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Hosszú várakozás után 2011. október 21én este került sor a felújított Művelődési
Ház ünnepélyes megnyitására és átadására
a falu lakossága részére.
A Polgármester Asszony köszöntője után B.
Tóth Józsefné röviden összefoglalta a Művelődési Ház történetét, majd tájékoztatta a
lakosságot a pályázat lebonyolításának
részleteiről. Megtudhattuk, hogy a felújítás
során új szigetelés és tető került az épületre, kicserélésre kerültek a nyílászárók, felújították az elektromos vezetékeket, a falakat újra festették, új lámpatesteket szereltek föl, valamint kicserélték a nagyteremben a padlózatot is. A tájékoztató után Polgármester Asszony megköszönte és oklevelet adott át azoknak a dolgozóknak, akik
a Közmunka Program keretében lelkiismeretesen végezték munkájukat. Az estét
Lehel Kata társulata, az Élő Színházi Irodalom Társulat előadása zárta.
Október 22-én délelőtt 11 órakor avattuk
fel Hunyadi Mátyás mellszobrát, amelyet a
Honvéd Hagyományőrző Egyesület adományozott a település számára. A szobor a
Művelődési Ház melletti parkban került elhelyezésre. A szobrot Nagy János nyugalmazott honvéd ezredes és Polgármester
Asszony leplezte le, a felszentelést Herendi
János apát végezte. Az ünnepségen részt
vettek a Honvéd Hagyományőrző Egyesület
szekszárdi- és bátai tagozata, valamint a
szobor alkotója, Árvai János katona szobrász, nyugalmazott állományú alezredes is.
Köszönjük a segítséget Sümegi Józsefnek, Csukor Lászlónak, Farkas Tibornak,
Belák Cecíliának, Puskás Grétának és Puskás Ádámnak.
Délután 14 órakor kezdődött a szüreti mulatság. A szüreti felvonulók a falu két
végéről indultak, magukkal csalogatva a nézelődőket a Művelődési Házig. A felvonulásban résztvevő csoportok egy-egy műsorszámmal ajándékozták meg a lelkes közönséget.
Este 20 órakor vette kezdetét a Szőlőtaposó, melynek teljes bevételét függönyvásárlásra fordítunk. Rengeteg tombolatárgy
talált gazdára, a talpalávalót a Kriskó zenekar „húzta”.
Ezúton is köszönjük a támogatóknak a
nagylelkű felajánlásokat, melyek nélkül a
rendezvény nem jöhetett volna létre.
A cikk folytatása >>>
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A szüreti Szőlőtaposóra az alábbi magánszemélyek és szervezetek járultak hozzá a rendezvény sikeréhez:
A rendezvény fő támogatója: Báta Hegyközség
További támogatók:
B.Tóth Józsefné
Balogh Imre
Bárány Máténé
Dömötörné Horváth Mária
Gelencsér Sándor
Huszár Tibor
Kiss János
Kosztolányi Dezső
Kriskó János
Lukács Józsefné
Lukácsi Zoltán (Várdomb)
Muth Tímea
Patonai Roland
Sőrés Andrásné

Sümegi Attila
Szaszkó Istvánné
Vörös József
Zegnál Anasztázia
Tombola felajánlások:
Abaton Bt.
Bát- Gabona Kft.
Báta Községi Sport Egyesület
Bátáért Egyesület
Bátai Horgász Közhasznú
Egyesület
Bátai Szolgáltató Kft.
Bátaszék és Vidéke ÁFÉSZ
Bát-Tej Kft.

