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INGYENES

Mozgalmas, eseménydús évünk van. Válto-
zatos programok vannak már mögöttünk és 
új rendezvénnyel is bővült a „repertoár”: a 
Táncolj velünk! Népcsoportok utcafesztivál-
ja elnevezésű, közös összefogással és szer-
vezéssel megvalósult programsorozat, amit 
jövőre is szeretnénk folytatni, bővíteni. A hát -
térben szorgosan dolgozunk mindannyian 
azért, hogy a látványos, sokszínű események 
megvalósulhassanak és azok híre minden-
kihez időben eljusson. Célunk, hogy a hét-
köznapok monotonitása mellett minél több 
alkalom legyen a kikapcsolódásra. 

Bátaszék Város Önkormányzata és a Pe-
tőfi  Sándor Művelődési Ház is megtalálható 
már a facebook-on, ahol naprakész infor-
mációkat olvashatnak az érdeklődők. Meg-
változott a Cikádor újság arculata, melynek 
tartalmát is szeretnénk aktuálisabbá, lendü-
letesebbé tenni (amennyire ez egy havi lap-
nál megoldható), pl. több programajánlóval 
– hiszen kaptunk olyan visszajelzést már, 
hogy egy-egy eseményről sajnos csak utólag 
szereztek tudomást olvasóink, pedig szíve-
sen elmentek volna rá. Bátaszék szintén új 
arculatot kapott, elkészültek a képeslapok, 

hamarosan pedig megújul a városi honlap 
is (www.bataszek.hu) és még sorolhatnám a 
legújabb terveket. 

A legfontosabb most mégis az, hogy vá-
rosunk idén ünnepli 20 éves jubileumát. 
Ebből az alkalomból már megtekinthető a 
Keresztély Gyula Városi Könyvtárban egy 
kiállítás, mely cikk-kivágatokat tartalmaz 
az elmúlt húsz év fontosabb eseményeiről. 
A Bátaszéki Számvevőség épületében pedig 
új kiállításokkal is gyarapodtunk nemrég. 
A jubileumi programok szeptember 11-13. 
között várnak ránk.            (Folytatás a 3. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A születésnapok alkalmából mi is gyakran 
átgondoljuk, hogy mit értünk el eddig és 
mik a terveink a jövőben. Mennyi mindent 
lehetne megemlíteni egy város életében! A 
település rengeteg változáson, fejlődésen 

ment keresztül, változatos kulturális élettel 
büszkélkedhetünk, mely az egyesületeknek 
és civil szervezeteknek is köszönhető. Fia-
taljaink tanulmányi eredményei kimagas-
lóak és a sportolóink is szép teljesítményt 
nyújtanak. A mindennapi életünk esemé-

nyeiből csemegézve a Cikádor újság szer-
kesztői is szeretnék képekben felidézni – a 
teljesség igénye nélkül – az elért eredménye-
ket és néhány programot. DB

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

TESTÜLETI ÜLÉSEN HALLOTTUK…
Kilenc óvodai csoport

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcső-
de (továbbiakban: MOB) megkapta a 
DDOP-s közreműködő szervezet jóváha-
gyását, így az óvodáskorú gyermekek szá-
mának jelentős csökkenését fi gyelembe 
véve a 2015/2016-os nevelési évtől a társu-
lási tanács a bátaszéki feladat-ellátási he-
lyen az eddigi 10 óvodai csoport helyett 9 
csoportba szervezi a beiratkozó gyermeke-
ket, ezen kívül az alsónyéki férőhelyszám is 
megváltozik. Az intézmény alapító okiratát 
ennek megfelelően módosították: a bátaszé-
ki óvodai férőhelyet 250-ről 225 főre, míg 
az alsónyéki férőhelyszámot 33-ról 30 főre 
csökkentették. 

A testületi ülésen Simon Csabáné, a MOB 
igazgatója röviden ismertette beszámolóját 
a 2014/2015-ös nevelési év végrehajtásá-
ról, valamint a 2015/2016-os év előkészü-
leteiről, főbb feladatairól. Simon Csabáné 
2015. február 1-jétől vezeti a MOB nevelé-
si intézményt, az eltelt időszakban számos 
megfontolt, jól átgondolt intézkedést hajtott 
végre, mely a takarékosság és a költséghaté-
konyság szempontjából is eredményes volt. 
A jövőben pedig fontosnak tartja a fejlődést 
szolgáló, kreatív ötletek megvalósítását (pl. 
a tanítónők és az óvodapedagógusok szak-
mai találkozóinak új alapokra helyezése, új 
munkarend, óvodai alapítvány létrehozása). 
Az előterjesztéssel kapcsolatban a végső 
döntést az intézményt fenntartó Társulási 
Tanács hozta meg lapzártánk után, az au-
gusztus 28-i ülésén.

Helyi gimnáziumi tanulók
iskolakezdési támogatása

A 7. és a 9. évfolyamra, legkésőbb minden 
év szeptember 1-jéig beiratkozott bátaszéki 
tanulók számára támogatást nyújt az ön-
kormányzat. A támogatás jelenleg 23 főt 
érint. A képviselő-testület biztosítja ehhez – 

10 000 Ft/fő összegű támogatással számolva 
– a 230 000 Ft keretet. 

Módosul a funkció nélküli 
önkormányzati tulajdonú 

épületek felújítási koncepciója
A képviselő-testület egy korábbi határoza-
tával már jóváhagyta az épületek felújítási 
koncepcióját, az ingatlanok jövőbeni hasz-
nosításának módját. 

A volt Kossuth utcai óvoda jelenleg a Bá-
taszéki Német Nemzetiségi Önkormány-
zatnak, a Bátaszéki Német Nemzetiségi 
Egyesületnek, a Bátaszéki Felvidék Néptánc 
Egyesületnek, a Bátaszéki Székelyek Bará-
ti Körének, illetve a Legjobb Utcai Csapat 
Egyesületnek ad helyet. Az egyesületek je-
lezték a hivatal felé, hogy továbbra is ezen 
a helyen szeretnének működni, mivel az 
épület megközelíthetősége kedvezőbb, mint 
a Schindler házé, sokkal jobb a parkolási 
lehetőség és amennyiben rendezvényt szer-
veznek, a pakolást és a szervezést is köny-
nyebben meg tudják oldani onnan.

Az új döntés alapján a Kossuth utcai óvo-
da civil házként, a Schindler ház közösségi 
házként, a volt bölcsőde konyhai épülete pe-
dig ifj úsági házként működhetne. A Flórián 
utcai óvoda épületéből 4 lakásos bérlakás 
alakítható ki vagy a megváltozott munka-
képességű dolgozók foglalkoztatására al-
kalmas hasznosításra lehetne átalakítani az 
ingatlant. A tervek között a Gondozási Köz-
pont épületének bővítése is szerepel.

