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Tisztelt batéi lányok, asszonyok!
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és
végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet,
szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell, és soha nem enged el, ő a fény, a
meleg és minden, ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.
Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul,
megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője,
szerelem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test
gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.
Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk
létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a
szépet, amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.
A költő, Szalai Pál sorait felhasználva köszöntjük kedves
mindnyájukat a Nemzetközi Nőnap alkalmából a
képviselő testület valamint Baté férfi lakosai nevében.
Fogadják e sorokat őszinte nagyrabecsülésünk jeleként.
Tisztelettel,
Zsalakó Ernő
polgármester
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Megemlékezés a nemzet ünnepén
Emlékezzünk
1848. március 15.-e az a nap, amelyre minden magyar ember büszke,
mert a márciusi ifjak példaértékű tettet hajtottak végre. Szembe szálltak
az elnyomó hatalommal nem félve a megtorlástól sem. A legkeményebb
fegyverrel, a tiszta szavak erejével indultak harcba.
1848-ban az, az emlékezetes márciusi nap, borongós és esős szerdai nap
volt. A márciusi ifjak a Pilvax kávéházban gyülekeztek. Az
egyetemisták csatlakoztak hozzájuk és a Landerer nyomdához mentek,
ahol kinyomtatták a 12 pontot, amelyben közreadták követeléseiket, így
többek között:
- a Parlamentnek felelős magyar kormány létrehozását;
- a sajtószabadságot;
- a közteherviselést és a törvény előtti egyenlőség bevezetését;
- követelték, hogy a nép is képviseltethesse magát a
törvényhozásban és a helyhatósági választásokon.
Kinyomtatták Petőfi Sándor gyújtó hatású költeményét a Nemzeti dalt.
Délutánra a Nemzeti Múzeumhoz népgyűlést hirdettek.
Pestről Budára özönlött a tömeg. Ott a helytartó tanács hozzájárult a
cenzúra eltörléséhez, a nemzetőrség növeléséhez és a bebörtönzött
Táncsics Mihály szabadon bocsátásához, akit azért vetettek börtönbe,
mert ő is őszintén írt a nép helyzetéről.
1848. március 15.-re emlékezni mindig, minden helyzetben különös és
felemelő kötelesség. A nemzet életében olyan történelmi sorsfordulók
egyike, amelyek által többnek, igazabbnak tudhatjuk magunkat, érezzük
egy közösség törvényszerű összetartozását, s magunk mögött tudhatjuk
azt a szellemi erőt, amit Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Arany, Vasvári,
Táncsics, Jókai életműve jelent a magyarságnak. Cselekedetük
történelmi érvényét még a szabadságharc legyőzésének tragédiája sem
törölheti el.
1848. március 15.-én Pesten fellobbant a láng. Ez a láng elégette a
feudalizmus túlhaladott rendszerét, megnyitotta a polgári fejlődés útját
Magyarországon.
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„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!”
Felteheti bárki a kérdést: 166 év után érvényesek- e Petőfi szavai?
Vajon nincs- e ma épp úgy szükség arra, hogy az állampolgárok
segítsék az ország sorsának jobbrafordulását?
Talán az a gondolat a leginkább megszívlelendő, amelyet a 12 pont
felsorolása előtt adtak közre a márciusi ifjak, amely így szól:
„Legyen béke, szabadság, és egyetértés!”
Kívánhatunk-e mást, ennél többet, jobbat 2014-ben a nemzet ünnepén?
Békés, szép ünnepet kívánok kedves mindnyájuknak.
Tölgyesiné Benkő Magdolna

Állampolgárok kérdezték, javasolták
Előző számunkban azt ígértük, hogy a közmeghallgatáson felvetett
kérdésekre adott válaszokról,a javaslatok sorsáról tájékoztatjuk a
lakosságot. Ennek az alábbiakban teszünk eleget.
- Ha a mozgó árusok dudálása zavarja az állampolgárokat, esetleg
fix megállók kijelölésével lehet ezt korlátozni, vagyis csak ott
lehetne dudálni!
A polgármester úr és a testület jó ötletnek tartja azt, hogy a
mozgóárusoknak fix megállóhely legyen kijelölve, és csak ott
adhatnak figyelem felhívó hangjelzést.

