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2007. október

Önkormányzati Híreink
Tisztelt Bátaiak !
A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel. Ez

egy dokumentum, amely térképekbõl és írásos irányelvekbõl áll. Ez
egy idõ- és pénzigényes feladat. A falunk ehhez a 4,5 millió forint
értékû tervhez támogatást nyert a TEKI-tõl 1,2 milló Ft értékben. Ez a
projekt törvényi kötelezettség, mely számos konzultációk sorozata. A
kivitelezõvel ismertettük az igényeinket és Bátával kapcsolatos távlati
fejlesztési elképzeléseinket. Az Országos Településrendezési és
Építési Követelmények elõírásai alapján kidolgozásra kerül ez a
projekt. Ennek elfogadása után közszemlére kerül a polgármesteri
hivatalban a dokumentáció, ezt minden lakosunk megtekintheti.
Ahogyan a „Tolna Megyei Népújság” is megjelentette, a kukoricagórék
is védelmet kaphatnak a bátai tervben. Ehhez Bátán gyûjti az anyagot
Tóth Dóra Kata településmérnök. Lefényképezi az épületeket,
szobrokat, érdekességeket, még a megmaradt kukoricagórékat is.
Sokat beszélgettem vele Báta múltjáról és a mai életrõl is. Falunk
fõutcája 4 kilométer hosszú, 19 mellékutcája is van, melyek sík
területen és dombok között húzódnak. A Duna közelsége sokszor
fenyegeti a falut árvízzel és belvízveszély is fenn áll. Báta
közigazgatási területének egy része a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz
tartozik. Ott mezõgazdasági mûvelés folyik, e mellett a terület vizei
kitûnõ horgászati lehetõséget nyújtanak. A bátai munkát tavasszal
kezdte Tóth Dóra Kata, és 2008 nyarára befejezi.
Az összes dokumentáció
településrendezési terv
digitális
formátumban készül és remélem, hogy sok jó szolgáltatást garantál
önkormányzatunk és falunk javára.

Nagy örömmel szeretném bejelenteni, hogy a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak köszönhetõen pályázatot nyertünk és 2007 október 19-én
a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei Kirendeltségén az
erre vonatkozó szerzõdés aláirásra került.
A nyertes pályázatról értesítõ levél részletét, amely az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztériumtól érkezett , lejjebb olvashatják.
Sziebert György
polgármester

