
12015. DECEMBER  10.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

XXV. évfolyam 11. szám
2015. DECEMBER 10.

INGYENES

A TARTALOMBÓL

KÖSZÖNJÜK A SZAVAZATOKAT!                                A díjátadó beszámolója a 3. oldalon olvasható.

Minden kedves olvasónak meghitt ünnepeket és              
boldog új évet kívánnak a 25 éves 

Cikádor újság szerkesztôi!

25 éves 
    a Cikádor újság 2

Az Év Fája 3

Ínycsiklandó hírek 5

Óvodai–Iskolai hírek 6-8

Író- és olvasótalálkozó 
Rostás-Farkas Györggyel 9

Kimama klub 9

Kellenek a jelzőfények 12

Cikádor 
   Mentőcsoport 14

Az akaratról… 15

Sporthírek 16-17



2 2015. DECEMBER 10.

Keressen minket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros     

Lajvéron árok burkolása, 
Kövesden padka 
rekonstrukciója

Bátaszék Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a 112/2015.(V.27.) önkor-
mányzati határozatával elfogadta a Kövesd 
és Lajvér településrészekre vonatkozó 
2015. évi fejlesztéseket. A kivitelezés során 
Lajvéron kiderült, hogy az 500 000 Ft csak 
az árok 8 m-es szakaszának burkolására, 
illetve az addig károsodott árok melletti út 
padkájának rekonstrukciójára elegendő. 
Ugyanakkor a fennmaradó szakasz burko-
lása erősen indokolt állagmegóvás céljából. 
Kövesden, a Fő utcán észlelték, hogy az 
útszegély kettő helyen be lett döntve, ösz-
szesen 10 fm hosszúságban. Az útszegély 
pont a vízelvezető árokba esett bele és így 
eltömíti teljes keresztmetszetében az árkot. 
Amennyiben a problémával nem foglal-
koznak, félő hogy az árok vize a kidőlt út-
szegély helyén kimossa az út alépítményét 
és az útban nagy károk keletkezhetnek. A 
képviselő-testület ezért elfogadta Lajvér 
településrészen a vízelvezető árok burko-
lását és Kövesd településrészen a padka 
rekonstrukcióját, egyben a beruházáshoz 
szükséges bruttó 905 586 Ft-ot is biztosítja.

Önkormányzati lakások
A Budai utcai önkormányzati lakásoknál 
kazáncserék végrehajtásához és a Gárdo-
nyi utca 1/1. szám alatti önkormányzati la-
kás felújításához pénzügyi fedezetet hagy-
tak jóvá a képviselők. Az ehhez szükséges 
bruttó 3 744 197 Ft-ot az önkormányzat-
nak a Széchenyi lakásprogram keretében 
elkülönített számlájáról, illetve a lakások 
bérleti díjából összegyűlt pénzből biztosítja. 

Az oktatási-nevelési intézmények 
auláinak hasznosítása

A képviselő-testület az aulákban az önkor-
mányzat és intézményei által szervezett vagy 
támogatott ünnepségek, rendezvények és 
kulturális előadások, valamint a városban 
működő társadalmi szervezetek nem ze-
nés-táncos rendezvényeinek megtartását 
engedélyezi. Az intézmény által rendezett 
jótékonysági bál kivételével bálok, zenés 
rendezvények, valamint családi ünnepségek, 
események megtartását nem engedélyezi. 
A bérleti díj összege az óvodai aula esetében: 
br. 15 000 Ft/alkalom, az általános iskolai 
aula esetében: br. 35 000 Ft/alkalom és a gim-
náziumi aula esetében: br. 25 000 Ft/alkalom. 

További információk a www.bataszek.
hu oldalon olvashatóak.                              DB

Kedves Imre!
Most, amikor szörnyű 
betegséged végleg győ-
zedelmeskedett Feletted 
és pont került egy érté-
kes élet végére, búcsúz-
nunk kellene… de na-
gyon nehéz.

Német nemzetiségi származásodra 
büszke voltál mindig, ezért egyértelmű 
volt, hogy az 1992-ben megalapított Né-
met Nemzetiségi Egyesületnek vezetősé-
gi tagja, majd három hónap múlva már 
megbízott elnöke lettél. Ezt a nem mindig 
látványos, de fontos és szerteágazó tevé-
kenységet elnökként 2009-ig nagy tisztes-
séggel végezted. Nyugodt természeteddel, 
halk szavaiddal, konszenzuskereső hozzá-
állásoddal tudtad irányítani az elnökség, és 
ezáltal a mindig nagy létszámú egyesület 
tevékenységét is. 1998-tól a Német Kisebb-
ségi Önkormányzat tagja, 2006-tól négy 
éven keresztül elnöke lettél és ugyancsak 
négy éven keresztül városi önkormányza-
ti képviselőként is dolgoztál. Igazi közös-
ségi emberként folyamatosan segítetted a 
Bátaszéken élő német nemzetiségiek ösz-
szefogását, közösséggé kovácsolását. Te-
vékenyen kivetted részed a Tájház német 
anyagának összegyűjtéséből, a két német 
helyiség, valamint a hátsó traktus (mező-
gazdasági kiállítás, ipartörténeti kiállítás) 
berendezési munkálataiból. Segítségeddel 
az egyesület olyan régen elfeledett német 
nemzetiségi hagyományokat újított fel, 
melyekből az évek során jelentős városi 
rendezvények nőttek ki: Szüreti felvonulás, 
Bátaszéki Pünkösd. Ahhoz, hogy a Német 
Nemzetiségi Egyesületet mára települé-
sünk egyik legaktívabb, meghatározó civil 
szerveződésévé válhatott, a Te munkád 
nagyban hozzájárult. Közösségi tevékeny-
ségedet a városi önkormányzat 2008-ban 
Pro Urbe Bátaszék elismeréssel jutalmazta.

S hogy egy kis mókázás sem állt Tőled 
távol, jól bizonyítja az a jelenet, amikor a 
színpadon a János vitéz című vidám da-
rabban, mint francia király, egy SOS fel-
iratú táblával a kezedben méltóságteljesen 
megjelentél. Meg sem kellett szólalnod, a 
közönség dőlt a nevetéstől. Igen, ez is Te 
VAGY! – mondanánk... csak az a pont ott 

ne lenne... HIÁNYZOL.                       stang
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LLLaLajvéééréron áááárok bburkooláásaa ÖÖÖnÖ koormáááányzati la áákáásokk

TESTÜLETI ÜLÉSEN HALLOTTUK… ZEYER IMRE 
1938–2015

Huszonöt évvel ezelőtt érkezett a székes-
fehérvári nyomdából egy ajánlat önkor-
mányzati újság előállítására. A Cikádor 
újság történetének egyik fordulópontja 
az 1997-ben megalakult Cikádor-Média 
Kht. volt. A Kht. megszűntével az újság 
szerkesztését a művelődési ház vezetője 
kapta feladatul. A kezdetekben kéthetente 
megjelenő lap havi lappá változott, és in-
gyenesen jut el Bátaszék minden háztartá-
sába. 2015-ben nagy változás következett 
be, szeptember óta színes oldalakkal és 
megújult arculattal jelenik meg az újság. A 
szeptemberre időzített arculatváltás Báta-
szék 20 éves jubileumához is kapcsolódott, 
hiszen szeptemberben ünnepelt a város. 
Mayer Antal rajztanár készítette el az ere-

deti lap fejlécét, mely a megújított újság-
ban még mindig megtalálható az utolsó 
oldalon, az impresszumban.

A Cikádor újság felelős szerkesztői az 
elmúlt huszonöt évben: Barkuti Jenő, Ko-
monyi Orbán, László-Kovács János, Ócsay 
Barnabás, Puskás Imre, Rudolf László, 
1995–96 Gergye Imre; 1997–98 Cser Ildi-
kó; 1999. Illés Béla, majd 2015 márciusáig 
Riglerné Stang Erika, azóta pedig Dömény 
Boglárka. 

Fotósok: Karip Irén, Müller Éva, Székely 
Ilona (aki 1996-tól 2014 júliusáig részt 
vett az újság készítésében szerkesztőként 
is), Dömény Boglárka (2014. augusztustól 
2015. márciusig), Tihanyiné Kismődi Rita 
(2014. augusztustól napjainkig).                   DB

25 ÉVES A CIKÁDOR ÚJSÁG
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GYÁSZJELENTÉS
Bátaszék Város Önkormány-
zata megrendüléssel tudatja, 
hogy Tarjányi Pál, Bátaszék 
város egykori alpolgármestere 
62 éves korában elhunyt. 

Tarjányi Pál 1994-1998, va-
lamint 1998-2002 között volt 
a képviselő-testület tagja, a 
város alpolgármestere. Mind 

a város közéletében, mind a helyi vál-
lalkozások és az ipartestület életében 
meghatározó szerepet játszott. A bá-
taszéki Iparos ház építésében tevéke-
nyen részt vett, anyagilag és erkölcsileg 
is támogatta a létrejöttét. A Megyei 
Ipartestületek Szövetségének elnöke, a 
Bátaszéki Vállalkozók Ipartestületének 
alelnöke volt.

November 20-án egy lelkes bátaszéki csa-
pat járt Budapesten az „Év Fája” országos 
verseny eredményhirdetésén. A hat hétig 
tartó online szavazás után szoros küzde-
lemben nyert Bátaszék tölgye az „Év Fája” 
versenyen, melyet 2010 óta szervez meg az 
Ökotárs Alapítvány. A versenybe bármely 
közösség nevezhetett egy számára kedves 
fát, melynek érdekes története van. Idén 
több mint 60 jelölt indult a versenyen, me-
lyek közül a szakmai zsűri választott ki 15 
döntőst. Ezek közül a közönség online sza-
vazással választotta meg kedvencét szep-
tember 7. és október 18. között. 2015-ben 
Bátaszék molyhos tölgye lett – 6424 szava-
zattal – az „Év Fája”. Második helyen végzett 
6147 szavazattal a balkányi mamutfenyő. 
A 15 döntős fára összesen 21.532 szavazat 
érkezett az online szavazás keretén belül. 
Egy rövid műsor után minden döntőbe 
jutott fa kapott ajándékot a díjkiosztón. Az 
alapítvány kiosztotta a „Hős Fa” címet, me-
lyet a körbeépített győri gesztenyefa nyert 
el, ez a fa ugyanis az ember és természet 
harmonikus együttélésének jelképévé vált. 

Lőrincz József Ybl-díjas építész úgy tervez-
te a fa körül álló művelődési házat, hogy 
a fát ne kelljen az építés miatt kivágni. Az 
Országos Erdészeti Egyesület különdíját a 
hédervári Árpád-tölgy kapta meg.

A győztes öreg tölgy Bátaszék város fe-
letti dombon őrködik, vigyáz a település-
re, hogy történelmi és emberi értékeit meg 
tudja őrizni az utókornak, ne tudjon többé 
ártani a török veszedelem, se tűzvész, se a 
jégkár, se világháború. Az évszázadok óta 
őrködő tölgy szeretetét, tiszteletét bizonyít-
ja, hogy minden naptári év május 25-én, 
Orbán napján megmozdul a város apra-
ja-nagyja. Az óvodások, a kisiskolások, a 
gimnazisták, a katolikus hívők, a természet 
és a mezőgazdaság tisztelői, azaz mindenki 
szívesen eleveníti fel a hagyományt, mely 
szerint a tölgy törzsét gazdagon meg kell 
locsolni borral, hogy a következő évben is 
bőséges szőlő és bor teremjen a vidéken. A 
bátaszéki molyhos tölgy az előkelő első he-
lyezéssel egy speciális kezelésre feljogosító 
utalványt kapott, e mellett jogosultságot 
szerzett a jövő év elején induló európai „Év 

Fája” versenyre. A nemzet-
közi megmérettetésen eddig 
kétszer nyert magyar fa. Nem 
kis összefogás árán nyerte el 
a bátaszéki molyhos tölgy az 
„Év Fája” címet 2015-ben, és 
a lelkes támogatók nagyon 
bíznak abban, hogy e közös-
ség összefogása további ko-
moly erők megmozgatására 
is képes lesz, hogy az európai 
léptékű megmérettetésen is 
derekasan helyt tudjon állni 
Bátaszék büszkesége, az Öreg 
Tölgy.                                  TFE

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

A BÁTASZÉKI ÖREG MOLYHOS TÖLGY 
AZ ÉV FÁJA

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok.
Hisz Napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van és kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék!
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok!
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog.
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen a szívetek.
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok!
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.”

