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Áramtámogatás
A képviselő testület az idei évben is
egyszeri 3. 000 forintos áramtámogatást határozott meg a Bátaapáti lakosoknak, személyenként. A támogatások az E.ON Rt. Számlájára utalják majd. Az Önkormányzat ezzel
is a családok életét próbálja könnyíteni, és
segíteni.

Szakmai út
Az Önkormányzat szeptember negyedikére és ötödikére szakmai utat tervez a
Bátaapáti lakosok számára, a szlovákiai
Mohovce- ben található kis és közepes akti-

Beiskolázás
Határozat született a beiskolázási támogatásokról. A képviselő testület a 20062007- es tanévre a következő összegeket határozta meg iskolatípusok szerint csoportosítva.
A helyben tanuló elsőosztályos diákoknak 50. 000 forintot határozott meg, melyből
30. 000 forintot szeptemberben, a maradékot
decemberben fizetik ki.
A második, harmadik, negyedik osztályos helyben tanuló kisdiákoknak 30. 000 forintot ítélt oda a testület, míg az általános iskola felső tagozatos tanulói 12. 000 forintos
beiskolázásban részesülnek.
A közép- és felsőfokú tanulmányaikat
végző nappalis tanulók 20. 00 forintot kapnak, a levelezős tanulók pedig 17. 500 forintot.
A képviselő testület reméli, hogy a kapott támogatással segíteni tudnak a családoknak.

vitású radioaktív hulladéktároló megtekintéTatarozási pályázat

sére. Minden családból egy fő jelentkezhet
az útra, kiknek a részvételi költséget az Önkormányzat állja. Jelentkezni augusztus 26.–
ig lehet a községházán. De azok se keseredjenek el, kik most nem tudnak ellátogatni ve-

Minden évben az Önkormányzat által
kiírásra kerül a tatarozási pályázat, melyet
ház felújításra, rendbehozatalra lehet igénybe

lünk, mert a következő években a testület venni.
döntése értelmében a tanulmányútra ismételten sor kerül.
Fontos, hogy minél több érdeklődő lássa hogyan működik valójában egy hulladékelhelyező, meggyőződhessen arról, hogy a
biztonság mindennél előrevallóbb.

Bátaapáti Hírmondó

Az idei évben összesen 22 pályázat érkezett be az Önkormányzathoz. Ebből tizenhatot fogadott el a képviselő testület. Hat pályázatot a kiírásnak nem megfelelő feltételek
miatt utasították el.
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Falunap, augusztus 20.
Idei évben különleges alkalomnak tekinthető a Szent István napi ünnep,
nem csak azért, mert mostanra egy egész falunap szerveződik köré, hanem azért
is, mert most kerül majd átadásra, a felújított Apponyi kúria.
Az épület addigra teljesen berendezésre kerül, sőt egyik termében egy
helytörténeti kiállítás is helyet kap. A kiállítás bútorait a faluban lévő tárgyakból , képekből, ruhákból állítottuk össze, de aki augusztus 20.-i megnyitó után
talál olyasmit, amit majd szívesen látna a kiállított tárgyak között sok szeretettel
fogadnánk, és utólag beillesztenénk a gyűjteménybe.
A program az Apponyi
kúria ünnepélyes átadásával
kezdődik 14 órakor, ezt követi
majd a tánccsoportok és a
nyugdíjas kórus műsora.
A mára már hagyományosnak mondható főzőverseny is megrendezésre kerül a
klub udvarán, melyhez az alapanyagot az előző évekhez hasonlóan az Önkormányzat biztosítja.
Az eredményhirdetést követően éjfélig bál kezdődik, melyhez ezúton is
mindenkinek jó szórakozást kívánunk.

www.bataapati.hu
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’Apáti ’ találkozó
Az idei évben XI. alkalommal rendezték
meg az Apáti nevű települések találkozóját. Immáron rendhagyó módon a Bátaapátiak is
résztvettek a találkozón, és így elutaztak Jászapátiba, mert idén ők adtak otthont a rendezvénynek. Jászapáti neve azért is fontos a találkozók történetében, mert itt rendezték az első
összejövetelt, bár akkor még csak a települések

Így indult a csapat

képviselői vettek rajta részt. Mára azonban már
a falu apraja-nagyja elmegy egy ilyen találkozóra csupa ismerőst és barátot köszönthet az
’Apáti’ nevű települések lakóiban.