Bóka István
Czita testvérek: Balázs és Ozsvát
Huszár Tibor
Huszárné Lukács Rozália
Kiss Jánosné
Kiss József
Kocsis Jánosné
Mihó István
Óvodai Szülői Szervezet
Pato-Ker Kft.
Pentapen Kft.
Sümegi Mihály
Sziga-Tech Kft
Szülői Szervezeti Választmány

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2011.11.09 -i testületi ülésről:
293/2011.(XI.9.) számú határozat a Bátaszéki Református Egyházközséggel való megállapodás
jóváhagyásáról
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Bátaszéki Református Egyházközség és Báta Község Önkormányzata között létrejövő megállapodás
tervezetét jóváhagyja a jegyzőkönyv szerinti tartalommal.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
294/2011.(XI.9.) számú határozat Vízkár-elhárítási
terv készítésére árajánlatok kéréséről
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat Vízkár-elhárítási terv készítésére.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
295/2011.(XI.9.) számú határozat erdészeti szakértő megbízásáról
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot erdészeti szakértővel a Gemenci erdőtervezési körzetre vonatkozóan és a következő képviselőtestületi ülésre készítse elő azokat a javaslatokat,
melyeket a település érdekében a Baranya Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága felé javasolt
az Önkormányzat nevében megtenni.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. november 23.
297/2011.(XI.9.) számú határozat az önkormányzati tulajdonú erdőterületek hasznosításáról
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a tulajdonában lévő, jelen határo-

zat mellékletében felsorolt területeken lévő, kitermelhető gyérítési, valamint tarvágási fatömeget lábon,
azaz élő fatömegként eladja GBH Falcon Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.(székhely: 1027 Budapest, Margit krt. 8-10. VII.em. 60., cégjegyzékszám: 01-09972013, ügyvezetők: Györke Tibor, Hradszky Zoltán
Zsolt) részére az alábbi vételáron:
- lágy lomb (fűz, nyár, zöldjuhar, celtisz): 1500 Ft/
nettó m3
- kemény lomb (eper, kőris, dió, egyéb kemény
lomb): 3000 Ft/nettó m3
- akác: 4000 Ft/ nettó m3
és az alábbi feltételekkel:
- visszamaradó ágfát az önkormányzat hasznosítja,
- vevő beszerzi a kitermeléshez szükséges engedélyeket az Állami Erdészeti Szolgálatnál és a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóságnál.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés elkészíttetésére és annak aláírására, valamint GBH Falcon Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel megállapodás megkötésére az ajánlatában szereplő egyéb feladatok ellátására.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
298/2011.(XI.9.) számú határozat együttműködési
megállapodás megkötéséről a Sárpilisért Egyesülettel
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
együttműködő partnerként együttműködési megállapodást köt a Sárpilisért Egyesülettel (szh: 7145 Sárpilis, Béke tér 1., képviseli: Dr. B. Kovács Sándor,
Erlich Melinda) LEADER pályázat benyújtása céljából. A pályázat célja: könyv megjelentetése Báta és
Sárpilis községről. A Képviselő-testület vállalja nyertes pályázat esetén a pályázat megvalósításának
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előfinanszírozását a 2012. évi költségvetése terhére.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. november 15.
299/2011.(XI.9.) számú határozat együttműködési
megállapodás megkötéséről Decs Nagyközség
Önkormányzatával
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
együttműködő partnerként együttműködési megállapodást köt Decs Nagyközség Önkormányzatával
(szh: 7144 Decs, Fő u. 23., képviseli: Biczó Ernő polgármester) LEADER pályázat benyújtása céljából. A
pályázat célja: Sárközi Lakodalom szervezése. A
Képviselő-testület vállalja nyertes pályázat esetén az
alábbi programok megvalósítását:
„Sárköz katolikus viselete” kiállítás
„Macskajajj” rendezvény megszervezése
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2011. november 15.
306/2011.(XI.9.) számú határozat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elhatározza, hogy csatlakozik a Magyar Zarándokút

Önkormányzati Társuláshoz, a társulási megállapodás tervezetét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, továbbá vállalja a 20 Ft/lakos/
év mértékű működési hozzájárulás befizetését.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
312/2011.(XI.9.) számú határozat Iskola-háló című
pályázat benyújtásáról
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő által
Iskola-háló címmel kiírt pályázat benyújtását támogatja.
Felelős: Faidt Józsefné ÁMK Igazgató
Határidő: folyamatos
313/2011.(XI.9.) számú határozat bátai ÁMK Intézményvezetői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Bátai Általános Művelődési Központ Intézményvezetői állásra kiírt pályázatra nem
érkezett be a pályázati kiírásban szerepeltetett feltételeknek megfelelő pályázat, ezért a pályázati eljárás
eredménytelen.

