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Polgármesteri köszöntõ
Kedves bátai polgárok!
Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök, mint új polgármester. Ezúton is
köszönöm azon polgárok bizalmát, akik megtiszteltek a szavazatukkal, valamint remélem
elnyerem azok bizalmát is, akik nem rám szavaztak. Az elmúlt másfél hónap tükrözi a
változás szelét, hiszen ahogy programomban megírtam, polgármesterként is felesküdtem
elképzeléseim és terveim megvalósítására. Báta község gazdasági programja ezen
elképzelések és tervek alapján fog elkészülni. Kérem, mind a megvalósításban, mind
elképzelésben a jövõre való tekintettel segítségüket, hiszen egy közösség csak közös
munkával és közös erõvel tud elõre lépni.
Ehhez kívánok mindenkinek erõt, egészséget, sok közös programot és munkát.
Tisztelettel: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Báta Községi Önkormányzat hírei
2010. október havi közmunkák
Bontásra került a Fõ utca és a Jókai utca sarkán levõ (Fóris Illés
féle) ház. A faanyag, cserép és tégla az egészségház udvarára
lett bedepózva.
Szent Vér templom: falevelek összegyûjtése és elszállítása;
virágok ültetése; gallyak és ágak levágása, elhordása.
Fõ utca elején Csókás István elõtti vízelvezetõ árok kipucolása,
a víz lefolyása érdekében.
Sportöltözõ takarítása minden hét pénteki napján.
Polgármesteri Hivatal környékének rendbetétele.
Egészségház takarítása hetente (Gyarmati Károlyné).
Alszögi óvoda külsõ és belsõ takarítása az önkormányzati
választásokra.
Szeméttelep és a temetõ folyamatos õrzése, szemét égetés.
Buszmegállók és környékének folyamatos tisztántartása.
Mûvelõdési ház parkjának gondozása.
Gumipálya és környékének tereprendezése és tisztán tartása.
Piactér és környékének mindennapi takarítása.
Árvíz utca gondozása, járda gazolása.
Fõ utcán szemét összeszedése.
Katolikus temetõben az elhanyagolt sírok kapálása, hegyoldal
kaszálása, bokrozás, gallyazás, fûkaszálás és égetés.
Református temetõben sírok kapálása, bokrozás, gallyazás,
fûkaszálás és égetés. Feljáró készítése a biztonságos
megközelítés miatt.
Zsidó temetõben sírok rendbetétele. A sírok körül fûkaszálás,
bokrozás, gallyazás, belógó ágak lefûrészelése és elégetése.
Mûvelõdési ház belsõ takarítása minden nap.
Rákóczi utca gondozása, járda gazolása.
Mûvelõdési ház ereszcsatornáinak és csapadékvíz levezetõ
aknák kitisztítása.
Színpad elpakolása a Gólyamúzeumból a piactéren lévõ
raktárhelységbe.
Óvoda nyílászáró cseréi után ablakok széleinek javítása,
festése és takarítása.

Temetõben csatorna tisztítása, partfalnál bokrozás, gallyazás.
Hõsök tere és a központban lévõ körforgalom virágosítása,
gondozása.
Szoborkertben sövényvágás és dekoráció készítése az ünnepi
megemlékezésre.
Vágóhíd utcai árok fûkaszával történõ tisztítása, majd a nád
elégetése.
Halászház és a Tájház udvarának takarítása (fûkasza,
lombgereblyézés, kert rendezése).
Béke utca gondozása, járda gazolása.
Maradék árvízi zsákok kiürítése.
Dobó K. utca gondozása, járda gazolása.
Hagymás patakban nádvágás és égetés.
Kannavirágok kiásása és elszállítása Berta Erzsébethez.
Kézi sövényvágás a közintézmények elõtt (iskola,
polgármesteri hivatal, tájház).
Kõmûves munkák
Spotcsarnok hídjának teljes felújítása
Szent Mihály templom hátsó bejáratánál betonozás
Fölszögi játszótér hídjának javítása rongálás miatt
Csatorna levezetõ aknatetõ betonozása
Fûkasza
Alszögi óvoda udvara
Szent Vér templom
Fõ utca központtól lefelé
Temetõ és a parkolók
Szeméttelepnél földlerakó hely kaszálása
Óvoda udvarán lévõ raktár teljes tetõfelújítása, cseréje.
Elkezdõdött a Fõ utcán Huszákné garázsa feletti terület
bokrozása, gallyazása.

Huszárné Lukács Rozália polgármester
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Báta Községi Önkormányzat
Képviselõ-testületének határozatai
a 2010. 10. 11-i alakuló testületi ülésérõl:
191/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Község Önkormányzatának Képviselõtestülete a
képviselõ-testület megbízatásának idõtartamára, a
polgármester helyettesítésére társadalmi megbízatású
alpolgármesternek megválasztja Szabó Péter képviselõt.
192/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az
önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló módosított
1994. évi LXIV tv. 3. § (4) bekezdése alapján Huszárné Lukács
Rozália polgármester illetményét a köztisztviselõi
illetményalap (38.650 Ft) 10-es szorzószámával 386.500 Ft azaz háromszáznyolcvanhatezer-ötszáz - forint/hó összegben
állapítja meg 2010. október 4. napjától.
193/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõtestülete a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az
önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló módosított
1994. évi LXIV tv. 18. § (2)-(3) bekezdése figyelembe vételével
Huszárné Lukács Rozália polgármester költségátalányát a
polgármesteri illetmény 20%-ában, azaz 77.300 forint/hó
összegben állapítja meg 2010. október 4. napjától.
194/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõtestülete a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az
önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló módosított
1994. évi LXIV tv. figyelembe vételével Szabó Péter
alpolgármester részére képviselõi tiszteletdíjjal azonos
mértékû tiszteletdíjat állapít meg 2010. október 4. napjától,
továbbá költségátalányt nem állapít meg. Felmerült költségeit
tételes költség elszámolás alapján téríti meg az
önkormányzat.
195/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Község Önkormányzatának Képviselõtestülete a
Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökének Barisné
Zsinkó Julianna képviselõt megválasztotta.
196/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Község Önkormányzatának Képviselõtestülete a
Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjának
megválasztja Bocz József, Vöõ József képviselõket és Deli
Ferencné Báta, Sík u. 13. és Sümegi Albin Báta, Rózsa F. u. 1.
szám alatti lakosokat.
197/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Község Önkormányzatának Képviselõtestülete
engedélyezi, hogy Huszárné Lukács Rozália polgármester a
Dual Kft-ben betöltött ügyvezetõ pozícióját a továbbiakban is
megtartsa.
198/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete nem
engedélyezi, hogy KÁLA-DENE Kft. a településen keresztül
szállítsa ki az általa kitermelt fát. Javaslatot tesz a gázátadó
állomás felé vezetõ út, e célra történõ igénybevételére.
199/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 017/1 hrsz. út
menti feltöltött árok tárgyában a döntést elnapolja.
200/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízza Dr.
Horváth Kálmán ügyvédet havi bruttó 80.000 Ft +
költségtérítés összegért, az önkormányzat jogi képviseletével,
továbbá azzal, hogy havi egy alkalommal a település lakóinak
jogsegélyt nyújtson.
201/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete elhatározza,
hogy a továbbiakban nem járul hozzá a szabálysértési bírságok
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közérdekû munkában történõ ledolgozásához, mert nem tud
munkalehetõséget biztosítani számukra.
202/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete elhatározza,
hogy vörös iszap áldozatait, a kormány hivatalos
adományvonalán keresztül, 50.000 Ft-tal támogatja.
203/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete elhatározza,
hogy fellebbezést nyújt be az árvízi vis maior támogatási
összegérõl hozott döntést ellen.
204/2010. (X.11.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete elhatározza,
hogy a kapott árvízi vis maior támogatásból fedezi az Alisca
Bau Zrt. árvíz helyreállítás címen benyújtott számlájának 30%át az fennmaradó összegbõl pedig egyenlõ mértékben,
arányosan teljesíti a kiegyenlítetlen számlákat.

