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Szomszédünnep

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
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A Szomszédünnep ötlete a kilencvenes évek elején
született meg Párizsban, ahol a nehezebb sorban vagy
egyedül élő szomszédok megsegítésére segítőhálót
hoztak létre. A 2000-ben Párizsból induló kezdeményezésnek immár számos résztvevője van szerte Európában. 2010-ben közel 10 millió résztvevő és 1300 város
és partnerszervezet csatlakozott az Ünnephez az egész
világon, köztük Magyarországról elsőként Pécs is.
Idén Báta község is csatlakozott a Szomszédünnep
rendezvényhez, amely hazánkban második alkalommal
került megrendezésre. A faluban négy helyszínen sikerült megrendezni az összejövetelt. A programot tetszés
szerint lehetett összeállítani, a kezdés időpontja minden helyszínen 17 óra volt. Mind a négy helyszínen a
gasztronómiáé volt a főszerep: készült halászlé, voltak
grillen és nyárson sült ételek, valamint lepény és sütemények. A rendezvény fő támogatója a Szerencsi Csokoládégyár volt, aki jóvoltából rengeteg csokoládét
ehettek a résztvevők.
A programot a Hungaro-fest koordinálta, a Szomszédünnep fővédnöke Makray Katalin volt.
Minden helyszínen jól sikerült az összejövetel, remélem jövőre még többen csatlakozunk a rendezvényhez.
Ezúton is köszönöm a házigazdák és a szervezők
munkáját!
Takaróné A. Tímea

Álláshirdetés Gazdálkodási előadó munkakör betöltésére
Közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 évig tartó közszolgálati jogviszony
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
Képesítési feltételek: közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés vagy gazdasági elemző és szakstatisztikus vagy banki ügyintéző szakképesítés
Előnyt jelent: Felhasználói szintű MS Office használata
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, végzettséget
igazoló bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.
A pályázatokat írásban, a Polgármesteri Hivatal címére (7149 Báta, Fő u. 147.) várjuk.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „gazdálkodási előadó”
A pályázati kiírással kapcsolatban további információkat Dr. Bonnyai Réka jegyző
nyújt a 74/490-558-as telefonszámon
A pályázat részletei megtekinthetők
a www.kozigallas.hu, valamint a
www.bata.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
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Önkormányzati hírek
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2011. 04. 20-i testületi ülésről:
125/2011.(IV.20.) számú határozat
Báta Községi Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
Bátai Általános Művelődési Központot átalakítását
nem hajtja végre.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
126/2011.(IV.20.) számú határozat
Báta Községi Képviselő-testülete Bátai Általános Művelődési Központot átszervezése tárgyában a döntést
1 évre elhalasztja, és a Pedagógiai program módosítása következtében szükségessé vált létszámleépítés
végrehajtását elrendeli, továbbá felkéri a Bátai ÁMK
igazgatóját a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.
Felelős: Faidt Józsefné ÁMK Igazgató
Huszárné Lukács Rozália polgármester

129/2011. (IV.20.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 456.550 Ft + ÁFA áron a bátai Nagysziget áramellátása és térvilágítása kivitelezését megrendeli a 2011. évi költségvetés terhére, és felhatalmazza
a polgármestert az erről szóló vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
131/2011. (IV.20.) számú határozat
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola
átszervezése során az Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény (EGYMI) tagintézményévé váljon.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő. 2011. május 10.

Határidő: azonnal

127/2011.(IV.20.) számú határozat
1.) Báta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011/12. nevelési évre vonatkozóan az indítható óvodai csoportok számát 2 csoportban határozza meg. A felvételi keretszámot 60 főben jóváhagyja.

132/2011. (IV.20.) számú határozat
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§
(1) bekezdés h) pontja alapján biztosított jogkörében
eljárva a közterület címjegyzékbe a Báta, Dobó Katalin
u. 1791 hrsz-ú közterület hivatalos elnevezését 2011.
május 31. napjával Hunyadi János térre változtatja,
továbbá elhatározza, hogy ezen a helyszínen Hunyadi
János szobrot helyez el.

