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Báta Községi Önkormányzat hírei
Tisztelettel értesítjük a település lakosságát, hogy a Báta
Köz s é g i Ö n ko r m á ny z a t
DDOP-3.1.1.-09-2009-0004
s z á m ú , „ Po l g á r m e s t e r i
Hivatal épületének
akadálymentesítése” címû
pályázat megvalósítása 2010.
március 20-án lezárult. A
pályázat keretében
kivitelezésre került az épület
oldalbejáratához vezetõ
akadálymentes parkoló, a bejárati ajtóig vezetõ rámpa, a
hõszigetelt és megfelelõ szélességû bejárati ajtó, a földszinten
akadálymentes vizesblokk. Az épület földszintjén és az elsõ
emeleten cserére került a burkolat, ami a látás és
mozgássérültek számára vezetõsávval ellátott. Az elsõ szintre
korlátlift került kiépítésre, amelynek használatához minden
dolgozó képzésben részesült. Az épületben helyet kapott két
darab hallássérülteket szolgáló mobil indukciós hurok.
Információs táblák segítik az ügyfelek tájékozódását, melyek a
látássérültek által használt írásmóddal (Braille-írás) is el
vannak látva. A pályázat támogatása 11.664,675 Ft, amelyhez az
önkormányzat 613.931 Ft önerõt biztosított.
A pályázat megvalósítása TOSINA Tolna Megyei Siketek,
Nagyothallók Egyesülete, és a Vakok és Gyengénlátók
Egyesületet közremûködésével valósult meg.

Polgármesteri Hivatal épületének homlokzata ismegújult
az UMVP.III. tengely 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján,
amelyhez a kalkulált pályázati támogatás 15.102.684,- Ft, az
önkormányzat a 25 %-os Áfa összegét önrészként vállalta fel. A
támogatás keretében az épület nyílászárói megújultak,
felújításra került a homlokzat, megtörtént a hõszigetelés, a
csatorna és villámhárító rendszer cseréje.

A települési önkormányzat és a Bátai Ifjúságért Egyesület
örömmel értesíti a település lakosságát, hogy a Mûvelõdési
Ház parkjában, az irodaház felöli sportolásra alkalmas
területen, az FGSZ Földgázszállító Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság anyagi támogatásával 2010. 05.18-ig
megépítésre kerül egy 18 x 30 m-es sportpálya. A pálya 50 fõs
lelátóval, 2 db kézilabda kapu – labdavédõ hálóval, tenisz és
röplabda állvány felállítási pontokkal kerül kivitelezésre.
A megvalósítás: FGSZ Földgázszállító Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság Siófok egysége a településen átadó állomást
létesít. Az Rt. beruházásának megjelenése a településen
várhatóan jelentõs fellendülést eredményez. Az Rt.
megkereste a Báta Község Képviselõtestületét, és sport–
kulturális célú felajánlást tett. Az önkormányzat a felajánlást
elfogadta és a tulajdonában levõ Mûvelõdési Ház parkjában
jelölte meg a fejlesztés területét és a Bátai Ifjúságért
Egyesületet jelölte ki közremûködõnek.

Az építkezés elkezdõdött. Az átadás tervezett idõpontja
2010.05.18. - amelyre a település lakosságát szeretettel várjuk.
Az átadás elõtti további tervezett munkálatokra az egyesület
vezetõsége várja támogatók felajánlását.

Értesítjük a település lakosságát, hogy a DDOP-5.1.5-/B09-2009-0012 jelû „Báta Fõ utca csapadékvíz hálózatának
kiépítése II. ütem címû pályázatot eredményesnek ítélte a
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának
vezetõje és a 68.702.318 Ft összegû beruházást 61.832.086 Ft,
a z a z 9 0 % - o s t á m o g a t á s i a rá ny b a n t á m o g a t j a .
A pályázat keretében a Fõ utca elejétõl a Polgármesteri Hivatal
épületétig, mindkét oldalon kiépítésre kerül a szilárd
burkolatú vízelvezetõ árok.
A támogatás magába foglalja a kiviteli tervek kidolgozását és
engedélyezését, valamit a csapadékvíz árok építését.
A munkálatok a közbeszerzés lebonyolításával elkezdõdnek.