Temetővel kapcsolatos tudnivalók
A 2000. december 16. napján Báta Község Képviselő Testület 8/2000. (XI.29.) KT számú rendelete a Temetőről
és a temetkezésről az alábbi fejezeteket tartalmazza:
1.
Általános rendelkezések
2.
A temetők fenntartása
3.
Temetkezési szolgáltatás, a Temető felügyelete
4.
A temetés módja, az eltemetésre kötelezettek
5.
Temetési helyek használati ideje, használati díjak, a temetési helyek mérete, rátemetés, sírboltba temetés, díszsírhelyek, síremlékek, a temető rendje, szabálysértési rendelkezések, záró rendelkezések.
A részletes szöveg meghatározásokat megtalálja a www.bata.hu/Rendeletek menüpont alatt.
Rendeletmódosítás:
Báta Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 12/2011. (XI.18.) számú rendelete a Temetőről és temetkezésről szóló 8/2000.(XI.29.) számú rendelet módosításáról:
2012. január 1. napjától érvényes temetési hely megváltási díjak és temető üzemeltetéssel kapcsolatos
díjak
I. Temetési hely megváltási díjak:
1.) Gyermeksírhely 25 évre
1000,- Ft
2.) Felnőtt sírhely 25 évre:
a) 1 személyes sírhely 3000,- Ft
b) 2 személyes sírhely 6000,- Ft
3.) 1) Sírbolt 60 évre
a) 2 személyes kripta 15.000,-Ft
b) 4 személyes kripta 20.000,-Ft
c) 6 személyes kripta 25.000,-Ft
4.) Urnahely 10 évre (kolumbárium):
40.000,-Ft + 1000,- Ft/év meghosszabbítás
Urnasírbolt
12.000,-Ft
Az újraváltási díj 25 évre: a megváltás díjával megegyező összeg.
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II. Az üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatási díjak:
A ravatalozó használata
A hűtő használata
Építési munka esetén*(víz, áram használata)

5000,- Ft/temetés
3000,- Ft/temetés
3000,- Ft/nap

*A munkálatok megkezdését kötelező bejelenteni a temető gondoknak!
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!

Együttműködési megállapodás Báta Község Önkormányzata és a Római Katolikus
Egyházközösség részéről
(kivonat)
1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Temetőt közcélú munkásai által rendben tartja, a szemetet rendszeresen
elszállítja. A Ravatalozó és a Temető közüzemi számláit az Önkormányzat egyenlíti ki és gondoskodik az
épület karbantartásáról.
2. Az Egyházközösség vállalja a temetési sírhelydíjak beszedését, valamint az újra megváltások díjának beszedését. Továbbá vállalja a temetőkönyv vezetését és a gondnoki feladatok ellátását.
3. Az egy fő ügyintéző megbízási díját az Önkormányzat támogatás jogcímen átutalja a közösség javára.
4. Az együttműködő felek megegyeznek abban, hogy a temetőgondnok által beszedett sírhelydíjak az Önkormányzatot illeti meg, amelyet a Temetőgondnok havonta elszámol a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
irodája felé.
Báta, 2004.12.15.
Román János sk.

Sziebert György sk.

