Báta Községi Önkormányzat

2008. március

ÖNKORMÁNYZATI
HÍRLEVÉL
II. évfolyam

1. Szám

Hireink
*
A 2007 decemberében tartott Falukarácsony ismét jól sikerült. Örülünk, hogy minden évben egyre többen
vesznek részt a rendezvényen.
*
Vis maior pályázatokon Báta település 35 millió forintot nyert, mely összeget szigorúan a 2006-os árvíz
okozta károk helyreállítására kell fordítani (támfalak, híd rendbetétele, vízelvezetõ építése).
* Egy támfal építése befejezõdött, az újabb támfal építési munkálatai megkezdõdtek, az átadásra március
elején kerül sor.
* Január 28-án és február 11-én, Alsónyéken Sárközi lakodalommal kapcsolatos megbeszélést tartottunk.
Sajnos, Alsónyék az idei évben nem tudja felvállalni a rendezvény megszervezését, de a következõ évben a
LEADER -Programon keresztül pályázatok segítségével megszervezi.
* A mezõõrök falopáson értek két személyt. A feljelentést a hivatalban megtették, eljárás indult ellenük, az
elkövetõk pénzbírsággal lettek sújtva.
* Képzésen vettek részt a mezõõrök Pörbölyön, ahol a Bátán hamarosan felszerelésre kerülõ térf igyelõ
kamerákkal kapcsolatban kaptak tájékoztatást.
*
Január 30-án, elsõ alkalommal hívta össze Báta Község Önkormányzata a civil szervezeteket. Szinte az
összes helyi civil szervezet képviseltette magát. Több pozitív, segítõ jellegû észrevételt tettek, melyeket közösen
meg tudunk oldani.
* A fórum után közmeghallgatásra került sor. Mindkét fórumon felmerültek a legégetõbb problémák, többek
között a házak elõtti tisztaság, a szeméttelep rendezetlensége, útjavítások szükségessége, vízelvezetõk
problémája.
* Báta Községi Önkormányzat Mûszaki bizottsága falubejárást végzett. A következõ munkálatokat tartják
szükségesnek:
1. Bercsényi utca ismételt felszórása salakkal.
2. Támfalak építése.
3. Útbeszakadások kijavítása a Fõ utcán.
4. Önkormányzati utak karbantartása.
5. Szeméttelep rendbetétele.
6. Házak elõtt lévõ sitt anyag elszállítása.
7. Földutak rendbetétele.
8. Romos házak eltakarítása.
* Február 28-án Utazás 2008. kiállításon vettünk részt Budapesten, ahol Bátát, az itt élõ borászokat, a
rendezvényeket, vendégházakat és kézmûvesket népszerûsítettük.
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Tisztelettel:
Sziebert György
Polgármester

2008. évi adó mértékek
Kommunális adó
Báta Községi Önkormányzat képviselõ-testülete úgy határozott, hogy 2008. évben még nem vezeti be a
kommunális adó mellett a más településeken már alkalmazott szemétszállítási díjat, mert a díj jelentõsen
megterhelné a lakosságot, ezért a kommunális adó mértékét emelte 10.000 Ft-ra, mely így lényegesen kisebb
anyagi terhet jelent a polgárok számára, mint a kommunális adó és a szemétszállítási díj együttes alkalmazása.
Iparûzési adó
Mértéke:
- az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében az adóalap 2 %-a.
- az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében az adóátalány naptári naponként 1000- Ft
Az iparûzési adó túlnyomó részét az önkormányzat településfejlesztésre, továbbá a pályázatok benyújtásához
szükséges önerõ biztosítására fordítja.
Felhívás vállalkozók részére
Felhívjuk a helyi vállalkozók f igyelmét, hogy a megváltozott TEÁOR számok miatt szíveskedjenek az
Okmányirodába befáradni és módosítani a vállalkozói igazolványban lévõ tevékenységi körök kódszámát.
Egyéb bérleti díjak
1.) A havi lakbér mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján:
komfortos lakás esetén: önkormányzati dolgozónak 210 Ft /m2
más bérlõ esetén
300 Ft/m2
2.) Napközikonyha: konyha+ebédlõ
22.000 Ft/nap
konyha+ebédlõ lakodalom esetén 32.000 Ft/nap
ebédlõ
10.000 Ft/nap
3.) Gyógyszertár:
42.500 Ft / hó
4.) TSZ konyha+ebédlõ:
munkahely teremtés céljából
50.000 Ft / hó+ rezsi
(12 hónap folyamatos üzemelés esetén a vállalkozó visszakapja a rezsi kivételével)
5.) Garázs:
6.) Régi II. sz. Óvoda épülete:

6.000 Ft / hó
10.000 Ft / nap

7.) Mûvelõdési Ház:
- nagyterem lakodalom céljából:
50.000 Ft / lakodalom
- nagyterem bál céljából:
50.000 Ft / alkalom (télen: +rezsi)
- nagyterem egyéb (gyûlés, összejövetel, stb.) 10.000 Ft / alkalom (télen: + rezsi)
- klubhelyiség:
10.000 Ft / alkalom
- elõtér-közlekedõ helyiség:
5.000 Ft / alkalom
Civil szervezeteknek évi egy alkalommal bál esetén 50% kedvezmény a bérleti díjból a rezsi költség teljes
mértékben az igénybe vevõt terheli.
8.) Sportcsarnok:
egész éven keresztül: iskolai foglalkozások: térítésmentes
tenisz 2.500 Ft/óra
kupa, torna, verseny esetén: 1000 Ft/csapat
október 1-tõl április 30-ig f izetendõ díjak:
asztalitenisz edzés 5 fõnél kevesebb résztvevõ esetén 1000 Ft/óra
futball férf i 8 fõnél kevesebb résztvevõ esetén 1000 Ft/óra
nõi 6 fõnél kevesebb résztvevõ esetén 1000 Ft/óra
aerobic 5 fõnél kevesebb résztvevõ esetén 1000 Ft/óra
A bérleti díjak nettó értéknek tekintendõk.
Az adókat, bérleti díjakat tartalmazó rendeletek megtekinthetõk a www.bata.hu weboldalon.
Dr. Bonnyai Réka
Jegyzõ

Általános Müvelõdási Központ Hírei
Tapasztalatcsere

Kedves Bátaiak!

D e ce m b e r b e n ké t i s ko l a t a n t e s t ü l e t e l á t o g a t o t t
intézményünkbe szakmai tapasztalatcsere céljából. A
érdeklõdés témája az integrált nevelés volt. Az intézmény
bemutatását követõen, bemutató órákon és konzultációs
megbeszélésen osztottuk meg tapasztalatainkat a vendégekkel.
A speciális programok közül az óvoda iskola közötti átmenetet
segítõ Gyermeklánc programot, a vállalkozói képességet és a
pályaorientációt segítõ JAM programot, a tanulás tanítását, a
multikulturális oktatást és az együttmûködésen alapuló
kooperatív módszert mutattuk be a bajai Felsõvárosi Iskola és a
nagyon messzirõl, a dél-alföldi Apátfalváról érkezett
pedagógusok számára.
Faidt Józsefné
ÁMK Igazgató

Értesítem Önöket, hogy könyvtárunk (nyári
idõszámítás szerint) ismét minden héten,
csütörtökön 15.00-18.00, valamint pénteken
17.00-19.00 óráig tart nyitva.
Új könyvek érkeztek, ezek közül néhányat
ajánlok szíves f igyelmükbe.