Képviselõ-testületi ülésen történt…..
Vis maior támogatási kérelmet nyújtott be az
önkormányzat a Fõ u. 199-203. számú lakóingatlanok elõtti
támfal helyreállítására. A helyreállítás költsége 4.962.500 Ft. A
szükséges 10%-os önerõt az önkormányzat biztosítja a 2010. évi
költségvetés terhére. A Kossuth utcában történt támfalomlás
okozta veszély elhárítására is kérelmet nyújtott be az
önkormányzat. A becsült helyreállítási költség 4.000.000 Ft
A szükséges 10% önerõt az önkormányzat biztosítja.
Lemondott az összes bizottsági tisztségérõl Farkas Tibor,
Szabó Péter, Varga Mihály, Vöõ József képviselõ, így a
képviselõ-testület bizottságai mûködésképtelenné váltak.
A testületnek ezért a bizottságok megszüntetésérõl kellett
határoznia. 2010. április 1-tõl egyetlen Ügyrendi bizottság
mûködik, melynek feladata a települési képviselõk vagyonnyilatkozataival kapcsolatos feladatok ellátása.
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Báta Községi Önkormányzat hírei
Képviselõ-testületi ülésen történt…..
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
márciusban elfogadta a 2010. évi költségvetését, mely szerint
ebben az évben az önkormányzat 252.527.000 forintból
gazdálkodik. Sajnos szükség volt megközelítõleg 30 millió
forint hitel betervezésére, ennek egy része fejlesztési célú, egy
része mûködési célú hitel. A nehéz pénzügyi helyzet ellenére
az önkormányzat az idei évben is támogatást nyújt a civil
szervezetek részére az alábbiak szerint:
Bátai Horgász Egyesület: 25.000 Ft
Bátai Sport Egyesület: 580.000 Ft
Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes: 350.000 Ft
Bátai Gyermeklánc Közalapítvány: 20.000 Ft
Bátai Nyugdíjas Egyesület: 40.000 Ft
Bátai Ifjúságért Egyesület: 20.000 Ft támogatásban részesül.
Bátáért Egyesület: 20.000 Ft + az önkormányzat a Keszeg
Fesztivál rendezéséhez kiépítteti az állandó áramellátást a
Nagyszigetben, továbbá a Fekete Gólya Ház létrehozását segíti
munkások rendelkezésre bocsátásával.
Lemondott elnöki tisztségérõl Sümegi Mihály, helyére
Németh Attilát választotta a Bátai Gyermeklánc
Közalapítvány elnökének a Báta Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete.
A z ö n ko r m á ny z a t p á lyá z a to t ny ú j to tt b e a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt, a
települési szilárd hulladéklerakók rekultivációját megalapozó
vizsgálatok és dokumentációk elkészítésére a bátai ingatlannyilvántartásban 0131/1. hrsz-on szereplõ bezárt
h u l l a d é k l e ra kó - te l e p re k u l t ivá c i ó j á t m e g a l a p ozó
dokumentumok
k i d o l go z á s á n a k
kö l t s é ge i r e .
Szintén pályázatot nyújtott be az önkormányzat a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt, az
illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai címû
pályázatra a 0130/2/d. hrsz-ú közút jobb oldalán elhelyezkedõ
illegális hulladéklerakó felszámolására. A pályázathoz
szükséges 200.000 Ft önerõt az önkormányzat biztosítja a
tartalékalap terhére.
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete javasolta
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóságának,
hogy Báta település elején egy 40 km/h sebességkorlátozó
táblát, a Fõ u. 196. számú ingatlan elé egy megállni tilos jelzést
feloldó táblát, a település központjában lévõ italüzlet elé pedig
egy megállni tilos táblát helyezzenek el.
Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy a Polgármesteri
Hivatal bejáratánál leszerelt nyilvános telefonkészüléket az
üzemeltetõ áthelyezte, a Hivatal elõtt felállított
telefonfülkébe.

TEKI 2009. Fõ
F

utca csapadékvíz elvezés I. ütem. A
támogatás terhére a Fõ utca 98-116 hsz. elõtti szakasz csapadék
víz elvezetõ csatorna építése történt 156 fm hosszúságban
pályázat költsége: 3.768.838 Ft; önerõ: 565.326 Ft.
DDOP-3.1.1.-09-2009-0004. Polgármesteri Hivatal
F
épületének komplex akadálymentesítése
pályázat költsége: 12.278.605Ft; önerõ: 613.931Ft.
284/KIHOP/2008. eMagyaroszág Pont fejlesztése,
F
Közösségépítés internet címmel a Mûvelõdési Házban
pályázat költsége: 834.248 Ft; önerõ: 0 Ft.
UMVP 135/2008.(X.18) FVM. rendelet szerint
F
Falumegújulás és fejlesztés címû pályázat keretében a
Polgármesteri Hivatal épületének homlokzat
f e l ú j í t á s a
t ö r t é n t
m e g
pályázat költsége: 21.062.121 Ft; önerõ: 4.212.424 Ft.
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a mûvelõdési
F
házban a könyvtár - közösségi tér berendezését egészítettük ki,
beépített polcok segítségével a galérián és a földszinten
pályázat költsége: 530.000 Ft; önerõ: 53.000 Ft.
Vendégváró tájházak címmel. A Tájház korszerûsítése,
F
világítás felújítás, javítás, homlokzat és beltéri meszelés,
padlástérben látványtér kialakítása,
ko c s i s z í n ge r e n d á i ra k i á l l í tó té r
pályázat költsége: 1.200.000 Ft; önerõ: 120.000 Ft.
2009. évi Duna-i
magas ár víz
F
következtében védekezési költség
pályázat költsége: 886.000 Ft; önerõ: 87.000 Ft.
TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás innovatív
F
intézményekben. Iskola és óvoda oktatásfejlesztés az
önkormányzat közremûködésével 2009-2010
pályázat költsége: 21.677.188Ft; önerõ: 0 Ft.
TÁMOP 3.3.3.-08/1-2009-0015. Integrációs közoktatási
F
referencia intézmény létrehozása a Bátai ÁMK Hunyadi János
Általános Iskolában. Konzorciumban az iskola-óvoda
é s p é c s i Tu d o m á nye g ye te m .
2010-2011. évben
pályázat költsége: 30.099.760Ft; önerõ: 0 Ft.
Pályázati fejlesztések összesen: 92.336.760Ft;
önerõ: 5.651.681 Ft.
Sziebert György
polgármester