(Kardos Győző)

A rajzpályázat 
eredményhirdetése

Bátaszék Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének Közművelődési Oktatási 
Ifj úsági és Sport Bizottsága rajzpályázatot 
írt ki a következő témában: „Karácsonyi 
illusztráció 2015”. Bátaszék város vezetői a 
rajzpályázat nyertes rajzából képeslapokat 
készíttetnek, így az idei városi karácsonyi 
üdvözletek ezeken a képeslapokon fog-
nak eljutni a címzettekhez. Az eredmény 
megszületett, a szakmai zsűri tagjai voltak: 
Görcs Péter restaurátor, szobrászművész; 
Bátki Erika és Mayer Antal rajztanárok. 
Az eredményhirdetésre a november 25-i 
képviselő-testületi ülésen került sor.       DB

„Karácsonyi illusztráció 2015” elneve-
zésű rajzpályázat díjazottjai: I. helyezett 
LOVÁSZ RAMÓNA (10. évfolyamos), II. 
helyezett VARJAS KATA SÁRA (5. évfo-
lyamos), III. helyezett MÁRTON GYULA 
(5. évfolyamos). Különdíjasok: Káldi Kata 
(5. évf.) /2 rajz/, Fekete András (5. évf.), 
Sárközi Mirjam (6. évf.), Szabó Bence (5. 
évf.), Mácsai Viktória (8. évf.), Sikabonyi 
Réka (9. évf.), Pálnok Panna (7. évf.)
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December 12.: Nosztalgia est

December 19.: AB-CD, Metal 
Daze, Amerikai Idióták

December 25.: Csordás Party

December 28.: Welcome

December 29.: Gitár est, 
Nagy Imi és növendékei

December 30.: Fenyő Kupa 
záróbuli Topánka Mihállyal, 

belépés díjtalan

December 31.: Nosztalgia Party

FREUDE IN BETHLEHEM!
A Német Egyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szeretettel vár mindenkit

KARÁCSONYVÁRÓ MŰSORÁRA
Időpont: december 20. (vasárnap) 16 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

             PROGRAM

Freude in Bethlehem – zenés, táncos műsor
Közreműködnek a Heimat Icirik-Picirik és 

a Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport tagjai

A Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar
ünnepi műsora

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

P R O G R A M A J Á N L Ó

MEGHÍVÓ
A BÁTASZÉKI SZÉKELYEK BARÁTI KÖRÉNEK 

hagyományos karácsonyi műsorára
December 12-én, 18 órakor sok szeretett el várunk 

minden érdeklődőt a művelődési házba.
Program: istensegítsi betlehemes a csátaljaiak 

előadásában.

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván 

a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre

2015. december 18., 19 óra
Művelődési Ház

Közreműködnek:
Felvidék Tánccsoport apraja-nagyja
Felvidékiek Egyesületének Kórusa (Bonyhád)
Csurgó zenekar

A műsor után táncház a Csurgó zenekarral, 
KIRCH ZOLTÁNNAL és PODPÁCZ BEÁTÁVAL!

A MŰSORRA ÉS A TÁNCHÁZBA A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Városi karácsonyi hangverseny
Időpont: 2015. december 19., 17.45 órakor
Helye: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

Fellépnek:
KISMŐDI FERENC ÉNEKEGYÜTTES
SZENT CECÍLIA KÓRUS
BÁTASZÉKI SZÉKELY KÓRUS
BÁTASZÉKI PEDAGÓGUS KÓRUS
BÁTASZÉKI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!
A műsorváltozás jogát fentartjuk!

FELVIDÉK 
KARÁCSONY
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E G Y E S Ü L E T I  H Í R

Évek óta érlelődött a gondolat a német 
egyesület vezetőségének fejében, hogy a 
bátaszéki sváb disznóvágás hagyományait 
felelevenítsük. A temérdek tennivaló, ami 
az örömteli disznótort az egész nap folya-
mán megelőzi, azonban rendre elriasz-
tott bennünket attól, hogy a tettek hímes 
mezejére lépjünk. Schäfer István azonban 
nem adta fel és rendre bombázott ben-
nünket a disznóvágás ötletével egészen 
addig, amíg idén beadtuk a derekunkat és 
nekiláttunk. E jeles eseményre november 
7-én került sor a német klub helyiségeiben 
és udvarán. Igaz, hogy elmaradt a hajnali 
szúrás, pörkölés és rénfáról lógatás, és a 
szegény áldozat már félbevágva érkezett a 

tett színhelyére, azért a többi művelet már 
hagyományosan zajlott. A férfi ak bontot-
tak, vagdaltak, üstben főztek, kolbászt, 
hurkát töltöttek, az asszonyok, lányok 
a „konyhán” sürgölődve készítették el a 
hozzávalókat. A munkálatokban résztve-
vők számára ebédre húst, tüdőt sütöttek, 
a disznótoros vacsorára töltött káposztát 
és szaureszt főztek. Nagy mennyiségben 
került a tepsikbe fűszeres hús, kolbász és 
hurka is.

A disznótorra – melyen száztízen vettek 
részt – zenés nemzetiségi est keretében 
a művelődési házban került sor. A Hei-
mat Icirik-Picirik műsora után mindenki 
megkóstolhatta a jellegzetes ételeket, és az 

est kiváló zenekara jóvoltából jóllakottan 
táncra is perdülhetett.

Nagy-nagy köszönet a program szpon-
zorálásáért dr. Somosi Szabolcsnak, Sebes-
tyén Józsefnek és Zsikó Lajosnak.              stang

Ínycsiklandó hírek a németek tájékáról
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Mezei futóverseny – Bonyhád
Október 8-án iskolánk részt vett a Bony-
hádon rendezett megyei mezei futóver-
senyen. A verseny lebonyolítására kissé 
szokatlan időpontban került sor, mert ezt 
eddig mindig tavasszal rendezték, így nem 
sok felkészülési időnk volt erre a verseny-
re. Az is bizonytalanná tette versenyző-
inket, hogy az idén sajnos nem tudtunk 
részt venni az őcsényi városkörnyéki meg-
mérettetésen. Iskolánkból 5 csapat és egy 
egyéni versenyző vett részt a versenyen, 
akik tisztes helytállással teljesítették a 
versenytávokat. Legjobb eredményt elért 
tanulók: Izsák Bence 7. hely, Matzkovics 
Milán 7. hely. Csapattagok: I. korcsoport – 
lányok: Sebestyén Anna, Kolep Lili, Rácz 
Nóra, Marinkovics Lili; fi úk: Izsák Bence, 
Verhás György, Weinhardt Balázs, Tóth 
Tarhos, Kollár Levente; II. korcsoport – lá-
nyok: Péter Boglárka, Fekete Sára, Szilágyi 
Patrícia, Indrich Krisztina, Köbli Ágnes; 
fi úk: Matzkovics Milán, Ligeti Áron, Gáll 
Kristóf, Loska Tibor, Szilágyi Szabolcs; 
III. korcsoport – lányok: Sikabonyi Esz-
ter, Schroth Kinga, Farkas Zsanett, Rajnai 
Réka, Zoltán Nóra; IV. korcsoport – egyéni 
versenyző: Mányák Dáriusz.                   MPH

Mesemondó verseny
Iskolánk könyvtára idén is megrendezte 
hagyományos őszi mesemondó versenyét 
az alsó tagozatosok számára. A népes 
mezőny vetélkedésén a következő ered-

mények születtek: 1. évfolyam: I. Molnár 
Erna 1.c, II. Matejcsek Míra 1.c és Lisztes 
Levente 1.b, III. Puskás Donát 1.c; 2. év-
folyam: I. Péter Olivér 2.c és Vida-Szaksz 
Lili 2.b, II. Zörényi Dávid 2.b, III. Kis Lia 
2.a; 3. évfolyam: I. Tóth Alexandra 3.b, II. 
Molnár Pál 3.c, III. Loska Tibor 3.b; 4. év-
folyam: I. Feri Mária Izabella 4.a, II. Tamás 
Balázs 4.c, III. Bali Milán 4.a. A zsűri tag-
jai Sági Lajosné, Kemény Lajosné, Mayer 
Istvánné, Péter Gábor és Gáborné Papp 
Aranka voltak.                                          GPA

Tanulmányi kirándulás
„Egy múltba repítő utazásra hívjuk – olyan 
kalandra, amelynek során évszázadokat me-
gyünk vissza az időben, egészen Szent István 
koráig és a bencés szerzetesek világáig.” 
(Pécsváradi vár prospektusa) A 2014-15-ös 
tanévben a Pécsváradi Önkormányzat „Ezer 
éve szól a harang” című rajzpályázatára Pécs-
várad és a Zengő-hegy mondáit illusztráltuk. 
Osztályunk (6.b) rajzos tanulói készítettek 
pályamunkákat. Osztálytársunk, Tóth István 
3. helyezést ért el, ezáltal elnyert 10 fő részé-

Ó V O D A I – I S K O L A I  H Í R E K

Apró fények sokasága jelezte a Márton nap 
elérkeztét. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvo-
da és Bölcsőde hagyományos fényünnepét 
november 11-én tartotta. A tradicionális 
program mára már városi rendezvénnyé 
nőtte ki magát, hiszen nem csak az óvó-
dások és kísérőik, hanem a város apra-
ja-nagyja is tiszteletét tette az eseményen. 

A Márton nap egy – az érdeklődők szá-
mára is nyitott – műsorral vette kezdetét 
még a délelőtti órákban. Az aulában a 
német nemzeti csoportok zenés műsora, 
majd középső és nagycsoportos gyerekek 
szereplésével a Csillagtallér című színvo-
nalas előadás volt látható. 

Ahogy a nap nyugovóra tért, 
úgy kelt életre délután az óvoda 
előtti parkoló. A rendhagyó kira-
kodó vásár, a mézeskalács libák 
és a palacsinták illata csábította 
a programra érkezőket, majd 
lovas felvezetővel kezdetét vette 
a lampionos felvonulás. Az apró 
fények sokasága az uszodát meg-
kerülve érkezett vissza az óvo-
dához. A tömeget zsíros kenyér, 
forralt bor és tea várta. A kelle-
mes időben és jó hangulatban 
telt program jövőre ugyanekkor, 
ugyanitt folytatódik.                     BD

D OROT T YÁS  H Í R E K

Fényünnep az óvodában



72015. DECEMBER  10.

Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

re egy pécsváradi várlátogatást idegenveze-
téssel, büfézéssel. Az idei tanévben éltünk 
ezzel a lehetőséggel. Osztályunkból Müller 
Evelin, Horváth Dóra, Rózsa Krisztina, Sán-
ta Barbara, Szabó Noémi és a 6.a osztályból 
Puskás Letícia vett részt a kiránduláson Bát-
ki Erika néni vezetésével. Bátaszék Város 
Önkormányzatától jutalmul megkaptuk a 
mikrobuszt, mellyel fél egy körül érkeztünk 
a várba, ahol szívélyesen fogadtak bennün-
ket. Az idegenvezető Szent István korát és a 
bencés szerzetesek világát nagyon érdekesen 
mutatta be. Először a vár ásatásairól talált 
leleteket néztük meg, melyeken nekünk kel-
lett megtalálni és megszámolni az állat- és 
emberalakokat. Ezután egy gyönyörű cse-
répkályha maradványait, majd a régi mo-
nostor makettjét csodáltuk meg. Mikor már 
azt hittük, nem láthatunk ennél szebbet, be-
toppantunk a vár kápolnájába. Megkerestük 
Mihály arkangyal freskóját. Az itt raboskodó 
Vak Béla emlékére egy vakvezető játékot ját-
szottunk. Ezek után következett a nap fény-
pontja: az érkezésünk előtt idehelyezett láda 
kinyitásakor a magyar szent korona hitelesí-
tett másolata tárult elénk. Egy osztálytársunk 
felemelő érzéssel foghatta kézbe. Ezután 
Kígyós Sándor kiállítását tekintettük meg. 
Modern márványszobrai olyannak tűntek, 
mintha agyagból mintázta volna őket. Fel-
lépcsőztünk a vár legmagasabb pontjára, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Zengőre és 
a Szársomlyó hegyre, majd beültünk a só- és 
illatkamrába. Végül utunk egy hangulatos 
büfébe vezetett, ahol jókedvűen elfogyasz-
tottunk egy felejthetetlen uzsonnát. 

Szabó Noémi, Sánta Barbara, B.E.