-

Kapos folyó mederkotrása hol tart?
A Kapos folyó meder tisztítása most is folyik, ezen belül készült
egy Kaposvárt védő árvíz-tározó is.

-

A munkanélküliek hatékonyabb bevonása az értékteremtésbe,
lehetséges-e mezőgazdasági termelés beindítása?
Batéban a munkanélküliek száma 30-35 fő, közülük sokan
dolgoztak – dolgoznak közmunkában a településen.
Az üres telkeken történő mezőgazdasági munka lehetőségét
már vizsgálta a képviselő testület, de ezzel kapcsolatos
álláspontja az, hogy ez csak állami támogatással valósítható
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meg. Pályázatot adtunk be a malom pincéjében történő laska
gomba termesztés feltételei megteremtésére. Ez legalább kettő
fő részére biztosítana munkalehetőséget.
Idő közben pozitív elbírálásban részesült az Önkormányzat
által beadott mezőgazdasági közmunka pályázat, melynek
köszönhetően 6 főt foglalkoztathatunk március 1.-től.

-

A közbiztonság általában jó, de a kisebb kerti lopások miatt
kötelező e a kerteket lekeríteni?
A közbiztonsággal kapcsolatban elmondható,
hogy a
polgárőrséget támogatja az önkormányzat, további megfigyelő
kamerák elhelyezésével lehetne hatékonyabb a megelőzés. Erre
a 2014.-évi költségvetésbe is biztosítunk forrást.
Többen a kerítések létesítését szorgalmazták, azonban ezt nem
teszi kötelezővé törvény a telektulajdonosok részére.

-

A nemzeti ünnepek megünneplését, Székely
mozgalomhoz való csatlakozást szorgalmazták;

zászló

–

A Nemzeti ünnepekkel kapcsolatban a településen működő
Egyesületek, pl. a Közművelődési és Hagyományőrző Egyesület,
a Nyugdíjas Klub is több rendezvényt szervezett, március 15-e,
október 23.-a állami nemzeti ünnepek alkalmából, amiket jó
lenne tovább vinni jövőre is. Vagyis a további lehetőség az
állampolgári kezdeményezés felkarolása a kezdeményezők aktív
közreműködésével.

-

A kóbor kutya probléma megoldását kérték;

-

A kóbor ebek problematikájára már keresi a testület a
megoldást, mivel ez a téma a közös képviselő-testületi ülésen is
napirenden volt. A Kaposvári Állatmenhely és Kutyatár
Egyesülettel kötünk egy próba megállapodást. Ennek
tapasztalatai figyelembe vételével alakítjuk ki további
teendőinket.
A Petőfi utcai kereszt felújításával kapcsolatban: a hozzászóló
felvetette, hogy a felújítás történhetne helyi erők bevonásával,
sokkal olcsóbb lenne!
A javaslatot megfontolva a telek tulajdonos felajánlása alapján
a kereszt megközelítése érdekében szolgalmi jog bejegyzést
kezdeményeztünk,
hivatalosan
felkértük
Kántás
Béla
állampolgárt a felújítás megszervezésével, és a kivitelezés
költségeihez történő hozzájárulás gyűjtésével.