Báta Községi Önkormányzat
Képviselõ-testületének határozatai
a 2010. 10. 25-i rendkívüli testületi ülésérõl:
206/2010. (X.25.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Bátaszéki
integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának
kialakítása” (DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020. azonosító számú)
projekt megvalósíthatósága érdekében Alsónyék, Báta,
Bátaapáti, Mórágy és Pörböly települések részvételével a
jeg yzõköny v mellékletét képezõ új Konzorciumi
Együttmûködési Megállapodást jóváhagyja. A képviselõtestület egyúttal a 5/2010.(I.21.) számú határozatát hatályon
kívül helyezi.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
207/2010. (X.25.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dunavölgyi Térségfejlesztési Társaság Közhasznú Egyesületben
alapító tagként részt kíván venni, jóváhagyja az egyesület
Alapszabályát a jegyzõkönyv melléklete szerinti tartalommal
és felhatalmazza a polgármestert, hogy vegyen részt az
egyesület alakuló közgyûlésén.
Határidõ: 2010. október 28.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
208/2010. (X.25.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy Bozsár Kálmán Önálló
Bírósági Végrehajtóval felvegye a kapcsolatot Hegedûs Zsolt
Báta, Fõ u. 186. számú ingatlanának árverésének ügyében és
amennyiben az ingatlan 100.000 Ft-ért vagy az alatti összegért
az árverésen megvásárolható azt vásárolja meg Báta Községi
Önkormányzat részére.
Határidõ: 2010. november 03.
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
209/2010. (X.25.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Bátai
Nyugdíjas Egyesület budapesti nyugdíjas expo-n való
részvételhez kért támogatási kérelmét forráshiány miatt
elutasítja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester
210/2010. (X.25.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
felhatalmazza a polgármestert a KEOP-7.1.3.0/09-2009-0006
kódszámú pályázathoz szükséges, a jegyzõkönyv mellékletét
képezõ nyilatkozat megtételére.
Határidõ: folyamatos
Felelõs: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Báta Községi Önkormányzat hírei
Iskoláztatási támogatás felfüggesztése
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt,
valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényt a tankötelezettség teljesítésével
összefüggésben módosító 2010. évi LXVI. törvény 2010.
augusztus 30-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási
támogatás jogintézményét.
Az új jogintézmény célja a tankötelezettség
teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú
fejlõdésének elõsegítése. Ennek értelmében „a gyermek
nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi
rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási
támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt.”
Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és
összegyûlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzõi
gyámhatóságnak. A jegyzõi gyámhatóság végzésben
figyelmezteti a szülõt arra, hogy az adott tanévben mulasztott
ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási
támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejûleg a gyermek
védelembe vételét. Amennyiben a gyermek továbbra sem
teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája
összegyûlik, a jegyzõi gyámhatóság – az iskola jelzése alapján –
felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a
gyermeket. A jegyzõnek e körben mérlegelési lehetõsége
nincs.
Az 50 igazolatlan óra az iskoláztatási támogatás
felfüggesztésével és a gyermek védelembe vételével jár.
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése esetén a
gyermek után járó iskoláztatási támogatást a települési
önkormányzat részére a Magyar Államkincstárban
megnyitott családtámogatási folyószámlára utalja át a
kincstár és nem a szülõnek.
Az iskoláztatási támogatás felhasználásáról a jegyzõi
gyámhatóság által kirendelt eseti gondnok gondoskodik. Eseti
gondnoknak a családsegítõ-és gyermekjóléti szolgálat
munkatársát jelöli ki a jegyzõ.

Tájékoztatás pénzbeli szociális ellátások
kifizetési rendjének változásáról
Tisztelt Lakosság!
A pénzbeli szociális ellátások kifizetését 2011. január 1-tõl
biztonsági okok miatt bankszámlára utalással teljesíti a
polgármesteri hivatal. Az érintettek errõl részletes írásbeli
tájékoztatót kapnak.

Felhívás!
Felhívom a Vágóhíd utcai lakók figyelmét (mivel már
több bejelentés érkezett), hogy ebeiket tartsák saját
portájukon. Ha az ebek begyûjtésre kerülnének, annak
költségét az önkormányzat áthárítja a tulajdonosokra.

E.ON Védendõ Fogyasztók Program
(az érintetteket az E.ON írásban értesítette)
Az E.ON úgy döntött, hogy egy egyszeri lehetõségként
segítséget kínál azoknak az ügyfeleiknek, akiket védendõ
fogyasztóként tart nyilván. A 2010. november 1-jével elindult
az E.ON Védendõ Fogyasztók Program. A Program keretében,
2010. december 31-ig a vállalat ugyanakkora összeget enged el a
védendõ fogyasztók lejárt tartozásaiból, mint amennyit õk
befizetnek.
1. Az E.ON Védendõ Fogyasztók Program ideje:
2010. november 0 1. – 2010. december 31.
2. A Programban a 2010. október 15-ig védendõ fogyasztóként
nyilvántartásba vett ügyfelek vehetnek részt.
3. Program a 2010. október 15. elõtt keletkezett határidõn túli
tartozásokra vonatkozik.
4. A befizethetõ legkisebb összeg 3,000 forint.
5. Az általunk elengedett összeg ügyfelenként összesen
maximum a tartozás fele és legfeljebb 150 000 forint.
6. Az E.ON Védendõ Fogyasztók Programban a november 1.
elõtt beérkezett befizetések nem vesznek részt.
Felmerülõ kérdéseivel keresse az E.ON Védendõ Fogyasztók
Program 06 92 707 800-as telefonszámon az ügyintézõket,
akik szívesen állnak rendelkezésére!
Lehetõség van többszöri befizetésre is 2010. november 1. és
2010. december 31. között, de minden befizetés legkisebb
összege 3 000 forint kell, hogy legyen.
A Programban részt vevõ ügyfeleket az E.ON külön is
tájékoztatja tartozásuk csökkenésérõl: a novemberi
befizetésekrõl decemberben, míg a decemberi befizetésekrõl
2011. januárjában.
A kívánt összeget az alábbi módokon fizetheti be:
1. Csekken:
a. Használhatja bármely korábbi, lejárt határidejû áramvagy gázszámla mellett található csekkjét
b. Használhatja a november elején kiküldött tájékoztató
levélben található csekkeket, melyet az érintettek
adataival elõre kitöltöttünk, így csak az összeget kell ráírni.
c. Amennyiben rendelkezik részletfizetési megállapodással, úgy használhatja annak megkötésekor
megkapott csekkjeit is.
2. Bankkártyás fizetéssel személyesen bármelyik ügyfélszolgálati irodában.
3. Átutalással.
Minden esetben kérjük, hogy tüntesse fel 11 jegyû
szerzõdéses folyószámla számát és szerzõdésszámát is.
Nem vehet részt az E.ON Védendõ Fogyasztók Programban:
az az ügyfél aki egyáltalán nem rendelkezik védendõ
fogyasztói státusszal,
az a védendõ fogyasztó, aki 2010. október 15-én nem
rendelkezik határidõn túli tartozással,
az a védendõ fogyasztó, akinek 2010. október 15-e után
keletkezett határidõn túli tartozása van,
az az ügyfél, aki 2010. október 15-ig nem került be védendõ
fogyasztóként az E.ON nyilvántartásába,
az a védendõ fogyasztó, aki már részt vesz a korábban
meghirdetett „Elõrefizetõs mérõ 2010” akcióban.
Az E.ON Védendõ Fogyasztók Programban
a 2010 november 1. elõtt beérkezett befizetések
nem vesznek részt.
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Báta Községi Önkormányzat hírei
Tájékoztató Báta Község Önkormányzatánál
igényelhetõ szociális ellátásokról
Képviselõ-testület szociális ellátások helyi
szabályairól és a gyermekvédelmi támogatásokról
szóló rendeletében szabályozott segély típusok:
Átmeneti segély: Létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli
élethelyzetbe került, idõszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdõ személyek részére nyújtható, a képviselõtestület döntése alapján
Feltétele:
?
a kérelmezõ háztartásában az egy fõre esõ havi jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegét (jelenleg 28.500 Ft), egyedül élõ esetén annak 150%-át
(42.750 Ft)
?
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
?
jövedelem nyilatkozat tétele, annak igazolása.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Az idõszakosan
létfenntartási gondokkal küzdõ, vagy létfenntartást
veszélyeztetõ élethelyzetbe került gyermeket gondozó
családok részére nyújtható, a képviselõ-testület döntése
alapján.
Étkeztetés: Térítési díj ellenében azoknak a szociálisan
rászorultaknak, akik a napi egyszeri meleg étkeztetést
önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
polgármester döntése alapján.
?
elsõsorban egyedülálló súlyos mozgáskorlátozott, vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 70 év feletti, vagy
házi segítségnyújtásban részesül
?
nem részesülhet étkeztetésben aki után ápolási díjat
állapítottak meg, aki ápolási díjban részesül, aki érvényes
tartási, öröklési vagy életjáradéki szerzõdéssel rendelkezik, az
a szenvedélybeteg, egészségtelen, káros életmódot folytató,
aki életmódjavítása vagy szinten tartása érdekében nem
hajlandó együttmûködni a Gondozási Központtal.
Házi segítségnyújtás, családsegítés: A házi
segítségnyújtás, családsegítés feladatainak ellátását az
önkormányzat ezen feladatok ellátására létrejött Gondozási
Központot fenntartó társuláshoz való csatlakozással, a társulás
keretében látja el.
Házi segítségnyújtással kapcsolatban a házi gondozók,
családsegítéssel kapcsolatban hétfõ és szerdai napokon a
családsegítõk adnak bõvebb felvilágosítást.
Temetési segély: Annak a személynek adható, aki a meghalt
személy temetésérõl gondoskodott, de a temetési költségek
viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A
képviselõ-testület döntése alapján.
Feltétele:
?
a kérelmezõ családjában az egy fõre esõ havi jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300%át (jelenleg 85.500 Ft), egyedülálló esetén
is 300%-át .
?
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
?
jövedelem nyilatkozat tétele, jövedelemigazolása
?
temetés költségeit igazoló számlák eredeti példánya
?
halotti anyakönyvi kivonat másolata