Farsangi Bál
A várva várt iskolai farsangot 2008. 02. 09-én tartottuk meg,
amit vidámság, tánc, jelmezek sokassága jellemzett. Az
elõkészületekben lelkesen vettek részt a diákok, szülõk,
tanárok. A dekoráció elkészítésében Ildi néni szakkörös diákjai
közremûködtek. A hosszas készülõdés meghozta gyümölcsét,
hangulatos mûsorral beiktatva vonultak fel a jelmezes
gyerekek. A zsûritagok a díj odaítélésekor fõként az
eredetiséget jutalmazták. A szponzoroknak köszönhetõen,
minden jelmezes apró édességet kapott, a helyezettek pedig
szép ajándékkal lettek jutalmazva. A tombola nagy választékot
biztosított: lehetett tárgyat, csokit, festményt,
ajándékcsomagot, és tortát nyerni. A mulatság tánccal
folytatódott.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, aki hozzájárultak a
farsangi bál sikeres megvalósításához: Szülõi Szervezet,
Sziebert György, ÁFÉSZ, Bát-Gabona, Bát-Tej, Bárány Máténé,
Ézsi József, Sümegi Mihály, Székely Zoltán.

Frei Tamás ajánlásával:
Goldfarb: A titkos ügynök halála
Edwards-Jones-Anonymus: Õrült divatvilág
Greg Palast: Felfegyverzett diliház
Müller Péter: Örömkönyv
Janitsáry Miklós: A világjáró magyarok
Sandra Braun: Fehér izzás
Régen várt szerelem
Nora Roberts: Szemben a tûzzel
Mámoros halál
Danielle Steel: Ugrás a sötétbe
Nõvérek
Havas Henrik: A méhkirálynõ
Merkle Judith Riley: A párizsi látó
Laurence Rees: A nácik
Michael Ondaantje: Az angol beteg
A könyvtáros ajánlja

Corinne Hofmann „AFRIKAI SZERETõK”
A h u s z o n h é t é ve s , j ó m ó d ú s vá j c i
üzletasszony kenyai nyaralása alkalmával
elsõ pillantásra halálosan beleszeret egy
gyönyörû testû maszáj vadászba. Környezete
és a józanész tiltakozása ellenére mindent
felszámol, ami a nyugati kultúrához köti, és
új életet kezd Kenyában.
Bánki Emlékverseny
Az Afrikai szeretõk története a
2008. április 13-án rendezzük meg Bátán a sportcsarnokban a
szappanoperák romantikus meséihez
hagyományos asztalitenisz Bánki Emlékversenyt. Az
hasonlóan indul, de egy rendkívül erõs
emlékverseny célja Bánki Nándor testnevelõ tanár emlékének
asszony izgalmas történetévé válik A mû
megõrzése, aki Bátán megszeretette és verseny szintre emelte
valós képet ad a mai Afrika, fõleg Kenya
ezt a sportágat a felnõttek és a gyerekek körében egyaránt. A
gazdasági helyzetérõl, az ott élõ emberek
környezõ településekrõl 50-60 gyerek érkezik erre az
életkörülményeirõl, szokásairól, a hûen
eseményre, ez az alkalom is lehetõsséget ad arra, hogy
õrzött hagyományairól. Olvasás során a táj
tanulóink megmérettessenek.
Az emlékverseny színvonalát emeli Németh István és Link szépsége nyûgözi le az olvasót és a leselkedõ
Ferenc versenybírók személye. Minden korcsoportban az elsõ 4 veszélyek izgalmassá teszik a regényt.
helyezett kap érmet és oklevelet. Ez növeli a gyerekek személyes Corinne Hofmann ma ismét Svájcban él,
önéletrajzi regénye a német nyelvû
sikerélményét, erõsíti iskolájuk hírnevét.
könyvpiac történetének egyik legnagyobb
Támogatóink: Báta Önkormányzata, Szülõi Szervezet, ÁFÉSZ
sikerévé vált.
Rendezvényünkre minden érdeklõdõ iskolát várunk.
Sófalvi Erzsébet
tanár

Szabóné Varga Renée
könyvtáros
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HIRDETMÉNY
a 2008. március 9. napjára kitûzött országos népszavazás eljárási határidõirõl és határnapjairól

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2008. március 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy
lehet kérni, hogy az 2008. március 4-ig megérkezzen a választási irodához.
A helyi választási iroda vezetõje 2008. március 6-án 16.00 óráig - a kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg kérelmére visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt
A módosított névjegyzék 2008. március 7-én 16.00 óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban.

