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Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívására a rendkívüli hidegre
és havazásra való tekintettel minden
érintett településen melegedőt kellett
biztosítani hajléktalanok és a rossz körülmények között élő embertársaink számára.
Báta községben a Művelődési Házban jelöltünk ki erre a célra egy helyiséget, melyet február 3-án délután 16 órakor nyitottuk meg a rászorulók számára,
amely 14 napon keresztül éjjel- nappal
várta a melegedni vágyókat. A lakosság
részéről elég nagy volt az igény a menedékre. Átlagosan naponta 8-10 ember tartózkodott a fűtött helyiségben, és éjszakára is maradt 2-3 lakó. A rászorulók meleg
teát, és szendvicset fogyaszthattak naponta három alkalommal.
A berendelt hómunkások is szintén itt gyülekeztek, minden reggel hajnali négy és
délután öt órakor. A munkaelosztás után innét indultak és ide is érkeztek vissza melegedni. A hómunkások feladata volt a településen megtisztítani a közintézmények
környékét, a buszmegállókat és azokat a járda szakaszokat, ahol lakatlan ház van.
A falu mellékutcáit, valamint a Fő utca alsó szakaszát folyamatosan két munkagép
tisztította, hogy a közlekedésben ne legyen fennakadás.
A melegedőt 14 napig biztosította az Önkormányzat, a településen zökkenőmentesen zajlottak le az események.
Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Meghívó Közmeghallgatásra
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 29. napján (szerda)
18.00 órakor közmeghallgatást tart a Művelődési Házban.
Napirend:
1./ Alisca Terra Kft. tájékoztatója
2./ Tájékoztató Báta Község Közbiztonságáról
3./ Dél-Tolna Közmű Szolgáltató Kft. tájékoztatója
4./ Tájékoztató a jogsegély szolgálat működéséről
5./ Beszámoló a 2011-es évről:
- gazdasági, pénzügyi helyzetről,
- Polgármesteri Hivatal működéséről,
- adóigazgatási munkáról, adóbevételekről,
- szociális igazgatási munkáról, szociális törvény változásairól,
- közmunka programról, új közfoglalkoztatási szabályokról és a tervezett munkákról
- házi gondozás helyzetéről a településen,
- nyertes pályázatokról, vis maior támogatásokról
6./ A Bátai ÁMK tájékoztatója
7./ Tájékoztató a civil szervezetekkel való együttműködésekről
8./ Tájékoztató 2012-es évre vonatkozó tervekről
9./ Egyebek
Báta, 2012. február 20.

Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Oldal 2

Önkormányzati Hírlev él

V I . év f o l y a m 2 .

Önkormányzati hírek
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2012.01.11 -i testületi ülésről:
9/2012.(I.11.) számú határozat az ÁMK átszervezéséről szóló tájékoztató elfogadásáról, valamint
független közoktatási szakértő kijelöléséről
1. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az ÁMK átszervezéséről szóló tájékoztatót tudomásul
vette.
2. A Tolna Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztá-

lya által megjelölt 3 független közoktatási szakértő közül Palotás Zoltán (7100 Szekszárd, Alkotmány u. 9.)
független szakértővel megbízási szerződést köt, a
szakvélemény elkészítésére.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2012.02.25.

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2012.01.24 -i testületi ülésről:
25/2012.(I.24.) számú határozat Csóka Zoltán e.
vállalkozó megbízásáról vízkárelhárítási terv elkészítésére
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
vízkárelhárítási terv elkészítésével megbízza Csóka
Zoltán e. vállalkozót 250.000 Ft + ÁFA összegért
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2012.01.31.
26/2012.(I.24.) számú határozat a HPV védőoltási
programhoz való csatlakozásról
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Bátán állandó lakóhellyel rendelkező, 1999. január 1. és 1999. december 31. között született gyermekek számára, amennyiben a szülő vagy
a gondviselő ezt igényli, a méhnyakrák és nemi szervi
szemölcsök elleni három oltásból álló védőoltássorozat beszerzési ár költségének 2/3-át átvállalja
(egy oltás ára 15.900 Ft,-), valamint a támogatott korosztályon felüli hölgyeknek, 9. életév feletti fiúknak az
oltási program keretében jelentős kedvezménnyel
biztosítsa a védőoltást.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2012.02.10.