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.)
szerinti ellátások:
Aktív korúak ellátása: Hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû
aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Egy
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családban egyidejûleg csak egy személy jogosult az ellátásra,
ha az Szt.- ben leírt feltételeknek megfelel (érdeklõdni a
szociális ügyintézõnél), megélhetése más módon nem
biztosított (a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (28.500 Ft) 90%-át (25.650 Ft) és vagyona nincs.
Jegyzõi döntés alapján.
Ápolási díj: A jegyes kivételével jogosult a hozzátartozó, ha
állandó és tartós gondozásra szoruló súlyos fogyatékos személy
gondozását végzi.
Jegyzõi döntés alapján. Feltétele:
?
csatolni kell a háziorvos igazolását, hogy az ápolt súlyosan
fogyatékos és állandó és tartós gondozásra szorul.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: Szociális
rászorultság esetén állapítható meg.
Jegyzõi döntés alapján. Feltétele:
?
a családban az egy fõre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500 Ft) 120%-át
(34.200 Ft),
?
egyedül élõ esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (28.500 Ft) 150%-át (42.750 Ft), nem
haladja meg
?
vagyona sem neki sem családjának nincs.
Idõskorúak járadéka: A megélhetést biztosító jövedelemmel
nem rendelkezõ idõskorú személyek részére nyújtott
támogatás. Jegyzõi döntés alapján. Feltétele:
?
reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek a
saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján
számított egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500 Ft)
80%-át (22.800 Ft)
?
egyedülálló reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75
évnél fiatalabb személy, akinek a havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
(28.500 Ft) 95%-át (27.075 Ft)
?
egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek a havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (28.500 Ft) 130%-át (37.050 Ft).
Közgyógyellátás: A szociálisan rászorult személy részére az
egészségi állapota megõrzéséhez és helyreállításához
kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
hozzájárulás. Jegyzõi döntés alapján. Feltétele:
alanyi jogosultság:
?
átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett
kiskorú
?
re n d s ze re s
s zo c i á l i s
s e gé lyb e n
ré s ze s ü l õ
egészségkárosodott személy
?
pénzellátásban részesülõ hadigondozott és nemzeti
gondozott
?
központi segélyben részesülõ
?
rokkantsági járadékos
?
az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül
nyugellátásban, baleseti nyugellátásban
?
az, aki vagy aki után szülõje vagy eltartója magasabb
összegû családi pótlékban részesül.
normatív jogosultság:
?
akinek esetében a havi gyógyító ellátásának az
egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500 Ft) 10%-át
(2.850 Ft) meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy fõre
jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét (28.500 Ft), egyedül élõ esetén annak
150%-át (42.750 Ft)
méltányos jogosultság:

Báta Községi Önkormányzat hírei
Báta Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a
szociális ellátások helyi szabályairól alkotott rendelete alapján,
aki rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.
Feltétele:
a családban az egy fõre számított havi jövedelemhatár az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500 Ft)
200%-át (57.000 Ft) nem haladja meg és a havi gyógyító ellátás
költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (28.500 Ft) 25%-át (7.125 Ft)
Köztemetés: A haláleset helye szerint illetékes települési
önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt
személy közköltségen történõ eltemettetésérõl, ha nincs az
eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles
személy az eltemettetésrõl nem gondoskodik.
A temetési költség hagyatéki teherként a területileg illetékes
közjegyzõnél bejelentére kerül, vagy az eltemettetésre köteles
személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
Bõvebb felvilágosítás a szociális ügyintézõnél kérhetõ.
Lakásfenntartási támogatás: a szociálisan rászorult
személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás céljára
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Polgármesteri
döntés alapján.
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy
akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének
(28.500 Ft) 150%-át (42.750 Ft) és a
lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 20%-át meghaladja
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek
közössége
December hónaptól megállapított lakásfenntartási
támogatások összegét Báta Község Önkormányzat Képviselõtestületének a szociális ellátások helyi szabályairól alkotott
rendelete szerint közvetlenül valamely közüzemi
szolgáltatóhoz kell utalni.

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti ellátás.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
Jegyzõi döntés alapján.
Feltétele:
?
a gyermeket gondozó családban az egy fõre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (28.500 Ft) 125%-át (35.625 Ft)
?
egyedülálló szülõ, gondviselõ, vagy ha a gyermek tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500 Ft) 135%-át (38.475 Ft)
?
nagykorú gyermek esetében, ha a törvényben
meghatározott feltételeknek (érdeklõdni a szociális
ügyintézõnél) megfelel az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (28.500 Ft) 135%-át (38.475 Ft)
Óvodáztatási támogatás: Jegyzõi döntés alapján.
Feltétele:
?
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
gyermek
?
a gyermeket három- illetve négyéves korában beíratták az
óvodába
?
rendszeres óvodába járás
?
a szülõ gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be
sikeresen
?
Minden eljárás kérelemre indul, az ehhez szükséges
nyomtatványok letölthetõk a www.bata.hu honlapról, vagy a

polgármesteri hivatalban kérhetõk.
?
Mellékletként csatolandók: a kérelem beadását megelõzõ

havi jövedelemrõl szóló jövedelemigazolás, továbbá a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményhez az iskolás korú gyermekek
iskolalátogatási igazolása, az aktív korúak ellátásának
megállapításához az iskolás korú gyermekek iskolalátogatási
igazolása, a kérelmezõ iskolai végzettségét igazoló
bizonyítványának fénymásolata, az alanyi jogon kért
közgyógyellátáshoz a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, illetve a
Magyar Államkincstár által megállapított ellátásról szóló
igazolás.
Az egyes ellátásokról bõvebb felvilágosítást kérhet a szociális
elõadótól.
Tájékoztatás a HÉRA alapítvány által kiírt pályázatról.
Báta Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a
szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatására, ehhez
elõzetes igény felmérésre van szükség.
Támogatási formák:
?
energiatakarékos háztartási eszközök juttatása ingyen vagy
kedvezményesen (fényforrás, nyílászáró-hõszigetelõ szalag)
?
egyszeri pénztámogatás az energiaszámlán jóváírva
Egy rászorulónak maximum 3 db, nagycsaládosok esetében
max. 5 db lámpa adható.
Egy pályázaton belül max. 14.000 Ft adható. A maximum
támogatás csak különösen indokolt esetben adható.
A rászoruló energia-díj hátralékosok (önhibájukon kívül
váltak azzá) javára akkor lehet pályázni, ha a hátralék HÉRA
támogatáson felüli részének kifizetéséhez a rászoruló saját
résszel hozzájárul.
A támogatás odaítélésének további feltétele, hogy a
támogatott vállalja az elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást
mérõ óra felszerelését.
Ha igénybe szeretné venni a fent említett támogatások
valamelyikét, kérem jelezze a szociális ügyintézõnél.
Huszárné Lukács Rozália polgármester

Cigány Kissebségi Önkormányzat hírei
Ösztöndíj általános iskolás és gimnáziumban
tanuló cigány tanulók részére a 2010-es évre
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma
közösen pályázatot hirdet a 2010-es évre, általános iskolák 7., 8.
osztályos, hat évfolyamos gimnáziumok 1., 2. osztályos,
valamint nyolc évfolyamos gimnáziumok 3. és 4. osztályos
magyar állampolgárságú hátrányos helyzetû vagy
halmozottan hátrányos helyzetû* cigány tanulói részére.
1. ”TANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJ”
4,0-tõl - 4,49-es tanulmányi átlagig.
2. ”CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ”
4,5-es tanulmányi átlag felett.
A pályázatok postára adási határideje: 2010. december 15.
A pályázatok elbírálási határideje: 2011. március 15.
http://www.macika.hu/?action=palyazat&lang=hu
Bõvebb információ: B. Tóth Józsefné-tõl kérhetõ.

