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Eleget téve a Képviselő-testület 259/2010.(XII.1.)
számú határozatában foglaltaknak, Huszárné Lukács Rozália polgármester asszony felvette a kapcsolatot testvértelepülésünkkel Erdélyben
(Románia) Kovászna megyében, ÁRKOS nevű
községgel. A bátaszéki Székely Egyesület ajánlotta
ezt a települést. Árkos község népessége a 2002.
évi népszámlálás szerint 1288 fő, ebből magyar
lakosság 1253 fő. A telefonos kapcsolat felvétele és
az időpont egyeztetés után 2011. június 23-án, a
Polgármester asszony és a Képviselő-testületből a
gazdasági bizottság tagja Bocz József képviselőtársam, valamint jó magam, mint a bizottság elnöke, csütörtök hajnalban elindultunk a hosszú útra
felkeresni a települést. Délután öt óra tájban érkeztünk meg a község főterére, ahol a községháza
áll. Az ajtóban már várt Máthé Árpád polgármester úr bennünket. Bemutatkozás után betessékelt
az épületbe, ami 1897-ben épült, de szépen karbantartott, patinás épület. A tanácsterem asztalán
mindenféle finomság, hideg ásványvíz és sör közül választhattunk. Lassan megérkeztek a község tanácsosai közül néhányan (a képviselőket tanácsosoknak hívják) és a terített asztal mellett
megkezdődött az ismerkedés. Kiderült, hogy náluk is hasonló körülmények között gazdálkodik az
önkormányzat és sajnos nincs annyi pályázati lehetőségük, mint nálunk. Sok fejlesztést saját
erőből finanszíroznak. Pl.: szeretnék a nyílászárókat kicserélni, de csak saját erőből lehet megoldani. A rövid információ csere után elkísértek bennünket az „Ezüstfenyő vendégházhoz”, ahol a
szállásunkat biztosították számunkra. Ezen felül a bőséges és finom vacsorát és a reggelit is itt
kaptuk. Minden nap az ott tartózkodásunk alatt közösen fogyasztottuk el a tanácsosokkal és a
polgármesterrel a vacsoránkat éjszakába nyúló beszélgetés mellett. Odaérkezésünk másnapján a
polgármester úr és Bandi bácsi tanácsossal gyalog indultunk el a falu nevezetességeit megnézni.
Először az Unitárius vártemplomhoz sétáltunk, sajnos bemenni csak a déli harangozáskor tudtunk, mivel a papjuk nem tartózkodott a faluban. A templom a 13.században épült de azt lebontották és az újjáépítése 1830-1833 között történt. Innét átmentünk a templomhoz közel megépített
Makovecz Imre építészünk által tervezett gyönyörű, fából épített ravatalozóhoz, amit a közelmúltban építettek meg. Ezt követően folytattuk sétánkat a falu külterületén lévő focipályához, mely
mellett öltöző és vizesblokk építése folyik. Ezt kivételesen pályázati pénzből finanszírozzák. A dél
közeledtével visszatértünk az Unitárius templomhoz, ahol Bálinth Zoltán által 1998-ban összegyűjtött régmúltbeli használati tárgyait néztük meg, valamint a templomba is betekinthettünk.
Ezek után egy kis pihenőt tartottunk Bandi bácsiéknál, ahol kiderült, hogy Irénke néni, Bandi bácsi
neje bútorfestészettel foglalkozik. Gyönyörű kék festett bútorral berendezett szobát láttunk. Mindegyikünket megajándékozott Irénke egy kis festett dobozzal. Délután a falu egyik legszebb kincsét tekinthettük meg a Szentkereszti kastélyt. 1980-ban lett felújítva, előtte sajnos magtárnak
használták. A kastélylátogatást követően az árkosi barátaink nélkül átmentünk Sepsiszentgyörgyre, ami a falutól három kilométerre fekszik. Kerestük a piacot, amit másnap reggel szombaton
nagy keservesen meg is találtunk. Még aznap elmentünk a Szent Anna tóhoz, igaz már az idő
nem volt kegyes hozzánk, mint előző nap, mert esett az eső. Megnéztük még Tusnádfürdőt is. A
szombat esti vacsorát, mint búcsú vacsorát fogyasztottuk el a polgármester úrral és a három tanácsnokkal. Itt a meghívásunkat megerősítettük feléjük a bátai falunapra, augusztus huszadikára,
amit vendéglátóink el is fogadtak. Akkor kerül sor a hivatalos testvér-települési szerződés megkötésére. Vasárnap reggel a korai órában indultunk haza. Útközben értékeltük utazásunkat. A cél
amiért mentünk úgy érezzük maximálisan teljesült. A település szép természeti adottságokkal van
körülvéve, de ami a legfontosabb, hogy azok az emberek, akikkel megismerkedtünk a maguk
egyszerűségével, kedves vendéglátók, őszinték és ezáltal értékesek, ami a mai kor embertípusára sajnos egyre kevésbé jellemző. A látogatáson mindenki a saját költségén vett részt.
Barisné Zsinkó Julianna
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Önkormányzati hírek
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2011. 05. 25-i testületi ülésről:
166/2011.(V.25.) számú határozat Báta község
szellemi kulturális örökségének nemzeti jegyzékbe vételét előkészítő munkálatok megkezdéséről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert Báta község szellemi kulturális örökségének nemzeti jegyzékbe vételét előkészítő munkálatok megkezdésére.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