A jó hangulat képei

Bárki jelmezbe öltözhetett

Bátaapáti Hírmondó
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Bátaapáti több mint 100 fővel képviseltette magát. A vendéglátó kisváros mindenféle
elfoglaltsággal igyekezett érdekesebbé tenni az
egész napos programot. Gondolok itt az egyes
települések bemutatására és színes műsoraikra,
a strandolási lehetőségre, kézműves dolgokra,
helytörténeti kiállításra és kuriózumként a különleges ökörsült ebédre.
Bátaapátiak nevében Nagy János köszöntötte az egybegyűlteket, és mutatta be a falunkat , majd ezt követte a Nyugdíjas kórus mű-

Aláírás

sora.
A találkozó jó hangulatban telt el, mindenki érdekes és emlékezetes élményekkel gazdagodott a jászsági kisvárosban.

Városnézés

Készül az ebéd

Vendéglátók műsora
www.bataapati.hu
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Bezárt a posta
A mi kis postánk is a többi kis települési posta sorsára került, azaz bezárták. Teljesen átvette a helyét a mobil
posta. A történetéről és változásairól
Farkas Jánosnéval, Erzsi nénivel beszélgettem, kinek nyugdíjazásával egy
időben zárt be a posta .
Erzsi néni 1979 február elseje óta
látta el a postai teendőket, több féle
posta technikai eszközzel dolgozott.
A klasszikus értelemben vett postán mindig ketten dolgoztak. Először
még olyan telefonközponttal dolgozott,
melyet tekerni kellett és várni a kapcsolásra. A faluban eleinte csak ott volt telefon. 1986 ban könnyítette meg a
munkájukat a krozbár telefon, mely
közvetlen hívást tett lehetővé. Majd fokozatosan modernizálódtak a gépek,
egészen a 2003- as bezárásig.
Az önkormányzat újraindította a
postát, de már a legtöbb dolog, kézbesítés átkerült a Mobil postához.
Erzsi néni elmesélte, hogy a régi
posta mikor még nem volt a Mobil is
közelebb állt a szívéhez, mivel több
emberrel találkozhatott, és ahol tudott
segített. Úgy gondolja mindenkivel jó
kapcsolatot tartott fenn, és ha voltak is
problémák igyekeztek maguk között
megoldani.
Azt is elmondta, hogy hálás az
Önkormányzatnak azért, hogy biztosította a nyugdíjazás előtti évek nyugodt
légkörét.

