BÁTA
1. A település területére vonatkozó információk:
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Polgármesteri Hivatal: 7149 Báta, Fő utca 147.
Polgármester neve: Huszárné Lukács Rozália Anna
Tel.: 06 74 490-558 Fax.: 06 74 590-018
E-mail: bata@hivatal.tolnamegye.hu , titkarsag@bata.hu
Honlap: www.bata.hu
Művelődési Ház: Ady Endre Művelődési Ház
Cím: 7149 Báta, Zrínyi u. 4.
Vezető: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Tel: 06 74 590-002
Email: batamk@freemail.hu
2. Természeti értékek: Duna-Dráva Nemezti Park – Duna, Holt-Duna, Gemenc
3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb)

3.1. Bátai Fazekasház
Elérhetőségek:
Kapcsolattartó: Mohr János Zoltánné, Szodorainé Mohr Szilvia:
Cím: 7149 Báta, Fő utca 9.
Telefon: 06 74 490-356, 70 349 4887
E-mail: bfazekas@tolna.net
Web: http://www.batai.fazekashaz.hu

A kiállítóteremben zömmel Szodorainé Mohr
Szilvia munkái kaptak helyet. A kiállítás
előzetes bejelentkezés alapján megtekinthető.

3.2. Bátai Tájház

Elérhetőségek:
Cím: 7149 Báta, Fő u. 86.
Tel.: 74/436-199
Kapcsolattartó: Balogh Imréné Jánosi Erzsébet
Telefon:74/490-558, 20/576-4130
E-mail: janosi@tajhaz-bata.hu
Web: http://www.tajhaz-bata.hu/tajhaz.html
A tájház állandó kiállításon mutatja be
a
Duna
szabályozását
követő
időszakban kialakult paraszti portát,
életmódot,
népviseletet,
népművészetet. A tájház leggazdagabb
anyaga a textilgyűjtemény: a bátai
református és katolikus lakosság
viseletének teljes skáláját láthatjuk, úgy
nőit, mint férfit. A viseleti darabok
mellett igen értékesek a lakástextíliák,
szőttesek, a hímzések, a csipkék.
Gazdag az egyházi élettel, népi vallásos
gyakorlattal kapcsolatos emlékanyag is.
Valamint ami igen ritka egy tájház
gyűjteményében, a kéziratos források:
népiskolai
füzetek,
tankönyvek,
bizonyítványok,
végrendeletek,
hagyatéki leltárak.

A gyűjteménynek helyet adó épületet P. Sümegi Mihály földműves-kisbirtokos, községi
másodbíró építtette 1887-ben, leszármazói birtokolták 2000-ig. A ház a településre jellemző
építészeti értékeket őriz, fésűs beépítésű, utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, fehérre
meszelt épület.
Az első ajtón belépve a "fojtott" konyhába
jutunk. Elnevezése arra utal, hogy a régi
stílusú, három részre osztott lakóházban ez a
helyiség nyitott kéményes konyha volt, melyet
az életmód, az építészeti szokások változása
miatt később a legtöbb házban elfalaztak,
illetve az újabban épült házakban, mint ez is,
mennyezettel készült. Innét nyílik a
tisztaszoba. Az utcára néző ablakai között
tükör függ, alatta fiókos szekrény, melynek két
oldalán állnak a tornyos ágyak. A fojtott
konyhából a baloldali ajtó a lakószobába
vezet. Két ágy, fiókos szekrény „ sublót”,
csecsemő fekhelyéül szolgáló „ringő” a főbb
berendezési tárgyak. A következő helyiségben
a konyhában álló rakott tűzhelyen vaslábas,
vasaló, cserépedények, a tűzhely mellett a
kenyérdagasztáshoz
használt
eszközök
láthatók. Az ablak előtt áll az asztal és a festett
pad, a másik sarokban a szövőszék. A „ház
alól” nyíló szép faragvánnyal díszített
harmadik ajtó a szabad kéményes konyhába
vezet. A kémény alatt a kenyérsütő kemence
és a rakott tűzhely, körülötte a főzéshez,
sütéshez használt cserépfazekak, cseréptálak
és cseréptányérok, vaslábasok egyéb konyhai
felszerelések találhatóak.
A kamrában, mely egyben a padlásfeljáró is lisztes láda, zsákok, gyümölcsaszaló kosár,
szúnyoghálós ágy, fából készült edények találhatók. A lakóépület folytatásában fagerendás,
deszkamennyezetes, pajta és istálló épület van. A porta végében szemben az istállóval présház
áll, alatta téglával kirakott pince van. Az utcai téglakerítésre gerendákból, lécekből ácsolt
kukorica tárolására használt ”góré” támaszkodik, alatta a sertés ól, mellette a kocsiszín van.