témájú, régiós szintű konferencia megrendezéséhez
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos

167/2011.(V.25.) számú határozat a TÁMOP 3.1.7
pályázat benyújtásáról
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Bátai ÁMK részt vegyen a TÁMOP
3.1.7. pályázaton „Referencia intézmény” cím elnyerése céljából.

169/2011.(V.25.) számú határozat Bozsár Kálmán
Önálló Bírósági végrehajtóval megállapodás kötéséről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, megállapodást köt Bozsár Kálmán önálló bírósági végrehajtóval az I. fokú önkormányzati hatáskörbe tartozó, az
Art-ban meghatározott adók és adók módjára behajtandó köztartozások beszedésének előmozdítása érdekében, és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
megállapodás aláírására, valamint a megállapodás 9.
pontjában foglalt költségének megelőlegezéséről való
döntésre.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: folyamatos

Határidő: folyamatos

168/2011.(V.25.) számú határozat
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú Bátai Szolgáltató Kft. helyszínt biztosítson a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium által kidolgozott és rövidesen megjelenő, az integrált oktatást segítő rendeletének és hozzákapcsolódó feladatainak ismertetése

170/2011.(V.25.) számú határozat a Terra Táborban
való részvétel támogatásának elutasításáról
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Határidő: folyamatos

forráshiány miatt nem nyújt támogatást a TERRA TÁBOR-ban való részvételre iskolások számára.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2011. 06. 06-i testületi ülésről:
177/2011.(VI.6) számú határozata a Goodwill Consulting Kft-t megbízásáról
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Goodwill Consulting Kft-t, hogy pályázatot
nyújtson be a KEOP 4.2.0 számú, megújuló energiaforrások igénybevételére kiírt pályázati kiírásra Polgármesteri Hivatal, az Általános iskola és az Óvoda, Művelődési Ház, Sportcsarnok, Napközi konyha telephelyen történő megújuló energiaforrás (napkollektor)
építésére, és a pályázatírás költségét, 150.000 Ft+ÁFA összeget biztosítja a 2011. évi költségvetése
terhére, továbbá megbízza az ARKÁNUM X Bt-t a
feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásával.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
178/2011.(VI.6) számú határozata az „Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázatban való
részvételről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