Bátaapáti Hírmondó

Varroda indítása
A varroda indításáról és az ott lévő
munkalehetőségekről Krachun Szilárd polgármester úrral beszélgettem.
Régi vágyuk az asszonyoknak, hogy
nekik is munkalehetőségük legyen a faluban. Ezzel a problémánkkal már egy éve a
paksi Neutron Kft- hez fordultunk, hogy
amennyiben lehetőségük van rá, segítsék
elő Bátaapátiban a munkateremtést. Elsősorban női munkaerőre gondoltunk, hiszen a nők nehezebb helyzetben vannak
elhelyezkedés területén, mint a férfiak. A
Kft - ben partnerre leltünk a munkateremtés tekintetében. De hogy mennyire
bonyolult és nehéz feladat a munkateremtés, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy a
tárgyalások után eltelt egy év, s most került csak belátható közelségbe egy varrodai üzem beindítása.
Kezdeti időszakban hét fő varrónő
és egy félműszakos takarítónő kezdte meg
a munkát, még júliusban. A varrodában
munkaruhákat varrnak az asszonyok.
A régi TSZ istálló már hat éve került
átalakításra, melynek új funkciója a
Bátaapáti környékén végzett kutatások fúrási mintáinak raktározása, feldolgozása.
Most ennek egy részét bocsátja, a Magyar
Földtani Intézet és a Golder Kft. a varroda
rendelkezésére.
Az Képviselő testület, mind a polgármester sikerként könyveli el a varroda
beindítását. De egyben szeretnék, ha a
varrodát
üzemeltető
Neutron
Kft.
mégtöbb megrendeléshez jutna, és így a
dolgozói létszámot bővíteni kellene. Reményeik szerint legalább tíz főre gyarapodna
a dolgozók létszáma.
A varroda mellett a Kft. tervei között szerepel egy kis asztalos üzem működésének beindítása is a későbbiekben, Az
elképzelések szerint borok díszdobozainak
az összeszerelésével foglalkozna és munkalehetőséget adna egy- két fő számára.
www.bataapati.hu
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Általános Iskola
Június 15-én az utolsó tanítási nappal, valamennyi kisdiákunk számára véget ért a
2005/2006-os tanév.
Elmondhatjuk, hogy eredményes időszakot tudhatunk magunk mögött. Egy alsó tagozatos iskola egyik legfontosabb feladata, hogy megbízható alapismereteket nyújtson a tanulóknak. Az írás, olvasás, számolás biztos tudása nélkül, nehéz felső tagozatban boldogulni.
Egy ilyen kis létszámú iskola ideális hely ezen ismeretek megszerzésére, egyéni gyakorlására. Azonban nem elégedhetünk meg csupán azzal, ha ezt a célunkat elértük. Tanulóinknak
biztosítanunk kell, hogy nagyobb nyilvánosság előtt próbára tegyék tudásukat, bizonyíthassák tehetségüket. Az idén 20 tanulmányi, 4 művészeti versenyen, 5 irodalmi és 11 rajzpályázaton szerepeltünk színvonalasan. A Kisiskolák Tolna Megyei Szövetsége sportversenyein
és a Góliát labdarúgó tornáin is rendszeresen részt veszünk. Tanulóink 76%-a mérette meg
magát a különböző versenyeken, pályázatokon.
Legsikeresebb diákjaink:
Ember Diána 1. o.:
- Az Apáczai Kiadó matematika versenyében országos döntőbe került
Kaszás Maja 1. o.:
- Az Apáczai Kiadó környezetismeret versenyében országos döntőbe került
Tornóczky Sára 1. o.:
