Báta Községi Önkormányzat

Önkormányzati Hírlevél
2011. április

V. évfolyam 4. szám

VIII. Hímestojás Fesztivál

HÍRSÁV
Fogadóóra:
Huszárné Lukács Rozália
polgármester fogadóórát tart
mi n d e n hé t e n h é t fő n
8-tól 9 óráig.
Dr. Bonnyai Réka jegyző
fogadóórát tart minden héten
hétfőn 8-tól 9 óráig.
Egyéb esetben a Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen vagy telefonon,
előzetes időpont egyeztetés
alapján.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselőtestületi ülések meghívói,
előterjesztései és az ülésről
készített jegyzőkönyvek a
www.bata.hu honlapon elérhetőek.
Elérési út: www.bata.hu –
Önkormányzat/képviselő testület menüponton belül:
képviselő-testületi ülések
anyagai

Ingyenes jogsegélyszolgálat
minden hónap utolsó szerdáján
Dr. Horváth Kálmán ügyvéd
ügyfélfogadási idõ:
18.00-19.00 óráig
Tel.: 06/30/99-31-989

A tartalomból:
Határozatok 2011.03.23

2

Határozatok 2011.04.05

4

Febr. havi közmunkák

5

E-hulladék gyűjtés

5

Rendőrségi hírlevél

6

ÁMK hírei

7

Civil szervezetek hírei

9

Házi segítségnyújtás

10

2011. áprilisában már a
nyolcadik alkalommal került
megrendezésre a Hímestojás
Fesztivál, amely Bátai Tájházért és Népi Kultúráért
Közapítvány, Báta Község
Önkormányzata, az Általános
Művelődési Központ pedagógusai és a Bátai Kézműves
Egyesület közös szervezésében jött létre.
A lebonyolításban a település többi civil szervezetei is
kivették részüket. A rendezvényen felléptek a Bátai
„Sárköz” Néptáncegyüttes, a bátai Sárköz Hagyományőrző Egyesület, a Békalencse Gyermektánccsoport, a Vadvirágok Cigány Gyermektánccsoport, valamint a
bátai Ifjúsági- és Felnőtt Tambura zenekar.
Vendégeink voltak Bihari János Táncegyüttes Budapestről és a Shakespeare
Színművészeti Akadémia végzős hallgatói.
A rendezvény ideje alatt párhuzamosan zajlott a sárközi települések vetélkedője,
Decs, Sárpilis, Pörböly és
Báta csapatainak részvételével. A vetélkedő kapcsán
felidéztük néprajzi ismereteinket, régi kifejezéseket,
szokásokat, dalokat, valamint vicces ügyességi feladatokkal igyekeztünk minél érdekesebbé tenni a
versengést.
Az érdeklődők betekintést nyerhettek egyes népi
kismesterségek fortélyaiba,
tojást írhattak, hímezhettek, készíthettek bőrékszereket, csuhézhattak, a pedagógusok segítségével pedig népi gyermekjátékokat készíthettek fonalból, rongyból és horgászhattak is.
A rendezvény végén a meghívott vendégek, a műsorban fellépők, valamint a
szervezők közös vacsorával folytatták a napot. A vacsora után táncházzal zárult a
fesztivál, amelyen minden érdeklődő a néptáncosokkal rophatta a táncot.
A Bátai Tájházért és Népi Kultúráért Közalapítvány ez úton is köszöni a szponzorok támogatását, a szervezésben és a lebonyolításban közreműködők önzetlen
segítségét.
Takaróné Antal Tímea
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Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2011. 03. 23-i testületi ülésről:
77/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az „Omlás- és csúszásveszélyes partfalak”
állékonyságának biztosítására kiírt pályázat benyújtásának előkészítését megkezdi, és ennek keretében elkészítteti a Szent Vér Templomot védő támfal terveit.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
78/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a testvértelepülések polgárainak találkozóit elősegítő pályázat benyújtását az Európa a Polgárokért Program
2007-2013 keretében.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. június 1.
80/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Fekete Zoltán református lelkész tájékoztatóját a Református Egyházközség működéséről és egyben elhatározza, hogy a Református Egyházközséggel megállapodást
köt a református-temető karbantartására. A megállapodás
elkészíttetésére és aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
81/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. évi működési hiányának fedezése
érdekében ÖNHIKI-s pályázatot nyújt be.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. április 30.
82/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Báta Község Gazdasági programját az alábbi módosításokkal:
- a program tervezetből kerüljön ki a pedagógusok kötelező óraszámának emelése, ugyanis erre a jogszabály nem
ad felhatalmazást a képviselő-testületnek.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
83/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Báta
Községi Önkormányzat és a Bátai Cigány Kisebbségi Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodás tervezetét elfogadja azzal, hogy a 7. pont az alábbiakkal egészül ki:
- A Települési Önkormányzat kinyilvánítja, hogy messzemenően elősegíti a Kisebbségi Önkormányzat azon jogát
és törekvését, hogy a helyi cigány kisebbség önazonossá-