A Kossuth utcai épület állagának megóvá-
sa érdekében az azonnali munkák elvégzé-
sére (tetőbeázás megszüntetése, használaton 
kívüli kémények visszabontása, esőcsatorna 
helyreállítása, stb.) 300 000 Ft karbantartási 
keretösszeget is biztosít a képviselő-testület.

Közfoglalkoztatás
2015. szeptember 1. és október 31. között 24 
főt tervez foglalkoztatni az önkormányzat. 

A Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztálya tájékoztatása alapján a IV. prog-
ram 100%-os támogatással és mind a 24 
fő foglalkoztatásával megvalósítható. A két 
hónap foglalkoztatása 3 949 260 Ft bér- és 
533 154 Ft járulékköltséget jelent, melyre a 
kérelmet benyújtották. 

Támogatások
A Rákóczi Szövetség kérésére Bátaszék Vá-
ros Önkormányzata 50 000 Ft összegű tá-
mogatást ítélt meg 2014-ben, melyet a Zse-
lízen megvalósított átadási ünnepségen 4 
nagysallói kisdiák, valamint 1 Garamsallón 
tanuló kisiskolás ösztöndíjára fordítottak. 
Az idei évben is 50 000 Ft vissza nem térí-
tendő támogatást biztosít a képviselő-testü-
let a Rákóczi Szövetség részére, a felvidéki 
– elsősorban nagysallói – magyar családok 
gyermekeinek magyar iskolába történő be-
íratási támogatása érdekében.

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete június 25-én juttatta el kérelmét, 
melyben 2015. évi működésük, egyesületük 
fennmaradása érdekében kérte az önkor-
mányzat anyagi támogatását. A testületi 
ülésen 50 000 Ft vissza nem térítendő támo-
gatásról döntöttek. 

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság is 
kéréssel fordult az önkormányzathoz, mely-
ben az  „Áldozattá válás megelőzése, áldo-
zatsegítés komplex megközelítésű minta 
modellje Tolna megyében” elnevezésű mo-
dell 2015. évi befejezésének fenntartásához 
kértek támogatást, melynek működtetése 
a TÁMOP-os fi nanszírozás megszűnését 
követően veszélybe került. A projekt foly-
tatását 2016. január 1-jétől 4 évre várha-
tóan a Tolna Megyei Önkormányzat fogja 
fi nanszírozni. A képviselő-testület az ön-
kormányzat 2015. évi költségvetése terhére 
473 700 Ft vissza nem térítendő támogatást 
biztosít a számukra, hogy ne kelljen abba-
hagyni ezt a fontos munkát.                           DB

20 ÉVE VÁROS BÁTASZÉK
1995 2015
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20 ÉVE VÁROS BÁTASZÉK KÉPEKBEN

A vízműtelep átadása A mentőállomás átadása Elkészült az autópálya

Templomtorony-bontás

Bátaszéki Tanuszoda

II. Géza Gimnázium

Útfelújítás

Városi Óvoda

50 éves a II. Géza Gimnázium

Megújult a Budai utca

Cikádor Általános Iskola

Passió
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20 ÉVE VÁROS BÁTASZÉK KÉPEKBEN

Nemzeti Bor Maraton

Euromóka Rétesfesztivál

„ „
„ „ „„,,Erény legyen hát élni e rögökkel.” 

(Koosán Ildikó)

Idén 20 éve város Bátaszék. Az ünnep 
kapcsán felmerül a kérdés: mi jut eszedbe, 
amikor a szülőhelyedre gondolsz? A szü-
lőhely nem mindig ugyanaz a hely, mint 
ahol ténylegesen megszülettünk; hanem 
az, ahol kisgyermekként, óvodába, isko-
lába jártunk, ahol felnőtté váltunk. Én itt 
születtem, ezen a településen és életem 
során sosem kényszerültem elhagyni 
hosszabb időre. Idefűznek az emlékek. Itt 
vannak a gyökereim, a nagyszülők, a déd-
szülők sírjai, valaha volt házaik, meséik 
nyomán őrzött lépteik. 

„Szülővárosba idővel nem emlékeket jár 
halászni az ember, hanem visszakapni 
egy pillanatra ez ingó, örökké változó 
életben és világban a biztonság érzetét.” 

(Márai Sándor: A kassai bombák) 

Ezt érzik az elszármazottak is, akik időről 
időre hazajönnek. Ezek azok a szálak, kö-
tődések, amelyektől nem tudunk és nem 
is szeretnénk elszakadni. Van, akinek nem 
kell visszajárni, mert az életét itt élte és éli. 
Bátaszék határán túllépve, elutazva, haza-
vágytam. Szeretettel és jóleső érzéssel pil-
lantottam meg mindig a település határát 
jelző Bátaszék táblát, egészen messziről is 
őrködő templomtornyunkat.

„Jó dolog, ha néha minden támaszték 
kidől alólunk. Ilyenkor láthatjuk, hogy 
mi kő a talpunk alatt, és mi homok.” 

(Madeleine L’Engle) 

Az a hely, ahol megszülettünk, ahol fel-
nőve dogozunk és élünk, ahová örömmel 
visszatérünk, kő a lábunk alatt, biztos ta-
laj. Bátaszék kisváros, de múltja van, nagy 
szülöttei vannak, értékei vannak, küzdő 
és minden időkben talpon maradó város 
– biztos talaj.                                   Müller Zsuzsa

Szüreti felvonulásFarsang
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Kedves Olvasók!
Várjuk továbbra is a recepteket! Ne 

feledjék: minden, ami családi sütés-főzéssel 
kapcsolatos, mi gyűjtjük. 

Várjuk mindazon családok jelentkezését, akik 
a faültetésen szeretnének részt venni. Az elő-

készületek megkezdése érdekében kérjük, 
minél előbb jelezzék részvételi szándékukat! 