együttműködési megállapodást köt egy közhasznú
civil szervezettel, a Vidékfejlesztési Minisztérium által
kiírt „Illegális hulladéklerakók felszámolása” céljára
kiírt pályázat megvalósítására.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. június 20.
179/2011.(VI.6) számú határozata a DDOP 5.1.5/B11 számú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” című pályázat előkészítéséről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy DDOP 5.1.5/B-11
számú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázat előkészítését kezdje
meg.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
181/2011.(VI.6) számú határozata az IKSZT pályá-
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zat megvalósítása érdekében fejlesztési hitel
igénybevételéről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az IKSZT pályázat
megvalósítása érdekében készítse elő fejlesztési hitel
igénybevételét az alábbiak szerint:
a pályázat önerejének fedezetére hosszú lejáratú,
maximum 10 évre szóló fejlesztési hitel igénylése,
a pályázati támogatás összegének előfinanszírozására rövid távú (éven belüli) fejlesztési hitel igénylése
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
182/2011.(VI.6) számú határozata a Művelődési
Ház emelete akadálymentesítésének mellőzéséről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az IKSZT pályázat keretében zajló Művelődési Ház felújítás építési-kivitelezési munkálatai
során a Művelődési ház hátsó bejáratának teljes körű
akadálymentesítését (korlátlift építése) nem valósítja
meg.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
183/2011.(VI.6) számú határozat a Házi orvosi
ügyeleti társulás 2010. évi elszámolásának elfogadásáról
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Házi orvosi ügyeleti társulás 2010. évi elszámolását
elfogadja, és gondoskodik a fennmaradó 1.055.262 Ft
összegű társulási hozzájárulás átutalásáról Bátaszék
Város Önkormányzata részére.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. május 31.

nyújtás működtetésére létrejött társulás 2010. évi
elszámolásának elfogadásáról
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Házi segítségnyújtás működtetésére létrejött társulás
2010. évi elszámolását elfogadja, és gondoskodik a
431.574 Ft összegű társulási hozzájárulás átutalásáról
Bátaszék Város Önkormányzata részére.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. május 31.
187/2011.(VI.6) számú határozata a Bátáért Egyesület engedélykérelméről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Bátáért Egyesület az önkormányzati tulajdonban lévő, 0275 hrsz-ú területen 2011. július 2-án megrendezze a Keszeg-fesztivált az alábbi
feltételekkel:
A Bátáért Egyesület
viseli a rendezvény idején keletkezett közmű költségeket,
teljesíti bejelentési kötelezettségét az Artisjus Egyesület felé és a szerzői jogdíjat befizeti,
beszerzi a rendezvény tartáshoz szükséges engedélyeket.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. július 2.
188/2011.(VI.6) számú határozat Tolnatáj Műsorszolgáltató és Telelvízió Zrt-vel való szerződéskötésről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy nem köt vállalkozási szerződést a
Tolnatáj Műsorszolgáltató és Telelvízió Zrt-vel.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal

184/2011.(VI.6) számú határozata a Házi segítség-

Május havi közmunkák
Katolikus temető, Református temető fűnyírása,
takarítása
Fő utcai árkok takarítása, szemét szedése, söprése
Óvoda, Tájház, Halász ház környezetének fűnyírás
Önkormányzati kert művelése
Szent Vér templom és Szent Mihály templom virágosítása, kapálása, fűnyírása
Közintézmények, közterületek fűnyírása
Egészségház takarítása hetente kétszer
Buszmegállók és környékének takarítása, gondozása
Piactér és környékének mindennapi takarítása

Önkormányzati Hírlevél c. újság kihordása
Levelek kézbesítése a Polgármesteri Hivatalból
Bíró Barbara
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Pályázati hírek
Örömmel értesítjük a település lakosságát, hogy az
önkormányzat a
„2011. évi Önkéntesség Éve” program keretében,
a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati kiírásán,
„Parlagfűmentes település” címmel benyújtott pályázatán 250.000,- Ft-ot nyert, melyet vállra akasztós
fűkasza vásárlás céljára fordíthat.
Így az önkormányzat technikai eszközfejlesztése további lehetőséget teremt arra, hogy a település a parlagfű irtással és gyommentesítéssel az egészséges
levegő és környezet megóvásáért újabb előrelépést
tegyen.
„Parlagfűmentes település” program a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósul meg.

