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A tojás az élet újjászületésének és a termékenységnek egyik legősibb jelképe. Ez a forma a
legtökéletesebb alakzat, amit a természet létrehozott, új életet, s ezzel a születés, a teremtés
titkát is magában hordozza. Kicsiségében is képes a világegyetem nagyságát, s az élettelenből
az élőbe való átmenet megfejthetetlenségét jelképezni. Ezért díszíti és ajándékozza az ember már
ősidők óta.
„A sárközi díszítőművészet sajátos ágaként
emlegetik a tojásfestést. Ez csak Bátán volt a
katolikusok között általános, mert a festett húsvéti
tojás hozzátartozott elengedhetetlenül a húsvétkor küldött komatálhoz. A bátai húsvéti tojást
viasszal írják meg és így több színt is tudnak rávinni. Az első szín a tojás fehér alapszíne,
melyet a viasszal lefedve őriznek meg, ezután az egész tojás az ebtejke nevű növény levében sárga színt kap, a sárga színt újra viasszal lefedve őrzik meg a következő színezéstől,
ez rendszerint piros. A pirosnak szánt részek viasszal való letakarása után került a tojás a
legsötétebb festő vízbe, ez sötétbarna vagy fekete is lehetett. A mintakincs is régies, feltűnik
hozzá hasonló az egész nyelvterületen: kötőfékes, récetalpas, létrás, gereblyés, perevirágos,
békahátas. „ írja Andrásfalvy Bertalan a Magyar népismeret c. tanulmányában (Andrásfalvy
1990. 170. p.)
A húsvéti tojáshoz még az 1930-as években is élő hagyomány kötődött Bátán. Húsvétkor a
keresztanya megajándékozta a keresztgyermekét hímes tojással és négy krajcárral. A gyerekek húsvéti mulatsága az volt, hogy a keresztanyjuktól kapott tojásba mielőtt megették volna,
egy krajcárt kellett beverni. Akinek sikerült, azé
lett a tojás és a krajcár is, ha sikertelen volt a
dobás a gazdájáé maradt mind a kettő.
Másik hagyomány a mátkatál küldés volt. A
mátkatál: cifra tányérra fenéken sült perecet,
közepére egy üveg bort, köré hímes tojásokat
tettek. Négy sarkán visszahajtott, piros ternó
kendővel borították le, melyre, bokorra kötött
csárdáspántlikát tűztek. A nagylányok legényes, a legények lányos házhoz küldték kisebb
gyerekekkel húsvét másnapján. A vivők megmondták, ki küldte és megkérdezték: "
Elfogadik-e?" Ha nem fogadták, visszavitték a
küldőhöz, ha elfogadták a tojást, kicserélték
saját hímes tojásaikkal, s vagy visszaküldték, vagy annak küldték tovább, aki nekik jobban
tetszett. Nem csak azok küldtek mátkatálat, akik szeretőt kerestek, hanem azok is, akik komaságra szerettek volna lépni valakivel.

Örömteli Húsvéti Ünnepeket
Kívánok Mindenkinek!
Huszárné Lukács Rozália
polgármester
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Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai
a 2012.03.07 -i testületi ülésről:
72/2012. (III.7.) számú határozat a bátai Tájház Műemlék jogi jellegének bejegyzéséről
Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Szekszárdi Körzeti Földhivatal

a Bátai Tájházat, mint műemléket, az ingatlannyilvántartásba bejegyezte.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2012.03.07

