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Báta az egyetlen Trianon utáni magyarországi település, amely szoros szálakkal
kötődik a Hunyadi családhoz. A középkorban
bencés apátsága messze földön híres volt, az
itt őrzött Szent Vér ereklyéről, amelyhez már
Hunyadi János gyermekkorában a messzi
Erdélyből is érkeztek zarándokok. A fiatal Hunyadi Ozorai Pipo seregében érett kiváló katonává, így a környéken katonáskodva biztosan
többször megfordult Bátán. Zsigmond kíséretében is járhatott a Szent Vérnél, ugyanis a
császár-király többször zarándokolt Bátára.
Hunyadi Zsigmond kíséretében volt 1434-ben
Rómában, amikor a király kérésére a pápa búcsújáró hellyé avatta a bátai kegytemplomot.
Mégis az a szoros szál, amely az egész családot Bátához fűzte 1440- 41 fordulóján jött létre.
Ekkor polgárháború dúlt az országban, a nemesség két pártra szakadt, két király versengett a
hatalomért. Közben az ország déli végeit a török fenyegette. A magyar nemesség Hunyadi vezetésével Ulászló lengyel herceget támogatta, benne látták azt a személyt, aki eredményesen meg
tudja védeni az országot a töröktől. a bárók, nyilván saját hatalmuk biztosítása érdekében a csecsemő László királyt támogatták, így akartak uralkodni az országon, amíg a gyermek felnő. A két
tábor között a döntő csatára itt a Báta és Bátaszék közötti dombokon került sor. Hunyadi fényes
győzelmet aratott, az ellenség seregét felszámolta, s háláját a Szent Vér előtt rótta le, s ezt a
ragaszkodást egész családja szívébe beoltotta. Többször kereshette fel a bátai kegyhelyet családjával is. Erről tanúskodik egy későbbi leltár, amelyben két olyan értékes miseruháról is olvashatunk, amelyet ő adományozott. 1447-ben és 1448-ban Bátán keresztül vonult seregével, így
minden bizonnyal meglátogatta a Szent Vér kegyhelyet is. Felesége Szilágyi Erzsébet is a bőkezű adományozók között található. Az általa adományozott drága miseruhának külön neve is volt
és csak úgy emlegették, hogy „Nagh Barson vocata”, azaz a nagy bársony. Ez arannyal volt hímezve és a közepén lévő kereszt igazgyöngyökből, drágakövekből készült. A legmeghatóbb
ragaszkodás példája Hunyadi László, ki miután közölték vele, hogy lefejezik, végrendelkezett.
Ekkor meghagyta, hogy fekete bársony arannyal hímzett hímzett miseruhát vigyenek Bátára és
ebben mondják el érte a gyászmisét a bátai kegytemplomban.
Öccse Mátyás 1458-tól Magyarország királya lett, Báta uralkodása alatt az ország legjelentősebb kegyhelye. Az uralkodó sokszor kereste fel, volt hogy hosszabb időt töltött a Szent Vér előtt,
1463-ban itt készült a török elleni háborúra. A 60-as évek közepén szinte minden évben megfordult Bátán. (1463, 64, 65,66-ban) S ha az uralkodó zarándokolt nem érkezhetett üres kézzel. Ezt
igazolja az a sok ajándék, amely Mátyás királytól került Bátára. Két egészen arannyal átszőtt fehér miseruha, két bíborszínű arannyal átszőtt miseruha, egy pár arannyal átszőtt damaszt
dalmatika, két bársony palást és két dúsan aranyozott bársony oltárterítő. Mátyás közbenjárására
Lorenzo Roverella pápai legátus 1470-ben engedélyezte, hogy a Bátára zarándokló hívek teljes
búcsúban részesüljenek. Ezt követően került sor Mátyás 1474-es és 1476-os bátai zarándoklatára.
A Hunyadi család utolsó tagja Corvin János herceg is többször megfordult Bátán. Itt Tolna
megyében, Szabaton falu mellett szenvedett súlyos vereséget 1490-ben az Ulászló párti főuraktól, s ezzel meghiúsult az a terv, hogy atyját Mátyást a trónon kövesse. Horváth-szlavón bánként
a déli végek védelmét látta el haláláig. Ő négy bársony miseruhát adományozott a bátai kegytemplomnak.
A mai Magyarországon Báta az egyetlen település, ahol Hunyadi János győztes csatát vívott,
s amely az egész Hunyadi család emlékét őrzi. Szobra méltó elismerése Báta és a Hunyadiak
egykori bensőséges kapcsolatának.
Sümegi József
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Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2011. 07. 27 -i rendkívüli testületi ülésről:
218/2011.(VII.27.) számú határozat testvértelepülési kapcsolat létesítéséről Árkos (Románia) községgel
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy testvértelepülési kapcsolatot létesít Árkos
(Románia) községgel, és az erről szóló együttműködési
megállapodást jóváhagyja. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
219/2011.(VII.27.) számú határozat Szociális földprogramban való részvételről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Szociális Földprogramok működtetésének támogatására kiírt (SZOC-FP-11) pályázatra 13 fő foglalkoztatására termelő tevékenység végzése céljából. A pályázat
megvalósításához az 1505 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
földterületet biztosítja 2011. október 1. napjától 1 év időtartamra.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. augusztus 5.
220/2011.(VII.27.) számú határozat Szociális földprogramban való részvételhez szükséges foglalkoztatási
célú pályázat benyújtásáról
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központhoz 13 fő hosszú távú foglalkoztatására
szociális földprogramban való részvétel céljából.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. augusztus 1.
221/2011.(VII.27.) számú határozat Szociális földprogramban való részvételről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy együttműködési megállapodást köt Szociális földprogramban való részvétel céljából a szociális földprogramban foglalkoztatott személyekkel, és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodások megkötésére.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. augusztus 5.

