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Báta Községi Önkormányzat hírei
v
Beindult a településen a közfoglalkoztatás. Jelenleg 44
fõ dolgozik.
Eddig elvégzett munkák:
·
Veszélyes fák kivágása, eltakarítása az óvodánál és a
volt TSZ irodánál,
·
az óvodánál a szeméttároló és a régi melléképületek
lebontása, új, esztétikus téglafa építése,
·
hagymási út, szilosi út takarítása, fakivágás,
bozótirtás,
·
Rákóczi utcában és az Árvíz utcában ároktisztítás,
·
a Vágóhíd és a Fürst Sándor utca találkozásánál
vízelvezetõ árok tisztítása, mélyítése,
·
orvosi rendelõ külsõ festése,
·
a temetõ valamint a templom és környékének
rendbetétele folyamatosan történik,
·
Szent Mihály templomnál veszélyes fák kivágása,
eltakarítása,
·
Reformátustemetõ és Kálvária rendbetétele,
·
a falu rendszeres tisztítása, takarítása, virágosítás,
·
szeméttelep õrzése hétköznap és hétvégéken…
Hamarosan újabb 38 ember behívása fog megtörténni.
v
A Székesfehérvári Vízügyi Igazgatóság pályázatot
nyújtott be a Szekszárd-Bátai fõcsatorna tisztítására,
mely 600 millió forintos beruházás lenne. A pályázat
az elsõ fordulón átjutott. Nyertes pályázat esetén,
Bátán a Szivattyúháznál 1,5 m mélyítést, továbbá
egészen a dunai kifolyóig medertisztítást hajtanak
végre.
v
Báta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megszavazta, hogy a település részt vegyen a
méhnyakrák és HPV vírus elleni védõoltás
támogatásában. A védõoltás-sorozat 3 oltásból áll,
melybõl kettõ oltás költségét az önkormányzat viseli.
Az oltást 13-14 éves lányok kaphatják, emellett jelentõs
kedvezményt kaphatnak a 15-26 év közötti hölgyek is.
v
Sajnos megtelt a temetõben a régi kolumbárium, ezért
az önkormányzat újat építtetett, melynek bekerülési
költsége 480.000 Ft volt.
v
Báta Község Önkormányzata megfellebbezte a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság azon
döntését, mely szerint a település alsó részén található
ingatlanok nagyvízi meder besorolásba kerültek.
Mivel az önkormányzat több mérést végeztetett és be
tudta bizonyítani, hogy kb. 20 lakóingatlant
egyáltalán nem veszélyeztet az árvíz, így az

Igazgatóság visszavonta döntését és töröltette a bátai
ingatlanokról a bejeg yzést. A határozatot
személyesen juttattam el minden érintett
ingatlantulajdonosnak.

v
Báta Község Önkormányzata az idegenforgalmi
adóból (IFA) nagy mennyiségû virágot vásárolt,
melyeket közterületen helyezett el. Az önkormányzat
próbálja fenntartani a tisztaságot a településen annak
érdekében, hogy az idelátogatók jobban érezzék
magukat. A Tájházat és a Halászmúzeumot az
önkormányzat folyamatosan karbantartja.

v
A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Tá r s u l á s s a l k a rö l t ve m e g tö r té n t B á t á n a
szúnyoggyérítés, sajnos kevés sikerrel. Ennek
következtében a napokban a gyérítés megismétlésre
kerül.
v
Elnyert pályázataink:
·
E-Magyarország Pont fejlesztésére 1.000.000 forintot
nyertünk. Ezen összegbõl 100 ember részesül
számítógép használói képzésben, továbbá vásárolunk
egy komplett számítógépet.
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·
Könyvtár eszközfejlesztésre 480.000 Ft támogatásban
részesültünk. Új polcrendszereket fogunk kialakítani.
v
Benyújtott, bírálat alatt álló pályázataink:
·
Polgármesteri Hivatal külsõ felújítása, nyílászáró
csere és akadálymentesítés,
·
Óvoda infrastrukturális fejlesztése:
akadálymentesítés, külsõ, belsõ nyílászárók cseréje
·
Sportpályázat keretén belül tornaterem bejárat és
vizesblokk akadálymentesítése, sportöltözõ
nyílászárók cseréje, burkolat- és vizes-rendszer
felújítása
,·
KEOP pályázat árvízi védekezésre, melynek elsõ
fordulójában a tervek elkészítésének költségeire,
második fordulójában pedig mobil gátrendszer
építésére üzemi úttal, valamint a gátelemek
beszerzésére és kialakítására pályázunk. A pályázat
befogadásra került.
·
Fõ utcai csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítésére
pályázunk. Nyertes pályázat esetén a Fõ utca 96.
házszámtól a 116. házszámig egy oldalon kerül
kiépítésre a csapadékvíz elvezetõ árok.