Tájékoztató az ÁMK átszervezéséről
Báta község Önkormányzata 331/2011. számú határozatával elrendelte a Bátai ÁMK. átszervezését úgy, hogy az
ÁMK. megszüntetésre kerül 2012. Június 30. nappal.
A Művelődési Ház, Könyvtár valamint a Tájház intézményegységek működtetésének feladatát a Polgármesteri
Hivatal útján látja el, a Hunyadi János Általános Iskola szakmailag önállóan működő intézményként, az Egységes
Óvoda- Bölcsödét szintén szakmailag önálló intézményként működteti tovább.
Az átszervezéshez szükséges törvényes lépéseket a jegyző elvégezte és beszerezte a
az ÁMK. közalkalmazotti közössége
a szülői munkaközösség
a diákönkormányzat
a CKÖ
az ORÖ
véleményét.
Ezek rövid tartalma:
ÁMK. közalkalmazotti közössége:
Az 1970- es évek végén az állam azért szorgalmazta kistelepüléseken, majd a későbbiek során a városokban is az ÁMK létrehozását, mivel ezzel a szervezeti formában,- többcélú intézmény- az intézmények
működése mind a mai napig a legtakarékosabb.
2011.-ben a költségvetés hiánya miatt a fenntartó racionálásra (létszámleépítésre) kényszerült. A gazdasági előjelzések tükrében a 2012.- es év költségvetési kondíciói sem lesznek jobbak. A falu nehéz anyagi helyzetére tekintettel az ÁMK átszervezésének elhalasztása hozzájárulna a 2012.-es gazdasági év
költséghatékonyabb működéséhez, nem lenne még szükség az intézmények élére felsőbb vezetőket
kinevezni.
Nem tisztázódott az intézmény fenntartók szerepe sem, (hisz még a kormánypárton belül sem született
konszenzus). A közoktatási intézmények sorsát meghatározó két sarkalatos törvény, amely az óvodák/
iskolák működtetését szabályozza várat magára, értelemszerűen az ehhez kapcsolódó háttérintézmények sem álltak fel.
Az óvoda és az iskola Bátán. mindig is egy igazgatás alá tartozott. A szakmai együttműködésük évtizedes múltra tekint vissza. Ennek köszönhetően fejlesztettük ki és működtetjük az országos hírűvé vált
óvoda-iskola átmenetet segítő „Gyermeklánc” programunkat. Az ÁMK. megszűnésével nem látjuk biztosítottnak-e program működését sem.
Javaslatunk, a képviselő testület az előkészületi munkálatokat kezdje el, de a döntést az Önkormányzati és a
Köznevelési törvény végrehajtási rendeleteinek megszületéséig halassza el.
A szülői munkaközösségek:
az Önök által kiküldött, 3762/ 2011. iktatószámon jegyzett levelükre válaszolva, melyben az ÁMK. átszervezésének véleményezését kérték, az SZMSZ. elfogadja az ÁMK. átszervezését. Az iskola kivételével a
többi szervezeti egység legyen az Önkormányzat működtetésében.
az Óvodai Szülői Szervezet is megkereste az Iskolai Szülői Szervezeti Választmány vezetője, hogy véleményezzük az ÁMK megszüntetését. Véleményünk szerint az ÁMK. megszüntetése azért lenne jobb,
mert a faluban maradnának az értékek, ezáltal nem kerülne az államhoz, illetve továbbra is az Önkormányzat lenne a fenntartó.
A diákönkormányzat.
A DÖK. vezető tanár elmondta a tanulóknak a szervezés folyamatát, az átszervezés eredményeként az
iskola külön intézményként működik tovább.
A Diákönkormányzat véleménye: a tanulók szeretnék, hogy továbbra is megmaradna az ÁMK, nagyon jól
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érzik magukat az intézményben, nagyon szerették az iskolaotthonos rendszert, amikor az óvó néni átjött
velük az iskolába.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
A helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete támogatja a Bátai Általános Művelődési Központ
átszervezését.
Országos Roma Önkormányzat:
Az áttekintett dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy az intézményben folyó pedagógiai program a
roma gyerekek identitásának megőrzését, anyanyelvi- kulturális fejlődését elősegíti.
A Bátai Általános Művelődési Központ átszervezésének megkezdése ellen a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kifogást nem emelünk.
A fentiekből megállapítható, hogy az ÁMK közalkalmazotti közössége, és a Diákönkormányzat kivételével a többi
szervezet támogatja az ÁMK. átszervezését.
Ezt követően a Jegyző, az 1993.évi. LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel kérte a Tolna
Megyei Kormányhivatal Oktatási Hivatalát, hogy az ÁMK. átszervezéséről készítendő szakvélemény elkészítésére Közoktatási Szakértőket jelöljön ki.
Az Oktatási Hivatal három szakértőt nevezett meg:
Palotás Zoltán 7100. Szekszárd, Alkotmány u.9
Németh Lászlóné 7300. Paks, Jókai Mór u.3.
Szamos Józsefné 7146 Várdomb, Ady u 19.
A képviselő-testület 2012.Január 11.-ei ülésén úgy döntött, hogy a szakértők közül, Palotás Zoltán közoktatási
szakértőt bízza meg a szakvélemény elkészítésére.
Palotás Zoltán közoktatási szakértő 2012. Január. 31.-én átadta a Bátai Önkormányzat részére az elkészült közoktatási szakvéleményt.
Az 1993. évi. törvény 88. §. (6). bekezdése értelmében a szakértőnek arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy a
tervezett intézményi átszervezés „biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő
további ellátását?”
A szakértői vélemény 8. oldalán lévő 4. pont az alábbi megállapítást tartalmazza:
„ Az 1982.óta működő Bátai Általános Művelődési Központ önálló intézményekké történő átszervezése a Kt.121.
§ (1) bek. 3. pontja szempontjából nem jelent aránytalan terhet sem a szülők, sem a gyermekek, tanulók számára, mivel az új Óvoda, bölcsőde, és a Hunyadi János Általános Iskola a jelenlegi óvoda, illetve iskolaépületekben
működik majd tovább. Az átszervezés nem érinti továbbá sem a tanulócsoportok számát és elhelyezését sem.
Mindebből következően a gyermekek, tanulók és szülők számára az intézmények megközelítése a korábbiakhoz
képest nem változik.”
A szakvélemény 10. oldal 5.2.1. pontjának utolsó bekezdésében a szakértő az alábbi megállapítást teszi:
„Az intézmény szervezeti átalakítása az óvodai nevelés és az iskolai nevelés-oktatás további, a pedagógiaiművelődési programban meghatározott tartalmát nem érinti, így azok az átszervezést követően is a korábbi színvonalon biztosíthatók tovább.”
A szakértői vélemény az intézmény átszervezését nem kérdőjelezi meg, a törvényi válaszra igenlő feleletet ad.
A közoktatásról szóló törvény 88. §. (6) bekezdése 2012.január 1.-től módosult, így a szakértői vélemény és az
átszervezés véleményezését nem a Tolna Megyei Önkormányzathoz, hanem a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz
kell felterjeszteni.
A felterjesztés 2012.Február.14.-én elküldésre került a Tolna Megyei Kormánymegbízotthoz.
A Tolna Megyei Kormányhivatal a véleményét 2012.Március 6.-án kapta meg az Önkormányzat. Szakvélemény a
Tolna Megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervére építve került kiadásra.
A kormányhivatal megállapította, hogy az oktatásügyi szakértő szakvéleményében lefektetett megállapítások:
„A Bátai Általános Művelődési Központot érintő átszervezések nem ellentétesek a fenti célkitűzésekkel, azok