gát megőrizze, ápolja és elősegítse.
- A Kisebbségi Önkormányzat – a kisebbségi jogok gyakorlásával kapcsolatos - kezdeményezéseit az Önkormányzat
a legközelebbi ülésén napirendre tűzi, de legkésőbb 30
napon belül döntést hoz.
- A Települési Önkormányzat évi 1 alkalommal térítésmentesen a Kisebbségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja
a Művelődési Ház nagytermét. A Kisebbségi Önkormányzat a nagyterem igénybevételével kapcsolatos igényét az
igénybevétel napját legalább 2 héttel megelőzően köteles
egyeztetni a Polgármesterrel. A Kisebbségi Önkormányzat
vállalja, hogy a nagyterem használatával kapcsolatos –
nem a rendeltetésszerű használatból fakadó – károkat és
költségeket az Önkormányzatnak megtéríti.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
84/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Báta Község Környezetvédelmi programját.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
85/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a Bátai Napközi-otthonos Konyha létszámellátottsága tárgyában 2010. évre vonatkozóan tartott belső ellenőrzési
vizsgálat során feltárt hiányosságok felszámolására, a vizsgálat eredményeként megfogalmazott javaslatok végrehajtására készített Intézkedési Tervet az alábbi kiegészítéssel:
- 2011. augusztus 31-ig kerüljön felülvizsgálatra, hogy a
Napközi konyha működése, kihasználtsága javult-e.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
86/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a Bátai Polgármesteri Hivatal létszámellátottsága tárgyában 2010. évre vonatkozóan tartott belső ellenőrzési vizsgálat során feltárt hiányosságok felszámolására, a vizsgálat eredményeként megfogalmazott javaslatok végrehajtására készített Intézkedési Tervet az alábbi kiegészítéssel:
- Tájékozódni kell, hogy más hasonló adottságú, nagyságú
településen milyenek a körjegyzőségben történő működés
tapasztalatai.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
87/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az ÁMK és a Polgármesteri Hivatal dolgozza ki
szakfeladatonként, hogy az adott feladatok ellátása milyen
költségvonzattal jár, és tegyen javaslatot arra vonatkozóan,
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hogy mely feladatok hagyhatók el.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester,
Faidt Józsefné ÁMK igazgató
Határidő: folyamatos
88/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bátai ÁMK létszámellátottsága tárgyában 2010. évre
vonatkozóan tartott belső ellenőrzési vizsgálat során feltárt hiányosságok felszámolására, a vizsgálat eredményeként megfogalmazott javaslatok végrehajtására készített Intézkedési Tervet.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
89/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmét forráshiány miatt elutasítja.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
90/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a bátai ÁMK Hunyadi János Általános Iskola közegészségügyi hiányosságainak elhárítására készített intézkedési tervet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
91/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bátai köztemető és ravatalozó közegészségügyi
ellenőrzésének megállapításait, és felhatalmazza a polgármestert, hogy készítsen intézkedési tervet a Bátai
köztemető és ravatalozó közegészségügyi ellenőrzése
során megállapított hiányosságok pótlására.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
93/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a továbbiakban nem kíván tagja lenni a
Szekszárdi Borvidék Borút Egyesületnek.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal

94/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szilágyi
János Fő u. 287. szám alatti bátai lakos kérelmének helyt ad
és elhatározza a Báta, Fő u. 287. szám alatti ingatlan csapadékvíz elvezetésének megoldását betonmagasítással.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
95/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete erkölcsileg
támogatja a Sárköz TV létrehozását.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
96/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bátai Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelmét forráshiány miatt elutasítja.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
97/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza,
hogy csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai keretében
2011. szeptember 17-18. között az érdekes épületek megnyitására és sétaútvonalak szervezére című programhoz.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. szeptember 17-18.
99/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének támogatási kérelmét forráshiány miatt elutasítja.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
103/2011. (III.23.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Scheurer Józsefné 7140 Bátaszék, Deák Ferenc u. 37. szám
alatti lakos tulajdonában lévő Báta, Fő u. 270. szám alatt
található, a bátai ingatlan-nyilvántartásban 305 hrsz-on nyilvántartott ingatlanra vonatkozó ajándékozási felajánlást.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2011. 04. 05-i testületi ülésről:
118/2011.(IV.5.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a KEOP-2.3.0/B/11 számú „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése”
című pályázatban részt vesz és felhatalmazza a polgármestert a részvételi szándék kinyilvánítására.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos

119/2011.(IV.5.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul,
hogy a Bát-Gabona Kft. az un. szigeti töltést (hrsz: 092/1)
gépeivel térítésmentesen, saját költségén helyreállítsa az
FGSZ Zrt. által biztosított föld felhasználásával, amennyiben
ezt a Bát- Gabona Kft. írásban kéri.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
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Megkezdődtek a Holt-Duna medertisztítási munkálatai
Hosszú évek tervezési és engedélyezési folyamata előzte meg a kotrási munkálatok elkezdését. A meder tisztítása elengedhetetlen, mivel a Holt-Duna
ezen szakaszát sűrűn benőtték a fák és a hordalék
feltöltötte a medret.
Első lépésben megtisztítják a partot, amely kb.
500 köbméter fa kivágását jelenti, majd ez után kerül
sor a meder tisztítására. A 950 méter hosszú mederszakaszból előreláthatólag 25 ezer köbméter iszapot
emelnek ki, és helyeznek el a parton.
Végül a szakemberek a mederkotrás végeztével a
területen meglévő hídpillérek közé egy zsilipet építenek, ez gondoskodik majd a holtág felső szakaszának vízszabályozásáról.

Felhívás

Köszönet

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a házszámokat pótolni, ill. kiírni szíveskedjenek, valamint
környékükön és portájukon fűnyírással és virágosítással járuljanak hozzá a falukép javításához.

Külön köszönetet mondok a Hímestojás Fesztivál
előkészítésében, valamint a utómunkáiban részt vett
közmunkások áldozatos munkájáért.
Huszárné Lukács Rozália

Meghívó!
Szeretettel várok mindenkit, aki megemlékezne velünk május 29-én du. 15 órakor az I. és II. világháború hőseiről. (Egy szál virág, vagy gyertya elég.)
Helyszín: a községünk főterén található szoborpark
A MEGEMLÉKEZÉST ROSSZ IDŐ ESETÉN IS
MEGTARTJUK!
Tisztelettel:

Tisztelt Lakosság!
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
hétfő: délelőtt 8.00-12.00-ig
kedd: délelőtt 8.00-12.00-ig délután 13.00-16.00-ig
szerda: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
csütörtök: délelőtt 8.00-12.00-ig
péntek: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Megértésüket köszönjük!

Háder Krisztina
őrmester

Tisztelt Szülő! Tisztelt étkezési ellátásban
résztvevők !
Felhívom figyelmüket, hogy a napközi térítési díjának fizetése 2011. május hótól a Napközi konyhán történik.
Felelős: Pálnokné Mándics Anikó élelmezésvezető.
A térítési díjakat minden hónap 15.-ig be kell fizetni.
Pénztári órák: minden hónap 15.-ig.
Hétfő: délelőtt 8-12 óráig
Kedd: délelőtt 8-12- óráig és délután 13-15- óráig.
Csütörtök: délután 13-15-óráig
Minden hónap 15-e után pótbefizetési napot tartunk:
Kedd: délelőtt 8-12- óráig és délután 13-15- óráig.
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2011. március havi közmunkák
Egészségház takarítása hetente
buszmegállók és környékének takarítása, gondozása
Piactér és környékének mindennapi takarítása
Önkormányzati Hírlevél c. újság kihordása minden háztartásba
levelek kézbesítése Polgármesteri Hivatalból
támfal építése a Kölcsey utcában
folytatódik a Szurdik takarítása
2 fő kisegítő a Napközi konyháján
2 fő kisegítő az óvodában
2 fő kisegítő a Polgármesteri Hivatalban
traktor karbantartása, felújítása, műszaki vizsgára való felkészítése

Elektronikai hulladékgyűjtés
Báta Község Önkormányzata május 21-én, szombaton elektronikai
hulladékgyűjtést szervez.
Gyűjtés ideje: május 21. délelőtt: 8-12 óráig.
Gyűjtés helye: Piac tér
Emlékeztetőként mely dolgok tartoznak ide:
számítástechnikai eszközök (monitor, számítógép, nyomtató,
scannel, fénymásoló, modem stb.)
háztartási kis-és nagy berendezések (mosógép, vasaló, hűtő,
klíma, porszívó, tűzhely, rádió, TV stb.)
barkácsgépek, szerszámok
szórakoztató elektronikai cikkek, játékok, ellenőrző és vezérlő eszközök, automaták, orvosi berendezések,
világítási eszközök, akkumulátorok, stb.
Feltételünk csak az, hogy a berendezések ne legyenek „kibelezve” (képcsövekről eltérítőtekercs levéve, hűtőkből a motorok kiszerelve).
A „kibelezett” gépeket csak térítés ellenében tudjuk átvenni. (100Ft/kg)
A szétszerelt egyéb eszközökre ez nem vonatkozik.

