Báta Községi Önkormányzat

2010. december

ÖNKORMÁNYZATI hÍrlevél
IV. évfolyam

3. szám

Szeretet ünnepén…
Az adventi idõszak az
Áldott Karácsonyi Ünnepeket
elõkészület, a várakozás,
kivánunk!
a reménykedés ideje.
Báta Község Önkormányzata
Karácsony szent estéjén a
szent családba megérkezett
Jézus a gyermek.
Egy gyermek születése, ahogy
a Bibliában is le van írva nagy
örömet jelent a családnak és
környezetének. Mindenki
szeretettel fogadja a kisdedet,
amely a család szeretetét,
összefogását, összetartozását
és felelõsségérzetét is növeli.
Karácsony a szeretet és az Szent Vér Templom, Báta
fotó: Sztasek
adakozás ünnepe.
Szent este, amikor felcsendül a dal ”Mennybõl az angyal eljött hozzátok…”, ebben
a pillanatban emeljük fel szívünket !
Gondoljunk eltávozott és mellettünk álló szeretteinkre! Így fogadjuk Isten ajándékát,
amibõl mindenki egyformán részesülhet Ez az ajándék nem más, mint a szeretet.
A valódi szeretet ad, s nem
elvesz, Isteni terv alapján
születik és harmóniához
vezet.
Mindannyiunk számára ez
a Szenteste üzenete.

Báta Község Önkormányzata
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
december 22-én délután 15 órakor
Mûvelõdési Házban tartandó
Falukarácsonyra!

Áldott Karácsonyt
kívánok mindenkinek !

Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Báta Községi Önkormányzat hírei
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
határozatai a 2010. 12. 01-i testületi ülésrõl:
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237/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja az
önkormányzat 2010. évre vonatkozó ¾ éves gazdálkodásáról
szóló beszámolót.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: 2010. december 15.
238/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a
két ülés közötti fontosabb intézkedésekrõl, valamint a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
239/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az
önkormányzat 2010. évre vonatkozó ¾ éves adóbevételeinek
alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
240/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adó
rendeletek felülvizsgálata napirendi pont vonatkozásában a
döntést elnapolja.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
241/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások, ingatlanok,
helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata címû napirendi pont
vonatkozásában a döntést elnapolja.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
242/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja
az önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetési
koncepcióját.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozáli polgármester
Határidõ: 2010. december 15.
243/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Bátai
Általános Mûvelõdési Központ Alapító okiratának
módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot
jóváhagyja a jegyzõkönyv melléklete szerinti tartalommal.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
244/2010. (XII.13.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja ki, hogy Báta
Községi Önkormányzat tulajdonában van-e fegyver, és ha
igen, az hol van elhelyezve.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
245/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a mezei
õrszolgálatról és mezõõri járulékról szóló döntést elnapolja.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
246/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 017/1 hrsz-ú
út melletti feltöltött árok véglegesítéséhez nem járul hozzá, az
árok eredeti állapotba történõ visszaállítását támogatja.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
247/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete anyagi
forrást biztosít a 2010. évi költségvetés terhére azon célra, hogy

az önkormányzat 2010 decemberében eb-begyûjtést rendeljen
meg egyszeri alkalommal.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
248/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete elnapolja
a Lajvér patak medertisztítására vonatkozó munkálatok
megrendelését.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
249/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja
a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
megállapodásának módosítását a jegyzõkönyv melléklete
szerinti tartalommal.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos

251/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Heilmann
Sándor Báta, Fõ u. 43. szám alatti lakos háza elõtti útra
beton zúzalékot biztosít az Alisca Bau Zrt. bevonásával.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
252/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Buzás Zoltán
Báta, Fõ u. 250. szám alatti lakos kérelmét elutasítja.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: azonnal
253/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete forráshiány
miatt anyagi segítséget nem tud nyújtani Mecseki Lajos
lakóingatlana helyreállításához, azonban felszólítja az
ingatlan alá nyúló pince tulajdonosát, hogy erõsítse meg
pincéjét.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: azonnal
254/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Kovács
Istvánné Báta, Kölcsey u. 20. szám alatti lakos kérelme
ügyében a döntést elnapolja.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
255/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete elhatározza,
hogy a pedagógus szolgálati lakás vizesedése ügyében mûszaki
szakember véleményét kéri, és annak megfelelõen dönt az
ingatlanon elvégzendõ munkálatokról.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
258/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazást ad a polgármesternek a Bátai Szolgáltató Kft.
mûködtetése átalakításának elõkészítésére.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
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259/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy testvértelepülést keressen Báta községnek.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
260/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Szava
Mihály Báta, Vágóhíd u. 19. szám alatti lakos és a
Horgászok és Tanyatulajdonosok kérelmét elutasítja.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
261/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Gróf
Magdolna Báta, Bercsényi u. 22. szám alatti lakos kérelmét
forráshiány miatt elutasítja.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
262/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megrendeli
100.000 Ft/év összegért az elmúlt 5 év átfogó gazdasági
vizsgálatát.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidõ: folyamatos
263/2010. (XII.1.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete elhatározza
a megvásárolt 0122 hrsz-ú vasúti töltés kiméretését és a töltés
területéhez tartozó fák kitermelését értékesítés céljából.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármesterr
Határidõ: folyamatos