3.3. Czencz János Emlékmúzeum és Népművészeti szoba
Elérhetőségek:
Kapcsolattartó: Huszákné Czencz Marietta
Cím: 7149 Báta, Fő utca 17.
Telefon: 0674/490-704, 06 20 528 6289
Web: http://www.terrasoft.hu/czenczj
Látogatás előzetes bejelentkezést, és igényegyeztetést követően lehetséges.

Huszákné Czencz Marietta, Czencz János európai hírű festőművész lánya sok éve
munkálkodik azon, hogy édesapja hagyatékát Emlékmúzeum formájában a nagyközönség
számára bemutathatóvá tegye. E munka eredményeként nyílt meg 2002-ben a festőművész
életművét áttekintő kiállítás, az Emlékmúzeum, ahol 26 nagyméretű kép tekinthető meg
tárlatvezetéssel egybekötve.

Az Emlékmúzeum mellett helyet kapott egy, a
hagyományoknak megfelelően berendezett népművészeti
szoba is, ahol megtekinthetőek Huszákné Czencz
Marietta sárközi tojásai, tojásfestés bemutatásával,
rendelési lehetőséggel egybekötve.

Szintén helyben igény esetén rendelkezésre áll egy 50 férőhelyes, népi bútorokkal berendezett
vendéglátóhely is étkezési lehetőséget biztosítva.

3.4.Fekete Gólya Ház
Elérhetőségek:
Cím: 7149, Báta, Fő utca 306.
Tel.: 06-70-286-7199, 20/6626-105
E-mail: bataert@gmail.com,
Web:http://www.bataert.hu/feketegolyahaz/index.html

A Fekete Gólya Ház egy olyan XXI. századi
élményközpontú múzeum, mely interaktívan ismerteti
meg a látogatót a fekete gólya életével. A kiállítóhely
illeszkedik a Duna-Dráva Nemzeti Park céljaihoz: egyegy jelentős, védett fajt kulturális és természetvédelmi
szempontból bemutató tematikus múzeumok füzérének
kialakításához a Nemzeti Park területén.
A múzeum három helyiségben hang- és látványelemekkel kísérve ismerteti meg a fekete
gólya életmódját, fészkelő és táplálkozó helyeit a látogatókkal, akiket az információs táblákon
jelképesen Margit, a Mohácsi-szigeten 2005-ben meggyűrűzött fekete gólya kísér végig. A
kiállítás számos játékos elemet tartogat a gyerekek számára, akik magukra ölthetik a fekete
gólya vagy a gázló madár táplálékául szolgáló béka jelmezét, de kipróbálhatják azt is, hogy
hogyan forgatja meg fészkében tojásait a gólya.
A kiállítási anyag érdekessége a fekete gólya vándorlásáról, telelő helyeiről szóló Afrikaszoba; itt a Néprajzi Múzeumnak köszönhetően megismerhetik az érdeklődők az etióp ngigole
törzset, amelynek tagjai istenként tisztelik a fekete gólyát, a felhők madarát.

3.5. Halászház
Elérhetőségek:
Cím: 7149 Báta, Óvoda utca 6.
Kapcsolattartó: Balogh Imréné Jánosi Erzsébet
Telefon:74/490-558, 20/576-4130
E-mail: janosi@tajhaz-bata.hu
Web: http://www.tajhaz-bata.hu/tajhaz.html
A hajdani halász-pákász falvak lakossága
egyszerű, általában három osztatú - elsőház,
szabadkéményes konyha, „hátúsó” ház lakóépületekben éltek. A sár-, illetve földfalú
nyeregtetős nádfedeles házak többnyire az
utcavonalra épültek, kétszárnyú deszkakapu
és kerítés zárta a portát az utca felől. A
Halászház épülete egy emberöltővel korábbi,
mint a Tájház, ideális helyszínt szolgáltat a
vízből élők életmódjának a bemutatására, így
itt került berendezésre a halászati állandó
kiállítást. Az utcára merőleges gerincű
hódfarkú cseréppel fedett épület dísztelen
homlokzatán egyetlen kis ablak van.