Kisebbségi Önkormányzati hírek
A bátai Roma Kisebbségi Önkormányzat elfogadta a 2010
évi költségvetését, melyben a települési önkormányzat
kö l t s é g ve t é s é t i s e l f o g a d t a . A kö l t s é g ve t é s b e n
meghatározottak alapján az idén is lesz hagyományõrzõ cigány
tánctábor a Vadvirág Cigány Hagyományõrzõ Tánccsoport
táncosai és a Népi ismereti órán részt vevõk számára.
Balogh László

Pályázati felhívás!
Polgármesteri Hivatal Báta pályázatot hirdet gazdálkodási
elõadói állás betöltésére.
Információ: www. kozigallas.hu vagy a polgármesteri hivatal
hirdetõtáblája
Pénzügyi beszámoló a Báta Községi Önkormányzat
2009. évi megvalósult pályázatairól.
Beszámoló a megvalósult fejlesztések megnevezését, az összes
költséget és önkormányzati hozzájárulást (önerõ)
tartalmazza.

ÁMK hírei
A Bátai Általános Mûvelõdési Központ Tájház pályázatot
nyújtott be a népi kultúra értékeinek megtartása, a
népmûvészet XXI. századi továbbéltetése érdekében
”TENGERTÁNC II.” elnevezéssel meghirdetett nyílt
pályázatára. A támogatás célja „ A népmûvészeti, a
hagyományos népi kézmûves tevékenységek örökítõ tájházi
mûhely infrastrukturális és eszközfejlesztése” költségeihez
történõ hozzájárulás. A támogatás összege: 800 000 Ft,
melybõl a Halászházban vizesblokk került kialakításra.
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ÁMK hírei
SZAKMAI MÛHELY
A TAMOP-3.3.3-08/1. pályázat keretében 2010. 03. 17-én
14 órai kezdettel került sor az elsõ SZAKMAI MÛHELY
megrendezésére. A régiós találkozó társszervezõje Szekszárd
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás volt. A nagyszámú
érdeklõdõt, a több mint 100 pedagógust a mûvelõdési ház nagy
termében fogadtuk.
Az elõadók között köszönthettük Bogdán Anna, a Dél Dunántúli Regionális Kapcsolati Pont régiós irodavezetõjét,
Plaszauer József IPR szakértõt, a kémesi iskola igazgatóját.
Vendégelõadóink az integrált nevelést segítõ pedagógiai
módszerek, eljárások óvodai és iskolai gyakorlatban
történõ megvalósításához nyújtottak segítséget.
A helyi gyakorlatot és a nyertes IntegrÁLOM4 TÁMOP-3.3.3
pályázat ismertetõjét Péter Albertné igazgató helyettes
mutatta be.
A pályázathoz kapcsolódó három szakmai mûhely tervét a
mûhelyvezetõk; Bergmann Mariann, Garai Zoltánné és
Zsákai Andrea ismertették.
A s z a k m a i m û h e l ye n b e m u t a t o t t p r e z e n t á c i ó k
megtekinthetõk iskolánk új honlapján a
www.bata.hu/integralom4
TE+ÉN EGYÜTT
2010. március 22-én az alsó tagozatos tanulóink egy
Játékos, esélyegyenlõségi délutánon vehettek részt.
Tanulóink rengeteg játékos feladattal birkóztak meg. Volt ott
filmvetítés, mozgós, beszélgetõs játék egyaránt. Nagyon jó
hangulatban telt el a délután.
A programot Tolna megyei Esélyek Háza közremûködésével 5
fõiskolai hallgató szervezte és vezette.
SZÜLÕK DÉLUTÁNJA
Az Iskolai Környezeti Csoport a Nyitott iskola program
keretein belül 2010. március 18-án du. 17 órakor a Bátai ÁMK
Hunyadi János Általános Iskolájába a „Nevelési nehézségek a
családban” címû elõadásra hívta az érdeklõdõ szülõket. Az
elõadást intézményünk pszichológusa, Somogyvári Ildikó
tartotta.
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a szakember nyújtotta rendkívül
hasznos tanácsokra nagyon kevés szülõ tartott igényt.
SZÜLÕI ÉRTEKEZLET
Március 24-én rendeztük meg iskolánkban a leendõ 1.
osztályos kisgyermekek szüleinek a hagyományos
t á j é koz t a tó s z ü l õ i é r te ke z l e te t . Pé te r A l b e r t n é
igazgatóhelyettes az óvoda-iskola átmenetet magában foglaló
Gyermeklánc programot és az iskolai élet rendjét ismertette az
érdeklõdõ anyukákkal és apukákkal. Bergmann Mariann,
leendõ tanító néni az olvasás- és írástanítás módszerét mutatta
be röviden. Vendégeink megtekinthették az osztálytermet és a
tankönyveket is.
VERSENYEK
A KRESZ verseny megyei döntõje ebben az évben is
Bonyhádon a Gimnáziumba került megrendezésre. Iskolánkat
Lukács Róbert 4. osztályos tanuló és Farkas Tamás Barnabás 8.
osztályos tanuló képviselte. Robi 6. helyezést ért el. Tamás
megnyerte a megyei versenyt, ezért õ képviseli Tolna megyét
Szentesen, az országos döntõn.
A LOGO – számítástechnika verseny megyei döntõje
Dunaföldváron volt. Iskolánkat Garai László 4. o., Balogh
László 7.o., Farkas Tamás Barnabás 8. o. képviselte. Volt kedves