Verseny
November 20-án kerül megrendezésre Pakson a „Ki mit
tud?” verseny. Bátát a Vadvirág hagyományõrzõ gyermektánc
csoport és a Tamburazenekar fogja képviselni.
Balogh László
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ÁMK hírei
Tanévkezdésre

Ízelítõ a pedagógiai programjából

A forrónak igazán nem nevezhetõ nyár véget ért, észre sem
vettük és beköszöntött az õsz, a szeptember s vele az új tanév.
Reggelente az utcákon ismét megjelentek a gyerekek, az õket
kísérõ szülõk. Az iskolába sietnek.

Iskolánk az elsõ két évfolyamon, a ma már országos
elfogadott a Gyermeklánc programmal - két pedagógust
alkalmazva - fogadja a kisgyermekeket.
3-6. osztályosaink félnapos formában tanulnak, de napközit
minden arra igényt tartó tanuló számára szervezünk. A 7-8
osztályosok tanári segítséggel tanulószobán készülhetnek fel
másnapra.
A legjobbaknak már a kezdõ évfolyamokon ajánljuk a német
nyelvet és az informatikát, a 4-7. osztályosok számára szakkör
formában biztosítjuk az angol nyelvtanulását. Hogy mindenki
képességeinek maximumát nyújthassa, havonta két órában
tanulás tanítása (TAN-TAN) foglalkozást tartunk. Alsó
tagozatos korban minden tanulónk találkozott már a JAM
programmal. Szeptembertõl a felsõsök számára szakkör
formában szeretnénk tovább folytatni.
A Táltos mûvészeti iskola három tagozatán (festészet,
dráma, tánc) Nyitott világ néven folytatja tovább
tevékenységét iskolánkban Az elõzõ tanévhez hasonlóan,
ismét foglalkoztatunk logopédust és iskolapszichológust is.
Újdonságként õsztõl, a szekszárdi kistérség szervezésében
utazó gyógy-testnevelõ is dolgozik iskolánkban. A
bokasüllyedéses, a gerincferdüléses és a hanyag, rossz
testtartás megelõzõsében ill. gyógyításában vesz részt.

A mi iskolánk is felfrissülve várta kis lakóit, az újakat épp úgy,
mint a már rutinosabb diákat. A 2010/2011-es tanév küszöbén a
magam és kollégáim nevében köszöntöm az elsõ osztályosokat
és szüleiket. Nekik az iskolakezdés jelentõs változást és sok
újdonságot hoz az életükbe, különösen ott, ahol elõször megy
iskolába a család szemefénye, a gyerek.
Szeptemberben, az iskolakezdés idején a legtöbb diák
fogadalmat tesz, ígéri magának és a szülõknek, hogy ebben az
évben jobban vagy még jobban tanul, mint tavaly. Remélem
tanulóink is ilyen, és ehhez hasonló fogadalmat tesznek.
Kívánom, hogy az ígéretüket tudják betartani!
Valamennyien, szülõk, pedagógusok, gyerekek így
tanévkezdés környékén tele vagyunk félelemmel,
aggodalommal, de ez természetes. Az a kérésem, bízzanak
bennünk, tanítókban, tanárokban, hogy jó döntés volt, amikor
ránk bízták gyereküket. Iskolánk pedagógusai tudják, hogy
mindenki más, és máshogy értékes és fontos.
Szeretném, ha nagyon jól együtt tudnánk mûködni a
gyermekek érdekében. Segítsük közösen gyermekeink
boldogulását és örüljünk együtt fejlõdésüknek!
Az új tanév kezdetével számos törvényi változás lép
életbe: Csak a legjelentõsebbekre szeretném felhívni a
figyelmet.
?
2. osztály második félévétõl ismét visszatérünk a jeggyel
történõ értékelésre.
?
Már az idei tanév végétõl évfolyamismétlésre kell
kötelezni mindazokat a diákokat (a 2., 3., 4. évfolyam
végén is), akik az elõírt tanulmányi követelményeket
nem teljesítik.
?
Szigorodtak a tankötelezettség elmulasztására, a
hiányzásra vonatkozó szabályok is.
?
Ha a tanköteles gyermek igazolatlanul mulaszt az
igazgató jelzésére a jegyzõ az alábbi esetekben, jár el
kötelezõen:
a.) Az elsõ 10 kötelezõ tanórai foglalkozásról való
hiányzást követõen a jegyzõ felhívást küld a családnak.
b.) Az 50. igazolatlan óra után kezdeményezi az
iskoláztatási támogatás felfüggesztését.
?
A szülõknek a tanuló távolmaradását az iskolai
házirend szabályai szerint kell igazolni, ellenkezõ
esetben igazolatlannak minõsül.
A törvényi változások szeptember 1-jétõl lépnek
hatályba.
A módosításokról részletesebben a szeptember 14-i szülõi
értekezleten adunk tájékoztatást.
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Tanévrendje
A 2010/2011. tanévben a szorgalmi idõ elsõ tanítási napja
2010. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2011. június
15. (szerda). A tanítási napok száma száznyolcvanhárom
nap.
A szorgalmi idõ elsõ féléve 2011. január 14-ig tart. Az iskolák
2011. január 21-ig értesítik a a szülõket az elsõ félévben elért
tanulmányi eredményekrõl.
Az õszi szünet 2010. november 2-tõl november 5-ig tart. A
szünet elõtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a
szünet utáni elsõ tanítási nap november 8. (hétfõ).
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).
A tavaszi szünet 2011. április 21-tõl április 26-ig tart. A szünet
elõtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni
elsõ tanítási nap április 27.
Az országos mérés, értékelés keretében szakértõk bevonásával
megvizsgálják az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek
fejlõdését a negyedik, a hatodik, és a nyolcadik évfolyamon
valamennyi tanulóra kiterjedõen 2011. május 25-én.

A pályázatokról röviden

Báta Községi Önkormányzat TÁMOP-3.1.4 „Kompetencia
alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés – Innovatív
intézményekben” címû sikeresen elnyert pályázat szakmai és
pénzügyi zárása 2010. november 30-ig befejezõdik.
A Kedvezményezett a projekt szakmai zárását követõen záró
elszámolási csomagot nyújt be az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére.
A Hunyadi János Általános Iskola és az Óvoda feladat ellátási
helyeken, megtörtént a kiválasztott jó gyakorlatok átvétele. A
pályázat megvalósítását követõen mindkét intézmény
átdolgozta alapdokumentumait. Beépítette a kompetencia
alapú oktatáshoz kapcsolódó változtatásokat. A pályázathoz
kapcsolódó képzéseknek köszönhetõen megújult a
pedagógusok szakmai kultúrája. A vásárolt eszközök és
interaktív tananyagok elõsegítik az intézményekben folyó
oktatás hatékonyságát. A kompetencialapú oktatás bevezetése
hozzájárul tanulóink kulcskompetenciájának fejlesztéséhez.
Ahogy már a tavaszi számban beszámoltunk róla, a Bátai ÁMK
óvodája, iskolája és a Pécsi Tudományegyetem háromtagú

ÁMK hírei
konzorciuma elkezdte a 30 milliós támogatást élvezõ TÁMOP
3.3.3 IntegrALOM4 referencia intézményi nevet viselõ
projekt megvalósítását.
A pályázat keretében januártól mindkét intézményegységünkben folyamatosan fogadjuk a vidéki kollégákat. A
bemutatókon az óvodában és az iskolában folyó pedagógiai
munkába nyerhettek bepillantást. A hospitáló kollégák az
ország egész területérõl Szombathelytõl Füzesgyarmatig
érkeztek a meghirdetett foglalkozásokra.
Programjaink nagy sikert arattak a pedagógusok körében.
Egész tantestületek tetszését nyerte meg a Jó gyakorlatnak
jegyzett Gyermeklánc és TAN-TAN tanítás tanulása
programunk. A két programból az intézményeket fenntartó
önkormányzatok és az evangélikus egyház több mint 3,5
millió forintértékben vásároltak.

Az idei tanévtõl a gyakorló pedagógusok mellett
pedagógushallgatókat is fogadunk. Az egyetem munkatársa
vezetésével májustól folyamatosan tart a bátai pedagógusok
mentori feladatra történõ felkészítése. E hónaptól
folyamatosan érkeznek a hallgatók. Az elsõ vélemények
az iskolánkban szerzett tapasztalatokról olvasható
a honlapunkon. (www.bata.hu/integralom4)
A pályázatban fontos szerepet játszik az Intézményi
Környezeti Csoport (IKCS), amely elsõsorban arra
szervezõdött, hogy a közvetlen környezettel folyamatos
kapcsolatot tartson, és tájékoztatást nyújtson a megvalósuló
programokról. Fõ feladata a szülõk bevonása az óvodai és az
iskolai szabadidõs és kulturális programokba.
Októberben harmadik alkalommal került sor a régió
pedagógusai számára rendezett szakmai mûhely megszervezésére. A mûhelymunkát, az egyetem által delegált
szakemberek és iskolánk három pedagógusa vezette. A
mûhelyfoglalkozásokon 80 vidéki pedagógus vett részt.