FELHÍVÁS!
A közmunka 2011. január 1-tõl megszûnik. Közmunkások az
évek folyamán olyan feladatokat is elláttak, mint pl. házak
elõtti járdatakarítás, ároktisztítás stb. mely a lakosság feladata
lett volna.
Ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét Báta Község
Önkormányzata helyi rendeletére, és az abban foglaltak
betartására.
Kérjük, hogy a rendelet figyelembevételével szíveskedjenek
lakóházaik környékét tisztán tartani, amelyet az
Önkormányzat figyelemmel kísér.
Amennyiben a rendeletet nem tartják be, a rendeletben
foglaltatott bírságok kiszabásra kerülnek.

Báta Községi Önkormányzat 5/2009.(VI.25.) számú
rendelete az alábbiak szerint rendelkezik:
7. §.
(1) A tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlannal határos (úszótelek esetén az épület
körüli) járdaszakasz és járdától, járda hiánya esetén a
faltól, kerítéstõl az úttest széléig terjedõ területsáv;
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak mûtárgyai,
továbbá
c) a két szomszédos terület, épület közötti- kiépített
úttal, járdával ellátott vagy anélküli- közforgalmi
területsáv vagy átjáró, köz, valamint a
d) beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok,
növényzet, és más hulladékok eltávolításáról.
(2) A tisztántartási és gondozási kötelezettség keretében
a tulajdonos illetve használó köteles
a) a zöldfelületek rendszeres kaszálásáról gondoskodni,
b) a telekingatlanról, valamint az (1) bekezdés a) pont

szerinti területrõl a gyalogjárda, vagy az úttest fölé hajló
ágak nyesésérõl gondoskodni;
c) a tisztántartás során keletkezett hulladékot a
rendeletben meghatározott gyûjtõedényzetbe vagy más
gyûjtõeszközben elhelyezni és elszállítatni;
d) a járdaszakaszt megtisztítani, a havat eltakarítani,
szükség szerint portalanítani, vagy a síkosságmentesítést elvégezni.

2011. évtõl hatályos községi ivóvíz-szolgáltatás díja:
Lakossági alapdíj:
296 Ft /
Vízdíj:
- közület esetén:
334
- lakosság esetén: 237
- intézmény esetén: 237

hó / fogyasztási hely + ÁFA
Ft/m3 + ÁFA
Ft/m3 + ÁFA
Ft/m3 + ÁFA

2011. évtõl hatályos települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja
Lakossági csatornadíj: 260 Ft/m3 + ÁFA
Intézményi csatornadíj: 425 Ft/m3 + ÁFA
Közületi csatornadíj:
425 Ft/m3 + ÁFA
2011. évtõl hatályos lakosság által f izetendõ
hulladékkezelési közszolgáltatási díj:
70
110
240
770
1100

literes tárolóedény egyszeri ürítési díja:
221 Ft +ÁFA
literes tárolóedény egyszeri ürítési díja: 348 Ft +ÁFA
literes tárolóedény egyszeri ürítési díja: 759 Ft +ÁFA
literes tárolóedény egyszeri ürítési díja: 2.436 Ft +ÁFA
literes tárolóedény egyszeri ürítési díja: 3.480 Ft +ÁFA

Többletszemét elszállításához Alisca Terra Kft.
emblémával jelzett mûanyag zsák díja: 320 Ft+ÁFA

2010. november havi közmunkák
?
A Fõ utca és a Jókai utca sarkán levõ (Fóris Illés féle) ház
bontása befejezõdött. A maradék anyagok az egészségház
udvarára lesznek berakva.
?
Szent Vér templom: falevelek összegyûjtése és elszállítása; a
paplak belsõ takarítása.
?
Fõ utca elején Csókás István elõtti vízelvezetõ árok mellõl a
föld a Lisztes- birtokra elhordva és annak eligazítása.
?
Sportöltözõ takarítása minden hét pénteki napján.
?
Egészségház takarítása hetente.
?
Alszögi óvoda külsõ és belsõ takarítása; az udvaron és a
kerítés mellett bokrok kivágása.
?
Szeméttelep és a temetõ folyamatos õrzése, szemét égetés.
?
Buszmegállók és környékének takarítása, gondozása.
?
Mûvelõdési ház parkjának gondozása.
?
Gumipálya és környékének õrzése és tisztán tartása.
?
Piactér és környékének mindennapi takarítása.
?
Fõ utcán szemét összeszedése.
?
Katolikus temetõben takarítás, fûkaszálás, és az eldobott,
de felhasználható üvegmécsesek (100 db) összegyûjtése és
elmosása késõbbiekben dekorációk készítéséhez.
?
Református temetõben ágak, gallyak, égetése. Parkoló
kialakítása a jó megközelítés miatt.
?
Mûvelõdési ház belsõ takarítása minden nap.
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?
Óvoda bejárati ajtó cseréje után javítási munkálatai.
?
Halászháznál hídépítés, járdák, kistetõ felújítása.
?
Az árvízi zsákok összegyûjtése, és azok elszállítatása.
?
Hagymás patakban nádvágás és égetés.
?
Kannavirágok helyeinek bekapálása.
?
Játszóterek gondozása, takarítása.
?
Somosi kápolna környékének gondozása, takarítása.
?
Kálvária takarítása, tetõjavítás, gallyak és ágak levágása,