Önkormányzati Hírlev él

Oldal 4

V I . év f o l y a m 3 .

Önkormányzati hírek
megvalósulását szolgálják.
A Bátai Általános Művelődési Központ átszervezése a stratégiai céloknak megfelel, az átszervezés végrehajtása
nem ellentétes a Tolna Megye közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat- működtetési és fejlesztési tervében
foglaltakra, és illeszkedik a kistérség közoktatási fejlesztési programjához.”
A fentiekkel lezárult a véleményezési szakasz az ÁMK átszervezéséről.
Megkezdjük az ütemtervben meghatározott előkészítő feladatokat, így az új alapító okiratok elkészítését, amelyekről és a szétválás kimondásáról az önkormányzat testülete 2012. Május 16.-ai ülése dönt.
Báta, 2012. Március 6.
Dr. Bálint József
Jegyző
Ny. Címzetes Főjegyző

EU támogatásból valósul meg a Dél-Tolna Aqua Projekt
2011. decemberében került sor a Dél-Tolna Aqua Projekt kétközpontú víztermelő és tisztító berendezésre
épülő kistérségi rendszer megvalósítására
irányuló Támogatási Szerződés aláírására.
A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás képviseletében 2011. decemberében Biczó Ernő Decs Nagyközség Önkormányzatának polgármestere (gesztor szervezet) írta alá az Európai Uniós és hazai
pénzügyi forrásokból megvalósuló projekt Támogatási Szerződését.
A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást 10 település önkormányzata alapította. Célja,
hogy a részt vevő településeknek egészségesebb ivóvíz-ellátást biztosítson. A társult önkormányzatok a következők: Alsónyék, Alsónána, Báta, Bátaszék, Decs, Őcsény, Pörböly, Szálka, Sárpilis, Várdomb.
A projekt keretében sor kerül kistérségi vízellátó rendszer kiépítésére, amely stabilan, biztonságosan 2 vízbázisról, 2 központi víztisztító teleppel biztosítja majd távvezetéken keresztül a térségi települések megfelelő minőségű és mennyiségű vízellátását. A két központ Bátaszéken és Decsen lesz.
„A beruházás megvalósításával minimálisra csökken majd a vezetékes ivóvíz károsanyag-tartalma, hosszú távon biztosítva ezzel az érintett településeken élőknek az új évezred környezetvédelmi és egészség megóvási
céljait”- mondta Biczó Ernő Decs nagyközség polgármestere.
A projekt 2014. nyarán zárul le a tervek szerint. A megvalósítási munkák nettó összköltsége 1 452 178 895,- Ft,
amelyhez az Európai Unió 1 226 770 053,- Ft támogatást ad, a fennmaradó összeget EU Önerő Alap támogatásból finanszírozza a társulás.