Védőnői felhívás
A védőnői méhnyak-rák szűrés május közepétől kezdetét veszi és egészen június 9.-ig tart. A meghívó levelek
postázása az érintett hölgyek számára a napokban megtörténik.
Aki élni szeretne a lehetőséggel, az a megadott telefonszámon vagy személyesen vegye fel a védőnővel a kapcsolatot az idő rövidsége miatt.
Tanácsadások idejében személyesen: hétfő: 9:30-11:30; kedd: 13:30-15:30
Telefonon: 06-30/2123021 (8:00-16:00-ig)

Tisztelettel: Fehérvári Márta
védőnő
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Önkormányzati hírek
Megalakult a Bátai Polgárőr Egyesület
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. április 21-én, 15 fővel megalakult a
Bátai Polgárőr Egyesület.
Továbbra is várjuk a fedhetetlen előéletű, falunk biztonságáért tenni akaró személyek
jelentkezését.
Jelentkezni személyesen lehet a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Felhívás
Kérjük a lakók figyelmét, hogy akinek az utcán lévő fája az elektromos vezeték közelébe nőtt, az
május 20-ig saját kezűleg távolítsa el. Május 20.-a után az Energiaszolgáltató saját embereivel fogja a fákat
megcsonkoltatni.

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály felhívása
A lopások jellegzetessége, hogy az elkövetők valamilyen megtévesztéssel megállásra késztetik a sértettet,
majd a figyelmét elterelve próbálnak a gépjárműben lévő értékekhez jutni.
Előfordulhat, hogy hivatalos személynek álcázzák magukat, vagy műszaki hibát idéznek elő a sértett autójában.
A trükkös lopások elkövetőinek másik módszere a városokhoz köthető. Az elkövetők kifigyelik a bankban, ha
valaki nagyobb összegű készpénzt vesz fel, a bűntársak kiszúrják a gépkocsi kerekét, majd amikor menet közben a sértett defekt miatt megáll, segítségüket felajánlják és elterelik a figyelmét. Közben a társ igyekszik megszerezni a gépkocsi utasterében őrizetlenül hagyott pénzt.
Az M6 Tolna megyéhez tartozó autópálya szakaszán nem volt trükkös lopás, amely a rendőrség tudomására
jutott volna.
Az eddigi elfogások alapján megállapítható, hogy az elkövetők nem magyar állampolgárok voltak.
Rendőrség tanácsai a trükkös lopások megelőzésére:
Ha nagyobb mennyiségű készpénzt vesz fel, kérje meg ismerősét, hogy kísérje el!
Ha valóban defektet kap a gépkocsi, ne hagyja őrizetlenül az értékeit!
Ne hagyjon semmilyen iratot és értéket a gépkocsiban!
Ha kiszáll, minden esetben zárja le a gépkocsit, még akkor is, ha nem távolodik el tőle!
Ha többen utaznak együtt, valaki maradjon a gépkocsiban!
Ne tegye látható helyre értékeit!
*****
A tavaszi mezőgazdasági munkák kezdetével a vegyszereket tároló mezőgazdasági helyiségek is bűncselekmények célpontjaivá válhatnak.
A bűncselekményeket elkövetők több milliós kárt okozhatnak a vegyszerek eltulajdonításával. Beszerzési áruk
magas, egy részük engedélyhez kötött, illetve kijuttatásuk védőfelszerelést igényel. Ebből adódóan ezeknek a
tároló helyiségeknek a védelme, a bűncselekmények megelőzése kiemelten fontos!
Biztonságvédelmi megoldások alkalmazása szükséges ezeknek a mezőgazdasági helyiségeknek. Kiemelt fontosságú az épületek behatolás elleni biztonságának a védelme, célszerű a nyílászárókra rácsot felszereltetni,
biztonsági fóliák alkalmazása is védelmet nyújthat.
Ajánlatos elektronikai védelmet is alkalmazni, a mozgás és törésérzékelőkkel felszerelt riasztók sok esetben
visszatartják és elrettentik az elkövetőt a szándékától.
Bűncselekmény észlelése esetén a rendőrség azonnali értesítése a 107 vagy a 112-es telefonszámon rendkívül fontos.
Ha bűncselekmény áldozata lett, keresse fel az áldozatsegítő szolgálatokat a megyeszékhelyeken vagy
hívja a nap 24 órájában elérhető Áldozatsegítő Vonalat!
Ingyenesen hívható 24 órás áldozatsegítő vonal: 06-80-225-225
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ÁMK hírei
Szakmai műhely Bátán
A bátai iskola a tavaszi szünetet megelőző hétfőn ötödik alkalommal hirdette meg nagy sikerrel műhelyfoglalkozásait. A TÁMOP 3.3.3 projekt keretében közel
száz pedagógus gyűlt össze ismét intézményünkben.
Az integrált nevelést folytató óvodák és iskolák érdeklődő nevelői három témában konzultálhattak egymással.
Az óvoda iskola átmenet műhely két vendég előadót
is köszönthetett, akik a bikácsi és a mórágyi átmenet
programból adtak ízelítőt az aktív hallgatóságnak.
A multi-kultúrával foglalkozó csoportban a jelenlévők
élvezetes előadás résztvevői lehettek. A Somogy megyei Darányból érkezett két vezető pedagógus mutatta be iskolájuk integrált nevelési rendszerének egyik
prioritást élvező elemét, a multikulturális programot.
A harmadik csoport témája a kooperatív tanulás múltja és jelene volt. A foglalkozás befejezéseként az iskola folyosója a vendégek zsivajától vált hangossá. Ugyanis a tanítási órákra ajánlott kooperatív játékokat interaktív
módon maguk is ki próbálhatták.
A műhelyeket a bátai pedagógusok vezették, de felkészülésüket most is a Pécsi Tudományegyetem munkatársai
segítették. Ajánlom szíves figyelmükben a pályázat eseményeiről beszámoló napra kész honlapunkat:
www.bata.hu/integralom4
Faidt Józsefné
igazgató

