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Báta Község Önkormányzata és Polgármester
Asszonyunk
december 22-én délután a Művelődési
Házba várta a falu apraját és nagyját, hogy
karácsonyi hangulatban, egy kellemes délutánt tölthessünk el
együtt.
Az ÁMK iskolásai,
óvodásai és a Bátai
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület tagjai tartottak előadást. Énekeltek, táncoltak, verset mondtak, felelevenítették Jézus
születésének történetét, valamint a táncosok előadásában, egy szívmelengető karácsonyi történetet láthattunk.
Az előadások után frissen sült diós-, mákos kalács és üdítő várta a vendégeket.
Takaróné Antal Tímea

Nyugdíjas Egyesület karácsonyi ünnepsége!
2011. december 19én (hétfői napon) 15
órai kezdettel tartottuk meg a Művelődési Házban a karácsonyi ünnepséget. Ezúttal szeretném megköszönni Huszár Tibornak és feleségének, hogy támogatták
egyesületünket
a
finom pörkölttel. Köszönet a Hunyadi
János Általános Iskola tanulóinak a betlehemi játékért, amivel
meghittebbé
tették
ezt a napot.
Polgármester Asszony oklevéllel, virággal köszönetét fejezte ki az egyesület azon
tagjainak akik 2011-ben is vitték Báta hírnevét és segítségére voltak különböző feladatok megoldásában...
Tóth Zoltánné
Nyugdíjas Egyesület vezetője
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Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2011.12.15 -i testületi ülésről:
344/2011.(XII.15.) számú határozat Imrő Mónika a
Bátai Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kérelméről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Bátai Szolgáltató Kft. által üzemeltetett,
Vágóhíd u. 17. szám alatti Vendégház bérleti díjától
vendégforgalom hiányában eltekint, azzal a feltétellel,
amennyiben a Vendégházban lesz forgalom a bruttó
bevételből a közüzemi díjak levonása után, a megmaradt rész 50 %-a az önkormányzatot illeti meg. Az ügyvezető az iránti kérelmét, miszerint egy fő alkalmazottat
felvesz adminisztrációs feladatok ellátására, a képviselő
-testület nem támogatja.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
345/2011.(XII.15.) számú határozat a köztisztviselői
teljesítményértékeléshez szükséges kiemelt célok
meghatározása, 2012. évre
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bátai
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben a
2012. évre támasztandó teljesítménykövetelmények
alapjául, az alábbi célokat határozza meg:
1.Önkormányzat és intézményei zavartalan működtetése, az ehhez biztosított pénzeszközök hatékony felhasználása.
2.Az önkormányzati épületek tekintetében tervszerű
karbantartás kialakítása.
3.Közszolgáltatások magas szakmai színvonalon történő biztosítása. A közigazgatási feladatok ellátásához
kapcsolódó jogszabályok alapos ismerete. A Hivatal
ügyintézésében erősödjön tovább a szolgáltatói jelleg
és fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás
eszközei és módszerei, az ügyfelek pontos, gyors és
teljes körű tájékoztatására.
4.Folyamatos önképzés, részvétel a színvonalas szakmai munkát elősegítő képzéseken.
5.Ügyfélbarát közigazgatás, gyors, hatékony ügyintézés. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése.
6.Pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Törekedni kell arra, hogy a feladatellátáshoz minden igénybe vehető és bevonható forrást felderítsen a Hivatal.
7.A jegyző hatásköreinek 2012-ben bekövetkező átadás
-átvétel előkészítése és zökkenőmentes lebonyolítása
a járási hivatal részére.
8.Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel. Civil szervezetek működését segítő tevékenység, a helyi civilszervezeteknek továbbra is segítséget kell nyújtani a
pályázataik elkészítésében.
9.Az önkormányzati nagyrendezvények maga színvonalú szervezéséhez hozzájárulni.
10.Az új önkormányzati törvényből adódó átszervezé-