2.) Báta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011/12. tanévre vonatkozóan az ÁMK
Hunyadi János Általános Iskolában indítható osztályok számát 8 osztályban határozza meg, 1. osztályban az iskolaotthonos rendszerű oktatást, továbbá 1
napközis csoport indítását engedélyezi, a felvételi keretszámot 180 főben jóváhagyja.
3.)A képviselő-testület felkéri a intézmény-vezetőt a
beíratási rend közzétételére
Felelős: Faidt Józsefné ÁMK Igazgató
Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő. 2011. május 31.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
133/2011. (IV.20.) számú határozat
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, elhatározza, hogy Hunyadi Mátyás márvány mellszobrát a
Művelődési Ház parkjában helyezi el.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos

128/2011.(IV.20.) számú határozat
Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az óvodai ellátást szünetelteti 2011. július 4. és július
22. közötti időtartamra.
A képviselő-testület felkéri az intézmény-vezetőt a
nyári nyitva tartási rend közzétételére, illetve az óvoda
épület zárva tartása idején felmerülő ellátási igény
előzetes felmérésére.
Felelős: Dömötörné Horváth Mária óvodavezető
Határidő: 2011. május 31.

135/2011. (IV.20.) számú határozat
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete felajánlja Taba Csaba részére, hogy előre egyeztetett
időpontban térítésmentesen 30 fő részére szálláshelyet
biztosít a Sportcsarnokban, egy táncos műsor ellenében.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
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Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2011. 05. 04-i testületi ülésről:
143/2011. (V.4.) számú határozat az E-on Zrt-vel
történő megállapodás kötéséről és térfigyelő kamera áthelyezéséről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt az E-on Zrt-vel „Légvezetékes összeköttetés nélküli térfigyelő rendszer kisfeszültségű szabadvezetékes és közvilágítási hálózat tartószerkezetin
történő elhelyezésére”, és a megállapodás aláírására
felhatalmazza a polgármestert, továbbá elhatározza a
pályázaton nyert kamera pályázati leírástól eltérő elhelyezését, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetésben biztosítja.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: Folyamatos
145/2011. (V.4.) számú határozat pályázat benyújtásáról nyári gyermekétkeztetés támogatására
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a 16/2011. (IV.29.)
számú NEFMI rendelet alapján szociális nyári gyermekétkeztetés céljára a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyerekek számának 50 %ig nyári étkeztetésére, felmelegíthető készétel biztosítására és felhatalmazza az ÁMK igazgatóját a rászoruló gyermekek kiválasztására.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. április 16.
146/2011. (V.4.) számú határozat Sárköz élő hagyománya Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti
Jegyzékére való felvétele
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a kulturális örökségvédelemért
felelős miniszter felhívásának megfelelően, Decs
Nagyközség Önkormányzata, mint gesztor szervezet
jelölést nyújtson be a Szellemi Kulturális Örökség
Nemzeti Bizottságához, mellyel egyben a „Sárköz élő
hagyománya: szőttes, hímzés, gyöngy, gabóca, baba,
buba, viselet és kiegészítői, néptánc, népdal, népze-

ne” című örökség elem felvételét javasolja a Szellemi
Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, és felhatalmazza a polgármestert az erről szóló felhatalmazó
nyilatkozat aláírására.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
149/2011. (V.4.) számú határozat a volt TSZ konyha felújítására vonatkozó terv készíttetéséről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a volt TSZ Konyhára vonatkozóan modern konyha kialakítására tervet készít pályázat benyújtása céljából.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
150/2011. (V.4.) számú határozat gyógytestnevelési feladatok ellátásának biztosításáról a Bátai ÁMK
intézménynél 2011-12-es tanévben
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
gyógytestnevelési feladatokat a 2011-2012-es tanévben a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény útján látja el a Bátai ÁMK intézményben.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Faidt Józsefné ÁMK igazgató
Határidő: 2011. május 10.
151/2011. (V.4.) számú határozat KEOP 4.2.0- Megújuló energiaforrás pályázat benyújtásáról
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a KEOP 4.2.0 megújuló energiaforrások igénybevételére kiírt pályázati
kiírásra Polgármesteri Hivatal, Iskola, Óvoda telephelyen történő megújuló energiaforrás (napkollektor)
kiépítésére.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos

Elektronikai hulladékgyűjtés
Báta Község Önkormányzata május 21-én elektronikai hulladékgyűjtést szervezett. A tavalyi évhez
hasonlóan a Piac térre vártuk a kiselejtezett háztartási gépeket és elektromos eszközöket, amelyet a
KT Dinamic Kft emberei vettek át, és szállították el
településünkről.
A gyűjtés lebonyolításában aktívan részt vettek a
Bátai Polgárőr Egyesület tagjai, akiknek ez úton is
köszönjük a közreműködést!