tanítványunk, Szabó Bence bátaszéki gimnazistaként is
visszajár az iskolába. Õ is részt vett a versenyen. A LOGO versenyben Bence és Tamás olyan jól teljesítettek, hogy õk
ketten képviselik április közepén iskolánkat az országos
döntõn.
Gratulálunk a szép teljesítményekhez.
Mindkét verseny felkészítõ tanára Fûrész János.
KÖNYVTÁRI HÍREK
Tisztelt Bátaiak!
Értesítem a lakosságot, hogy a felnõtt könyvtár nyitva
tartása a nyári idõszámítás szerint (az óra átállítása után) a
00
következõképpen alakul. Minden héten, csütörtökön 15 00
00
00
18 , valamint pénteken 16 -18 óráig biztosítjuk a könyvtár
ingyenes szolgáltatásait. Azok a felnõtt olvasóik, akik
ebben az idõpontban nem tudják igénybe venni a szolgáltatást,
a hét többi napján az Információs Pont nyitva tartási
idejében tehetik meg.
Továbbra is igénybe vehetõ a könyvtárközi kölcsönzés is,
mellyel gyorsabb és biztosabb az egyes dokumentumok
beszerzése. A lakosság igényeihez igazítva folyamatosan
bõvítjük a könyvtár állományát.
Új könyvek a könyvtárban
Ajánlom figyelmükbe!
Beyer: 33 kulcs az elveszett jelképhez: Dan Brown
regényeinek titkai
Bini: Siacu: Gyógyító és ellazító kezek
Canevaro: „Újjászületés”
Csernus-Popper: Sors és önismeret: Belsõ erõforrásaink
felfedezése
Mantovani: Gyógynövények
Nyíri-Hackl: Személyiségkalauz üzleti szemmel
Ranschburg: A mélységbõl kiáltok: Depresszió, öngyilkosság
és kábítószer a serdülõkorban
Shreeve: Zsírégetõ program
Tordai: Okkult elemek a magyarság életében
Treben: Férfibetegségek
Treben: Stressz a mindennapokban
Garwood: Királyi adomány
Kinsella: A Boltkóros babát vár
Lawrence: A vérfarkasok kastélyában
McPhee: Férjek és hazugságok
Quick: Kissé gyanús
J. R. Ward: Megbosszult szeretõ: Fekete testvériség
Wiggs: Befogad-lak: Tóparti történetek
Várom a kedves olvasókat!
Szabóné Varga Renée
2010. márc. 28-án a Vadvirág Cigány Hagyományõrzõ
Tánccsoport Sztárparádé
címû „Ki mit tud?”
vetélkedõn vett részt, mely 3
fordulós. A középsõ
döntõbõl a döntõbe már nem
jutott tovább a csoport. A
csoport résztvevõinek, a
csoportvezetõjük ezúton
szeretné megköszönni a
sikeres részvételt.
Balogh László
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Kultúra és Mûvészet
Tájházi hírek
A Mûvelõdési Minisztérium által kiírt „KUL-Túra Élmény”
programban a Bátai Tájház sikeresen pályázott. Pályázatunk
eredményeként 319 diák jelentkezett programjainkra, amit a
tavaszi idõszakban fogunk lebonyolítani. Az elsõ csoport már
március 26-án meg is érkezett. Nagyberényi iskolások vettek
részt a „Báta, mint sárközi település, lakóinak életmódja a
Duna szabályozása elõtt és után” címû, foglalkozáson. A
foglalkozás keretein belül Balogh Imréné vezetésével, a
résztvevõk megtekintettét a Tájház és a Halászház
gyûjteményét, majd Dr. Lehel Péterné a Népmûvészet Ifjú
Mestere segítségével megismerkedhettek a bátai hímes tojás
készítésének technikájával. Ezen kívül Takaróné Antal Tímea
segítségével a lányok magukra ölthettek egy bátai viseletet. A
többi csoport áprilisban várható Újpetrérõl, Elõszállásról és
Szentlõrincrõl. õk a „Népi építkezés, táplálkozás, jeles napok,
népviselet” címû foglalkozást választották. A népi építkezési
módokat Csóti Viktória fogja bemutatni.
Csipkeverés
Csipkeverõ tanfolyam indult március 6-án a Bátai
Tájházban. A tanfolyam szombat délutánonként zajlik,10 fõ
részvételével. A csipkeverés alapjait (30 órában) Hammerné
Görög Éva õcsényi Népi Iparmûvész ismerteti meg a Kézmûves
szakkör tagjaival.
Tojásírás
A tojásírás fortélyait tanulták az óvodások Lukács Józsefné
B a j n o k B öz s i n é n i tõ l a z óvo d á s o k Fa d d o n .
A három napos foglalkozáson minden óvodás díszített tojást,
egy-egy tojást pedig Bözsi néni készített a gyerekeknek.
Húsvét elõtti héten a Wosinsky Mór Megyei Múzeum „Régi
ésszel – gyermek kézzel” rendezvényén Dr. Lehel Péterné a
Népmûvészet Ifjú Mesterének segítségével ismerkedhettek
meg a gyerekek a bátai hímes tojás írás technikájával. A két
napos rendezvényen kb. 300 gyermek használta ki a
lehetõséget és készítettek szebbnél-szebb tojásokat.