Mini Galéria
Cikk kivágatok 

„20 éve város Bátaszék” a sajtó tükrében. 
Megtekinthető: szeptember hónapban

Ismét Besigheim Játszótér szeptember 
19-én! Az egész napos programra minden 

érdeklődőt szeretettel várunk!
Köszönettel: Keresztély Gyula Városi Könyvtár

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Kedves bátaszéki és környékbeli, elsősorban harmincas, negy-
venes korú barátaim! Nagy tisztelettel meghívlak benneteket 
egy felejthetetlen estre, ugyanis az Iparos Kávézó négy éves 
születésnapját ünnepli! Ebből én pontosan két évig lehettem 
e nagyszerű hely – remélhetőleg hírnevéhez méltó – üzemel-
tetője. Azóta nagyon sokan elköltöztünk otthonról; külföldre, 
vidékre mentetek, mentünk lakni, dolgozni. Én a mi korosz-
tályunkat csak a CASINO-GENERÁCIÓ-nak hívom! Mi még 
tudjuk, mit jelentett Bátaszék életében egy teljesen egyszerű 
hétvégi program a Casino-ban, egy körözött íze a Szászban, 
leugrani a Camel bárba egy péntek este biliárdozni. Bárho-
va mentünk, mindenhol több száz vendég, sok-sok ismerős, 
barát puszija, ölelése fogadott. Ami talán fel sem tűnt akkor 
nekünk, fi ataloknak: megismertük az IGÉNYES zenét, legyen 
az rock, funky, italo disco, amit most retro-nak mondunk. 
Élőben láthattuk már akkor a Casino emeletén a legnagyobb 
rockzenészeket zenélni, a Bacardi disco-bulik végén pedig a 
funky slágerek, a 80-as évek legigényesebb disco zenéi cseng-
tek a fülünkben még hétfőn is egy-egy szombat este után. Bár 
ezek az évek sajnos elmúltak és már-már végleg elengedtük 
egymás kezét, azért néha még ez a korosztály egy-egy buliban 
ismét egymásra talál. E rendezvényünk célja is pontosan ez, 
hogy ha máskor nem is, de ezen az estén újra legyetek egy 
kicsit velünk, legyetek együtt egy pár óra erejéig! Annyit tu-
dok ígérni, hogy korosztályunk legnagyobb zenéivel várunk 
benneteket! 

Sőt, egy játékra is felhívnám a fi gyelmeteket! A rendezvény 
facebook eseményénél, az üzenőfalra tegyetek ki általatok 
kedvelt dalokat a 80-90-es évekből! Azokat mi is meghallgat-
juk és a három legjobb dal „posztolója” kap egy-egy ajándék 
„Bakelit Péntek” pólót a rendezvény éjszakáján. 

A fi atal korosztályról sem feledkezünk meg: nektek az utol-
só egy óra alatt a legjobb mai zenékkel kedveskedünk! Talál-
kozzunk szeptember 25-én, Bakelit Pénteken!                   Norbi 

BAKELIT PÉNTEK

EGYHÁZZENEI HANGVERSENY
Szeptember 20-án, vasárnap este 6 órakor egyházzenei hangversenyt 
tartunk a római katolikus templomban. Vendégünk lesz a Baja Belvá-
rosi Templom Szent Cecília kórusa. Orgonál: dr. Kosóczki Tamás orgo-
naművész. A hangverseny után, a szentmisén is a vendégkórus énekel.
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Augusztus 15-én, a sportpályán kezdetét 
vette a X. Iparos Grill Fesztivál. A sütés-fő-
zés mellett kulturális programokkal várták 
az érdeklődőket. Az idei főzőversenyen az 
„Alsónyéki csapat” bizonyult a legjobbnak. 
Hagyományosan tűzijáték, majd disco zárta 
az estét.                                                                 K.R.

2015. SZEPTEMBER 26. 

XII. CIKÁDOR KUPA 
Kalász János Sportcsarnok

Gyermek, ifj úsági, kadet, junior, felnőtt és veterán 
Karate Bajnokság. 

10 órától kb. 18 óráig tart a verseny. 
Délelőtt Kata (formagyakorlat), 

délután Kumite (küzdelem) versenyszámok zajlanak. 
A belépés díjtalan.

15 ÉVES A BÁTASZÉKI FELVIDÉK NÉPTÁNC EGYESÜLET
2015. október 16-17.

Egyesületünk szeretettel 
hív és vár minden kedves érdeklődőt 

ÜNNEPI PROGRAMJÁRA
OKTÓBER 16., PÉNTEK
19:00  Jubileumi Gálaműsor 
 Vendég a Hőgyészi Tánccsoport
20:00  Táncház
 Muzsikál a Csurgó zenekar

OKTÓBER 17., SZOMBAT
14:00  Partiné Harcsa Magdolna sírjának koszorúzása
15:00  Kuttyomfi ty Társulat gyermekműsora
19:00  II. Felvidék Bál – Zenél a Karaván Zenekar

A programok helyszíne: 
Petőfi  Sándor Művelődési Ház

ÁLLÁSHIRDETÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére állást hirdet. Az állás határozatlan időre 
szóló, teljes munkaidős köztisztviselői jogviszony. Jelentkezési 
határidő: 2015. szeptember 30. A munkakör további részletes 
kiírása a www.bataszek.hu honlapon olvasható. Érdeklődni Sko-
da Ferenc jegyzőnél lehet, a 74/591-918 telefonszámon.

X. IPAROS 
GRILL

FESZTIVÁL
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Augusztus 20-án, az ünnepi szentmi-
se után „Rejtett értékeink” címmel 
nyílt kiállítás a Bátaszéki Számvevőség 
épületében. Két állandó tárlat került 
átadásra – dr. Hermann Egyed emlék-
szobája és Nagy László honvédfelsze-
relés gyűjteménye – és az első időszaki 
kiállítás, mely a Bátaszéki Települési 
Értéktár Bizottság eddigi munkáját 
mutatja be.

Az érdeklődők ezután a Keresztély 
Gyula Városi Könyvtárba vonultak 
át a „20 éve város Bátaszék” című ki-
állítás megnyitójára. Városunk idén 
ünnepli 20 éves jubileumát, ebből 
az alkalomból készült az összeállí-
tás, mely cikk-kivágatokat tartalmaz 
Bátaszék elmúlt 20 évéről. A színvo-
nalas kiállításokat előzetes bejelent-
kezés után lehet látogatni, illetve a 
város jubileumi rendezvénye keretén 
belül szeptember 12-én, 11 órától.

Előzetes bejelentkezés a Keresz-
tély Gyula Városi Könyvtárban, a 
493-076-os telefonszámon lehet-
séges.                                                            DB

20 ÉVE VÁROS
S Z E N T  I S T V Á N  N A P I  P R O G R A M O K

CSAPATMUNKA
Majd’ 3 éve, hogy Nagy László megkeresett minket az Árpád-vonalról 
szóló előadásunk kapcsán, ahová elhozta honvédfelszerelés-gyűjtemé-
nyének pár darabját is. Innen indult az a kapcsolat, mely több éven át 
tartó közös munkát és egy létrehozott egyesületet eredményezett, míg 
mindennek megkoronázásaként megszülethetett az állandó kiállítás.

Sok izgalom, utánajárás, segítség, aggodalom, néha kilátástalanság 
fűszerezte az utóbbi heteket. A kiállítás megnyitását megelőző három 
napon azonban olyan csapatmunkával tudtuk berendezni a kapott he-
lyiséget, hogy talán maga a pakolás emlékezetesebb is maradt, mint a 
megnyitó. Amikor felállítottuk az igen délceg babákat és hárman szu-
szakoltuk rá a ruhát, amikor a billegő asztalt pillanatokon belül stabil-
lá varázsolta egyikünk, amikor bekerült a helyére a terepasztal, mikor 
utolsó simításként tisztogattuk a gombokat.