sek, feladat átadás-átvétel szakszerű lebonyolításának
végrehajtása.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester, Dr.
Bálint József jegyző
Határidő: 2012. január 1.-2012. december 31.
346/2011.(XII.15.) számú határozat a 2012. évi Iskolatej programban való részvételről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2012. évben is csatlakozik az Iskolatej
programhoz.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: azonnal
348/2011.(XII.15.) számú határozat Zsinkó Ilona védetté nyilvánítás megszüntetésére irányuló kérelméről
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zsinkó
Ilona Báta Fő u. 136. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalását elnapolja, mindaddig, amíg a tulajdonában
álló Báta Fő u. 80. számú, 1276. hrsz-ú ingatlan védetté
nyilvánításának megszüntetéséhez, a szükséges szakhatósági véleményeket beszerzi.
Felelős: Dr. Bálint József jegyző
Határidő: Folyamatos
349/2011.(XII.15.) számú határozat az önkormányzati
tulajdonú konyhakert megművelésre beérkezett árajánlatokról
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú konyhakert művelésére beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet válassza ki.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
351/2011.(XII.15.) számú határozat a szociális rászorultság alapján igényelhető fa árának meghatározásáról
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rászorultság alapján igényelhető fa árát bruttó 3000
Ft/e.m3-ben, a vásárolható fa mennyiségét pedig 2 e.m3
-ben határozza meg.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
352/2011.(XII.15.) számú határozat az orvosi rendelőhöz tartozó lakásrész bérleti díjának megállapításáról
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dobó
K. u. 1. számú orvosi rendelőhöz tartozó lakásrész egy
helységének bérleti díját bruttó 10.000 Ft/hó+rezsi díjban
állapítja meg.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: folyamatos
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Önkormányzati helyreigazítás
A félreértések és a keringő szóbeszédekre a következő választ adjuk:
A képviselő-testület a 204/2011 (VI.29) határozatában véglegesítette az ÁMK létszámleépítését az alábbi módón:
204/2011 (VI.29.) Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 175/2011 (V.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Bátai Művelődési Központban a következőket rendeli el:
- az általános iskolában 2 pedagógus munkaviszonyának megszüntetése,
- 1 pedagógiai asszisztens munkaviszonyának megszüntetése,
- 1 takarító munkaviszonyának megszüntetése,
- karbantartó munkaidejének 8 óráról 4 órára csökkentése.
Az ÁMK vezetője jelezte, hogy nem kíván senkit elküldeni a pedagógusok közül, ezért mind a vezető és helyettese a Nyugdíjbiztosítóval történt egyeztetésük után írásban kérték nyugdíjaztatásukat. Az Igazgató Asszony
2011. július 10. napjától, helyettese pedig 2011. július 07-től. Egyben kérték a Képviselő-testületet, hogy mivel a
bérük 2011. december 31.-ig benne van a költségvetésben, szeretnének a nyugdíj mellett ez idáig dolgozni. A
vezető hivatkozott a Támop 3.3.3. pályázat sikeres lezárására, valamint a 2011/2012-es tanév zavartalan
indításának érdekében.
A Képviselő-testület ezen igényüket is biztosította.
A karbantartó jogviszonya a Képviselő-testület által nem került megszüntetésre, a határozatban foglaltak szerint
munkaideje 4 órás munkarendre csökkent. Azonban 2011. június 19-én a munkáltatója által felajánlott munkaidő
csökkentést 2011. július 04. dátummal, írásban a munkáltatójánál visszautasította.
Mindezeknek bizonyítékai a benyújtott felmondási kérelmek és azokon saját kezű aláírásuk.
Az ÁMK mindkét vezetőjének munkaviszonya 2011. december 31-én megszűnt.
A karácsonyi ünnepségen, ahol ott volt az iskola minden tanulója szüleikkel, valamint a község lakosságának
nagy része, ekkor szerettük volna megköszönni a sok– sok éven keresztül kifejtett áldozatos munkájukat és átadni a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által megküldött jubileumi emlékplaketteket. Az ünnepségen (amelyre külön meghívót is kaptak) az ÁMK vezetői nem jelentek meg.
Összegezve: a vezetőket senki nem küldte nyugdíjba, kérésüket a megállapodások szerint a Képviselő-testület
és a Polgármester is tiszteletben tartotta.
Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Változások az Önkormányzati törvényben
Az országgyűlés 2011. december 19-én megalkotta a 2011. évi. CLXXXIX. törvényt a Magyarország helyi önkormányzatairól. A törvény több lépcsőben lép hatályba. 2012. január 1; 2012.április 15; 2013. január 1 és 2014.évi
önkormányzati választások napján.
A legfontosabb változások a következők:
a települési Önkormányzatok a községekben. a városokban, járásszékhely városokban, megyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben működnek,
a községnek, a városnak,a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat és hatáskörei lehetnek,
a helyi önkormányzat képviselő testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatok feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre,
közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.
a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös
hivatalhoz tartozó települések száma hét.
A fentiekből következik, hogy Báta község önkormányzatának az elkövetkező időszakban felelős döntéseket kell
hozni a lakosság közszolgáltatásokkal történő ellátása érdekében. Természetesen ezen rövid hír keretében nem
lehet teljes körű tájékoztatást adni a változásokról, ezért az újságban folyamatos tájékoztatást adunk a jövőbeni
változásokról.
Dr. Bálint József
jegyző
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December havi közmunkák
Közintézmények, közterületek karbantartása
Fő utca árkok takarítása, szemét szedés, söprés
Szent Vér templom és Szent Mihály templom környezetének rendben tartása
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 mögötti vízpart szélének takarítása, tereprendezése (bokrozás, kaszálás, kerítés
oszlopok helyreállítása)
Művelődési ház napi takarítása
Művelődési házban belső felújítási munkálatok
(öltözők glettelése, festése)