A korabeli halászok eszközeinek nagy része
megtekinthető a Halászház szerszámos
kamrájában, ahol a szerszámok mellett képek
is idézik a halászat hangulatát.
A halászok fő szerszáma, melyet a Dunán is,
áradás idején az ártéren is le szoktak rakni a
varsa volt. Ez több karikára szerelt, egy
középső terelőszárnnyal ellátott hálóból való
halcsapda.

Kedvelt halászó szerszám még a kece is, mely A- alakú léc-keretre szerelt háromrétegű háló,
az aljára ló illetve szarvas lábszárcsontok vannak felfűzve, hogy vontatáskor kikaparják a
halakat a mederfenék mélyedéseiből. Őszi és téli csak a Dunán használható szerszám, melyet
a csónakban állva fél kézzel evező halász a másik kezével vonatatott és egy hosszú kötél
segítette, hogy a háló a meder fenekén haladjon. A kukucska és balindháló tekinthető még
olyan szerszámnak melyet minden halász készenlétben tart, s alkalom adtán használ. Nagy
ügyességet igényelt a dobóháló használata, ez a kör alakú ólommal súlyozott háló. A többi
szerszámnak csak kiegészítő szerepe van: villing, pirittyháló, nyomó, tapogató, emécső. Ez
utóbbiakat alkalmilag, nem nagy mennyiségű hal fogására használták. A nagyháló és a balin
háló használatához már több ember együttes munkájára volt szükség. Szapu, csáklya, szigony,
jégvágó, evezők mind-mind szükségesek voltak a munkához. A ladik oldalához kötött
bárkában szállították a halat haza.
Az épülethez tartozó udvaron a fűzfa alatt áll a nádból épített halászkunyhó, mellette a ladik
és egy méhes. Különálló épület a " kis ház" vagy nyári konyha, melyben a kenyérsütő
kemence van. A portát az utca felől vesszőből font sövénykerítést és a deszka kapu határolja.

3.6. Szivattyútelep
Elérhetőségek:
Cím:7149 Báta, Béke utca 15.
Kapcsolattartó: Beke Zsolt
Tel.: 74/311-911
http://www.bata.hu/szorolapok/html/szivattyutelep.htm
Előzetes bejelentkezés alapján térítésmentesen,
minden évszakban látogatható. (Bejelentkezni
hétköznap, munkaidőben a megadott
telefonszámon lehetséges).

A 18. században kezdődtek meg Magyarországon a nagy jelentőségű ármentesítési munkák,
amelyek érintették a Sárközt is. Bátán 1872-ben épült a régi Sárvíz torkolatánál egy zsilip,
amely rövid idő múlva tönkrement. A ma is meglévő, három nyílású zsilipet 1879-ben
létesítették a korábbi zsiliptől délre.
Az ármentesítést követően a belvíz-problémák mérséklésére épült meg 1896-ban a bátai
szivattyútelep. A 160 lóerő teljesítményigényű szivattyúkat a budapesti Schlick-Nicholson
gyár készítette. A szivattyúkat gőzgépek hajtották, amelyek számára a gőzt fatüzelésű
kazánokban állították elő. A gőzgépeket 1944-ben gazdasági okokból GMC típusú motorokra
cserélték, ezeket már fagáz hajtotta. A gépek üzemeltetése nagy szakértelmet igényelt. A
szivattyútelep egészen a közelmúltig, 2000-ig „hadra fogható” volt; 2009-ben, az utolsó
szivattyúegység üzemen kívül helyezésével, a telep beszüntette működését.