Értesítés
Sajnálattal értesítjük a lakosságot, hogy 2010.11.17-én a Báta, Fõ
utca alsó szakaszán útbeszakadás következtében folyamatos
útlezárás van.

kaszálása és égetése.
?
Iskola napközi ebédlõ takarítása.
?
Irodaház melletti garázs takarítása
?
Újvárosban az átereszek tisztítása, vízlevezetés.
?
Elkészült a Fõ utcán Huszákné garázsa feletti terület

bokrozása, gallyazása és rendezése.
?
Irodaház belsõ takarítási munkálatok.
?
Fõ utcán Gyurákovics Jánosné házához vezetõ járda

felújítása.
?
Orvosi szolgálati lakás teljes takarítása, festése. Az udvar
gondozása és takarítása, csatorna kipucolása, vízlevezetõk
kitisztítása.
?
Szent Mihály templom kertjének gondozása, takarítása,
virágültetés. Eltört kerítéselem kicserélése és kerítés
lemeszelése.
?
Tûzoltószertárnál lévõ vízóraakna kipucolása.
?
A Fõ utca alszögben leszakadt útburkolat befedése
ideiglenesen, vízvezeték csõ szigetelése, elfagyás elleni
védelme. Huszákné házából iszap és sár kilapátolása,
takarítása.
?
Horgasban sarj leverés és égetés.
?
Önkormányzati Hírlevél c. újság kihordása minden
háztartásba.
?
A Mûvelõdési Házban rendezett jótékonysági bálhoz
segítség nyújtása: asztalok, székek oda és visszapakolása,
bál utáni takarítás.
?
Dózsa Gy. utcában Katona Józsefné elõtt vízlevezetõ árok
és áteresz kiásása.
?
Az egészségház bejárathoz elõtetõ és korlát készült.
?
Ady E. utca szurdok bokrozása, gallyazása és égetése.
?
Mûvelõdési Ház melletti ebédlõ és konyha belsõ
takarítása, felújítása, meszelése és a hulladékok elszállítása.

Kõmûves munkák:
?
Spotcsarnok hídjának teljes felújításának befejezése.
?
Szent Mihály templom kerítéselem betonozása, kerítés

javítása és meszelése
?
Mûvelõdési Ház melletti volt ebédlõ belsõ felújítása,

javítása
?
Kölcsey utcában (útburkolat javítás)

Fûkasza:
?
Kálvária
?
Szent Vér templom
?
Orvosi rendelõ udvara
?
Temetõ
?
Egészségház udvara
?
Sportcsarnok és a Mûvelõdési ház környéke

Elkészült Báta 2011-es évi Rendezvénynaptára, amit a
Civil szervezetek vezetõi közösen állítottak össze.
A Rendezvénynaptár megtekinthetõ a
www.bata.hu/Rendezvények menüpont alatt.
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A közút rongálódása következtében a közút alatt elhelyezkedõ
100 mm-es vízvezeték csõ elszakadt.
A víz alámosta a közutat és megrongálódott a közút alatti

pince, valamit a út alatt elhelyezkedõ ingatlan lakóépülete.
Az út helyreállítását 2010. december 14.-én megkezdtük.
A lakosság szíves türelmét kérem a helyreállítás idõszakára

Örömmel értesítem a lakosságot, hogy a település évek
óta elképzelhetetlennek tûnt ÁLMA megvalósult.
A DDOP-5.1.5/B-09-2009-0012 számú, „Báta, Fõ utca
csapadékvíz hálózatának kiépítése II ütem” címû pályázat
kivitelezési munkái befejõdtek. A kivitelezés Mûszaki
átadására 2010. 12. 22-án 10-órkor kerül sor.
A kivitelezés mûszaki átadás – átvételre meghívásra kerültek
az engedélyezéssel érintett 13 szerv képviselõi, az
ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e l õ Te s t ü l e t e , a p á l y á z a t
menedzsmentje.
Egyben megköszönöm a lakosság türelmét a kivitelezés során
tanúsított magatartását, hogy a településen a kitûzött célt
el tudtuk érni.

A pályázatban megfogalmazott céljaink: egészséges
ivóvíz és környezet kialakítása, természetes vizeink
védelmére, a település tisztaságának megóvása, a
településen élõk esélyegyenlõségének javítása, a
csapadék és belvízzel hátrányt szenvedõk
felzárkóztatására és a lakóépületek védelmére.