Kölyök Kupa
November 14-én, szombaton rendezte meg 
iskolánk a hagyományos Kölyök Kupát a 
3-4. osztályosok részére. Sajnos csak három 
iskola vállalta csapatával a megmérettetést, 
így Bátaszékkel négy csapatos, körmérkőzé-
ses formát választottunk a lebonyolításra. A 
négy iskola: Baka István Ált. Isk. Szekszárd, 
Brodarics István Ált. Isk. Mohács, Tengelic 
Ált. Isk. és a házigazda, Bátaszék. Szekszárd 
végül minden mérkőzését megnyerve első 
helyezett lett, 2. Bátaszék, 3. Mohács és 
4. helyen végzett Tengelic. Különdíjakat 
is osztottunk. Legjobb kapus: MUFICS 
MÁTÉ (Mohács), legjobb mezőnyjátékos: 
FELK BENJAMIN (Szekszárd), legjobb 
góllövő: TAKÁCS DOMÁN (Szekszárd). 
A bátaszéki csapat tagjai voltak: Matz-
kovics Milán, Appl Ákos, Ligeti Áron, Be-

rényi Szilveszter, Varjas Balázs, Bozsolik 
Szabolcs, Loska Tibor, Hadi Zoltán, Várda 
Levente, Szalai Alex.                              Faidt József

Futsal
November 18-án futsal teremlabdarúgó 
csapatunk Decsen lépett pályára körzeti di-
ákolimpiai mérkőzésen. Decs, Őcsény, Báta-
szék csapatai döntötték el egymást közt, hogy 
ki juthat a városkörnyéki döntőbe. Az izgal-
mas mérkőzéseken végül Decs 1., Bátaszék 2. 
helyezett lett, így ez a két csapat képviselheti 
a körzetünket a december 10-én, Bátaszéken 
megrendezésre kerülő tornán. A csapat tag-
jai voltak: Mányák Dáriusz, Gracsek Zsolt, 
Rafael Gyula, Nagy Benedek, Héhn Olivér. 
Eredményünk értékét emeli, hogy betegség 
miatt egyetlen cserejátékos nélkül kellett vé-
gigjátszanunk a mérkőzéseket.           Faidt József

I S K O L A I  H Í R E K

November 2-án a 
NAV munkatársai a 12. 

osztályosoknak tartottak 
előadást az elektronikus ügy-

intézésről, az ügyfélkapu működéséről. 
Az elméletet a gyakorlat követte, hiszen a 
végzős tanulók ténylegesen is nyithattak 
maguknak ügyfélkaput a jelenlévő NAV-
osok segítségével. 

November 4-én és november 16-án a 
7.A, a 9.B és a 10.AB osztályok 2-2 órában 
osztályfőnöki órák keretében interaktív 
foglalkozásokon vehettek részt a „családi 
életre nevelés” jegyében. 

November 9-én a Filharmónia hang-
versenybérletének első előadását, a Vivat 
Bacchus énekegyüttes remek műsorát 

hallgattuk meg a Petőfi  Sándor Művelődé-
si Házban. 

November 11-én a végzősök és a 11. 
évfolyam tanulói továbbtanulási tájékoz-
tatón vettek részt Szekszárdon, a PTE Ily-
lyés Gyula Főiskolai Kar aulájában, ahol a 
felsőoktatási intézmények mutatkoztak be. 

November 12-én, 13-án és 14-én a kö-
zépiskolák kínálták lehetőségeiket, spe-
cialitásaikat a továbbtanulni szándékozó 
általános iskolai tanulóknak és szüleiknek 
Szekszárdon, a Pályaválasztási Kiállításon. 
A II. Géza Gimnázium is képviseltette 
magát egy kiállítással és prezentációval, 
mindhárom napon 2-2 tanuló és egy-egy 
nevelő jelenlétével. Iskolánk bemutatko-
zását színesítette 12-én a Pántlika Zene-

kar (Szabó Barnabás, Pataki Róbert, Fehér 
Dániel) és 13-án a Best Street Team tánco-
sainak fellépése (Schmidt Andrea, Hollósi 
Bence, Ill Patrícia, Dobai Bettina, Mácsai 
Viktória, Bárdos Antónia). 

November 14-én rendeztük meg az 
immáron hagyományos Géza-bált gézás 
öregdiákok és barátaik, szülők és a nevelő-
testület tagjainak részvételével. A tánchoz 
a talpalávalót a Dynamic Zenekar bizto-
sította. A báli közönséget a bátaszéki Best 
Street Team táncosai látványos bemutató-
val örvendeztették meg. Ezúton is megkö-
szönjük a tánccsoport vezetőjének, Cziner 
Eszternek és a táncosoknak, hogy fellépé-
sükkel színesítették a báli mulatságot. 

Ugyancsak köszönetet mondunk ez-
úton is mindazoknak, akik részvételük-
kel, felajánlásaikkal támogatták rendez-
vényünket.              (Folytatás a következő oldalon.)

GÉZÁS HÍREK
o

l



8 2015. DECEMBER 10.

Keressen minket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros     

I S K O L A I  H Í R E K

(Folytatás az előző oldalról.)
Támogatóink voltak: 

Farkas András, Fülöp 
Anna Flóra, Győri Liána, 

Horváth Dominik, Széles Tamás, Török 
Ramóna, Szabó Zsombor, Bíró Laura, 
Treszner Noémi, Mátrai Evelin, Szilágyi 
Lili, Mácsai Márk, Rónavölgyi Virág, 
Duzsi Péter, Váncsa Eugénia, Schmidt 
Levente, Göttlinger Laura, Draskovits 
Vencel, Bíró Ágnes, Katona Bernadett, 
Gaál Orsolya, Somogyi Daniella, Ember 
Diána, Jauch Norbert, Szabó Barnabás, 
Kiss Levente, Biró Zsanett Kata, Schaff er 
Ramóna, Schroth Anna, Fodermayer Esz-
ter, Mesz Zsófi a Blanka, Schmidt Andrea, 
Bozsolik Zsófi , Illés Imola, Szalai Balázs, 
Tasch Madlen, Bátai Eszter, Marosi Bo-
tond családja, valamint Kocsis Fanni, 
Galántai Szabolcs, Szajkó Miléna (volt 

diákok), Neidhardt család, Sümegi csa-
lád, Hajdú család, Miskolci család, Schultz 
család, Prantner család, Werner család, 
Fodermayer Vilmosné, Pulai Erzsébet, 
Pomsár Géza, Kismődi Ferencné, Kismő-
di Endre, Schroth Ádám és családja, GE-
MENC BAU – Werner Miklós, ALISCA 
BAU – Werner Mihály, Szabó Nikoletta 
fodrász, Zsigmond Éva fodrász, Szabóné 
Lajtos Ibolya fodrász, ÁGNES Hajstúdió, 
Czigler Gabriella kozmetikus, Szekeres 
Györgyi kozmetikus, EDIT Kozmetika, 
BÁTAGRO Bt. – Dr. Somosi Szabolcs, 
Gemenci Erdő és Vadgazdaság Zrt. – Fo-
dermayer Vilmos, BÁTÉPKER Kft . – Papp 
Vilmos, OTTHON-MIX – Fejes József, 

Játékbolt  – Maul Ildikó, BÁT-GRILL Kft . 
– Szekeres Sándor, Virágmozaik – Töttös 
Eleonóra, Vasműszaki bolt – Michéli Já-
nos, Profex Kft . – Kovács Gábor, Molnár 
Optika, Postahivatal Bátaszék, CIRON 
Papírbolt Bátaszék, Mattenheim Auto 
Controll, Lovarda Mórágy, Gazdabolt Bá-
taszék. A bálterem dekorációját Tihanyiné 
Kismődi Rita készítette.

November 19-én Palánkon rendezték 
meg a Garamvölgyi Kupát, ahol iskolánk 
focicsapata az 5. helyet szerezte meg. A 
csapat tagjai voltak: Faller Martin, Rácz 
Ferdinánd, Sáhó Barna (12.A), Egle Gyu-
la Koppány, Modok Adrián, Ranga Martin 
(10.A), Matus Bence (10.B), Ótós Attila 
(9.B). Edzőjük Pálff y Pál tanár úr volt. 

Ugyancsak november 19-én zajlott 
Szekszárdon az Országos Diákolimpia 
Tolna megyei döntője, ahol úszóink szép 

eredményeket értek el az V-VI. korcso-
portban. Mezei Réka (12.A) a 100 m-es 
hátúszásban első lett, ezzel bejutott az 
országos döntőbe. A 4x50 m-es gyorsvál-
tó (Mezei Réka, Bátai Eszter, Mesz Zsófi a 
Blanka és Bozsolik Zsófi ) II. lett, a 100 m-es 
hátúszásban Mesz Zsófi a Blanka III. helye-
zést ért el. A fi úk közül versenyeztek: Kiss 
Lajos Levente, Somosi Szabolcs, Nagy Ákos, 
Nagy Dávid. Úszóinkat Nagy Ákos tanár 
úr készítette fel.

November 21-én Nyíregyházán került 
sor a Diákolimpia országos döntőjére a 
sportlövészetben, ahol a légpuska 40 lö-
véses egyéni számában Somogyi Daniella 
(10.B) az országos 8. helyet szerezte meg. 

A december hónap immár hagyomá-
nyos adventi programjaként december 
4-én Kecelre kirándultak idén is a gézá-
sok, hogy megtekintsék a Flóra Országos 
Virág és Kerámia Kiállítást. 

Januári programelőzetes a 
II. Géza Gimnáziumban

2016. január 15-én lesz a szalagtűző ün-
nepély, január 16-án 8 órától tartjuk a 
nyílt napunkat. Január 22-én kerül sor 
„A gimnázium éjszakájá”-ra. A tavalyi 
évben nagy sikert aratott rendezvényünk-
re várjuk az érdeklődők jelentkezését. Elő-
zetes bejelentkezés személyesen az iskola 
titkárságán, telefonon (74/493-358) vagy 
e-mailben (geza-bataszek@ freemail.hu).

Sümegi József, címzetes igazgató úr 
ha gyományos, „Történelem emberkö-
zelben” című tudományos diákköri előa-
dás-sorozata folytatódik 2016 januárjától 
hétfőnként, 18 órai kezdettel. Az első előa-
dásra 2016. január 11-én kerül sor, címe: 
„Az Árpád-ház kihalása”. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk! 

Horváth Jánosné

GÉZÁS HÍREK

MEGHÍVÓ
A II. GÉZA GIMNÁZIUM 

SZERETETTEL VÁR MINDEN 
ÉRDEKLŐDŐ 

DIÁKOT ÉS SZÜLŐT 

NYÍLT NAPJAIRA
Időpontok: 

2015. december 12. 
(szombat) 8 óra

2016. január 16. 
(szombat) 8 óra

Felhívjuk a fi gyelmet, 
hogy december 12-én 8 órai 
kezdettel óralátogatásra is 

lehetőséget biztosítunk.

Érdeklődni lehet telefonon 
a 74/ 493-358-as számon. 

Felvilágosítást ad: 
Neidhardtné Gyarmati Erzsébet

tagintézményvezető. 
Honlapunk:

www.gezagimi.hu
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Október 28-29-én, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat meghívására Bátaszékre 
érkezett Rostás-Farkas György, roma szár-
mazású Babérkoszorús, József Attila-díjas 
író, költő, műfordító. A program a városi 
könyvtár és a roma önkormányzat közös 
rendezvénye volt, de a művelődési ház 
munkatársai is közreműködtek. Október 
28-án, szerdán 13 óra körül érkezett az 
író a feleségével, elsőként a szálláshelyü-
ket foglalták el a TIR-motelban. Ezután 
elmentünk a könyvtárba és egy kötetlen 
beszélgetést folytattunk az íróval, melynek 
résztvevője volt Sági Lajosné, a könyvtár 
igazgatója; Bihari László elnök úr és Hor-
váth Elekné, a rendezvény szervezője. 15 
órakor fogadta az írót és kíséretét a város 
polgármestere, dr. Bozsolik Róbert. Ezt a 
gesztust igen nagy megtiszteltetésnek vette 
az író. Estére – roma szokásaink szerint – 
Bihari László elnök úr hívta meg őket va-
csorára egy családi környezetbe. (Mesaja 
kerdas lenge) Az ilyen jellegű vacsorákon 
a romákkal kapcsolatos dolgokat szokták 
megvitatni, ami helyi, megyei és országos 
szinten történik és történt. Október 29-én, 
délelőtt megtekintették a templomot és a 
romkertet, ahol Pécsi Edit és Tihanyiné 

Kismődi Rita kalauzolta a vendégeket. 
Utána a Tájházat nézték meg, ott Dömény 
Boglárka vezette körbe őket, bemutatta a 
helyi kultúrát és a kiállításokat. A könyv-
tárban ebédeltünk, ezután megnéztük az 
egykori Tsz-házban berendezett kiállításo-
kat, ahol Sági Lajosné volt a vezetőnk. 17 
órakor kezdődött a találkozó, ahol az író 
egy róla készült fi lmet mutatott be, majd 
verseltünk és kérdéseket tehettünk fel ven-
dégünknek. Nagyon jó hangulatban telt el 
a program és azok, akik eljöttek, jól érezték 
magukat.