Oldal 4

Önkormányzati Hírlev él

V. évfolyam 5.

Önkormányzati hírek
Pályázati hírek
„Bátai Illegális Hulladéklerakó felszámolása és a
terület rehabilitációja” című pályázat

Hulladéklerakó rekultivációs dokumentációjának
elkészítése

Az önkormányzat a település központjából kivezető
beton út jobb oldaláról a az illegálisan lerakott hulladék elszállítását és a terület rekultivációját befejezte.
A hulladékmentesített területre a pályázat megvalósítást segítő konzorciumi partnerek őshonos fákat telepítettek.

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy az önkormányzat Vidékfejlesztési Minisztériumnak 2010. évben benyújtott pályázaton a K-36-10-00028R számú
„Bátai 0131/1. hrsz. bezárt hulladéklerakó rekultivációs dokumentációjának elkészítése” című pályázati
támogatással 3.812.500,- Ft 100%-os támogatásba
részesültünk. Támogatás tartalmazza a környezetvédelmi vizsgálat, rekultivációs engedélyezési tervek,
vízjogi létesítési tervek, geodéziai felmérések, vizsgálatok és a hatósági eljárás díjait.
A pályázat megvalósításával a 2005. évben bezárt
hulladéklerakó üzemeltetése véglegesen megszűnik,
a terveknek megfelelő talajtakarással rehabilitálódik a
terület.

Köszönetet mondunk a pályázat támogatójának
a Vidékfejlesztési Minisztériumnak a megvalósítást
segítő Báta Dunamenti Vadászegyesület, a Bátai
Horgász Közhasznú Egyesület és a Bátai Ifjúságért
Egyesület tagjainak mint a együttműködő partnereknek, hogy a településrészen a hulladéklerakó felszámolásával kapcsolatos munkálatokat segítették.

Tájékoztató a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjairól
Báta Község Önkormányzata az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló,
1982. évi 17. tvr. ( At.) 42/A § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendeletet alkotott a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól.

Önkormányzatnál befizetendő díj:

A rendelet szerint az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasság hivatali helyiségen
kívüli megkötésében, továbbá a hivatali munkaidőn
kívüli házasságkötésben, ha a házasulók a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat
megfizették.

Hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés esetén

10.000,-Ft

Hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés esetén

10.000,-Ft

Hivatali helyiségen és munkaidőn
kívüli házasságkötés esetén

15.000,-Ft

A díjak az Áfa-t és a házasságkötéshez használt
kellékek (gyertya, pezsgő, virág) költségeit nem tartalmazzák.

Április havi közmunkák
Árkok ásása, kitakarítása: Óvoda utca, Rákóczi
utca, Vágóhíd utca, Sík utca,
Katolikus temető, Református temető fűnyírása,
takarítása
Fő utcai árkok takarítása,
szemét szedése, söprése
Horgasi bekötő úton szemétszedés
Óvoda, Tájház, Halászház környezetének fűnyírása
Virág kalodák készítése
Virágültetés: a temető
parkoló, körforgó, Polgármesteri Hivatal, buszmegállók, Egészségház udvara
Megindultak a munkálatok a kertészetben
Befejeződött a Szurdik gallyazása

5-ös elágazó rendbetétele
Csókai kereszt takarítása
Szent Vér templom és
Szent Mihály templom környékének virágosítása, kapálása,
fűnyírása
Közintézmények, közterületek fűnyírása
Egészségház takarítása,
hetente kétszer
Buszmegállók és környékének takarítása, gondozása
Piac tér és környékének
mindennapi takarítása
Önkormányzati Hírlevél c. újság kihordása
Levelek kézbesítése a Polgármesteri Hivatalból
Bíró Barbara
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Felhívás!
Tisztelt Méhészek!
Báta Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalába az elmúlt időszakban többször érkezett panasz
a méhek támadásával kapcsolatban.

Ha a szomszéd ingatlanától való 4 méter távolságot
megtartani nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy - legalább 2 méter magas tömör (deszka)
kerítés vagy élő sövény létesítésével – a magasban
való kirepülését kell biztosítani.