27/2012.(I.24.) számú határozat a Fő u. 80. szám
alatti, 1276 hrsz-ú ingatlan védetté nyilvánításának
megszüntetéséről
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Zsinkó Ilona Báta, Fő u. 136. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és a Báta, Fő u. 80. szám alatti, 1276.
hrsz-ú lakóingatlan helyi építészeti védelmét megszüntetni
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2012.01.31.
29/2012.(I.24.) számú határozat Auth János kérelméről
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete Auth
János kérelmének helyt ad és a Bátai Sportegyesület
75. évfordulójának megszervezését az alábbi módon
támogatja:
A tervezett sakkverseny első három helyezettjének
díjazását
Megjelenési lehetőség biztosít az önkormányzati hírlapban és a település honlapján
másolási és sokszorosítási lehetőségben közreműködés.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2012.01.24.

Művelődési - Közösségi Ház
Báta, Zrínyi u 2.
Az intézmény alapfokú számítógépes tanfolyamot hirdet kezdő számítástechnikai ismeretek elsajátítására. A
képzés időszaka 5 x 4 óra= összesen: 20 órában. Várható önköltsége 2.000,- Ft.
Jelentkezési határidő 2012.03.05. Kiss Roberta Művelődési - Közösségi Ház Báta, Zrínyi u 2 sz. 74-590-003
telefonon vagy személyesen.
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Művelődési - Közösségi Ház 2012. március havi programterve
Rendezvény kerete

Program fajtája

Település szintű Megemlékezés

Társadalmi rendezvény

MNVH. Helyi Vidékfejlesztési Iroda

Fogadóóra

Ifjúsági Közösségi prog- Karöltve - Sportprogram,
ram
Táncház

Rendezvény
időpontja

Időtartam

Program tartalma

2012.03.14.

18 óra

Március 15-i Ünnepség

Szakmai

2012.03.06.

1/2 9-től

Szakmai segítségnyújtás

Sport program

2012. március

hétfő és szerda
17-18 óráig

Ifjúság és a szülők számára sport program szervezése Felelős: Sófalvi Erzsébet

Megvalósítás

Ifjúsági és közösségi
program

Együtt könnyebb az egészegészség megőrzés
ségért

2012. március

minden szombat
16-18-ig

Ifjúság számára sportprogram
Felelős: Bagényi János

Ifjúsági és közösségi
program

Farsangoló

Közösségi program

2012.03.10.

15 órától

Óvodás korosztályos farsangi felvonulás
és bál

"Négykarú tündér hozza
a tavaszt" TavaszköZenés műsor
szöntő

Közösségi program

2012.03.23.

Délelőtt 10 óra

Színházi előadás óvodás és iskolás
korúak számára

Civil szervezetek rendezvényei

Szakmai program

2012.03.16.

19 óra

Hegyközség és a Gazdakör szervezésében Borverseny

Bátai amatőr festők
kiállítása

2012.03.16.

Helyi amatőr festők munkáinak bemutatása

tankör

2012.03.02.
2012.03.16.
2012.03.30.

14-18 óráig

HHH elsősorban cigány származású
tanulók számára a továbbtanulási esélyek javítása ált. és középiskolások
számára

Délelőtt 10-12-ig

Gyermek foglakozások, főzési ismeretek
Felelős: Védőnő

2012. március

Hétfő-péntek
14-18 óráig,
Szombat
15-19 óráig

e Tanácsadó Zsinkó Ilona külsős: elérhetősége a helyszínen időpont egyeztetéssel

Gyakorlati ismeretek

2012. 03.15.

16 óra

Elektronikus közigazgatási végpont
használata, gyakorlati alkalmazása

Előadás

2012. 03.05.

18 óra

Szemünk fénye és az egészséges
táplálkozás címmel előadás

Báta Sárköz Néptánc
Együttes

Táncprogram

minden szombat

Szombat 17-22-ig

Szervezett keretek között, zenei kísérettel

Gyermek Tánccsoport

Táncprogram

minden péntek

Péntek 16-19-ig

Szervezett keretek között, zenei kísérettel

Iskolai könyvtár

Olvasóterem

2012. március

Hétfő-szerdáig
du:2-3-ig
Péntek de: óraközi
szünetekben

Kölcsönzés, tájékoztatás, internet használat

Gyermek, Felnőtt Könyvtár Kölcsönzés

2012. március

Csütört.14-17-ig

Igény esetén az e-Magyarország nyitva
tartásával egy időben

Közösségi rendezvény

Zártkörű rendezvény

vacsora

2012.03.24.