Lacinak hiányozni fognak a 20 év alatt szobatárssá vált tárgyak, de 
így mindegyikünk, aki ott dolgozott ezen a kis termen, magáénak érez-
heti egy kicsit László gyűjteményét. 

Bízunk benne, hogy mindenki örömére fog szolgálni e tárlat, és Bá-
taszék hírét is sikerült öregbítenünk.

HVIM Bátaszék – Vármegyések Bátaszékért Egyesület
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Augusztus első hetében a Kossuth utcai 
óvoda épülete hangos volt a gyerekzsivajtól, 
zenétől, kacagástól. Ekkor került megren-
dezésre a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat „Őseink nyomában” elnevezésű hon- és 
népismereti tábora. A rendezvény célja 
a svábok történetének, életmódjának, 
mindennapjainak megismerése és a tán-
caik, mondókáik, énekeik elsajátítása. A 
programokon 35 gyermek vett részt (4 
évestől a 11 évesig), akiknek egy része 
már a Heimat Iciri-picirik csoportban 
táncol.

A hét első napját ismerkedéssel, tánc-
cal kezdtük, majd kedden – a nagyrészt 
svábok által lakott – Hartára kirándul-
tunk, ahol a tájházat és a különleges bú-
torfestési mintákat csodálhattuk meg, 
közben helyi specialitásokkal tömhettük 
meg bendőnket. Szerdai napunk kézmű-
veskedéssel telt: dobozkákat díszítettünk 
hartai mintával, valamint könyvborítót 
készítettünk. Másnap délelőtt Bátaszék 
utcáit róttuk – kezünkben térképpel – a 
vetélkedő állomásait keresve. Az egyes 
helyszíneken – szintén – a svábság életé-
vel kapcsolatos feladatokat kellett meg-
oldania csapatainknak (alváshoz készü-
lődés, klumpa használat, népviseletbe 
öltöztetés, vízen átkelés, vízhordás, stb.). 
A csendes pihenőt követően új tánclé-

péseket sajátítottunk el. Pénteken a táncé 
volt a főszerep, de csak a rétes és a sváb kifl i 
után, mert ki tudna ellenállni egy kis Náni 
néni-féle rétesnek! A hétvége első napján 
a megérdemelt pihenő következett: a cso-

portunk a Dávodi Strandfürdőben hűtötte 
le magát. A vasárnap délelőttünk próbával, 
játékkal, mókával telt, melyekkel a délutá-
ni előadásunkat készítettük elő. A délutáni 
záróműsorra sok szülő, nagyszülő, rokon és 

barát látogatott el. A gyermekeket nagyon 
motiválta ez a sok-sok kíváncsi tekintet. 
Az egész héten tanult dalokat, mondó-
kákat, táncokat mutattuk be, valamint 
a készített tárgyakból, a vetélkedőkben 
használt dolgokból alkalmi kiállítást ren-
deztünk be. A gyerekek nagyon ügyesek 
voltak, élmény volt látni azt a sok, boldog-
ságtól ragyogó szempárt!

A tábor végére rengeteg élménnyel, 
tapasztalattal és tudással gazdagodtunk 
– mind a gyermekek, mind a felnőttek 
egyaránt. Jövőre, veletek, ugyanitt talál-
kozunk!

Köszönetet szeretnénk mondani a tá-
mogatóknak – kiemelve itt a Magyaror-
szági Németek Országos Önkormány-
zatán keresztül segítő Német Szövetségi 
Köztársaságot –, segítőknek, szülőknek, 
gyermekeknek; nélkülük nem jöhetett 
volna létre a tábor!

Minden gyermeket sok szeretettel vá-
runk a következő próbáinkra a Petőfi  
Sándor Művelődési Házba augusztus 
31-én, 17 órakor és szeptember 7-én, 17 
órakor.                                                    Szervezők

A XXVI. Bukovinai Találkozások Nemzet-
közi Folklórfesztivál július 31. és augusztus 
2. között a Völgység fővárosában, Bonyhá-
don lett megrendezve.

Minden évben hatalmas érdeklődés kíséri 
a hagyományápoló rendezvényt. Egyre töb-
ben kíváncsiak a külföldi és hazai, nemzeti-
ségi együttesek színes kavalkádjára.

Az idei program július 31-én kezdődött. 
A megjelenteket Zbignew Kovalski, a Buko-
vinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesz-
tivál lengyel főszervezője, Potápi Árpád Já-
nos, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára, országgyűlési képviselő 
és Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád Város 
Polgármestere köszöntötte és nyitották meg 
a fesztivált.

A művelődési házban kezdetét vette a 
tánc- és énekcsoportok fellépése. Aznap 
még volt kiállítás, melyet Asztalos Zoltán, a 

Bukovinai Székelyek Országos Szövetségé-
nek elnöke nyitott meg és ajánlotta a megje-
lentek fi gyelmébe Koller Mártonné, Sebes-
tyén Gáspár és Lőrincz Gergely festményeit.

Az elnök szerint a fesztivál lényege, hogy 
az egykoron Bukovinában élt népcsopor-
tok találkozzanak. Itt mindenki megtalálja 
örömét; különböző nemzetiségű, gondol-
kodású embereket hoz össze. Mindenki 
szereti, tiszteli a másikat, egészséges emberi 
kapcsolatok alakulnak ki. A lengyel, ukrán, 
román csoportokon kívül a szövetség mind 
a 37 tagegyesülete részt vett a fesztiválon. Ez 
azt jelenti, hogy volt, aki a viseletes felvonu-
láson szerepelt és olyan is, aki a színpadi fel-
lépést is vállalta – közölte örömmel Asztalos 
Zoltán. A Bátaszéki Székely Kórus mindket-
tőn részt vett. Ahogy a fesztiválokon meg-
szokott, volt még könyvsátor, rokonkereső 
sátor, székely konyha sátor is, valamint 

örökségsátor, ahol a Betlehemes játékokkal 
kapcsolatos kiállítást lehetett megtekinte-
ni és karcagi birkapörköltet kóstolni. Nem 
maradhatott el a kézművesek utcája és a 
borudvar sem. A szombati nap táncházzal 
fejeződött be. 

Vasárnap szomszédolás volt a külföldi-
eknek, ellátogattak egy-egy székely lakta 
településre, és ott bemutatták a helyieknek 
népcsoportjuk táncait, dalait. Bátaszéken saj-
nos ismét elmaradt a szomszédolás. A mol-
dáv csoport nem érkezett meg, amit nagyon 
sajnálunk! Bízunk benne, ha a belpolitikai 
helyzet normalizálódik Moldvában, akkor 
láthatjuk Bátaszéken színvonalas műsorukat.

A fesztivál ismét bizonyította létjogosult-
ságát: színes, kulturális értékeket kínált, és 
erősítette a kapcsolatot a jelenlegi és valaha 
Bukovinában élt népcsoportok között.