életének fontos eseményét örökítette meg 1900-tól 1955-ig.
„Litánia a Somosi kápolnában”
Sümegi József diakónus részvételével.
Képes beszámolókra küldött válasz és elismerés:
„Kedves Bátaiak!
Nagyon megörvendeztetett a képes beszámoló, valahogy
így van a nagykönyvben is megírva a Kulturális Örökség
Napjai.
Köszönöm a sok munkát, fáradozást.
Kertész Margit
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi
Kapcsolatok Fõosztálya“
A helyi Mûvelõdési Központtal 2009.december 22-én
szervezett programon együttmûködve a Hunyadi iskola
negyedik, ötödik és hatodik osztályos diákjainak mutattak be
lakóhelyünk nevezetességeit.
Kiemelt figyelmet szenteltünk „Együtt – Értékeinkért”
program keretében a Szent Vér templomnak, amely
településünk legrégebbi értéke. Szent Vér templomról készült
kiadványt szerkesztette a vetítést és az elõadást tartotta az
alapítvány programjainak önkéntes segítõje Muth József. Ezen
a napon a sárközi hagyományokkal, az elfelejtett
népszokásokkal is megismerkedhettek a fiatalok. A program
megvalósításában nagy segítségére volt az alapítványnak
Kemp Zsuzsanna és Szodorainé Mohr Szilvia kézmûves
foglalkozás lebonyolításában. A kulturális programokon kívül
táborok szervezésében is részt vesz a szervezet. A Nemzeti
Civil Alapprogram támogatásával 2008-ban tartotta az elsõt,
ahol 15 gyermek 6 napon át ismerkedhettek meg a község
nevezetességeivel. A 9-13 évesek azokból az iskolákból jöttek,
amelyekkel az alapítvány kapcsolatban áll. Érkeztek fiatalok
Szekszárdról, Tolnáról, Bajáról és Vaskútról is. A kvíz
vetélkedõvel záruló táborban az alapítvány önkéntese, Csáki
Dóra vezetésével a bátai csapat az elsõ, a szekszárdi a 2. és a
bajai pedig a 3. helyen végzett.
Mohr Jánosné

Utazás kiállítás
Sárospataki bemutatkozás
Tavalyi évben felkérést kaptam a sárospataki Mûvelõdési
Háztól, a bátai hímes tojás bemutatására. Erre március 24-én
került sor, ahova elkísért Balogh Imréné Jánosi Erzsébet, aki a
bátai viselet történetérõl mesélt. A szép számmal megjelent
vendégek nagy érdeklõdéssel hallgatták az elõadást, és
csodálták a hímes tojásokat és a viseletet. Majd a tojásírás
technikáját ki is próbálhatták a vállalkozó kedvûek.
Húsvéthoz kapcsolódóan kemencében sült húsvéti pereccel és
jó bátai borokkal kínáltuk a jelenlévõket.
Kellemes estét töltöttünk a sárospatakiakkal, akik kedvet
kaptak (a hosszú út ellenére), hogy ellátogassanak a mi kis
falunkba.
Dr. Lehel Péterné

Az Utazás kiállítás Közép-Európa vezetõ turisztikai vására,
az idegenforgalom hazai kiállítása 2010-ben március 4. és
március 7. között zajlott Budapesten.

Örökségünk védelmében
Fazekas Alapítvány a kulturális értékek megismeréséért is
dolgozik.
„Kulturális Örökség Napjai” 2009. szeptember 18-19-én
országos rendezvényen való részvételünk programja.
„Alkotás-öröme” kerámiafoglalkozás foglalkozás vezetõk:
Kemp Zsuzsanna és Szodorainé Mohr Szilvia.
„Sárközi Életmód Fotókon” kiállításon megnézhették, a
Fazekas Alapítvány helytörténeti kutatásait, amely öt család

Báta a „Dél-Dunántúli összefogás”-sal együttmûködve vett
részt a kiállításon, többféle kategóriában: Báta nevezetességei,
múzeumok, tárlatok, rendezvények, kézmûves tábor.
Településünket a kiállításon Takaróné Antal Tímea képviselte.