·
Kérem a tisztelt lakosokat, hogy mindenki
szíveskedjen az ingatlana elõtti területet rendben
tartani.
·
Tisztelettel felhívom a bátai lakosok figyelmét, hogy
udvarukba, házukba senki idegent ne engedjenek be,
mert sajnos megint házalók jelentek meg a faluba és
különbözõ szerzõdésekre próbálják az embereket
rábeszélni.
Sziebert György
Polgármester

KÖNYVTÁRI HÍREK

Tisztelt Bátaiak!
Örömmel értesítjük a falu lakosságát, hogy a könyvtár az új
helyére költözött a régi mozi termébe és megkezdte
mûködését. A bútorzat bõvítése folyamatban van, annak
beszerzéséig a könyvtári állomány egy része került csak az új
helyére.
A nyitva tartás a nyári idõszámítás szerint:
Csütörtök : 1500-1800
Az e-Magyarország pont változatlanul mûködik: Hétfõpéntek : 1300-1800 Szombat : 1400 -1800
Várjuk Önöket! Éljenek a könyvtári kölcsönzés, az internet-,
a s z á m í tó gé p - h a s z n á l a t , va l a m i n t fé ny m á s o l á s
lehetõségével!
Ajánlom figyelmükbe az új könyvek listáját.
Dr. Csernus Imre : Ki nevel a végén?
Fejõs Éva : Hotel Bali
Fiala János : Péklapát
Ken Follet t: A harmadik iker
Philippa Gregory : A Boleyn örökség, A királynõ bolondja
Joanne Harris : Rúnajelek
Martina Kempff : A királycsináló
Raymond Khoury : Az utolsó templomos lovag
Kirády Attila : Emberkísérletek
Stepheni Meyer : Alkony
Haruki Murakami : Norvég erdõ
Müller Péter : Varázskõ
Popper-Ranschburg-Vekerdy-Herskovits : Jövõnk titka:
a gyerek

Popper- Ranschburg-Baktay-Baktay : Szegény nõk,
szegény férfiak
A könyvtáros ajánlja
J. M. G. Le Clézió : Aranyhalacska
A 2008-ban irodalmi Nobel-díjas író könyve könnyed
olvasmány.
A hõsnõ, egy fekete kislány, akit hat éves korában elraboltak,
és egy idõs zsidóasszony vásárolt meg cselédnek.
Marokkóból indul, hogy aztán számtalan kaland után,
bejárva Franciaország és az Amerikai Egyesült Államok
tájait, már szépreményû popsztárként visszatérjen õsei
földjére az afrikai kunyhók békességes világába.
Viszontagságai során a legtöbb baja azokkal a férfiakkal és
nõkkel volt, akik a testére vágytak, és azok lesznek az igazi
társai, akik felfedezik lelki szépségeit. Olyan nagyszerû lány,
aki gyermekként tökéletes tolvaj, késõbb csodálatos táncos,
zongorista és énekes, bár fél fülére süket. Nietzschét olvas,
pedig nem sokat járt iskolába, és gyönyörû, egzotikus
szépségével mindig elvarázsolja a környezetét.
Le Clezio láthatólag nem hallott a XX. században oly divatos
történetmesélési nehézségekrõl. Épp oly könnyedén bújik
bele az elrabolt hat éves afrikai kislány bõrébe, mint amilyen
tökéletes magabiztossággal találja ki és ábrázolja a
megerõszakolt fiatal lány minden érzését és gondolatát.
A könyv stílusa franciásan könnyed, az olvasó szerencséjére a
fekete kislány minden pillanatban úgy fogalmaz, mint a
párizsi irodalmi szalonokban: választékosan, plasztikusan.
Szabóné Varga Renée
Könyvtáros
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„Hímestojás Fesztivál” 2009.
Most, mikor elkezdem írni
ezt az irományt nagyanyám
Vörös Mihályné Ivánka
Teréz, mindenki Terus
nénije jut eszembe és
bevallom, elszorul a
torkom. Tudom, mennyire
örülne annak, hogy már
megint megtelt a Tájház
udvara, hiszen mindig
szívén viselte a
hagyományok õrzését, az
utókornak való átadását.
Sajnos nem érhette meg,
hogy a tájházi gyûjtemény
méltó helyére kerüljön,
amiért Kiss Lászlóné Baba
nénivel együtt küzdött.
A 2003-ban az Õ emlékére szervezett rendezvény sikerén
felbátorodva elhatároztuk hagyományt teremtünk, így már VI.
alkalommal „Hímestojás Fesztivál” néven a Bátai Tájházért és
Népi Kultúráért Közalapítvány szervezésében kerül sor a
fesztivál megrendezésére. Mint minden évben most is
igyekeztünk színvonalas mûsorral szórakoztatni a közönséget.
A folklór mûsorban felléptek: Bihari János Táncegyüttes,
Simonné Balogh Borbála, Lehel Katalin, Komlósi András,
Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes, Bátai „Pántlika” tánccsoport,