Örömmel adunk értesítést, hogy Báta Községi Önkormányzat
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0384. számú,
"Út a jövőbe" a kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló informatikai infrastruktúra fejlesztése
a bátai iskolában címmel Európai Uniós támogatást
nyert. A 4.089.000,- Ft összegű, 100%-os projektet
2010.02.01-06.30-ig valósítottuk meg. A pályázat
keretében a Bátai ÁMK Hunyadi János Általános Iskola 4 tantermében digitális tábla került felszerelésre.
Az eszközbeszerzés mellett a tantermi csomag része
a felhasználói képzés 15 fő pedagógus részére, szórólap és kommunikációs költség.

Értesítjük a település lakosságát, hogy a Bát-Tej Kft
telephelyét követő mezőgazdasági út jobb oldalán
levő illegális hulladéklerakó felszámolása megtörtént.
A továbbiakban a területen a következő táblák kerültek kihelyezésre.
HULLADÉK LERAKÁSA TILOS !
A területen felszámolt hulladékot „Bátai Illegális Hulladéklerakó felszámolása és a terület rehabilitációja”
című pályázat kertében a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósítottuk meg.
Kérjük a Lakosságot, hogy a területet hulladék elhelyezésére ne használják.
A hulladék kezeléséhez és elszállításához vegyék
igénybe az ALISCA TERRA Kft. kommunális és szelektív hulladékgyűjtési lehetőségeit.
Ajánlott a komposztálási lehetőségek kihasználása.
Köszönjük megértésüket !

Értesítjük a település lakosságát, hogy a 2005-ben
bezárt önkormányzati hulladék lerakó a K-36-1000028R számú, Bátai 0131/1. hrsz. hulladéklerakó
rekultivációs dokumentációja címmel 3.812.500,- Ft.
támogatásban részesült a Vidékfejlesztési Minisztériumtól.
A pályázat keretében a terület környezetvédelmi felülvizsgálata, geodéziai mérések és a terület vízjogi létesítési terve, amely lehetőséget talál a terület végleges rehabilitációjára.
A pályázat a Vidékfejlesztési
Minisztérium támogatásával
valósul meg.

Kisebbségi hírek
 Idén Tamásiban került megrendezésre az Esélyegyenlőség Napja május 5-én. Az országos programsorozat keretében a
színpadon különböző
programokat tekinthettek meg az érdeklődők,
amelyet a szervezők az
esélyegyenlőség jegyében állítottak össze.
Többek között fellépett
a Bátai Tamburazenekar, valamint a Bátai
Vadvirág Hagyományőrző Tánccsoport is.
 Szekszárdon 2011.
június 22-27. között
kerül megrendezésre a
Duna-Híd Folklórfesztivál, amely a hagyományőrző
tánccsoportok rangos szemléje. Szekszárd mellett

több környékbeli település is csatlakozott az eseményekhez. Idén Dunaföldvár volt a fesztivál központja.
További
helyszínek:
Dunaföldvár, Madocsa,
Bölcske, Dunakömlőd,
Bogyiszló, Pörböly és
Bátaszék volt. A Bátai
Tamburazenekar és a
Vadvirág Cigány Hagyományőrző Tánccsoport
minden helyszínen színvonalas előadással mutatkozott be. Munkájuk
elismeréseként Dr. Say
István a Tolna Megyei
Általános Művelődési
Központ igazgatója a
bátai tamburásokat fesztiválzenekarrá nevezte ki.
Balogh László
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ÁMK hírei
A kis házban

TAMOP-3.3.3-08/1. számú, integrÁLOM4 - Integrációs közoktatási referencia intézmény létrehozása és
működtetése a Bátai Általános Művelődési Központ
Hunyadi János Általános Iskolájában címmel kiírt
pályázatnak köszönhetően iskolánk udvara megszépült, a gyerekek új pihenőhelynek kialakított kis faházat kaptak. A benne levő asztalok és padok segítik a
szabadidő hasznos eltöltését, valamint a kikapcsolódást és a pihenést. De olykor alkalmas akár egy-egy
tanóra megtartására is. Erről az élményről számolnak
be a következő kis fogalmazás sorai Lubiczki Zalán,
Papdi Dominik, Vörös Balázs 4. osztályos tanulók
tollából.