Közmeghallgatás
2012. február 29-én Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tartott a Művelődési Ház
nagytermében, melyet nagy érdeklődés övezett.
A meghívott vendégek Artim Andrásné az Alisca Terra Kft ügyvezető igazgatója, Dr. Varga Péter a Szekszárdi
Rendőrkapitányság vezetője, Szabó György a Mohácsi Vizirendészet vezetője, Karádi László körzeti megbízott,
Kórsós János a Dél-Tolna Közmű Szolgáltató Kft. ügyvezetője, valamint Dr. Horváth Kálmán ügyvéd voltak.
A meghívott vendégek beszámoltak a 2011-es év főbb eseményeiről, megvalósult munkálatokról.
Majd következett a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak beszámolója: Dr. Bálint József jegyző, Belovicz Melinda
adóügyi tanácsos, Dr. Lehel Péterné szociális főelőadó, B. Tóth Józsefné főmunkatárs, Baloghné Silingi Adrienn házi gondozó, Benedekné Stürmer Anna az ÁMK igazgatója.
Végül Huszárné Lukács Rozália polgármester beszámolója zárta a sort.
A néhány kérdésre és hozzászólásra remélhetőleg mindenki kielégítő választ kapott. A Közmeghallgatáson elhangzottakról készült jegyzőkönyv megtekinthető a www.bata.hu/ Képviselő- testület menüpont alatt.
Takaróné Antal Tímea
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Művelődési - Közösségi Ház 2012. április havi programterve
Rendezvény kerete

Program fajtája

Megvalósítás

Rendezvény időpontja

Időtartam

Program tartalma

MNVH. Helyi Vidékfejlesz- Fogadóóra
tési Iroda

Szakmai

2012.04.03

8:30-10-ig

Szakmai segítségnyújtás

Ifjúsági Közösségi program

Karöltve- Sportprogram,
Táncház

Sport program

2012. április

hétfő és szerda
17-18-ig

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

Ifjúsági és közösségi
program

Együtt könnyebb az
egészségért

egészség megőrzés

2012. április

minden szombat 16-18-ig Ifjúság számára sportprogram
Felelős: Bagényi János

Ifjúsági közösségi program

Kirándulás

Szervezés keretében
megvalósuló program

2012.04.07

Egész napos

Kirándulás

Közművelődési program

Színházi előadás

Közösségi program

2012.04.24

de.11.óra

Ifjúsági előadás a Szegedi
Mini színpad előadásában

Könyvtári program

előadás

2012.04.18

16.óra

ReceptTúra címmel előadás a nyugdíjas részére

Iskolai felzárkózatást
segítő program

"Tanoda" 13 éves kortól

tankör

2012.04.13. 2012.04.27

14-18-ig

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

nappali fejlesztő programok

2012.04.09. 2012.04.23.

de. 10-12-ig

Gyermekfoglalkozások,
főzési ismeretek
Felelős: Sőrés Andrásné
védőnő

Gyermek 0-5-éves koriga Baba- Mama Klub

Elektronikus közigazgatási
végpont
Számítógép és internet
használat. Fénymásolás, 2012. április
levélírás

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

e Tanácsadó Zsinkó Ilona
külsős: elérhetősége a
helyszínen időpont
egyeztetéssel

Táncprogram

minden szombat

Szombat 17-22-ig

Szervezett keretek között,
zenei kísérettel

Táncprogram

minden péntek

Péntek 16-19-ig

Szervezett keretek között,
zenei kísérettel

Olvasóterem

2012. április

Hétfő-szerdáig
kölcsönzés- tájékoztatásdu:2-3-ig
net használat
Péntek de.:óraközi szünetekben