-

Kérdés hangzott el a szemét égetéssel összefüggésben: tényleg
megvizsgálják még a hamut is, hogy megállapítsák mit tüzelt az
állampolgár?
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Ma már mindenki számára érthető, hogy a szemétégetés
környezetvédelmi ügy. A környezetszennyezés elkerülése miatt
valóban fontos, hogy mit égetnek, de arról hogy ezt államilag is
fogják ellenőrizni, még nem hallottunk. Nagy eredmény, hogy a
településen most már mindenki betartja a kijelölt napokon
történő szemét, és avarégetést. Sikeresnek tartjuk a
komposztálás meghonosodását. A szeméttelep rekultivációja is
megtörtént, 1 m vastag földréteggel lett letakarva a régi
szeméttelep.
-

-

-

-

A tűzifa támogatással kapcsolatos kérdésre adott
válaszból megtudhattuk, hogy már három egymást követő télen
igényelt az önkormányzat szociális tűzifára támogatást. Először
100 m3-t kaptak, utána 7 m3-t, 2013-ban 29 m3-t. BM rendelet
alapján kerül szabályozásra a kiosztása, és önkormányzati
rendelet határozza meg, hogy kik azok, akiket első körben
támogatni kell. Az önkormányzat a tűzifa rendeletét
megalkotta, fent van a honlapon, bárki megtekintheti. Egy
lakásból csak 1 személy jogosult 1 m 3 tűzifa támogatásra. Az
idei évben az Esély Alapszolgáltatási Központ családsegítőjének
is lehetőséget adtunk javaslatot tenni tűzifa támogatásban
részesülőkre.
A „Szent Kristóf” szobor mögötti terület kialakítása, elnevezése
való igaz, egy kissé lelassult, de változatlanul napirenden van.
Nem szeretnénk elkapkodni ez ügyben a döntést, mivel ötletek
sora érkezik még mindig. A park kialakítása mellett felvetődött
ökomenikus imaház létesítéséről szóló javaslat is. Azt
szeretnénk, ha végül a lakosság mondaná ki a végső döntést.
Példa erre a tér leendő neve: ma már szinte mindenki úgy
említi egyszerűen „a Kristóf tér”!
Az együtt gondolkodáshoz további ötletek, majd a
megvalósításhoz nem kevés pénz szükséges. Ötletek bősége
mellett a megvalósítás csak sikeres pályázatokkal lehetséges.
A helytörténeti kiadvány szerkesztési munkálatai folyamatban
vannak. Remélhetőleg ez év tavaszán, nyarán kiadásra
kerülhet.
A templom világítás kijavítása megtörtént. A templom világítás
a közvilágítás része, akkor gyullad ki, amikor a közvilágítás is.
A javasolt „LED-es” világítás valóban jobb lenne, de nagyon
drága. Az E-ON felmondta a közvilágítási szerződést, és 2014.
január 1-től az új szolgáltató az, Eh-szer Kft. az üzemeltető.
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Ők tervezik, hogy tavasszal kicserélik a lámpatesteken az
izzókat. (Az izzók cseréjre időközben már megtörtént.)
-

Javaslat hangzott el, hogy a nemzetiségi önkormányzat tegyen
meg mindent annak érdekében, hogy a jól sikerült rendezvényük
végén ne a rendőrségnek kelljen a rendet helyreállítani. Ezzel a
felvetéssel mindenki egyetértett, hangsúlyozva, hogy a legfőbb
teendője ebben a mindenkori szervezőknek lesz.

Baté 2014. évi költségvetéséről
A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2014. évi
költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 122. 920 ezer
Ft-ban, bevételi főösszegét 122. 920 ezer Ft-ban állapítja
meg.
A tervezett tárgyévi költségvetési bevétel:
ezen belül
- működési költségvetési bevételét:
-

felhalmozási költségvetési bevételét:

122.920

ezer Ft,

112.520 ezer Ft
10.400 ezer Ft

A tervezett tárgyévi költségvetési kiadás: 122.920 e Ft, ezen
belül
a) Működési költségvetési kiadás 112.520
e Ft-ban, ezen
belül
Személyi jellegű kiadások
44.765 ,- ezer Ft
m.adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.785 e Ft
dologi jellegű kiadások
28.441 ,- ezer Ft
ellátottak pénzbeli jutatásai
16.464 ,- ezer Ft
egyéb működési célú kiadások
11.665 ,- ezer Ft
működési célú általános tartalék
400 ,- ezer Ft
ebből: Környezetvédelmi Alapra
100 ,- ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadás:
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10.400 ezer Ft-ban