„Békalencse” Gyermek Tánccsoport, „Vadvirágok” Cigány
Gyermek Tánccsoport, Tambura zenekar. A színpadon elõször
mutatkozott be a Garai János Általános és Alapfokú Mûvészeti
Iskola Drámatagozatának Gadra Csoportja és a Sióagárdi
Fecske Bábcsoport is. A „Húsvét-utó” kézmûves foglalkozáson
a gyerekek és az érdeklõdõ felnõttek kézmûvesek,
pedagógusok segítségével kipróbálhatták kézügyességüket,
kirakodó vásárban pedig mindenki kedvére válogathatott a
népmûvészeti tárgyakban. A program zárásaként Taba Csaba
néptáncos vezetésével fergeteges táncházi mulatságban volt
részünk. A talpalávalót Mihálovics Zsolt zenekara húzta.

A Bátai Tájházért és Népi Kultúráért Közalapítvány nevében
szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik pénzbeli
adományikkal támogatták rendezvényünk létrejöttét, akik
idejüket feláldozva, energiájukat nem sajnálva segítették
munkánkat a szervezésben és a lebonyolításban.
KÖSZÖNÖM!
Dr. Lehel Péterné
A Nyugdíjas Egyesület életérõl.
Egyesületünk az idei évben is megrendezte Nõnapi
mulatságát. Vendégünk Decs Nyugdíjas Egyesülete volt 30
fõvel.
Sziebert György polgármester és Dr. Lehel Péter háziorvos
köszöntõjét és az ebédet követõen az iskolások
táncbemutatóval kedveskedtek nekünk, majd a Tambura
zenekar muzsikált, ezt követõen a Nyugdíjas Asszonykórus
bátai népdalokat énekelt, Lukács Józsefné Bözsi néni verse
után a Decsi nyugdíjasok mutatkoztak be.
A rendezvényünket jól sikerült bálunk zárta.
Köszönöm támogatóinknak az adományokat, tagjaink
szervezésben és lebonyolításban való részvételét, segítségét.
Egyesületünk 2009. április 14-én kirándulást szervezett, ahol a
Pörbölyrõl induló kisvasúttal erdõ túrán vettünk részt.
Május 30-án került megrendezésre a II. Drávamenti Szépkorú
Nyárköszöntõ Barcson, ahol Somogy, Tolna, Baranya és
Kapronca-Krizevci megyék nyugdíjas egyesületei, szólistái
léptek fel.
Kis közösségünk Tolna megye képviseletében lépett a
színpadra, Sümegi Józsefné Erzsi néni szólistaként régi szép
népdalokat énekelt.
A fellépés után kirándulási lehetõségünk is volt, ahol drávai
sétahajózáson vettünk részt, majd a Duna - Dráva Nemzeti
Park Drávaszentesi Oktatóközpontjában is kirándulást
tehettünk.
Az érdeklõdõk megtekinthették a szabadtéri színpadon
rendezett ajándékmûsort, ahol Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva
operettekkel, mag yar nótákkal, a barcsi Boróka
Néptáncegyüttes táncainak bemutatásával szórakoztatta a
közönséget. Végezetül a Barcsi Városi Fúvószenekar térzenéz
adott.
Nagyon jól éreztük magunkat.