- Az Apáczai Kiadó matematika és környezetismeret versenyében országos döntőbe került
- Apáczai Kiadó országos rajzpályázatán- IV. helyezést ért el
- Országos illusztrációs pályázaton Wass Albert műveihez- elismerő oklevelet kapott
- Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság rajzpályázatának megyei fordulójában- díjazott
lett
- A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár Mátyás mesemondó versenyén- I. helyezést ért
el
- KTMSZ mezei futóversenyén- II. helyezést harcolt ki.
Illés Imola 2. o.:
- Az Apáczai Kiadó környezetismeret versenyében országos döntőbe került
Hofstetter István 3. o.:
- „Szekszárdi szüret” megyei rajzpályázaton- díjazott lett
Schafer Attila 3. o.:
- A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár Mátyás mesemondó versenyén- III. helyezett
- Az Apáczai Kiadó országos fogalmazáspályázatán- VII. helyezett
- A Megyei Könyvtár „Mesét írok Lázár Ervinnel” meseíró pályázatán- különdíjas lett
Vecsernyés Tibor 3. o.:
- „Tanuló Nebuló” versenyen, Őcsényben magyar nyelv és irodalomból VI. helyen,
- KTMSZ magyar nyelv és irodalom versenyén X. helyen végzett
- A Megyei Könyvtár „Mesét írok Lázár Ervinnel” meseíró pályázatán- I. díjat kapott.
Zele Tamás 3. o:
- A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár „Olvasni jó! versenyén III. helyezett lett.
Tornóczky Áron 4. o.:
- Az Apáczai Kiadó komplex tanulmányi versenyében országos döntős
www.bataapati.hu
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- KTMSZ magyar nyelv és irodalom versenyén- I. helyezett
- A Völgység Iskolaszövetség természetismeret versenyén I. helyezett
- A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár „Olvasni jó!” versenyén- I. helyezett
- Az Apáczai Kiadó országos rajzpályázatán- IV. helyezett
- Az Apáczai Kiadó országos fogalmazás pályázatán- III. helyezett
- Illyés Gyula Társaság megyei rajzpályázatán- I. helyezett
- KTMSZ versmondó versenyén- III. helyezett lett
- A szegedi Csizmazia Közhasznú Magánalapítvány országos esszé és irodalmi pályázatándíjat kapott.
Utasi Leila 4. o.:
- Az Apáczai Kiadó népdaléneklő verseny országos döntőjébe jutott
Ezen eredmények eléréséhez kevés a jó alapképesség, a tehetség. Szükség van hozzá
az átlagnál több szorgalomra, kitartásra és erőfeszítésre. A pedagógusok munkájára, akik
délutánonként, ha szükség volt rá hétvégén is külön foglalkoztak ezekkel a gyerekekkel. Valamint a szülők egy részének segítségére, akik sokszor munka után, az iskolai feladatokat
ellenőrizték, segítettek a tanulásban.
Évzárónkon elismertük iskolánk legilledelmesebb tanulóit, akik az egész tanév során
példát mutattak magaviseletükkel. Első alkalommal kaptak jutalmat azok a gyerekek, akik a
napköziben, felelősi munkájuk elvégzésében, segítőkészségben jeleskedtek. Díjat kaptak
azok is, akik az egész éven át tartó Pontgyűjtő sportversenyen korcsoportjukban helyezést
értek el .
Így szinte minden diákunk valamilyen jutalommal térhetett haza, és kezdhetett neki a
megérdemelt vakációnak.
Tornóczky Gábor igazgató

