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Tisztelt Bátaiak!
A szeretet ünnepét mindenki nagyon várja. Felnõtt és gyermek egyaránt.
E napon jobbak vagyunk, kutatjuk, mivel szerezhetnénk örömet másoknak.
Szenteste minden családban a szeretet ünnepe, Karácsony legyen az a nap,
amikor az ajándékok átadása mellett mutassuk ki törõdésünket is.
A karácsony nehezen képzelhetõ el társak nélkül. Ez felelõsség a család, a
nagyobb közösség számára is, ne maradjon senki egyedül, magányosan,
elhagyatottan. Gondoljunk az idõsekre, az egyedül élõkre, a betegekre.
Látogassuk meg, ajándékozzuk meg Õket. Az ajándékozásnál nem mindig az
adott tárgy jelenti az örömszerzést. Kedves szóval, mosollyal, simogatással és
a közelgõ újesztendõre szóló jókívánságokkal közeledjünk egymáshoz.A
szeretet ünnepén reméljük, hogy most is úgy történik, ahogy Pál apostol írja:
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem
kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem
gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az
igazság gyõzelmében leli. Mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél,
mindent elvisel. A szeretet nem szûnik meg soha.”
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet.
Sziebert György polgármester

Önkormányzati Híreink
Dunaszekcsõi megindult löszfallal kapcsolatban pár gondolat
Löszfal jellemzõi:
A Duna menti löszfalakra jellemzõ a meszes vázszerkezet, ami víz hatására
feloldódik és a folyósódásra hajlamos homok megtámasztás nélkül marad. A
löszfalak roskadása emberi beavatkozások hiányában is lezajlik, de ez általában
lassú folyamat, illetve nem látják az emberek. Általában ez a „káros” folyamat
mindig az ember megjelenéséhez köthetõ, hiszen az ember kivágja a fákat,
bokrokat, kertet alakít ki, szõlõt ültet, így a gyökerek összetartó ereje megszûnik.
Épületeket építenek, amelyek tetõfelületérõl koncentráltan több csapadékvíz
jelenik meg, amennyiben nem megoldott a burkolt utcák csapadékvíz-elvezetése,
akkor ez is tovább rontja a helyzetet. A házakban keletkezõ szennyvíz, ha nincs
csatornázva a terület, akkor azt elszikkasztják, ami szintén tovább rontja a
helyzetet.
Amennyiben a löszfal eléri a kritikus állapotot, akkor a megcsúszás két
formában történhet:
gyors mozgás: ebben az esetben hirtelen lezajlik a mozgás, és egy fekvõ
„S” alakú felület marad a völgylábon, jelen esetben, a Duna medrében. Ebben az
esetben is a csúszás a Duna medrének maximum 1/3-át érintheti csak. Az ebbõl
eredõ hullám igazából a szembe lévõ partnál jelenthet csak problémát, de kis és
középvízi vízállásnál ez sem okozhat komoly gondot. A vízben a hullám minden
irányban terjed, de ezt a hullámmozgást felfelé (Báta felé) a Duna sodrása lassítja,
illetve a kiszélesedõ hullámtér lelapítja. Azaz Báta közigazgatási területén az
esetleges megcsúszásból adódó hirtelen hullámmagasság nagy valószínûséggel
csak maximum dm-es értéket fog elérni.
- Lassú mozgás: ebben az esetben a löszfal lába fokozatosan csúszik a
Dunába, ami ott szétterül, illetve részben a sodrás el is fogja azt téríteni. Ez
Bátán szintén nem okoz problémát.
A Duna menti löszfalak mozgása hirtelen vízszintváltozás hatására gyorsulnak fel,
illetve rendkívüli csapadékok esetén. Azaz nem valószínû, hogy tavaszig rendkívüli
omlás következne be, de egy nagyobb mennyiségû hó lassú olvadását követõen
(beszivárog) február-március hónapban, illetve a dunai zöldár (május) idején
lehetséges.
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Képviselõtestületi ülésen hallottuk...
· Az önkormányzat pályázatot nyújtott be támfal helyreállítására.
A helyreállítás bruttó költsége 4.270.000 Ft. 74%-os támogatást
ítéltek meg. 3.200.000 Ft-ot átutalták az önkormányzat
számlájára. A munkálatokat megkezdték. A támfal
helyreállításának határideje 2008. január 30.
· Az orvosi rendelõ akadálymentesítésére pályázatot nyújtottak
be, mely nem került befogadásra, mivel az ingatlannyilvántartásban, mint lakóház és udvar szerepel az épület.
Benyújtották a fellebbezést, remélik a kedvezõ elbírálást.
· A 2006-os tavaszi árvízkárok helyreállítására nyert 32 millió
forintot átutalták az önkormányzat számlájára. Az elszámolás
határideje 2008. július 31. Ebbõl az összegbõl kívánják megoldani
a Fõ u. 122-es házszámnál található köz betonozását, a
Szivattyúháznál található lejáró betonozását, az alsó részen 60
méter hosszan támfal megerõsítését, illetve az alsó részen
található híd megerõsítését.
· A Polgármester úr felvette az apát úrral a kapcsolatot a
templomok helyreállítása érdekében. Az apát úr, illetve a megyés
püspök úr támogatja a pályázat benyújtását. A szükséges önerõt
biztosítják.
· Hó eltakaritásra megkötötte az önkormányzat a szerzõdéseket a
Bát-Gabona Kft-vel, a Bát Tej Kft-vel, valamint Tantos Attila
vállalkozóval.
· Megtekintették a dunaszekcsöi löszfalat és megállapították,
hogy Bátát nem fenyegeti veszély.