Civil Egyesületek hírei
Civil ügyintézõ képzés
vállalkozókat, önkormányzatot, ÁMK-t. Több hetes elõkészítõ
munka után a Tájházban gyûltünk össze március 20-án, hogy
Januárban 2x2 napos képzésen vettek részt a bátai civil megvitassuk a résztvevõk elképzeléseit, javaslatait,
szervezetek képviselõi. 15 résztvevõ ismerhette meg a civil
körvonalazzuk a programot. Egész estés, tartalmas
szórakozásra várjuk a bátaiakat és a környékbelieket egyaránt.
17-21 óra között nyitva tart a Tájház, a Halászház, a Czencz
Múzeum és a Fazekas Alapítvány, tárlatvezetésekkel,
meglepetés programokkal. Szakavatott kalauzolással
megtekinthetõ lesz a Szent Vér, Szent Mihály és a református
templom, a somosi kápolna, az Ispánkerti Vendégházban
pedig Gyurgyonovics Gyula szobrainak kiállítása. A
szivattyútelepen a mûemlék bemutatása mellett különleges
filmeket vetítünk. A színpadi mûsor este kilenctõl éjfélig a
Fekete Gólya Ház udvarában lesz. A kíváncsiskodók
elemlámpás kalandtúrán vehetnek részt, szakértõ
irányításával betekinthetnek a készülõ kiállítás titkaiba,
bekukucskálhatnak a padlászugokba, megnézhetik a
gyermekrajz kiállítást. A legtöbb programon részt vevõ
„pecsétgyûjtõnek” apró ajándékkal kedveskedünk!
adminisztráció rejtelmeit és szerzett hasznos elméleti és A szellemi táplálékok mellett pálinka-, bor- és ínyencségek
gyakorlati tudást.
kóstolója is várja a vendégeket több helyszínen. A közlekedést a
Fõbb témák:
Különcjárattal oldjuk meg, hogy aki szeretné, minden
Bevezetõ - a társadalmi szervezet
esemény részese lehessen. Karszalagot a kiállítóhelyeken, a
Mûködés - ügyvitel
buszon és elõvételben is lehet majd vásárolni.
Gazdálkodás-számvitel, adózás, pénzügy
Hogy a messzirõl érkezõknek tágabb környezetünket is
Foglalkoztatás
bemutassuk, lehetõséget teremtünk Lugio (Dunaszekcsõ) és
Takaróné Antal Timea Contra Florentiam (Dunafalva) római emlékeinek
meglátogatására, túrázásra a Duna-Dráva Nemzeti Park
„Fiatalokért nem csak fiataloknak”
területén, lovaglásra, állatsimogatásra a Furkópusztai lovas és
kiképzõ centrumban.
Beszámoló a Bátai Ifjúságért Egyesület munkájáról:
Reméljük, ez az éjszaka tényleg más lesz, mint a többi….
A tagság 2010.03.29-én elfogadta az egyesület
V. Kápolnás Mária
közhasznúsági jelentését, amelyben a szakmai munka és a
gazdálkodási beszámoló 2009. évi adatainak elfogadásáról
határoztak. A 12 fõ tagság 2009 éves aktív vállalásairól, a
BESZÁMOLÓ
településért végzett feladatokról szól. Így pályázati
A BÁTAI NYUGDÍJAS EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRÕL
támogatással 1 db fûkasza vásárlást nyertük, amelyet az
egyesület tagsága a település közterületén végzett munkához Január 13-án: az elsõ nyugdíjas összejövetel a Mûvelõdési Ház
használ. Sajnos eredménytelen volt a 2 évre szóló Tanodai könyvtárában, ahol megbeszéltük, hogy kéthetente
programtervünk, amelyet az IKSZT keretek között mûködõ találkozunk minden szerdán 14 órakor, illetve a tagdíjak
mûvelõdési házban, a hátrányos helyzetû tanulók befizetésének módját.
megsegítésére szerettünk volna indítani. A 2009. évi NCA
pályázati támogatással 200.000 Ft mûködési támogatást Január 27-én: író-költõnõ Zsiros Simon Mária látogatott meg
nyertünk, amelyen az alapvetõ kiadásaink (könyvelés, posta, bennünket Nagykõrösrõl és tartott elõadást a saját mûveibõl.
bank) mellett 2010-ben közhasznú vállalásokat teljesítünk:
árvácska telepítés, növényzet telepítése a közterületekre. Február 10-én: a Mûvelõdési Ház klubhelységében az
Együttmûködésen alapuló pályázatot nyújtottunk be a volt Egészséges életmód megtartásáról hallgattunk meg elõadást,
TSZ irodaház átalakítására: 30 fõs ifjúsági szállás kialakításra betegségek megelõzésérõl, új terápiás eljárásokról.
és üzemeltetésére. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. Civil Bemutatták a Biotron fényterápiás lámpák használatát.
ügyintézõi képzésen vett részt 1 fõ, az egyesületünk további
munkájának elõmenetele érdekében.
Február 24-én: folytattuk az egészségmegõrzés programot,
Az 1 %-os APEH támogatást (30.000 Ft-ot) köszönjük Varga János sárbogárdi elõadó beszélt a cukorbetegségrõl,
támogatóinknak, ezt a falu fejlesztésére használjuk fel. A vérnyomásról, illetve hogyan táplálkozzunk helyesen.
fiatalokért tenni vágyók az alábbi 70400029-10201178
bankszámlaszámra ajánlhatják fel támogatásukat. Március 10-én: Nagy Gábor és Nagy Nóra elõadásában
Várjuk új tagok belépését! Tegyünk együtt a fiatalokért! Kiskunhalasról a CASTELO Kft-tõl termékbemutató vot
Géringer Izabella edényekrõl és talpmasszírozóról - amit ki is lehetett próbálni.
elnök
Március 24-én: Taggyûlést tartottunk a napközi ebédlõjében,
„Ez az éjszaka más, mint a többi…”
ahol megbeszéltük az éves programot, és megtartottuk az éves
Nõnapi-névnapi rendezvényünket. Sziebert György
A Bátai Tájház évek óta részese a múzeumok éjszakája polgármester virággal köszöntötte a megjelent tagokat,
programnak, melynek különlegessége, hogy egy belépõ valamint Lukács Józsefné verssel köszöntötte fel a
m e g v á s á r l á s áv a l m i n d e n n y i t v a t a r t ó h e l y s z í n névnaposokat. Rendezvényünket egy jól sikerült zenés-táncos
meglátogatható, sõt a tömegközlekedés is igénybe vehetõ. Idén bállal zártuk.
– a Bátáért Egyesület kezdeményezésére és szervezésében – Ezúttal is szeretnénk megköszönni az Egyesület nevében a
különleges éjszakát tervezünk Bátán június 19-én. napközi dolgozóinak munkáját.
Megkerestük a kiállítóhelyeket, a civil szervezeteket,
Tóth Zoltánné egyesületvezetõ
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Bátai Horgász Közhasznú Egyesület hírei
Horgász egyesületünk 2010. január 29-én tartotta meg éves
közgyûlését, amely egyben tisztújító közgyûlés is volt. Sajnos,
Pirisa László titkár nem vállalta tovább a titkári teendõket és
elköszönt a vezetõség soraiból. Ezúton is köszönjük áldozatos,
hozzáértõ munkáját és kívánunk neki jó egészséget.
2010-tõl a Bátai Horgász Közhasznú Egyesület vezetõsége:
Elnök: Huszárné Lukács Rozália; Gazdasági vezetõ és Titkár:
Vörös Szilvia; Elnökségi tagok: Dér János, Mihálovics László,
Vörös József.; Felügyelõ Bizottság: Bagényi József, Kiss János,
Sümegi János.
2010. március 31.-ig engedélyt váltottak 122 felnõtt tag, ebbõl 24
gyermek.
2009-ben számlánkra beérkezett SZJA 1 %: 35.768 Ft.
Köszönjük a támogatást.
2009-ben LEADER pályázatot adtunk be 2010. évi
rendezvényekre 4 helyi civil szervezettel, a mai napig értesítést
nem kaptunk. Az egyik rendezvény megtartásának idõpontja
áprilisban lejár.
Az elsõ halasítás megtörtént 2010. március 19.-én: 332 kg
háromnyaras pontyot helyeztünk ki a Keszeges tóban.
Következõ halasítás idõpontját a ponty tilalmi idõ lejárta után