Üzlethelyiség kiadás

Időszakos árusításra

Meghirdetés szóróSzolgáltatás biztosítá- Alkalommal szerveanyag vagy Hírlap
sa
zett
segítségével

Zártkörű rendezvény

Közművelődési program Kiállítás

Iskolai felzárkózatást
segítő program

"Tanoda" 13 éves kortól

Gyermek 0-5-éves korig Baba - Mama Klub

nappali fejlesztő prog- 2012.03.06.
ramok
2012.03.20.

Elektronikus közigazgatási végpont
E-magyarország Pont

Számítógép és intere Magyarország Pont üzenet használat. Fénymeltetés keretében
másolás, levélírás

Állami Foglakozatási
Szolgáltatások elérhetőségei
Ifjúsági Információs Pont
Üzemeltetése KözösséElőadás
gi internet hozzáférés
keretében
Egészségfejlesztési
előadás-bemutató
program
Civil szervezetek rendezvényei

Könyvtári szolgáltatások

Vadászok rendezésében és közreműködésével, meghívottak számára
Ügyintézés a 74-490-558 és a
74-590-003 telefonszámon. Személyesen: Kiss Roberta program felelős

Báta, 2012. február
Huszárné Lukács Rozália
polgármester
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Az Önkormányzati reformról
A 2011.évi CLXXXIX. törvény, amely a Magyarország
helyi önkormányzatairól szól, jelentős változást hoz
az önkormányzati hivatalok életében. A törvény 84.§.
(1). bekezdése kimondja:
„A helyi önkormányzat képviselő- testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy
a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésére és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy
közös polgármesteri hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.”
Ez a meghatározás jelentősen eltér az eddigi szabályozástól, majd ezzel bővebben későbbi írásban foglalkozok.
Nagyon lényeges szabályozás az un. közös önkormányzati hivatalok kérdése, amely Báta községet is
érinti 2013. január 1.-től.
A törvény szerint 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.
Lényeges kérdés, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosság száma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma hét.
Báta község lakosságszáma 1716 volt, így a törvényi
feltételeknek – önálló polgármesteri hivatal- nem felel
meg. Báta község önkormányzati testülete, a lakosság közszolgáltatásokkal való színvonalas ellátása
érdekében tárgyalásokba kezdett olyan településekkel, amelyek szintén nem érik el a kétezer fő lakosságszámot, és a törvényi feltételeknek megfelelnek

közös hivatal létrehozásához. A községi önkormányzatok által létrehozott közös hivatalok létszámát az
érintett képviselő-testületek a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban határozzák meg. Nagyon fontos dolog, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátáséhoz szükséges személyi
és tárgyi feltételeket.
A törvény rögzíti, hogy a közös önkormányzati hivatal
jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja köteles mindegyik érintett képviselő-testület ülésén részt venni és
ott a szükséges tájékoztatást megadni.
A közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések
érdekeit az a garanciális szabály védi, hogy a közös
önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője, megbízottja köteles minden, a közös hivatalt létrehozó településen ügyfélfogadást biztosítani.
A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó községek
polgárainak jogos igénye az, hogy minél kevesebb
utánjárással, utazással, lehetőség szerint helyben
intézhessék önkormányzati-hatósági ügyeiket.
A közös önkormányzati hivatalokat 2013. Március 1.ig kell megalakítani. A törvény kimondja azt is, hogy
amennyiben az érintett település a jelzett határnapig
nem csatlakozik egy hivatalhoz sem, akkor a területileg illetékes Kormányhivatal jelöli ki azt a hivatalt,
amelyhez a jövőben tartozik a település.
Bizakodunk abban, hogy a közös hivatal létrehozására irányuló képviselő-testületi erőfeszítések sikerrel
járnak, és Báta község polgárainak önkormányzatihatósági szolgáltatásokkal történő kiszolgálása színvonal csökkenés nélkül – biztosított lesz.
Dr. Bálint József
Jegyző
Ny. Címzetes Főjegyző

Januári közmunkák
Közintézmények, közterületek karbantartása
Fő utcai árkok takarítása, söprés, szemét szedés
Hősök terén, Hivatal mögött –
szobornál szemétszedés
Szent Vér templom és Szent
Mihály templom környezetének
rendben tartása
Egészségház takarítása hetente
kétszer
Buszmegállók és környezetének takarítása
Piactér és környékének mindennapi takarítása
Önkormányzati Hírlevél c. újság kihordása