Helyi Választási Iroda és a Választási Információs Szolgálat (VISZ) adatai

HVI:
Cím: 7149 Báta, Fõ u. 147.
Vezetõ: Dr. Bonnyai Réka jegyzõ
Tel: 74/490-558 Fax: 74/590-018
Email: bata@polghiv.tolnamegye.hu

VISZ:
Cím: 7149 Báta, Fõ u. 147.
Vezetõ: Balogh Imréné Ig. ea.
Tel: 74/490-558 Fax: 74/590-018
Email: bata@polghiv.tolnamegye.hu

Szavazókörök adatai
I. sz. szavazókör: (Báta, Óvoda u. 4.)
Tagok: Kubik József Báta, József A. u. 28., Mihó Istvánné Báta, Fõ u. 26., Györkõ Jánosné Báta, Sallai u. 29.,
Szabóné Barna Valéria, Báta, Sallai u. 22., Kóczán Erzsébet, Báta, Fõ u. 88.
Póttagok: Mihó Beatrix Fõ u. 26., Bergmann Mariann Báta, Fürst S. u. 16./a, Baris Zsuzsanna Báta, Fõ 175.,
Pilisi Zoltánné Báta, Fõ u. 185.
Jegyzõkönyvezetõ: Lucza Krisztina köztisztviselõ
IGAZOLÁSSAL illetve település szintû lakóhellyel rendelkezõk kizárólag az I. számú a szavazókörben
adhatják le szavazatukat.
II. sz. szavazókör: (Báta, Fõ u. 174.)
Tagok: Vojtek József Fõ u. 234., Papp Balázs Báta, Fõ u. 12., Kovács László Báta, Fõ u. 228., Korsós Péter, Báta,
Rózsa F u. 3., Patonai Erzsébet, Báta, Rákóczi
u. 1.
JASTROWIE
/ POLSKA
Póttagok: Nemes Gyuláné Báta, Fõ u. 164.,
Jegyzõkönyvezetõ: Leits Anikó köztisztviselõ
III. sz. szavazókör: (Báta, Fõ u. 293)
Tagok: Sükösdi Lehel István Báta, Fõ u. 390., Bagényi János Báta, Bercsényi u. 15.,
Takaróné Antal Tímea Báta, Fõ u. 200., Korsós Péterné, Báta, Rózsa F u. 3., Szabó Valária, Báta, Sallai u. 22.
Póttagok: Lakiné Géringer Szilvia, Báta, József A. u. 33., Zsinkó Ilona Báta, Fõ u. 136.
Jegyzõkönyvezetõ: Géringer Izabella köztisztviselõ
HVI tagok: Balogh Imréné (szül: Jánosi Erzsébet), Balogh Imréné (szül: Sõrés Katalin), B. Tóth Józsefné,
Dr. Lehel Péterné, Szûcs Józsefné köztisztviselõk
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Választójog
Az országos népszavazáson választójoggal rendelkezik a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ
nagykorú magyar állampolgár. Nincs választójoga annak, aki jogerõs bírói ítélet alapján cselekvõképességet
korlátozó vagy kizáró gondnokság, illetõleg a közügyektõl való eltiltás hatálya alatt áll, szabadságvesztés
büntetését vagy büntetõeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
Lakóhelynek tekintendõ annak a lakásnak, vagy ennek hiányában a külföldön élõ magyar állampolgár
kivételével szükségbõl használt helyiségnek, szálláshelynek a címe, amelyet a választópolgár életvitelszerûen
otthonául használ, amennyiben azt a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba lakcímként bejelentette.
A Magyarországon élõ sem magyarországi, sem külföldi lakóhellyel nem rendelkezõ választójogosultat
bejelentett érvényes tartózkodási helyének címe szerint kell a névjegyzékbe felvenni.
Szavazás
Idõpontja: 2008. március 9.
A szavazás 6.00-tól 19.00 óráig tart.
Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár Értesítõjén feltüntetett szavazókörben lehet.
* A mozgásukban gátolt választópolgárok a szavazás napja elõtt a jegyzõtõl, szavazás napján a
szavazatszámláló bizottságtól ÍRÁSBAN kérhetik mozgóurna kiküldését.
* Az a polgár, aki sem érvényes lakóhellyel, sem érvényes tartózkodási hellyel nem
rendelkezik, csak akkor szavazhat, ha az adott településen településszintû lakóhelyet létesít.
Szavazni a következõ igazolvány(ok) valamelyikének bemutatásával lehet:
* lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány vagy
* lakcímigazolvány ÉS
a) (új típusú)személyazonosító igazolvány vagy
b) érvényes útlevél vagy
c) 2001. január 1-jét követõen kiállított érvényes
vezetõi engedély

