Kedves Egyesületi Tag!
Eltelt ez az év is, ezért szeretném elmondani, mi történt 2012-ben a Fekete Gólya Házban, milyen munkát
végzett a Bátáért Egyesület és a közgyűlésen új tagokkal bővült elnökség.
Legfontosabb feladatunk a Fekete Gólya Ház működtetése, pályázatok írása és lebonyolítása, valamint a Keszeg-fesztivál megrendezése volt. Sajnos az épület felújításával nem végeztünk, bár két pályázatot is nyertünk erre a
célra. Reményeink szerint 2013-ban a Fekete Gólya Ház épületének felújítása teljesen befejeződik. Az évi rendes közgyűlésen túl rendszeresen tartottunk elnökségi üléseket, ahol az aktuális kérdéseket, teendőket beszéltük meg.
Pályázatok
A pályázatok elkészítését Bátainé Balogh Erzsébet és Viliminé dr. Kápolnás Mária végzi, de bekapcsolódott Faidt Józsefné és Mózes Éva is. 2012-ben 5 új pályázatot adtunk be, amelyek közül kettő nem nyert, kettő várólistán, egy pedig elbírálás alatt van. Mivel a pályázatok döntő többsége utófinanszírozású, hárommillió forint folyószámlahitelkeretet nyitottunk, hogy a számlákat fizetni tudjuk.
A DDOP civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése. c csaknem 6 millió forint támogatású pályázat teszi lehetővé a fűtés elkészítését, programok lebonyolítását, ami azonban rendkívüli bonyodalmakkal járt. Július első napjaiban két kivitelezőtől kérünk árajánlatot. A helyszíni bejárások, gépésztervező, gépészkivitelező, kéményseprő vállalat
megállapítása kiderítette, hogy a megváltozott hatósági előírások miatt a meglévő kémény nem felel meg pelletkazán számára. A műemlékvédelmi hivatal szakértője nem látta kivitelezhetőnek a kémény méretének megduplázását, ami jelentős bontási munkákkal, a tetőszerkezet megbolygatásával is járt volna. Javasolta, térjünk vissza az eredeti gázfűtéshez, amihez megfelelő a meglévő kémény. El is készíttettük egy hagyományos kazán engedélyezési tervét,
amit az E.On is jóváhagyott. Sajnos azonban kiderült, hogy a kéménybélést mégis ki kell cserélni, mert erre vonatkozóan is megváltoztak a szabályok. Ezért a szakemberekkel közösen úgy döntöttünk, módosíttatjuk a gáztervet, megtartjuk kiegészítő fűtésként a fatüzelést a foglalkoztatóban, és gazdaságos kondenzációs kazánnal oldjuk meg az épület általános fűtését. Ehhez a gépészeti terveket is módosítani kellett.
Már az első gáztervnél elindítottuk az építési engedélyezési eljárást a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál.
Közben azonban a hatósági jogkör Bátaszék Város Építési Irodájához került, új eljárást kellett indítani. Kettőt, a terv
megváltozása miatt. A KÖH mint szakhatóság vett rész az engedélyezési eljárásban, azonban szeptemberben az önállóságukat is megszüntették, a kollégákat Pécsről Szekszárdra költöztették, ezért a szakhatósági engedély, ezzel együtt
az építési engedély kiadására csak november közepén került sor. Utána tudtuk módosítani a pályázatnál a műszaki
tartalmat, a támogatási szerződést, így a fűtési munkálatok sajnos a téli hónapokra maradtak. A kazánt megvettük, a
szerelés januárban kezdődik.
A Keszeg-fesztivált az előző évek tapasztalataira alapozva 2012-ben 2 naposra bővítettük. A vártnál kevesebben foglaltak asztalt, a hatalmas hőség miatt jegyet is kevesebben váltottak, kevesebbet is költöttek a vendégek. Pedig először sikerült megoldanunk, hogy elegendő mennyiségű megkóstolható sült keszeg, halászlé és vadpörkölt legyen. A fesztivál megrendezésére a LEADER programban közel 2 millió forintos támogatást nyertünk, mi maradéktalanul teljesítettük a feltételeket, (olyan dolgokra is költöttünk, amit egyébként nem tettünk volna), azonban a belépődíj
miatt a teljes összeg kifizetését elutasították, ezzel nagyon komoly anyagi nehézséget okoztak egyesületünknek.
A két másik nyertes LEADER-pályázat lebonyolítása folyamatban van. Idén elkezdtük az épület külső vakolását, amit tavasszal fejezünk be a kerítés felépítésével együtt, ez összességében ötmillió forintos beruházást jelent.
Amire nincs pénzünk, de nagyon kellene: ablakok külső festésére, tornác újrafestésére, járdára a kaputól a lépcsőig és
a templom felőli oldalon, előtető a lépcsőnél, udvar burkolása, rendezése.
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása – A Bátáért Egyesület örökségmegőrző tevékenysége 2012.” c. kétmillió forint összegű pályázat során valósítottuk meg a Múzeumok éjszakáját, a Kulturális
örökség napjai és a Múzeumok őszi fesztiválja programsorozatot. A Múltunk cserepei 4. füzet kiadására - A bátai reformátusok - jövő márciusban kerül sor.
Múzeumok éjszakája 2012. Idei témánk Afrika bemutatása volt, hiszen a fekete gólyák oda vonulnak telelni.