Decemberi rendezvényeink
December 12-én, 17 órától: Közmeghall-
gatás, 18 órakor: Karácsonyi ünnepség

Helyszín: a bátaszéki általános iskola 
ebédlője                                      Horváth Elekné

Mini Galéria
BEMUTATKOZIK A VARRÓKÖR
Megtekinthető: december hónapban

Kedves Városlakók! 
Lezajlott immár ötödik alkalommal a faültetés. Kérjük azokat a családokat, akiknek 
2011 óta ültettünk fát és a november 14-i faültetésen nem vettek részt mint vendégek, 
hogy gyermekük ajándékáért jelentkezzenek a könyvtárban. 

Kedves Városlakók!
Minden határidőn túl, de még innen az elvégzett munka nehezén kérjük, hogy 
hozzák el hozzánk családi receptjeiket. Szeretnénk mindazokat a gasztronómiai 
értékeket megörökíteni és továbbadni, amelyek itt vannak jelen. Értékek, melyek nem 
veszhetnek el csak azért, mert az idő múlik és talán már nem lesz, akit megkérdezzünk. 
Kérjük, segítsenek ebben! Köszönjük mindazoknak, akik korábbi felhívásunknak 
eleget téve elhozták receptjeiket! 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI
Minden hónap első és harmadik péntekén 
a Védőnői tanácsadóban várjuk a kisma-
mákat és a leendő apukákat egy kötetlen 
beszélgetésre. A kismama klub keretében 
minden alkalomra lesz előre meghatáro-
zott témánk is, amiről beszélgetünk vagy 
szakértő vendég előadását hallgatjuk meg, 
de a kismamák ötleteit és kérdéseit is szí-
vesen fogadjuk. Megismerhetik a velük 
együtt várandós kismamákat, megbeszél-
hetik a várandósság változásait, valamint 
kikapcsolódhatnak egy jó kis társaságban! 
Szerepet kap többek között a várandósság 
és a szülés testi-lelki változásai, a nőies-
ség, az anyaság kérdései, a családdá válás 
örömei és nehézségei, a természetes fájda-
lomcsillapító praktikák és a szoptatás. 

Foglalkozásokat tartja: Bacsi-Valkai 
Kornélia és Hellingerné Fehérvári Márta 
védőnők.

Író- és olvasótalálkozó – Rostás-Farkas Györggyel

Szülésre felkészítô
kismama klub Bátaszéken

ROMA HÍREK

MEGHÍVÓ
A nemzetiségi önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. 
(I.26.) határozat 13. §-ának (1) bekezdésé-
ben kapott jogkörömben eljárva Bátaszék 
város Roma Nemzetiségi Önkormányza-
tának ülésén közmeghallgatást tart 2015. 
december 12-én (szombaton) 17 órakor.
Az ülés helye: Cikádor Általános Iskola 
Ebédlő (7140 Bátaszék, Budai u. 9-11.)

Napirendi pontok
1. Tájékoztató Bátaszék Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 
célkitűzéseinek teljesüléséről
2. Tájékoztató Bátaszék Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre 
tervezett feladatairól
3. Lakossági észrevételek, felvetések
                      Tisztelettel: 

Bihari László sk. elnök
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Egy kirándulás és egy kézműves foglalko-
zás, ez klubunk őszi programja címszava-
san. Szekszárdra utaztunk, épp a szüreti 
fesztivál előtti napon, így láthattuk azt is, 
mennyi ember összehangolt munkája, lá-
zas készülődés előzi azt meg. Érdekes volt!

Először a Babits emlékházba látogattunk 
el. Legjobban az élmény személyessége ra-
gadott meg minket, amit kísérőnk szavai és 
a berendezés, a tárgyi emlékek, a kis Babits 
1. osztályban írt levele, majd születő versei, 
életének, betegségének állomásai, családi 
események képei és az egész lakás érezhe-
tően hiteles atmoszférája együtt biztosítot-
tak. Azt hiszem, sokan voltunk, akik otthon 
újra levettük a polcról a költő verseskötetét 
és személyes ismerősként olvastuk el né-
hány versét. A felújított Vármegyeháza és 
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum is nagy 
élményt nyújtott, még akkor is, ha valami-
kor jártunk már ott, hiszen annyi minden 
megújult mindkét helyen! A két intéz-
ményben más-más nézőpontból tehettünk 
térbeli és időbeli utazást megyénkben. A 

honfoglalás előtti időktől napjainkig képet 
alkothattunk az itt élő emberek életéről, a 
táj alakulásáról, a kultúra, a technika fejlő-
déséről, az eltérő társadalmi rétegek, a kü-
lönböző népcsoportok sokszor nagyon is 
különböző mindennapjairól. Csak egy ki-
ragadott példa: büszkén láttuk egy megyei 
maketten, hogy városunk vasútja, állomása 
milyen vezető szerepről tanúskodott akár 
az időbeliséget, akár a fejlettséget, vagy 
az épület igényes szépségét tekintve. Kár, 
hogy ez már a múlt! Az élményeinket kép-
zőművészeti alkotások is gazdagították, pl.: 
Mattioni Eszter csodaszép kiállítása. A nap 
emlékezetességét gazdagította a Prím cuk-
rászda csodálatos kínálata, amiből mi bol-
dogan válogattunk. Forró, de nagyon szép 
nap volt! Kézműves foglalkozást fennállá-
sunk hosszú esztendői alatt eddig még nem 
tartottunk. Novemberben ez is megtörtént: 
karácsonyra készültünk lakásdekorációval. 
Ebben egyik klubtársunk lánya, Gáll Ani-
kó volt segítségünkre. Anikó itt, a rajzta-
gozatos osztályból Bátki Erika vezetésével 

indult pályáján. Mivel tehetsége már akkor 
megnyilvánult, művészeti gimnáziumban, 
majd művészeti egyetemen végezte ta-
nulmányait Pécsett. Ma – már felnőttként 
– adottságai és megszerzett tudása adják 
munkájának alapját. Nagyon sokat segí-
tett nekünk ő és édesanyja is a készítendő 
tárgyak kiválasztásában, az anyagok be-
szerzésében, előkészítésében. Mi tagadás, a 
kivitelezésben is folyamatosan szükség volt 
a közreműködésére! Így született meg a si-
kerélmény: mindenki vihetett haza valami 
szépet otthona díszítésére és kaphatott ötle-
tet további „alkotó” tevékenységre. Azt hi-
szem, érdekes látványt nyújthattunk kívül-
ről: egy csapat már nem fi atal /nyugdíjas/ 
nő zsibongva, nagy igyekezettel ténykedik 
egy fi atal és nagyon türelmes irányítótól 
minduntalan segítséget kérve-kapva. Any-
nyira gyorsan eltelt az idő, hogy eszünkbe 
sem jutott, hogy előszedjük az előkészített 
teát és mézes sütit. No, de majd erre is sort 
kerítünk! Köszönjük segítőinknek és egy-
másnak is ezt a szép délutánt!                 NBK

A BROT Kft . péksége több mint húsz éve 
üzemel Bátaszéken a Perczel utcában, ahol 
reggeltől estig nyitva tartó mintabolt is ta-
lálható. Kis üzletünkbe mára egyre többen 
betérnek. Természetesen nem véletlen, 
hiszen a termékek mindig frissek, odafi -
gyelünk vásárlóink elvárásaira, igényeire, 
ezért folyamatosan bővítjük kínálatunkat. 
Sokaknak fontos a pékáruk kiválasztásánál 
az egészségtudatosság. Nem szeretnének 
elhízni, vagy épp fogyni szeretnének, eset-
leg bizonyos betegségek miatt diétára szo-

rulnak. Akárhogy is van, nem árt tisztában 
lenni azzal, hogy a túlsúly bizonyított ösz-
szefüggésben van több daganattípus, 
illetve a szív- és érrendszeri betegsé-
gek kialakulásának rizikójával. Ezért 
nem csak magunk, hanem gyer-
mekeink táplálkozására is fi gyel-
nünk kell. Ebben szeretnénk 
segíteni pár termékünk 
bemutatásával.

Zabos kenyerünket 
azoknak ajánljuk, akik 
szívesebben fogyaszta-
nak müzli helyett sonkás, 
sajtos vagy lekváros kenyeret. 
A Haferbrot modern zabkenyér 
megfelel a mai fogyasztói elvárásoknak, 
lágy bélzet, könnyed, édeskés íz és illat, 
kiemelkedően hosszú frissesség jellemzi. 
Tudományos kísérletek igazolják, hogy a 
zabban található élelmi rost (béta-glükán) 
csökkenti az érfalak szűkületéhez vezető 
„káros” koleszterinszintet.

Használja ki chia magos kenyérkénk 
előnyeit! Ehető mag, mely a Salvia hispa-
nica sivatagi növény termése. Mexikóban 
és Délkelet-Amerikában őshonos. Feljegy-
zések szerint az aztékok és a maják alap-

vető élelmiszere volt. A chia mag a 
közelmúltban került újra a fi gyelem 

középpontjába. Rendszeres fo-
gyasztásával egészségesebbé te-
hetjük étrendünket, mivel magas 
százalékban tartalmaz Omega 3 
zsírsavat, antioxidánsokat, fehér-

jét, élelmi rostokat, ásványokat 
és vitamint.

Sütemények ötvenöt 
százalék teljes kiör-
lésű búzaliszt tar-
talommal. Ez a liszt 

olyan táplálkozástani 
szempontból előnyös ösz-
szetevőket is tartalmaz, 

mint a búzaszemek külső 
rétegei – vagyis a korpa –, valamint a csí-
ra. A plusz rostanyagoknak köszönhetően 
a teljes kiőrlésű búzaliszt kiegyensúlyozot-
tabb inzulinműködést tesz lehetővé, illetve 
segíti az anyagcsere-folyamatokat.  

Reméljük, új kenyereink, süteménye-
ink elnyerik tetszésüket, széles körben fo-
gyasztják majd megelégedéssel! 

Minden dolgozónk nevében kellemes, 
„péksütikben gazdag” ünnepeket kívá-
nunk!                                                                  Brot Kft .

KÉT ÔSZI PROGRAM A KÖNYVBARÁT KLUBBAN

„ S Ü T Ü N K  E G É S Z S É G Ü K R E ”
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November 5-én tartottuk a Gondozási 
Központ megalakulásának 10 éves jubile-
umi ünnepségét. Minden kerek évforduló 
– kötődjön az kisebb vagy nagyobb ese-
ményhez –  megkülönböztetett fi gyelmet 
érdemel. Adódnak tehát olyan pillanatok 
az életben, amikor meg kell állnunk, hogy 
a múltba visszatekintve, az átélt emlékek-
ből erőt merítve menjünk tovább. Lega-
lább ilyenkor számot lehet, sőt talán kell 
is vetni: Honnan is jöttünk? Mit is tettünk 
eddig? Miként is folytassuk? „Történelmi 
léptékben nézve ez az idő jelentéktelen-
nek tűnik, de intézményünk életében ez 
egy hosszú, mozgalmas időszakot ölel fel” 
– mondta köszöntő beszédében Borosné 
Simon Zsuzsanna intézményvezető, majd 
összefoglalta a Gondozási Központ elmúlt 
10 évének történéseit. Elmondta, hogy Bá-
taszék Város Önkormányzata 2005. május 
1-jén létrehozta a Gondozási Központ in-
tézményét, mely a régi bölcsőde épületé-
nek falai között kezdte meg működését. Az 
intézmény feladatai folyamatosan változ-
tak, tevékenységi köre a fenntartó elvárá-
sainak megfelelően, a jogszabályi változá-
sokat követve formálódott. Megalakulás-
kor a bölcsődei ellátás, családsegítés, gyer-
mekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat, házi 
segítségnyújtás, nappali ellátás, étkeztetés 
került összevonásra. Az intézmény szerve-
zeti egységei mára átalakultak, 2009-ben 
kivált a bölcsődei ellátás, majd 2013-ban 
a központi orvosi ügyelet feladatainak el-
látását csatolták a Gondozási Központhoz. 
Az intézményi integráció jól megvalósítja 
az egységes gondozást, ellátást, a hatéko-
nyabb szakmai munka lehetőségét, vala-
mint a költséghatékony gazdálkodást. Az 
ünnepi beszédet követően az intézmény-
vezető asszony virágcsokorral köszöntötte 
a Gondozási Központ nyugdíjasait, majd 
ezt követően dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék 
város polgármestere üdvözölte a megje-
lenteket és idézte fel az együtt töltött idők 
történéseit, emlékeit. 

A polgármester köszöntője után Bács 
Gáborné Nagy Ilona, járási vezető védőnő 
előadását hallhattuk a „100 éves a védőnői 
szolgálat – a helyi sajátosságok tükrében” 
címmel, melyben bemutatta a védőnői szol-
gálat munkáját a megalakulástól napjainkig. 