A méhészetről szóló 15/1969.(XI.6.) MÉM rendelet
tartalmazza a méhészet elhelyezésének szabályait,
az alábbiak szerint:

Utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró nyílásai
az úttal ellentétes irányban legyenek.

Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlantól 4 méter, használatban lévő utaktól
(közúttól, saját használatú úttól) az út melletti vízelvezető árok külső szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni.

A méhek okozta csípések elkerülése végett kérem,
szíveskedjenek a fentiekre tekintettel lenni és a jogszabályban megfogalmazott szabályokat betartani.
Dr. Bonnyai Réka
jegyző

Tisztelt Lakosság!
Az Oktatási és Kulturális Miniszter felhívást tett közzé a magyar szellemi kulturális örökség megőrzésére az alábbiak szerint:
„Napjainkban minden közösség szembesül azzal a kérdéssel, hogyan őrizheti meg kulturális arculatát, önazonosságát. E ’felgyülemlett’ múlt az önbecsülés és mások megbecsülésének alapja.
Az UNESCO 2003-ban nemzetközi egyezményt fogadott el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről. Az
egyezményt az Országgyűlés a 2006. évi XXXVIII. törvénnyel kihirdette. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ennek szellemében hozzáfog a szellemi kulturális örökségvédelem nemzeti rendszerének felépítéséhez.
Első lépésként az egyes közösségek, csoportok vagy egyének azon szellemi javait kívánja összegyűjteni,
dokumentálni és közismertté tenni, amelyeket a közösségi emlékezet és tudás részeként mint élő örökséget
ismernek és gyakorolnak. Mindebben számít az érintettek kezdeményezésére, egyetértésére és részvételére.
Felhívom tehát a magyar kultúra iránt elkötelezett közösségeket, csoportokat és egyéneket, hogy vegyék
számba élő vagy még feleleveníthető örökségüket, nemzedékeken át öröklődő szokásaikat, kifejezési formáikat és hagyományos ismereteiket. Ezek közül jelöljék ki azokat az elemeket, amelyeket A szellemi kulturális
örökség nemzeti jegyzékébe való fölvételre javasolnak. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hozzájárul a
listára fölvett elemek megőrzéséhez, s közülük választjuk ki azokat, amelyeket Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára javasolunk.
A jelölni kívánt jó példák, legjobb megőrzési gyakorlatok benyújthatók a Nemzeti Bizottság elé. A jelölés folyamata a nemzeti jegyzékre történő jelölés rendszerét követi: a mellékelt formanyomtatványon, kötelező dokumentációval ellátott jelölési anyag benyújtása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség
Igazgatóságához, majd nyilvántartásba vétel és szakmai véleményezés után az egységes szempontok szerint előkészített dokumentáció nemzeti bizottság által történő megvitatása, javaslattétel a felvételre. A nemzeti
bizottság ebből a nemzeti nyilvántartásból választja ki azon elemeket, amelyeket felterjesztésre javasol az
UNESCO által létrehozott „A szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló programok, projektek és tevékenységek" regiszterébe.”
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Báta község szellemi kulturális örökségének nemzeti jegyzékébe
való felvételét előkészítő munkálatok megkezdéséhez 2011. július 15-ig tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen értékek kerüljenek fel a jegyzékre.
Tisztelettel:

Huszárné Lukács Rozália
polgármester
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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a Bátai Szolgáltató Kft. szolgáltatásairól
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt bátai Lakosokat és
ingatlantulajdonosokat, hogy a Bátai Szolgáltató Kft.
vállal egyéni megrendelés alapján különböző zöldterületi szolgáltatásokat: fűnyírást, kaszálást, bozótirtást, ingatlanok rendszeres gondozását, stb. kedvező
áron.
A szolgáltatások iránt érdeklődhet, ill. megrendelheti
azokat Báta Község Önkormányzatánál.
A volt TSZ ebédlő rendezvények esetén bérelhető.