Anyák napi készülődés
Pénteken az iskolások tűzzománc technikával készítettek ajándékot az édesanyjuknak. A gyerekek még
nem ismerték ezt az új tecnikát, amivel egyedi nyakláncokat alkottak. A kézműves foglalkozást Gulyás
Éva vezete, akit a gyerekek a Wosinsky Mór Megyi
Múzeum kézműves foglalkozásain már megismertek.
Ezt az új technikát a szülők is kipróbálhatták.

A foglalkozást ugyanolyan áron szerveztük meg, mint
a múzeumban, de itt helyben kényelmesebb a munka, és az sem utolsó szempont, hogy így az utazási
költséget megspóroltuk. A program megvalósításában
segítséget nyújtottak a pedagógusok.
A jövőben is tervezzük hasonló újszerű technikával
megismertetni tanulóinkat és az érdeklődő szülőket.

Könyvtári hírek
Húsvét előtt, 2011.04.19-én a könyvtárunkban képességfejlesztő, gondolkodtató, logikai- és társasjátékok
bemutatójára került sor. Az előadó rövid tájékoztatója
után vásárlásra is nyílt lehetőség. A megismert játékok szinte minden korosztály érdeklődését felkelthe-

tik. Elfogadható áron online módon és személyesen is
megvásárolhatók a későbbiekben. Az elérhetőségről
a könyvtárban lehet érdeklődni.
Szabóné Varga Renée
könyvtáros

„Segítettünk”
2011. 04. 8.- án Börzét rendeztünk a DÖK szervezésével a
japán gyerek megsegítésére.
Minden osztály képviseltette
magát. Nagy volt a választék,
mindenki talált magának olyan
tárgyat, amit megvehetett. Az
árakat nagyon alacsonyan tartottuk, mert kettős célunk volt,

örömet szerezni és segíteni is .
A befolyt összeget 10 000 Ft
átutalással elküldtük a rászorulóknak.
Reméljük, ha csak kicsi öszszeggel is, de segíteni tudtunk
másokon.
Nikolov Márk 7.oszt.
DÖK
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ÁMK hírei
e-Magyarország Pont

Művelődési Ház

Az e-Magyarország Pont a gyerekek számára nemcsak az internethasználatot biztosítja, hanem az ünnepekre való készülődést is segíti. Így történt ez április 21-én is, amikor húsvéti dekorációt készíthettek.
Az elkészült műveket a Művelődési Ház nagytermében állítottuk ki a locsoló bál dekorációjaként.

A májusi hónap vásárai a művelődési házban:
Május 7.
Május 12.
Május 16.
Május 17.

07.00-11.00 óráig
07.30-11.00 óráig
09.00-11.00 óráig
14.00-17.00 óráig

Használtruha árusítás
Használtruha árusítás
Vegyes áru vásár
Fehérnemű árusítás

ÁMK Sporthírei
2011. április 17- én a Megyei Asztalitenisz Szövetség által rendezett Diák Kupa
VI. fordulóját Báta rendezte.
Eredményes játékukkal a
csapat II. helyen végzett 351
ponttal Dunaszentgyörgy
csapata mögött, akik 365
pontot szereztek.
A csapat tagjai:
Schaffer Ramóna, Hegedűs
Márk, Nikolov Gábor, Szabó
Milán,
Deák Alexandra,
Kulágin Vivien 3. o; Vörös
Balázs, Pataki Róbert, Jankovics Alexa 4. o;
Balogh Tamás, Andrási Annamária, Hegedűs Zsolt,
Garai László, Mácsik Ádám, Dinovics Alex,