Bátaapáti Hírmondó
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Nyári munkák a sportnál
A felkészülési időszakról, az öltőző felújításról, a jövőbeli tervekről, Sári Józsi bácsival beszélgettem, ki sok információval gazdagította lapunkat a sporttal kapcsolatban.
Az öltözőnek a hazai részében kisebb felújításokat terveznek. Remélik, hogy a futballpálya területi problémáit még az idei évben meg tudják oldani. Ennek az lenne a nagy
előnye, ha a földterület az önkormányzat tulajdonába kerülne, s így lehetőség nyílna a Sport
egyesületnek pályázni, egy gyakorlópálya kialakítására és a nagypálya rendbehozatalára és
kibővítésére is.
Az idény végén már nagy gondot jelentett és még most is a legnagyobb problémát jelenti, hogy az Apáti fiatalok egy része abbahagyja a focit és őket vidéki játékosokkal, kell
pótolni.
A sportvezetés jobban
örülne, ha Apáti játékosok töltenék be a hazai öltözőt. A fiatalok jelentkezését várják, már
13 éves kortól tagja lehet bárki
az ifi csapatnak szülői beleegyezéssel. Nagyon szívesen
látnák őket a csapatban, sőt arra kérik a szülőket, hogy álljanak ki a foci mellett, mert amíg
a gyerekek a pályán van vigyáznak rájuk és ez egy bizonyos fokú biztonságot jelenthetne a szülőknek. Az igazoláshoz nem kell semmi más
csak egy fénykép és a szülői
beleegyezés, mert az éves költségvetés terhére fizeti ki a
sportegyesület az engedélyek árát. Sőt cipőtámogatást is biztosítanak. Az utánpótlás biztosítását tekinti a legfontosabb feladatnak Sári József. Jelenleg az ifi csapat létszáma 14 fő. A
sok változáshoz igazodva egy új edzőt is köszönthetünk az utánpótlás oldalán, Hazafi László személyében, ki a györkönyi ifi csapatot már éremhez segítette.
A nagy csapatnál is kisebb nagyobb átigazolások zajlanak még július 31.- ig míg az
igazolási időszak tart. Eddig négy játékost igazoltak, Bagyom Tamás hazakerült Mórágyról,
Zágonyi Gellért szintén Mórágyról, aki bátaszéki lakos, Nagy Gábor Kakasdról és Márton
Krisztián szintén Mórágyról. A felnőttek létszáma jelenleg 20 fő, de még szeretnének a védelmen erősíteni, így további igazolások várhatók. A csapat edzője továbbra is Tóbi István.
Már megkezdődtek az edző mérkőzések, melyeknek segítségével kovácsolódik majd
össze mind az ifi, mind a nagy csapat.
Az őszi időszakban szeretnék önszerveződő alapon elindítani megint az aerobic csoportot melynek vezetője Szava Nikolett.
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Nyugdíjas klub hírei
A klub tagjai június 24.- én ellátogattak Keszthelyre, ahol megnézték a Festetics kastélyt és ismerkedtek a várossal. Majd ezt követően hajókiránduláson vettek részt Fonyód és
Badacsony között. Összefoglalva a kirándulásuk annak ellenére, hogy kevesen vettek rajta
részt nagyon jól sikerült.
Az utolsó Bátaapáti hírmondó megjelenése óta megrendezésre került, a mára már hagyománynak mondható negyedéves névnapozás is. Az ünnepelteknek finom falatokkal és
virágokkal kedveskedtek a klubtársak.
A mostani nyárra még két fürdéssel egybekötött kirándulást terveznek a tagok, ahogy
megtudtam Heberling Henriknétől, a klubvezetőtől. A július tizenötödikeit Tamásiba, míg a
szinte már hagyományos Kiskunmajsait augusztus tizenkilencedikére szervezték.
Az énekkar megkezdte a felkészülést az Apáti találkozóra, melyet idén Jászapátiban
tartanak, a kórustagok minden csütörtökön gyakorolnak.