Erős János

„ŐSEINK NYOMÁBAN” JÁRTUNK

Bukovinai találkozások
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Nézzük csak, miket is olvasunk? Milyen 
kategóriába, műfajba, témakörbe tartoz-
nak azok a könyvek, amiket kézbe ve-
szünk? E könyvajánló-sorozat szerzői ed-
dig elsősorban a szépirodalomhoz tartozó 
művek forgatására buzdították a tisztelt 
olvasókat, melyek nemesítik a lelket, tágít-
ják a látókört, javítják a szépérzéket, fej-
lesztik a fogalmazáskészséget. Lehet belő-
lük tanulni, elsősorban átvitt értelemben, 
beépítve a könyvek üzenetét, konklúzióit 
világlátásunkba.

Vannak azonban művek, melyek ha-
sonlóan fontosak az életben való boldo-

guláshoz, melyek gyakorlatiasabban, 

direktebben világítanak rá az eligazodási 
pontokra, teendőkre, megoldásokra. Ilyen 
könyvnek – és rendkívül hasznos könyv-
nek – tartom a tapasztalt harcművész és 
veterán nevelőtiszt, Rory Miller őrmester 
írását. Ne riasszon el senkit a talán erő-
szakos cím – persze pont erről lesz szó a 
könyvben. Azonban aki nem akar burok-
ban élni, annak tudomásul kell vennie, 
hogy valahogy egyre erőszakosabb a kö-
rülöttünk lévő világ. Ha a bulvárhírekre 
éppen csak rápillantunk, skizofrének, erő-
szaktevők, bűnözők hátborzongató tetteit 
olvashatjuk – melyek másokkal történtek. 
Mit tehetünk azonban, ha hozzánk kopog-
tat ilyen nem várt vendég, vagy ha belénk 
kötnek egy sötét estén? Aki felteszi ezt 
a kérdést, a harcművészetek, önvédelmi 
oktatások felé fordul, és keres biztonsá-
got. Vajon elég-e ez? Milyen tévképzetek 
alakulhatnak ki? Hogy gondolkodik egy 
„ragadozó”, mit tegyünk, mit ne tegyünk? 
Milyen fajtái vannak a konfl iktusoknak és 

erőszaknak? Használhatóak-e és alkal-
mazhatóak-e a különféle verekedési, ön-
védelmi, harcművészeti – esetleg háborús 
– tapasztalatok, technikák vagy épp hátrál-
tatnak? Milyen tudatalatti gátjaink vannak, 
melyek meggátolják a védekezést? Milyen 
utóhatásai vannak egy támadásnak, ho-
gyan kezelhető a sokk, a stressz? „Miller 
őrmester bemutatja a mítoszokat, meta-
forákat és elvárásokat, amiket a legtöbb 
harcművész dédelget arról, mi mindent 
fog tanulni egy dojóban. Ezt a gyűjteményt 
azután összehasonlítja az erőszak igen ösz-
szetett valóságával.” Ez a könyv azoknak is 
érdekes lehet, akik nem kifejezetten harcos 
beállítottságúak. Az emberi természetről, a 
reakcióinkról, a saját énünkről kialakított 
(tév)képzeteinkről is rengeteget megtud-
hatunk, pszichológiai szempontból is ér-
tékelhető alkotás! Az olvasottak hatására 
magunkba tekintünk, elgondolkodunk és 
sok mindent megértünk, magyarázatot ka-
punk.                             CSTZS-HVIM Bátaszék

A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület fel-
nőtt csoportja július 16-19-ig tartotta tánc-
táborát. A tábor anyaga Komárom környéki 
játékok és táncok tanulása volt. Mivel a lá-
nyok létszáma duplája a fi úkénak a csoport-
ban, ezért egy ütős lány-asszony tánc készí-
tésére kérte fel az együttes a koreográfust. A 
koreográfus, Dobsa Tamás, akivel már nem 
először dolgozott a csoport, eleget tett a ké-
résnek és egy nagyon hangulatos, pörgős 
koreográfi át készített. A koreográfi a nagy 
részében a lányoké, asszonyoké a főszerep, 
de a végén a fi úk bevonásával is sor kerül a 
táncra, mely azonban nélkülük is előadha-
tó. A tábor négy napja kemény és fárasztó 
munkával telt, hogy a műsorszám elkészül-
jön, de esténként a nagy beszélgetések, ne-
vetések sem maradtak el. A műsorszámot 
a közönség október 16-án, este láthatja elő-
ször az egyesület 15 éves jubileumi gáláján.

Egyesületünk Szabóné Béda Anita és Kiss 
Judit Virág vezetésével augusztus 10-11-12-
én rendezte meg a Tájházban immár ha-
gyományosnak mondható Népi játszóját az 
óvodás korosztálynak. Sok új játékkal, tánc-
cal és kézműves technikával ismerkedhet-
tek meg a gyerekek. A hétfő reggel ismer-
kedéssel telt: sokan félősen bújtak a szüleik 
mögé, a bátrabbak örömmel üdvözölték a 
barátaikat. A három nap alatt nagyon sokat 

énekeltek, játszottak és táncoltak 
a táborban résztvevők. Tízórai 
után a kézművességé volt a fősze-
rep. Készítettek papírsárkányt, 
hajtogattak lovat, festettek sóval, 
tekergettek rongybabát, rajzoltak 
tortapapír-keszkenőt, táncospárt 
színeztek, gyurmáztak. Tartalmas 
három délelőttöt töltöttünk együtt 
az ovisokkal. 

Idén először tartottunk az iskolás kor-
osztálynak is tábort, a hét második felét 
velük töltöttük. Szerda délutánra vártuk 
őket a művelődési házba, ahol különböző 
csapatépítő drámajátékokat játszottunk 
Kalmár Éva vezetésével. Csütörtök és pén-
tek egész nap a táncé volt a főszerep. A gye-
rekek moldvai táncokkal, illetve különféle 
ritmus- és mozgásfejlesztő gyakorlatokkal 
ismerkedtek meg. Csütörtökön múzeum-
pedagógiai órán vettek részt a Tájházban, 
pénteken pedig néhány kézműves tech-
nikával ismerkedhettek: CD-re szőttünk, 
egyenpólót készítettünk, körmönfontunk 
és papírvirág segítségével karkötőt készí-
tettünk. Remélem, mindkét tábor résztve-
vői olyan jól érezték magukat és annyi szép 
élménnyel gazdagodtak, mint mi. Talál-
kozzunk jövőre!                                          KÉ

Rory Miller
Konfl iktus és erőszak

Ro

Könyvajánló 

R

ajánlóóóó  nyvavajáánnlóóóó

nem csak szépirodalom

Nyári táborok a Felvidék Tánccsoportnál
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    személy és teherautó szervízelés    műszaki vizsgára való felkészítés    számítógépes motordiagnosztika

3 TIHANYI AUTÓSZERVIZ KFT.
Alsónyék, Fő utca 38.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

hu

NYITVA TARTÁS
hétfő–péntek:
de: 8.00-12.00 
du:13.00-17.00

  személyautó gumiszerelés,   centrírozás  alkatrészek értékesítése


TELEFONSZÁMUNK: 06 74/407 210

Az idei nyáron három, egymástól teljesen 
eltérő programot terveztünk és valósítot-
tunk meg.