Deák Péter, Forgó Krisztián, Váradi Anett 5. o;
Kalányos Szabina, Váradi
Nikolett 6. o; Székely Andrea,
Nikolov Márk, Link István
7. o; Deák Tibor, Sztojka
Ábrahám 8. o. tanulók.
Gratulálunk a gyerekek fáradhatatlan munkájához és lelkesedéséhez, köszönjük a szülők támogatását.
2011. 05. 08.-án kerül megrendezésre a Bánki Emlékverseny a sportcsarnokban, ahova minden érdeklődött tisztelettel és szeretettel várunk.
Sófalvi Erzsébet

Óvodai hírek
Március 28-án délután a bonyhádi Művelődési Házban Vekerdy Tamás pszichológus tartott színvonalas, érdekes előadást „Szülői nevelés” címmel. Ezen
a rendezvényen az óvodapedagógusok is részt vettek.
Március 30-án budapesti Alapítványtól érkeztek az
óvodába arcfestők, akik a gyerekek nagy örömére
varázslatos dolgokat festettek minden gyerek arcára.
Ezekről fotókat is készítettek. Majd műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek.
Március 31-én Látrányi pedagógusoknak tartottak a
nagycsoportosok bemutatót, majd tréningen ismerkedtek az óvoda-iskola átmenettel, a „Gyermeklánc”
programmal.
Április 5-én a Tavaszi pedagógiai napok keretében a
Bátaszéki Városi Óvoda látta vendégül az érdeklődő
pedagógusokat.
Április 11-én megtörtént az iskolai beíratás.
Beépítésre kerültek a DDOP pályázaton kapott udvari játékok. A gyerekek nagy örömmel vették birtokba
az új játékokat. Az udvar tereprendezése van még
vissza.
Április 12-én a dunaszekcsői református lelkésznő

és kis csapata tartott a gyerekeknek bábelőadást.
Erre az eseményre az 1 és 2. osztályosok is visszalátogattak az óvodába.
Április 18-án a „Kemény Bábok” bábszínház társulata mutatta be „Tappancs és az erdő fája” című környezetvédelemhez kapcsolódó előadását.
Április 19-én volt az óvodai beíratás a következő
tanévre. 16 gyermek iratkozott be az óvodába.
Megtartottuk az Anyák napját a kis és középső csoportban április 29-én. A gyerekek dalokkal, versekkel
és virágokkal köszöntötték az Édesanyákat és Nagymamákat. A nagycsoportosok május 4-én ünnepelnek.
Májusban még két alkalommal várunk érdeklődő
vendégeket, akik az óvoda-iskola átmenetet szeretnék megnézni.
Május 29-én (szombat) délelőtt 9-órától GYERMEKNAP

az óvodában! A részletes programról a plakátokon
és a meghívókon értesülhetnek az érdeklődők.
Június 4-én (szombat) délelőtt 10 órakor BALLAGÁS,
ÉS ÉVZÁRÓ az óvodában.
Óvodavezető
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Civil szervezetek hírei
Fekete Gólya Ház programjai 2011. április
Fekete Gólya Ház tevékenységei, programjai 2011.
április
Szokásos tevékenységünk mellett két kiemelt programról szeretnék beszámolni a Fekete Gólya Házban
történtekről.
Műemlékvédelmi Világnap 2011. április 18.
A Műemlékek és Műemléki Együttesek Nemzetközi
tanácsa kezdeményezésére huszonhat esztendeje
április 18-án rendezik meg világszerte a Műemléki Világnapot, ily módon is felhívva a figyelmet az épített
örökség megőrzésének, védelmének fontosságára.
Falunk gazdag múltját tükrözik a fennmaradt díszes
homlokzatú parasztházak, egyházi épületek és szobrok, hivatalosan is bejegyzett műemlékek. Sajnálatos
módon az idő múlása nagyrészüket rendkívüli módon
megviselte, gyakran társadalmi megbecsülésük se
magas, így fennmaradásuk erősen kétséges.
Ezen gondolatok tükrében fontosnak tartottuk, hogy
rendezvényünkön hangsúlyt kapjanak a helyi épített
örökségek bemutatása.
A délelőtt folyamán „Járj nyitott szemmel” címmel, a
falu épületeit és műemlékeit tanulmányozták a gyerekek. Mindezt az tette izgalmassá, hogy egy – egy sajátos motívumot, részletet, fotók alapján kellett beazonosítaniuk. Természetesen a falu 1000 éves múltjának
áttekintése sem maradt el.
Délutántól építészeti játszóházat rendeztünk, jellegzetes bátai parasztházak méretarányos agyagváltozatát
készítették el a gyerekek Csóti Viktória segítségével.
Időszaki kiállítás is nyílott „ Épületek és emlékek Sárköz Tündérkertjében” címmel. A kiállításban régi bátai
utcaképeket, falurészleteket és épületeket bemutató