Érdeklődni Imrő Mónikánál a következő telefonszámon: 06-20-851-31-00
Tervezett programok júniusra
Volt TSZ ebédlőben (Báta Zrínyi utca 2.)
Június 9. 7.30-11.00 óráig Használt ruha vásár
Június 15. 7.00-11.00 óráig Használt ruha vásár
Június 20. 9.00-11.30 óráig Vegyes áru vásár
Imrő Mónika

Tájházi hírek
A Múzeumi Világnap alkalmából május 21-én a Magyar Nemzeti Múzeumban tartott Múzeumok Majálisán a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Magyar
Nemzeti Múzeum és társkiírói: a Pulszky Társaság
– Magyar Múzeumi Egyesület, a Nemzeti Kulturális
Alap, az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága által
meghirdetett „ Év Múzeuma 2010” pályázaton olyan jeles intézményekkel versenyben mint a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, illetve a kiskőrösi

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum - a Bátai Tájház
immár második alkalommal részesült díjazásban.
„A néphagyományok átörökítéséért, megismertetéséért, népszerűsítéséért végzett kiemelkedő szakmai
tevékenység, a helyi közösség életében betöltött
szerep elismeréseként elnyerte a Magyar Nemzeti
Múzeum különdíját.”
Balogh Imréné
Tájház vezető

ÁMK hírei
Ismét gazdára talált az óvoda iskolai átmenetet segítő Gyermeklánc programunk. A Somogy megyei
Csököly Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda
számára vásárolta meg fenntartójuk. A programot
ősztől a nagycsoportban és az első osztályban egyaránt be kívánják vezetni.
Sikerrel vették az akadályokat Kaposvárott és Pécsett a TÁMOP - 4.1.2-08/1/B pályázat keretében
rendezett 60 órás mentorképzésen a részt vevő kollégák.(Benedekné Stürmer Anna, Bergmann Mariann, Szabóné Varga Renée, Zsákai Andrea és Pirisa
Erzsébet). Úgyszintén tanúsítvánnyal zárult a 30
órás vezetők felkészítését megcélzó tanfolyam is,
ahol a felsőoktatásban gyakorlóhelyként funkcionáló
iskolák vezetői vettek részt, köztük intézményünk

igazgatója is.
A megszerzett képesítésekkel a 2011/2012-es tanévtől iskolánk is fontos szerepet játszhat a tanárképzésben, amely az elkövetkező években jelentős változásokon megy át. Az új típusú tanárképzési gyakorlatokban a felsőoktatás számít a közoktatásban
tanító kollégák szakmai tudására, közreműködő segítségére. Elsősorban az egyéni (összefüggő szakmai), de a gyakorlóiskolai helyek betelte esetén a
csoportos (tanítási) gyakorlat vezetésében is.
Erre kapott iskolánk is felkérést, amikor partneriskolai
együttműködésre kért bennünket a Prof.Dr. Font
Márta, a Dél-dunántúli Regionális Pedagógus Képzési Központ igazgatója.
Faidt Józsefné

Atlétika
Bonyhádon került megrendezésre a megyei Kisiskolások atlétika versenye.
Eredmények:
Koczka Valentina. 7. o. tanuló 600 m síkfutásban I.
hely-továbbjutott az országos döntőre, ami Békéscsabán lesz június 20-22- én.
Egyéniben: Balogh Tamás, 5. o. 600 m. IV. hely,
Nikolov Márk 7. o. 800 m. VII. hely,
Buzás Rebeka 7. o. 800 m V. hely
Fiúk: 6 csapatból a II. helyet érték el, IV. váltóban.

Csapat tagjai: Hegedűs Márk 3. o., Balogh Attila 4.
o., Csopor Péter 6. o.,Balogh Tamás 5. o., Deák Tibor 8. o., Farkas Mátyás 8. o.
Lányok IV. hely, váltóban is.
Tagjai: Schaffer Ramóna , Bayer Flóra 3. o., Váradi
Anett 5. o., Váradi Nikolett 6. o., Koczka Valentina,
Kulágin Dalma 7. o.
Köszönjük a szép szereplést, gratulálunk, és a szünidőben jó pihenést kívánunk!
Sófalvi Erzsébet
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ÁMK hírei
Gyereknap 2011. május 28. szombat
Márciusban már
megkezdtük az
előkészületeket.
Ami pénz befolyt
a jelmezbálból és
az
Er zsébetKatalin bálból és
a
szponzorok
segítségéből,
szerettünk volna a gyerekeknek egy felejthetetlen
napot varázsolni. Reggel 9.00-től vártuk az érkező
gyerekeket és készültünk a vendégek fogadására.
Az idő sokszor megviccelt bennünket, többször beborult, de szerencsére délutánig nem esett az eső.
Kb. 10. 00 körül elkezdte Toma és csapata a játékok
bemutatását, és kitartóan szórakoztatták a gyerekeket. Hatalmas sikert aratott a sok történelmi játék!
Mindenki találhatott magának kedvére valót!
Fél 12-kor megérkeztek a rendőrök szolgálati autójukkal és így emelték a gyereknap színvonalát! Az
alsósok rögtön elfoglalták a rendőrautót, szirénáztak,
dudáltak. Beülhettek az első és a hátsó ülésekre, ami
hatalmas élmény volt számukra!
Közben kiosztottuk a virslit, üdítőt. Ebéd után mindenki kapott apró csokikat, nyalókát, lufit.