Levelek kézbesítése a Polgármesteri Hivatalból
Művelődési Ház mindennapi
takarítása
Művelődési Ház parkjának gondozása
egy fő kisegítő az Óvodában
egy fő kisegítő az Iskolában
Rendezvényre asztalok, székek
pakolása, ruhatári feladatok ellátása
Hó eltakarítása (lapátolás, útszórás)
Temetőben szemetesek ürítése
Rigler Ivett
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Tájékoztató
A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2012. évében induló ajánlott képzései
A képzések Európai Uniós forrásból a TÁMOP 1.1.2-11/1 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása” program keretében valósulnak meg, ezért az alábbi célcsoportba tartozó álláskeresők támogathatók:
alacsony iskolai végzettségűek
fiatalok, pályakezdők
50. életévüket betöltöttek
GYES - ről, GYED - ről visszatérők
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
tartósan munkanélküliséggel veszélyeztetettek
A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele szerint az alábbi képzésekre lehet jelentkezni:
1. Befejezett általános 6. osztály
1.1 a 7-8 osztály befejezése
2. 8. osztály
2.1 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő + minősített hegesztő
2.2 Húsipari betanított munkás
2.3 CNC forgácsoló
2.4 Kőműves
2.5 Géplakatos
2.6 Gépi forgácsoló
2.7 Betonelektródás kézi ívhegesztő, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő, volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztő
2.8 Tisztítás-technológiai szakmunkás
3. 8. vagy 10. osztály
3.1 Szociális gondozó és ápoló
3.2 pincér
3.3 villanyszerelő
3.4 ápolási asszisztens
3.5 szerszámkészítő
4. 8. vagy 10. osztály + kereskedelmi előképzettség
4.1 kereskedő, boltvezető
5. Érettségi vizsga
5.1 gyakorló ápoló
5.2 Logisztikai ügyintéző+ német középfokú komplex nyelvvizsga felkészítő (alapfokú nyelvtudással rendelkezőknek)
A képzések helyszínét, felvételi időpontokat, felvételi helyszínét, tervezett indítását a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján tekintheti meg.
Ha képzésre szeretne jelentkezni, vagy bővebb információra van szüksége, keresse fel a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központját (7100 Szekszárd, Találka
tér 4.), vagy érdeklődjön a 74/419-811-es telefonszámon.
Dr. Lehel Péterné
szociális főelőadó

Tájékoztatás
Tisztelt Tulajdonosok!
Báta Község Önkormányzata felhívja az érintettek figyelmét, hogy az állami erdészeti szolgálat erdőrészlet szintű egyeztetések eredményeként, az erdőrészletek határait ráigazítja az érvényben lévő aktuális helyrajzi számos határokra. A határok kimérését az önkormányzat végzi, kérjük az érintett tulajdonosokat, hogy a 2012. évi
munkákat a már megújult határok szerint végezzék és a mérési jeleket megőrizni szíveskedjenek.
Huszárné Lukács Rozália sk.
polgármester
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ÁMK hírei
1 % gyermekeink javára!
Tisztelt Bátaiak!
Kérjük Önöket, hogy adóbevallásukkor is gondoljanak a Bátai Gyermeklánc Közalapítványra, és személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassanak bennünket.
Adószámunk: 18855489-1-17
Bankszámlaszámunk: 704-00029-10200342
Cím: Báta, Fő u. 174.
Segítségüket köszönjük:
Bátai Gyermeklánc Közalapítvány Kuratóriuma

Farsangi bál
2012. február 4-én megrendezésre került a
hagyományos farsangi mulatság. Sajnos a
rossz idő miatt a rendezvényen a vártnál
kevesebben voltak. A megjelent gyerekek
és szülők jól érezték magukat, sok ötletes
jelmez volt. Az alsó tagozatosok tánccal, a
felső tagozatosok több jelenettel mutatkoztak be. A rendezvény színvonalát emelte a
szülők- pedagógusok táncos bemutatója.
Megköszönjük a szülők aktív segítségét,
részvételét.
A bál sikeréhez hozzájárult a sok szponzor támogatása: a PATO-KER 2008 Kft.,
Bíró Csaba, Zsikó Húsbolt szendvics alapanyaggal segített.
Ajándék csomagtámogatás: PATO-KER
2008 Kft., BÁT-TEJ Kft., BÁT-GABONA
Kft., ABATON Bt., Kiss Jánosné Zöldséggyümölcs bolt, Bátaszéki ÁFÉSZ, Balogh
László, Fazekas Ház, Pápáné Szép Andrea
kozmetikus, SZIGA-TECH Kft., Székely Zoltán, Bárány Máténé, Feketególya ház, Horgász Egyesület, Huszárné
Lukács Rozália, FITO-KONTROL Bt.
Pénztámogatás: Vörös József
Torta felajánlás: Mózes Éva, Andrási- Szabó Valéria, Malagurszki Lajosné
Köszönjük a szponzorok támogatását.
Külön megköszönjük a polgármester Asszonynak a Művelődési-ház térítésmentes használatát.
A bál bevételét az általános iskolás gyerekek támogatására fordítjuk.
Láng Mihály
Szülői Szervezet elnöke