A vezető védőnő remek előadása után 
hallhattuk Gyenes Zsuzsa, az ELTE PPK 
Felnőttképzés-kutatási Tudásmenedzsment 
Intézet tanársegédjének, a „Szakértő lai-
kusok, – közösségfejlesztés az idősekkel” 
című előadását. Zsuzsa egy rövid fi lmet 
vetített arról, hogy ők hogy kezdtek el és 
milyen úton-módon próbálnak egy kisebb 
közösséget létrehozni, fejleszteni, működ-
tetni, iránymutatást adva ezzel a helyi kez-
deményezések elindításának. 

Harmadik előadóként Kárpáthy Magda 
logopédus, pszichológus előadását hallhat-
tuk „Kié a gyermek?” címmel. Az előadó 
egy rövid interjúrészlet bemutatása után 
felvetette a valóban elgondolkodtató kér-
déseket: „Ki gyermek? Ki érzi magát gyer-
meknek? Valóban felnőttünk-e? Ki számít 
felnőttnek?” Az előadás témája sokakat 
késztetett arra, hogy továbbgondolja az el-
hangzottakat, egy kis önvizsgálatot végez-
zen a gyermeki és a felnőtti létét illetően.

Az ünnepi hangulatot Tafnerné Fáll Eri-
ka által elmondott megható kis történet 
alapozta meg, majd mindezt még fokozta 
egy fi atal tehetség, Bojás Eszter gitárral kí-
sért zenei előadása. Csodálatos verset sza-
valt az idősekről Vígh Ferencné Rózsika és 
végül, de nem utolsó sorban a Bátaszéki 
Mikrotérségi Óvoda Bölcsőde Lovacska 
csoportjának tüneményes műsorát élvez-

hettük. A megemelkedett hangulatú napot 
egy „süti partival” zártuk.

Soha nem hittük, hogy hibátlanul dol-
gozunk. Azt viszont igen, hogy lelkiisme-
retes, kitartó munkával, a hozzánk segít-
ségért fordulók érdekeit leginkább szem 
előtt tartva megteszünk mindent annak 
érdekében, hogy segíteni tudjunk. „Itt csak 
hivatástudatból lehet dolgozni. Itt elfogad-
ni és szeretni kell minden embertársunkat, 
akkor eredményes, sikeres lesz munkánk, 
és úgy gondolhatunk vissza, megtettünk 
mindent, ami tőlünk telt.” E néhány sor jól 
tükrözi intézményünk szemléletét, a Gon-
dozási Központban kialakult szellemisé-
get. Az elmúlt 10 évben ennek jegyében 
munkálkodtunk, és tesszük ezt a további-
akban is – hittel, odaadással a segítségre 
szorulók érdekében, hogy a nehéz helyzet-
ben lévő emberek is értékes polgárai lehes-
senek társadalmunknak.

Szeretnék köszönetet mondani mind-
azoknak, akikkel együtt dolgoztunk és 
dolgozunk, hogy segítették munkánkat, 
teszem ezt annak reményében, hogy még 
sokáig töretlen lendülettel tehetjük ugyan-
ezt a jövőben is! Köszönetet mondanék kol-
légáimnak is a lelkiismeretes, felelősségtel-
jes, kitartó munkájukért, akik nélkül nem 
beszélhetnénk ma a Gondozási Központ 10 
éves tevékenységéről.     -Borosné, Kökönyei-Tóth-

10 éves a Gondozási Központ 
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A TÁMOP-3.1.17-15-2015-0011 pályá-
zat keretében került megrendezésre Bu-
dapesten, a Hittudományi Egyetemen a 
Reformáció az oktatásban 2015. képzés. 
„Fenntartás, megújítás, szolgálat és szol-
gáltatás az evangélikus köznevelési rend-
szerben” – témájú képzéseknek két napon 
át előadója lehettem. A képzés célja, hogy 
az egyház óvodai nevelésben dolgozó 
munkatársainak evangélikus identitását 
erősítse, továbbá korszerű szakmai tar-
talmakat közvetítsen gyakorlatközpontú 
megközelítéssel, szakmai továbbképzés 
jelleggel. A képzés számított a dajkák 
tapasztalataira, a közös gondolkodásra 
az egymástól tanulás erejében. Ez az al-
kalom teremtett lehetőséget arra, hogy 
immár az óvodai rendszeren kívül oszt-
hassam meg azt a több évtizedes tapaszta-
latot, amit az óvodai dajkák között töltött 

két nap is megerősített. A dajkaság min-
den bizonnyal az emberiség ősi foglalko-
zása. Valójában már a fáraók gyermekeit 
is dajkák táplálták, becsben tartották, 
különleges tisztelet övezte őket. A tör-
ténelem legrégebbről ránk maradt teljes 
törvénygyűjteményében Hammurapi, ba-
biloni király is kitért a dajkákra. Puskin-
nál a náluk élő, náluk öregedő dajka volt 
az orosz népi szellem az egész családban. 
A szülők már meghaltak, de a dajka öreg 
cselédként megmaradt a nyelv, a föld, a 
nép házi lelkének. Shakespeare Rómeó és 
Júliája is központi szereplőként említi Jú-
lia dadáját, aki mindig ott van, ahol kell, 
ő a nagy titok őrzője, ő az, aki átérzi a fáj-
dalmat és segít. Ezt a szerepet a dajkák a 
mai napig megtartották. Tartó pillérei egy 
óvodai, egy bölcsődei csoportnak. A ne-
velő munka nélkülözhetetlen partnerei. 

A sírdogáló, hazavágyó gyermek számára 
ő a vigasztaló. Ő ismeri legjobban a sze-
retetnyelvet, hozzá lehet bújni, elismerő 
szavai nagy örömet jelentenek. Amikor 
öltöztet, amikor mosdat, amikor lehet 
vele „dolgozni”, minőségi időt nyer a kis-
gyerek. Sok kisgyermek számára a dajka 
személye a vigasz és a biztonság. Korábbi 
munkám és a mostani képzés kapcsán is 
megtapasztalhattam, hogy rendkívül nyi-
tottak, őszinték és érdeklődéssel, rendkí-
vüli fegyelemmel és fi gyelemmel tisztelik 
meg az előadást. Az inkluzív pedagógia 
éppolyan érdeklődésre tartott számot, 
mint az önismereti gyakorlatok, a kör-
nyezetvédelem elengedhetetlen fontossá-
ga, vagy a hagyományápolás. Gyakorlati-
asak és kreatívak, ötleteik a nevelőmunka 
segítői. Fontos a képzésük, és nagyon fon-
tos a tiszteletben tartásuk.                Müller Zs

Megújult a Bátaszéki Református Imaház 
homlokzata a KÖZFOGLALKOZTATÁ-
SI PROGRAM keretében nálunk dolgozó 
munkatársakon keresztül – VASÁRNAP 
10:30 ÓRAKOR kezdődik az az óra, ami-
kor felnőttek és gyerekek együtt megszólít-
tatunk, Isten megerősíti szeretetét felénk, 
megújítja és helyreállítja lelkünk a min-
dennapi küldetésünkhöz. Nincs köztünk 
tökéletes, igyekszünk nem is éreztetni, 
úgyhogy bátran gyere Te is családoddal!

BÁRÁNYKÉPZŐ GYERMEKALKAL-
MAK – VASÁRNAP 10:30, NŐI KÖR – 
HÉTFŐ 17:00, FÉRFIKÖR – KEDD 18:30, 
CSEPPECSKE BABA-MAMA KLUB – 
KÉTHETENTE KEDD 10:00 (dec. 15.), 
OFF/ON IFJÚSÁGI ZENÉS ALKALOM – 
PÉNTEK 18:00. Minden érdeklődőt várunk 
alkalmainkra a REF. IMAHÁZ NAGYTER-
MÉBE. Csak elsőre nehéz a kaput kinyitni! 
Gyülekezeti hírek, események: www.face-
book.com/bataszekreformatus 

AB.REF HÍREK

Kellenek a jelzôfények
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A Németországból átvett feliratos falvédők a 
19. században terjedtek el hazánkban is. Kez-
detben az úrhölgyek, majd a polgári családok 
ékesítették vele otthonaikat, később aztán a 
munkásréteghez tartozó emberek körében 
és a parasztság élettereibe is beférkőztek. Ez 
utóbbiaknál a falvédő feliratának témája nagy-
mértékben meghatározta a funkciót. Míg a 
vallásos témájú feliratok a szobákban voltak 
kiállítva és főképp díszítő szerepet játszottak, 
addig a konyhai aranymondások, az együttélé-
si normákat rögzítő feliratok, az élet hétközna-
pi eseményeit megjelenítő „zsánerképek”, illet-
ve a nóta- és műdal-illusztrációk a konyhák-
ban kerültek használatba (Cseh Fruzsina). A 
kezdetben egyszínűre, majd színesre hímzett 
falvédők a tűzhelyeknél töltöttek be védelmi 
és díszítő funkciót. E remekművek egyrészt 
védték a fehérre meszelt falat a szennyező-

désektől, míg a szép és gondos hímzésnek 
köszönhetően az asszonyok és lányok érték-
rendjéről, vágyairól sokat elárulva ékesítették 
a konyhát. Az 1960-as évekre a falvédők divat-
ja alább hagyott. Az életmód változásával és 
modernizációjával egyre kevésbé volt szükség 
e tárgyakra, de az idősebb korosztálynál még 
fellelhetőek az egykor általánosan használatos 
és sokak által kedvelt darabok. „Falvédőkre 
varrt életünk” címmel nyílt kiállítás a klubban, 
melyre rövid idő alatt közel 30 darab hímzett 
emléket sikerült összegyűjteni a tagok lelkese-
désének köszönhetően. A kiállítás anyagát az 
Alsónánai Hagyományőrző Nyugdíjas Egye-
sület tagjai is megcsodálták és elismerésük 
jeléül vers- és nótacsokorral örvendeztették 
meg időseinket. A kiállítás minden érdeklődő 
számára ingyenesen látogatható a Vörösmarty 
utca 8-ban, jöjjenek minél többen!

Ezen túl beszámolhatok még a frissen ala-
kult Táplálkozási Klub legutóbbi összejövete-
léről is. Demjén-Elekes Beáta dietetikusnak 
hála, az egyéni diéta iránt érdeklődők ingyenes 
tanácsadáson vehettek részt intézményünk-
ben. Január második csütörtökjén a TK témája 
a daganatos betegségek megelőzését célzó dié-
ta lesz. No, de addig még sok szép programot 
szeretnénk a klub falai között megtartani. De-
cember 10-én Karácsonyi Vásárt szervezünk 
helyi termelők és alkotók részvételével. De-
cember 18-án hatalmas élménynek ígérkezik a 
Decsi Férfi kórus karácsonyi koncertje, melyre 
minden klubtagot szeretettel hívunk. Addig 
is jó egészséget kívánunk tagságunknak, csa-
ládjaiknak, a céljainkat támogató valamennyi 
segítőnknek. Boldog karácsonyi ünnepeket kí-
vánnak az Idősek Klubja és a házi segítségnyúj-
tás szolgáltatás dolgozói!                              -Hódi- 

A Magyar Királyi Csendőrségről hallhattunk 
– dr. Parádi József hadtörténész előadása
A sorozat második részén egy olyan rendkí-
vüli rendvédelmi szerv történetéről hallhat-
tunk, melynek bűnügy-felderítési aránya 90% 
fölött volt. A téma kutatója egészen a csen-
dőrség, mint szervezet történetének kezde-
tétől (XIII. századi Franciaország) egészen a 
mai napig létező Magyar Királyi Csendőrség 
örökségével foglalkozó egyesületig végigve-
zetett minket a szervezet történetén. Hall-
hattunk a kiváló eredményekről, arról, hogy 
milyen feltételek voltak szükségesek ahhoz, 
hogy ilyen kiemelkedően működhessen a 
szervezet. A mai, néhol létbizonytalanságot 
környékező életben sóvárogva tekinthettünk 
vissza arra, milyen megbecsülésnek örvend-
hetett, és milyen ellátásokban részesült egy 
korabeli csendőr és családja – természetesen 
mindezekért cserébe megkövetelték a feddhe-

tetlen életet, kemény munkát, komoly ered-
ményeket. Nagy hangsúlyt fektetett az előadó 
a tévhitek és negatív beidegződések feltárásá-
ra és cáfolatára. Öröm volt számunkra, szer-
vezőknek, hogy nagy arányban jöttek fi atalok 
a rendezvényre, még más településről is. 