Az iskola udvarán van egy kis ház. Vannak benne
padok, asztalok. Hétfőn nagyon szép volt az idő, ezért
megkértük az osztályfőnökünket, hogy tartsuk kint a
magyar órát. Három csoportot alkottunk, a miénkben
ült a Bence, a Zalán, Balázs és a Dominik. A szövegértés fejlesztő könyvben dolgoztunk. Nagyon jó ötleteket adtunk egymásnak. Az volt a legjobb, amikor azt a
feladatot végezhettük el a munkafüzetben, amelyiket
szerettük volna. Nagyon jó volt az óránk. Reméljük
máskor is fogunk kint a házikóban órát tartani.
Garai Zoltánné

Kápolnás József Emlékverseny

Cinegemadár Népdaléneklési Verseny

A Bátai Gyermeklánc Közalapítvány szervezésében
2011. május 13-án negyedik alkalommal került megrendezésre a Kápolnás József Emlékverseny.
A megmérettetés a 3-4 évfolyamon matematika, magyar valamint természetismeret tantárgyakból volt. A
felsősöknél mind 5-6. mind 7-8. osztályos korcsoportban matematikából, magyarból és történelemből volt.
A három korcsoportban megrendezett versenyen az
iskola tanulóinak negyede vett részt. A legkisebbek
korcsoportjában első helyezést ért el Pataki Róbert,
második lett Kulágin Vivien, harmadik pedig Papdi
Dominik. Az 5-6.osztályosok versenyében Horváth
Renáta lett az első. Két második helyezett lett: Csóti
Kíra, Garai László. Harmadik helyezést ért el Váradi
Anett. A legnagyobbak közül Kamenszki Karina első,
Nemes Krisztián második és Kovács István harmadik
helyezett lett.
Gratulálunk tanulóink szép teljesítményéhez!
Köszönjük szponzoraink támogatását, amellyel hozzájárultak a versenyünk színvonalas lebonyolításához!
Fűrész Jánosné

A Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési
Központja 2011. május 13-án Dunaföldváron rendezte meg BOGÁR ISTVÁN emlékére a népdaléneklési
és népi hangszeres versenyét. A Bogár István néptanító, népművelő nevével fémjelzett és az ő szellemi
örökségét folytató verseny már több, mint másfél évtizede kerül megrendezésre.
A versenyre egyénileg és csoportosan lehetett jelentkezni. Intézményünk a TAMBURA zenekarral nevezett a versenyre. Tagjai: Szabó Barnabás tambura
prím, Szabó Bence tambura brácsa, Farkas Tamás
tamburabőgő
A jelenlevők ízelítőt kaphattak a feltűnően gazdag
bátai népdalkincsünkből, „Sárközi” dallamokkal kápráztatták el a közönséget és a zsűri tagjait.
Ehhez a sikerhez szükség volt a felkészítő tanár
Csurai Attila szakmailag kiváló, önzetlen munkájára,
akinek a szerepét a zsűri tagjai külön is kiemelték.
Péter Albertné

Sport hírek
Májusban került megrendezésre asztalitenisz sportágban a Bánki Emlékverseny. Ezt a versenyt iskolánk
15 éve rendezi meg Bánki Nándor testnevelő tanár
emlékére, aki amellett, hogy megszeretette, versenyszerű szintre is emelte ezt a sportágat.
Az emlékverseny célja, hogy minél több gyerek megmérhesse felkészülési szintjét, barátságokat köthessen más gyerekkel. Ez jól tükröződik a Tolna megyei
iskolákból résztvevő tanulók számában is.
Idei eredményeink:
Schaffer Ramóna 3. o.
1. hely.
Hegedűs Márk
3. o.
2. hely

Nikolov Gábor
Szabó Milán
Jankovics Alexa
Balogh Tamás
Váradi Anett
Váradi Nikolett
Deák Tibor

3. o.
3. o.
4. o.
5. o.
5. o.
6. o.
8. o.