Báta, 2008. február 19.
Dr. Bonnyai Réka
HVI Vezetõ

FELHÍVÁS!
JASTROWIE
/ POLSKA
Felhívjuk a lakosság f igyelmét, hogy az e-Magyarország Pontban, a Mûvelõdési Ház olvasótermében az
érdeklõdõ felnõtt ügyfelek számára ingyenes szolgáltatást nyújtunk az alábbi területeken.
Egyéni vagy kiscsoportos formában:
* Internet használat oktatása
* Számítógépes alapismeretek oktatása
* Online (elektronikus) ügyintézéshez segítségnyújtás
* Pályázatf igyelés, álláskeresés
Várjuk az érdeklõdõket az e-Magyarország Pont nyitva tartása szerint.
hétfõ - péntek: 13.00 - 18.00 szombat: 14.00 - 20.00
Szerdai napon különös tekintettel számítunk a nyugdíjasok részvételére!
Fazekas Andrea

Bátai elõzetes...
Mûvelõdési Ház márciusi programjai

Asztalitenisz
Márciusban kerül megrendezésre a Diák
Kupa 4 fordulója Dunaszentgyörgyön.
Tanulóink az eddigi eredmények alapján
a második helyen állnak.

március 08.
március 23.
március 28.
március 29.

óvodások jelmezbálja
húsvéti bál
borverseny
vadász bál

Sófalvi Erzsébet

V. Hímestojás Fesztivál
Báta, 2008. április 19.
Tájház Mûvelõdési Ház
Tervezett program
TÁJHÁZ
14.00 A rendezvény résztvevõit köszönti Sziebert György Polgármester
Tojásdíszítõk Nemzetközi Társaság tagjainak munkáiból készült vándorkiállítás megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Dr. Györgyi Erzsébet néprajzkutató

Folklór mûsor a Tájház szabadtéri színpadán.
Fellépnek: Bihari János Táncegyüttes
Edöcsényné Vajda Zita népdal énekes
Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes
Bátai Utánpótlás tánccsoport
Bátai Vadvirágok cigány gyermektánccsoport és Tambura zenekar
„Sebestyén Ádám” Népdalkör Kakasd
„Tojásparádé” - kézmûves foglalkozás gyerekeknek: tojásírás viasszal, tojáskarcolás, korongozás.
A rendezvény ideje alatt a tájházban megtekinthetõ az állandó kiállítás és a kézmûves mesterek bemutatója,
vására.

MÛVELÕDÉSI HÁZ
19.00 Táncház Taba Csaba néptáncos és a CSURGÓ ZENEKAR közremûködésével BÜFÉ!
Esõ esetén a szabadtéri programokat a Mûvelõdési Házban rendezzük meg.
ELÉRHETÕSÉGEINK - Dr. Lehel Péterné, telefon: 74/490-558, 30/272-4649.
e-mail: tajhaz.bata@museum.hu, www.bata.hu

Tisztelt Bátaiak!
Továbbra is várjuk a jelentkezõket az Általános
Iskolában induló számítógépes alapismeretet és
internet használatot nyújtó tanfolyamra.
Telefon: 490-581

Képzés díja: 7000 Ft.