„Amiben szabály van, az játék” – Farkas Zol-
tán a személy és család védelméről beszélt
Sorozatunk harmadik meghívottjának előa-
dásán sajnálatosan kevesen voltunk. Ez elő-
adónkat szerencsére nem lepte meg és nem 
szegte kedvét sem: azzal kezdte, hogy az em-
berek legtöbbje egészen addig, amíg nem éri 
atrocitás, elképzelhetetlennek tartja, hogy 
bármilyen rossz megtörténhet vele – így nem 
is érdeklődik a felkészülés, védelem kérdése 
iránt. Először az otthon, család védelméről, 
az ún. „Home Defence Training”-ről hall-
hattunk, amelynek során a lakások, házak 

biztonságossá 
tételét végzik 
el, és felkészí-
tik technikai-
lag és pszichésen 
a családot egy vészeseti 
forgatókönyv kidolgozásával. Szóba kerültek 
a harcművészetek, illetve a kifejezett önvé-
delmi edzések. Előadónk felhívta a fi gyelmet 
azokra a kulcsfontosságú kérdésekre, amiket 
fel kell tennünk magunkban, hogy vajon 
ténylegesen használható tudást kapunk-e 
azon az oktatáson, amit választottunk. Ahogy 
fogalmazott: „Amiben szabály van, az játék.” 
A számtalan példával, életből vett tapaszta-
lattal tarkított előadás végén elmondta: már 
azzal is sokat segítettünk magunkon, ha csak 
fejben elkezdünk gondolkodni azon: „Mit 
tennénk, ha…?”, elbeszélgetnénk a családdal: 
kinek mi lenne a feladata, ha esetlegesen egy 

betörés történik. Ha fejben eldöntjük: 
nem leszünk áldozatok!
Azokra is gondoltunk, akiknek nem állt 
módjukban vagy kedvükben eljönni az 
előadásra, a felvételeket megtekinthetik 
a youtube-on is a HVIM Bátaszék csa-
tornára kattintva. Köszönjük mindazok-
nak, akik megtisztelték rendezvényünket 
megjelenésükkel!

Végezetül pedig ezúton kívánunk ál-
dott karácsonyi ünnepeket minden ked-
ves bátaszéki embernek!

Vármegyések, www.facebook.com/hvim.
bataszeki tagszervezet, hvimbszek@gmail.com

HÍREK A KLUBBÓL

A bátaszéki HVIM Honvédelem-Rendvédelem-Önvédelem címmel 
rendezett elôadássorozatot 2015 ôszi hónapjaiban „A Karácsony éppen azt 

hirdeti nekünk, hogy minden külső 

változásnak lelki feltételei is vannak, s belső 

változás nélkül igazi eredményt várni nem lehet.

 A népek lelkületében kell jobb igazságnak

fakadnia ahhoz, hogy jobb világrend 

születhessék.” 

(Makkai Sándor)
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Október 9-én hosszas előké-
szület után – amelyben elvitat-
hatatlan érdeme volt Czinczár 
Krisztián tű. alezredes, pol-
gári védelmi felügyelőnek és 
Farkas András közbiztonsági 
referensnek, a bátaszéki Pol-
gárőrség elnökének – rend-
szerbe állító és minő-
sítő vizsgáztatás folyt 
városunkban. Nemcsak 
a helyi Cikádor Mentő-
csoport felmérése folyt, 
hanem a bátai és a szek-
szárdi szervezeté is. Az 
esemény különlegessége 
miatt (3 települési men-
tőszervezet egyszerre 
vizsgázik, éjszaka) meg-
tisztelte a minősítést je-
lenlétével dr. Balázs Gábor, a Katasztró-
favédelem megyei igazgatója, dr. Bozsolik 
Róbert polgármester, Huszárné Lukács 
Rozália, Báta polgármestere és Sípos La-
jos, Pörböly polgármestere. A rendezvény 
híre még az Országos Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz is eljutott.

Az alaptábor felállítása 
után ünnepélyes meg-
nyitón üdvözölte a jelen-
lévőket Karaszi Péter tű. 
alezredes, a Szekszárdi 
Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség vezetője, vala-
mint Czinczár Krisztián 

tű. alezredes, polgári védelmi felügyelő. 
A Czinczár alezredes által ismertetett fel-
adatok után megkezdődött a védekezési 
munka az első kárhelyszínen. A szituáció 
szerint többnapos esőzés következtében a 
Cigányároknál védekezési munkálatokat 
kellett foganatosítani: homokzsáktöltés, 

nyúlgátrakás, kézi és gépi 
mederkotrás. Farkas András 
a kárhelyszín parancsnoka-
ként koordinálta az összes 
feladat egyszerre történő 
gördülékeny végrehajtását. 
A gyakorlaton részt vettek 
helyi tűzoltóink, akik tech-
nikai eszközöket bocsátot-
tak rendelkezésünkre. Nagy 
segítséget nyújtott a Land 
Project Kft . vezetése, akik 
a forgó, rakodó és teherau-

tó gépüket biztosították a feladat élethű 
végrehajtásához. A sikeres munka után 
az alaptáborban újabb feladat várt a men-
tőszervezetek tagjaira: 4 eltűnt embert 
kellett megtalálniuk a közeli erdőben. A 
sötét éjszakában Bakodi Róbert szekszár-
di vezető által vezényelt szakszerű fésűs 
átvizsgálással, zseblámpákkal felszerelt 30 
fős csoport kb. 30 perc alatt felkutatta az 
elveszetteket. Az alaptáborba visszaérkez-
ve Karaszi Péter értékelte a gyakorlatot és 
mindhárom mentőszervezetet megfelelőre 
minősítette. Az eseménysort egy jó hangu-
latú estebéddel zárták.                 Farkas András

H Í R E K

 Több hónapnyi várakozás után meg-
nyílt a lehetőség a pörbölyi Polgárőrség 
beindítására. A szervezet tagjainak tartot-
tunk szakmai eligazítást és elláttuk őket 
ruházattal, valamint eszközökkel.
 A bátaszéki Polgárőrség tagjaiból 

alakult Cikádor Mentőcsoport minősítő 
vizsgája volt városunkban október 9-én. 
Az eset kuriózumát az adta, hogy együtt 
került minősítésre a szekszárdi és a bátai 
mentőszervezet is az esti, éjszakai órák-
ban. Czinczár Krisztián pv. alezredes és 
Farkas András elnök közös szervezésében 
egy minőségi, jó hangulatú és látványos 
feladatsoron kellett az alkalmasságukat 
bizonyítsák a résztvevők. Karaszi Péter tű. 
alezredes, a Szekszárdi Katasztrófavédelmi 
kirendeltség vezetője megfelelőre értékelte 
mindhárom csoportot. 
 A sok éve bevezetett forgalomszabá-

lyozást idén is végrehajtottuk a halottak 
napjára való tekintettel a Garay utcai teme-
tőnél. Mindkét nap a nemzetőr kollégákkal 
felváltva végeztük a gépjárműforgalom irá-
nyítását és a parkoló autók őrzését. A söté-
tedés beálltával gyalogos fi gyelőszolgálatot 

tartottunk a köztemető mellett a református 
temetőben és az alsónyéki temetőkben is.
 Márton napi rendezvények biztosítá-

sát végeztük Alsónyéken és Bátaszéken is.
 Felkérésre részt vettünk az M6-os autó-

pályára szervezett kollektív gépjármű elle-
nőrzésben, amelyet az autópálya-rendőrök 
és a közlekedési felügyelet dolgozói végeztek.
 November 15-én délelőtt, Sipos Lajos 

polgármester kérésére Pörbölyre mentek 
polgárőreink egy melléképület tűz helyszí-
nének biztosításához.
 Ugyanezen nap délutánján az alsó-

nánai tagszervezetünk tagjainak felkészí-
tése és ruhaméret vételük zajlott. A nánai 
Polgárőrség beindításával egyesületünk 
már 5 településen lát el közterületi bűn-
megelőzési feladatokat. Ezt a feladatválla-
lást az országban egyedüliként a bátaszéki 
Polgárőrség vállalta magára. Alsónánáról 
hazafelé jövet feltűnt, hogy tűzoltóautók 
érkeznek egymás után városunkba. Követ-
ve őket a Babits utcában találtuk magun-
kat egy garázstűznél. Kiugorva az autóból, 
szolgálatba helyezték magukat polgárőre-
ink és forgalomirányítást, valamint terü-

letzárási feladatok végeztek. Később erő-
sítés érkezett 4 fő polgárőr személyében. 
A tűz eloltása után másnap reggelig egy fő 
polgárőr biztosította a lakóingatlant.
 Az általunk használt garázs felújítá-

sát kezdtük meg november közepén. Ez-
úton szeretnénk köszönetet mondani Vili 
Gábornak, Farkas Andrásnak, Szefcsik 
Lászlónak az építőanyag felajánlásukért, 
valamint Kapási Sándornak és Lendvai At-
tilának társadalmi munkájukért.
 A Flórián utcában végrehajtott veszé-

lyes fák kivágásánál segítettük tűzoltóink 
munkáját forgalomzárással.
 November hónapban együttműködési 

megállapodást írtunk alá a Land Projekt Kft . 
ügyvezetőjével, Sárközi Jánossal. A cég vál-
lalta, hogy havonta pénzbeli támogatással se-
gíti a Polgárőrség munkáját. A közös munka 
hosszú múltra tekint vissza, ennek megkoro-
názása lett a megállapodás megkötése.
 Ezúton szeretnénk megköszönni 

Bozsó Istvánnak szolgálati gépjárművünk 
teletankolását, amellyel hozzájárult a haté-
kony, sikeres közterületi jelenléthez.

Farkas András elnök

POLGÁROKNAK A POLGÁRÔRSÉGRÔL

CIKÁDOR MENTÔC SOPORT
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Az akaratról…

H Í R E K  –  S P O R T H Í R E K

Augusztus 29-én Mohácson voltunk a 
csatatéri emlékparkban. A 489. évforduló 
alkalmával nagy létszámmal álltunk dísző-
rséget és koszorúztunk több magas beosz-
tású parlamenti képviselő társaságában. 
Ebben az évben megtisztelték az ünnep-
séget a budapesti katonai főiskola végzős 
hallgatói is, akik szintén koszorúztak. 

Október 6-án Szekszárdon voltunk a Béla 
téren 6 fővel az Aradi vértanúk megemlé-
kezésén. Történelmi zászlókkal díszőrséget 
álltunk és koszorúztunk. A szekszárdi kö-
zépiskolások egy része egy-egy szál virággal 
emlékezett az Aradi vértanúkra.

Október 23-a számunkra nagyon zsúfolt 
nap volt. Bátaszéken kezdtük a megemlé-
kezést a Mansfeld Péter emlékére felállí-

tott kopjafánál, ahol díszőrséget álltunk a 
zászlókkal. Ezután a Városháza falán elhe-
lyezett 1956-os Emléktáblánál szintén dí-
szőrséget álltunk és elhelyeztük a kegyeleti 
koszorúnkat. Az alegységünk másik fele 
Szekszárdon volt, díszőrséget álltunk és 
koszorúztunk az 56-os emlékműnél.

Novemberben a szokásos hétvégi szolgá-
latokon kívül kettő nagyobb szolgálatunk 
volt. November 1-jén temetőszolgálatot 
láttunk el a Garay utcában. Szeretnénk 
megköszönni azoknak az autósoknak, akik 
tudomásul vették a több éve bevált forgal-
mirend-változást. A temetőszolgálat zárá-
saként a szolgálatban lévő társakkal meg-
emlékezést tartottunk egykori parancsno-
kunk, Marinkovics István nemzetőr ezredes 

sírjánál. Gyertyagyújtással és 1 perces néma 
csenddel tisztelegtünk az emlékére. 

November 11-én a vezető óvónő felké-
résére a Márton napi felvonulást biztosí-
tottuk 6 fő nemzetőrrel és 3 fő polgárőr-
rel. Ezúton szeretném megköszönni Far-
kas Andrásnak, a polgárőrség elnökének, 
hogy kisegítette a csapatunkat. Köszönöm 
Kapási Sándor, Fazekas Ferenc és Mészá-
ros Pál polgárőröknek a segítséget és az 
együttműködést. Az útvonal hosszabb volt 
az ovisok részére: Hunyadi utca, Arany Já-
nos utca, Parksétány és végül a Bezerédj 
utcán vissza a Hunyadi utcába, ahol már 
mindenkit forró teával, forralt borral és 
zsíros kenyérrel vártak.