Fél 1 körül a szervezők felfújták az óriáscsúszdát,
ami szerintem a nap fénypontja volt!
A gyerekek már az előkészületeket is csodálattal bámulták és türelmetlenül várták, mikor próbálhatják ki
végre. Úgy gondolom, mindenki nagyon jól érezte
magát! Nekem pedig az volt a legnagyobb öröm,
hogy láttam az arcukon a boldogságot! És ez kárpótolta a sok rohangálást, idegeskedést!
Köszönöm mindenkinek, aki segített!
Akik nélkül nem jöhetett volna létre: Némethné Emőke, Szabóné Szilvi, Berényi Mariann, Fejes Zsuzsa,
Jankovicsné Anita, Linkné Erika, Nemesné Mariann
Szponzorok: Huszárné Lukács Rozália, Tasch Mihál y,
S zig a Tech, Bátai Ifjúságért Egyesület, Roma Kisebbségi Önkormányzat, Zsikó
húsbolt,
Bátaszéki Rendőrörs
Segítők: Lubiczki
Éva, Balogh Tamara,Pálnokné M. Anikó, Hercsig Kata, Láng Mihály,
Bagényi János, Császár Adri, a tanári kar és a takarítók
Lakiné Szilvia

Óvodai hírek
Május 3-án Dél-dunántúli óvónők és tanítónők látogattak az óvodába, ahol a nagycsoportban megtekintettek egy bemutatót, majd ismerkedtek az óvodaiskola átmenettel, a „Gyermeklánc” programmal egy
tréning keretében.
„Ép testben, ép lélek” ez is lehetne a szlogenje a május 12-én tartott egészségnapnak. A gyerekek egészséges ételek készítésében segítettek, majd ezeket
közösen elfogyasztottuk. Természetesen a szülőket
is meghívtuk egy kis kóstolóra. Jó hangulatban zajlott
ez a nap.
Szülőkkel közös kirándulást szerveztünk Pörbölyre.
Itt kisvasúttal mentünk be az erdőbe, a visszafelé út
egy részét, a vadmegfigyelőtől a gyerekek és szülők
gyalog tették meg Pörbölyig. Sok állattal találkoztak a
gyerekek. A játszótéren önfeledt játék következett,
majd kellemesen elfáradva, élményekben gazdagon
érkeztünk meg a kirándulásról.
A következő hét (május 24-től) a gyermeknap jegyében zajlott. Először egy bűvész varázsolta el a gyerekeket mutatványaival. Majd táncházat rendeztünk,
ahol a Csurgó zenekar fergeteges hangulatú délelőttel ajándékozta meg a gyerekeket és felnőtteket.

Játssz velem egy napot! – szólt a hívogató plakát a
gyermeknapra. Itt együtt lehetett a gyermek a szülővel és közösen vehettek részt a programokon. Volt
bábelőadás, gyermekkoncert, és meglepetésként a
rendőrségi autót lehetett megnézni, kipróbálni. Aki
elfáradt és megéhezett virslit ehetett. A gyerekek
nagyon jól érezték magukat. A szponzorok (Bátai
Ifjúságért Egyesület) által gyermeknapra felajánlott
összegből udvari játékok vásárlása történt.
Köszönjük a nagylelkű támogatást.
Május 30-án a pécsi Harmadik Színházban a
„Csizmás Kandúr” című mesejátékot nézték meg a
gyermekek.
Június 4-én délelőtt elbúcsúztattuk a nagycsoportosokat és megtartottuk az évzáró ünnepélyt is.
Június 9-én a szegedi Vadasparkba kirándulunk, mórahalmi fürdéssel egybekötve.