fényképekből vettünk válogatást, melyeket 2011. június 10-ig lehet megtekinteni.
Az est folyamán Viliminé dr. Kápolnás Mária tartott
helytörténeti előadást „Épített örökségünk – múlt és
jelen” címmel.
Másik fontos eseményünk volt a 2011. április 26–án
megrendezett MOKK ( Múzeumi Oktatási és Képzési Központ) rendezvénye.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ „Múzeum-andragógia
avagy felnőtteknek szóló programok a múzeumokban” címmel információs napot tartott a Fekete Gólya
Házban.
A rendezvény célja a bátai Fekete Gólya Ház megismerésén keresztül a múzeumok, a múzeális jellegű
intézmények, civil közösségek múzeumandragógiai
tevékenységeinek megismerése, vizsgálata, az élethosszig tartó informális tanulás szerepének, lehetőségeinek feltárása, a helyi sajátosságok figyelembe vételével.
Előadásokat
tartott
Dr.
Kurta
Mihály
múzeumandragógus, Hermann Ottó Múzeum, Miskolc, Dr. Kriston Vizi József (néprajzkutató, Helytörténeti Múzeum, Dombóvár), Andrásné Márton Zsuzsa
( Múzeumpedagógus, Wosinsky Mór Megyei Múzeum), Mózes Éva ( Fekete Gólya Ház – közművelődési
programjainak bemutatása), Miszné Korenchy Anikó
( Múzeumok és Látogatók Alapítvány Elnöke).
Önöket is szeretettel várjuk a régi református iskola
műemlék épületébe, a Fekete Gólya Házba!
Mózes Éva

Fazekas Alapítvány hírei
„Együtt – Tegyünk ma a holnapért” Önkéntesen Program keretében
„Bátai történetek, néprajzi és művészeti értékeink”
rendezvényen került sor
A „Gemenci erdő védelmében önkéntesen” című rajzpályázat eredményhirdetésére.
A pályamunkák, településünk iskolás gyermekeitől
érkeztek. Értékes és igényes munkák kerültek elbírálásra.
A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársainak döntése alapján, Kalányos Szabina 6. osztályos és Dinovics Alex 5. osztályos tanuló Nemzetközi
Kézműves Táborban részvételi lehetőséget kapott.
A harmadik fődíjas kiválasztására öttagú, gyerekekből
álló zsűri szerveződött a programon.
Önbizalom, Őszinteség, Igazságosság, Felelősségvállalás gyakorlására felkértük Győrfi Brigitta, Dinovics

Alex ,
G arai
László, Nikolov
Dávid, Hegedűs
Zsolt tanulókat.
Közös döntéssel Horváth Renáta 5. osztályos tanuló rajzát értékelték a
legjobbnak.
Ajándékcsomagot és meghívót kaptak a tábor szerdai régészeti napjára Győrfi Brigitta 5. osztályos,
Fülöp Anna 2. osztályos és Malagurszki Lajos 4.
osztályos tanulók.
Rajzverseny anyaga www.batai.fazekashaz.hu honlapon megtekinthető
Üdvözlettel: Fazekas Alapítvány

KÖZÉRDEKŰ INFÓ:
Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
H: 8.oo - 12.oo
K: 8.oo - 12.oo 13.oo - 15.oo
Sz: ügyfélfogadás nincs!
Cs: 8.oo - 12.oo
P: 8.oo - 10.oo
tel: 490-558 fax: 590-018
Pénztári nyitva tartás:
H: 8.oo - 12.oo
K: 8.oo - 12.oo 13.oo - 15.oo
Sz: zárva
Cs: 8.oo - 12.oo
P: 8.oo - 10.oo
Orvosi Rendelõ: tel: 490-613
Dr. Lehel Péter háziorvos
Tel.: 06 30 937-90-48
Rendelési idõ:
H - P: 8.oo - 12.oo
K - Cs : 17.oo - 18.oo
Orvosi ügyelet Bátaszék:
naponta 16.oo - 08.oo
tel: 74/ 492-603
Gyógyszertár ügyelet Bátaszék:
szo - vas: 9.oo - 12.oo-ig és
16.oo - 18.oo-ig
Báta Gyógyszertár: tel: 490-541
H - Cs: 7.oo- 16.oo
P: 7.oo - 14.oo
Védőnő: Fehérvári Márta
tel: 06 30 212-30-21
Család gondozó: Tóth Judit
Tel: 06 30 602-89-17
Házi segítségnyújtás:
Pilisi Zoltánné: 06 70 629-19-11
Sirok Jánosné: 06 30 310-37-06
ÁMK: tel: 490-581
igazgató: Faidt Józsefné
Óvoda: tel: 490-623
vezető: Dömötörné Horváth Mária
Posta tel: 590-016
H-P : 8.oo - 12.oo és 12.3o - 16.oo
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet Bátai Kirendeltsége:
tel: 490-717 fax: 590-007
H - Cs: 7.3o - 15.3o
Péntek: 7.3o - 12.oo
Falugazdász: Parti András
Fogadási idő: kedd 8.oo - 16.oo
tel: 06 70 652-34-43
Hegybíró: Gelencsér Sándor
Fogadási idő: kedd 8.oo- 1o.oo
Rendőr: Karádi László
tel: 06 30 41-91-382
(70 33-96-735)
Mûvelõdési Ház és Információs
Pont: tel: 590-002
H-P: 13.oo - 18.oo
Szo: 14.oo - 18.oo
Könyvtár: tel: 590-002
vezető: Szabóné Varga Renée
Cs: 14.oo - 17.oo
P: 16.oo- 18.oo
Állatorvos: Dr. Szép László
tel: 06 30 226-44-33