Kamenszky Tamás nemzetőr megyei vezető

Történt, hogy az előző tanévben, amikor az 
úszó szakosztály történelmi sikert aratva 
négy kategóriában eljutott az országos di-
ákolimpiára, egy versenyzőm – aki akkor 
kísérőként volt jelen – azt mondta nekem: 
„jövőre én is itt leszek”. Az eff éle kijelen-
tésekkel vigyázni kell, de valahogy neki 
akkor elhittem, mert a szemében láttam, 
képes lesz rá és tudtam, hogy szorgalma 
példaértékű. A kijelentés óta – ami tavaly 
márciusban volt – rengeteg kilométert töl-
töttünk a vízben, akarom mondani töltött. 
Én a medence széléről próbáltam hozzá-
tenni ahhoz a töretlen szorgalomhoz, ami 
senkire nem jellemző, csak Rá, Mezei Ré-
kára. Réka nem azok közé tartozik, akik az 
anyatejjel szívták magukba az úszás min-
den csínját-bínját. Ha jól emlékszem 11 
éves volt, amikor az iskolai úszásban fi gyel-
tem fel arra, hogy van érzéke az úszáshoz, 
jó a vízfekvése. Persze ekkor még szó sem 
volt egyesületi, versenyszerű úszásról. Ta-
lán egy vagy két év múlva vált intenzívebbé 
a felkészülés, amikor az úszócsapat tevé-
kenysége lassan elkezdett körvonalazódni, 
kezdett szisztematikussá válni a munka, 
elkezdtünk alulról építkezni, versenyeket 
szervezni. Az évek során javultak az idő-
eredmények, de azt vettük észre, hogy a 
középiskolai versenyrendszerbe kerüléskor 
újra fel kell kapaszkodnunk a ranglétrán, 
mert ez a mezőny bizony tele van profi k-
kal, valamint 4-5 évet ölel fel a korcsoport. 
Réka az elmúlt években folyamatosan jött 
fel a 100 méteres hátúszó lányok mezőnyé-

ben: 2012-ben 5. helyezett (1:34), 2013-ban 
már a második (1:27), 2014-ben (1:21) 
szintén a második helyezett volt. Érthe-
tő, hogy ezek után már a legjobb szeretett 
volna lenni. Tavaly márciusi kijelentése óta 
Réka még nagyobb elánnal vetette bele ma-
gát a munkába. A tavalyi szezon végén még 
kijött egy 1:19-es idő, de ott megálltunk. 
Volt, hogy időmérés után eltört a mécses, 
néha reménytelennek éreztük a dolgot. A 
verseny előtti hetekben mégis megcsillant 
a remény: volt, hogy fáradtan is képes vo lt 
a bűvös időt megúszni, pár héttel az erő-
próba előtt pedig már egy-két másodperc-
cel is képes volt túlszárnyalni azt. Ilyenkor 
már csak egy kérdés maradt, mit tudnak az 
ellenfelek? November 19-én, kb. 8 hónap-
pal az ominózus kijelentés után csatába 
indultunk. Ismét egy megyei középiskolai 
diákolimpia, ismét egy év telt el, és nem 
akartunk ezüstérmet, a legjobbak akartunk 
lenni. Megvívtunk az ellenfelekkel, meg-
vívtunk magunkkal, hasítottuk a vizet és 
elsőkként csaptunk be a célnál, 1:17:7-es 
idővel, pont egy másodperccel a második 
helyezett előtt. A történet, a szorgalom és 
a sportemberi nagyság diadala. Elnézést, 
hogy a többiek eredményeit nem taglaltam 
ilyen hosszan, pedig ők is fantasztikusak 
voltak. Kiss Levente évről évre ússza meg 
a bátaszéki 100 m-es gyorsúszó rekordot, 
ami már az 1:05-ös időnél tart. Néhány 
évvel ezelőtt felkaptuk a fejünket, ha valaki 
1:20-on belül volt. Kiemelkedő eredmény, 
mely az 5. helyhez volt elegendő. De em-

lítést érdemel Mesz Zsófi  is, aki Réka mö-
gött harmadik helyen ért célba és szintén 
nagyon jól teljesített a lány váltónk, akik 
második helyen végeztek. De kétségtelen, 
hogy ez a nap Mezei Rékáról szólt, aki ki-
jelentett valamit, megszenvedett érte, győ-
zött és március 19-én, az országoson újra 
bizonyíthat. Én tudom, hogy bizonyítani 
fog, ezt is megmondta.

A megyei középiskolai úszó 
diákolimpia érmesei

I. hely: Mezei Réka 100 méteres lány há-
túszás. II. hely: Mezei Réka, Mesz Zsófi a, 
Bozsolik Zsófi , Bátai Eszter 4×50 méteres 
lány gyorsváltó. III. hely: Mesz Zsófi a 100 
méteres lány hátúszás                            -akoszu-

NEMZETÔRSÉG

Mezei Réka edzés közben
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Október 10-én a Soroksári Sportcsarnok 
adott otthont a 2015. évi Wado Magyar Baj-
nokságnak. A verseny több szempontból is 
kiemelt esemény volt mind a magyar wado 
karatésok, mind pedig a bátaszéki sporto-
lók életében. A Wado Magyar Bajnokságot 
évente egy alkalommal rendezi meg a Ma-
gyar Wado Szövetség, melyre meghívja az 
összes wado-ryu karatét gyakorló klubot, 
hogy összemérhessék erejüket. Ezúttal 15 
csapat gyűlt össze közel 300 versenyző rész-
vételével és majd 500 nevezéssel. A verseny 
olyan szempontból is fontos volt, hogy a 
közeledő Európa Bajnokság helyszínén ke-
rült megrendezésre, nagyjából ugyanazzal 
a stábbal, hasonló körülmények között. A 
rendezvényt nagyon színvonalasan hozták 
tető alá a szövetség klubjai, az összefogásnak 
köszönhetően elmondható, hogy az ország 
egyik legszínvonalasabb stílusbajnoksága 
volt. A küzdelmek 4 küzdőtéren zajlottak 
mind egyéni, mind pedig csapat versenyszá-
mokban. A Bátaszék SE karatékái remekül 
teljesítettek, megnyerve ezzel a legeredmé-
nyesebb csapatnak járó trófeát, megelőzve 
a tavalyi bajnok Nóva és az I.C. Tatami SE 
csapatát. Küzdő beállítottságunkat mi sem 
tükrözi jobban, hogy a 15 megszerzett baj-
noki címből 13-at kumite versenyszámokban 
szereztünk. Következtetésként elmondható, 
hogy a magyar válogatott keret és a szervező 
stáb is remekül teljesített az Európa Bajnok-
ság tesztversenyén. Köszönet illeti a Magyar 
Wado Szövetség klubjait és a Bátaszék SE 
szervező stábját a színvonalas rendezvényért. 
A Bátaszék SE Wado Magyar Bajnokság ér-
mesei kata versenyszámokban: I. hely: Szabó 
Gergő, Romhányi Vid; II. hely: Nagy Ger-
gő, Nagy-Jánosi Botond, Szerem-
lei Attila, Flóderer Károly (kadet), 
Babos Csaba, Mendi Noémi; III. 
hely: Takács Kolos, Flóderer Károly 
(junior), Somosi Szabolcs, Szabó, 
Kiss, Ligeti (csapat kata), Somosi, 
Schmidt, Flóderer (csapat kata), Ba-
csó, Takács, Benedek (csapat kata), 
Köbli, Mattenheim, Péter (csapat 
kata), Nagy-Jánosi, Izsák, Szeremlei 
(csapat kata). Kumite helyezések: I. 
hely: Bacsó Bence, Gáll Péter, Faller 
Martin, Matzkovics Márk, Szeifert 
Géza, Mórocz, Nagy Á., Matzkovics 
(csapat kumite), Péter Boglárka, 
Mendi Noémi, Kaszás Maja (juni-
or, felnőtt), Jánosi Klaudia (felnőtt, 
veterán), Győri, Kaszás, Jánosi (csa-
pat kumite); II. hely: Nagy-Jánosi 
Botond, Kiss Bánk Botond, Szabó 

Gergő, Ligeti Ákos, Takács Kolos, Schmidt 
Levente, Nagy Dávid (kadet, junior), Nagy 
Ákos, Bomba Gábor, Romhányi Vid, Ludwig 
Róbert, Kovács Zoltán, Mattenheim Janka, 
Mendi Noémi, Izsák, Kiss Bánk, Benedek 
(Csapat kumite), Schmidt, Nagy D., Faller 
(csapat kumite); III. hely: Benedek Boldizsár 
(ifi , kadet), Somosi Szabolcs, Felpéczi Dáni-
el, Flóderer Károly (kadet, junior), Mórocz 
Ákos (junior, felnőtt), Babos Csaba, Sörös 
Petra, Liska Zsófi a, Nagy-Jánosi, Ligeti, Gáll 
(csapat kumite), Nagy G., Szabó, Takács (csa-
pat kumite), Mattenheim, Sörös, Mendi (csa-
pat kumite). Csapat eredmények: 1. Bátaszék 
SE (15 arany, 23 ezüst, 21 bronz), 2. Nóva SE 
(12 arany, 8 ezüst, 4 bronz), 3. I. C. Tatami (9 
arany, 17 ezüst, 29 bronz), 4. Nihon USE (7 
arany, 5 ezüst, 6 bronz), 5. Kono (7 arany, 1 
ezüst, 7 bronz), 6. Sozsin (6 arany, 3 ezüst, 9 
bronz), 7. Shindo (4 arany, 1 ezüst, 5 bronz), 
8. Torony SE (3 arany, 4 ezüst, 7 bronz) 9. 
SZESE (2 arany, 1 ezüst, 4 bronz) 10. Mo-
hács TE (1 arany, 2 bronz) 11. Tűzmadár SE 
(1 arany, 1 bronz), 12. Wado SE (2 ezüst, 4 
bronz) 13. Piramis SE (1 ezüst, 5 bronz) 14. 
Genki (1 bronz) 15. Wadofi ght.

Vitathatatlan, hogy az év legnagyobb dur-
ranása a Wado-Kai Európa Bajnokság volt. A 
bátaszéki csapat lassan kezd hozzászokni az 
éves ismétlődő menetrendhez. Őszi-tavaszi 
kvalifi káció, augusztusi alapozás, edzésekkel 
és versenyekkel eltöltött mindennapok és 
hétvégék, majd végül jön az EB. 2012 Auszt-
ria, 2013 Portugália, 2014 Anglia. De ez az év 
minden tekintetben kilógott a sorból. 2015-
ben Magyarország, ezen belül is mi, bátaszé-
kiek voltunk az esemény „karmesterei”. Nehéz 
időszakon vagyunk túl. Tavaly ősszel, az ang-

liai EB közgyűlésén Spanyolország visszalé-
pésével beugróként mi, magyarok vállaltuk az 
esemény megrendezését. Maga a vállalás sem 
volt egyszerű procedúra, hiszen ez egy utolsó 
pillanatban kinyilatkoztatott szándék volt. A 
közgyűlés tagjai némán ültek és várták, hogy 
valaki jelentkezzen az EB rendezésre. Teltek a 
másodpercek – mintha órák lettek volna – és 
kattogtak a fejemben a szervezéssel kapcsola-
tos teendők. Próbáltam gyors listát készíteni, 
miből is állhat egy ilyen volumenű rendezés. 
Elnök barátommal egymás szemébe néztünk 
– levegő kifúj, szívdobogás a torokban – majd 
egy fejbiccentéssel jeleztük egymásnak: me-
het. A kínos hallgatást kitörő taps váltotta fel 
és a gondterhelt ábrázatok hirtelen elismerő, 
biztató tekintetekké alakultak. Azt hiszem, 
erre mondják: csak az én mosolyom nem volt 
őszinte. Fejben listát készíteni és vállalni egy 
EB rendezést beugróként? Igazi kamikaze ak-
ció volt, de nem volt visszaút, vállaltuk. Na-
gyon örülök, hogy már múlt időben beszél-
hetek róla és mondhatom, egy minden tekin-
tetben sikeres Európa Bajnokságon vagyunk 
túl. Hogy mi minden történt azóta, nehéz 
összefoglalni. Egy biztos, a negatív alvási re-
kord és a vérnyomás ingadozás világrekordja 
többször megdőlt, de utólag megérte. A ren-
dezvénysorozat három napig tartott, október 
30., 31. és november 1. A hosszú hétvégét 
megelőző napon – csütörtökön – már készen 
állt a stáb és felpakolva indultunk Budapest-
re. A delegációk nagy része már ezen a napon 
megérkezett a verseny hivatalos szállására, 
a Hotel Danubius Arénába. Péntek délelőtt 
a Soroksári Sportcsarnok berendezése, a re-
gisztrációk és a bemelegítések zajlottak, este 
a hotelben a bírói, edzői meeting-gel és az 

éves közgyűléssel folytatódott 
– éjszakába nyúlóan – a nap. 
A szombati mérkőzések 13 órán 
keresztül zajlottak, 5 küzdőté-
ren 12 ország és 310 versenyző 
részvételével. Nagyon jó érzés 
volt – végre – egy olyan nem-
zetközi megmérettetésen részt 
venni, ahol ennyi magyar és eny-
nyi bátaszéki vendég volt jelen. 
Testközelből éreztük a közönség 
támogató jelenlétét, sokat szá-
mított a magyar sportolóknak. 
A Bátaszék SE 23 fővel volt jelen 
a 63 fős válogatottban, és mar-
kánsan járultunk hozzá a magya-
rok eredményességi listájához. 
9 arany, 11 ezüst és 15 bronzé-
remmel minden idők legjobb 
eredményét produkálta a csapat.