Gyermek- Felnőtt Könyv- Kölcsönzés
tár

2012. április

Csütörtök 14-17-ig

Igény esetén az e Magyarország nyitva tartásával
egy időben

Állami Foglalkoztatási
Szolgálat rendezvénye

előadás

közösségi rendezvény

2012.04.05

16 óra

Nyúlunk a munkáért címmel előadás a munkanélküli és vállalkozói réteg
számára

Üzlethelyiség kiadás

Időszakos árusításra

Szolgáltatás biztosítása

Alkalommal szervezett

Meghirdetés szóróanyag
vagy Hírlap segítségével

Ügyintézés a 74-490-558
és a 74-590-003 telefonszámon.
Személyesen: Kiss Roberta progr. felelős

E-magyarország Pont
Állami Foglakozatási
Szolgáltatások elérhetőségei

e Magyarország Pont
üzemeltetés keretében

Báta Sárköz Néptánc
Együttes
Civil szervezetek rendezvényei
Gyermek Tánccsoport
Iskolai könyvtár

Könyvtári szolgáltatások

Báta, 2012. március

Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Önkormányzati Hírlev él
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Önkormányzati hírek
Borverseny
2012.03.16-án a Bátaszék Térségi Hegyközség és a
Polgármesteri Hivatal szervezésében ismét megrendezésre került a Borverseny. A bormintákat a Polgármesteri
Hivatalban kellett leadni 14.-én 12. óráig. 203 db borminta érkezett be, így az előzsűrizés során a zsűritagoknak
volt bőven feladata. 2012. március 16-án délelőtt megtörtént a borok besorolása.
A verseny az idei évben is szép eredményeket hozott,
hisz 19 arany, 43 ezüst és 44 bronzérmet adhatott át a
Hegyközség a büszke boros gazdáknak az esti vacsora
előtt. A díjak átadását követően Balogh Borbála kápráztatta el a gyönyörű hangjával a jelenlévőket, majd a Hastáncosok hozták meg a finom vacsorához az étvágyat.
Ezúton köszönjük mindenkinek a közreműködést és a részvételt.

Gelencsér Sándor hegybíró

Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a Magyar Vöröskereszt, a Báta Községi Önkormányzat és a Bátai
Nemzeti Kisebbségi Önkormányzat együttműködésében a településen élő 100 hátrányos helyzetű család
számra ingyenes vetőmagot biztosít.
2012. március 29-én (csütörtök) délután 17 órai kezdettel a Művelődési - Közösségi Házban tájékozató

programot tartunk, amelyre az érintettek részére előzetes értesítést küldünk.
A tájékoztató keretében a vetőmagok juttatásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek meghirdetésre kerülnek.
Báta, 2012.03.20.

Balogh László

Szent Vér Bátai Templomokért Alapítvány hírei
Húsvéti adomány gyűjtés
Udvardi György Pécsi püspök úr felhívására a bátai egyház Herendi János apát és Sümegi József diakónus
közreműködésével tartós élelmiszerek gyűjtését szervezték falunkban élő rászorulók számára.
A szervezők az élelmiszer csomagokat Húsvét előtt juttatják el a rászorulók számára.
A szervezésben és a csomagok kiszállításában Báta Község Önkormányzata és a Szent Vér Bátai Templomokért Alapítvány munkatársai is részt vesznek.
u u u

Állag megóvás
A Szent Vér templom tornyán lévő legfelső ablakok lezárása hosszú idő óta nem történt meg. Ezért a galambok
be tudtak fészkelni a toronyba. Az évek alatt felgyűlt galambürülék már veszélyezteti a harang elektronikájának
működését.
Az Egyházvezetés azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a torony kitakarításában és az ablakok
lezárásában nyújtson segítséget.
Vég István az Önkormányzat dolgozója és Mácsai Sándor a Szent Vér Bátai Templomokért Alapítvány részéről
keretes hálókkal lezárták az ablaknyílásokat, az ürülék kitakarítása is hamarosan megtörténik.
Huszárné Lukács Rozália