3. hely
4. hely
2. hely
3. hely
4. hely
3. hely
4. hely

Nagy öröm számunkra, hogy a Bátai Sportegyesület
asztalitenisz szakosztálya a felnőttek körében is több
éve csatlakozik a sportrendezvényhez
Sófalvi Erzsébet
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Baranyában…
Immár második alkalommal rendezték meg Komlón
a Baranyai Felnőtt Néptánctalálkozót, június 18-án.
A városi színházban zajló eseményre a Karádi Mariann vezetésével működő Bátai „Sárköz” Néptánc
Együttes is meghívást kapott.
A baranyai néptáncantológia deklarált célja, hogy a
baranyai táncosok lássák egymást, jól érezzék magukat, felhívják a környezetük figyelmét a néptánc
mozgalomra. Ennek megfelelően a Baranya megyében működő együttesek
zöme részt vett a találkozón. De hogy hogyan került
mégis a sárközi csizma az
asztalra, azaz miként vehettünk részt tolnai együttes létünkre a találkozón,
annak okai többrétűek.
Egyrészt a tavalyi év őszén
az előzőleg kiválóan minősült „ A bátai récsárdában…” című koreográfiánkat mutattuk be a
XVI. Bakony Néptánc Fesztiválon, Ajkán. Szereplésünk után, még az öltözőben megkeresett bennünket
a komlói Pöndöly Néptáncegyüttes két vezetője. Lelkesen gratuláltak. Elmondásuk szerint nagy hatással

volt rájuk az előadás, és meghívtak bennünket az
általuk szervezett néptánctalálkozóra.
Maga a rendezvény a sok résztvevő együttes miatt
délelőtti és délutáni versenyprogramból állott, ahol
többek között olyan nagyszerű versenyzőkkel együtt
léphettünk színpadra, mint a pécsi Mecsek Táncegyüttes, vagy a komlói Pöndöly Néptáncegyüttes. A
műsort Andrásfalvy Bertalan
nyitotta meg, élvezetes szónoklatában a néptánc mozgalom sokfelé elágazó útkereséséről szólt. Együttesünk
a délelőtti versenyprogramban indult. A táncosok izgatottan készülődtek a fellépésre. A délelőtti versenyprogram után a zsűri értékelése következett.
A délutáni versenyprogram
értékelését követően a a
díjátadó gála következett. Nagy meglepetésünkre és
nem kis örömünkre az egyik fesztiváldíjat együttesünk kapta. Bizonyosak vagyunk abban, hogy ezzel
a fesztiváldíjjal is méltó módon járultunk hozzá
együttesünk sikeres pályafutásához.
Karádi Mariann

Múzeumok Éjszakája – Báta - 2011. június 18.
A Múzeumok Éjszakáját Franciaországban rendezték meg először Szent Iván éjszakáján. Ennek mintájára Magyarországon 2003 óta az Oktatási és Kulturális Minisztérium is évente megrendezi az eseményt. A Múzeumok Éjszakájának az ad különlegességet, hogy egy jegy
megvásárlásával ezen a
napon az összes résztvevő múzeum meglátogatható. Településünkön is szép
számmal vannak kiállítások és múzeumok. A falu
elejéről indulva a látogatók
7 különböző helyszínen 19
program közül válogathattak ezen a napon. Nyitva volt a Fazekasház, Czencz
János festőművész galériája, a Tájház, a Halászház,
a Szivattyútelep, a Szent Mihály templom, a Református templom és a Fekete Gólya Ház.
A Fekete Gólya Házban előadásokkal és színpadi