Huszárné Lukács Rozália
polgármester

ÁMK hírei
Ez történt nálunk
Az eMagyarország Pontot elsõsorban olyan gyerekek
látogatják, akiknek otthonukban nincs számítógép. Naponta
tízen-tizenöten. Október hónapban azokat a tanulókat, akik
napi szinten járnak a netezõbe és rászorulnak az
eMagyarország Pont munkatársai Fekete Gólya Házi
kirándulással jutalmazták meg. December hónapban
karácsonyra készülve a gyerekek segítségével díszeket
készítettek. Ezekkel a díszekkel szeretnék karácsonyi
hangulatúvá változtatni a mûvelõdési ház nagytermét. A
nyugdíjasok mellett, akik többször igénybe veszik a
szolgáltatásokat várjuk a község felnõtt lakóit. Reménykedünk
abban, hogy az ePontunkat az elkövetkezendõ évben a felnõtt
lakosság nagyobb létszámban fogja igénybe venni.
Biztosan sokan kerültek már olyan helyzetbe, hogy van otthon
internet, de nincs fénymásoló, vagy bár ott az ügyfélkapu, nem
tudja használni. Ilyen esetekben bátran forduljanak az
eMagyarország Pont munkatársaihoz. Nyomtatást,
fénymásolást, pályázatfigyelést vállalunk. Szívesen segítünk az
interneten való tájékozódásban, hasznos ismeretek,
információk gyûjtésében.
Császár Adrienn
eMagyarország Pont

szépségszalon üzleti tervét készítik el), a gazdasági vállság
települési hatásait összegyûjteni. A legérdekesebb feladat,
hogy pénzt kell gyûjteni a csapatnak. Készítettek adventi
díszt, melyet árultak a piacon, gyûjtöttek pet palackokat és
fémdobozokat, amit beváltottak egy áruházban. A legnagyobb
sikere azonban a süteménykészítésnek volt. Mikulás napján
mindenki készített sütit, és azt árulták az iskolában.
Közel 5 000 Ft-ot gyûjtöttek, melybõl 2 000 Ft-ot elküldtek a
Kármentõ Alap számlájára, az iszapkárosultak javára. A
gyerekek munkáját Fûrész János osztályfõnök segíti.
Fûrész Jánosné
versenyfelelõs

Novemberben ismét megrendeztük, a TÁMOP 3.3.3.
pályázatban vállalt soron következõ szakmai
mûhelyfoglalkozásokat. A rendezvényt az eddigiekhez
hasonló érdeklõdéssel fogadták a régió pedagógusai. A
szakmai délután rendhagyóan bemutató órákkal kezdõdött.
A hospitálók harmadikos és ötödikes tanórán vehettek részt.
A mûhelymunkákat Bergmann Mariann, Garai Zoltánné és
Zsákai Andrea vezette, munkájukat most is Pécsi
Tudományegyetem szakemberei segítették.
Az idén a bátai iskolásoknak és óvodásoknak kétszer is
csöngetett a Mikulás.

Tanulmányi versenyek
Országos Levelezõ Tanulmányi Versenyek
Ebben a tanévben is indultak tanulóink levelezõ versenyeken.
Legnépszerûbb a Bendegúz Akadémia, melynek versenyeire 8
tanuló jelentkezett.
Matematika versenyre: Háder Dániel 1. o. és Garai László 5. o.
Történelembõl Garai László 5. o., Szabó Barnabás, Szingler
Richárd és Tasch Madlen 6. o.
Irodalom: Garai László 5. o.
Természetismeret: Malagurszki Lajos 4. o. Heilmann Loretta
6. o. pedig a Mozaikos matematika és történelem feladatokat
old meg!
A gyerekek munkáját, a határidõk betartását a szaktanárok
segítik.
Közlekedési verseny November utolsó hetében rendeztük
meg a KRESZ verseny iskolai fordulóját. Egy tesztlapot kellett
kitölteni minden tanulónak a 4. illetve a 8. osztályban. A 4.
osztályosok közül Székely Zoltán, a 8. osztályosoknál Váradi
Dániel teljesített a legjobban. Így õk képviselik iskolánkat 2011
februárjában a bonyhádi megyei döntõn. Gratulálunk, és
eredményes felkészülést kívánunk!
Tolna Megye Talentuma díj A megyei versenyek elsõ
helyezettjeit köszöntötték Szekszárdon a Tolna Megye
Talentuma díjátadó ünnepségen. A vármegyeházán tartott
ünnepségen dr. Puskás Imre közgyûlési elnök adta át a díjakat.
Iskolánkból Farkas Tamás Barnabás /8. osztályos tanulónk
volt / érdemelte ki a díjat kimagasló teljesítményéért. Tomi
májusban a szentesi Közlekedés Ismereti Tanulmányi
Verseny országos döntõjén összetett 7., míg szabályossági
kategóriában országos 1. helyezést ért el. Felkészítõ tanára
Fûrész János.
Vigyázz, Kész, Pénz! K&H Bank Zrt. különös figyelmet fordít
a gyermekek pénzügyi oktatására. Ebben az évben országos
tudásversenyt indítanak általános iskolai tanulók számára,
ahol a gyerekek pénzügyi ismereteinek bõvítése, elmélyítése a
cél.
A 6. osztály is nevezett egy 5 fõs csapattal, tagja: Heilmann
Loretta, Jankovics Roxána, Riszt Renáta, Tasch Madlen és
Váradi Nikolett.
A lányoknak 4 feladatot kell megoldani december közepéig.
Pénzt kell tervezni, vállalkozást kell indítani (õk egy