223/2011.(VII.27.) számú határozat Pilisi Zoltánné gondozónő kerékpár vásárlásának támogatásáról
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza,
hogy szolgálati kerékpárt vásárol Pilisi Zoltánné, a házi segítségnyújtó szolgálat gondozónője számára.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
225/2011.(VII.27.) számú határozat konzorciumi megállapodás aláírásáról
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Báta Község Önkormányzata nevében a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal, valamint Bátaszék Város Önkormányzatával konzorciumi megállapodást kössön ROP keretében benyújtandó
vízrendezési tárgyú pályázat benyújtása érdekében.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
227/2011.(VII.27.) számú határozat Tolna Megyei Területrendezési Terv véleményezéséről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna
Megyei Területrendezési Terv véleményezése során az alábbi javaslatokat teszi:
1. A tervezett új útkapcsolatoknál kerüljön feltüntetésre a
Báta-Dunaszekcső közötti tervezett új útkapcsolat, tekintettel
arra, hogy az önkormányzati tulajdonba került földúton/
töltésen lehetőség nyílik a megvalósításra.
2. A turizmusfejlesztés magterületei és térségi központjai
címszónál „A megye fejlődő és fejlesztendő turisztikai központjai, területi súlypontjai a megye keleti, Duna-menti térségében” felsorolásnál (a Sárközből a református hagyományokat őrző Decs mellett) Báta kerüljön feltüntetésre turisztikai
magterületként. Indokolás: Duna-Dráva Nemzeti Park közvetlen közelsége, országos és helyi védettségű műemlékek sokasága, Sárköz kultúrájának és a Sárközben élő katolikus
lakosság 1000 éves katolikus hagyományainak élő ápolása,
történelmi emlékhelyek (Szent Vér Temlpom, kelta kori földvár, középkori templomromok), országos díjakban részesült
Tájház.

222/2011.(VII.27.) számú határozat Szociális földprogramban való részvételről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Bátai Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
együttműködési megállapodást köt Szociális földprogramban való részvétel céljából, és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

3. A szellemi kulturális örökség védelméről szóló UNESCO
egyezményt kihirdető 2006. évi XXXVIII. törvény alapján Báta
2011. évben kezdeményezi a szellemi kulturális örökség
nemzeti jegyzékére történő felvételét az alábbi örökségelemnek: „Báta a katolikus szellemi kulturális örökség őrzője
a Sárközben”, ezért javasolt, hogy - a többi Tolna megyében
elindult kezdeményezéssel együtt – a Megyei Területrendezési Tervben szerepeljenek a jegyzékre felvételt kérő települések örökség-elemei.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2011. augusztus 5.

Határidő: 2011. augusztus 17.
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Októberben népszámlálás!
A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében
összesen tizenöt ilyen jeles év akad, az első az 1869-es esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.
A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az
utóbbi évtizedben tehát az akkori kialakult kép volt az irányadó. Vajon hogy alakult a népesség száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország gazdasági, egészségügyi, szociális, kulturális ellátottsága? Hol, milyen
fejlesztések szükségesek? A törvény értelmében a 2011. október 1-én 0 órakor fennálló helyzetet tükröző számok a következő esztendőkre – pontosabban a következő évtizedre adnak eligazítást. Az eddigi gyakorlat szerint
ugyanis cenzust tízévenként tartanak hazánkban, annak végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal törvényből
fakadó kötelessége.
Az időközönkénti népszámlálások végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) törvényből fakadó
kötelessége.
Számlálóbiztossal, vagy nélküle?
Legyünk őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak ritkán kerül is sor arra – az emberek többsége
nem kedveli. Egyre többen vannak, akik nem akarnak ajtót nyitni idegennek, mások ódzkodnak attól, hogy személyes adataikat ismeretlenek előtt feltárják, sokan attól tartanak, hogy adataik illetéktelenek tudomására jutnak,
megint mások kevés szabadidejüket sajnálják. A Központi Statisztikai hivatal a 2011. évi népszámlálás előkészítésekor olyan megoldások kidolgozásán fáradozott, amely messzemenőkig eleget tesz a törvény által előírt adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek számára a legkevesebb kényelmetlenséggel jár.
A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetősége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése mellett dönt, további
két megoldás közül választhat: papír, vagy internet. A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idő és környezetkímélő megoldás kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden
háztartásba eljuttatnak egy azonosító-, és egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még csak nem
is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, annak október 16-ig lesz nyitva az az internetes kapu, amin keresztül – a
belépési kódot kulcsként használva – eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a programba
beépített magyarázatok segítik. A KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekükben közintézményekben, pl. könyvtárakban, faluházakban, internetes kitöltő helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a
Hivatal. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mellett, nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek
számítógépes kitöltésére.
A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30 percet vesz igénybe. Fontos tudnivaló,
hogy a kérdőíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten vagy papíron önállóan kitöltve,
avagy interjú keretében töltheti ki.
Szigorúan titkos!
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdőíveken nem
szerepelhet a válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett történik.
A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a későbbiekben ne legyenek öszszekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben történik. A cenzus célja ugyanis nem az, hogy az
egyes személyekről gyűjtsön adatokat, hanem hogy lakások és a népesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről adjon információt.
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépő kódok segítségével teljesíthetik, amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek az adatokhoz. A papír alapú kérdőívek a megyei népszámlálási irodákból – a biztosságos szállítási követelményeknek megfelelően – közvetlenül az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A címek és a kérdőíveken szereplő adatok feldolgozása egymástól függetlenül,
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elkülönítetten történik. A feldolgozást követően a címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egymástól
elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követően a papír kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett papírhulladékot
újrahasznosítják. A felhasználók számára történő adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló adatbázisok előállítása a legszigorúbb adatvédelmi szabályoknak megfelelően zajlik. Az adatközlés statisztikai összesítések formájában történik.
Biztonságunk érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást
keres fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek
igazolni, hogy megbízásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a
népszámlálás miatt szándékozik bejutni. A közelgő népszámlálás alkalmából együttműködési megállapodást
kötött a Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Rendőr-főkapitányság. A megállapodás célja a lakosság
előzetes és közérthető tájékoztatása, a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések megelőzése. A megállapodás szerint „A vagyonvédelem és az áldozattá válás megelőzése érdekében a 2011. október 1-je és október 31-e – pótösszeírással november 8-a – között sorra kerülő, minden háztartás személyes felkeresésével végrehajtott cenzus időszakában az ORFK a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányságok bevonásával bűnmegelőzési kampányt indít.
Központi Statisztikai Hivatal

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011.

Új Alaptörvény

A 2011. évi népszámlálásra október 1. és 31. között
kerül sor. Báta községben az alábbiakban felsorolt
számlálóbiztosok vesznek részt a népszámlálásban:

Az Országgyűlés 2011. április 18-án elfogadta Magyarország Alaptörvényét, amely a Magyar Közlöny
2011. április 25-i ünnepi számában jelent meg. Az
Alaptörvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

Lakiné Géringer Szilvia
Nagy Józsefné
Németh Valérné
Pirisáné Nagy Katalin
Sőrés Andrásné
Takaróné Antal Tímea

Az Országgyűlés az Alaptörvényt jelentőségéhez
méltó módon kívánja eljuttatni az állampolgároknak.