A Biodiverzitás Fővárosa cím megszerzésére irányuló versenyről
Az uniós tagállamok környezetvédelmi és területfejlesztési szervezetei második alkalommal hirdették meg a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség fővárosa versenyt Franciaország, Németország, Magyarország, Szlovákia és Spanyolország területén.
A Magyarországi Települések Biodiverzitás Díjáért folyó verseny célja volt megtalálni azokat a
magyarországi önkormányzatokat- a kis falvaktól
a városokig-, akik 2010-ben a legtöbbet tettek a
biológiai sokféleség megőrzése és védelme érdekében. Összesen 175 település mutatott érdeklődést a verseny iránt és végül 50 kérdőív
került értékelésre.
Október hónapban került nyilvánosságra,
hogy az ország minden tájáról érkezett pályázatok közül Báta a - 2000 lakos alatti települések kategóriájában - második helyezést ért el. A díjat Szabó
Péter alpolgármester vehette át 2011. november 3-án, Tatán. A résztvevő településekről kiadvány is készült, amit a www.balatonregion.hu/biodiverzitas_dij linken megtekinthető.
2000 lakos alatti települések kategóriája:
Pályázatot beküldő települések:
Kunsziget (1. helyezés), Báta (2. helyezés), Alsómocsolád (3. helyezés), Ibafa-Gyűrűfű, Tihany, Sátorhely, Hét,
Nagybánhegyes, Táska, Balatonendréd, Balatonmagyaród, Zalaszántó
A Biodiverzitás Magyarországi Fővárosa: SZENTES
A természetvédelem területén elért kiemelkedő tevékenységéért különdíjban részesült: BUDAÖRS
A pályázatot Mózes Éva írta.
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Honosítás

A Magyar Köztársaság elnöke Gábor Mihályné és Vaida Sarolta Imola bátai lakosokat honosította. Az állampolgársági esküt ünnepélyes keretek között 2011. október 18-án tették le Báta Község Polgármester Asszonya
előtt a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Balogh Imréné

Október havi közmunkák
Katolikus- és református temető takarítása
Fő utcai árkok takarítása, szemét szedése, söprése
Önkormányzati kert művelése- burgonya, sütőtök
betakarítása és elraktározása pincében
Szent Vér templom és a Szent Mihály templom
környezetének kapálása, virágosítása
közintézmények, közterületek környékének virágosítása
Egészségház takarítása hetente kétszer
Buszmegállók és környékének takarítása, gondozása
Piactér és környékének mindennapi takarítása
Önkormányzati Hírlevél c. újság kihordása
Levelek kézbesítése a Polgármesteri Hivatalból

Művelődési ház felső szintjének belső felújítási
munkálata (vakolás, glettelés, festés)
Egy fő kisegítő az óvodában
Egy fő kisegítő az iskolában
Vágóhíd utcánál nádvágás
Hagymás patak és a falu alatti Sárvíz szakasz
nádvágása
Hunyadi Mátyás mellszobor környezetének kialakítása
Szüreti Szőlőtaposó rendezvény helyszínének
előkészítése: helyszín berendezése, ruhatár üzemeltetése, rendrakás
Furkótelep és környezetének rendbetétele
Bíró Barbara

HIRDETMÉNY
körzeti erdőtervezés megkezdéséről
A Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a 2011. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 96/2010. (X.
17.) VM rendelet 2011. október 25.i hatálybalépésével a Gemenci erdőtervezési körzetre vonatkozóan
megkezdte a 2011. évi körzeti erdőtervezést.
Az érintett erdőgazdálkodók, önkormányzatok és az erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezetek a körzeti erdőtervezés megkezdésétől számított 45 napig - tehát 2011. december 9-ig - írásos javaslatokat tehetnek a körzetben folytatandó erdőgazdálkodással (például a felújítási módokkal, az erdősítési célállományokkal, a fahasználatokkal, az üzemmóddal és a rendeltetéssel összefüggésben), valamint az erdőt érintő
érintő közjóléti tevékenységgel és a konkrét közjóléti fejlesztési elképzelésekkel ( pl. parkerdő kialakítása, erdei
tanösvény, erdei tornapálya létrehozása) kapcsolatosan. Az üzemmód és a rendeltetés megváltoztatására vonatkozó külön betartandó szabályokat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény27-28. §-ai és a 29.§ (3)-(6) pontjai tartalmazzák.
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Az erdőgazdálkodással kapcsolatos javaslatokat az
(aeszpecs@aesz.hu) vagy postai úton (7602 Pécs, Pf.274.) fogadja.