tervezzük.
Kérjük tagjainkat, hogy a beíró füzeteket tisztességesen töltsék
ki, ügyeljenek a tavak körüli tisztaságra, rendre és figyeljenek a
horgászrend betartására.
Huszárné Lukács Rozália
Elnök
XXIV. Borverseny
2010. március 19-én immár 24. alkalommal került
megrendezésre Bátán a Borverseny a Bátaszék Térségi
Hegyközség szervezésében. A Hegyközség életében még soha
nem volt ennyi minta. Összesen 200 fajta bor érkezett a
megmérettetésre. Nem csak bátai termelõk hozták mintáikat,
a környékbeli gazdák is megtisztelték borversenyünket
részvételükkel. A három bizottság, melynek elnökei Récsei
János, Vikmanné Makk Viola és Jilling Ferenc voltak, 28 bort
minõsítettek arany, 51 bort ezüst és 58 bort bronz fokozatra.
Sümegi Attila 2009-es Merlot bora Nagydíjas bor lett.
Az oklevelek és ajándékok átadására este került sor a
Mûvelõdési Házban. A Borverseny vacsorával, majd azt
követõen késõ estig tartó mulatsággal zárult.
Gelencsér Sándor
hegybíró

HÍMESTOJÁS FESZTIVÁL
a Bátai Tájházért
és
Népi Kultúráért Közalapítvány tisztelettel
meghívja Önt és családját a Bátai Tájházban
2010. április 24-én tartandó rendezvényére
10.00 óra: Húsvéti pereckalács sütés kemencében
14.00 óra: A szabadtéri színpadon folklórmûsor
népdalok, népdal dramaturgiák
kézmûves bemutatók, gyermekfoglalkozások
pereckalács kóstolás.
A rendezvény ideje alatt a tájházban
megtekinthetõ az állandó kiállítás.

2010 január 29-én
ünnepelte 70.
házassági évfordulóját
Karádi János
és
Babos Verona.
Ez alkalomból
köszöntötte a
házaspárt
Sziebert György
polgármester.

Sport
ÁMK sport hírek
Tanulóink márciusban is szép eredménnyel képviselték
iskolánkat az asztalitenisz sportágban.

A Tolna Megyei Asztalitenisz Szövetség által rendezett megyei
serdülõ és újonc bajnokságán Deák Tibor 7. o. III:, IV. helyen,
Németh Rozália 5. o. III. Székely Andrea 6. o. IV. helyezést értek
el. Deák Tibor, Nikolov Márk 6. o. tanulók párosban II.
helyezést érték el.

2010. 03. 28-án Bonyhádon a Diák Kupa IV. fordulóján a
következõ eredmények születtek: Schaffer Ramóna 2. o. III.
hely, Hegedûs Márk 2. o. II. hely, Nikolov Gábor 2. o. IV. hely,
Balogh Tamás 4. o. IV. hely, Deák Tibor 7. o. IV. hely.
Gratulálunk az elért eredményekért, kitartásukért.
Április 18. –án kerül megrendezésre a Bánki Emlékverseny, és
kezdõdnek az atlétikai versenyek.

Asztalitenisz

Felnõtt csapatunk a Szekszárdi Városi Bajnokság negyedik
helyén áll, két fordulóval a vége elõtt egyéni rangsorban:
1. Kocsis János
...
7. Tóth György
...
12. Nagy Gábor

Mágocsi Meghívásos Verseny vigasz ágon Dér János 3.hely.