Júniusban Hajósra kirándultunk. Na-
gyon gazdag volt ez a nap látnivalókban, él-
ményekben, amiről mesélni csak hosszasan 
lehetne, ezért a felsorolást választom:

• a 18. sz. elején épült barokk templom a 
németek óhazából hozott Mária szobrával, 
aminek csodatévő erejében ma is bíznak az 
emberek,

• parkszerűen elrendezett Kálvária, a stá-
ciók történéseit Zsolnay domborművek áb-
rázolják,

• szuggesztív, naív festő kiállítása, 
aki életcéljának tartja a 20. sz. első 
felében még létező sváb életforma 
hiteles megjelenítését – ezzel nevet 
is szerezve magának,

• Heimatmuseum sok 
érdekes tárggyal, em-
lékkel és Schőn Mária 
– valaha több évtizedet 

a gimnáziumban tanító, magyar–német 
szakos tanárnő – szakértő kíséretében sok 
érdekes mondával, mesével fűszerezve. Kö-
szönjük a kedves fogadtatást!

• Mária Terézia korabeli, 2010-ben gyö-
nyörűen felújított és korhűen berendezett 
érseki kastély képekkel, kiállítással, pompás 
parkkal és jó idegenvezetéssel, 

• az 1200 pincéből álló, a világörökség részét 
képező, több utcás elrendezésű pincefalu meg-
tekintése, majd hangulatos és fi nom borkósto-
ló egy pincében: mindez egy jó kedélyű sző-
lész-borász-vendéglős fi atalember kíséretével. 

Júliusban – már hagyományo-
san – a „Faidt tanyán” töltöttünk 

egy szép délutánt. Nem volt 
más, mint jó idő, hagy-
más zsíros kenyér, 

fi nom sütik, italok, fodrozódó víz, nádas, 
régi tanya és kellemes beszélgetés, elröppe-
nő idő, jó hangulat. Köszönjük a helyet, a 
lehetőséget! 

Augusztusban a templomunk sokak által 
alig, vagy egyáltalán nem ismert oratóriu-
mában jártunk. Sümegi Józsefet kértük fel, 
mutassa meg a hely „kincseit”. Mindnyájun-
kat ledöbbentett az itt őrzött képek, tárgyak, 
írásos és egyéb emlékek sokfélesége, régisé-
gükben, eredetükben, történetükben vagy 
éppen szépségükben rejlő értéke. Szó sze-
rint ámulattal néztünk mindent és hallgat-
tuk vezetőnk nagy tudású és lelkesült ismer-
tetését. Fáradhatatlanul válaszolt érdeklődő 
kérdéseinkre, amik a tomboló kánikulában 
a helyiség megszorult levegője ellenére sem 
akartak elfogyni. Köszönjük! A napot jó 

hangulatú fagyizással fejeztük be.
Ez volt a nyár! Most várjuk az őszt, 

ami kirándulással indul és évszak-
nak megfelelő, egyéb programokkal 
folytatódik. NBK

SZÉP NYÁRI NAPOK A KÖNYVBARÁT KLUBBAN
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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

HÍREK A KLUBBÓL
Egyházi témájú fafaragásaival mutatkozott 
be Székely Lázár klubtagunk a Vörösmar-
ty utcában. E művek az otthoni házi oltár 
hangulatát idéző gyönyörű Mária képek. 
A spalettás fafaragások mellett áttört fara-
gások és vésett művek is megtalálhatóak. 
Lázár immár 21. tárlatával komoly mun-
káról tett tanúbizonyságot. Székely hagyo-
mányait megtartva számos műve szól a pa-
raszti életforma bemutatásáról, valamint a 
székely mondavilág egyes elemeit is megi-
dézi alkotásai segítségével.

A kiállításmegnyitón – a Bátaszéken élő 
különféle népcsoportok közötti összefo-
gás jegyében – közreműködött a Felvidé-
ki Néptánc Egyesület. Ünneplőbe öltözött 
férfi ak és asszonyok, legények és lányok 
viseletéről tudhattunk meg érdekes rész-
leteket, melyeket az időseknek átnyújtott 
népdalcsokor tett igazán ragyogóvá. Aztán 
persze előkerültek a szebbnél-szebb régi, 
kedves nóták, melyek a programot köve-
tő napokban is gyakran felhangzottak a 
klubban. A kiállítás az érdeklődők számá-
ra még rövid ideig megtekinthető. Székely 
Lázárnak további jó egészséget kívánunk 
az alkotáshoz és kíváncsian várjuk, vajon 
milyen témában alkot legközelebb.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeret-
nénk nyárzárót tartani a klubban, zenével 
egybekötött bográcsozást. A programra 
kérjük, személyesen jelentkezzenek az ér-
deklődők.

Szeptemberi terveink közé tartozik to-
vábbá az a szakmai belső képzés a házi se-
gítségnyújtásban dolgozó szakembereink 
részére, melyet Mészárosné Székely Viola, 
az Otthoni Szakápolási Szolgálat vezetője 
segítségével valósítunk meg.                  -Hódi-

Istentiszteleteinkre vasárnap 10:30-ra várunk minden érdeklődőt (Szent István tér 6.). Ősz-
szel a hétköznapi életünk kérdéseivel foglalkozó EGÉSZSÉG sorozatban hallhatóak az üze-
netek. Mit tanít a Biblia az egészséges életről? Ezt vizsgáljuk meg az egészséges céltudatosság, 
a lelki egészség, a testi egészség, az egészséges gondolkodás, az érzelmi életünk egészsége, az 
egészséges kapcsolatok, az egészség az anyagiakban és az egészség a hivatásban kérdéseiben.