Igazgatóság

elektronikus

formában

Azoknak az előírásoknak a megváltoztatására, amelyek hatása a tervezési időszakon túlmutat, oly módon
lehetjavaslatot tenni, hogy az a fenntartható erdőgazdálkodást, az erdők természetességi állapotának megőrzését vagy javulását szolgálja.
Az Igazgatóság az erdőtervezés alá vont területeken a telepi bejárás során méréssel, adatgyűjtéssel meghatározza az erdőrészletek termőhelyi viszonyait és az erdőállományok jellemzőit. Emellet elvégzi az erdészeti nyilvántartási térképek elkészítéséhez szükséges felmérési munkákat.
A telepi felvételezést és az erdőgazdálkodással kapcsolatos javaslatok beérkeztét követően az Igazgatóság erdőrészlet-szintű tárgyalást tart az érintett erdőgazdálkodókkal való egyeztetés céljából.
Az erdőrészlet-szintű tárgyalások lezárása után az Igazgatóság lakossági egyeztető tárgyalást tart. A tárgyalásra a lakosság, valamint a részletszintű tárgyalás előtt javaslatokat benyújtók bevonásával kerül sor. A meghívottakat érintő előírás javaslatok a lakossági egyeztető tárgyalás előtt 15 nappal elérhetők lesznek az MgSzH
Erdészeti Igazgatóság honlapján (www.mgszh.gov.hu).
Az Igazgatóság a lakossági egyeztető tárgyaláson tájékoztatást ad a jelenlévőknek a körzet természetbeni állapotáról, a következő időszak erdőgazdálkodási lehetőségeiről és korlátairól, a körzetben lévő Natura 2000 területekre vonatkozó információkról, valamint a társadalmi részvétel, a vélemény-nyilvánítás, illetve az adatokhoz
való hozzáférés lehetőségeiről. A lakossági egyeztető tárgyaláson kerül bemutatásra a körzet erdészeti közjóléti
fejlesztési terve is.
A körzeti erdőtervezés befejezéseként - a körzetierdőterv elfogadása érdekében - az Igazgatóság záró tárgyalást tart az érintett erdőgazdálkodók és önkormányzatok bevonásával.
Az igazgatóság a körzeti erdőterv elkészítését követően 30 napon belül a nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentős tevékenységnek minősülő fakitermelések térbeli elhelyezkedését ábrázoló tematikus térképet tesz
közzé az MgSzH Erdészeti Igazgatóság honlapján. Ugyancsak a honlapon kerül közzétételre a körzet erdészeti
közjóléti fejlesztési terve. A közzétételt követő 8 napon belül - a honlapon keresztül - bárki írásos észrevételt
tehet a tájékoztatásban foglalt információkkal kapcsolatosan.
Hirdetmény kifüggesztésének napja: 2011.október 28.
Hirdetmény levételének napja: 2012. január 13.

Egyházi hírek
Tisztelettel tudatjuk Báta község polgáraival, hogy létrejött a Baris- és Huszár család által alapított Szent Vér Bátai Templomokért Alapítvány.
Székhelye: 7149 Báta, Fő u. 335.
Az Alapítvány célja és közhasznú tevékenysége:
A bátai katolikus templomok, kápolnák, keresztek és egyéb épített emlékek megóvása, illetve helyre állítás.
A bátai Szent Vér templom felújítása, illetve búcsújáró helyként történő országos ismertté tételének elérése és
támogatása.
A katolikus szent vér kultusz emlékének felelevenítése, az európai kegyhelyekkel történő kapcsolatfelvétel, szellemi és lelki összetartozás erősítése.
Báta Községben a keresztény szellemiségű oktatás, nevelés támogatás.
A bátai Szent Vér templomhoz, illetve hagyományához kapcsoló zarándok és kulturális turizmussal kapcsolatos
szálláshelyrendszer kiépítése.
A gyermekek, az ifjúság, a családok építő jellegű, kreatív szabadidő eltöltésének támogatása, ennek érdekében
rendezvények, táborok, kirándulások szervezése, illetve támogatása.
Az Alapítvány célja a megvalósítást segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása.
Céljai elérése érdekében az Alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:
a.