Művelődési ház parkjának gondozása
Egy fő kisegítő az óvodában
Egy fő kisegítő az iskolában
Egy fő kisegítő a napközi konyhán
Jótékonysági rendezvényre asztalok, székek pakolása, ruhatári feladatok ellátása
Falukarácsony szervezésében való részvétel
(asztalok, székek pakolása)
Fakitermelő brigád után az ágfák összegyűjtése
és behordása a depóba
Hó eltakarítása (lapátolás, só és homok szórása)
Bercsényi u. védgát-töltés átereszeinek kitisztítása, levezető árkok kitakarítása
Sallai és Fürst S. utca közötti kisköz takarítása
(bokrok kivágása, tereprendezés)
Vörös Szilvia

Kedvezményes tűzifa vásárlás
Báta
Község
önkormányzat
képviselőtestületének 16/2011.(XI.30.) számú szociális ellátások helyi szabályairól szóló a 20/2011.(XII.15.) rendelete által módosított rendelet 18/A.§ szerint kedvezményes tűzifa vásárlásra nyílt lehetőség.
Az előzetesen beérkezett kérelmek elbírálásához
szükséges volt a megfelelő kérelem nyomtatvány és
a háztartás tagjainak jövedelem igazolása. Az értesítést követően az előzetesen beadott 13 kérelmező
közül 10 fő teljesítette az értesítésben szereplő felté-

teleket. Ezen felül még 6 fő nyújtott be kedvezményes tűzifa vásárlás iránti kérelmet.
Báta Község önkormányzat képviselő-testülete
2012. január 11-ei ülésén döntött az igények kielégítéséről, mely szerint 16 háztartás vehette igénybe a
kedvezményes tűzifa vásárlási lehetőséget, 3 fő kérelmét elutasították, mert a megadott határidőig nem
csatolta a szükséges igazolásokat.
Dr. Lehel Péterné
szociális főelőadó

Karácsonyi jótékonysági rendezvény
A színpad felújításához a karácsonyi jótékonysági rendezvényre a következő személyektől, illetve szervezetektől érkeztek adományok és tombola felajánlások:
Tombola felajánlások:
1. Autó Sity Kft.
2. Báta Község Önkormányzata
3. Bátai Horgász Egyesület
4. Bátai József
5. Bátai Kézműves Egyesület
6. Bátai Polgárőr Egyesület
7. Bátai Szolgáltató Kft.
8. Bátaszék és Vidéke ÁFÉSZ
9. Bát-Tej Kft.
10.Besszer Lajosné
11.Diego Kft.- Mohács
12.Dr. Bálint József
13.Gelencsér Sándor
14.Háder Lajos
15.Huszákné Czencz Marietta
16.Huszár Tibor
17.Huszárné Lukács Rozália
18.Kiss Jánosné

19.Kiss József
20.Kulutáczné Strasszer Ivett
21.Malagurszki Lajos
22.Molnár Optika- Bátaszék
23.Pirisáné Nagy Katalin
24.Sári Épker Kft.
25.Szaszkó Istvánné
26.Teibert Mihály
Támogató jegyeket vásároltak:
1. Barisné Zsinkó Julianna
2. Bergmann Mariann
3. Biczó József
4. Csippán János
5. Csippán Jánosné
6. Dér János
7. Dér Jánosné
8. Dömötörné Horváth Mária
9. Dr. Somosi Szabolcs