A múlt század ’80-as éveiben jelentős meliorációs munka történt a Sárközben. Az akkorra
már elavultnak számító, fagázüzemű szivattyútelep helyett nagyobb teljesítményű,
egyszerűbb működtetésű, gazdaságosan üzemeltethető telepre volt szükség, ami kis létszámú
személyzettel, korszerű technikai felszereltséggel el tudja látni a vízkár-elhárítási és a
mezőgazdasági hasznosítás feladatait.
1987-ben kezdődtek az elektromos szivattyútelep építési munkái, amelynek az átadására
1990-ben került sor. Ez a telep jelenleg egy 0,5 m3/sec teljesítményű „meliorációs” és két, 1,5
m3/sec teljesítményű „belvizes”, elektromos merülőszivattyúval rendelkezik, és lehetőség van
a tervezett maximális – 7 m3/sec – szivattyúkapacitás kiépítésére is.
A régi, üzemen kívül hagyott fagáz üzemű szivattyútelep ipartörténeti jelentőségű, fenntartója
a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

3.7.Római Katolikus templomok: Szent Vér templom, Szent Mihály
templom
Elérhetőségek:
Kapcsolattartó: Herendi János apát
Cím: 7149 Báta, Hunyadi utca 15.
Tel.: 06 74 492-903

Szent Vér Templom

Bencés apátság helyén épült 1939-ben,
itt őrizték a csodálatos Szent Vér
ereklyét.

Szent Mihály templom
A templom 1744-ben épült. Korábban a helyén állt
templomban gyónt II. Lajos, mielőtt a Mohácsi
csatába indult.

3.8. Református templom
Elérhetőségek:
Református lelkész: Fekete Zoltán
Cím: 7140 Bátaszék, Szent István tér 6.
Tel.: 30/678 3410
E-mail: feketezoltanlelkesz@gmail.com
Web: http://bataszek.tk

3.9.

Somosi kápolna- Magyarok Nagyasszonya kápolna

A kápolna a bátai hívek kezdeményezésére 1900-ban indult gyűjtésnek köszönhetően
végül 1904-re épült fel. A bátaiak nem csak pénzzel, hanem építőanyaggal és
munkájukkal is hozzájárultak az építkezéshez, melyet Bognár Péter és Babos István
templomgondnokok felügyeltek. Magát a kápolnát Gold József bátaszéki építő vállalkozó
tervezte és építette, a harangot Bécsből hozták. A kápolna elé L. Mózes István állíttatott
keresztet. Felszentelésére 1904. október második vasárnapján került sor

4. Helyi termelők (elérhetőség, bemutatás):
4.1. Kóródi József – méz, méhész. Elérhetőség: Báta, Kölcsey u. 3. Tel.: 20/250-9764. Email: korodine@tolna.net
4.2. Sőrés András – palackozott borok értékesítése, borkóstoltatás. Elérhetőségek: 7149 Báta,
Fürst S. út 8., 30/417-6766, endru049@gmail.com
5. Kézművesek, iparművészek (elérhetőség, munkásság):
5.1. Dr. Lehel Péterné – hímestojás készítés (Népművészet Ifjú Mestere): 7149, Báta,
Hunyadi u. 5, 30/272-4649, lehelpiri@freemail.hu,
A tojásírás anyáról lányára szállt, náluk mégis másként alakult, mert nagymamája
(Vörös Mihályné Ivánka Teréz), aki nagy szeretettel és öntudattal őrizte a
hagyományokat, írta a szebbnél szebb eredeti bátai tojásmotívumokat.

Ő szerettette meg vele ezt a gyönyörű mesterséget és észrevétlenül vezette azon az
úton, melyen elindult és amelyről letérni nem lehet. Első emlékei között szerepel
mikor 3-4 évesen a nagymama körül serénykedett és kérlelte engedje meg, hogy az
előkészített tojáshéjakat pakolhassa a dobozból a tartóba. Ő megengedte, és
elkezdődött valami megmagyarázhatatlan dolog a tojás és közte. Függővé vált. Ez
annak is köszönhető, hogy nagyon sok időt töltött nagyanyjánál, Ő pedig mindig
készítette a szép hímestojásokat, ami Őt elbűvölte. Hat-hét éves lehetett amikor már az
ecsetet is a kezébe fogta és segített a színek felvitelében (lilázott, zöldezett, forgatta a
tojást a festékes edényben). Később, amikor egyedül maradt a műhelyben, titokban a
viaszolást is megpróbálta. Sikerült.