Délelõtt tíz óra körül, vidám, csilingelõ hang töltötte be a
folyosót. A gyerekek és a pedagógusok legnagyobb
meglepetésére a Polgármester Asszony oldalán beballagott az
iskolába, nagy kosárral a kezében a Mikulás. Végigjárta a
termeket, minden gyereket személyesen megajándékozott.
Miután kicsik és nagyok fogadalmat tettek a Mikulás bácsinak,
hogy ezután jobban tanulnak, és jobban viselkednek vidám
karácsonyi dalokkal, versekkel köszönték meg a csomagot.
Köszönjük a meglepetést.
Mikulás bácsi, jövõre is visszavárunk!

Bátai Tambura Zenekar
Iskolánk jelenlegi és volt tanítványaiból alakult tambura
zenekar sikerrel lépett fel a paksi KI MI TUD - on.
A zenetanárral, Csurai Attillával kiegészült együttes tagjai
Balogh Dávid, Szabó Bence és Szabó Barnabás csárdásokkal
és ugrósokkal szórakoztatta a közönséget. Az elsõ
megmérettetést siker koronázta, a zsûri külön díjjal jutalmazta
a zenekart.
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ÁMK hírei
Az újság hasábjain keresztül szeretnék köszönetet mondani a
bátai iskola tanulói és pedagógusai nevében a jó hangulatú
és sikeres jótékonysági bál a szervezõinek. A Szülõi
Szervezet a több évtizedes hagyománnyal megrendezett bál
bevételét minden évben az iskola tanulóra fordítja. Az idei
eseményt Báta polgármesternõje nyitotta meg. Ezt az
iskolások és a néptáncosok bemutatója követte.
A szülõk a befolyt összegbõl támogatják a tanulmányi és
sportversenyeket, kirándulásokat, a színház- és
múzeumlátogatásokat, rendezik meg tanév végén a
Gyereknapot. De jut szaloncukor és édesség a Mikulás
puttonyba és az iskola karácsonyfájára is.
Értesítjük a kedves szülõket, hogy a téli szünet 2010.
december 22-tõl 2011. január 2-ig tart. A szünet elõtti utolsó
tanítási nap 2010. december 21. (kedd), a szünet utáni elsõ
tanítási nap 2011. január 3. (hétfõ).
Az ÁMK dolgozói nevében Báta község minden lakójának
kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet
kívánok.
Faidt Józsefné
igazgató

Bátai Kézmûvesek sikerei
Hat év után került ismét megrendezésre a XV. „ÉLÕ
NÉPMÛVÉSZET” Országos Népmûvészeti kiállítás. A DélDunántúli Régióból (Baranya, Somogy és Tolna megye)
összesen 192 fõ alkotótól 919 db pályamunka érkezett be.
Bátáról 6 fõ pályázott a kiállításon való részvételre, 1 fõ hímzés,
2 fõ népviselet készítés, 2 fõ tojásfestés és 1 fõ szövés
kategóriában. A beküldött alkotásokat értékelõ zsûri tagjai a
Hagyományok Háza által megjelölt szakemberek közé
tartoznak: Csupor István (etnográfus), Katona Edit
(etnográfus a Néprajzi Múzeum megbízásából), Marx Mária
(etnográfus), Gombosi Beatrix (etnográfus), Mónus S. Béla
(népi iparmûvész a Népi Iparmûvészeti Osztály zsûritagja) és
Lõrincz Etel (textiltervezõ iparmûvész). Az értékelés
eredményeként a Dunaföldvári Vár galériájában június 16.augusztus 30. között megvalósult regionális kiállításon 333 db
pályamunkát állítottak ki. Közöttük lehetett Németh Valérné
hímzõ pöndõkötéses tûcsipke technikával készült terítõje,
Pirisáné Nagy Katalin népviseletkészítõ legényinge és
bodorvászon bíbor inge, Lukács Józsefné és Bosnyák Erika
tojásfestõk 3-3 db hímestojása. Az országos kiállításra tovább