Kistérségi szakmai mûhely
2010.október 11-én rendeztük meg a TÁMOP-3.3.3
pályázathoz kapcsolódó három tematikus szakmai mûhelyt.
A kooperatív tanulásszervezés szakmai mûhely keretén
belül a résztvevõ pedagógusok kooperatív módszerek,
te vé ke ny s é ge k s e g í t s é gé ve l i s m e r ke d te k m e g a
csoportalakítással, a kooperatív szerepekkel, alapelvekkel. A
tréninget Bergmann Mariann mûhelyvezetõ tartotta,
segítségére volt Arató Ferenc a Pécsi Egyetem oktatója.
Az óvoda-iskola átmenet szakmai mûhely foglalkozásán a
PTE Szekszárdi Illyés Gyula Fõiskola oktatója, Tancz Tünde
értékes elõadása rámutatott arra, mit tehet az óvoda a sikeres
iskolakezdésért. Garai Zoltánné mûhelyvezetõ bemutatta a
DIFER fejlõdésvizsgáló rendszert.
A multikulturális szakmai mûhely foglalkozásán Orsós
Andrea a PTE munkatársa tartott elõadást az identitás és
kultúra kapcsolatáról, a társadalmi heterogenitásról.
Tréningformában meghatároztuk a kategorizáció,
sztereotípia, elõítélet, diszkrimináció fogalmát; a
csoportfeladatokban vizsgáltuk az elõítéletek kialakulásának
és fennmaradásának folyamatait. A tréninget Zsákai Andrea
mûhelyvezetõ tartotta.
A szakmai mûhelyek soron következõ foglalkozása 2010.
november 29-én kerül megrendezésre.
Zsákai Andrea

Színházban voltunk
A Starlight Musical színház 2010. október 15-én mutatta be
Baján a Jelky András csodálatos kalandjai musicalt. Az
elõadásra iskolánk a színháztól 30 db ingyenes belépõjegyet
kapott, így tanulóinknak csak jelképesen, 500- Ft-tal kellett az
útiköltséghez hozzájárulnia. Ezúton is köszönjük a színház és
az iskola támogatását.
Tanulóinknak nagyon tetszett a színdarab története, amely a
világjáró bajai szabólegény mesébe illõ utazását dolgozta fel.
A színészek játéka magával ragadta a gyerekeket. Köszönjük
ezt a rendkívüli lehetõséget.
Sümegi Jánosné

Erdei iskolában jártunk

Folyamatosan kapcsolatot tartunk a Szekszárdon mûködõ
Kontaktus Hálózatszervezõ Központtal, aki a programok
közzétételével és szervezéssel támogatja pályázatunkat.
Szeptemberben elsõként intézményünk volt a házigazdája a
régiós találkozónak. Meghívásunkat minden partnerünk
elfogadta. A pályázat tartalmáról, a megvalósítás folyamatáról,
az IKCS tevékenységérõl és a jó gyakorlatokról bõvebben
o l v a s h a t n a k a w w w. b a t a . h u / i n t e g r a l o m 4 i l l . a
http://kosar.educatio.hu honlapokon.
Újabb nyertes pályázatról, támogatásról számolhatunk be.
Még a 2010-es évben 1 millió Ft.ot az iskola informatikai
felszereltségének fejlesztésére, valamint 1, 2 millió Ft-ot
az óvodában és iskolában folyó integrált nevelés további
színvonalas folytatására használhatunk. Kistérségünk 200 000
Ft-tal támogatta gyermekeink logopédiai fejlesztését.
Faidt Józsefné
igazgató

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola 5. és 6. osztályos
tanulói október 11-15-ig a TÁMOP 3.3.3. pályázat keretében
Benedekné Stürmer Anna és Fûrész János osztályfõnökök
vezetésével erdei iskolai programon vettek részt a mórahalmi
a Zöld Ház Erdei Iskolában.
Az 5 nap alatt a gyerekek tudása sok új ismerettel bõvült
Mórahalomról és a Homokhátságról. A programok során
megvizsgálták a víz tulajdonságait, majd megbeszélték a víz
szerepét a mûvészetekben és érdekes képeket is készítettek.
Andi néni és Ági néni vezetésével részt vettek egy

kerékpártúrán, mely a Nagyszéksóstóhoz vezetett, ahol a tó
élõvilágával és az ott élõ bivalycsordával ismerkedtek meg.
Kézmûves foglalkozás kertében a nád és a gyékény szerepérõl
tanultak, majd ezekbõl az anyagokból játékokat is készítettek.
A csoportverseny során a halászati hagyományok és a
halászlékészítés rejtelmeibe kaphattak betekintést. A verseny
végén meg is kóstolhatták a Zoli bácsi által készített halászlét,
ami nagyon finom volt. Akadályversenyen is részt vettek a
gyerekek, mely játékos volt, ugyanakkor sok új ismeretet is
szereztek. A program során egy délelõttöt töltöttek el az
Erzsébet fürdõben is, ahol nagyon jól érezték magukat.
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ÁMK hírei.
A program zárásaként megnézték a szegedi Vadaspark állatait,
illetve Szegedre tettek egy rövid kirándulást, ahol
megtekintették a Dómot és a Nemzeti Színházat. Sok új
ismerettel és élménnyel gazdagodva tértek haza.

ÁMK sport
Szeptemberben diákjaink a Bonyhádon, és Szekszárdon
megrendezett atlétika versenyen vettek részt. A csapat tagjai
közül kiemelkedõ eredményeket értek el 60 m síkfutásban:
Koczka Valentina 7. o, II-, Balogh Tamás 5. o. IV-, Balogh Attila
4. o. VI hely. Távolugrás: Koczka Valentina 7. o. IV-, Balogh
Tamás 5. o IV hely.
Októberben megkezdõdött az Asztalitenisz Szövetség által
rendezett, 6 fordulóból álló Diák Kupa. Az elsõ két forduló
után tanulóink a II. helyen állnak néhány pont lemaradással
Dunaszentgyörgy csapata mögött.
A csapat tagjai:
Schaffer Ramóna, Hegedûs Márk, Nikolov Gábor-3. o., Balogh
Tamás, Andrási Annamária, Hegedûs Zsolt, Garai László,
Mácsik Ádám 5. o, Kalányos Szabina 6. o., Székely Andrea,
Braun Sándor, Nikolov Márk 7. o., Deák Tibor, Sztojka
Ábrahám 8. o.

Könyvtári hírek
Könyvtárunk az Országos Családi Könyvtári Napok
keretében 2010. október 4-10. között két program
megrendezésére nyert támogatást az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár pályázatából. A programok célja az volt, hogy a
könyvtárak bemutassák milyen lehetõségeket kínálnak az
olvasásra, újfajta ismeretek szerzésére, tájékozódásra,
bemutatkozásra, közös együttlétre. Országszerte olyan
rendezvényekre került sor, amelyek felhívták a figyelmet arra,
milyen alapvetõ szerepe van a könyvtáraknak az olvasóvá
nevelés folyamatában.
A könyvtárunkban október 5-én, „Hogyan legyen
egészséges a családom?”címû elõadáson vehettek részt az
érdeklõdõk. A reformkonyha bemutatásával, ételreceptekkel
és életviteli tanácsokkal gazdagodhattak a részt vevõk. A
tavalyi programhoz hasonlóan ismét szép számmal jelentek
meg az olvasók. Bízunk benne, hogy mindenki számára
hasznos volt az elõadás.
A másik foglalkozás október 10-én a Könyves vasárnapon,
„Olvas az egész család” címmel került megrendezésre.
Rendkívüli nyitva tartással, feladatokkal, és sokféle
meglepetéssel várta a könyvtár a „kicsiket és nagyokat”.
Értesítjük a lakosságot, hogy a felnõtt könyvtár nyitva
tartása a téli idõszámítás szerint (az óra átállítása után) a
szokásos módon a következõképpen alakul. Minden héten
csütörtökön 1400- 1700, valamint pénteken 1600- 1800 óráig
biztosítjuk a könyvtár ingyenes szolgáltatásait. Azon felnõtt
olvasóink számára, akik ebben az idõpontban nem tudják
igénybe venni a szolgáltatást, a hét többi napján az Információs
Pont nyitva tartási idejében állunk a rendelkezésükre.
Továbbra is igénybe vehetõ a könyvtárközi kölcsönzés. A
lakosság igényeihez igazítva folyamatosan bõvítjük
a
könyvtár állományát.