Aztán összeszedte a bátorságomat és 13 évesen megírta élete első hímestojását. A sok
gyakorlásnak – és persze nagyanyja kitartó, észrevehetetlen okításának –
köszönhetően megtanulta a tojásírás fortélyait, a hozzá tartozó hagyományokat,
szokásokat. De nem elég valamit megtanulni, a magunkénak tudni azt, görcsösen
ragaszkodva a „titkokhoz”, hiszen ha a megszerzett tudást megtartjuk magunknak
feledésbe merülnek a régi szép mesterségeink, hagyományaink. Ezért fontosnak tartja
ezek továbbadását az utánunk következő generációnak. A tojásírás anyáról lányára
való szállása náluk megvalósult, bár két lánya közül egyik sem foglalkozik olyan
odaadóan ezzel, de ismerik a technikát, a szokásokat és húsvét előtt mindig készítenek
pár hímestojást a locsolóknak. Első alkalommal 1991-ben a bátai ÁMK Általános
Iskolájában volt lehetősége, hogy hetedik, nyolcadik osztályosoknak fakultáció
keretében, majd később az alsó tagozatosoknak szakkőr formájában adhassa át tudását.
A Szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban több mint húsz éve minden húsvét
előtt kézműves bemutatót szervez gyermekek – óvodától a főiskoláig – részére, ahol a
bátai hímestojásokkal, a tojásírás technikájával, a hozzákapcsolódó szokásokkal
ismerkedhetnek meg az odalátogatók. A foglalkozásokon segítségével mindenki
kipróbálhatja a viaszos tojásírást, elkészítheti saját húsvéti tojását. Tíz éven át
virágvasárnap Németország különböző részein megrendezésre kerülő bemutatókon
vett részt, képviselve szűkebb hazáját, Bátát. Mindig nagy sikere volt a bátai
hímestojásnak. Munkái több kiállításon is szerepeltek (Szekszárd, Siófok, Budapest,
Pécs). Jelenleg a Bátai Tájház kézműves műhelyében található a nagyanyja és az általa

összegyűjtött 300 db különböző eredeti bátai motívum alapján elkészített hímestojás.
Szívesen tart bemutatókat, foglalkozásokat az idelátogató vendégeknek, és vidéki
meghívásoknak is eleget tesz, hogy minél többen megismerhessék népművészetünk
ezen ágát. Több próbálkozás után 2002-ben elnyerte a Népművészet Ifjú Mestere
címet. Ez még inkább arra kötelezte, hogy kövesse a nagyanyja által kijelölt utat,
őrizze a rá bízott gyönyörű örökséget, ami nem csak a tojásírást rejti magában, hanem
a hagyományok tiszteletét, azok továbbadását az utókor számára.
5.2. Lukács Józsefné – tojásfestő: 7149 Báta, Fő u. 366., Tel.: 74/490-776, 70/321-2576
Szilikéjétől, nagymamájától tanulta 8 évesen a tojásírást. Óvodában volt dajka, ez
mellett folyamatosan tanulta a tojásfestést. Főleg a családtagoktól sajátította el a
mesterséget. A Decsi Háziipari Szövetkezetben dolgozott és csak sárközi motívumokat
készít. A Bátai Kézműves Egyesület és a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület
tagja. Országszerte voltak kiállításai (Cece, Budapest stb.). Tanítja a mesterséget,
hagyományörökítés címen. A helyi rendezvényeken is mindig részt vesz. Rendelkezik
zsűrizett termékekkel is.
-

Unokája: Bosnyák Erika – tojásfestő: 7149 Báta, Fő u. 366., Tel.: 74/490-776,
70/321-2576

Vörös Mihálynétól és nagymamájától, Lukács Józsefnétől tanulta meg a mesterséget.
Mamájával együtt járnak kiállításokra, kézműves vásárokra. A Bátai Kézműves
Egyesület és a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület tagja.