Táncos mindennapok
Május óta havi egy-két alaklommal a lányok énekhangjával tanár foglalkozik, Kecskeméti Eszter személyében. A csoport felkéréseinek eleget téve, ha ideje engedi, fellép a
táncosokkal ez így történt Váralján is, ahol a Kuglóffesztiválon léptek fel június 24.- én. E
fellépés alkalmával még egy régi taggal is bővült a csoport Darabos Orsolya személyében.
Az Aranyfácán programja már félórásra bővült a fiúknak betanított koreográfiával,
melyet a Váraljai fesztiválon mutattak be a Csurgó zenekar kíséretében.
A jövőbeni terveket tekintve a tánccsoport létszámának növekedésére számít a vezető, mert sokan jelezték belépési szándékukat. A fellépésekkel kapcsolatban sem szenvednek
hiányt, készülnek az augusztus huszadikai szereplésekre, a szüreti felvonulásra és még több
helyről jelezték felkérésüket.
Az egyesületté válás felé előrébb lépett az Aranyfácán, mert már az ehhez szükséges
papírok az ügyvédnél vannak. S július 20.- án megtartották az egyesületi alakuló ülést. Itt
megválasztásra került az egyesületi elnök Darabos Józsefné személyében, elnök helyettesnek Illésné Nagy Mónikát választották a jelenlévők. Titkárnak pedig Fülöpné Lak Beátát.
További egyesületi tagok, pártoló tagok jelentkezését várják. Mindenkit szeretettel
fogadnak az egyesületi tagok között, kik támogatni szeretnék a tánccsoport munkáját.
Darabos Józsefné, tánccsoportvezető ezúton szeretne köszönetet mondani azoknak a
szülőknek, kik saját autójukkal vitték a gyerekeket a fellépésre.
Bátaapáti Hírmondó
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Nő klub hírei
Tavasz óta a különböző érdekes programokkal szórakoztatták magukat a klubtagok.
Az egészséges életmód jegyében egy szálkai bicikli túrán is részt vettek. A kerékpártúra délelőtt tíz órakor kezdődött és a parton frissen sült hús várta az elfáradt túrázókat.
A tavaszi időszakhoz köthető még egy névnapozás is, hol a Tünde, Tímea, Mónika,
Anita, Rita, Julianna nevű klubtársakat köszöntötték névnapjuk alkalmából.
Majd július 15.- én került sor a nagykirándulásukra, melynek alkalmából Sopronba
látogattak el. Megnézték a Széchényi
sírhelyét, majd a kastélyt és dél felé
ebédeltek, melyet szintén érdekes
programok követtek. Többek között
városnézés, hajókirándulás, Fertőd- tó
megnézése. Hazafelé úton a programba még egy vacsora is belefért Keszthelyen. A kirándulásnak nagy sikere
volt.
Az Önkormányzattól kapott támogatás egy része fedezte a buszköltséget és a tagok belépőit. A másik részéből mostanában szeretnék a klub
felszerelését kibővíteni, hasznos, számukra fontos dolgokat megvéve.
Az augusztusi összejövetelen kerülnek majd a
következő hónapok programjai megbeszélésre. De
már biztos a szeptemberi névnapozás és a Márton napi felvonuláson való részvétel.
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Látogatás a bányában
Immáron második alkalommal látogathatott el a falunk lakossága június 29.- én az
épülő hulladéktárolóhoz. a látogatás egy hónappal az időpont előtt került meghirdetésre,
melyen 18 Bátaapáti, 2 német állampolgár, 5 bonyhádi és 2 budapesti egyetemi hallgató vett
részt.
A bányászati területen Boros Antal Alpolgármester és egyben a Bátatom Kft. alkalmazottja kalauzolt minket. A csoporthoz csatlakozott Bagdy László a TETT kommunikációs
tanácsadója.
Boros úr köszöntötte, tájékoztatta a látogatókat a földalatti kutatási tevékenységről.
Ismertette az eltelt hosszú kutatási programot, többek között a 2004- es földtaninak alkalmassá nyilvánítást. Bagdy László a hulladékok keletkezéséről, elhelyezésük fontosságáról
beszélt, és ezek elhelyezését Magyarország legnagyobb környezetvédelmi beruházásának
tekintette. Szóba kerültek még a végleges elhelyezés előtti előzmények és az RHK Kht. feladatai is.
A látogatók a köszöntők és a telep bemutatása után megtekintették a földalatti tájékoztató tablókat, kérdések is fel merültek. Többek között a tárolás 600 éves időtartama is
szóba került, mely az izotópok felezési idejéből fakad.
A látogatók nagyon érdeklődő jellegűek voltak, elmentek a 3. összekötő folyosóig,
mely épp akkor került kialakításra. Ez körülbelül 750 métert jelent. Tájékoztatást kaptak,
hogy történik a vájatok kialakítása, robbantással. Megtekinthették az éppen ezt előkészítő
fúróberendezést, mely azokat a lyukakat alakította ki ahova a robbanótölteteket helyezik.
A látogatás körülbelül egy és fél óráig tartott. Mindenkinek nagyon tetszett, sőt a
bonyhádi és budapesti diákok említést tettek arról, hogy jó lenne ha közülük is több ember
jönne el megnézni, mert a kétkedők bizalmát erősítené a látogatás.
A Bátaapátiból látogatók is jól érezték magukat, az általam megkérdezettek pozitívan,
és érdekesnek állapították meg a látottakat.
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