Pályázó neve: Báta Község Önkormányzata
Címe: 7149 Báta, Fő utca 147.

Pályázatszáma: 4.4-13-0802/2006

Régió: Dél-Dunántúli Régió
Kistérség: Szekszárdi Kistérség

Beszámoló
Tengertánc - II. pályázat
Bátai Tájház eszközfejlesztése
célra nyújtott 1,200,000 Ft, azaz Egymillió - kettőszáz-ezer forint támogatás felhasználásáról
Támogatásként biztosított összeg - költségvetés szerinti - bontásban:
Bruttó
Személyi juttatások:

- Ft

Munkaadót terhelő járulékok

- Ft

Dologi kiadások:

400.000,- Ft

információs táblák
1 db mobil telefon
1 db 180cm x 180cm projektor vetítővászon állvánnyal
1 db TV Tuner kártya digitalizáláshoz
1 db 512MB-os memóriakártya fényképezőgéphez
1 db tárgyaló asztal
10 db szék
1 db számítógép asztal
audiovizuális eszközök beszerelési költsége
Windows XP Home
Felújítás:

- Ft

Beruházás:

800.000,- Ft

1db számítógép
1 db scanner és fotonyomtató
1 db digitális fényképezőgép
1db projektor
1db19"ACERAL1914ms,12ms, speaker
Támogatásként ELNYERT összeg összesen:

1.200.000,-Ft

Önrész (saját forrás) bontása
Személyi juttatások:

-

Ft

Személyi juttatás járulékai:

-

Ft

-

Ft

Dologi kiadások:

120.000,-Ft

2 kézműves asztal + 4 pad
4 db hulladékgyűjtő
Felújítás:
Beruházás:
Önrész összesen:
MINDÖSSZESEN:

____

_

Ft

120.000,-Ft
1.320.000,-Ft

A támogatás felhasználása a költségvetésben tervezettek szerint valósult meg. A kiadásokon belül a

kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás nem vált szükségessé. Dologi kiadásoknál a tervezett célok
mindegyikét nem sikerült megvalósítani, mobil telefon és az audiovizuális eszközök beszerelési költségére
már nem volt elegendő a tervezett összeg. Legcélszerűbb ezeknek az elmaradása volt, mert a tervezett
célkitűzés sikerét nem érintette. A dolgozó rendelkezik saját készülékkel, az eszközök beszerelését pedig
egyik támogatónk ingyenesen elvégezte. Továbbá célszerűbbnek látszott 4 db hulladékgyűjtő helyett 2 db
nagyméretű fedett hulladékgyűjtőt készíttettni szabadtéri elhelyezésre.
Az eszközfejlesztéssel kulturális javaink minél szélesebb körű megismertetése és népszerűsítése
érdekében a meglévő lehetőségek minőségi fejlesztését tűztük ki célul, melyet a pályázati támogatásból
sikerült megvalósítani.
A tájház és rendezvényei minél szélesebb körű megismertetését az ide látogatók megfelelő
információval történő ellátását, korszerű körülmények közötti fogadását szolgálják az információs
táblák, tárgyaló asztal, székek, kézműves asztalok és padok valamint a hulladékgyűjtők. Az eszközök
elhelyezéséhez szükséges a számítógép asztal.
A tájházban a tárgyak gyűjtése mellett folyik a helytörténeti néprajzi vonatkozású írásos anyagok
(szakdolgozatok, cikkek, fotók) összegyűjtése. A néphagyományok, hagyományos kismesterségek,
tárgyalkotó népművészeti tevékenységek, az elhangzott előadások audiovizuális eszközökkel történő
rögzítése. Fontos feladatunk a magánszemélyek tulajdonában lévő, helytörténeti, néprajzi szempontból
értékes tárgyak, fotók rögzítése digitális eszközökkel.
Az eszközfejlesztés lehetővé teszi a gyűjtés továbbfolytatását, a meglévő és majdan összegyűjtött
anyag bemutatását saját eszközökkel.
Audiovizuális eszközökkel - számítógép, scanner és fotónyomtató, digitális fényképezőgép, projektor
19"ACERAL1914ms,12ms, speaker - valósítjuk meg:
• az állandó kiállításon látható tárgyak korszerű nyilvántartásba vételét, feldolgozását és
bemutatását oly módon, hogy az érdeklődő bővebb információt kapjon arról, hogy mire és
hogyan használták.
• a megörökített néphagyományok, hagyományos kismesterségek, tárgyalkotó népművészeti
tevékenységek rendezvényeinken, kézműves foglalkozásainkon kívüli megismertetését az
érdeklődőkkel.
• a tájházban neves szakemberek által tartott előadások színvonalas megtartását,
• hogy, az ismeretterjesztő anyagok mindenki számára elérhetővé váljanak
• a régi fotók és iratok védelme érdekében az audiovizuális bemutatást.
A program eredménye és hatása a népi kultúra hagyományainak átörökítésében, értékeinek
terjesztésében.
Az eszközfejlesztés lehetővé tette a látogatók megfelelő információval történő ellátását, valamint azt,
hogy a Tájház a tárgyak bemutatása mellett alkalmassá vált a helyi és tájegységi hagyományőrző és identitást
erősítő, népi kultúrát megújító tevékenységek befogadására, tárgyalkotó népművészeti alkotások
bemutatására, a tájház látogatói számára a 21. századi követelményeknek megfelelő audiovizuális bemutatók
tartására.
Az érdeklődők megfelelő információhoz jutnak a Tájház kiállításairól a kézműves foglalkozásaink,
rendezvényeinek elérhetőségéről. Ez által a jelenleginél nagyobb számú látogató keres fel bennünket, vesz
részt rendezvényeinken, ismeri meg kulturális értékeinket.
Az eszközfejlesztés eredményeként a Tájház a tárgyak megőrzésén és bemutatásán túl a kézműves
műhelyén keresztül alkalmassá vált a helyi néphagyományok, hagyományos kismesterségek, tárgyalkotó
népművészeti tevékenységek folytatására, rögzítésére és bemutatására. A jelenleg folyó hagyomány
átörökítő kézműves foglalkozások, tájházi rendezvények, ismeretterjesztő előadások mellett audiovizuális
eszközökön keresztül is elérhető lesz mindez a tevékenység, így sokkal nagyobb számú érdeklődőnek nyújt
lehetőséget élő népi kultúránk megismerésére, elsajátítására. Az összegyűjtött helytörténeti, néprajzi
anyag iskolásaink honismereti-népismereti tantárgyának oktatásához is alapot szolgáltat. Népi kultúránk
hagyományait megismerteti, megszeretteti és átörökíti jövő nemzedékünk számára.
Báta, 2007. április 16.
Sziebert György
polgármester