A népszámlálás előkészületei Bátán is javában folynak. Az aktuális tudnivalókról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk majd, bővebb információ a www. bata.hu és a www.nepszamlalas.hu oldalon olvasható.
Dr. Bonnyai Réka jegyző

Tájékoztatás
2011. szeptember 01-jétől megváltozik a lakásfenntartási
támogatás feltételrendszere.
jogosultsági jövedelemhatár az öregségi nyugdíjminimum
250 %-a (71.250 Ft)
megszűnik a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli
arányára vonatkozó előírás (lakásfenntartás elismert
költsége)
jövedelemszámítás alapja a fogyasztási egység lesz
A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási
egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma
0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arány-

Az Alaptörvény ingyenes, az Országgyűlés elnöke
által aláírt példánya, a Polgármesteri Hivatal információs irodájában megrendelhető, ügyfélfogadási időben.
Dr. Bonnyai Réka jegyző
száma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(2b) Ha a háztartás
a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb
összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára
tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del
növekszik.
2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként
nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a
hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe
vett arányszám 0,2-del növekszik.
vizsgálni kell a háztartás tagjainak vagyoni helyzetét
a támogatást elsősorban természetben kell nyújtani

Dr. Bonnyai Réka jegyző
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Pályázati felhívás intézményvezető állásra
(magasabb vezetői megbízás)
Bátai Általános Művelődési Központ Intézményvezető
1. A pályázatot meghirdető szerv:
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2. A meghirdetett munkahely és beosztás:
Bátai Általános Művelődési Központ (7149 Báta, Fő u. 174.) Intézményvezető
Intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
3. Illetmény: közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján
4. Képesítési és egyéb feltételek:
főiskolán vagy egyetemen szerzett tanári, tanítói végzettség és szakképzettség
5 év – elsősorban általános iskolában, pedagógus munkakörben szerzett – szakmai gyakorlat
pedagógus szakvizsga (másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén: a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség)
5. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázónak a közoktatási törvény 18.§(5)-(6) bekezdésében előírt szakmai gyakorlatát is igazoló szakmai életrajz,
az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő elképzeléssel,
az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített
másolata,
erkölcsi bizonyítvány,
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
6. A megbízás időtartama: 2012. január 1. – 2017. augusztus 15.
7. A pályázat benyújtásának módja:
postai úton: Polgármesteri Hivatal, 7149 Báta, Fő u. 147. vagy
személyesen Báta Község Jegyzőjének.
A borítékra kérjük ráírni: ÁMK Igazgatói pályázat
8. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 20.
9. A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat véleményezését követő első képviselő-testületi ülésen, legkésőbb 2011. december 31-ig dönt
Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
10. A pályázat további közzétételének helye, ideje:
Nemzeti Közigazgatási Intézet Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK) honlapja :www.kszk.gov.hu
Oktatási és Kulturális Közlöny
Báta község honlapja: www.bata.hu,
Önkormányzati Hírlevél
Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája
11. További információ: Dr. Bonnyai Réka jegyző, T: 74/490-558
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Helyreigazítás
2011. augusztusi számban a „Miért éppen Hunyadi szobor” című cikkben a következőket Írtam le. „ Eközben a
közmunkások részvételével az Önkormányzat épülete mögötti részen megkezdődtek a munkálatok: a nem
használt drótkerítés lebontása, a terep rendezése, füvesítés, a szobor talpazatának elkészítése.”
Gyurgyonovics Gyula a következő szöveggel helyreigazítást kért:” A szobrot alkotta, a talapzatot tervezte és
készíttette Gyurgyonovics Gyula. A kőműves munkát Hegedűs István (Bátaszék) végezte!”
A pontosság érdekében rögzíteni kell, hogy a talapzat beton alapját a közmunkások készítették, a segédmunkát
is végig biztosították. A talapzat anyagát (beton,tégla, habarcs) az Önkormányzat vásárolta. Ezen tények birtokában elnézést, hogy nem fejtettem ki előző cikkemben a részleteket.
Ezúton köszönöm Gyurgyonovics Gyulának, hogy Hegedűs István kőműves munkadíját rendezte, valamint, hogy téglába domborította Hunyadi János nevét, születésének és elhalálozásának dátumát, és ezzel is hozzájárult a talapzat elkészüléséhez.
A szobor elkészítéséért a polgármester és a képviselő testület az alábbiak szerint:
Huszárné Lukács Rozália:
Barisné Zsinkó Julianna:
Bocz József:
Dr. Lehel Péter:
Szabó Péter:
Sziebert György:
Vöő József:

50.000,25.000,25.000,25.000,25.000,25.000,25.000,-

összesen :
200.000.- forint
tiszteletdíjban részesítette Gyurgyonovics Gyula juhász-szobrászt.
Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Augusztus havi közmunkák
Katolikus 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 környékének kapálása, fűnyírása
közintézmények, közterületek fűnyírása
Egészségház takarítása hetente kétszer
Buszmegállók és azok környékének takarítása,
gondozása
Piac tér és környékének mindennapi takarítása
Önkormányzati Hírlevél c. újság kihordása
Levelek kézbesítése a Polgármesteri Hivatalból
TSZ-ebédlő festése
Foci pálya fűnyírása
Hunyadi tér kialakítása (tereprendezés, virágosítás, térkövezés)
Falunap előkészületeiben és utómunkákban való
részvétel (fűnyírás, szemét szedés, szállítás, sátor
állítás- bontás)
Bíró Barbara

Tájékoztató a Bátai Szolgáltató Kft.
szolgáltatásairól
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt bátai lakosokat, hogy
Bátai Szolgáltató Kft. továbbra is vállal egyéni megrendelés alapján különböző zöldterületi szolgáltatásokat: fűnyírást, kaszálást, bozótirtást, stb. kedvező
áron.
Egyéb szolgáltatásaink:
Volt TSZ ebédlő bérelhető különböző rendezvények alkalmával.
Termelői áron vásárolhat különböző zöldségféléket
2011. szeptembertől: főzőtököt, cukkinit, céklát,
burgonyát, fűzni való paprikát, zöldséget, répát.
Érdeklődni, valamint a megrendeléseket leadni Imrő
Mónikánál a Polgármesteri Hivatal Információs Irodájában hétfőtől-péntekig 900-1100 óra között, valamint a
06 20/851-3100 telefonszámon lehet.
Szúnyog Büfé nyitva tartási ideje:
hétfő:
kedd- csütörtök:
péntek- vasárnap:

szünnap
1400-2000 óráig
1400-2200 óráig
Imrő Mónika
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Hazaérkeztem!!!
Mikor már a sors elveszi az embertől a szeretteiket,
két dolog marad: temetőbe járni és emlékezni a szépre. Ebben a rohanó világban ez is csak röpke látogatás.
Úgy gondoltam aki már régen elköltözött a szülőfalujából azt már elfelejtették. De ez nem így van, mert kaptam egy levelet, és az állt benne, hogy szeretettel
meghívnak augusztus 20-án az Elszármazottak Találkozójára Bátára. Őszinte
leszek: azonnal nagyon
sok gondolat járt a fejemben és próbáltam emlékezni. Kik is azok? Hogy
nézhetnek ki?
Végre eljött a nap! Nagyon
nagy várakozással és
örömmel mentem, azt gondoltam végre lesz egy
szép, boldog napom, amit
a drága kis falumban tölthetek olyan emberekkel,
akiket évtizedek óta nem
láttam. Hát ez így is történt! Felelevenítettük a régmúltat, az emlékeket. Hiába mentünk mi el a falunkból,
nekünk a „HAZA” Bátát jelenti, ahova szívesen jövünk
ha hívnak.
Azt a szeretetteljes fogadtatást amit kaptam, amíg
élek el nem felejtem. A Polgármester Asszonnyal,
Rózsikával, aki a menet élén gyönyörű hagyományőrző bátai viseletbe öltözött, mentünk fel a Szent Vér
templomhoz. Az ünnepi szentmisét Herendi János
apát celebrálta. Felejthetetlen számomra a szép prédikáció, a népviseletbe felöltözött lányok-asszonyok,

az egyenruhákba öltözött katonák, huszárok, akik
őrizték az új kenyeret. Utólag úgy gondolom egy kicsit a harangok nekünk is szóltak ezen a napon,
hogy visszajöttünk. Mise után következett Hunyadi
János szobrának felavatása és megszentelése,
amelyet egy bátai művész faragott. Nagyon tetszett
az a szép beszéd amit hallottunk és a Szózat eléneklésekor megteltek a szemek könnyel.
Azután jött az igazi kikapcsolódás a Szigeten, nagyon megvendégeltek bennünket, az ebéd kitűnő
volt. Sajnos a szabadtéri
műsorokból nem mindent
láttunk, mert csak meséltünk- meséltünk.
Ezúton szeretném kifejezni
hálámat és szeretetemet
mindenért mindazoknak a
személyeknek, akik nagyon
sokat
dolgoztak
azért, hogy mi jól érezzük
magunkat és felejthetetlen napot tölthessünk a mi
drága szülőfalunkban Bátán. A jó Istent arra kérem,
adjon erőt, egészséget minden dolgozónak akik ott
segítkeztek az aznapi teendők lebonyolításában.
Tiszta szívemből kívánom az Önkormányzatnak minden sikerüljön amit elterveztek és tudják megvalósítani terveiket, mert nagyon megérdemlik. Ezt bizonyították.
Köszönöm, hogy leírhattam amit érzek.
Maradok nagyon nagy tisztelettel: Frányó Jánosné
Horváth Mária (Jambli Mari) Dunaszekcső

A nyelvtanulás is öröm és játék!
Játékos angol képzés indul Bátán, 2 - 14 éves korig.
Az angol nyelv használata és elsajátítása napjainkban már elengedhetetlenné vált. A gyerekek könynyen, fogékonyan sajátítják el a különböző ismereteket, így az idegen nyelveket is.
Ebben szeretnénk segítséget nyújtani, és lehetőséget biztosítani a bátai gyerekek számára, helyben, az iskolai oktatást kiegészítve.
A felkért nyelviskola a nyelvoktatást egyedülálló és
élményszerű módszerek mellett számos más módon
(zenés torna, színjátszás, táborok, rendezvények)
alkalmazza, professzionális oktatási anyagok, lelkes
és képzett tanárok közreműködésével.
A képzés indításához korcsoportonként minimum 10
fő szükséges.
Irányár: 4500 Ft/hó/fő + 6000 Ft oktatási segédeszköz kezdő csomag.

A képzés időtartama: 10 hónap.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 15.
Jelentkezés és részletes információ Mózes Évánál
a következő elérhetőségen:
Tel: 06/20-66-26-105
Amennyiben a
szükséges 10
fő jelentkezik,
az önkormányzat a Művelődési
Házban
helyiséget biztosít a foglalkozások megtartásához.
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Köszönet
Köszönetet mondok minden képviselőnek, Árkos község küldötteinek méltó fogadásában való részvételéért. Támogatóinknak, akik nélkül nem készülhetett volna el a szoborpark. Két somogy megyei településnek, Varászló és
Nemesdéd önkormányzatainak, a Nemesdédért Szociális Szövetkezetnek. Segítőinknek, akik hozzásegítettek
minket, hogy méltón és színvonalasan megrendezhettük az Elszármazottak Találkozóját és a Falunapot.
Ezúton mondok köszönetet Gyurgyonovics Gyula juhász- szobrásznak, aki maradandót alkotott Báta községnek.
Támogatók:
Nemzetközi Szent
György Lovagrend Tolna
Megyei Priorátusa Szekszárd
Honvéd Hagyományőrző
Egyesület
Abaton Bt.
Alisca Terra Kft.
Bátaszéki ÁFÉSZ
Caminus Kft.
Tarr Kft.
Bát-Gabona Kft.
Bát-Tej Kft.
Egyház:
Herendi János bátai apát
Sümegi József diakónus
Muth József
Önkormányzat:
Balogh Imréné Jánosi
Erzsébet
Dr. Lehel Péterné
Mihó Beatrix
Sükösdi Lehel
Zsinkó Ilona
Vég István
Pedagógusok:
Garai Zoltánné
Kis- Nyéki Izabella
Schuller Róbertné
Sümegi Jánosné
Fellépők
Balogh Borbála
Balogh László
Csukor Bálint
Csukor László
Farkas Tibor
Fehér Dániel
Gyarmati Péter
Hammer Boglárka
Kamenszki Zita
Korsós Erik
Lehel Katalin
Mácsai Márk
Orsós Judit

Sallai Márta
Sárközi Dalma
Sárközi Szabina
Varga OrsolyaNemesdéd

Szakácsok:
Imrő Mihály
Papp László
Vojtek József
Zsinkó János

Kézművesek:
Aszman Erzsébet
Bátainé Balogh Erzsébet
Csóti Viktória
Horváthné Asztalos
Szilvia
Kovács Istvánné
Németh Valérné
Pirisáné Nagy Katalin
Szodorainé Mohr Szilvia