13. 880 e Ft támogatási kérelemmel fordulunk az állam felé, annak
érdekében, hogy a betervezett kiadásokat az önkormányzat teljesíteni
tudja. Emellett a testület kinyilatkozta, hogy változatlanul a takarékos
gazdálkodás útját kívánja járni. Fontos tény, hogy a helyi adók
emelésének lehetőségével nem élt, de reméli, hogy az adófizetési
kötelezettségét az eddig mulasztók maradéktalanul teljesítik.
A költségvetés részletei iránt érdeklődők azt megtekinthetik a település
honlapján.
.

Felhívás adóbefizetésre
Tisztelt Állampolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2014. évi I. félévi helyi adók és
gépjárműadó pótlékmentes befizetési határideje 2014. március 17-e.
Az állampolgárok megkapták az ezzel kapcsolatos tájékoztatót, aki új
gépjárművet vásárolt, vagy tavaly eladta, vagy kivonatta a forgalomból,
akkor határozatot kapott.
Kérünk mindenkit, hogy az adófizetési kötelezettségüknek tegyenek
eleget, mert ellenkező esetben végrehajtási eljárást indít a hatóság az
adóhivatal felé.
Felvilágosítás ezzel kapcsolatban, a hivatalban, ügyfélfogadási időben
kérhető – csütörtök kivételével –minden nap.
Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Választási Tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az Országgyűlési képviselők
2014. évi választását 2014. április 6-ára, amellyel kapcsolatos
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információk a
megtalálhatók.

kitett

plakátokon

és

a

valasztas.hu

honlapon

A helyi választási iroda székhelye: Baté, Fő u. 7. vezetője Patakiné
Kercsó Szilvia-jegyző (jegyzo@bate.hu, 82-590-012)
A helyi választási bizottság elnöke: Tölgyesiné Benkő Magdolna
Fontos határidők:
1. 2014. március 21. 16.00 óráig:
 Kérhetik
a
választópolgárok,
hogy
nemzetiségi
választópolgárként szerepeljenek a választási névjegyzéken,
 a választási bizottságok megbízott tagját legkésőbb eddig
lehet bejelenteni.
2. 2014. március 22. 16.00 óráig:
 a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
kérheti a névjegyzékbe vételét, illetve adatainak
módosítását.
3. 2014. március 29. 16.00 óráig:
 Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérelme.
4. 2014. április 4. 16.00 óráig:
 Mozgóurna iránti kérelmek beadása– mozgáskorlátozottak
részére – a helyi választási irodához (Figyelem, aki kérte a
mozgóurna iránti igényét április 4-ig, illetve április 6-án
15.00 óráig az már csak mozgóurnával szavazhat.)
 Nemzetiségre vonatkozó adattörlés a szavazóköri
névjegyzékből
 Átjelentkezési kérelem, amennyiben nem a saját állandó
lakóhelyén kíván szavazni (változás: átjelentkezés esetén is a
lakóhelye szerinti illetékes egyéni választási jelöltre fog
szavazni, külön szavazólapon).
5. 2014. április 6. – 6.00 – 19.00 óráig szavazás Baté, Fő u.7.
Művelődési Házban.

9

6. 2014. április 6-án 15.00 óráig Mozgóurna iránti kérelem leadása
a helyi választási bizottságnál.
A kérelmekkel kapcsolatos nyomtatványok igényelhetők a helyi
választási irodánál, vagy a www.valasztas.hu honlapon, ahol
elektronikusan is kitölthetők a kérelmek.
Patakiné Kercsó Szilvia
HVI vezetője