5.3. Huszákné Czencz Marietta (Czencz János Festőművész Alapítvány A Képző- és
Népművészet Ápolására) - tojásfestés, falusi turizmus – vendéglátás. Báta, Fő u.. 17.,
Tel.: 20/528-6289, E-mail: czenczmariette@gmail.com

1960-óta fest hímestojásokat, sárköz legdélibb csücskén, Bátán. Sárközben, Bátánk ősi
hagyománya volt húsvétkor a tojás ajándékozásának. A fiatalok „mátkatálban” küldték
kedvesüknek a legszebb festett tojásokat. Egy ügyes, idős nénitől tanulta meg a régi,
jellegzetes sárközi mintákat, a tojásfestést. A rajzokat gicával méhviasszal „írja” batikolt
eljárással. Utána különböző festéklevekbe fürdeti és a végén a méhviasz letörlésével
előjönnek a színek és a minták. Saját maga által kikisérletezett technikáit folyamatosan
továbbfejleszti és ezek alapján is készít szebbnél-szebb tojásokat.

Rendszeresen jár kiállításokra, kézműves vásárokra. A látogatókat az otthonában, tojásokkal
berendezett szobában fogadja.
5.4. Németh Valérné – hímzés: 7149, Báta, Fürst S. u. 5., Tel.: 74/490-126,
nemethvalerne@freemail.hu
Az alföldről származik, autodidakta módon tanulta meg a hímzést. 81-ben költözött
Bátára és 84-ben lett a Bátai Hagyományőrző Egyesület tagja. Németh Pálnétól
egyengette a munkásságát. 2004-ben kézműves foglalkozásokat tartott, ekkor
elevenedtek fel a helyi kismesterségek. 2007-ben a Bátán megtartott Sárközi
Lakodalom adta meg az újabb lendületet és ösztönzést, hogy újra nekifogjon hímezni.
A mesterség felelevenítése, továbbadása és saját hímzéseinek zsűriztetése volt az
elsődleges célja. Belekóstolt a szövés technikáiba is. Jánosi Jánosnétól tanulta meg az
igazi bátai hímzést amelyek a völegényingen láthatóak legszebben. Nem csak sárközi
hímzést készít de használati tárgyakat is. 2007 óta eladásra is készíti munkáit, zsűrizett
termékei is vannak A Bátai Kézműves Egyesület tagja, rendszeresen megjelenik
rendezvényeken, kiállításokon.

5.5. Pirisáné Nagy Katalin - viseletkészítő : Fürst S. u. 3., Tel.: 70/214-0072, 74/490-200,
pirisanekati@gmail.com, www.nepviselet.atw.hu

Sárközben született, sárközi lányként mindig is érdekelte a népviselet, a kézművesség.
Végzettségét tekintve közgazdasági szakmája volt, munkája megszűnése után
gyermekeinek készített először ruhákat. Lánya megnyert egy sárközi táncversenyt is.
A

különböző

településekről

származó

gyűjtésekből

gyarapodott

a

tudása.

Megrendelésre is készíti népi viseletet. Nagyjából 28 db zsűrizett terméke van.
Minden évben zsűrizteti munkáit, most próbálkozik a Népi Iparművész cím
elnyerésével. Több kiállítása is volt, viseletbemutatókat is szervez. Nagy elismerésnek
tartja, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Kiállításon („Élő népművészet”) két zsűrizett
terméke is bemutatásra került: Mindenkitől szívesen tanul, kedvesen fogadja az építő
kritikát. Eredeti anyagokból dolgozik. A népi iparművészeti kiállításokon rendszeresen
részt vesz. Az alábbi tájegységek népviseleteit készíti: sárközi, sváb, dél-alföldi,
erdélyi, szász.

5.6. Takaróné Antal Tímea - szövés, hímzés, gyöngyfűzés: 7149, Báta, Fő u. 200., 20/5753530, 74/490-686, timea@takaro.hu
Jánosi Jánosnétől, Bocz Erzsébettől tanulta a mesterségeket. 2004-ben szakkör
formájában sajátította el a fortélyokat. Rendszeresen kézműves táborokat szerveznek
Bátán a Tájházban. Igény szerint helyi, speciális értékeket készít. Hobbyszinten, a
maga örömére alkot és adja tovább a tudását.