Figyelmükbe ajánljuk...
Tavaszi virágosítás
Évrõl évre egyre több látogató érkezik Bátára megcsodálni a falu csodálatos természeti szépségeit, mûemlékeit,
régi házainak gyönyörû homlokzatait. A helyi rendezvények is egyre népszerûbbek, Báta hírnevét öregbítik az
idelátogató turisták. Az önkormányzat komplex falukép és köztisztaság javító programba kezdett, kérjük a
tisztelt lakosokat, hogy segítsék az önkormányzat munkáját saját elõkertjük rendbetételével, virágosításával,
az ablakokba virágládák helyezésével egyéb településképet javító ötletekkel. Az önkormányzat a rendõrséggel
együttmûködve mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a kihelyezett virágok, egyéb értékek épségben a
helyükön maradjanak. A segítséget elõre is köszönjük.
Helyi építészeti értékek védelme
Bátán a többi településhez képest rendkívül nagy számban található helyi védettségre érdemes helyi építészeti
érték. Különösen értékesek a sok helyen érintetlenül megmaradt vagy helyreállított homlokzatok, melyek
karbantartását, helyreállítását pályázatok is ösztönzik, segítik. Egy épület védetté nyilvánításához a szakértõk
ajánlása mellett tulajdonos hozzájárulása is kell, hiszen igaz, hogy a védett épületre pályázni lehet, azonban
kötelezettségek is járnak e kitüntetéssel. Báta Község Rendezési terve készítésének keretén belül a
szakemberek felmérték a településen lévõ helyi védettségre javasolt ingatlanokat, a dokumentáció
megtekinthetõ a polgármesteri hivatal jegyzõi irodájában. Reméljük, hogy hamarosan más településekhez
hasonlóan az önkormányzat és a védett épületek tulajdonosai közösen pályázhatnak ezen épülethomlokzatok
felújítására, eredi állapotba való visszaállítására illetõleg karbantartására.
Turisztikai kiadványok készültek Bátán
LEADER pályázat eredményeképpen 52 féle turisztikai kiadvány készült Báta Község Önkormányzata
közremûködésével, melybõl 28 fajta kiadvány kizárólag bátai nevezetességet, rendezvényt, civil szervezetet,
helyi terméket vagy vállalkozást mutat be. A kiadványokból fajtánként 1000 db készül a szekszárdi Séd nyomda
gondozásában. A többi kiadvány a Sárköz-Dunavölgye akciócsoporthoz tartozó sárközi települések, továbbá
Fadd és Bogyiszló nevezetességeit népszerûsítik. A prospektusok együttes tárolására, elhelyezésére készült 20
db tároló polc is, melyek turisztikailag frekventált helyre (pl: tourinform irodák, stb.) lesznek kihelyezve.
Zsûrizett termék Bátán
Nagy büszkeségünkre a Tolna Megyei Népmûvészeti Egyesület rendezte zsûrizésen bátai alkotás is indult.
Településünket Németh Valérné képviselte hímzés kategóriában az alábbi termékekkel:
- színes sárközi jegykendõmintás futó (terítõ),
- bátai võlegénying mintát magán hordozó hímzett borospalack tartó és mobil telefon tartó.
A bátai hímzések a zsûrizésen „B” kategóriás eredményt értek el, a zsûri külön dicséretként kiemelte a régi
hagyományos minták használatát a modern ajándéktárgyakon. Ezúton gratulálunk a szép eredményhez!
Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a tulajdonukat képezõ ebeket tartsák kapun belül.
Ellenkezõ esetben 30.000 Ft-ig terjedõ bírság kerül kiszabásra!
Dr. Bonnyai Réka
Jegyzõ

Használt gyermekruhák és játékok leadása minden szerdán 9.00-11.00-ig a védõnõnél lehetséges az
Egészségházban.

HALLOTT MÁR A BÁTAI CIVILEKRÕL?

Kérjük, adója 1%-ával támogasson minket!