Meghívó a szavalók gálájára
A Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület és a Kaposvári Kistérségi
Közkincs-Kerekasztal József Attila születésének évfordulója, a Magyar
Költészet Napja tiszteletére 6. alkalommal hirdeti meg Kistérségi
szavalóversenyét a Költészet Napja alkalmából.
Csatlakozva a versenysorozathoz és folytatva a helyi hagyományunkat
idén is meghirdetjük a Batéi Közös Hivatalhoz tartozó települések
számára a Szavalóversenyt.
Az idei évben nagy változás, hogy nem a Költészet Napján tartjuk a
verseny helyi válogatóját, hiszen ekkor már a Döntőre kerül sor, hanem
a Március 15-i ünnepség keretein belül kerül megrendezésre Batéban az
Elődöntő.
Minden kategória győztese továbbjut a Mikrotérségi középdöntőbe,
mely Szentbalázson lesz megrendezve 2014. március 27-én
(csütörtökön) 14:00 órai kezdettel.
(Szeretnénk felhívni a figyelmet Kistérségünk elhunyt irodalmárjainak
munkásságára is, ezért ajánljuk Fekete István (Gölle), Papp Árpád
(Kaposvár, Somogyaszaló), Takáts Gyula (Kaposvár) műveit is mások
mellett választási lehetőségként.)
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1. A verseny célja: A magyar nyelv szépségének őrzése, a
költészet – magyar irodalom – megismertetése, népszerűsítése, a
költészet iránti érdeklődés felkeltése, fellépési, szereplési
lehetőség biztosítása, a szülőföld értékeinek ápolása.
2. A verseny időpontja és helyszíne:
2014. március 15. szombat 10:00 Baté, Művelődési ház
3. Korcsoportok:
Óvoda – Alsó tagozat – Felső tagozat – Középiskola (912.osztály) – Felnőtt
4. Nevezési határidő:
2014. március 10. (hétfő)
5. Nevezési lehetőségek:
Levélben: Batéi Közművelődési és Hagyományőrző Egyesület
7258 Baté, Fő u. 7.
Tel.: 0630/509-9094 – Orbánné Kántás Gabriella (elnök)
E-mail: papai.adri@gmail.com
A nevezésnél a következő adatokat kérjük megadni:
Név – korcsoport – levelezési cím – telefon, e-mail – a vers
adatai – felkészítő neve, elérhetőségei
6. A verseny díjazása:
Minden kategória 1-3. helyezettje tárgyjutalomban részesül,
valamint a kategóriák győztesei továbbjutnak a középdöntőbe.
(A középdöntőkből szintén a korcsoportok első helyezettjei
jutnak tovább a Döntőbe)
Tisztelettel várja Önöket a szervező:
Batéi Közművelődési és Hagyományőrző Egyesület
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Hasznos tanácsok a kertek művelőinek
Örömmel tettem eleget a batéi lakosok kérésének, amikor az általam
készített időjárási naptárt az érdeklődőknek átadtam. Többen kérték
azonban, hogy a jelek, és jelzések valamint a használt fogalmak
értelmezése sokat segítene a naptár használata során. Élve a felkínált
lehetőséggel ezennel eleget teszek a kérésnek:
A 2014.-évi időjárás naptár
Az első, de nagyon fontos megállapítás, hogy egy év időjárását nem
lehetséges napra pontosan előre jelezni, de 10-12 napos időszakra a
tendencia már nagy valószínűséggel jelezhető. A közreadott naptár
adatainak forrása jelentősmértékben saját megfigyelés.
A hőmérséklet 100 éves átlagot jelez.
A naptáron látható fekete foltok, és azok erőssége ugyancsak
tájékoztató jelleggel a csapadék hajlamot mutatja.
A 2014.-évi vegetációs naptár
Ez a naptár abban segíthet, hogy mit és mikor javallott tenni a kertekben
február 01-től november 30-ig, vagyis a nővények vegetációs
időszakában.
A magvetés, a palántázás,a növényápolás, locsolás lehetőleg azon a
napon történjék, amely csoportba a növény tartozik s a naptár, ezt jelzi.