Tisztelt bátai lakosok!
Akciós ajánlatunk: sárgarépa 80 Ft/kg-os áron kapható.
Szúnyog büfé nyitvatartási ideje:
Hétfő: szünnap
Kedd-Vasárnap: 16:00-21:00
Bátai Szolgáltató Kft.
Imrő Mónika
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ÁMK hírei
Óvodai hírek
Március 5-én a fogorvos tartott szűrővizsgálatot az óvodában.
Március 7-én az óvodai nagycsoport volt az egyik helyszíne, annak a filmfelvételnek, amely az óvoda-iskola átmenetet, a „Gyermeklánc” programot népszerűsíti. A gyerekek nagyon izgatottan várták ezt az eseményt.
Március 10-én rendeztük az óvoda hagyományos farsangi mulatságát a Művelődési Házban.
Örömünkre szolgált, hogy sokan eljöttek erre a rendezvényre.
Az óvodások nyitótánca után a sok jelmezes kisgyermek vidáman bulizhatott. A hangulatról Frederico és társa
Bonifác gondoskodott. Aki megéhezett és megszomjazott a büfében kedvére válogathatott a sok finomságból.
Az idén is nagyon sokan támogatták az óvodát, a farsangi bál megrendezését.
Támogatóink: Huszárné Lukács Rozália, Csóti Sándor, Hegyközség, Bátai Dunamenti Vadászegyesület, Bátai
Szolgáltató Kft., Pentapen Kft., Fekete Gólya Ház, Bát-Tej Kft., Bát-Gabona Kft., ÁFÉSZ (COOP üzletlánc), Horgászegyesület, Sziga-tech, Kocsis Jánosné, Dieter Hartig, Kiss Szilvia, Bárány Máténé, Szigeti Andrea, Abaton
Bt., Patoker Bt., Ivi virágüzlet, Bóka István, Lubiczki János, Sebestyén Ferenc, Malagurszki Lajos, Fitokontroll
Bt., Fazekas Alapítvány, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Muth Tímea.
Köszönjük a szülők tombola felajánlásait, a gyönyörű tortákat, szülők és a Szülői Szervezet segítséget a bál előkészületeiben és lebonyolításában.
Befejezte szakmai gyakorlatát Vincze Bernadett harmadéves óvodapedagógus hallgató az óvodában, aki néhány gondolatát szeretné megosztani az itt eltöltött időről.
„Az elmúlt 6 hétben nagyon jól éreztem magam. Örömmel tapasztaltam, hogy van még olyan közösség, falu,
ahol nagy az összetartás.
Rengeteg élménnyel távozom. Az óvodában úgy érzem sikerült minden dolgozóval és gyermekkel jó kapcsolatot
kialakítanom. A gyerekek szívesen fogadtak, elfogadtak, mint óvónő, ami nagy örömöt jelent nekem. Igyekeztem
minden csoport gyermekeivel megismerkedni, ami többé-kevésbé sikerült is. A nagycsoportosokkal úgy érzem
sikerült szoros kapcsolatot kialakítanom. Remélem lesz lehetőségem még a későbbiekben meglátogatni őket,
mert a szívemhez nőttek. Az óvoda-iskola közötti átmenetet segítő „Gyermeklánc programmal” is megismerkedhettem, amiről szintén elismeréssel tudok beszélni. Köszönöm az óvodai közösségnek és a szülőknek a kedves
fogadtatást.
Köszönetet szeretnék még mondani Dömötörné Horváth Máriának, Muthné Katona Máriának és Pirisa Erzsébetnek a segítségért és a sok jó tanácsért.” (Vincze Bernadett)
Bernadettnek mi is sok sikert kívánunk!
Óvodavezető