A takarítási szünet az óvodában
július 4-től július 23-ig lesz.
Ez idő alatt az óvoda zárva tart.
Dömötörné Horváth Mária
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Civil szervezetek hírei
Horgász Egyesület hírei
A Bátai Horgász Közhasznú Egyesület vezetősége
2011. április 30.-án részt vett a Megyei Horgászszövetség által szervezett I. Megyei Horgásznapon
Szálkán. Egyesületi vezetők horgászversenyén a
csapat 9. helyezést ért el. A program mindenki számára kellemesen zárult.
Május 21-én a Báta-Dunamenti Vadász Egyesülettel
közösen környezetvédelmi napot tartottunk közel 30
fő részvételével, több helyszínen. Ennek keretében a
kezelésünkben lévő vizeink környékén és még a falu
más területein közösen összegyűjtöttük a hulladékot, majd elszállítottuk. A nap befejezéseként meg-

beszélve a tapasztaltakat elfogyasztottunk egy vadpörköltet, amit a vadászok ajánlottak fel, és Huszár
Tibor készített el. Ez a nap egybeesett Magyarország legnagyobb, önkéntes hulladékgyűjtési akciójával a „Te Szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” programmal, amelyet az egész országban szerveztek
2011. május 31-én megtartottuk a taggyűlésünket,
ahol többek között elhatároztuk, hogy 30.000,- Ft
támogatást nyújtunk az idei évben a Bátai Sport
Egyesületnek.
Vörös Szilvia
gazd. vez.

Bátai Ifjúságért Egyesület Hírei

Báta Községi Sportegyesület hírei

Az egyesület 2010. évi NCA pályázat támogatásával
a Bátai Ifjúságért Egyesület az előző vezető,
Géringer Izabella kérésére, a település szépítése
érdekében, egy impozáns, fa hulladéktároló edénynyel járul hozzá, a település tisztántartásához. A hulladéktároló edény kihelyezéséről az önkormányzat
gondoskodik. Kérünk mindenkit, szemetét ne az
úton, árokba, hanem a hulladéktároló edényekbe
helyezze el. Járuljon hozzá mindenki falunk szépségéhez és tisztaságához.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a
támogatását, akik a Báta Községi Sportegyesület
jótékonysági báljának szervezésében részt vettek,
valamint támogatták egyesületünket felajánlásaikkal.
Jelenleg Sportegyesületünk nehéz anyagi gondokkal küzd. Fennmaradásunkhoz és további működésünkhöz támogatókra van szükségünk. Településünkön a futballcsapat működése nagy múltra tekint vissza. Kérjük mindazokat, akik szeretik a
sportot és megmentenék a bátai focicsapatot a
megszűnéstől, lépjenek be az egyesületbe pártoló
tagnak, melynek éves díja 5000 Ft. Sajnos a folyamatos kiadásainkat a tagdíjbevételek nem fedezik,
így anyagi forrás hiányában a csapat működése
lehetetlenné válik.
Pártoló tagsági szándékot illetve felajánlásokat a
következő személyeknél lehet jelezni: Bagényi János (30/360-1868), Patonai Roland, Braun Csaba

Egyesületünk a 2010. évi az ADÓ 1%-os SZJA támogatás terhére a 2011. május 28-án megrendezett
Gyermek naphoz 50 ezer forinttal járult hozzá. Az
iskolás gyermekek részére édességet, míg az óvodások játékot kaptak a felajánlott összegből.
Reméljük okozhattunk egy kis meglepetést és örömet.
Mihó Beatrix
elnök

KÉRJÜK TÁMOGASSA SPORTEGYESÜLETÜNKET!
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Megemlékezés az I. és II. világháború hőseiről
2011. 05. 29-én ismét megtartottuk a szokásos Hősök napi megemlékezésünket. Örömmel vettem észre
hogy évről, évre többen jelennek meg. Polgármester
asszony biztosított két személyt akivel kitakarítottuk
és feldíszítettük a szoborparkot. Külön köszönet a két
egyház képviselőjének, a gyerekeknek a kis műsorért, és az asszonykórusnak. Szekeres Sándor biztosította a székeket amin helyet foglalhattak a vendégek. Köszönöm mindenkinek a jelenlétét.
Háder Krisztina őrmester

Fazekas Alapítvány hírei

„Bátai történetek, néprajzi és művészeti értékeink”
rendezvényen került sor a „Gemenci Erdő Védett Növényei” című fotópályázat eredményhirdetésére.