Nyugdíjas Asszonykórus június 6-án a Tolna Megyei Nyugdíjas
Pünkösdi Dalos Találkozóra, Bonyhádra kapott meghívást,
ahol számos fellépõ mellett mutatkozhatott be kórusunk.
Tóth Zoltánné
Nyugdíjas klub vezetõje
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Bátai Horgász Közhasznú Egyesület: Horgászhírek.
Horgászegyesületnek 2009. június 1.-ig 144 tagja volt, melybõl
30 fõ gyermekkorú. A tagok közül 63 fõ váltott területi
engedélyt a Mélygödör és a Keszeges horgásztóba valamint 43
fõ a Dunára. Az Egyesület minden tagja kapott területi
engedélyt a Pöszére, melyért fizetni nem kellett. A gyermekek
területi engedélye szintén ingyenes a Mélygödör Keszeges
horgásztóba is. Ezért egy dugós szerelékkel horgászhatnak, de
pontyot, csukát nem foghatnak.

ezt túllépi, ismételten területi engedélyt kell váltania a
Keszeges és Mélygödörre. Lehetõség van másodszorra fél
területi engedély váltására is, így a kifogható darabszám a
maximált éves mennyiség felével nõ. Aki eddig nem váltott
területi engedélyt, még mindig megteheti. Nanapijegy
váltására is lehetõség van. Napijegy nem adható ki a telepítést
követõ 3 napban a frissen telepített horgásztóra.
Pirisa László titkár
Bátáért Egyesület közleménye
Kedves Barátok, Ismerõsök, Báta iránt érdeklõdõk!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Bátáért Egyesület
Fekete Gólya Ház - Múzeum, Élmény, Játék c. projektje a
Norvég Civil Támogatási Alap pályázatainak kevés számú
nyertese között van, csaknem 25 ezer eurós támogatást kapunk
az interaktív múzeum, játszóház megvalósítására.

Az Egyesület vezetõsége 2009. május 30.-án táncos
összejövetelt szervezett a Mûvelõdési Házban. Sok
horgásztársunk tehette volna tiszteletét, mivel taggyûlésen
megszavazta, hogy legyen ilyen – de mégsem tette. Aki viszont
részt vett az nagyon jól érezte magát.

Az épület befejezéséhez szükséges, és az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programra beadott - vidéki örökség
megõrzése c. - pályázatunkat még nem bírálták el, ami
azonban nélkülözhetetlen elképzeléseink maradéktalan
megvalósításához. Reméljük, ott is sikerrel járunk, és
belátható idõn belül megnyílik a múzeum. Úgy hisszük, sokan
támogatják az elképzeléseinket és segítenek az öt éve tartó
fejlesztés befejezésben, majdan az intézmény mûködtetésben!
Honlapunk - www.feketegolyahaz.hu
Viliminé dr. Kápolnás Mária elnök, Bátáért Egyesület
Gyöngyöcske Találkozó
2009. május 16-án került sor a bonyhádi Gyöngyöcske
fesztiválra, melyet ebben az évben Bátán rendeztek meg. Ez a
fellépés lehetõséget adott a fiatal táncosoknak, hogy
megismerkedjenek más települések táncaival és barátságokat
kössenek. Nagy sikert aratott táncosok mûsora ahol közel
300-an vettek részt.

A Duna vízállása végre kegyes volt hozzánk. Elmúlt a ponty
tilalom is június 15-el. Így ebben az évben elõször sok
utánjárással 334 kg pontyot tudtunk telepíteni a Mélygödör
horgásztavunkba 720 Ft/kg-os áron.
Úgy tervezzük, hogy 2009. július 15. körüli napokban ismét
vásárolunk 400 kg három nyaras pontyot Nagybaracskáról;
650 Ft/kg árra van ígéretünk. Ezt a mennyiséget a Keszegesbe
telepítjük.
Felhívjuk a horgásztársak
f ig yelmét /tagg yûlésen
megszavaztuk/, hogy változott
a helyi horgászrend.
Hetente 3 darab ponty fogható a
Mélygödörbe, és ugyanennyi a
Keszegesbe. Eg y évben
összesen 25 db ponty fogható ki
a területi engedélyért. Ha valaki