Egyéb infó

DÉL-TOLNA KFT KÖZLEMÉNYE
2008 janúár 01-tõl az alábbi díjak érvényesek:
Lakossági csatornadíj - 221 Ft/m3+ÁFA
intézményi csatornadíj - 363 Ft/m3+ÁFA
közületi csatornadíj
- 363 Ft/m3+ÁFA
Lakossági vízdíj - 200 Ft/m3+ÁFA
Lakossági alapdíj - 250 Ft/hó/fogyasztási hely+ÁFA
intézményi vízdíj - 200 Ft/m3+ÁFA
közületi vízdíj
- 290 Ft/m3+ÁFA
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Falukarácsony
Sok szeretettel várunk minden Bátait
2007. december 21-én 14 órakor
Falukarácsony alkalmából a Mûvelõdési Házba,
ahol az általános iskolások mûsora után minden
Bátai óvodás és iskolás gyermek karácsonyi
csomagot kap.

Pályázati Hírek
Báta Községi Önkormányzat a Müvelõdési Házban mûködõ
“e-Magyarország pont”
eszközfejlesztésre pályázatot
nyújtott be, amelyre 280.0000,- Ft támogatást kapott.
A Sárközi Lakodalom 2007 évei megrendezésére (májusban
benyújtott pályázatra) 2007.11. hónapban a Magyar
Gazdaságfejlesztést Központtól 2.071.000,- Ft pályázati
támogatásban részesültünk.
Az önkormányzat belterületi csapadékvíz rendszer kiépítésére
(csapadékvíz árokburkolásra) a Regionális Operatív Program
pályázati kiírására pályázat benyújtására készül. A pályázati
forrás keretei között elsõ szakaszban a Hagymás és a Sárvíz
folyó tisztítása szerepel. A Fõ utca, Árvíz, Rákóczi utca
csapadékvíz levezetõ árkok és Sárvíz közti szakasz építését
tervezzük.
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Tisztelt Bátaiak!
Értesítem az olvasni vágyó érdeklõdõket, hogy könyvtárunk nyitva tartása
a téli idõszámítás szerint a következõképpen alakul:
Minden héten, csütörtökön 1400-1700, valamint pénteken 1700-1900 óráig
biztosítjuk a könyvtár ingyenes szolgáltatásait. Igénybe vehetõ a
könyvtárközi kölcsönzés is, mellyel gyorsabb és biztosabb az egyes
dokumentumok beszerzése. Folyamatosan bõvítjük a könyvtár állományát a
lakosság igényeihez igazítva.
Ajánlom figyelmükbe az elmúlt idõszakban érkezett könyvek listáját.
Erdély száz csodája II.
Görög Ibolya: Protokoll-az életem
Guy Finley: Az elengedés titka…
Kalo Jenõ: Vezetnek vagy megvezetnek?
Kreatív ablakdíszítés
Kürti Gábor: Vitamin ABC
John F. MacArthur: Isten terve gyermekeink nevelésére
Mohás Lívia: Ki vagy te? : önismereti könyv
Pataki Enikõ: Gyógyír a gyógy Hír
Allen Pease: Testbeszéd
Popper Péter: Praxis, avagy Angyalok a tû fokán
Andreas Holger Siemund: Fürdõmedencék és pezsgõfürdõk kezelése
Rudolf Steiner: Nevelés mûvészet az ember lényének megismerésébõl
Tar Ildikó: Álmaink tükrében
Maria Treben: Szív és érrendszeri betegségek: megelõzés - felismerés gyógyítás
Cecilia Ather: Ui: Szeretlek
Umberto Eco: Loana királynõ titokzatos tüze
Laurell K. Hamilton: Árnyak csókja
Dean R. Koontz: A sötétség szeme
Lõrincz L. lászló: Portugál április I-II.
Nemere István: A tunguz meteorit rejtélye
Nora Roberts: Korallzátony
Szerelmem, Jack
Tánclépésben
Rohinton Mistry: India, India
Wass Albert: Hanky tanár úr
Se szentek, se hõsök
Szabóné Varga Renée
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KÖZÉRDEKÛ HÍREINK
Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
H: 8.oo - 12.oo
K: 8.oo-12.oo 13.oo-16.30
Sz: ügyfélfogadás nincs!
Cs: 8.oo - 12.oo
P: 8.oo - 12.oo
délután ügyfélfogadás nincs
tel: 490-558 fax: 590-018

Bátaszék és Vidéke
Takarékszövetkezet
Bátai Kirendeltsége
pénztári nyitvatartás
H-K-Sz-Cs/7.3o - 15.3o
Péntek/7.3o - 12.oo
tel: 490-717 fax: 590-007
Posta nyitvatartása
H-K-Sz-Cs-P/8.oo - 12.oo
12.3o - 16.oo
Levél feladás: 15.oo-ig
Csekk feladás: 15.3o-ig
Tel: 590-016

E-mail: hivatalb@freemail.hu
Http://bata.hu

Orvosi Rendelõ
Vezetõ: Dr. Lehel Péter
tel: 490-613
mobil: 06 30 937-90-48
Rendelési idõ:
H-K-Sz-Cs-P/08.oo - 12.oo
K - Cs/17.oo - 18.oo
Orvosi ügyelet
naponta Bátaszéken!
16.oo - 08.oo
Az ügyelet telefonszáma:
492-603
Gyógyszertár nyitvatartás
H-K-Sz-Cs-P/07.15 - 15.45
tel: 490-541

ÁMK
tel: 490-581
igazgató: Faidt Józsefné
Óvoda
tel: 490-623
vezetõ: Kriskó Krisztina
Védõnõ
Sõrés Andrásné
tel: 590-019
-6-