Műemléki értékek felkutatása, védetté nyilvánítás kezdeményezése, műemlékek folyamatos ápolása
és megóvása, ennek érdekében kiadványok készítése, helyreállítások támogatása, tudományos alap-
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kutatások és kutatások, oktatás, ismeretterjesztés szervezése és támogatása.
b.

Katolikus szellemi kulturális örökség megőrzése.

c.

Gyermekjóléti szoláltatást végző intézmények, otthont nyújtó ellátást végző intézmények alapításának, működésének kezdeményezése, támogatása.

d.

Keresztény fiatalok nevelése.

e.

Különböző pályázatok, ösztöndíjak meghirdetése hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak.

f.

Az Alapítvány céljainak megvalósítása és minél szélesebb körben történő támogatás nyújtása érdekében nemzetközi kapcsolatok kialakítása, elősegítése, támogatása.

g.

Hazai és nemzetközi táborok szervezése, pályázatok útján a külföldön szervezett táborokban való
részvétel támogatása, ilyen táborokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátása, külföldön élő gyermekek magyarországi táborozásának, nevelésének támogatás.

h.

Oktatás, képzés, tanácsadás elősegítése, ezzel kapcsolatos pályázatok kiírása.

i.

Más hasonló célú társadalmi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés kialakítása, a kapcsolatok ápolása.

j.

Egyházi ünnepek megrendezése, szervezése.

Az Alapítvány a céljai elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c. pontjában felsorolt tevékenységek közül:
2:

szociális tevékenyég, családsegítés, időskorúak gondozása,

4:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

6:

kulturális örökség megóvása,

7:

műemlékvédelem,

10:

gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

13:

a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

A kuratórium 5 tagból áll:
Elnök:
Gazdasági vezető:
Egyház részéről:
Ifjúsági referens:
Egyházközösség részéről:

Huszárné Lukács Rozália
Barisné Zsinkó Julianna
Herendi János apát
Lőrincz Szabolcs
Kiss József Jánosné

Felügyelő bizottság:
Elnök:
Tag:

Sümegi József a II. Géza Gimnázium igazgatója, diakónus
Németh Attila a Bátai Gyermeklánc Közalapítvány elnöke
Muth József Egyházközösség tagja