Könyvtári hírek
Értesítjük a lakosságot, hogy a felnőtt könyvtár nyitva tartása március 22-től a következőképpen alakul. Minden héten csütörtökön 1500-1800, valamint pénteken 1600-1800 óráig
biztosítjuk a könyvtár ingyenes szolgáltatásait.
Továbbra is igénybe vehető a könyvtárközi kölcsönzés.
A lakosság igényeihez igazítva továbbra is folyamatosan bővítjük a könyvtár állományát.
Könyvajánlás
Fábián Janka 3 kötetes családregényét ajánlom figyelmükbe
Emma szerelme
A regény a múlt század fordulójának környékén játszódik három helyszínen: a békebeli,
gyönyörű, de egyben dekadens Párizsban, Budapesten, és egy elképzelt, a Balaton északi
partján fekvő, festői, álmos kisvárosban, Balatonkörtvélyesen. A főszereplőket, Emmát és
Gábort már születésük óta egymásnak szánta a sors, mégis csak tragédiák és félreértések sorozata után lehetnek egymáséi. Viszontagságos történetük és a lassan kialakuló szenvedélyes szerelmük mögött ott húzódnak a
századforduló eseményei: a magyar millennium, a huszadik század beköszönte, majd az első világháború, minden nyomorúságával, és a Tanácsköztársaság időszaka. Végül pedig Horthy híres fehér lovas bevonulásával –
a "bűnös városba" – zárul a történet. Az élvezetes stílusban megírt, nosztalgikus, megható és szívmelengető
történet igazi menedékül szolgálhat a mai világ mindennapi, kicsinyes problémái elől. Az olvasók reményt is meríthetnek belőle: a nem feddhetetlen, de szeretetreméltó, és nagyon is emberi szereplők sorsa megmutatja, hogy
minden személyes tragédiából és történelmi kataklizmából létezik kiút. A szerző a Kóthay család – huszadik századot felölelő – történetét két további kötetben folytatja. (Emma fiai, Emma Lánya)
Szabóné Varga Renée
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ÁMK hírei
Versenyek
2012. február 13. bonyhádi KRESZ – versenyen
Link István 8. osztályos
tanuló I. helyezést ért el,
ezzel bejutott az országos
döntőbe. Felkészítő tanár:
Fűrész János.
2012. február 29-én a
bátaszéki II. Géza Gimnázium szervezésében történelem versenyen vettek részt 6. osztályos tanulók
Szekeres Aliz, Lukács Róbert Garai László. Felkészítő tanáruk Kiss-Nyéki Izabella. A versenyen II. helyezést értek el.
2012. március 03án Váradi Anett és Horváth Renáta
6. osztályos tanulók a Tolnai Református Egyházmegye BIBLIA - ISMERETI versenyén a felső osztályos korcsoportban I. helyezést értek el.
Gratulálunk s szép eredményekhez.

2012. 02. 18-19. került megrendezésre
Budapesten a Diák
Olimpia által szervezett
asztalitenisz
országos döntője.
Iskolánkat
Balogh
Tamás 6. o. és
Nikolov Márk 8. o.
tanulók képviselték,
csapatversenyben az
5.-8. helyezést érték
el a 20 induló csapatból.
Ugyancsak asztalitenisz eredményeként
a Diák Olimpián iskolánk csapata második helyen
áll, következő forduló 2012. 03. 17. én lesz Szekszárdon.
Gratulálunk s szép eredményhez.
Sófalvi Erzsébet

Baba - Mama Klub
2012. március 19-én már a 3. alkalommal jött össze a
Baba– Mama Klub a Művelődési ház internetezős helyiségében, a helyi védőnő vezetésével.
A résztvevők a 0- 5 éves korú kisgyermekek és szüleik. A gyermekek játékos foglalkozáson vettek részt.
Ezen a kiváló programon 6 kisgyermek és édesanyja
képviseltette magát. Egytől- egyig jól érezték magukat.
A Baba- Mama Klub minden második hét hétfői napján
délelőtt 10-11 óra között kerül megrendezésre.
A következő alkalom 2012. április 02. (hétfő)
Szeretettel várjuk továbbra is a résztvevőket!
Kiss Roberta

Civil szervezetek hírei
Horgász Egyesület hírei
A Bátai Horgász Közhasznú Egyesület 2012. március 11-én megtartotta az éves közgyűlését. A tagság elfogadta a 2011. évi gazdasági, pénzügyi és közhasznúsági beszámolót. Közösen megterveztük a 2012. évi feladatokat. Tisztújítás is történt a gyűlésen. A jelölő bizottságnak 2 hónap állt rendelkezésre, hogy felállítsa a jelöltek
névsorát. A közgyűlésen megjelentek egyhangúlag megválasztották a jelölteket, akik a következők:
Elnökség tagjai:
FB, etikai bizottság:
Elnök:
Huszárné Lukács Rozália
Elnök:
Kiss János
Elnök helyettes:
Lubiczki Péter
FB tag:
Bagényi József
Pü és gazd. Vez, titkár: Vörös Szilvia
FB tag:
Dér János
Elnökségi tag:
Bocz József
Elnökségi tag:
Vörös József
Elnökségi tag:
Mihálovics Lászó
Vörös Szilvia Gazd. Vez
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Civil szervezetek hírei
Fazekas Alapítvány gyűjtéséből
Tárlatvezetés Patonai Jánosné Tóth Erzsébet elmondása alapján
„Sárközi Életmód Fotókon” kiállítás képei közül
"Gyöngykaláris " (1947) Rendezte: Markó József
Alsó sor: Bokányi József, Szabó Irma, Vörös Mihály (Pilóta: Rodolfo Costelló ),
Ivánka Teréz, Bokányi Zoltán, Sümegi Jánosné (Gere Terus), Sümegi János (Tálas), Vámos Lajos
Második sor: Pápa Lajos, Mihó Erzsébet, Patonai János, Sükösdi Mihály,
Felső sor: Papp István, Berta János, Angyó Dávid, Kiss János
Betétdal
Hullámzik a búzatenger,
De kevés a boldog ember.
Mint a pipacs a búzában,
Ezer közül ha egy szál van,
Ezer közül csak egy szál van.
Az is mind a boldogságom,
Elhervad ha rátalálok.
Hullámzik a búzatenger,
Talán nincs is boldog ember.
Olyan mintha az se lenne,
Nem érzem az életembe.
Hullámzik a búzatenger,
Talán nincs is boldog ember,
Talán nincs is boldog ember.
Mohr János Zoltánné