Boros sátor:
Gelencsér Sándor
Kubik Tamás
Takaró Balázs
Wild Ágnes

Nyugdíjas Egyesület:
Vezető:Tóth Zoltánné
Ambrus Jánosné
Lukács Józsefné
Pápa Jánosné
Pirisa Józsefné
Sümegi Józsefné
Segítők:
Belák Péter
Dieter Hartig
Hegedűs István
Huszákné Cz. Marietta
Malagurszki Lajos
Mohr János Zoltánné
Mózes Éva
Pálnok Endre
Sőrés András
Sümegi Attila
Tantos Pál
Viliminé Kápolnás Mária
Konyha:
Mezei Antalné
Balogh Tamara
Hercsig Katalin
Pálnokné Mándics Anikó
Bátai Szalonzenekar:
Vezető: Kriskó János
Kiss János
Bachmayer Ádám

Hastáncosok:
Vezető: Sebestyénné
Nagy Rita
Győrfi Brigitta
Hercsig Katalin
Lukács Zsuzsanna
Mohr Nikoletta
Muth Tímea
Pirisa Erzsébet
Schmidt Lászlóné
Néptáncosok:
Vezető: Farkas Tibor
Berde Krisztina
Deák Brendon
Deák Péter
Ézsi József
Farkas Fanni
Farkas Tamás
Fehér Dániel
Kalányos Szabina
Nikolov Gábor
Pálnok Zsanna
Papdi Dominik
Pataki Róbert
Pirisa Bianka
Sárközi Krisztina
Schaffer Ramóna
Sükösdi Anita
Szabó Bence
Szabó Fanni
Szabó Kinga
Szekeres Alíz
Tóth Balázs
Vörös Balázs
Vörös Viktor

Közmunkások:
Vezetők: Bíró Barbara,
Vörös Szilvia
Bari Lászlóné
Bayer József
Belák Cecília
Belák Tibor
Braun Antalné
Csopor István
Fetter Franciska
Gujdovics Péter
Gyarmati Alfréd
Gyarmati Károlyné
Hammer Árpád
Illés Anita
Kürtös Tibor
Papp László
Polt Péter
Sárközi Ferencné
Sárközi Lajos
Sárközi Mária Terézia
Schaffer Lászlóné
Szabó Zoltán
Szava Jánosné
Szebényi Marianna
Szommer Dávid
Polgárőrök:
Vezető: Bóka István
Belák Tibor
Gujdovics Péter
Jánoska István
Korsós Péter
Korsósné Fehér
Hajnalka
Pirisa István
Sárközi Lajos
Zegnál Anasztázia
Szervezők:
Huszárné Lukács Rozália polgármester
Dr. Bonnyai Réka jegyző
Barisné Zsinkó Julianna
képviselő
Bocz József képviselő
Takaróné Antal Tímea
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Helyreigazítás!
Tisztelt Szülők!
A 2011/12-es tanévnyitón meglepetéssel hallgattam, hogy az ÁMK igazgatónője úgy tájékoztatta a szülőket, hogy az első és második osztály helyett , csak az első osztályban indítanak Iskolaotthon programot,
valamint egy napközis csoportot.
2011. július 5-én az iskola szerkezeti változásra vonatkozó 127/2011.(IV.20.) sz. határozatát a Képviselő
Testület visszavonta, így a döntés értelmében biztosította az előző évekhez hasonlóan a működést.
Az ÁMK 2011-es költségvetését egyszer sem módosította a Testület.
Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Kedves Szülők!
Örömmel értesítem Önöket, hogy a 2011/12 tanévben a tanévnyitón elhangzott tájékoztatástól eltérően a
gyermekek délutáni ellátása az előző évekhez hasonló rendszerben történik. A fenntartó határozata értelmében az ÁMK pedagógiai programja nem került módosításra, így 2011. szeptember 01-től a tanulásszervezés továbbra is egész és félnapos formában történik.
1-2. évfolyamokon - iskolaotthon
4-6. évfolyamokon - félnapos osztályok /igény szerint napközi/
Faidt Józsefné
igazgató

Tisztelt Szülő! Tisztelt étkezési ellátásban
résztvevők !

Avar és kerti hulladék égetés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 8/2009.
(X.22) számú helyi rendelet szabályozza az avar és
kerti hulladék égetésének módját és idejét.
Részlet a rendeletből: avar és kert hulladék nyílttéri
égetése február, március, április május, szeptember, október és november hónapokban kizárólag
szerdai napokon 10-18 óráig,
szombati napokon 10-12 óráig megengedett.
Vasárnap és ünnepnapokon az avar és kerti hulladék égetése tilos!
A teljes rendelet megtekinthető a www.bata.hu/
rendeletek menüpont alatt.
Dr. Bonnyai Réka
jegyző

Felhívom figyelmüket, hogy 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.
Pálnokné Mándics Anikó
élelmezésvezető

ÁMK hírei
Óvodai hírek
A júliusi takarítási szünetben megtörtént az óvoda
helyiségeinek fertőtlenítő takarítása. A szükséges
helyeken javítás és festés is volt. Az udvarban a régi
hinta alá homok ütéscsillapító került. A szükséges
munkálatokat (javítás, festés, ütéscsillapító) közmunkások végezték el.
A nyár folyamán összevont csoporttal működtünk.
Az elmúlt időszak negatív híresztelései ellenére egy