Könyvajánlás
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Véres és gyönyörû huszadik század története úgy, ahogy azt
csak Ken Follett tudja elmesélni!
A titánok bukása a század történelmének elsõ húsz,
felkavaró éve, amely nemzetek bukását és felemelkedését
hozta. A cselekmény középpontjában egy angol arisztokrata,
Fitzherbert gróf áll, akinek Elisaveta orosz hercegnõ a felesége.
Miközben a gróf a walesi szénbányákban szipolyozza ki a
bányászokat, kastélyában uralkodókat és diplomatákat lát
vendégül. Ezen diplomaták egyike a rejtélyes Walter von Ulrich

gróf, a német követség attaséja, aki beleszeret a gróf
szabadgondolkodású húgába. A vendégek közt több különös
alak is felbukkan. Egyikük Wilsonnak, az Egyesült Államok
elnökének személyi titkára. Amerikában pedig él egy orosz
üzletember, Vyalov, akirõl mindenki tudja, hogy a
szesztilalmat kihasználva tett szert roppant vagyonára. Vyalov
szolgálatába szegõdik, majd elcsábítja annak lányát Lev Peskov
lovász, aki hamis útlevéllel vándorolt ki Petrográdból. Bátyja,
Grigorij Peskov öntudatos munkás, a kommunista vitakör
tagja, majd az 1917-es oroszországi forradalom egyik vezetõje.
Lenin és a bolsevikok gyõzelme után komisszárként a Kreml
egyik elegáns lakásába költözhet be családjával.
Ezeknek a világ különbözõ részein élõ családoknak a sorsa a
nagy történelmi események, elsõsorban a világháború során
egymásba kapcsolódik.
Mindenkit várunk a könyvtárba!
Szabóné Varga Renée
könyvtáros

Közlemény az SZJA 1%-ának felhasználásáról
A Bátai Gyermeklánc közalapítvány a számlájára 2009.
évben átutalt támogatást a bátai általános iskoláskorú
gyerekek javára nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés céljára fordította.
Köszönjük mindazon személyek támogatását, akik
felajánlásukkal segítették az Alapítvány mûködését.
Az Alapítvány kuratóriuma

Óvodai hírek
- 2010. szeptember 1-tõl az óvoda vezetõje Dömötörné
Horváth Mária.
- A FGSZ Földgázszállító Zrt. 1 millió forint támogatást
nyújtott az óvodának, amelybõl a nyílászárók (ablakok)
cseréjét sikerült megvalósítani. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani a nagylelkû adományért.
Köszönjük a fenntartó segítségét is, az utómunkálatok
elvégzése során. (javítások, festés, stb.)
- Sikeresen zártuk a TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú
oktatás, egyenlõ hozzáférés” pályázatot.
- Október 15-én a középsõ és nagycsoport a Gólya Házba
látogatott.
- „Óvodától a fenntartható jövõig!” Ez a szlogenje a Programok
a Gyermekek Egészséges Fejlõdéséért Közhasznú Alapítvány
projektjének, melyet 2010. október 20-án rendeztek az
óvodában, környezeti nevelés témakörben. Játékos elõadás,
közös növényültetés, õstermelõtõl származó gyümölcs
elfogyasztása, majd a
program végén ugráló
vár, melyet a gyerekek
nagy örömmel vettek
birtokba. A légvárazásra
meghívtuk az elsõ
osztályosokat is.
Örülünk, hogy részesei
lehettünk
ennek
a
programnak.
- November 11-én elsõ
alkalommal rendeztünk Márton napi lampionos felvonulást.
Az óvodában vendégül láttuk a szép számban megjelent
gyerekeket, szülõket, vendégeket. Ezután a mécsesek és
fáklyák fényében elindult a menet a központig.
A gyerekek versekkel és énekekkel tették színessé és
hangulatossá az eseményt.
- A fenti programokról képeket és bõvebben a www.bata.hu
honlapon/Általános Mûvelõdési Központ /Óvoda linken
található.
Dömötörné Horváth Mária

Egyesületeink hírei.
Megnyílt a Fekete Gólya Ház
A Bátáért Egyesület 2004-óta dolgozik a volt református
iskola mûemlék épületének megmentésén és az épületben a
Fekete Gólya Ház létrehozásán. A volt iskolaépület mûemlékké
nyilvánításakor romos állapotban volt. Rengeteg munkát és
pénzt igényelt az eredeti állapotban történõ helyreállítás, hogy
az épület helyet adhasson a térség egyik jellegzetes, fokozottan
védett madara, a fekete gólya életének bemutatását szolgáló
kiállításnak. Téglajegy kibocsátásával, pályázatokból, az adók
befolyt 1%-ából, magánszemélyek és cégek adományaiból
valamint önkéntesek és az önkormányzat által felajánlott
munkaerõ segítségével küzdött egyesületünk évrõl-évre azért,
hogy célunkat elérjük. A feladat sok kitartást igényelt, mivel az
eredmények sokáig a külsõ szemlélõ számára nem voltak
látványosak, így egyre nehezebb volt támogatókat találnunk.
2009-ben a tervekben már jól körvonalazódott kiállítás
megvalósítására nagy örömünkre elnyertük a Norvég Civil
Alap 25 000 eurós támogatását, azóta erõnkön felül próbáltuk
az épületet olyan állapotba hozni, hogy a kiállításnak
megfelelõ helye lehessen. Végül hosszú, kitartó munka után
szeptember 24-én ünnepélyes keretek között megnyitotta
kapuit a Fekete Gólya Ház!
A kiállítást Buchert Eszter, a Duna-Dráva Nemzeti Park
igazgató-helyettese nyitotta meg, miután Polgár Tamás a
Norvég Királyi Nagykövetség tanácsadója tolmácsolta Siri
Ellen Sletner nagykövet asszony köszöntõ szavait a
résztvevõknek. A megnyitót a Bátai Sárköz Néptánc Együttes,
Lehel Kata és a bátai általános iskola alsó tagozatosainak
mûsora színesítette. A programot rendhagyó tárlatvezetés
zárta, melyen Viliminé dr. Kápolnás Mária, az egyesület elnöke
bemutatta az érdeklõdõknek a kiállítást.
Ezúton is szeretnék megköszönni mindenkinek, aki ötleteivel,
adományával, munkájával, kapcsolatrendszerének
mozgósításával vagy bármi egyébbel hozzájárult a Fekete
Gólya Ház megszületéséhez! Támogatásukra továbbra is
számítunk, kísérjék figyelemmel munkánkat, vegyenek rész
programjainkon a jövõben is!
Bátainé Balogh Erzsébet
elnökségi tag

Mi történt a megnyitás óta
A Fekete Gólya Ház a 2010. szeptember 24-i megnyitót
követõen hivatalosan is megkezdte mûködését. A megnyitón
becsléseink szerint 300-350 fõ vett rész, legnagyobb
örömünkre. Szeptemberben a rendes nyitva tartáson kívül a
Szent Mihály búcsú napján is nyitva tartott a múzeum.
Októberben – fõként, hogy minél nagyobb ismertségre
tegyünk szert – több rendezvényt is szerveztünk: október 14-én
információs napot tartottunk a környezõ települések iskolái
számára, ahol a pedagógusok megismerhették a kiállítást és a
Fekete Gólya Ház egyéb szolgáltatásait. Október 15-én és 28-án
a bátai ÁMK óvodásai és iskolásai nyílt nap keretében,
ingyenesen látogathatták meg a kiállítást. Október 22-én a
Földünkért Világnap alkalmából klímavédelmi elõadást
hallgathattak meg az érdeklõdõk. Október 29-én Halloween
partyt rendeztünk lampionkészítéssel, tökfaragással,

arcfestéssel. A rendezvény lámpás boszorkány-felvonulással
zárult. A rendezvényekkel sikeresen céloztuk meg mind a
felnõtt lakosságot, mind a gyermekeket, ezért a továbbiakban
is különféle programokkal színesítjük a Gólya Ház kínálatát.
A nyitva tartásról és a programokról folyamatosan
tájékozódhatnak honlapunkon (www.feketegolyahaz.hu )
illetve a falu több pontján kihelyezett hirdetésekbõl.
Mózes Éva
Fekete Gólya Ház vezetõ