10. Dr. Somosiné Kispál Gabriella
11. Fazekas István
12. Fazekasné Lukács Veronika
13. Felkert Ferencné
14. Imrő József
15. Karádi László
16. Karádi Mariann
17. Kovácsné Borbély Zsuzsanna
18. Lukács Józsefné
19. Mihó István
20. Mihó Istvánné
21. Pék László
22. Pilisi Zoltán
23. Pilisi Zoltánné
24. Pirisáné Nagy Katalin
25. Sófalvi Erzsébet
26. Ujváry István
27. Vincsákovics József
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Kiemelt támogatók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tisztelt Lakosság!

Abaton Bt.
B. Tóth Józsefné
Conet Kft.-Szekszárd
Dél-Tolna Közmű Kft.- Bátaszék
Kajári Bt.- Paks
Kocsis Jánosné

A CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. tájékoztatja a
lakosságot, hogy Báta községben a kéményseprőipari közszolgáltatás végzésének várható időpontjai
2012. évben:
I. félévben:
Január
Február
Március
Április

Köszönjük a támogatást!
Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
továbbra is folytatódik a Művelődési Ház színpadának felújítására szánt adományok gyűjtése. Az adományokat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági irodájában lehet befizetni.

II. félévben:
Július
Augusztus
Szeptember

Tisztelettel és köszönettel:
Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Caminus Kft.

ÁMK hírei
Óvodai hírek
November 23-án Dékány Ágnes bábművész „A fogfájós sárkány” című darabbal örvendeztette meg a
gyermekeket.
A Mikulás az idén nem rendhagyó módon került
megrendezésre. A gyerekek versekkel, énekekkel
készültek, de ezt nem szervezett műsor formájában
és szülők előtt adták elő, hanem amikor váratlanul
betoppant a Mikulás egy délelőtt. Beszélgetett, játszott a gyerekekkel és közben élményfotók készültek.
Egy másik Mikulás is járt az óvodában a Polgármester Asszony jóvoltából, aki ajándékcsomaggal lepte
meg a gyerekeket.
Luca napján karácsonyváró ügyes kezek délutánt
rendeztünk az óvodában, ahol minden gyermek szü-

lővel közösen készíthetett ajándékot, díszeket, és
készülhetett az ünnepre.
Jó hangulatban, sok szép dolgot készítettek a résztvevők.
A Falukarácsonyra nagy izgalommal készültek a
gyerekek, ahol a nagycsoportosok műsorral, majd a
középsősökkel együtt tánccal lepték meg a közönséget. Ehhez, a lányok szoknyájához szükséges anyagot a Polgármester Asszonytól kapta az óvoda.
Köszönjük szépen!
A szoknyák megvarrásában köszönjük a segítségét,
Malagurszki Lajosnénak, Csele Gyulánénak, Kovács
Friderikának és Kovács Istvánnénak.
Dömötörné Horváth Mária

Könyvtári hírek
Örömmel értesítem a kedves olvasóimat, hogy új
könyvek érkeztek a könyvtárba. Sokféle témából lehet
válogatni. A legújabb, a könyvesboltokban megvásárolható sikerkönyvek, krimik, történelmi regények, családregények egész sora várja az érdeklődőket!
Könyvtárunkban az Országos Könyvtári Napokon október 6-án „ReceptTúra” avagy „Ahogy a nagymama készíti”című délután megszervezésére került sor.
A program célcsoportja a bátai nyugdíjas klub volt. Az
összejövetelen a főzés-sütés iránt érdeklődő asszonyok és lányok vettek részt. Nagy érdeklődés jellemezte a találkozót. A részt vevők kipróbált és jól bevált
étel- és süteményrecepteket mutattak be egymásnak.
Többen receptgyűjteménnyel, néhányan saját sza-