Óvodai hírek
Január 23-án Szekszárdon Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár tartott tájékoztatót az érdeklődőknek,
az új köznevelési és közoktatási törvénnyel kapcsolatban. Itt válaszoltak a felmerülő kérdésekre is.
Januárban az óvodai Szülői Szervezet megbeszélésén téma volt a farsangi bál megrendezése.
A farsangi bál időpontja 2012. március 10. délután 3 óra, Művelődési Ház. Mindenkit sok szeretettel várunk erre
az eseményre. Tavaly sok felajánlás, tombolatárgy gyűlt össze a szponzorok jóvoltából. Reméljük az idén is számíthatunk a támogatókra.
Január 30-tól a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának III. évfolyamos óvodapedagógus hallgatója
(Vincze Bernadett) kezdte meg 6 hetes szakmai a gyakorlatát az óvoda nagycsoportjában.
Óvodavezető
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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.
Gyöngy Kaláris I. (1946) Rendezte: Markó József
Közreműködött a Gyöngyös Bokrétás csoport
Rendező: Markó József
Balról az alsó sor: Berta János, Szabó
László, Papp Imre
Balról a második sor: Bokányi József,
Szabó Irma, Vörös Mihály, Ivánka Teréz, Bokányi Zoltán, Sümegi Jánosné
(Gere Terus), Sümegi János (Tálas),
Vámos Lajos
Balról a harmadik sor: Kosztolányiné
Angyó Erzsébet, Bárdos Erzsébet, Bajnok Juci, Pápa Lajos, Papp István,
Patonai János, Fejes Ilonka, Sükösdi
Mihály, Kiss G. János, Kovácska Éva,
Csapó Örzsi, Pollák Sárika
Balról a felső sor: Fejes István, Vörös
István, Sümegi Mihály, Angyó Istók,
Keresztes Mihály, Angyó Dávid
Mohr Jánosné

Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes híre
A művelődési ház nagytermét a "Slingőtt bodor
czifra gyöngysor a nyakán" című népdal dallamai töltötték be január 28-án délután, ahol egyesületünk elkészült könyvének bemutatóját tartotta. Balogh Borbála
gyönyörű éneke akár a rendezvény szlogenje is lehetett
volna, hiszen ezzel a címmel írtam kiadványt a bátai
"Gyöngyösbokréta" történetéről.
A téma ötletét „Kékszömű” nagymamám fiókjában talált porlepte képek adták, melyek a Mátkatálat vivő kislányokat, és a bokrétás csoportot ábrázolták. Így kezdtem
bele a közel 4 éves kutatómunkába, melynek gyümölcseként NCA pályázaton nyert támogatásból megszületett a
kiadvány. Elkészítésében nagy segítségemre voltak azok
a tagok, akik annak idején még táncoltak a bokrétában, s
emlékeik nyomán még közelebb érezhetjük magunkhoz az említett közösséget. Ők négyen - Maul Péterné
Angyó Jolán, továbbá Angyó Istvánné Szabó Erzsébet ("Kisaranyos"), Valkai Antalné Bárdos Erzsébet és Keresztes Mihály („Körösztös Miska”) - a rendezvényen megkapták a Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes kitüntető
tiszteletbeli tag címét, melyet Karádi Mariann a tánccsoport vezetője nyújtott át. Elismerő oklevéllel köszöntük
meg a múltban végzett munkájukat Nagy Józsefné Angyó Erzsébet „Bocskoros Örzse” néninek és Nyéki Józsefnek.
A könyvbemutatón Dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató előadásával visszatekinthettünk a múltba.
Mucska Melinda versmondással varázsolta meghittebbé a hangulatot.
A század eleji bátai református képek vetítése mellett, két harmincas évekbeli archív filmfelvételt is bemutattunk,
melyeken a Bátai Bokréta alapító tagjait, felmenőiket vagy ismerőseiket láthatták viszont a résztvevők. Az egyik
a húsvéti szokásként elterjedt Mátkatál-vivést, a másik pedig a bátai Üvegcsárdást örökítette meg. A rendezvény
Karádi László finom fehér és vörös borának kóstolásával; a fotókiállítás megtekintésével, a kiadvány és az archív fotómásolatok megvásárlásával és kellemes beszélgetéssel zárult.
Fontosnak tartom, hogy mindenki megismerje a mozgalom történetét, hiszen ez a tömeges megmozdulás
szervesen illeszkedik régmúltú településünk kulturális életéhez és létével lehetőséget teremtett, hogy az akkori
hagyományok továbbéljenek ma is színpadi táncainkban. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak az
adatközlőknek, családoknak akik hozzásegítettek ahhoz, hogy ezeket a helyi értékeket megőrizhessük. A könyv
megvásárolható egyesületünktől, Karádi Marianntól Bátaszéken, Mózes Évától a Fekete Gólya Házban és a
Fürst Sándor u. 3. szám alatt.
Pirisa Réka