Bátai Polgárőr Egyesület
A Polgárőr Egyesületünk csatlakozott a Dunaföldváron bejegyzett Tolna Megyei Polgárőr Egyesülettel. Megkezdte az együttműködését a Tolna Megyei Rendőr Főkapitánysággal.
Februárban biztosítottuk a Horgász Egyesület Közösségi programját.
Továbbra is várjuk minden 18 év feletti bátai lakos jelentkezését az Egyesületünkbe, jelentkezni lehet személyesen: Bóka Istvánnál, valamint Zegnál Anasztáziánál.
Bóka István

Sport hírek
Egyesületünk februárban megrendezte a hagyományos kispályás labdarúgó tornát Sárvíz Kupa néven.
A rendezvényen nyolc csapat vett részt, akik jó és
izgalmas mérkőzéseket játszottak.
A torna végeredménye:

1.
2.
3.
4.

helyezett: Fradi Büfé
helyezett: Asztalon Villa
helyezett: Lulu FC
helyezett: Strubel

Gólkirály: Kertész József
Legjobb játékos: Kovács Zoltán
A legjobb kapus: Bogdán Benjamin

Ezzel a tornával a labdarúgó csapatunk elkezdte a
felkészülést a nagypályás szezonra. Első mérkőzésünk a M.K. selejtezője volt, ahol a megye I. oszt.
szereplő Kakasd csapata csak 120 perc játék után
tudott nyerni 4:2 arányban.
Ez úton szeretnénk megköszönni Huszár Tibornak
a foci kupához nyújtott támogatást, valamint az Önkormányzatnak, a Bátai Polgárőr Egyesületnek, a
Bátai Szolgáltató Kft-nek és valamennyi támogatónk
és szurkolónk segítségét.
Továbbra is várunk mindenkit a rendezvényeinkre!
Bagényi János

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 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/ 318-104
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

MEGHÍVÓ
IX. Hímestojás Fesztivál 2012. április 28.

Program:14.00 óra: Folklór műsor a Tájház szabadtéri színpadán
Fellépnek:
Bihari János Táncegyüttes
Kóka Tánccsoport
Élő Színház és Irodalom Társulat
Nyugdíjas Asszonykórus Báta
Bátai „Sárköz”Néptánc Együttes,
Bátai Pántlika Egyesület,
Bátai Vadvirágok Cigány Gyermektánccsoport,
Békalencse Gyermek Tánccsoport Báta,
Tambura zenekarok-Báta
„Húsvét-utó”- kézműves foglalkozás gyerekeknek: tojásírás, korongozás,
gyöngyfűzés, népi gyermekjátékok.
A rendezvény ideje alatt a Tájházban megtekinthető az állandó kiállítás, kézműves mesterek bemutatója és vására.

Szeretettel várunk mindenkit!

Bátai Tájházért és Népi Kultúráért
Közalapítvány Kuratóriuma

Hirdetmény
A Gemenci különleges rendeltetésű vadászterületek (kódszáma: 17-451210144) földtulajdonosainak a vadászati jog átengedése fejében a 2011. évi többlethasználati díj kifizetése meghirdetésre kerül.
Kérem a tisztelt földtulajdonosokat, hogy a rendelkezésükre álló, a tulajdonukat
igazoló okmányokat hozzák magukkal a bérleti díj kifizetése miatt.
Szükséges okmányok: személyi igazolvány, szabályos meghatalmazás, tulajdoni
lap másolat (földhivatali), adóazonosító (adókártya).
Kifizetés helye: Gemenc Zrt. 7140 Bátaszék, Szabadság u. 2.
Időpontja: 2012. április 23. 8-12 órakor
Bátaszék, 2012.március 8.

Janács Gergely erdészetvezető
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