Mikulás nap a Gyerekek Szemével
Mikulás napon az elsõ három órában még nem is sejtettük,
hogy hozzánk is betoppan a „Télapó”. A negyedik órában az
igazgató néni mondta, hogy lesz számunkra egy meglepetés.
Mikor ezt kimondta csengõszóra lettünk figyelmesek, és
megjött a Mikulás az ajándékokkal. Nagyon kellemesen
meglepõdtünk.
Ez a nap minden gyerek számára izgalmat, örömet jelentett.
Az alsósokhoz délben újrajött a Mikulás, õk verssel várták,
aztán jött az ajándékozás.
Mi, felsõsök is vártuk a délutánt, egyrészt hogy átadjuk
egymásnak az ajándékainkat, és persze az utána következõ
„Mikibulit”.
Nagyon jól telt ez a nap, jól éreztük magunkat
Köszönjük mindazoknak, akik ezt a napot különlegessé tették
számunkra!
Balogh László
Diákönkormányzat vezetõ
Óvodai hírek
November 22-én a fogorvos végzett szûrõvizsgálatot a
gyermekek körében.
November 30-án nyílt nap volt a középsõ csoportban.
December 1-én csoportonként fogadó órát tartottunk, amelyen
sok érdeklõdõ szülõ jelent meg.
December 6-án délelõtt a Mikulás látogatott el az óvodába, a
polgármester kíséretében. Meglepetés csomagokat osztott a
gyerekeknek, akik énekekkel, versekkel kedveskedtek a
vendégeknek.
Délután is járt nálunk a Mikulás, minden csoportban a
gyerekek mûsorral fogadták, izgalommal várták az ajándékot.
Ezen az eseményen a szülõk is részt vettek.
December 9-én a középsõ és nagycsoport a „Hulladékból
termék” címû kiállítást tekintette meg Szekszárdon. Az itt
látottak nag ymértékben segítik, a g yermekek
környezettudatos magatartásának alakítását.
Az óvoda valamennyi dolgozója nevében kívánok
mindenkinek Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet!
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jutott innét 219 db alkotás, melyek a Néprajzi Múzeumban
tekinthetõek meg 2011. március 27-ig. Ide Németh Valérné
pályamunkája került be. Az Országos Gyöngyszövetség által
„Szép Göngyös Pártám” címmel meghirdetett és Ócsán június
5-szeptember 1 között megrendezett kiállításon Pirisáné Nagy
Katalin Sárközi kontypántlikás parittya-fõkötõje és gyöngyös
recefõkötõje volt látható. A nagynyárádi Magyarországi Német
Nemzetiségi Menyasszonyi Viseletek címmel megrendezett
népviseleti kiállításon Pirisáné Nagy Katalin az általa készített
mórágyi menyasszonyi viseletet mutatta be a megnyitó
ünnepségen. A Hagyományok Háza által felállított Népi
Iparmûvészeti Tanács kihelyezett Tolna-megyei zsûrizését
november 3.-án Sióagárdon tartotta. 21 alkotó 136 db tárgyat
adott le bírálatra. A zsûri egyöntetû véleménye szerint erõs
szakmai színvonalú anyag gyûlt össze, melybõl a következõ
eredmény született:”A” kategóriás 51, „B” kategóriás 39,
Ajándékkategóriás 5, elutasított 41 db.
A bátai kézmûvesek közül ezen Pirisáné Nagy Katalin vett
részt, 6 munkája „A,”5 munkája „B” kategóriás zsûriszámú
minõsítést kapott.
A kiállításokon, zsûrizésen elért sikerek rangos elismerést
jelentenek alkotóik számára, s tovább erõsítik a bátai
kézmûvesség hírnevét.
Pirisáné Nagy Katalin

Egyesületeink hírei
Múzeumok Õszi Éjszakája a Fekete Gólya Házban
A Fekete Gólya Ház megnyitása óta
immár több mint két hónap telt el.
Azóta összesen 777 látogatót fogadott
intézményünk, a rendszeres nyitva
tartáson túl nég y rendezvényt
tartottunk.
Idei utolsó rendezvényünk - a
Múzeumok Õszi Éjszakája országos
rendezvénysorozathoz kapcsolódott Mérték és mértéktelenség napjaink társadalmában címmel.
A szép számmal megjelent látogatók ezúttal a modern világ
öltözködési kultúrájába és bátai elõdeink divatjába nyerhettek
bepillantást.
Pirisa Réka fotógyûjteményébõl gyönyörûen összeválogatott
református és katolikus viseleteket láthattunk az 1800-as évek
végétõl napjainkig. A diavetítés hangulatát zenei aláfestés
kísérte, mely még varázslatosabbá tette a kivetített régi
fényképeket. Célunk az volt, hogy felhívjuk társadalmunk
figyelmét a tradíciókra, hogy büszkék legyünk gyökereinkre,
és ne vesszen az idõk porába mindaz, amit elõdeink
századokon át megõriztek.
A vetítés után léptek a bátaszéki lányok a „kifutóra”, ahol Rózsa
Zsuzsanna Rothschild Kára díjas divattervezõ egyedi alkotásait
vonultatták fel a reflektorfényekben. A ruhák stílusukban és
anyagukban is mind különbözõek voltak, érintve a klasszikus
magyar hagyományokat, motívumokat, az újrafelhasználható
„recycling” anyagokat, valamint a hétköznapi viseletet.
A bemutatók végén kellemes hangulatban Sõrés András bátai
borász kiváló boraiból kóstolhattak a vendégek ízelítõt.
Fontosnak tartjuk, hogy az egyéni kreativitás továbbra is helyet
kapjon a Fekete Gólya Ház kulturális rendezvényein, ezért
jövõre is várjuk azokat, akik mûvészeti alkotómunkával
szeretnének bemutatkozni a közönség elõtt. Kérjük,
javaslataikkal keressenek bennünket, legyen az zenei tehetség,
rajz, kerámia, kézmûves alkotás és egyéb. A helyi
kézmûveseknek termékeik értékesítéséhez lehetõséget
biztosítunk továbbra is. Bár a téli szezonban nem vagyunk
állandóan nyitva, elõzetes bejelentkezés alapján szívesen
megmutatjuk kiállításunkat.
Azért, hogy megismerhessük az Önök elképzeléseit és igényeit
a Fekete Gólya Ház programjával kapcsolatban, kérdõíves
felmérést készítünk a közeljövõben. Várjuk a tavaszt, hogy új
programokkal, izgalmas eseményekkel várhassunk kicsit
és nagyot egyaránt!
Minden Kedves Olvasónak boldog és békés karácsonyi
ünnepeket magam és a fekete gólyák nevében!
Mózes Éva
Fekete Gólya Ház vezetõ
Tel: 20/66-26-105
bataert@gmail.com
www.feketegolyahaz.hu
Ha Ön is szeretné, hogy elektronikus formában értesítsük
jövõbeni kulturális programjainkról, kérjük, küldjön nekünk
egy emailt, melyben feltünteti nevét, és email címét!