Ezért a Természettudományi Múzeum „Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte…” című, Kittenberger Kálmán
Afrika-kutatóról szóló vándorkiállítását nyitottuk meg, tartottunk tárlatvezetést. Gyurácz Andrea író, afrikai felfedezőkalandozó túráiról tartott vetítettképes előadást. A színpadon a helyi fellépők után az African Uhurul Cultural Group
hagyományőrző együttes fellépése jelentette az est fénypontját, amelyet fél órás táncház követett, szinte mindenki a
színpadon táncolt. Zárásként éjszakai csillagtúrára invitáltuk a vállalkozó kedvűeket. Hat helyi kézműves, három helyi
borász borait is kóstolhatták a vendégek.
A VM Zöld Forrás pályázatán 1 326 ezer forint támogatást nyertünk a 2012. évi programok megvalósítására,
ez a forrás tette lehetővé Mózes Éva 8 hónapon keresztül tartó 4 órás foglalkoztatását.
Készítettünk egy vándorkiállítást „A száz éves tölgyfa meséje” címmel, melyet múzeumpedagógiai foglalkozással
együtt öt különböző iskolába vittünk el.
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Havi rendszerességgel ismeretterjesztő, szemléletformáló programokat valósítottunk meg:
 2012. április19-én a Vizes élőhelyek napja: „Vizes élőhelyek világa - Nálatok laknak gólyák?” című előadást és foglalkozást tartottunk alsó tagozatos diákok számára.
 2012. április 23-án, speciális földrajzórán vettek részt a gyerekek „Utazás a gólyák útján” címmel.
 2012. április 28-án a Föld Napja alkalmából előadást szerveztünk felnőtt közönség számára, „Szemelvények és
képek Magyarország vadvilágából” címmel, melyet dr. Kalotás Zsolt tartott.
 2012. május 10. Madarak és Fák Napja – „Madarak közelebbről” A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársa tartott előadást és bemutatót.
 2012. július 6-7. Keszeg-fesztivál – fesztiválhangoló, tárlatvezetések, vándorkiállítás bemutatása.
 2012. augusztus 16. „Augusztus végi gólyabúcsúztató” A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű iskolás
gyerekeket vontuk be, a kölkedi Fehér Gólya Múzeum bemutatkozása és játékos foglalkozása.
 2012. szeptember 15. Kulturális Örökség Napjai. A rendezvény központi témája „Örökölt üzenet” jól illeszkedett
az általunk szervezett előadás témájához. „Tolna megye rejtett kincsei” címmel - kiemelten Báta természeti értékeit, és épített örökségének bemutatását és védelmét - kapott hangsúlyt a felnőtteknek szóló előadásban, melyet
dr. Szigetvári Krisztián műemlék-felügyelő tartott. A református templomban este fél hétkor kezdődött Trombita,
gordonka, orgona hangversenyre az érdeklődők megtöltötték a templom padsorait.
 2012. október 6. október 13. október 20. október 27. Kreatív alkotó délutánok sorozat: Erdőrészlet festés és rajzolás iskolás és óvodás gyerekek számára. A gemenci erdő növény és állatvilágának megfigyelése, és rajzban történő
feldolgozása. Ciconia Nigra I.-II. mesekönyv illusztráció, a saját magunk által kitalált mese feldolgozása alapján. Állatok születése agyagból – agyag állatok készítése.
 2012. október 24. Zöld Forrás projektzáró rendezvény az iskolák, óvodák, turisztikai szolgáltatók, partnerek és a
projektben érintett szereplők számára a Fekete Gólya Házban. A projekt ideje alatt végzett tevékenységek, munkák, projekttermékek, elért eredmények bemutatása az érintetteknek, a nyilvánosságnak.
2012. október 31. „Halloween-party”. A gyerekek tököt faragtak, volt arcfestés, jelmezes, töklámpás felvonulás,
amit a gyerekek és felnőttek is nagyon élveztek. Az elkészült töklámpásokat a Fekete Gólya Ház tornácán állítottuk ki.
2012. november 8. Múzeumok Őszi Fesztiválja - a Holló Együttes Varázsének című produkciójának bemutatása. Az előadás magyar írók, költők megzenésített verseiből állt össze, ami jól illeszkedett az általános iskola magyarilletve ének tanórájához. Nyolcvan óvodás és kisiskolás élvezte a rendkívül hangulatos, varázslatos előadást, mely a
Fekete Gólya Ház kiállító tereivel, a benne megjelenő állatokkal kiváló összhangban valósult meg.
2012. november 10. Pedagógusok információs nap általános iskolai pedagógusok számára. A program célja
volt a környéken lévő iskolákkal való partnerkapcsolatok erősítése, azok direkt módon való megszólítása, a kiállítás, és
a célközönségnek megfelelő szolgáltatásaink átfogó bemutatása. A szekszárdi Baka István Általános Iskola fejlesztő
tagozatának pedagógusai látogattak el hozzánk szakmai továbbképzés keretében. Ismertettük éves programjainkat,
foglalkozásainkat, bemutattuk a kiállítást. A szakmai programok után vendéglátással zártuk a napot. Résztvevők száma: 28 személy.
Kedves Tagjaink!
Nagyon tartalmas, sokszínű és sokrétű feladatot, programot eredményezett az idei év. Köszönöm mindenkinek a munkáját, részvételét, támogatását! A 2013. év pénzügyi túlélése miatt nagyon fontos a tagdíjak mielőbbi befizetése, a Keszeg-fesztiválos pólók értékesítése, támogatók, szponzorok, új pályázati lehetőségek keresése. Nagyon
szeretném, ha minél többen kapcsolódnának be a mindennapos egyesületi tevékenységbe, munkavégzésbe. Kérek
mindenkit, érezze személyes feladatának az egyesületi tagság megerősítését, új tagok, támogatók verbuválását. Várom a jövő évi elképzeléseket, javaslatokat!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évek kívánok mindenkinek!
Báta, 2012. december 17.
Barátsággal és tisztelettel:
Viliminé dr. Kápolnás Mária elnök
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