AB.REF HÍREK

BÁRÁNYKÉPZÔ NAPKÖZIS TÁBOROK

PUDING 

PRÓBÁJA 

CSERKÉSZTÁBOR

OFF/ON 

IFJÚSÁGI ZENÉS 

TÁBOR

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

ss



132015. SZEPTEMBER 4.

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

I S K O L A I  H Í R E K

Sporttábor 
Szakadó esőben indultunk a már hagyomá-
nyosnak mondható sporttáborba, amit az 
idén Szántódra szerveztünk. A rossz idő el-
lenére már a buszon jó hangulat alakult ki, 
amit a gyerekek rögtön dalba is öntöttek. A 
fürdésről sajnos le kellett mondanunk a Bala-
tonban, de pótoltuk ezt az élményt a szabadi 
Galérius Élményfürdőben, ami nagy sikert 
aratott. Ezután indultunk szálláshelyünkre, 
Szántódra. Miután kialakultak az együttalvók 
csoportjai, birtokba is vehették a szobákat a 
gyerekek. Az első este csapatokat alakítot-
tunk, akiknek az volt a feladatuk, hogy adja-
nak nevet a csapatnak, menetlevelet készít-
senek, csatakiáltásokat írjanak. A második 
napon sor- és váltóversenyeket rendeztünk 
délelőtt, ami már beleszámított a csapatver-
seny eredményébe, délután pedig Tihanyba 
vitt az utunk. A Balatonon átkompozva egy 
kisvasút vitt fel minket az apátsághoz, ahol 
megcsodáltuk a templomot és a hozzá tartozó 

kiállítást is. A panoptikumba is ellátogattunk, 
ahol magyar királyokról hallhattunk érdeke-
sebbnél érdekesebb történeteket, és láthattuk 
viaszszobraikat. Visszatérve az apátsághoz 
gyönyörködtünk az elénk táruló panorámá-
ban. A napközben szerzett ismereteket kér-
tük számon az esti szellemi vetélkedőn, ahol 
a csapatok újra összemérhették tudásukat. 
A harmadik napon meglátogattunk egy Mi-
litary Parkot, ahol a fi úk és lányok egyaránt 
ismerkedhettek a katonai élet eszközeivel. Úgy 
éreztük, nem mehetünk el a Balatonról anél-
kül, hogy bele ne tennénk legalább a lábunkat 
a vízbe. Persze a legbátrabbak meg is mártóz-
tak a tó melegnek nem mondható vizében. 
Utolsó esténk egy fergeteges karaoke bulival 
zárult, ami még feledhetetlenebbé tette ezt a 
tábort. Sajnos eljött a negyedik nap, ami már a 
hazautazást jelentette. Az indulás előtt értékel-
tük a csapat- és a tisztasági versenyt, és min-
denki átvehette a személyre szóló emléklapját, 
érmét. Ezután bobozni indultunk Balatonlel-
lére. Sokunk számára nagy élmény volt, mert 

először volt ilyenben részünk. A nagy izgalom 
után megéhezve érkeztünk Széplak-Alsóra, 
ahol egy bátaszéki tulajdonos által működte-
tett vendéglátóhelyen csillapíthattuk egy ki-
adós ebéddel éhségünket. Végül Tamási felé 
vettük utunkat, ahol ismét egy élményfürdő-
ben lubickolhattunk. Mikor időnk lejárt, elfá-
radva, de annál több élménnyel értünk haza. 
A visszajelzésekből megállapítható, hogy a 
több éves hagyománynak megfelelően na-
gyon jól sikerült az idei tábor is. MPH

Rajzos eredmény
Az Olvasás Népszerűsítése Program kere-
tében a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (KLIK) az elmúlt tanév végén 
rajzversenyt írt ki, melyben a pályázóknak 
magyar kortárs szerzők műveit kellett il-
lusztrálniuk. A díjazás régiónként és kor-
csoportonként történt. Az első helyezett 
15 000, a második 10 000, a harmadik 5 000 
Ft értékű könyvutalványban részesült. 

Iskolánkból I. helyen végzett: Kádár Zoé 
(1.b), Schmidt Anett (4.b), Takács Szofi  
(6.b), Barna Vivien (7.b), Szabó Domi-
nik (8.b), Tóth Ágota (8.b), II. helyezett 
lett: Stengel Tímea (1.b), Geringer Anna 
Kincső (4.b), Puskás Letícia (5.a), III. he-
lyen végzett: Komonyi Orbán Balázs (3.b), 
Szabó Kinga (4.b), Csipak Odett (7.b). 

Így a díjazottak között összesen 125.000 
Ft értékű könyvutalvány talált gazdára, míg 
az iskola 75 000 Ft értékű könyvutalványt 
kapott jutalomkönyvek vásárlására.             BE

Szeptember 1-jén a II. 
Géza Gimnáziumban is 

megkezdődött a 2015/2016. 
tanév. Szeretettel vártuk vissza 

valamennyi diákunkat a nyári szünidőről a 
tiszta, kifestett épületben. Külön szeretettel 
fogadtuk a most kezdő osztályok tanulóit: 
a 7.A osztályt (osztályfőnökük Wernerné 
Győri Andrea) és a 9.B-t (osztályfőnökük 
Pálff y Pál). Ezúton is megköszönjük, hogy 
a tanulmányaik folytatásához bennünket 
választottak. Bízunk benne, hogy jól dön-
töttek és iskolánkban meg fogják találni a 
lehetőségét annak, hogy képességeiknek 
megfelelően a lehető legjobb eredményeket 
érjék el.

A tanév fő feladata természetesen minden 
diák számára a tanulás. Ehhez nyújtanak se-
gítséget a tanórai és a tanórán kívüli foglalko-
zások. Ez utóbbiakból a tanév elején minden 
tanuló kiválaszthatta a kedvére valót. A tanu-
lás mellett az új tanévben is változatos tevé-
kenységekre lesz mód, színes programokra 
kerül majd sor a II. Géza Gimnáziumban. 

Már a szeptemberi hónap is mozgalmas-
nak ígérkezik. Néhány fontos eseményre 
hívjuk fel ezúton is a tisztelt olvasók fi gyel-
mét: szeptember 12-én, a városi ünnep-
ségek keretében rendezzük meg a hagyo-
mányos GÉZA-NAPI FELVONULÁSUN-
KAT és a romkerti koronázási szertartást. 
Az idei felvonuláson – előzetes jelentkezés 

alapján – szívesen fogadjuk a város polgá-
rait és egyesületeit is, akiknek van kedvük 
jelmezesen csatlakozni a gézások koroná-
zási menetéhez. (Jelmezek kölcsönözhetők 
a gimnáziumban. Kérjük, hogy az, aki saját 
maga által készített középkorias öltözetben 
kíván részt venni, előzetesen egyeztetni szí-
veskedjék erről a felvonulás főszervezőjével, 
Sümegi József címzetes igazgatóval!) 

Szeptember 24-től október 1-ig a besighe-
imi testvériskolánk diákjai vendégeskednek 
nálunk. A német fi atalok a bátaszéki gézások 
idén tavasszal, Besigheimba tett látogatását 
viszonozzák az immár hagyományos né-
met-magyar diákcsere program keretében. 

Ha szeptember, akkor természetesen nem 
maradhat el az újonnan érkezett tanulók, a 
„szecskák” avatása sem. A szokásos, vidám 
mulatságra 25-én kerül sor.       Horváth Jánosné

GÉZÁS HÍREK
m

D OROT T YÁS  H Í R E K
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A MÉHNYAKRÁK VÉDŐOLTÁSSAL MEGELŐZHETŐ!
Ezúton tájékoztatjuk a kedves szülőket arról, hogy a human papillomavírus 
(a továbbiakban: HPV) elleni védőoltás az elmúlt évben bekerült a magyar 
védőoltási rendszerbe. A védőoltást a hazai átfogó méhnyakrák-megelőzé-
si program részeként vezette be az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ). Célunk a méhnyakrák okozta megbe-
tegedések és halálesetek számának csökkentése. A védőoltást a program 
keretében 2014 őszétől minden évben, az általános iskola VII. osztályát 
(7. évfolyamát) végző, 12. életévüket betöltött leányok kaphatják meg.