KÖZÉRDEKŰ INFÓ:

Horgász Közhasznú Egyesület hírei

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 Rendelő: 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)
Művelődési 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 vezetősége 2012.február 11-én Közösségi összejövetelt szervezett a Vízöntő Jegyében a Művelődési Házban. Az elnök
köszöntötte a résztvevőket és megnyitotta az estet. Az esemény a Badra hastánc
csoport műsorával kezdődött. A két blokk közötti percekben az elnök asszony az
egyesület 2011. évi munkájáról tartott beszámolót. Ezután kezdetét vette a mulatság. A talpalávalót a Sziget Band szolgáltatta. Éjfélkor tombolasorsolás vette kezdetét, sok értékes ajándék gyűlt össze.
Tombola tárgyakat ajánlottak fel:
Sziga- Tech Kft.
Bátaszék és Vidéke
ÁFÉSZ
Bát- Gabona Kft.
Bagényi József
Malagurszki Lajos
Pato- Ker 2008 Kft.
Báta KSE
Sófalvi Erzsébet

Bátai Szolgáltató Kft.
Bátai Polgárőr Egyesület
Bátai József id.
Németh József
Bát- Tej Kft.
Mihó István és családja
Kubik József
Suravin Bt.
Vörös József

Koppendorfer József és
Marika Szálka
Mácsai Sándor
Bátai Nyugdíjas Egyesület
Pirisa Réka
Huszárné Lukács Rozália
Huszár Tibor

Támogatói jegyet vásároltak:
Szabó Zoltán
Tóth Zoltán
Mihálovics László
Bárány Máténé
Kiss József és családja
Felkert János
Madarász József

Gájer Zoltán
Szabó Péter id.
Vöő József
Lubiczki János
Gyógyszerésznő
Sümegi János
Csopor János

Móhr János
Hajdú Zsolt
Kiss Jánosné
Belák Péter
Decsi László
Borbély Gyula
Dr. Bálint József

Köszönjük a támogatást!

Horgászengedély árusítás
Helye: Alszögi óvoda
Időpontja: 2012. február 3-tól- 2012. április 27.-ig pénteki napokon
17.00-órától 18.00- óráig.
Vörös Szilvia

Figyelem !
Báta településen kérjük fogyasztóinkat, hogy a belső házi vízellátó rendszerüket ellenőrizni szíveskedjenek.
Tartós hideget követően az elfagyásból eredő vízelfolyás megszüntetéséről gondoskodni kell, mivel az elfolyt víz belső károkat és jelentős növekedést okozhat a
vízdíj számlában.
Kérjük !
Ellenőrizze a vízóra aknáját és a kerti csapot, különös figyelmet fordítson a pincében és a szuterénban vezetett vízre.
Zárjon el az ingatlanon belül minden csapot, majd a mérőn ellenőrizze, hogy áramlik-e a víz. (A vízórán egy kis forgó kerék jelzi az áramlást.) Az áramló víz a belső
vízhálózatban folyamatos susogó hangot ad, amelyből következtetni lehet a vízelfolyásra.
Kérjük !
Amennyiben a közterületen vízfolyást, vagy csőtörést tapasztal hívja a szolgáltató
helyi szakemberét, vagy Dél-Tolna Közmű Kft. karbantartóit az alábbi telefonszámokon:
Tóth Pál : 30/338 3535
Papp Ferenc: 30/474 1158

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