Az Alapítványhoz szánt adományokat a Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet bátai fiókjában lehet befizetni
Kiss József Jánosnénál. A befizetésnél kérjük jelezze, hogy mire kívánja fordíttatni adományát.
Az adományok gyűjtését más személy nem végzi!
Adományaikat előre is köszönjük!
Tisztelettel: Huszárné Lukács Rozália
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A Duna természetesen! Projektnap általános iskolásoknak.
Általános iskolás tanulóknak tartottunk játékkal egybekötött nyílt napot, ismeretterjesztő tájékoztatást a
példaértékű környezet- és természetvédelmi GEF projekt megvalósításának részleteiről a Fekete Gólya
Házban, 2011. október 14-én. A játékos tájékoztatón tengelici, szekszárdi és bátai tanulók és pedagógusok vettek részt. A tájékoztatást a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területi képviselője, a Fekete
Gólya Ház múzeumpedagógusa és a Strategic Scope Kommunikációs ügynökség szakemberei tartották.
Báta polgármestere Huszárné Lukács Rozália köszöntötte a vendégeket.
„A lehető legkisebb beavatkozással
a lehető legkedvezőbb eredményt
elérni!” Ez a szakmai mottója a Globális Környezetvédelmi Alap (GEF),
a Világbank és a Vidékfejlesztési
Minisztérium által finanszírozott projektnek. A projekt megtervezését,
lebonyolítását és szakmai felügyeletét a Dél-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság látja el, a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve, aki a projekt
kedvezményezettje.
A projekt öt helyszínt érint a közel 10
ezer hektáros területen: a Csertai-, a
Grébec-, a Káposztás-, a Mohács
közelében lévő Mocskos-Duna területén, valamint a Bátai-Holt-Duna
egy-egy szakaszán. A feliszapolódott területen több tízezer köbméter
anyagot kotortak ki és vadmentő
dombokat építettek. A bátai szakaszon olyan zsilipet is építenek, aminek segítségével meghatározott vízállások
között szabályozni lehet majd a holtág felsőbb szakaszának vízszintjét. A nyílt napot és játékos tájékoztatót éppen ezért tartották Bátán.
Mórocz Attila, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának területi képviselője előadásában bemutatta az érintett terület növény és állatvilágát, és beavatta a gyerekeket Gemenc és a Duna-Dráva Nemzeti Park védett világába. „Úgy végeztük a munkát, az élőhelyek rehabilitációját, újjáépítését, hogy ez a gazdag növény- és állatvilág itt maradjon a közeletekben!” – mondta.
A játékos tájékoztató egyik célja az volt, hogy a gyerekek megértsék, aktívan kell védeni a környezetet és a konkrét területi beavatkozások egy ilyen projekt során is a minimális szinten maradtak, a beavatkozások során beépítésre került művek, műtárgyak pedig utánozzák az ártér eredeti működését.
Három általános iskolából, Báta és Tengelic általános iskolájából és a szekszárdi Baka általános iskolából vettek
részt gyerekek a játékos tájékoztatón. Szekszárdról a gyógypedagógiai tagozat tanulói közül is eljöttek. A Fekete Gólya Ház vezetője, Mózes Éva a projekt részleteit a gyerekek környezetének közvetlen közelébe hozta a fekete gólyák élőhelyeinek bemutatásával. A Strategic Scope munkatársai interaktív vetélkedőt, játékot szerveztek
a délelőtti és a délutáni gyerekcsoportoknak.
A gyerekek Bátán tett sétájuk során megnézhették a GEF projekt helyszíni munkálatainak eredményét és fotókat
készíthettek. Faidt Józsefné, a bátai általános iskola igazgatója kiváló kezdeményezésnek tartotta a rendhagyó
módon gyerekeknek tartott projekt tájékoztatót.
2011. október 28-án Halloween party.
A gyerekek nagy örömére immár második alkalommal rendeztünk Halloween partyt a Fekete Gólya Házban. A
programok között tökfaragás, üvegmécses és denevérkészítés, arcfestés, és az elmaradhatatlan fáklyás boszorkány felvonulás szerepelt. Igazán felszabadult hangulatban kezdhették az őszi szünetet a résztvevő gyerekek!
Mózes Éva

Fekete Gólya Ház – Múzeum – Élmény – Játék
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Zsűriztetés Sióagárdon
Október 26-án a sióagárdi Művelődési Házban 23 kézműves 101 db alkotását értékelte a budapesti Hagyományok Házából érkező népi iparművészeti szakértő zsűri. Voltak szőttesek, viseletek, gyékény, csuhé és bőrből
készült tárgyak, gyöngy és kerámia ékszerek, bőr és szőrme ruházat. A zsűri "A" kategóriásnak 35, "B" kategóriásnak 35, ajándék kategóriás minősítésre 11 alkotást ítélt.
Ez évben mintegy 1/3 résszel csökkent a zsűrizett alkotások száma köszönhetően a majdnem duplájára növekedett zsűriztetési díjnak.
Jómagam 10 db alkotást bocsájtottam zsűrizésre, melyből" B"
kategóriás minősítést kapott 5 db munkám. Ezek: sárközi
röpike, selyem szoknya rakott félbodrú köténnyel, rojtos kötény, női ing; sváb női blúz nyakba akasztós gallérral.
"A" kategóriás minősítést kapott 5 db munkám: két sárközi
női ing, bátai leány viselet légcsipke díszítéssel
(selyemszoknya félbodrú békaorros ráncolású kötény, szoknya anyagával azonos kabát, bársonyperém), bátai katolikus
asszony viselet oblegáció díszítéssel
(selyem szoknya, köténnyel, hosszú ujjas röpike, fékető),
sváb férfi ing.
A képen látható "A" 2205/2011 zsűriszámú katolikus aszszonyviselet dicséretet kapott
Pirisáné Nagy Katalin