műsorral vártuk a látogatókat. A rendezvény célja
volt, hogy közelebb hozzuk az embereket egymáshoz, a természethez, a csodálatos élővilághoz, ami
körül vesz bennünket.
Fontosnak tartottuk a helyi
értékek bemutatását, a hagyományok ápolását, és a
jövő nemzedék szemléletformálását. Olyan szórakoztató
programokat és foglalkozásokat igyekeztünk szervezni
(gyerekeknek és felnőtteknek), ami egyben az ismereteket bővíti, környezet - állatvilág és természetvédelemmel kapcsolatban.
Nagyon szépen köszönjük a táncosoknak a színvonalas előadásokat, és a segítőknek az önzetlen
munkát!
Mózes Éva
Bátáért Egyesület – Fekete Gólya Ház
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Múzeumok Éjszakája az Élő Hagyományok Jegyében
A Múzeumok éjszakája alkalmával immáron harmadszor került sor a Fazekas Alapítvány által megrendezett „Sárközi életmód fotókon” című kiállításra a
Somosi kápolnában. Elekes Eduárdné, az Illés Gyula
Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatójának szavai
köszöntötték június 18-án 18:00 órára érkezett vendégeket. Bátai családok kissé megkopott, de annál nagyobb becsülettel ereklyeként őrzött fotóit tekinthették
meg az odalátogatók. Sokan talán nem is tudták, hogy
micsoda múlttal rendelkezik kis falunk és a ma már
rég elfeledett szokások, értékek újra felelevenedtek a
régi fotókon. Többek között megismerkedhettünk a
haláláig falunkban élő és dolgozó festőművész,
Czencz János és családjának fényképen megőrzött
bensőséges pillanataival, a faluban régen zenélő emberek csoportjával és sok más szüleink, nagyszüleink
emlékezetében élő emberek arcával... Az alábbiakban
a kiállítás anyagából olvashatunk egy részletet, mely
röviden összefoglalja, miért is jött létre ez a fotógyűjtemény.
„Az 1910-es években a városokban elterjedtté vált
műtermi fotózás apránként megjelent a vidéken is. Az
egyszerű, falusi emberek kezdetben idegenkedve fogadták, majd egyre népszerűbbé vált körükben is családjaik és saját maguk lefotóztatása az újszerű
„masinával”. Egyre gyakrabban és egyre többen álltak
a fényképész kamerája elé, méltóságteljes tartással, a
falusi emberek ősi büszkeségével. Asszonyok, lányok,
kisgyermekek, katonaemberek portéi százával készültek el, melyeket a kor szokásai szerint képeslap formájában küldtek el a távol élő rokonoknak. Nagyszüleink elfelejtett fényképalbumaiból, tisztaszobák meszelt falairól tekint ránk a népviseletbe öltözött menyasszony, az imádságos könyvet tartó elsőáldozós kis-

leány, a büszke katonaember… Fényképek, melyeket félresöprünk, nem törődve múltunkkal, holott e
nélkül az emberek nélkül mi nem lennénk ma. Őrizzük meg hát becsülettel fotóikat, emlékezzünk rájuk,
mert egyszer mi is csak régi fényképek leszünk utódaink számára.”
A Fazekas Alapítvány működését képeslapok vásárlásával is támogathatták a vendégek, valamint a Bátai Tamburazenekar gondoskodott a jó hangulatú
muzsikáról.
A kiállítás mellett az Alapítvány több izgalmas programmal is készült a Múzeumok éjszakájára:
„Együtt - Tegyünk a holnapért”önkéntesen programunkban kiírt fotópályázat győztesei,
„Gemenci erdő védett növényei” - címmel bemutatták prezentációjukat
Garai Zoltán 5. és Kovács István, 8. osztályos
tanulók
„Gemenci erdő védelmében” kiállítási anyaga is
megtekinthető volt a Fazekasházban
„Alkotás öröme kelta hagyományok jegyében”
kézműves foglalkozás
„Kelták viselete” - kelta jelmezverseny; A legötletesebb jelmezeket és hajviseleteket értékes díjakkal jutalmazza a zsűri. A jelmezversenyen való
részvétel egyetlen feltétele, hogy a jelmezek, illetve kiegészítőik nem származhatnak kölcsönzőből
„Imák – Énekek” Bátai Asszonykórus
(felvételkészítés)
Szövegíró: Belák Cecília
(Sárközi Életmód Fotókon kiállítás szellemi munkájában és összeállításában volt a Fazekas Alapítványsegítségére)
Mohr János Zoltánné