kicsit megnyugodhatunk. Szervezeti változás az
óvodában nem történt, a 2011/2012-es tanévben is
marad a három csoport, a személyi feltételek is változatlanok. Tehát lesz egy egységes óvodabölcsődei csoport (15 kiscsoportos, 5 bölcsődés),
középső csoport és nagycsoport.
Sok szeretettel várjuk a leendő és régi óvodásokat,
bölcsődéseket az intézménybe.
Dömötörné Horváth Mária
óvodavezető
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Védőnői Szolgálat hírei
Kezdődik az iskola, jön a tetű is!!!
Azt gondolnánk, hogy a modern 21.-ik században már nincsen
tetű, de ez sajnos nem így van. Gyakran magunk sem vesszük
észre, ha gyermekünk az óvodából vagy az iskolából tetvesen érkezik haza.
A fejtetű 3-4 mm hosszú rovar, amely színét a haj színének
megfelelően változtathatja. A nőstény naponta 6-8 ovális alakú,
apró, gyöngyházfényű serkét rak a hajszálak tövéhez, elsősorban
a halánték és a tarkótájra, ami egy erős cementszerű anyaggal
rögzül.
A haj egy hónap alatt 1,5-2 cm-t nő, ezért következtetni lehet a
serkének a fejbőrtől való távolságából a fertőzés kezdetére. Szaporodásuk gyors, egy nősténytől 200 utód is születhet. Kizárólag
az ember vérét szívja, naponta 6-12 alkalommal.
Terjedésük legfőbb lehetősége a közvetlen érintkezés. A gyerekek összedugják a fejüket az oviban, az iskolai tanórán vagy akár
a játszótéren. Gyakran közös fésűt használnak vagy felpróbálják
egymás sapkáját.
A fejtetvességre leggyakrabban a gyermek füle mögötti vakaródzás hívja fel a figyelmet. A gyógyszertárakban nagyon sok fajta
tetűirtó készítmény kapható. A tetűirtó használata előtt, a szokásos
módon mossunk hajat, öblítsük le, töröljük meg úgy, hogy nedves
maradjon, majd a kezelést végezzük el, ahogy a leírás mondja. A
legtöbb szer használatakor a hajas fejbőrbe való bedörzsölés után
hagyjuk a hajat megszáradni, majd sűrű fogú fésű használatával a
serkék és a tetű egy része eltávolítható. A legjobb megoldás viszont a körömmel való egyenkénti lehúzás.
Téves az a felfogás, hogy a tetvesség csak piszkos elhanyagolt
családokban fordul elő. A tetű nincsen tekintettel nemre, korra vagy vagyonra, egyszerűen csak éhes!
Tetűvel bárki fertőződhet, restellni csak azt kell, ha valaki eltetvesedik. Elkapni nem szégyen, de titkolni
„fejünket a homokba dugni”, nem kezelni és tovább adni, ezzel pedig veszélyeztetni a közösséget már
az!!!
Egyetlen megelőzési módszer a szerrel való lekenés és gyermekünk hajának rendszeres és alapos áttekintése.
Az iskolában és az óvodában egy tanév alatt három alkalommal kötelező a védőnő számára a tetű szűrése.
Bátán megelőzésképpen havonta egyszer vagy szükség esetén többször is történik ellenőrzés.
Amennyiben fertőzést észlelek, arról a szülő írásos értesítést kap, amin feltüntetem, hogy mikor várom a gyermeket ellenőrzésre az Egészségházba. Egymás után többszöri fertőzés és le nem kezelés esetén köteles a védőnő bejelenteni a családot az ÁNTSZ-nél.
Arra kérném a szülőket, hogy „ ne dugjuk a fejünket a homokba” és mindannyian tegyünk meg mindent,
hogy tetű mentesen kezdjük el az új tanévet!

Anyatejjel.....egészségesen!
Minden év augusztus elsején ünneplik az egész világon az anyatej világnapját. Nem hiába halljuk folyamatosan a médiában és még a szomszédasszonytól is, hogy mennyire jó dolog szoptatni, hiszen azon kívül, hogy
ingyen van és nem kell melegíteni, egyetlen cseppje 4000 élő sejtet tartalmaz. Ez segíti gyermekünk immunrendszerét, hogy ellenállóbb legyen a fertőzésekkel szemben.
Szülés után azonnal az újszülött rendelkezésére áll az immunanyagokban gazdag colostrum, az előtej. A harmadik-negyedik napon belövel a tej, és a kolosztrum 7-10 nap alatt érett női tejjé változik. Az anyatej összetétele mindig az újszülött igényeihez alkalmazkodik.
Nem csak az anyatej mint élelem fontos a gyermekünk számára, hanem a kötődés az anya felé is. Hiszen
egy szeretetteljes kapcsolat adta biztonságban növekszik, nyílt, őszinte, másokra és a világra nyitott, érdeklődő
felnőtté válik.
Ezt a csodás napot ünnepeljük meg mi is Bátán 2011.09.15.-én a volt TSZ iroda ebédlőjében. Ezért minden
bátai 3 év alatti gyermeket szülőjével együtt valamint a várandósokat is nagy szeretettel várom. A gyülekező
9:15-kor van és ezután több érdekes program várja a résztvevőket, amit természetesen a már évek óta hozzánk visszajáró Federico és Bonifác fog zárni.
Hellingerné Fehérvári Márta
védőnő
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Civil szervezetek hírei
Fazekas Alapítvány hírei
Tárlatvezetés II.
Czencz János festőművész élete és munkássága
Fazekas Alapítvány táborában a tematikája szerint, „Együtt- Értékeinkért „ a Sárközi Életmód Fotókon kiállítás
tárlatvezetését Muth Patricia tanuló folytatta, Huszárné Lukács Rozália Báta polgármesterének, aki a gyermekek
meghívására érkezett a Somosi kápolnába. Huszákné Czencz Marietta a következőket írta a festőművész Édesapjáról, az életéről, munkásságáról.
1885-ben született Vas megyében Ostffyasszonyfán.
A tanítóképző elvégzése után 2 évig tanítóként működött. Édesanyja inspirálására beiratkozott a budapesti Képzőművészeti Főiskolára. Ennek sikeres elvégzése után (1912) Budapesten műtermet nyitott és bekapcsolódott a művészeti életbe.
1913-ban a „Halmos Izidor” díjjal tüntették ki. Még ebben az évben Állami Ösztöndíjat kapott. 1918-ban báró
Rudics díj, 1920-ban megnyerte a Képzőművészeti Társulat nagydíját, melyet csak befutott művészeknek szoktak
adni. 1921-ben Benkő díj, 1928-ban az olaszországi, XV. Velencei Biennálé nemzetközi kiállításon a közönség
szavazatai alapján
„Medaglia Commemoratíva” bronz érmet nyert. Balló Ede díj 1934, 1935-ben zsűri mentességet kapott.
1927-ben megismerkedett későbbi feleségével, Simándy Etelkával, aki hosszú évekig modellje, múzsája volt.
Szebbnél szebb képeket festett róla, és aki haláláig segítő társa.
Az 1930-as évek elején, mikor más művészek is, keresték a témát, kimentek a falvakba a nép közé, ő is keresett
egy olyan helyet, ahol szép vidék és szép népviselet van. Egy barátja tanácsára került a Sárközbe, később Bátára.
Itt megtalálta a festői tájat, hegyet a falu alatt folyó öreg Dunát és a lányok asszonyok színes viseletét. Ekkor készültek a szemet gyönyörködtető, kedves képei, melyeken a Duna partján pihenő, vagy játszadozó kislányok színes csoportja látható. Itt vitte ki a szabadba, a zöldbe aktjait. Mindezek a későbbi kiállításokon nagy sikereket
hoztak a művésznek.
1937-ben feleségül vette Simándy Etelkát és 1939-ben megszületett Marietta leányuk.
A művész nagyon örült, hogy kislányuk született, hogy őt is tudja, mint modellt festeni.
Sok kép készült, anyja és leánya kedves jeleneteiről.
1930-as évek közepén vásároltak egy műtermes házat, nyaralót s Duna partján.
Innen tudta figyelni a környező tájat, a Duna örökös változásait, felette a kavargó felhőket.
Ezek mindig megújuló ihletet adtak a művésznek.
Együtt volt minden, kedves hitvese, a szép gyermek, a csodás vidéki élet, sikerek a fővárosban és külföldön, ahol a
legjobb művészek között állíthatta ki műveit.
Ezt a felhőtlen boldog életet szakította meg a II. Világháború.
Budapestről, a Százados úti művésztelepről, menekülni kellett.
1944. március 19.-én egy teherautónyi holmival Bátára költöztek.
Akkor még nem gondolta, hogy ezzel az életüket megmentik, de művészetének kárára lesz a vidéki élet.
A háború után, sajnos már nem tudott visszamenni a fővárosba, mert lakásuk belövést kapott és később egy másik
művésznek utalták ki. Tehát haláláig Bátán kellett maradnia. Ami azt jelentette, hogy a lehetőségektől el volt zárva
és a megélhetés is bizonytalanná vált vidéken.
Ezt az idősödő művész nehezen viselte. Bár életkedvét nem adta fel, kezéből az ecsetet nem tette le, festette a
körülötte lévő embereket, a dolgos hétköznapjaikat örökítette meg.
Még betegen is rajzolgatott a kórházban is.
Sok tervei voltak még, amit szeretett volna megvalósítani.
1960. január 12.-én fáradt ujjai közül kihullott az ecset, mielőtt terveit megvalósíthatta volna.
Sírhelyét Szekszárdon az Alsóvárosi temetőben, Pásztor János szobrászművész „Fájdalom”c. ruskiczai márvány
szobra jelzi.
Bátán tevékenykedő művészek bemutatását következő számban folytatjuk.

