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Keszeg fesztivál 2011. – Leader forrásból megvalósuló rendezvény 

Fényképes beszámoló 

Időpont: 2011. július 2. szombat 

Helyszín: Báta, Nagy-sziget 

 

A Bátáért Egyesület 2001-ben alakult. Céljuk, hogy összefogják a bátai és a Bátáról 

elszármazott személyeket közös célok megvalósítása érdekében, képviselve a település 

érdekeit. Céljaik megvalósítása érdekében együttműködnek a helyi civil, valamint kistérségi, 

regionális és országos kulturális, természetvédelmi, környezetvédelmi és település-fejlesztési 

szervezetekkel. Legfőbb céljuk a település fejlesztése, ennek érdekében több tevékenységet is 

megvalósítanak: felvállalták a volt református iskola műemlék épületének megmentését, 

melyben a Fekete Gólya Házat – egy különleges, XXI. századi interaktív múzeumot – 

kívánnak létrehozni. Helytörténeti füzetsorozatot adnak ki a település emlékeinek megőrzése 

és jelenlegi értékek népszerűsítése céljából, honlapot működtetnek és további, a falusi 

turizmus fellendítését segítő tevékenységet végeznek. Ezek egyike az évek óta megrendezésre 

kerülő, mára regionális szenten is jelentőssé nőtt, Keszeg-fesztivál  

A Bátáért Egyesület 2004-óta minden évben megrendezi a bátai Nagy-szigeten a Keszeg 

fesztivált. A 2011. évben ÚMVP IV. tengelyes, Leader forrásból sikerült a rendezvény 

megvalósítását kivitelezni. Az évek folyamán egyre nagyobb volumenű lett a rendezvény, már 

nem csak Báta és a környező településen lakók látogatnak el a fesztiválra hanem a régió lakói 

is képviseltetik magukat. Az idei évben közel 2000-2500 fő népesítette be a szigetet.  
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A Duna közelsége miatt mindig is a hal és a hozzá kapcsolódó tevékenységek alapozták meg 

a rendezvényt. Mára már különböző versenyeket szerveznek a hal imázsa köré. Az egy, egész 

napos gasztronómiai, kulturális és sport esemény névadója a híres bátai sült keszeg. Erről 

emlékezik meg a keszeg-pucoló és sütő verseny, melynek eredményét a látogatók meg 

kóstolhatják, továbbá a szekszárdi borvidékhez tartozó helyi borok megismerésére is 

lehetőség nyílt a helyszínen. Báta település látványosságait a napjában többször induló 

nosztalgiabusszal van lehetőség megtekinteni. A rendezvényen megjelennek a 

hagyományőrző rendezvények műsorai, sport játékok kicsiknek és nagyoknak, szórakoztató 

ill. zenés előadások.  
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