Luca nap a Tájházban
A Bátai Kézmûves Egyesület december 11-én, 15 órától
Luca-napi, Adventi közös készülõdésre, mézeskalács
díszítésre hívta az érdeklõdõket. Az Egyesület tagjai - kicsik
és nagyok - az elkészített szebbnél-szebb mézeskalácsot
felajánlották a falu karácsonyfájára.
Az Egyesület munkáját támogatásával segítette a bátai REÁL

üzlet, és Kis Jánosné zöldségkereskedõ, amit ezúton is nagyon
köszönünk.
Takaróné Antal Tímea

Idézetek Bíró László püspök úr „Hívom a
családokat” címû novemberi levelébõl
Mi teheti boldoggá a gyermekkort a család szûkös anyagi
helyzete ellenére? Hogyan gazdagítja a család életét egyegy idõs családtag?
Nem kétséges, hogy nem könnyû házon kívül felelõsségteljes
munkát végezni, otthon ellátni a családot, intézni a sokféle
hivatalos dolgot, foglalkozni a gyerekek iskolai ügyeivel, ápolni
az idõs rokonokat, és még arra is idõt találni, hogy részt
vegyünk a társadalmi életben, hiszen nem élhetünk csak a
magunk szûkebb környezetében. Ez sokszor kemény
küzdelmet, komoly áldozatvállalást jelent. Akkor valósítjuk
meg saját magunkat emberként, amikor áldozatot is vállalva
odaajándékozzuk életünket (vö. Lk 17, 33; Jn 12, 55). Családunk
tagjait annyira szeretjük, amennyire nekik ajándékozzuk
magunkat, és a javukat szolgáljuk. Nem azért ajándékozunk,
hogy kapjunk, mégis gazdagodunk. A szeretet az ember
hivatása, a legfõbb jó (vö. II. János Pál pápa: Redemptor
Hominis 10).
Idézzetek fel olyan eseteket családotokból, baráti,
ismeretségi körötökbõl, melyekben a szülõk a nehezebb,
áldozatosabb utat választották azért, hogy több idõt és
figyelmet szentelhessenek gyermekeiknek! Mennyire
lettek közösségi emberek az ilyen családban felnövõ
gyerekek?
A család méltó a társadalom anyagi és erkölcsi támogatására,
de fontos, hogy ne sérüljön a szubszidiaritás elve. A házaspár
szabadon, felelõssége tudatában dönt, a keresztény házaspár
döntését a szeretet vezérli és az a tudat, hogy nekik szól Jézus
szava: „Bizony, mondom nektek: amikor megtettétek ezt
egynek e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek.”
(Mt 25, 39)
Szép gondolatok közvetítésével, kíván a Fazekas Alapítvány
Áldott Karácsonyt és Eredményes Új Esztendõt.
Megköszönjük partnereinknek és önkénteseinknek áldozatos
munkáját.
Mohr Jánosné
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A karácsonyfa szimbólumai