Kézműves tábor 2011.
A Bátai Kézműves Egyesület idén negyedik alkalommal hirdette meg Kézműves tábor programját. Az
első csoport június 20-tól öt napot töltött falunkban.
Táborunk célja, hogy a táborozók megismerjék településünk gazdag történelmét, népszokásainkat, bepillantást nyerhessenek kézműves hagyományainak
fortélyaiba, megkóstolhassák nagyanyáink receptje
alapján elkészített ételek ízét, megtapasztalhassák a
bátai emberek vendégszeretetét, kipróbálhassák
elődeinktől ránk maradt tánclépéseket.
A tábor ideje alatt bejártuk falunk nevezetességeit,
megmutattuk épített és természeti értékeinket. A
tábor sikeres lebonyolításához segítséget nyújtott
Huszárné Lukács Rozália, Báta Község Önkormány-

zata, Pato-Ker 2008 Kft. A támogatást ezúton is köszönjük.
Takaróné Antal Tímea

BÁTA KSE Labdarúgó Szakosztály hírei

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
Baloghné Silingi Adrienn
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

A szponzori segítségnek köszönhetően el tudunk indulni a 2011/2012. szezonban.
Felmerült, hogy megyét váltunk és a baranyai bajnokságban indulunk, így talán tudunk spórolni az úti költségen, de utána jártunk és nem sok különbség van a kilométerekben, így maradtunk a tolnai bajnokságban. A csapat magja megmaradt és lelkes helyi fiatalokkal egészítjük ki. Eddigi edzőnk Tóbi István magasabb osztályba
igazolt és velük tartottak a vidéki játékosok is. Ezúton szeretnénk megköszönni, amit
a bátai labdarúgásért tettek. Az edzői kérdést házon belül oldottuk meg, jelenleg 25
fő kezdte meg a felkészülést a következő szezonra. Kedden és pénteken vannak
edzéseink este 19:00-kor. Az is kiderült, hogy amit ígértek az MLSZ-ben nevezetesen, hogy az amatőr futballt nagyban segítik, hát finoman szólva is nem igaz. Költségeink sajnos nem lesznek kevesebbek ebben a szezonban sem, így hát továbbiakban is várjuk szponzori felajánlásokat. Elkészítettük a pártoló tagsági kártyákat melyek meg vásárlásával feljogosítja a pártolót az egész éves hazai mérkőzések ingyenes megtekintésére. Ezúton szeretnénk köszönetet nyilvánítani támogatóinknak:
Huszárné Lukács Rozáliának, Caminus Kft-nek, Dr. Sziebert Györgynek, és Süli
Kálmánnak. Nélkülük nem tudnánk létezni! Legvégül a Bátai Polgármesteri Hivatalnak, hogy rendben tartja a futballpályát, és folyamatosan szépíti öltőzőnket.
Patonai Roland
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztályának hírlevele
A gyermekek felszabadultabbak, nincs annyi korlát számukra, mint a tanév ideje
alatt. Korosztálytól függetlenül egyre több veszély fenyegeti őket. Nagyobb figyelmet
kell fordítanunk egymásra, körültekintőbbnek, óvatosnak kell lennünk, és erre kell
nevelni gyermekünket is.
Előzzük meg a vízi baleseteket!
Nem minden víz alkalmas fürdésre.
Tilos fürdeni
•
Hajóútban
•

Úszó munkagépek 100 méteres körzetében

•

Vízi munkák 300 méteres, kompátkelőhelyek 100 méteres körzetében

•

Kikötők, hajóállomások területén

•

Egészségre ártalmas vizekben

•

Vízijármű kisérete nélkül a Balaton déli partján a parttól 1000, az északi
részen 500 méternél nagyobb távolságra

•

Éjszaka

•

Viharba: Elsőfokú viharjelzés a parttól 500 méternél távolabb (percenként
30 villanás), másodfokú viharjelzésnél (percenként 60 sárga villanás)

Jó tanácsok
•
Teli gyomorral ne menjél a vízbe
•

Felhevült testtel soha nem menj a vízbe

•

Figyelj az akadályokra

•

Soha ne ússzál egyedül

•

Ne ússzál hosszabb távon hajókíséret nélkül

•

Figyeld a viharjelzéseket

•

Figyeld, és ne hagyd el a strand kijelölésére szolgáló bójákat

•

Ha nem tudsz úszni, mély vízbe még gumimatraccal se menj

•

6 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével ússzon

•

14 éven aluli személy felügyelet nélkül ne használja a vizibiciklit

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