Ajánlott betartani ezt a termény felszedése (szüretelése), de a befőzés
alkalmával is.
A naptáron szereplő fogalmak jelentése:
TERMÉS NAP: azokra a nővényekre vonatkozik, melyek a talaj felett
hozzák a termést: gyümölcsök, konyhakerti növények pl. paprika,
csemegekukorica stb.
GYÖKÉR NAP: azokra a nővényekre vonatkozik, melyek a föld alatt
hozzák a felhasználható termést: pl.: petrezselyem, zeller, krumpli,
cékla stb.
LEVÉL NAP: azokat a növényeket érinti, amelyeknek a levelét
fogyasztjuk: saláta, spenót, sóska, káposzták, karalábé, bimbóskel.
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VIRÁG NAP: a konyhakert nővényei közül érinti a karfiolt, a
brokkolit, valamint valamennyi virágot (dísznövényt).
A két naptár útmutatásához történő alkalmazkodás tapasztalataim
szerint a jó termés egyik feltétele. De nem szabad megfeledkezni a
kártevők elleni „harcról” sem.
Azon kedves olvasóink, akik még nem rendelkeznek az említett
naptárakkal, a Teleházban kérhetnek belőle. (hétfőtől-péntekig 15:3019:00)
A permetezésről
Bármilyen növényről van szó, fél érettségig lehet mérgekkel
permetezni. Érésben lévő gyümölcsöt, szedésre tervezett bármely más
növényt kizárólag a permetszerre előírt várakozási idő figyelembe
vételével szabad permetezni.
Ne feledkezzünk meg a talaj megszórásáról, mert a gombák ott élnek
(monília) és onnan kerülnek a növényre.
Gombák ellen a mezei zsurló jó. Lisztharmat és peronoszpóra ellen is jó
kamillával.
Baktérium ellen kamilla virág tea jó
megszünteti a tűzelhalást /alma, körte/. Ilyen esetben a beteg
ágakat le kell vágni, és el kell égetni, utána permetezni a fát.
érés előtt lévő fehéredő paradicsomot barnatalpasság ellen kell
permetezni és érési idő alatt 10-14 naponként megismételni
Teakészítés: friss növényből 10 liter vízbe 0, 5 kg-ot kell beáztatni
(száraz növényből elég 0, 25 kg) 24 óráig. A csalán és körömvirág
erősíti a növényt.
Ezeknek, az anyagoknak nincs várakozási ideje.
Táp-lé készítés
A növénykultúrák fejlődését elősegíthetjük táp-lé alkalmazásával,
melyet permetezéssel és locsolással is használhatjuk a növény javára.
Anyagok: csalán, gyermekláncfű/gyökerestől/, körömvirág,
káposztalevél és nem virágzó gyomok.
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200 literes hordóba 15 kg zöld növényt rakjunk, töltsük fel a hordót
vízzel, fedjük le, és 2—3 naponként kavarjuk fel. Meleg időben 2 hét
alatt elkészül a táp-lé. Szűrés után kétszeresére hígítva használhatjuk
locsolásra, permetezésre.
Tisztelt olvasók, további érdeklődő kérdésükre szívesen válaszolok, ha
megkeresnek.
Sigmond Sándor

Sporthírek
A Baté SE labdarúgó csapatának tavaszi sorsolása:
2014. március 02.
2014. március 09.
2014. március 16.
2014. március 30.
2014. április 06.
2014. április 13.
2014. április 20.
2014. április 27.
2014. május 04.
2014. május 11.
2014. május 18.
2014. május 25.
2014. május 31.
2014. június 08.

14:30
14:30
15:00
15:00
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Bárdudvarnok – Baté
Baté – Kaposfő
Tapsony – Baté
Baté – Bodrog
Görgeteg – Baté
Baté – Szabás
Mike – Baté
Baté – Mezőcsokonya
Osztopán – Baté
Baté – Taszár
Csököly – Baté
Baté – Inke
Kaposújlak – Baté
Baté – Sántos

1-2

A hírlevél szerkesztésében közreműködtek: Gobányi Sándor, Pápai Adrienn
A kiadásért felelős: Zsalakó Ernő polgármester
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