Jelen volt Völgység, Aparhant, Pörböly, Bátaszék,
Dunaszentgyörgy és Báta ifjúsági csoportjai. A tánccsoportok
egy emléklapot és egy díszplakettet vehettek át, amelyet Móhr
Szilvia készített. Nagyon jól érzetük magunkat! Jövõre
Bátaapátiban rendezik meg ezt a rendezvényt a Bonyhádiak.
Farkas Fanni Tamara
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BÁTA KSE - labdarugó hírek
A KS
28.
forduló
Báta - Tamási 0:3 (0:1)
T
Á
Báta: Braun A. - Besszer (Imrõ), Sárközi,
Horváth R., Málinger - Tóth, Schõn
(Péter), Braun Cs., Bóna - Schaffer,
Horváth P. (Patonai)
Jók: Az egész csapat dicséretet érdemel a
helytállásért.
Hatalmas felhõszakadásban kezdõdött a mérkõzés.
Ellenfelünknél szinte minden játékos magasabb osztályban
szerepelt már. Ennek ellenére a játékban nem tudtak a sárba
döngölni bennünket. Mezõnyfölényben játszott a Tamási, bár
voltak nekünk is helyzeteink. Csak azt sajnáljuk, hogy a két
meccsen nem tudtunk nekik gólt lõni.

A felnõtt csapat a szekszárdi városi bajnokságon bronzérmes
lett. A csapat tagjai: Dér János, Kocsis János, ifj. Nagy Gábor
és Tóth György.
Meghívásos versenyeken is kiváló eredményeket értünk el.
Felnõtt férfi egyéni megyebajnokságon Kocsi János elsõ
helyezést ért el. A városi bajnokság egyéni versenyét is Kocsis
János nyerte, csakúgy, mint a Városi Tízek versenyét.
Ugyanezen versenyen Tóth György 7., Nagy Gábor pedig 8.
helyezett lett.
Jó szereplésünket az is mutatja, hogy három játékos is
meghívást kapott a Tízek Bajnokságára. Nagy Gábor külön

29. forduló Regöly - Báta 2:2 (0:1)
Báta: Braun A. - Besszer (Imrõ), Péter, Horváth R., Málinger Tóth (Patonai), Schõn, Braun Cs., Bóna- Horváth P., Schaffer
Jók: Schõn, Besszer, Péter, Braun Cs., Braun A.
Gólövõk : Braun Cs., Horváth P.
Kánikulában játszottuk a veszélyesnek ígérkezõ regölyi
mérkõzést, ugyanis ellenfelünk a 13. tavaszi fordulóból 11-et
megnyert, és otthon még pontot sem vesztett. Ennek ellenére
játékban föléjük kerekedtünk, ám a Fortuna nem állt
mellettünk, mert kaptunk egy sorfalon megpattanó
szabadrúgásgólt, és a játékvezetõ érvénytelenítette egy
szabályos gólunkat. Mindezek mellett jó eredmény Regölybõl
ponttal hazatérni.
említésre méltó évet tudhat maga mögött, hiszen több
országos amatõr versenyen nagyszerüen szerepelt, elsõ helyen
végzett Mágocson, Dunaszekcsõn, Sárbogárdon valamint
Kaposváron és Budapesten második helyezést ért el.
Fiataljaink is nagyon jól szerepeltak, Szuromi Virág a Diákkupán elsõ, Vörös Flóra második lett.

A Bátai labdások jó és sikeres, de nehéz fociidényt
tudhatnak maguk mögött. Ennek a sikernek
végeredménye az elért ezüstérem. Köszönet az edzõnek,
csapatnak és minden futballrajongónak.
Bagényi János
Báta SC - asztaltenisz hírek
A 2008/2009 évi bajnokság végeredménye.
1. TMSZSE-III
26 26 0 0 200 60 52 140
2. Yorgos SE
26 23 1 2 203 57 47 146
3. Báta SC
26 21 2 3 198 62 44 136
4. Dunaszekcsõ 26 18 1 7 175 85 37 90
5. Sióagárd
26 17 1 8 158 102 35 56
6. TMSZSE-I
26 13 2 11 135 125 28 10
7. Baja Dinamika 26 13 1 12 131 129 27
2
8. Nagymányok 26 9 5 12 112 148 23 -36
9. TMSZSE-II
26 6 5 15 107 153 17 -46
10. ASE-I
26 6 5 15
91 169 17 -78
11. Kakasd
26 6 5 15
97 163 17 -66
12. ASE-II
26 4 4 18
89 171 12 -82
13. Várdomb
26 2 2 22
73 187 6 -114
14. MMG-AM
26 1 0 25
34 216 2 -182