5.7. Szodorainé Mohr Szilvia (Sárközi Fazekas Hagyományok Ápolása és Meghonosítása
Bátán Közhasznú Alapítvány) – keramikus: Báta, Fő utca 58. (kiállító terem),
(lakhely:Szd.), bfazekas@tolna.net, http://www.batai.fazekashaz.hu, 06 74 490-356, 70
349 4887
1994 óta foglalkozik kerámia készítéssel. Bonyhádon a népi kismesterségeket oktató iskola
fazekas szakán végzett. Három évig Decsen a Faluház kerámiaműhelyében dolgozott,
elsősorban gyerekekkel ismertette és szeretette meg ezt a csodálatos mesterséget. Saját
ízlésvilágát türköző alkotásain szívesen alkalmazza az ősi magyar és sárközi motívumokat.
Művei egyéniségét az általa kikísérletezett máz, a többszöri égetés is hangsúlyozza. Jelenleg a
bátai Fazekas Alapítvány gyerekprogramjait vezeti és a Wosisnsky Mór Múzeum dolgozója.
1995 óta rendszeresen részt vesz csoportos és önálló kiállításokon, pályázatokon. 2011-ben a
Tolna Megyei Kormányhivatal által meghirdetett „Változatos megyéink az Európai Unióban”

című pályázaton Egyesülve a sokféleségben című alkotásával 3. helyezést ért el.

6. Szálláshely (cím, kapcsolattartó, elérhetőség, bemutatás):
6.1. Bacchus Hof (Német vendégház): 7149 Báta, Damjanich utca 4-6.
Kapcsolattartó: Hartig Inge. Tel.: 74 490-557

6.2. Ispánkerti Vendégház: 7149 Báta, Fő 335.
Huszárné Lukács Rozália: Telefon: 74/510-252 Mobil: 30/997-4889, E-mail:
hrozsa@ispankert.hu, www.ispankert.hu
6.3. Kápolnás Vendégház: 7149 Báta, Fő utca 59.
Kapcsolattartó:
Elérhetőségek:

Viliminé

dr.

Kápolnás

Mária.

kapolnas.maria@wmmm.hu,

Tel.:

30/433-90

82,

kapolnashaz@gmail.com,

www.kapolnashaz.hu
6.4. Mohr Vendégház – „Múltidéző és hagyományőrző porta”: 7149 Báta, Fő utca 9.
Mohr János Zoltán: Telefon: 74/490-356, 70/349-4887
E-mail: bfazekas@tolna.net
7. Non-profit szervezetek (kapcsolattartó, elérhetőség, mivel foglalkoznak):
Név

Típusa*

Képviselő

Elérhetőség

1.

Báta - Dunamenti Vadászegyesület

4

Lehel Zoltán

+3630/927-2283

3.

Bátáért Egyesület

1

Viliminé dr. Kápolnás bataert@gmail.com

4.

Bátai Gyermeklánc Közalapítvány

5.

Bátai Horgász Közhasznú Egyesület

5

Mária

20-662-6105

Német Attila

30-318-5435

Huszárné

Lukács 06 30 997-48-89

Rozália
6.

Bátai Ifjúságért Egyesület

1,3,4,10

Mihó Beatrix

7.

Bátai Kézműves Egyesület

1

Takaróné Antal Tímea kezmuvesegyesulet@ba

+3630/249-7066

ta.hu
20-575-35-30
8

Bátai Községi Sportegyesület

3

Bagényi István

7149 Báta, Bercsényi u
15 sz.

9.

Bátai Nyugdíjas Egyesület

1,4

Tóth Zoltánné

74-490-579

10.

Bátai „SÁRKÖZ” Néptáncegyüttes

1

Karádi Mariann

sarkorfolkdence@freem
ail.hu

11.

Bátai Tájházért és Népi Kultúráért 1
Közalapítvány

Dr.Lehel Péterné

lehelpiri@freemail.hu
30-272-4649

12.

Czencz

János

Alapítvány

A

Festőművész 1
Képző-

és

Huszákné

Czencz 74-490-704

Marietta

+3620/528-6289

Móhr Jánosné

bfazekas@tolna.net

Népművészet Ápolására
13.

Sárközi

Fazekes

Hagyományok 1

Ápolása Bátán Alapítvány
14.

Szent

Vér

Bátai

Templomokért 2

Alapítvány

Huszárné

Lukács

Rozália Anna

8. Rendezvények:
Hímestojás Fesztivál

április hónapban

Szent Vér zarándoklat

június hónapban

Keszeg-fesztivál

július hónapban

Falunap- elszármazottak találkozója

augusztus 20.

Szüreti-fesztivál

szeptember hónapban