Bátai Nyugdíjas Egyesület Hírei
2011. október 6-án (csütörtökön) 17 órai kezdettel a Művelődési Ház könyvtár helyiségében „Recept Túrán” vettünk részt.
2011. október 8-án Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek
Érdekszövetsége, Szekszárdon a Garay Gimnázium dísztermében tartotta meg az IDŐSEK VILÁGNAPJÁT, ahol
egyesületünk is részt vett. Asszonykórusunk Sárközi népviseletben népdalokat adott elő, illetve Sümegi Józsefné
és Tóth Zoltánné egy-egy szóló énekkel lépett fel. Lukács
Józsefné pedig verssel és énekkel köszöntötte az ott megjelent időseket. Köszönöm a részvételt Pirisa Józsefnének
is, valamint Faidt Józsefnének, hogy elvitt bennünket, és
ezzel is támogatta egyesületünket.
Tóth Zoltánné

Élménybeszámoló
„Fellépés, fellépés hátán...” Az utóbbi pár hétvégénket ezekkel a szavakkal lehetne a leginkább jellemezni. Harkányban, Pécsen valamint
Siklóson is megmutathatta a Pántlika Ifjúsági Tánccsoport a tudását.
Harkányban Szüreti Fesztivál alkalmával léptünk fel a fürdő területén,
amit egy menettánc követett. Az időjárás is nekünk kedvezett így fürdeni is volt alkalmunk, ami az izzasztó előadás után igazán jól esett. Pécsen úgy nevezett: Nemzetközi CINKE találkozót tartottak, ahol személyesen ismerkedhettek meg irodalmárok, képzőművészek, zenészek,
és táncosok. A bátaiak az Origó-Házban mutatkoztak be, ez
után minden szervezet és a közönség együtt levonult a közösségi házba ahol kezdetét vette a hagyományvédő szüreti bál. Siklóson, mint
minden évben, most is nagy vendégszeretettel vártak minket. Részt
vettünk a szüreti felvonuláson, majd a siklósi várudvar színpadán léptünk fel. A többi produkció leforgása alatt a
várat belülről is megcsodálhattuk. Rengeteg tapasztalattal és élménnyel lettünk gazdagabbak. A jó hangulatból
nem volt hiány, minden fellépést a már szinte hagyománnyá vált közös éneklés zárt le haza fele a buszon.
Pálnok Zsanna

Fazekas Alapítvány hírei

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 - 16.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: Hellingerné F. 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

A Változatos megyéink az Európai Unióban
Című pályázaton- melyet a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium írt ki Szodorainé Mohr Szilvia harmadik helyezést ért el az Egyesülve a sokféleségben
című alkotásával.
A pályázaton fontos értékelési szempont
volt a művészi érték, az alkotás újszerűsége és informatív jellege, valamint az, hogy
mennyit árul el az alkotóról a településről,
megyéről és mennyire kapcsolható az Európai Unióhoz és a kormányablakokhoz.

Tárlatvezetés Patonainé Tóth Erzsébet elmondása alapján

„Vén gazember” színielőadás (1947.)
Rendező: Kápolnás József, Ivánka Mihály
Főszereplő: Papp István
Szereplők:
Balról alsó sortól kezdődik a felsorolás: Kiss János, Papp Istvánné Horváth Erzsébet, Vörös Mihály, Pápa Panni, Sümegi Mária, Rácz István, Sümegi László
Jobbról a középső sor: Czita Erzsébet, Hegedűs Ferenc, Ivánka Ferenc, Fábián
Imre, Fejes Sándor, Szabó Ferenc, Benács János
Balról a felső sor: Padics László, Takaró Mihály, Sümegi Albin, Mózes József,
Tóth László, Zsinkó József, Patonai János
Móhr János Zoltánné

Felhívás
Kedves bátai lányok és asszonyok! Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy
Dr. Tóth János szülész-nőgyógyász főorvos 2011.12.09-én pénteken végez
méhnyakrák szűrést Bátán az Egészségházban.
Pontosabb tájékoztatás a kezdés időpontját illetően november hónap végén várható, a faluban kihelyezett plakátokon valamint a házakba eljuttatott szóróanyagon keresztül.

Hellingerné Fehérvári Márta
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