Nemzetközi Kézműves Táborba.
Ajándékcsomagot és meghívót kaptak a tábor régészeti napjára (szerda) Kovács István 8. osztályos,
Sallai Márta 8. osztályos, Tillmann Nikoletta, Balogh
László 8. osztályos tanulók. (Versenyre felkészítők:
Garai Zoltánné, Schuller Róbertné tanárok)

A zsűri döntése alapján Garai László 5. osztályos tanuló fotóit értékelték a legjobbnak és részvételi lehetőséget kapott a Fazekas Alapítvány rendezésében, a

Rajzpályázat anyaga www.batai.fazekashaz.hu honlapon megtekinthető.
Üdvözlettel: Fazekas Alapítvány

„Együtt – Tegyünk ma a holnapért” Önkéntesen
program keretében

Sporthírek
Beszámoló a IX. Bánki – kupáról
2011. május. 7.-én, immár 9. alkalommal került megrendezésre Bátán, a már hagyománynak számító
Bánki kupa.
A versenyzők amatőr, profi és páros kategóriában
indulhattak. A 63 nevezőből 25-en profi kategóriában,
38-an pedig amatőrként próbálták ki magukat. A verseny mindvégig jó hangulatban telt, emellett izgalmas
meccseket tekinthettek meg az érdeklődök és a játékosok.
A IX: Bánki kupa kimenetele:
•
Férfi páros:
I.
Dr. Varga Péter – Teleki Zsolt, Nagymányok
II.
Mózes János - Tóth György, Báta
III.
Kácsor Csaba – Tóth Ferenc, Baja
IV.
Mayer Tamás – Vass Tibor, Kozármisleny
•
I.
II.
III.
IV.

Férfi egyéni profi:
Tóth Ferenc, Baja
Mayer Tamás, Kozármisleny
Mózes János, Yorgos SE
Kácsor Csaba, Baja

•
I.
II.
III.
IV.

Férfi egyéni amatőr:
Ifj. Katona László, Baja
Galántai László, Baja
Csizmadia Károly, Pécs
Sike Gábor, Szekszárd

•
I.
II.
III.
IV.

Vigasz egyéni összevont:
Ifj. Nagy Gábor, Báta
Bálint Péter, Yorgos SE
Papp Endre, Mágocs
Heisz József, Mágocs

Mindenkinek gratulálunk!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a versenyt
támogató civil szervezeteknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik emelték a kupa színvonalát.
Támogatók: Frey László, Kubik József, Sümegi Mihály, Huszárné Lukács Rozália, Huszár Tibor,
Pavkovics István, ÁFÉSZ, Baris Bt., Gelencsér Sándor, Szekeres Sándor, Kis János, Kocsis János,
Sófalvi Erzsébet, Pato-Ker Kft, Bát-Gabona Kft,
Sziga-Tech Kft, Bát-Tej Kft, Bátáért Egyesület,
Suravin Bt, Sümegi Attila, Dalos István
Szeretnénk megkérni minden sportszerető falubelit,
hogy támogassa a Bátai Sportkör Asztalitenisz szakosztályát, hogy a jövőben is ilyen kitűnő eredményekkel öregbíthessük falunk hírnevét. Az alábbi
bankszámlaszámra várjuk a felajánlásokat:
70400029-10002876. Mindenkinek köszönjük!
Dér János

KÖZÉRDEKŰ INFÓ:
Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
H: 8.oo - 12.oo
K: 8.oo - 12.oo 13.oo - 16.oo
Sz: ügyfélfogadás nincs!
Cs: 8.oo - 12.oo
P: ügyfélfogadás nincs!
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: zárva
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

Felelős szerkesztő és kiadó: Huszárné Lukács Rozália ® szerkesztő: Takaróné Antal Tímea ® tördelő: Takaró János
kiadja: Báta Község Önkormányzata, Báta, Fő u. 147. ® tel: 74/490-558 ® fax: 590-018 ® info@bata.hu ® www.bata.hu