Sziebert György
Polgármester Úrnak
Báta
Tisztelt Polgármester Úr.
Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából a helyi
önkormányzatok részére nyújtható támogatás
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének szabályairól szóló
187/2007. (VII. 18) OTM rendelet alapján benyújtott
pályázatokról Miniszter Úr meghozta döntését.
Örömmel értesítem, hogy Báta Község Önkormányzata a
döntés alapján
32 238 000 forint
összegû támogatásban részesült a pályázatban vállalt
célok megvalósításához, az alábbiak szerint:
Holt -Duna híd helyreállítása 6 516 000,- Ft
Fõ út támfalának helyreállítása 15 867 000,-Ft
122 közút helyreállítása 5 391 000,-Ft
Belvíz átemelõhöz vezetõ közút helyreállítása 1 710
000,-Ft
Fõ út tégla bélésfalának helyreállítása 2 754 000,-Ft
Bajnai Gordon sk
miniszter
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!
Ismét csatlakozott Báta a LEADER programhoz. A Kistérség
kistelepülései közösen alkotnak egy LEADER akció csoportot, és nyújtanak
be pályázatot, melynek segítségével pályázati pénzek hívhatók le az
önkormányzati,- civil,- és vállalkozói szférának.
! A LEADER pályázat keretében meghirdetett tanfolyam 25 fõvel elindult.
A képzés témája:
! önismeret- közösségfejlesztés,
! tervezés és termékértékesítés,
! pályázatírás,
! marketing,
! kommunikáció,
! informatika,
! esettanulmányok-ötletbörze,
! üzletpolitika.
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Az ismeretek elsajátításával
lehetõség nyílik arra, hogy a
térségben kialakuljon egy réteg,
aki képes saját és vállalkozása
érdekében az önmenedzselésre.
Köszönjük a résztvevõk
jelentétét, akik hozzájárulnak
településünk sikeressé tételéhez.
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!
A Magyarországi Tájházak Szövetsége, a Megyei Múzeumok
Igazgatóságai és a Bátai Tájház közös szervezésében került sor 2007.
október 12-én Tájházi Mûhely konferenciára. A konferencia címe:
Textíliák gyûjtése, restaurálása, tárolása. Sziebert György polgármester úr
megnyitóját követõen Tolna és Somogy megye népi textilkultúrájáról, a
tájházakban tárolt és kiállított textilek kezelésérõl tartottak beszámolót.A
résztvevõk ebéd után megtekintették a Szent Vér templomot, valamint a
Bátai Fazekas házat.
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! A Központi Statisztikai Hivatal 2007. november 12. és november 30. között
Mezõgazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást hajt végre. Az összeírás
célja, hogy nyomon kövesse az elõzõ (2005. évi) gazdaságszerkezeti
összeírás óta a magyar mezõgazdaságban bekövetkezett változásokat,
valamint pontos és hiteles képet adjon a hazai gazdaságirányítás, az
Európai Unió és a gazdálkodók részére. A kijelölt mintakörzetek az ország
1220 települését érintik, ahol a körzetben házról házra járva valamennyi ott
található cím felkeresésre kerül. Az összeírást a KSH Szegedi Igazgatósága
által készített igazolvánnyal ellátott számlálóbiztosok végzik. Báta község
szerepel a kijelölt mintában, így a KSH megbízottjai a jelzett idõpontban
összeírási feladatot látnak el a település területén.
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Egyéb infó
! A településen folyamatosan végzik a megrogyott utak helyreállítását az
önkormányzati dolgozók.

! A temetõ rendbetételét folytatjuk. A ravatalozó külsõ festése befejezõdött.
Az ablakok és ajtók festése folyamatosan történik. A temetõben lévõ fák
kivágása, majd eltakarítása novemberben befejezõdik.
! Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lakóingatlanok elõtt található
vízelvezetõ árkokat szíveskedjenek rendben tartani.

! Rossz borokat is kóstolnak majd a bátaiak november 9-én Márton-nap
alkalmából. A kóstoló egy vetélkedõ része lesz.

! Rendbe tettük a Sallai és a Vágóhíd utcát. Erre azért volt szükség, mert az
útjainak egy része megrogyott. Az úthibákat folyamatosan javítjuk.
Tisztelt Ebtartó!
Kérjük, hogy szíveskedjenek a tulajdonukban lévõ ebeket saját udvaron belül
tartani, hogy elkerülhetõk legyenek az ebek által okozott esetleges
balesetek, személyi sérülések. Az ebtartó felelõsséggel tartozik kutyájáért.
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Általános Müvelõdási Központ Hírei
Hunyadi - nap
2007. 09. 21 - én iskolánk megemlékezett névadójának, Hunyadi Jánosnak a
600. Születésnapjáról. A nap irodalmi mûsorral kezdõdött, ezt a fiúk harci
bemutatója követte. A program akadályversennyel folytatódott. Az
állomásokat községünk különbözõ pontján helyeztük el, melyek helyét az
induláskor kapott térkép jelezte. Minden állomáson érdekes, változatos,
Hunyadi János korához, hõstetteihez kapcsolódó feladatok várták az
osztályokból megalakult csapatokat. Volt, ahol zászló készítése, és vers
alkotása volt a feladat, máshol tanulók harci eszközöket kerestek, mesét
dramatizáltak, tesztet töltöttek ki, kipróbálhatták ügyességüket,
szemfülességüket. A verseny végén a helyezettek jutalmat kaptak.
A nap közös fõzéssel fejezõdött be. A finom ebéd elkészítésében több
osztálynál a szülõk is részt vettek. Köszönjük a szülõknek a lelkesedést és a
segítséget.
Sikeres, tartalmas, jó hangulatú napot zártunk.