Márton napi vigasság
November 12-én rendezte meg az önkormányzat és
a Bátai Hegyközség közösen a Márton napi vigasságot.
Gelencsér Sándor hegybíró vezetésével 15 órakor kezdõdött a
vetélkedõ, melyben sokféle feladvány volt: különbözõ
borbetegségek felismerése, település ismeret, helytörténeti
ismeretek, néprajzi ismeretek, növény- és állatvilágunkkal
kapcsolatos kérdések, régi kifejezések megfejtése és furfangos
találós kérdések Bátán élõ emberekrõl.
A vetélkedõbe négy csapat nevezett be, három pincesor
alakított csapatot, valamint idén elõször az önkormányzati
dolgozók is versenybe szálltak. A zsûri döntése alapján a
"Szilos"-i csapat bizonyult a legjobbnak, Õk vihették el a

vándorkupát. A második helyezést a Csókai pincesor csapata
szerezte meg, végül harmadik helyen az önkormányzati
dolgozók csapata végzett.
A vetélkedés után Polgármester Asszony köszöntõt mondott,
majd egy rövid mûsor következett. Verset mondott
Gyurgyonovics Gyula és Milom Mátyásné, a két produkció
között Lukács Józsefné és Tóth Zoltánné adott elõ egy vidám
piaci jelenetet.
Este finom vacsora várta a vendégeket: sült kacsa comb, párolt
káposztával, hagymás burgonyával és persze a jó bátai bor
sem hiányzott az asztalokról, a zenérõl pedig a Bátai
Tamburazenekar gondoskodott. A rendezvény sok érdeklõdõt vonzott, a vacsorán közel százötven vendég vett részt
(fotók: www.bata.hu honlapon latható)
Takaróné Antal Timea

Decemberi rendezvények:
12.10. Színházi nap:
?
15.00 Ludas Matyi
?
19.00 meglepetés
12. 11. Luca nap a Tájházban
12.22. Falukarácsony
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Egyesületeink hírei.
Hírek a Bátai Horgász Közhasznú Egyesület
életébõl
A Bátai Horgász Közhasznú Egyesület létszáma 168 fõ, ebbõl
40 fõ gyermek horgász.
Az árvíz levonulása után mindkét tavunkba haltelepítést
végeztünk 430 kg 280.000 Ft értékben, melyet a MOHOSZ
HAL Nagybaracskai Haltermelõ és Értékesítõ Kft-tõl
vásároltunk. 2010.július 24.-én a Keszeges horgásztónál

versenyekével. A negyedik nap délelõttjén barkácsoltunk,
délután pedig a gyermek korosztálynak lehetõsége volt letenni
a horgászvizsgát, ezt követõen tesztlapot töltöttünk ki. Utolsó
délelõtt megrendezték a célba dobó versenyt. Szerencsések
voltunk, mert az idõjárás végig kedvezett, finomakat ettünk,
jókat beszélgettünk és szabad programokat is szervezhettünk.
Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük!
Nemes Gyula

Meghívó
A Fazekas Alapítvány tisztelettel meghívja a „Sárközi
Életmód Fotókon II.” kiállításra. Helyszín: Somosi kápolna
(Magyarok Nagyasszonya kápolna), vasárnap 8.00 – 16.00-ig.

megtartottuk a horgászversenyt 24 felnõtt és 14 gyermek
horgász nevezésével. Mindkét korcsoportban az elsõ 3 és a
legkisebb halat fogó versenyzõ részesült díjazásban.

A horgászverseny költségét a számunkra felajánlott 1-%
adóból biztosítottuk.
Gyûjtést szervezünk a bátai árvízkárosultaknak.
Számlaszám: Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet
70400029-10204717. Felajánlásaikat elõre is köszönjük.
A Keszeges tóban a hínár kivágását a Közép-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóság új hínárvágójával oldadtunk meg.
Egyesületünk jóvoltából 2 fõ: Csopor Péter és Nemes Gyula
vett részt a Fadd-Domboriban augusztus 1-5-ig a Megyei
Horgászszövetség szervezésében az ifjúsági horgász táborban,
ahol mind elméleti mind gyakorlati tudásukat is
fejleszthették.
Vörös Szilvia gazd. vezetõ és titkár

Horgásztábor
A Horgászegyesület jóvoltából augusztus 1-5-ig Csopor
Péterrel horgásztáborban voltunk Domboriban. Érkezés után
elfoglaltuk a szálláshelyeket. Rövid ismerkedés után finom
ebéddel fogadtak minket. A késõ délutáni órákban már
mehettünk is horgászni. Mindenki örömére a következõ nap
csak horgászattal telt. Saját felszereléssel horgásztunk, de az
etetõanyagot ajándékba kaptuk, olyan mennyiségben, hogy
amit nem használtunk fel, azt hazahozhattuk. A harmadik
nap horgászversennyel kezdõdött. A fogási mennyiség és
a hangulat, hasonló volt a Keszeges-tavon rendezett
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„Értékünk az Ember”
A civil szféra meghatározó alapja és jövõje: az EMBER- azok,
akik ebben a szektorban dolgoznak és azok, akikért
szorgoskodnak. A sokmilliárdokba kerülõ néhány kilométernyi autópálya és aszfaltcsík nem sokat ér, ha közben a
társadalmi, közösségi és magánéletünkben egyre inkább
jellemzõ a kiszolgáltatottság, a bizonytalanság. Számos
fejlesztés hiábavaló, ha az szétzülleszti az egészséges és élhetõ
emberi kapcsolatokat. A változás kulcsa az EMBER!
Az értéket az embernek kell „tetten érni”, felébreszteni és
kiteljesíteni szellemiekben és lelkiekben egyaránt. Hogyan?
Milyen szerepe van ebben a civil szervezeteknek?
Milyen emberek azok, akik civil szervezetbe tömörülnek?
Milyen jelenük van és milyen jövõt szeretnének? Ezekkel a
kérdésekkel hívjuk a kedves érdeklõdõket kiállításunkra.
Élõ Hagyományok Fontossága Napjainkban - ezzel a
kiállítással és írással „Tisztelgünk õseink elõtt”. A múltunkat
idézõ régi fotók a kiállítás készítésében résztvevõk lelkét is
megérintették: „… azok az õszinte és tiszta emberi tekintetek
néznek ránk a fotókról, akik Bátán három templomot és két
kápolnát építettek.
Érdekes volt nézni ezeket a régi képeket, régi arcokat a régi
élethelyzetükkel.
Néha nagyon megmosolyogtató, néha nagyon szívszorító.
Kár, hogy elmúlt ez a világ, tisztábbnak, egyszerûbbnek tûnik,
mint a mai felszínes ”látványpékségünk”.
Láttam egy – egy kislányt még anyja mellett, aztán a férjével, a
saját gyermekével, majd egy másik képen idõs nagyszülõként.
A fiúk férfiasak, a lányok nõiesek a régi viseletben, nem úgy,
mint ma.
Egy csinos lány fotója hátoldalán valami efféle állt: Elhalt 20
éves korában. Tragédia.
Vicces, amint a 1935-ös Budapesti nagy kiállítás az ünnepi
népviseletbe öltözött család minden tagja gázálarcban pózol.
A kiállítás célja, hogy a látogatók megismerkedhessenek a
mesterségekkel, viselettel, népszokásokkal, hagyományokkal.
Sorozatunkban elsõként a Berényi családtól gyûjtött
képeket mutatjuk.
Mohr Jánosné

Egyesületeink hírei
Nyugdíjasok programjából
2010 szeptember 22-én az õszi taggyûlésünket, szép
környezetben és finom ebéddel egybekötve a „Rózsa
Vendégházban“ tartottuk meg. Mindenki jól érezte magát, és
ezúton is köszönjük a szíves vendéglátást.
Országos Családi Könyvtári napok voltak október 4-10-én,
ahol az egészséges életmóddal kapcsolatos elõadások
meghallgatása után reneszánsz ételeket kóstolhattunk meg.
Október 16-án rendezték az Idõsek Világnapját a szekszárdi
Garay Gimnázium dísztermében, ahol egyesületünk is
képviseltette magát egy kis mûsorral.
Október 24-én Földünkért Világnap alkalmából megnéztük
a Fekete Gólya Házat és részt vettünk a "Jövõnk véget ért" címû
globális környezet változásról szóló elõadáson.

képzésen résztvevõket.
A ládák házhoz szállításáról a Bátai Ifjúságért Egyesület
gondoskodott.
Mihó Beatrix

Tökparádé a Tájházban
Idén második alkalommal került megrendezésre, 2010.
november 12-én, a Tökparádé címû rendezvény, a Bátai
Kézmûves Egyesület szervezésében.
Öt termelõ hozta el a kertjébõl a legnagyobb tököt, amit
benevezett a „Ki lesz 2010-ben a Tökkirály?”címû versenybe.
Volt tökfaragás, készültek szebbnél-szebb „tökfejek”, a
közönség leadott szavazatai alapján a zsûri eldöntötte melyik a
legszebb. Nagy sikere volt a kemencében sütött hét féle
töltelékkel ízesített tekert kalácsnak, amit Jánosi Jánosné Bocz
Bözsi néni segítségével készítettünk. Amíg a kalácsra vártak a
vendégek, megkóstolhatták a kemencében sütött tököt,
valamint belekóstolhattak az új borokba is.
Takaróné Antal Tímea

Tisztelt bátai futballkedvelõk!