Kérés …
Kérem Báta község lakosságát, hogy támogassák a falu elején elhelyezkedő Somosi kápolna keresztjének teljes
felújítását, valamint a kereszten lévő Pieta dombormű felújítását, hogy Együtt megőrizhessük az utókornak.
A felújítást a Fazekas Alapítvány koordinálja, a szakmai munkát Szodorainé Mohr Szilvia és Szodorai Péter Szabolcs végzi.
Készített ékszerekkel szeretnénk megköszönni az adományokat a támogatóknak.
Bővebb információ: Mohr János Zoltánné Báta, Fő u. 9. Tel.: 74/490-356
Fazekas Alapítvány számlaszáma: 71900072-10000070
Segítségét előre is köszönjük!
Fazekas Alapítvány Báta
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Civil szervezetek hírei
Bátáért Egyesület hírei
10 éves a Bátáért Egyesület
Egyesületünk 2011. augusztus 19-én ünnepelte 10. születésnapját, melyről ünnepi közgyűlésen emlékeztünk
meg az alapítás pontos napján. Egyesületünk elnöke Viliminé dr. Kápolnás Mária részletesen bemutatta az elmúlt
10 év történetét. Kiemelte és megköszönte azok tevékenységét, akik az évek során munkájukkal, tudásukkal,
anyagi vagy természetbeni támogatásukkal hozzájárultak a Bátáért Egyesület létrejöttéhez, fennmaradásához,
megvalósított terveihez.
A Bátáért Egyesület 2001-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja a bátai és Bátáról elszármazott személyeket
közös célok megvalósítása érdekében, képviselve a település érdekeit különböző gazdasági, kulturális, társadalmi szervezeteknél. Együtt működik a helyi civil, valamint kistérségi, regionális és országos kulturális, természetvédelmi, környezetvédelmi és településfejlesztési szervezetekkel.
Rövidtávú céljai: Helyi környezetvédelmi akciókban való részvétel, kapcsolattartás az önkormányzattal, civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel helyi vállalkozókkal, oktatási intézményekkel, egyházakkal.
Keszeg-fesztivál megrendezése évente, illeszkedve a Szent Vér búcsú időpontjához.
Fekete Gólya Ház népszerűsítése, működtetése, az épület kívülről történő befejezése, a kert és a kinti játékok
bővítése, múzeumpedagógiai tevékenységek fejlesztése, a kiállítás ismeretanyagának bővítése.
Természetvédelmi szervezetekkel, hatóságokkal közösen elősegíteni a környezet rehabilitációját, oktatásinevelési programokat kezdeményezni és megvalósítani, közhasznú tevékenységeket végezni az alábbi feladatokban:
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Kulturális tevékenység
Kulturális örökség megóvása
Műemlékvédelem
Természetvédelem, állatvédelem
Környezetvédelem
Gyermek és ifjúság védelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet
Hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
Tudományos tevékenység, kutatás
Egyesületünk helyi rendezvényeket és kulturális eseményeket szervez, 2011-ben második alkalommal léptünk a
Múzeumok Éjszakája országos programsorozatba, ösztönözve a többi bátai kiállító és bemutatóhelyet a programban való részvételre, velük együtt közös marketing és kommunikáció kialakítására, a szervezés lebonyolítására.
Az egyesület megalakulása óta szívén viseli a régi református iskola megmentését, melyet 2005-ben műemlékké
nyilvánítottak. Helytörténeti kiadványokat jelentetünk meg ( A Középkori Bátai Apátság és a Szent Vér templom
története, Bátai halászat, A Duna megregulázása – A bátai Szivattyútelep címmel).
Megjelenik a falu és a kistérség kulturális, társadalmi, természetvédelmi rendezvényein és eseményein.
Igyekszünk a hosszú távú fejlesztési programok alakításában is részt venni: Duna-projekt, természetvédelmi fejlesztések, stratégiák kidolgozása, Közkincs Kerekasztal, Leader stb. Reményeink szerint tevékenységünk növeli
a falu vonzerejét, hosszútávon kedvezőbb életfeltételeket biztosít a helyieknek és vendégeink szívesen visszatérnek Bátára.
2011-ben hatodik alkalommal rendeztük meg a Keszeg-fesztivált, mely országos hírnevű rendezvénnyé nőtte ki
magát. Az év Tolna megyei civil szervezete lettünk a helytörténet gazdagításáért, hagyományteremtő kezdeményezésekért és az egyedülálló Fekete Gólya Ház létrehozásáért Egyed Antal díjban részesült szervezetünk.
Befejezésként Kápolnás Mária a következő 10 év teendői közé az alábbiakat sorolta:
„Mindenki maradjon egészséges, bizakodó és jókedvű! Maradjon és bővüljön a csapat, legyen sok látogatónk,
legyenek jó pályázataink - egyszerű lebonyolítással,- kerüljenek fiatalok a tagok és az elnökség közé. Köszönöm
mindenkinek a munkáját, támogatását, segítségét!”
Bátáért Egyesület Elnöksége nevében: Mózes Éva
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Civil szervezetek hírei
Bátai Polgárőr Egyesület hírei
2011. augusztusi feladatok
Augusztus 6-án lakodalom biztosítása 3 fővel este 20:00 órától reggel
6:00 óráig.
Dér Zoltánnak ezúton köszönjük támogatását.
Augusztus 19- 21-ig az augusztus 20-i rendezvény biztosítása. 19-én
este nyolc órától másnap reggel 6:00 óráig a sátrak őrzését vállalta Bóka István és Sárközi Lajos. A 20-i rendezvényt három helyszínen biztosítottuk:
Szent Vér templomnál: Zegnál Anasztázia, Korsósné Fehér Hajnalka, Korsós Péter
Hunyadi János szoborparknál: Pirisa István, Jánoska István
Futballpálya: Gujdovics Péter és Belák Tibor
Az augusztus 20-i rendezvényen polgárőreink már formaruhában tudtak
részt venni, Huszár Tibor 11 főnek teljes felszerelést biztosított: nadrágot, pólót, mellényt és kabátot vásárolt.
Ezúton szeretnénk támogatásáért köszönetet mondani a Bátai Polgárőr Egyesület tagsága nevében.
Mint már arról a korábbiakban tájékoztattuk a lakosságot júliusban és augusztusban részt vettünk két
nagy rendezvény, Szent Vér búcsú, illetve Elszármazottak Találkozója és egy lakodalom helyszínének
biztosításában. Munkánk során biztosítottuk a zökkenőmentes, zavartalan közlekedést és parkolást, valamint őriztük a ránk bízott értékeket.
Egyesületünk nagyon kis létszámmal működik, anya-