Gyermeklánc Közalapítvány, Adószám: 18855489-1-17
Sárközi Fazekas Hagyományok Ápolása és Meghonosítása Bátán Alapítvány, Adószám: 18863802-1-17
Sárköz Hagyományõrzõ Egyesület, Adószám: 18850305-2-17
Bátai Tájházért és Népi Kultúráért Közalapítvány, Adószám: 18863448-1-17
Bátáért Egyesület, Adószám: 18861738-1-17
Czencz János Emlékmúzeum, Adószám: 18861570-1-17

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
falugazdász Balogh Mihály
hegybíró Gelencsér Sándor
fogadás: kedd 9.00 - 12.00
Rendõr Karádi László
tel: 06 30 41-91-382
06 70 33-96-735
Mûvelõdési Ház és
Információs Pont
H-K-Sz-Cs-P/13.00 - 18.00
Sz/14.00 - 20.00
tel: 590-002
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FONTOS
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
tel: 490-558 fax: 590-018
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
fel: 492-603
Gyógyszertár nyitvatartás
H-K-Sz-Cs-P/07.15 - 15.45
tel: 490-541
Védõnõ Sõrés Andrásné
tel: 590-019
ÁMK tel: 490-581
igazgató: Faidt Józsefné
Óvoda tel: 490-623
vezetõ: Kriskó Krisztina
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

2007.évben házasságot kötöttek
Sebestyén Ferenc & Tóth Gabriella
Csabai Attila & Muth Tímea Anikó
Pávkovics András & Pánczél Gyöngyvér
Andrási Zoltán & Csókás Szilvia
Mohr Zoltán & Balogh Katalin
2007. évben születettek
Bálint Andrea, Sirok Zsaklin, Petrovics Kevin, Deák Tamás, Sümegi Áron,
Varga Tamás, Andrási Tamás, Sebestyén Anna, Györkös Dominik, Tóth Bence,
Császár Dominik, Dorkó Richárd, Kiss Boglárka, Bujdosó Milán
Bátai Anna Boglárka, Tóth Krisztián

2007. évben elhunytak
Balázs Mihály, Benács Jánosné, Berta János, Csankó
Jánosné, Deli Ferencné, Dér Imréné, Frányó József,
Fülöp Lajosné, Gulyás Vidor Antal, Heilmann Boldizsár,
Horváth Józsefné, Katona Erzsébet, Katona Jánosné
(1925.01.12.), Katona Jánosné (1918.02.23.), Katona
Józsefné, Katona Mihály, Kis Istvánné, Kulágin László,
Lukács Mihályné, Mihó László, Mihó Lászlóné, Palotás Bálint Endre, Pap
Gézáné, Papp Józsefné, Rácz Jánosné, Soós Mihályné, Sümegi Dénes,
Sümegi Józsefné.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a 2006. évi
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták a Bátai „Sárköz”
Néptánc Együttes tevékenységét. A befolyt összeget mûködési
költségeink fedezésére fordítottuk.
Szeretnénk kérni, hogy továbbra is segítsék adójuk 1 %-ával
egyesületünket. Adószámunk: 18850305-2-17
Nagyné Karádi Mariann

NYUGI BULI
Bátai nyugdíjasok febr.2-án szombati napon játékos vetélkedõn vettek
részt, Decsen a faluházban.
Hat csapatnak kellet egymás ellen játszani, Decs, Õcsény, Báta,
Pörböly, Bátaszék, Gyönk. Sokat nevettünk, a feladatokat jól
megoldottuk. Ismét a középmezõnyben végeztünk.
Szombat Esti Frász játékos vetélkedõjét õsszel Pörbölyön folytatjuk.
Tóth Zoltánné
Nyug. klub Vez

Kiadja: Báta Község Önkormányzata. Felelõs kiadó: Sziebert György polgármester, szerkeszti: Osipowicz Stanislaw
Felelõs szerkesztõ: dr. Bonnyai Réka, szerkesztõség címe: Báta, Fõ u. 147., tel: 490-558 fax: 590-018
e-mail: bata@polghiv.tolnamegye.hu / honlapunk: www.bata.hu