November 12-én Márton napi ünnepség keretein belül ismét
egy kis mûsort adtunk elõ, énekléssel, versmondással
egybekötve.
Terveink közt szerepel az éves Mikulás napi ünnepség
megrendezése, amit idén december 15-én tartunk a
Mûvelõdési Házban, és ahova minden tagunkat szeretettel
várunk.
Tóth Zoltánné
Bátai Nyugdíjas Egy. vezetõ
A Bátai Ifjúságért Egyesület közhasznú tevékenységet
folytató non-profit szervezet. Az Egyesület fõ célja a bátai
ifjúság érdek képviselete, az ifjúság összefogása, egészséges
életmódra való nevelése, közmûvelõdés és a környezettudatos
nevelés. A környezet tudatos nevelés keretében az Egyesület a
Zöldtárs Alapítvány Európai uniós pályázatával partnerségben, a bátai lakosság 40 db komposztáló ládát kapott. A
ládák kiosztása pályáztatás útján történt. 2010. november 4-én

sor került a Zöldtárs Alapítvány munkatársainak közremûködésével „Komposztálási alapismeretek” címû elõadása.
Az elõadás fõ témája a komposztálás jelentõsége, a módszere és
a jó komposzt elkészítésének praktikái voltak. Az elõadás
keretében az egyesület vendégül látta az elõadókat és a

A Báta KSE labdarúgócsapata július 16-án kezdte meg az új
szezonra a felkészülést. Heti két edzés és egy edzõmérkõzés
szerepelt a programban. Keretünkben a nyár folyamán jelentõs
változás történt: Bóna Árpád Mórágyra, Málinger Csaba
Bátaapátiba, Drinóczi László pedig Decsre igazolt. Érkezett
három hazai játékos, Bátaszékrõl Kiss Attila, Bátaapátiból
Zsinkó Zsolt, Sükösdi Norbert pedig újrakezdte a labdarúgást.
Reméljük idõvel a csapat erõsségeivé válnak.

Célkitûzésünk a bajnokság végére a dobogó valamelyik
fokának megszerzése. Most az õszi szezon végén, 11 forduló
után a 4. helyen állunk. A sorsolásunk az õsszel nem volt túl
kedvezõ, hiszen az elõttünk álló három csapattal idegenben
játszottunk. Mondhatjuk úgy is, hogy tavasszal elõttünk áll a
javítás lehetõsége céljaink elérése érdekében. Eddig 11
mérkõzésbõl 7 gyõzelem, 1 döntetlen, 3 vereséggel, 22 ponttal
állunk a tabellán, 38-15-ös gólaránnyal. A megye III. osztály
góllövõlistáját csatárunk, Schaffer László vezeti 12 góllal.
Csapatunk az õsz folyamán hazai pályán kiválóan szerepelt, a
gyõzelmek mellett mindössze egy pontot engedélyezett az
ellenfeleknek. Ezenkívül a Magyar Kupában is továbbjutottunk, a magasabb osztálybeli Nagymányok együttesét
búcsúztattuk sima 3:0-ás gyõzelemmel. Több játékosunk is
remekül szerepelt a szezon folyamán, a legegyenletesebb
teljesítményt Braun Csaba nyújtotta. Csapatkapitányhoz
méltóan irányította társait és minden mérkõzésen a
gyõzelemre törekedett. Sok segítséget kaptunk a
mûködésünkhöz Bagényi Jánostól és Patonai Rolandtól.
Köszönet érte mindkettõjüknek! A csapat vidéki játékosait is
tisztelet illeti, hiszen ellenszolgáltatás nélkül, pénzt, idõt nem
kímélve járnak az edzésekre és a mérkõzésekre.
A téli felkészülésre ismét változni fog valamelyest a
játékoskeretünk, reméljük, hogy ez közelebb visz bennünket a
dobogó eléréséhez. Bízunk a tavaszi jó folytatásban.
Hajrá Báta!!!
Tóbi István edzõ
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F O N T O S

Méhnyakszûrés már a védõnõnél is!

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

A méhnyakrák a fejlõdõ országokban a 40-es, 50-es 60-as nõk vezetõ haláloka. A fejlett
országokban, elsõsorban a bevezetett szûrõvizsgálatoknak köszönhetõen, a méhnyakrák
haláloki szerepe háttérbe szorult. Magyarországon évente mintegy 500 nõ hal meg
méhnyakrák következtében.
A méhnyakrák a méhnyakon kiinduló rákot jelenti. Itt a sejtek burjánoznak, és ha nem
kezelik, rákot okoznak. A méhnyakrák keletkezését fokozódó súlyosságú hámelváltozások
elõzik meg, amelyek vagy maguktól, vagy kezelésre meggyógyulhatnak. Így a méhnyakrák
megelõzhetõ betegség. A méhnyakrák okozója legfõképpen a Humán Papillomavírus
(HPV)fertõzés. A HPV szexuális érintkezés útján fertõz. A fiatal férfiak és nõk mintegy 25%-a
válik fertõzötté úgy, hogy nincs is tudomásuk róla. A méhnyak rosszindulatú daganata
kezdetben egészen enyhe elváltozásból, évek alatt fejlõdik ki. Ez az évekig tartó fejlõdési
folyamat rendszerint semmilyen tünetet nem okoz. Fontos tudni, hogy a vizsgálatra akkor is
szükség van, ha egyáltalán nincs panasza, nem észlel semmilyen rendellenességet, fájdalmat.
Ezért célszerû évente nõgyógyászati vizsgálat keretein belül a méhnyakszûrést, kenetvételt
megcsináltatni.
Nagy reményeket fûznek a nemrégen kifejlesztett HPV – vakcinához, amellyel, ha még a
fertõzõdés – azaz a szexuális élet megkezdése elõtt - a lányokat beoltják, csökkenhet a késõbb
kialakuló méhnyakrákok gyakorisága.
A tavalyi évtõl kezdve az ÁNTSZ Tisztifõorvosi Hivatala elindított egy Népegészségügyi
Programot, Védõnõi Méhnyakrák Program címmel. Ezen az idei évtõl én is részt vettem.
Céljuk az volt, hogy ez a szûrés a legkisebb falvakban is elérhetõ legyen. Budapesten tanultam
meg a méhnyakrákszûrés elméleti anyagát és Szekszárdon a gyakorlatban is kamatoztattam a
megszerzett tudást. Neves szülész-nõgyógyász orvosok mellett végeztem el a gyakorlatot. A sok
tanulás célja az volt, hogy a bátai nõk érezzék ennek a hasznát, hiszen helyben van ez a
szolgáltatás. 2010. július végétõl egészen október 11.-ig zajlottak a szûrõvizsgálatok az
Egészségházban. A megjelent nõk száma több volt mint amennyire számítottam.
A 25-65 év közötti bátai nõk, akik 3 éven belül nem voltak méhnyakrákszûrésen meghívólevelet
kaptak az ÁNTSZ-tõl. Õk eldönthették, hogy élnek-e ezzel a lehetõséggel. Aki nem kapott
levelet, de 3 éven belül nem volt szûrésen, õ miután jelentkezett nálam úgyszintén részt
vehetett ezen.
A méhnyakrákszûrés fájdalommentes, egyszerû eljárás: a méhszáj felszínérõl és a méh
nyakcsatornájából egyszerû eszközzel kenetvétel történik. A szûrés minden nõ számára
térítésmentes. Várakozási idõ nincsen, hiszen idõpontot egyeztetünk. A légkör pedig
kellemesebb, mint egy orvosi rendelõben mert ismerjük egymást.
Az eredmény 3-4 hét alatt érkezett meg az Egészségházba. Errõl minden esetben
tájékoztattam a gondozottat és amennyiben az eredmény nem volt megfelelõ akkor a további
kezelés céljából irányítottam nõgyógyász szakorvoshoz.
Sajnálatos módon nincsen rá garancia, hogy a 2011-es évben is elindítják a programot.
Amennyiben viszont engedélyezik, akkor nagy örömmel nézek elé és várom a kedves
gondozottakat.
Szeretném megköszönni a bátai nõk részvételét és azt a bizalmat amivel
megtiszteltek, mert ez nagyban megkönnyítette a munkámat.
Fehérvári Márta védõnõ

Tisztelt Lakosság!
Felkérem a lakosságot, hogy
aki még nem váltotta meg a
sírhelyeket 2010. december 31ig tegye
meg!
Ellenkezõ
esetben a sírhelyek eladásra
kerülnek!
Továbbá kérem a lakosságot,
hogy a temetõben fokozottan
figyeljenek a rendre, a sírok
rendben tartására.
Egyéb más bejelentés
a
telefonon: 06 20 93 - 66 - 184.
Stekly Lilla temetõgondnok

Felelõs kiadó: Huszárné Lukács Rozália polgármester, felelõs szerkesztõ: Dr. Bonnyai Réka jegyzõ, 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