Szuromi Virág az Országos Diák Olimpia döntõjében
Nagykanizsán 8. helyezést szerzett, melyhez ezúton
gratulál a sportkör vezetõsége.
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F O N T O S
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
Jegyzõ Dr. Bonnyai Réka
Pénztári nyítvatartás
K: 8.00 - 14.30
Cs: 8.00 - 14.30
Orvosi Rendelõ tel: 490-613
Dr. Lehel Péter 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
Fehér vári Márta
tel: 590-019
Család gondozó Tóth Judit
tel: 06 30 602-89-17
Házi segítségnyújtás
Pilisi Zoltánné: 06 70 629-19-11
Sirok Jánosné: 06 30 310-37-06
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
Takarékszövetkezet
Bátai Kirendeltsége
H-K-Sz-Cs: 7.3o - 15.3o
Péntek: 7.3o - 12.oo
tel: 490-717 fax: 590-007
Fa l u g a z d á s z Pa r t i A n d rá s
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
Köny vtár
tel: 590-002
vezetõ: Szabóné Varga Renée
Cs: 15.00 - 18.00
Állatorvos
Dr. Szép László
tel: 06 30 226-44-33
Ügyvéd Dr. Bonnyai József
fogadás: csütörtök 16.00
tel: 06 30 216-40-28

Központi Statisztikai Hivatal közelénye
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2010. évi XXIV. törvény alapján 2010. június 1. és június
21. között az ország valamennyi településén általános mezõgazdasági összeírást (ÁMÖ) hajt végre.
Az ÁMÖ kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az állatállomány részletes feltérképezése
mellett a mezõgazdaságban foglalkoztatottak összeírására, mezõgazdasági szolgáltatások
nyújtására és igénybevételére, valamint a mezõgazdasági termelési módszerek –talajmûvelési,
öntözési, trágyázási stb. eljárások– számbavételére is.
A termelõket, egyéni gazdaságokat szakszerûen felkészített összeírók keresik fel és személyes
megkérdezés során töltik ki a kérdõíveket, míg a gazdálkodó szervezetek a kitöltött kérdõíveket
postán küldik vissza a KSH-nak. Az összeírást törvény írja elõ, a kérdésekre a válaszadás
kötelezõ, megtagadása szabálysértési eljárást von maga után.
Az összeírás idõszakában a KSH munkatársai az ingyenesen hívható 06-80-200-224-es telefonszámon érhetõk el, s készségesen válaszolnak az összeírással kapcsolatban felmerülõ kérdésekre.
Kedves Kismamák, Anyukák!
Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy megindult Bátán a Baba-Mama klub!
Decemberi kezdéssel elõször a Télapó jött hozzánk, azóta pedig havi rendszerességgel egy
alkalommal találkozunk az Egészségházban. 0-3 éves korig bárki jöhet anyukájával vagy akár a
nagyival. Minden alkalommal van egy téma, amit megbeszélünk utána pedig kötetlen beszélgetés
történik. A gyermekek jól érzik magukat, a szülõk pedig kikapcsolódnak. Amennyiben az
idõjárás enegedi, májustól a játszótéren találkozunk.
Májusi témánk: Az allergiák Idõpont: Minden hónap harmadik péntek, 10 órától.
Következõ találkozó: 2010.05.21.
Mindenkit nagyon sok szeretettel várok!
Fehérvári Márta Védõnõ

Anyakönyvi hírek „2009"
Házasságkötés
Felkert János - Brenner Erzsébet
Munk József Antal - Krizsák Ilona
Zsinkó János - Bosnyák Erika

Születések
Marcsa Mirella 01.09.;
Sallai Flórián 02.14.;
Sztojka Virginia 02.18.;
Horváth Boglárka 02.23.; Polt Bianka 03.28.; Papp-Bonnyai Bence 07.02.;
Andrási Zoltán 07.19.; Király Kristóf 07.23,; Riszt József Edvin 07.30.;
Sárközi Ferenc 08.26.; Bóka Donát 09.05.;
Jankovics Vanessza 09.25.; Deák Noel 09.29.;
Horváth Jázmin 10.07.; Rácz Kinga Nikolett 10.14.;
Farkas Máté 10.20.; Braun Adrián 12.03.; Fetter Áron 12.0.;
Halálozások
Aszman György 1927.;
Bagi Péter 1939.;
Balogh Péter 1930.;
Belák Péterné Kelemen Etel 1928.; Czita Balázs 1937.; Csankó
Istvánné Mucskai Mária 1925.;
Csöndes János 1938.;
Csurai
Andrásné Orsós Katalin 1934.; Fazekas István 1935.; Fõdi Antal
1918.; Gábor Lajos 1951.; Gyurkovics Iván Ferenc 1944.; Hercsig
István 1975.; Horváth Zoltánné Vörös Teréz 1927.; Kis Ágota
Mihály 1924.; Kiss Dezsõ 1952.; Kovács István 1949.; Kovácska
László 1938.; Lukács Jánosné Fábián Mária 1945.; Meksz Józsefné
Benács Julianna 1921.;
Németh Jánosné Schmidt Anna 1928.;
Papp Mihály 1945.; Prandóczki István 1943.; Rabár Jánosné Nagy
Magdolna 1954.; Raskov József Tódor 1955.; Ravasz János 1961.;
Sárközi Mihály 1943.; Sávics Simon János 1944.; Schmidt László
1943.;
Somogyi Mihály 1934.;
Szamos István 1943.;
Tarján
András 1933.; Tóth Márton 1955.; Török József 1944.;

Kiadja: Báta Község Önkormányzata, Báta, Fõ u. 147. tel: 74/490-558 fax: 74/590-018. titkarsag@bata.hu / www.bata.hu
Felelõs kiadó: Sziebert György polgármester, felelõs szerkesztõ: Dr. Bonnyai Réka jegyzõ, szerkeszti: Osipowicz Stanislaw és Takaróné Antal Timea