Tájékoztatás házi segítségnyújtásról
2005. szeptemberétől a Gondozási Központon belül működik Bátán a házi segítségnyújtás, melynek keretében lehetőség nyílt arra, hogy az idősek a saját otthonukban, megszokott környezetükben vegyék igénybe az ellátást. Sok idős ember
él egyedül, akinek család tagjai nem tudnak segíteni, vagy csak részben, ehhez
szeretnénk segítséget nyújtani az arra rászorulóknak. Az ellátást két szakképzett
gondozónő végzi.
A gondozónő segítséget nyújt abban, hogy az ellátást igénylő saját környezetében hozzájusson a szükséglete szerinti fizikai, mentális, szociális ellátáshoz életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának megfelelően.
A gondozás gyakorisága az ellátottak igényeitől és állapotától függ.
A gondozás szakképzett gondozónők által nyújtott, egyénre szabott, komplex
gondozási terv alapján történik.
A gondozónő feladatai közé tartozik háztartási teendők elvégzése (takarítás,
ágyazás, mosás, vasalás, mosogatás), az élelem biztosítása és vásárlás. A gondozott személyi higiénés állapotának biztosítása (fürdetés, öltöztetés, fésülködés,
pedikűr, manikűr).
A gondozónők végzik a magatehetetlen betegek mozgatását, valamint orvosi konzultációval, egészségügyi problémák kezelését, szükség esetén orvoshoz kísérését, az orvos lakásra hívását, gyógyszerkiváltást, gyógyszeradagolást, az orvossal történő megbeszélés után. A téli időszakban a gondozónő segítséget nyújt a
tüzelő beszerzésében és a begyújtásban.
Segítjük a gondozottakat ügyeik intézésében, érdekeik képviseletében. A családtagokkal történő rendszeres kapcsolattartás, valamint a környezet motiváló hatása fontos része a gondozási folyamatnak, mellyel megelőzhető a depresszió, az
elmagányosodás kialakulása.
Az ellátás keretében térítési díjat számolunk fel, melynek óránkénti díja 490 Ft.
Reméljük tájékoztatásunk felkeltette érdeklődésüket. Forduljanak hozzánk bizalommal. Bármilyen kérdés esetén hívhatók a következő telefonszámok:
06-30-310-3706 vagy 06-74-491-706
Érdeklődésüket szeretettel várjuk.
Elérhetőségünk:
Bátaszék, Gondozási Központ intézmény vezetője: Borosné Simon Zsuzsanna
06-74/491-622
Házi segítségnyújtás vezető gondozónője: Vituska Zsuzsanna
Vörösmarty u. 8. , Tel.: 06-74/491-706
A házi segítségnyújtás telephelye: 7149, Báta, Dobó Kata u. 1/b.
Az intézmény székhelye: 7140, Bátaszék, Budai u. 21. Gondozási Központ

Gyereknap 2011. május 28. szombat
Változatos programokkal várjuk a szülőket és a gyermekeket, hogy egy felejthetetlen napot varázsoljunk számukra!
Igény szerint lesz:
Óriáscsúszda,
Kerékpártúra,
Szülő-gyerek focimeccs, - ügyességi vetélkedők,
Akadályverseny,
Bográcsozás.
Egyéb ötleteket is várunk! A teljes és pontos programot ki fogjuk plakátolni.
Addig is minden segítséget és felajánlást szívesen fogadunk!
Köszönettel: Szülői Szervezet - Laki Szilvia
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