Megrendezésre került is a Bánki-kupa, melyen harmadik
alkalommal is a bajai Tóth Ferenc lett a gyõztes. Ezzel végleg
elnyerte a vándorserleget.
Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
anyagiakkal és ajándéktárgyakat felajánlva emelték
rendezvényünk színvonalát és ez által a szakosztály 39.000
forintra tett szert.
Az emlitett pénzösszegett a mûködésre és a szükséges
eszközvásárlásra fordítjuk.
Dér János

Nõi labdarúgás.
A Bátai Szépítõk harmadik helyezést ért el a nõi labdarúgó
bajnkságon.

FONTOS
Polgármesteri Hivatal
üg yfélfogadási 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
Jegyzõ Pap Péter
Péntek: 8.00 - 12.00
Pénztári nyítvatartás
H: 8.00 - 11.30
K: 8.00 - 15.00
Cs: 8.00 - 11.30
Orvosi Rendelõ tel: 490-613
vezetõ: Dr. Lehel Péter
mobil: 06 30 937-90-48
rendelési idõ:
H-K-Sz-Cs-P: 8.oo - 12.oo
K - Cs : 17.oo - 18.oo
Orvosi ügyelet Bátaszéken !
naponta 16.oo - 08.oo
tel: 492-603
Gyógyszertár
tel: 490-541
H-K-Sz-Cs: 7.00 - 16.00
P: 7.00 - 14.00
Védõnõ
Sõrés Andrásné
tel: 590-019
Család gondozó Tóth Judit
tel: 06 30 602-89-17
ÁMK tel: 490-581
igazgató: Faidt Józsefné
Óvoda tel: 490-623
vezetõ: Kriskó Krisztina
Posta tel: 590.016
H-K-Sz-Cs-P:
8.oo - 12.oo
12.3o - 16.oo
Bátaszék és Vidéke
Ta k a ré k s z öve t ke z e t
Bátai Kirendeltsége
H-K-Sz-Cs: 7.3o - 15.3o
Péntek: 7.3o - 12.oo
tel: 490-717 fax: 590-007
Falugazdász Parti András
fogadás: kedd 8.00 - 16.00
tel: 06 70 652-34-43
Hegybíró Gelencsér Sándor
fogadás: kedd 8.00 - 10.00
Rendõr Karádi László
tel: 06 30 41-91-382
06 70 33-96-735
M û v e l õ d é s i H á z
és Információs Pont
H-K-Sz-Cs-P: 13.00 - 18.00
Sz: 14.00 - 18.00
tel: 590-002
Kö ny v t á r
te l : 5 9 0 - 0 02
vezetõ: Szabóné Varga Renée
Cs: 15.00 - 18.00
Állatorvos
Dr. Szép László
tel: 06 30 226 44-33
Dr. Bonnyai József ügyvéd
Bátai fogadás minden
csütörtök: 16.00 – 18.00
mobil: 06 30 216-40-28

Tisztelt Bátaiak, Kedves Barátok !
Az idei évben 20. alkalommal kerül megrendezésre a Sárközi lakodalom, ezúttal
Alsónyéken. A programok június 25-tõl 28-ig tartanak. A lakodalom záróakkordja a
Macskajajj, melyet minden évben Báta tart a Tájházban.
Június 28-án, vasárnap 14.oo órai kezdettel lepényevés, borkóstolás, majd pedig folklór
mûsor következik, ahol fellép a Bátai Sárköz Néptánc Együttes, a Bátai Pántlika
Tánccsoport, a Bátai Vadvirágok, a Békalencse Gyermektánccsoport és a Bátai Nyugdíjas
Asszonykórus.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Sziebert György
Polgármester

Kiadja: Báta Község Önkormányzata, Báta, Fõ u. 147. tel: 74/490-558 fax: 74/590-018. bata@polghiv.tolnamegye.hu / www.bata.hu
Felelõs kiadó: Sziebert György polgármester, felelõs szerkesztõ: Sziebert György polgármester, szerkeszti: Osipowicz Stanislaw