Környezetvédelmi verseny
A környezet védelme egyik nagyon fontos területe
napjainknak. Iskolánk oktatási programjában is kiemelt
szerepet szánunk a témának. A megyei szervezésû
Környezetvédelmi versenyen a bátai gyerekek két
csapattal is részt vett. A tanulók versenyre történõ
felkészítését Benedekné Stürmer Anna és Szabóné
Varga Renée végezték. Az alsósokat, a negyedik
osztályos Dinovics Timea, Link István és Stekly Márk képviselte. A
kistréségben elért második helyezésükre nagyon büszkék vagyunk.A
felsõs csapatot Auth Réka (7) Farkas Tamás (6) és Szabó Bence (7)
hármasa alkotta. A kistérségi elsõ helyezésüket követõen, megyei
harmadik helyezéssel tértek haza. Jutalmuk az iskola számára elnyert
kupa, valamint személyenként kétezer forintos könyvutalvány.
Eredményükhöz gratulálunk!
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Sport - Asztalitenisz
A Tolna Megyei Asztalitenisz Szövetség által szervezett
Diák Kupán iskolánk tanulói minden évben szép helyezést
értek el. Idén, az elsõ forduló Szekszárdon volt
megrendezve, amelyen 13 diák vett részt. A csapat tagjai:
Bátai Eszter 3.o. III hely, Németh Rozália 3.o. IV hely, Sümegi Ádám
3.o. Braun Sándor 4.o, Link István 4.o. III hely, Nikolov Márk 4.o. IV.
hely, Sztojka Ábrahám 5.o. I hely, Deák Tibor 5.o. II hely, Sárközi Lajos
5.o. Csankó Dávid 6.o. Kiss Tamás 6.o. Vörös Flóra 7.o. III. hely, Szava
József 7. O. Gratulálunk az elért eredményért, és további jó
felkészülést a novemberi versenyre.
Sófalvi Erzsébet

Felhívás tanfolyamra
A felnõtt lakosság számára alapfokú számítástechnikai
tanfolyamot kívánunk indítani. Az oktatást az általános
iskola informatika termében szervezzük. Kérjük, hogy
minél többen jelentkezzenek, mert az indulás feltétele
15 fõ jelentkezése. Tanfolyam költsége 7.000,-Ft/fõ. A tanfolyam nem
ad képesítést, de praktikus ismereteket nyújt a számítógép és az
internet használatához. Jelentkezés az iskolában az iskolatitkárnál
Vincsákovics Józsefnénél vagy a 490-581 telefonszámon, illetve a
polgármesteri hívatalban B. Tóth Józsefnénél.

A Nyugdíjas klub október 13-án délután „Szombat esti frász” játékos
vetélkedõt tartott. A vetélkedõn Õcsény, Decs, Pörböly valamint Báta
település nyugdíjasai vettek részt.
! I. helyezett Decs,
! II. helyezett Õcsény, melynek csapata különdíjban is részesült,
! III. helyezett Báta, szintén részesült különdíjban,
! IV helyezett Pörböly.
A vetélkedõ után a bátai csapat megvendégelte a résztvevõket, majd
táncoltak és beszélgettek.
A Nyugdíjas klub vezetõje Tóth Zoltánné köszöni a szervezõk segítségét,
illetve a szponzorok ajándékait.
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KÖZÉRDEKÛ HÍREINK
Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
H: 8.oo - 12.oo
K: 8.oo - 12.oo
Sz: ügyfélfogadás nincsl
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
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Szennyvízszippantás rendelhetõ
Dózsa Pál Tibor alvállalkozónál !
tel: 06/ 70 941-0156
vagy 06/ 74 492-308
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