kácskönyvvel érkeztek. A könyvtárban lévő, témához
kapcsolódó könyvek ajánlására és kölcsönzésére is
sor került.
A nagy érdeklődésre és a kellemes hangulatra való
tekintettel a jelenlévők úgy döntöttek, hogy kéthavonta
kerüljön megrendezésre a találkozó.
December
15-én
tartottuk
a
következőt,
„Karácsonyi sütés-főzés” –címmel. Jó hangulatban
telt az összejövetel.
A következő klubra húsvét előtt kerül sor.
Várom Önöket (a téli időszámítás) szerinti nyitva tartás
idejében!
Szabóné Varga Renée
könyvtáros
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Civil szervezetek hírei
Horgász Közhasznú Egyesület hírei
Ezúton szeretnék minden horgásztársnak és az olvasóknak nagyon boldog Új Évet kívánni a magam és az
Egyesület nevében.
Tájékoztatom a horgásztársakat, hogy a tagdíjakat az alapszabály szerint tárgyév március 31- ig kell befizetni.
Aki a fogási naplóját nem adta le (az üres naplót is!) határidőig (január 10-ig), nem válthat állami jegyet a
2012-es évben.
2012. évi árak:
Tagdíj:
Szövetségi tagdíj:

felnőtt:
Ifjúsági:
Állami jegy:- (gyermek) 14 éves korig:
14-70 éves korig:
70 év felett:
Pösze- Sárvíz:
Keszeges- Mélygödör:
egyesületi tagnak:
gyermek:
ifjúsági:
felnőtt:
Más egyesületi tag:
ifjúsági:
Felnőtt:
Napi jegy (Keszeges- Mélygödör- Pösze):
Duna-Ferenc csatorna:
Éves gyermek:
Éves ifjúsági:
Éves felnőtt:
Éves 70 éven felüli:
Napi jegy:

3.500,1.400,700,díjmentes
1.000,díjmentes
díjmentes
5.000,8.000,12.000,10.000,14.000,3.500,600,5.100,10.200,7.100,2.200,-

Horgászengedély árusítás.
Helye: Alszögi óvoda
Időpontja: 2011. február 3-tól- április 27.-ig pénteki napokon 17.00-órától 18.00- óráig.
Vörös Szilvia

Fazekas Alapítvány hírei
Pályázati felhívás Rajzversenyre!
Fazekas Alapítvány „Együtt Egymásért- Tegyünk ma a holnapért” 2012. Önkéntesség Nemzetközi Éve jegyében, program keretében megrendezésre kerülő Rajzversenyre pályázatot hirdet.
A rajzverseny témája: ”Madarak és fák védelmében, a Gemenci erdőben” a technika és a méret szabadon
választott.
A pályázatra két korcsoport munkáit várjuk:
Korcsoport: Általános iskola 3-4-5. osztály
A rajzok beérkezési határideje: 2012.05.30.
Cím: Fazekas Alapítvány Báta, Fő út 9.
A borítékon szerepeljen a beküldő pontos neve címe, iskolája, valamint a „Madarak és fák védelmében, a Gemenci erdőben” jelige.
A rajzokat háromtagú zsűri bírálja el. Eredményhirdetés az „Együtt Egymásért – Tegyünk ma a holnapért”
Önkéntesen program keretében megrendezésre kerülő, „Az Ifjúság és Természeti Kincseink, mint Értékek”:
című rendezvényen kerül sor 2012.05.31- én, 14 órakor.
A verseny díjazása: az 1. helyezett a Nemzetközi Kézműves Tábor a Sárközben résztvevője lehet, amely július 9-tól- 14-ig kerül megrendezésre. Fazekas Alapítvány www.batai.fazekashaz.hu
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Civil szervezetek hírei
Tárlatvezetés Sümegi Jánosné Gere Terus elmondása alapján 2009. évi „Sárközi Életmód Fotókon” kiállítás
2009. évi gyűjtés Kulturális Örökség Hivatalt elismert rendezvénye 2009. évben.
Csikós (1943)
Rendező: Kovács József tisztelendő
Főszereplő: Sümegi Jánosné Gere
Terus
Szereplők:
Balról felső sor: Zsinkó Lajos, Leits
János, Papp Julis, Szántó Imre, Sükösdi Mihály, Rengelt László,
Patonai Bözsike,Takaró Mihály
Balról középső sor: Sümegi Dénes, Balogh Imre, Szabó Trézsi,
Szabó Ferenc, Sávics Rozália, Czita
Mihály, Mózes Erzsébet, Jankovics
Ferenc
Balról alsó sor: Gertrúd nővér, Gere Terus, Sümegi László, Kovács
József tisztelendő, Mózes József,
Tóth József, Toklászka István
Móhr Jánosné

Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes híre
Megemlékezés és könyvbemutató a Gyöngyösbokréta mozgalom 80. évfordulójára!

