
 

 

 
Czencz János Emlékmúzeum: 17-21 óráig 
„Czencz János festészete”- tárlatvezetés, filmvetítés 

a művész életéről és munkásságáról. 
Tárlatvezető Schuller Róbertné és Huszákné 

Czencz Marietta 
 

Bátai Fazekas Alapítvány: 17-21 óráig 
„Sárközi életmód fotókon”- a Kulturális Örökség 

Napján bemutatott képekből. 
„Az alkotás öröme” – kerámiafoglalkozás 

„Bátai sült keszeg” kóstolás 
 

Somosi kápolna: 14 órakor kiállítás megnyitó 
„Sárközi életmód fotókon” 

 
Bátai Tájház: 17-21 óráig 

„A fölhérctől a szávonyáig” –balladák, mesék, legendák 
 

Bátai Halászház: 17-19 óráig 
„Hej halászok, halászok…” - tárlatvezetés 

 
Szent Vér templom: 17-18.15 óráig 

„A középkori bátai apátság és a Szent Vér templom 
története” – tárlatvezető: Sümegi József diakónus 

 
Szent Mihály templom: 18.30 – 20 óráig 

„Az ördöggyőző Szent Mihály” – tárlatvezető: 
Sümegi József diakónus 

 
Református templom: 19 – 21 óráig 

„A református Alszög” - régi írások, anyakönyvek 
megtekintése, - tárlatvezető: Farkas Lajos 

 
Szivattyútelep: 17 – 21 óráig 

„Alul a víznek árja és mégis a víz az úr”- kiállítás, 
tárlatvezetés, 1956-os árvízről filmvetítés 

 
Pálinkafőzde: 19 – 21 óráig 

„Hartig Dieter és Inge díjnyertes pálinkáinak kóstolója” 
 

Ispánkerti vendégház: 17-23 óráig 
„Szobrászat gyökérből és kőből” 

Gyurgyonovics Gyula juhász-szobrász alkotásai 
„Bátai ínyenc falatok” kóstolása 

 

 
Fekete Gólya Ház: 20 – 23 óráig 

20.00: - Köszöntő – V. dr. Kápolnás Mária elnök, 
Bátáért Egyesület. Gyermekrajz pályázat díjazása 

 
20.15: „Békalencse” gyermek tánccsoport előadása 

Csoportvezető: Farkas Tibor 
 

20.30: „Népi zenék tamburán” 
Szabó Barnabás előadása 

 
20.40: „Elemlámpás kalandtúra” 

a születendő Fekete Gólya Ház bemutatása 
 

21.00: „Tűzugrás”II. Kárpát-medencei Tűzugrás 
Fesztivál, Tűzgyújtás – Népművészeti bemutató. 

Közreműködik a Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes 
 

21.05: „Elemlámpás kalandtúra” 
a születendő Fekete Gólya Ház bemutatása 

 
21.25: „Örökségem a ruhám”- Régi bátai református 

és katolikus viseletek bemutatása – Pirisáné Nagy 
Katalin népviselet készítő és Jánosi Jánosné munkáiból. 

Közreműködik a Bátai „Sárköz”Néptánc Együttes 
 

21.45: „Pántlika Ifjúsági Tánccsoport előadása” 
Csoportvezető: Farkas Tibor 

 
22.00: „Bátai üveges táncok” – Bátai „Sárköz” 

Néptánc Együttes ifjúsági csoportja 
Csoportvezető : Karádi Mariann 

 
22.15: „Ki tud legtöbbet Bátáról?” a díjakat átadja 

V. dr. Kápolnás Mária Bátáért Egyesület elnöke 
 

22.25: „Bátai Tamburazenekar” előadása 
 

A rendezvények elérhetőségét a bátai Nosztalgia Járat biztosítja. 
Jegyek kaphatók elővételben és a helyszíneken, valamint megrendelhetők 

emailben. Felnőtt jegy: 600 Ft,- diák jegy: 300 Ft,- egy jegy 
megvásárlása jogosultságot ad az összes rendezvény megtekintésére, és a 

busz használatára. A kóstolójegyeket külön kell megvásárolni. 
Elérhetőség: bataert@gmail.com – Mózes Éva 

 
Nosztalgiajárat menetrendje: 17 órától minden órában és fél órában indul 
Fölszög – Móhr Vendégház, Alszög – Ispánkert. A köztes helyszíneken 

megáll. 