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
H: 8.oo - 12.oo
K: 8.oo - 12.oo
13.oo - 15.00
Sz: ügyfélfogadás nincs!
Cs: 8.oo - 12.oo
P: 8.oo - 10.oo
tel: 490-558 fax: 590-018
Pénztári nyítvatartás
H: 8.oo - 12.oo
K: 8.oo - 12.oo
13.oo - 15.00
Sz: zárva
Cs: 8.oo - 12.oo
P: 8.oo - 10.oo
Orvosi Rendelõ tel: 490-613
Dr. Lehel Péter 06 30 937-90-48
rendelési idõ:
H ~ P: 8.oo - 12.oo
K - Cs : 17.oo - 18.oo
Orvosi ügyelet Bátaszéken!
naponta 16.oo - 08.oo
tel: 492-603
Gyógyszertár ügyelet Bátaszéken
szo - vas: 9.00 - 12.00 16.00 - 18.00
Báta Gyógyszertár tel: 490-541
H ~ Cs: 7.00 - 16.00
P: 7.00 - 14.00
Vé d õ n õ
Fehér vári Márta
tel: 06 30 212-30-21
C s a l á d go n d oz ó Tó t h Ju d i t
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: Dömötörné Horváth Mária
Posta tel: 590-016
H ~ P : 8.oo - 12.oo
12.3o - 16.oo
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet Bátai Kirendeltsége
H ~ 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
He g y b í r ó G e l e n c s é r S á n d o r
fogadás: kedd 8.00 - 10.00
Rendõr Karádi László
tel: 06 30 41-91-382 (70 33-96-735)
Mûvelõdési Ház és Információs
Pont tel: 590-002
H ~ P: 13.00 - 18.00
Szo: 14.00 - 18.00
Könyvtár tel: 590-002
vezetõ: Szabóné Varga Renée
Cs: 14.00 - 17.00
P: 16.00 - 18.00
Állatorvos
Dr. Szép László
tel: 06 30 226-44-33
Ingyenes jogsegélyszolgálat
D r. Ho r vá t h K á l m á n ü g y vé d
ügyfélfogadási idõ: 18.00-19.00
minden hónap utolsó szerdája

Karácsonykor fenyõfát vásárolunk és díszeket akasztunk rá. A fának, a rá akasztott díszeknek
fontos jelentõsége van.
A karácsonyfa: Életfa. A karácsony-Jézus születésével-születésnap, életnap is.
A zöld szín: az új élet reményét jelképezik. Ha gyökeres fát emelünk ki és utána
kiültetjük azt valahol, igy biztosítva Földanyánknak - és rajta magunknak - az
életet.
A gömb: a teljességet jelképezi. Földanyánk és a bennünket körülvevõ kilenc
bolygó mindegyike gömb alakú. A Tejútrendszer spirálján elhelyezkedõ
égitesteket is jelképezik a fára akasztott díszgömbök.
A csúcsdísz: a felemelkedett embert jelképezi, Jézust, a megváltót, aki eljutott
a csúcsig, sõt azon is túl. Gyakori, hogy a csúcsdísz lángos csillag formájú,
mert ez hozta hírül a Napkeleti Bölcseknek a Megváltó megszületését.
A girlandok: különbözõ színû girlandok fonják be az életfát, akár a kígyó. Õk emlékeztetnek
bennünket az „eredendõ” bûnre. Õ adta az embereknek a „Tudást” -talán az emlékezést?- és Õ
indította el az élet spirálján, miatta ûzetett ki az Istenember Ádám és oldalbordája Éva.
Az angyalhaj: a fát borító misztikus fátyol, áttetszõ, mégis leplez. A titkok színbóluma.
A jászol szalmájának – a kis Jézus derékaljának- analógiája. Sokan ezért angyalhaj helyett
szalmát hintenek a fára.
Az Angyalkák: kék, piros, fehér és lila ruhában négy vasárnapon át egymást követve érkeznek
meg a Földre Advent angyalai. Az Õ hangjukra figyelmeztetnek az angyalkák. Akik
megpillantották a várakozás hetének angyalait, meghallották az általuk hozott üzenetet,
azok felkészültek a belsõ karácsonyra.

Mézeskalács recept
Bátai Kézmûves Egyesület karácsonyi ajánlata

Hozzávalók:
76 dkg liszt
34 dkg porcukor
3 kk. szódabikarbóna
3 kk. õrölt fahéj
1 kk. õrölt szegfûszeg
4 db tojás
5 dkg olvasztott vaj
4 evõkanál méz
?
Elõször a lisztet, a porcukrot, szódabikarbónát, a fahéjat és a szegfûszeget alaposan
elkeverjük. Hozzáadjuk a tojást, az olvasztott vajat és a mézet. Összegyúrjuk és legalább fél
napig állni hagyjuk.
?
Lisztezett deszkán vékonyra nyújtjuk (2-2.5mm), kiszaggatjuk. 1 tojás sárgáját kikeverünk
1 kanál tejjel és ezzel megkenjük a nyers tésztát, majd megsütjük. Egyenes deszkán hagyjuk
kihûlni. Cukormázzal díszíthetjük.

Felhívás!
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az Önkormányzati Hírlevélben hírdetések
megjelentetésére van lehetõség. A hirdetés ára 5000 Ft + ÁFA / negyed oldal.

Felelõs kiadó: Huszárné Lukács Rozália polgármester, felelõs szerkesztõ: Huszárné Lukács Rozália, szerkeszti: Osipowicz Stanislaw és
Takaróné Antal Timea, kiadja: Báta Közság Önkormányzata, Báta, Fõ u. 147. tel: 74/490-558 (fax: 590-018) info@bata.hu / www.bata.hu