gi lehetőségeink korlátozottak, bevételünk csak tagdíjakból várható. Az úti- és telefon költséget minden
polgárőr saját maga állja.
Munkánk elismeréséért Báta Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy egyesületünket 50.000,forint támogatásban részesíti.
A támogatást ezúton is köszönjük!
Bóka István elnök

Horgász Egyesület hírei
A Bátai Horgász Közhasznú Egyesület 2011. augusztus 27- én társadalmi munkát szervezett a Mélygödör horgásztó környékére. A takarításon 13 fő vett részt. A tó körül összegyűjtöttük a szemetet, horgászhelyeket alakítottunk ki, a vízből kiszedtük az úszó fákat. A munkát ebéddel zártuk, amit az alszögi óvodában fogyasztottunk
el.
A következő telepítés tervezett időpontja szeptember első napjaira várható.

FELHÍVÁS!
A Bátai Horgász Közhasznú Egyesület felhívja a Mélygödörben fürdőzők figyelmét, hogy a
Mélygödör tóban fürödni tilos !
Nyugdíjas Egyesület hírei
Nyugdíjasok Kirándulása Tamásiba!
2011 június 30-án Tamásiba utaztunk 40-en fővel, melyből 25 fő „Egészség megőrző” programunk keretében
fürdőzéssel töltötte a napot. A 15 fő (Asszonykórus tagjai + kísérők) pedig részt vett az „Életet az Éveknek”
Nyugdíjas Klubok és Idősek Országos Szövetsége által rendezett Tolna megyei kulturális bemutatón, ahol
hagyományőrző népviseletben Bátai népdalokat adott elő Asszonykórusunk.
A rendezvényen 24 fellépő mutatkozott be, a megyéből több nyugdíjas klubból. Szereplésünket Emléklappal köszönték meg. A rendezvény végeztével megebédeltünk, majd csatlakoztunk a többiekhez, és fürdéssel
folytattuk a napot. A nap végére sajnos az időjárás megromlott és vihar kerekedett, de ettől függetlenül mindenki
jól érezte magát.
Bízunk benne, hogy jövőre is részt tudunk venni ezen a rendezvényen, és ezúttal köszönjük a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökének dr. Puskás Imre által meghirdetett a Tolna Megyei Idősügyi Tanács 2011.
évi I. féléves pályázatán elnyert 20.000 Ft-tal támogatták programunkat.
Tóth Zoltánné
Nyugd. Egyesület vezetője

KÖZÉRDEKŰ INFÓ:
Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
H: 8.oo - 12.oo
K: 8.oo - 12.oo 13.oo - 16.3o
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: Zoltánné Szabó
Viktória, kedden és csütörtökön
9-16-ig, 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

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 2011
Az idei év központi témája: 1000 magyar ház
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által meghirdetett Kulturális Örökség Napjai
programhoz 2002. óta immár 10. alkalommal ebben az évben is csatlakozik a
Tájház.
A Hagyományok éve
jegyében Dér Józsefné Treszka nénire a Népművészet Mesterére emlékezünk
Ingyenes épületlátogató hétvége
Időpontja:
2011. szeptember 17.(szombat) 14.00 – 17.00 óráig
Kiállítások:
A táj átalakulása és a gazdálkodás változásai a 19. században Bátán
A Sárközi hímestojás bölcsője Báta
Paraszti építkezés, épületdíszek Bátán a Duna szabályozása előtt és után
Ősi mesterség a halászat Bátán
Időszaki kiállítás:
Dér Józsefné Treszka néni szövő, tojásfestő a Népművészet Mestere emlékkiállítás
Programok:
Kézműves foglalkozás
Tambura zene
a Bátai ÁMK pedagógusai és diákjai részvételével
Szervezett séta
Útvonala: Tájház – Szent Vér templom – Halászház
Indulás: 15.30 órakor
A Szellemi Kulturális Örökség Jegyzékéről egy későbbi időpontban tart előadást
Dr. Balázs- Kovács Sándor néprajzkutató a Szellemi Kulturális Örökség Regionális referense.

Köszönet!
Ez úton köszönjük Lubiczki Péternek és Lubiczkiné Sőrés Orsolyának, hogy segítségükkel ki tudtuk festeni a volt TSZ ebédlőt, hogy méltó körülményeket teremthessünk különböző rendezvények számára.
Huszárné Lukács Rozália
polgármester

FELHÍVÁS!
A Gemenci Zrt. mint erdőgazdálkodó, és mint vadászatra jogosult a 2009. évi
XXXVIII. trv. az erdőről, az erdő védelméről, és az erdőgazdálkodásról 94.§.(1) és
(2) bekezdése értelmében 2011.09.01.-2011.11.30. közötti időszakban minden
nap délután 15.00- másnap délelőtt 9.00 óra közötti napszakban erdőlátogatási
tilalmat rendel el.
Az erdőlátogatási tilalmat a gímszarvas vadászati idényben a kiemelten balesetveszélyes vadászati tevékenység indokolja.

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