Élet az Európa Bajnokság elôtt…

Matzkovics ezúttal is parázs meccseket vívott
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BÁTASZÉKI EB EREDMÉNYEK: 1. hely: 
Babos Csaba (veterán kumite), Mendi No-
émi (12-13 -48kg), Jánosi Klaudia (veterán 
kumite), Szabó Gergő, Kiss Bánk Botond 
(10-11 páros kata), Bacsó Bence, Takács 
Kolos (12-13 páros kata), Schmidt Levente, 
Flóderer Károly (14-15 páros kata), Szabó 
Gergő, Kiss Bánk Botond, Ligeti Ákos (10-11 
csapat kata), Gáll Péter, Benedek Boldizsár 
(12-13 éves csapat kumite tagjaként), Ko-
vács Zoltán, Babos Csaba (veterán kumite 
csapat tagjaként); 2. hely: Romhányi Vid 
(felnőtt kata), Gáll Péter (12-13 +50 kg), 
Nagy Dávid (kadet -63 kg), Kovács Zoltán 
(veterán kumite), Győri Liána (12-13 +48 
kg), Kaszás Maja (junior +59 kg), Jánosi 
Klaudia (felnőtt -61 kg), Schmidt Levente, 
Flóderer Károly, Somosi Szabolcs (kadet 
csapat kata), Szabó Gergő, Kiss Bánk Bo-
tond, Ligeti Ákos (10-11 csapat kumite), 
Győri Liána, Mendi Noémi (12-13 kumi-
te csapat tagjaiként), Kaszás Maja (junior 
női kumite csapat tagjaként); 3. hely: Sza-
bó Gergő (10-11 kata), Flóderer Károly 
(kadet kata), Babos Csaba (veterán kata), 
Mendi Noémi (12-13 kata), Kiss Bánk Bo-
tond (10-11 -40 kg), Takács Kolos (12-13 
+50 kg), Nagy Ákos (kadet -70 kg), Bomba 
Gábor (felnőtt -67 kg), Matzkovics Márk 
(felnőtt -75 kg), Liska Zsófi a (felnőtt -68 
kg), Bacsó Bence, Takács Kolos, Benedek 
Boldizsár (12-13 csapat kata), Flóderer Ká-
roly, Nagy Ákos (kadet kumite csapat tagja-
iként), Mórocz Ákos (junior kumite csapat 
tagjaként), Matzkovics Márk (felnőtt kumite 
csapat tagjaként), Liska Zsófi a (felnőtt ku-
mite csapat tagjaként). Izgalmak és lelkesítő 
pillanatok vasárnapra is maradtak. Délelőtt 
az angol, a magyar és a román delegáció vá-
rosnéző programon vett részt Budapesten. 
Vendégeinknek meg tudtuk mutatni a Hő-
sök terét, az Országházat kívül-belül, majd 
a Budai Várat. Délután Sakagami és Nukina 
Mester tartottak szemináriumot, végül dan-
vizsga következett. A hattagú vizsgabizottság 
elé 18-an sorakoztunk fel, és igyekeztünk 
megfelelni a követelményeknek. A vizsga 
alaptechnikákból, katákból, páros gyakorla-
tokból és küzdelmekből állt. A fáradtság el-
lenére sikerült a Japán Karate Szövetség által 
elismert 4. dan-t abszolválnom. Itt szeretném 
megköszönni Matzkovics Márk segítségét, 
aki a felkészülésben és a vizsgán is segítsé-
gemre volt. Végezetül, de nem utolsó sorban 
szeretnék köszönetet mondani azoknak az 
embereknek, akik nélkül soha nem sikerült 
volna egy ilyen színvonalú Európa Bajnokság 
megrendezése. Rengeteg segítséget kaptam a 
közvetlen környezetemtől, barátaimtól Babos 
Csabától, Antal Jánostól, Nagy Zsolttól, Ko-
vács Zoltántól és Hartyányi Gábortól, akikkel 

órákat beszélgettünk arról, mit és hogy kel-
lene… Kétkezi iparos munkával teremtették 
meg mindazt, ami a verseny arculatát adta. 
A bátaszéki városi és egyesületi vezetés fo-
lyamatosan a segítségünkre volt és a biztatás 
mindig jól jött, hogy átsegítsen a nehéz hely-
zeteken. Jó volt tudni, hogy vannak segítői 
ennek az öngyilkos vállalkozásnak. A Ma-
gyar Wado Szövetség érdemei elvitathatat-
lanok. A 40-50 fős stábot a szövetség klubjai 
adták, akik önkéntesként, sajátjukként tud-

tak tekinteni a rendezvényre. Az önkéntesek 
a korábbi magyar bajnokságon és az EB-n is 
fantasztikus energiával, profi  módon dolgoz-
tak. Köszönet illeti Papp János barátomat, aki 
nemcsak mint támogató volt segítségemre, 
de folyamatos telefonkapcsolattal segítette a 
fővárosi ügyintézést és megalkotott nekünk 
egy gyönyörű EB érmet. Köszönet Szécsényi 
Attilának, aki reklámfelületek biztosításával 
segítette a rendezvény propagálását, hogy 
a budapesti BKK járatokon az EB reklámja 
több hónapon keresztül futhatott. Köszönet 
a szövetség klubvezetőinek, akik segítettek a 
stáb koordinálásában és a magyar keret fel-
készítésében, Bisztrony Csabának, Bagi Évá-
nak, Módos Viktóriának, Kopfer Péternek, 
Horváth Gábornak, Szabó Gábornak, Dallos 
Évának és Számedli Gábornak. Azt hiszem, a 
felsorolt személyek nélkül ez az EB nem jö-
hetett volna létre és utólag boldogan jelentem 
ki, az élmény megért minden fáradozást. Az 
ingadozó vérnyomás, az ébren töltött éjsza-
kák már a múlté, az élmény örök! Köszönöm 
barátaim, köszönöm Bátaszékiek!

Élet az Európa Bajnokság után…

Az élet – természetesen – nem állt meg a 
szakosztály háza táján. A kötelező prog-
ramok tárháza kimeríthetetlennek tűnt a 

novemberi hónapban. Bár a bátaszéki csa-
pat még az EB utáni sebeit nyalogatta, Fal-
ler Martin – akinek sajnos nem sikerült az 
EB – úgy döntött, maradtak felszabadítatlan 
energiái és elindult az országos diákolimpi-
án. A november 7-i megmérettetésre – me-
lyet Szigetszentmiklóson rendeztek – Martin 
címvédőként érkezett, mert tavaly már meg-
nyerte az U21-es korosztály küzdelmeit. A 
bizonyítási vágy ezúttal is a dobogó legma-
gasabb fokára repítette, 3 sima győzelemmel 

sikerül megismételnie tavalyi teljesítmé-
nyét. Faller Martin U21 kumite Országos 
Diákolimpiai 1. helyezett -60 kg-ban.

A versenyidőszak végén egy kicsit a tra-
díciók felé fordultunk. November 13–15. 
között ismét vendégünk volt Nukina 
Nobuyuki Mester. Az edzések – a szoká-
soknak megfelelően – pénteken és szom-
baton Budapesten, vasárnap Bátaszéken 
szerveződtek. A Mester edzéseire egyre 
nagyobb az érdeklődés, köszönhető ez an-
nak a hitelességnek, amit a közös munka 
során áraszt. Személyében olyan oktatóra 
leltünk, aki mind szellemi, mind fi zikai 
szempontból rengeteget nyújt, magas szín-
vonalon mutat meg minden mozdulatot. 
A három nap során mintegy kétszáz kara-
téka fordult meg az edzéseken. A Mester is 
örömmel konstatálta, hogy a magyar bázis 
egyre erősödik.
A versenyidőszak utolsó versenyprogram-

ján a kisebbeké volt a főszerep. November 
21-én rendeztük meg a XI. Őszi Bátaszék 
Bajnokságot. A versenyt 10 éve szervezzük és 
azóta is jól működő programról beszélünk. 
Az évek során sok reformot hoztunk létre. 
Ezek közül az egyik, hogy az utóbbi évek-
ben az óvodás csoportunk is bemutatkozik, 
de nagy hangsúlyt fektetünk a körülmények 
profi  szintű prezentálása mellett az egyedi 
díjakra és arra, hogy minden gyermek érem-
mel a nyakában, élményekkel feltöltődve élje 
meg a versenyt. Ezúttal is hívtunk vendége-
ket, meghívásunknak eleget tett a Mohácsi 
TE és a Fadd-Tolnai Tanren Karate Egyesület 
is. A jó hangulatú programon azok a fi atal 
tanítványaink segédkeztek, akik a bátaszéki 
versenyeken nőttek fel. Ezúton köszönöm 
a segítségét mindenkinek, akik a verseny 
gördülékeny lebonyolításában segédkeztek. 
Bátaszék, Bajnokaink: Izsák Fruzsina, Kol-
lár Lilla, Mátyás Eszter, Folland Ábel, Lisztes 
Levente, Izsák Gergő, Steigler Bence, Bognár 
Barna, Nagy Gergő, Köbli Ágnes, Bacsó Ben-
ce, Flóderer Károly, Győri Liána, Papp Ákos, 
Takács Dominik, Tőkés Ákos, Papp-Bonnyai 
Bence, Péter Anna, Kiss Máté, Izsák Bence, 
Mattenheim Janka, Nagy-Jánosi Botond, 
Szabó Gergő, Verebi Máté, Kiss Bánk Bo-
tond, Zákányi Dániel.                             -akoszu-

A jövő nagy generációja
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SAKKHÍREK RÖVIDEN
Hajdú Kupa Hexasakkverseny, Debrecen: 1. Vámosi Albert 
(Szálka) 2. Rudolf László (Bátaszék) 3. Sütő Péter (Debrecen) 
4. Csupor Péter (Kalocsa) 5. Gados László (Budapest) 6. Szabó 
M. Zoltán (Pécs) 7. Pereszlényi Gabriella (Bátaszék). Az első 
három helyezett azonos pontszámmal végzett, az első két helye-
zett pedig megőrizte veretlenségét. A főversenyt esténként több 
mellékverseny kísérte. Az időosztásos rapidversenyen Pereszlé-
nyi Gabriella holtversenyben 1-3. helyezést ért el.
Sakkcsapat Európa-bajnokság, Reykjavík: 
a nők között 7. helyen végzett magyar 
válogatottnak tagja volt a Spanyolország-
ban élő Rudolf Anna (Bátaszék) is. (RLO)

HÁZASSÁGKÖTÉS
Gábor János Péter (Bátaszék) – Wirth Ildikó (Bátaszék)

GÓLYAHÍREK
Sági Levente 09.07.
Sági Hanna 10.06.
Indrich Lia 11.24.

GYÁSZHÍREK
Kiss István 1930
Zeyer Imre 1938
Gréger Árpádné Micsky Emma 1938
Kovács Ferenc 1952
Kolep János 1947
Tarjányi Pál 1953
Sipos Istvánné Rigó Terézia 1932

0.06.
1.24.
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Megjelenik 2600 példányban.
Felelős szerkesztő: 
Dömény Boglárka 
Fotó: Tihanyiné Kismődi Rita
Kiadja: Petőfi Sándor Művelődési Ház.
Felelős kiadó: a művelődési ház igazgatója.
A szerkesztőség címe: 7140 Bátaszék, Szent István tér 7.
Telefon: 0674/493-690. E-mail: muvhazbataszek@gmail.com
Nyomdai munkálatok:  Séd Nyomda Kft.
Tel.: 0674/529-950  ISSN: 14168065

TEVÉKENYSÉGI KÖR
• teljes körű munkavédelmi szolgáltatás;
• foglalkoztatási rehabilitációs humán 
   és műszaki tanácsadás;
• munkavédelmi koordinátori feladatok;
• épülettervezés;
• műszaki vezetés;
• műszaki ellenőrzés;
• épületenergetikai tanúsítás

Elérhetőségeink: 
IFJ. MAYER ANTAL
7140 Bátszék, Flórián u. 2/c

Tel.: 0620/333-7545
e-mail: gamaterv.bataszek@gmail.com

web: www.gamaterv.hu
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NÁLUNK A LÁTÁS MEGFIZETHETŐ!
Szemüvegek készítése, javítása helyben, rövid határidővel

MOLNÁR PÉTER látszerész mester
Ingyenes látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés minden nap, időpont egyeztetéssel 

MOLNÁR RÉKA optometrista és kontaktológus

www.molnarop  ka.hu www.facebook.com/molnarop  ka.hu
Árajánlatkérés, látásvizsgála   időpont egyeztetés:
molnarop  ka@molnarop  ka.hu; 30/261-63-20; 74/492-451
Nyitva tartás: H, K, CS, P: 8–12; 14–17; SZE: 8–12;  SZO: 9–11
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