Örömmel tudatjuk a lakossággal, hogy a Bátai
„Sárköz” Néptánc Együttes kiadványa elkészült!
„Slingőtt bodor, cifra gyöngysor a nyakán”. A
bátai „Gyöngyösbokréta” története címmel.
Az eredeti régi képekkel illusztrált helytörténeti kiadvány részletes tájékoztatót nyújt a bátai
Gyöngyösbokréta mozgalom indulásától napjainkig,
feldolgozva a hajdani alapító tagok és hozzátartozójuk
családi fényképeit, személyes élményeit és elmondásait.
A könyvet egyesületünk tagja Pirisa Réka írta, melynek háttéranyagát a sok éves helyi kutatás - a Néprajzi Múzeum, a Budapesti Széchenyi Könyvtár és a
Szekszárdi Levéltár archívumaiból - maga állított öszsze.
A könyvbemutatóra és megemlékezésre sok szeretettel várunk mindenkit, és különösképp azokat, akiknek
bármilyen kötődése volt, vagy van a Gyöngyösbokréta
-mozgalomhoz, a néptánchoz, a helyi hagyományokhoz, az itt élőkhöz.
Időpont: 2012. január 28-án, szombaton délután 16
órakor a Művelődési Ház nagytermében.
Karádi Mariann
Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes 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 - 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: Kovács Virág Erzsébet
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: Benedekné S. Anna
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 Bátai Horgász Közhasznú Egyesület

„Közösségi összejövetelt rendez a Vízöntő jegyében”
Helye: Művelődési Ház
Ideje: 2012. február 11.
Kezdés: 20 óra
A zenét a Sziget Band szolgáltatja
A belépőjegy ára: 1.500 Ft
A jegyek megvásárolhatók:
Dér János, Mihálovics László, Sümegi János, Vörös József, Kiss János, Vörös
Szilvia, Bocz József, Bagényi József, vezetőségi tagoknál 2012. február 8-ig.
Ezen kívül lehetőség van támogatói jegy vásárlására is!
A támogatói jegy ára: 500 Ft.
Jegyek csak elővételben kaphatók!
A tombolatárgyakat és felajánlásokat előre is köszönjük!
Mindenkit szeretettel várunk!
Tisztelettel:
Horgász Egyesület Vezetősége

Bátai Kézműves Egyesület hírei
November végén az egyesület tagjai új kézműves tevékenységgel ismerkedhetett meg. Say Kati sióagárdi népi iparművész segítségével és némi kis ügyességgel megtanulhattuk, hogyan kell kukorica csuhéból karácsonyi díszeket készíteni.
A kezdeti bizonytalanság után szebbnél-szebb angyalkák, csillagok, ablakdíszek
kerültek ki a kezeink közül.
A frissen szerzett „tudományunkat” máris hasznosíthattuk. Karácsony közeledtével egy megkeresés érkezett az egyesülethez, hogy segítsünk a Szekszárdi Kutyamenhelyen élő kutyusok mindennapjait egy kicsit megkönnyíteni. Egyesületünk
tagjai nagy lelkesedéssel álltak neki a karácsonyi díszek készítésének, amelyeket
árverésre bocsátottak.
A befolyó összegből támogattuk a kutyák ellátásának költségeit.
Az Egyesület december 10-én tartotta a közösség életében már hagyománnyá vált Luca
napi mézeskalács készítést és díszítést.
A karácsonyi előkészületekben vendégeink
voltak a dunaszekcsői Bütykölő Kör tagjai,
akikkel közösen kidíszítettük az otthon megsütött mézeskalácsokat.
Amíg a kalácsokon száradt a tojáshab, a szakkör néhány tagja természetes anyagok felhasználásával (toboz, fakéreg, kukorica csuhé,
csuma, makk, gyapjú) Betlehemet készített.
Az óév utolsó összejövetelén egy nagyon kellemes hangulatú délutánt töltöttünk el együtt.
Takaróné Antal Tímea

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