Az oltás védelmet nyújt a magas kockázatú HPV típusok okozta méh-
nyakrák, méhnyakrák-megelőző állapot és perzisztáló (azaz tartósan fenn-
álló) fertőzés ellen. Az oltóanyag a HPV adott típusainak tisztított fehérjéit 
tartalmazza (vagyis nem tartalmaz élő vírust), hatékony és biztonságos. 
Megelőzésre szolgál, így a már kialakult betegséget nem gyógyítja.

Az iskolaorvos és az iskolavédőnő feladata felajánlani minden jogosult 
számára az állam által ingyenesen biztosított HPV elleni védőoltást. Az 
oltás önkéntes, annak beadásához a szülő/gondviselő írásbeli nyilatko-
zata szükséges. A nyilatkozatokat a védőnő küldi személyre szabottan a 
családoknak, melyet aláírva kér vissza legkésőbb 2015. szeptember 11-ig. 
A méhnyakrák elleni védőoltások a magyarországi jól bevált gyakorlat 
szerinti iskolai kampányoltások keretében kerülnek lebonyolításra, fel-
használva a többi kampányoltásnál is alkalmazott módszereket, eszkö-
zöket és erőforrásokat. A két oltásból álló oltási sorozat első részletének 
beadására 2015. október hónapban kerül sor. Ha a HPV elleni védőol-

tással kapcsolatban Önnek bármilyen 
kérdése van, lehetősége nyílik azt 

feltenni az iskolaorvosnak és/vagy 
az iskolavédőnőnek, akik szak-
szerű tájékoztatást tudnak adni 
a méhnyakrák megelőzéséről. 
Kérjük, hogy döntsön Ön is a 
leánya védelme mellett!

Vitéz Hajnalka Védőnő

H Í R E K

Az úszó szakosztály az iskolai tanév végét 
zárta egy jó hangulatú táborral. A csapat 
négy napot töltött Siklóson, majd további 
két napot Bátaszéken. A Siklóson eltöltött 
néhány nap alatt az időjárás igen szeszélyes 
volt. Ez azért lényeges, mert a 
kültéri 21-22 fokos medencében 
edzettünk és idén sem maradt 
ki az esős edzés. A hangulatot 
persze ez sem tudta elrontani, 
a változatos programok kárpó-
toltak mindenkit. A délelőtti 
edzések után strandolás, pécsi 
mozizás, számháború, váltó-
versenyek és még számtalan 
program adódott. Hazafelé jö-
vet még egy mászás és bobozás 
is belefért a pécsi Mecsextrém 
Parkban. A kétnapos folytatás 
során Mórágyra bicikliztünk a 

csapattal, ahol a kihagyhatatlan számhábo-
rú csata is lezajlott. Tavalyi kezdeményezé-
sünk, az éjszakai úszás idén is a tábor egyik 
csúcspontja volt. A gyerekek éjszaka, hal-
vány – az öltözőkből kiszűrődő – fényben, 

azaz majdnem sötétben úszhattak és játsz-
hattak a Bátaszéki Tanuszodában. A hetet 
egy kerti parti zárta, ahol volt zene, foci, 
vacsora, sütemény és fagyi hegyek, valamint 
jókedv. A kemény és néha elviselhetetlen 

edzésmunkához szükségesek az 
ilyen – közösséget összeková-
csoló – táborok. 

A sikeres tábor legfontosabb 
alappillérei a segítők. Köszön-
jük a segítségét és támogatását 
Farkas Norbertnek (cukrász), 
Szaif Mihálynak, Kiss Lajosnak 
(Bát-Kom), az uszoda dolgozó-
inak – Magyarné Erzsikének és 
Dózsa-Pál Ákosnak, valamint 
a szülőknek, akik ipari meny-
nyiségű süteménnyel halmoztak 
el bennünket. Nekik külön kö-
szönjük a bizalmat!           -akoszu-

NEMZETŐRSÉG
Májusban 4 rendezvényen vettünk részt. Május 2-án a 
városi majálist biztosítottuk a polgárőr kollégákkal. Este 
22:30 tájékán egy fi atalember rosszul lett és mentőt kellett 
hívni hozzá. Ettől eltekintve az éjszakai bál eseménymen-
tesen lezajlott. Május 22-23-24-én az V. Mazsorett talál-
kozót biztosítottuk minden nap reggel 8-tól éjjel 1-ig. A 
felvonulásukat a Polgárőrség és a Rendőrség segítségével 
végeztük akadálymentesen. Itt szeretnék köszönetet mon-
dani Habinyák Zsuzsanna, Kabók László, Katona Imre és 
Módis István nemzetőröknek a kitartó és hosszadalmas 
szolgálatukért. Május 30-án Szekszárdon vettünk részt a 
Hősök napja megemlékezésen, ahol díszőrséget álltunk a 
történelmi zászlókkal, a maradék állomány pedig koszo-
rúzott. Szeretném tudatni mindenkivel, hogy a bírósági 
bejegyzésünk jogerőre emelkedése után nemcsak a me-
gyei vezető lett bátaszéki, hanem azt is elfogadták, hogy 
Bátaszék legyen a székhely. 

Július 18-án Máriapócson volt országos vezetőségi gyű-
lés, ahol Kamenszky Tamás nemzetőrt megválasztották az 
ellenőrző bizottság elnökének. 

Tisztelettel: Kamenszky Tamás nemzetőr 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk megköszönni Simondi Józsefnek és 
feleségének, Bátaszék Lajvér utca 29. szám alatti lakosok-
nak, hogy az általuk nem használt személygépkocsijukat 
díjmentesen felajánlották a Bátaszéki Nemzetőrség részére.

Továbbá szeretnénk megköszönni Kabók László nem-
zetőr társunknak, hogy gondoskodott a személyautó táro-
lásáról.                              Kamenszky Tamás nemzetőr megyei vezető

ÚSZÓTÁBOR

A siklósi medencénél
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1. nap – A kosarasok is elkezdték az augusz-
tusi felkészülést! Reggel 8-kor az atlétikai 
edzés rádöbbentette kis és nagy kosarasa-
inkat, hogy túl hosszú volt a nyár és sok a 
„strandolós palacsinta.” Némi pihenő után 
egy dobóedzéssel folytattuk a napot, mi-
közben az alapokat is átismételtük. A ka-
lóriavesztést egy fi nom ebéddel és a hozzá 
tartozó fagyival pótoltuk. Ezt követően 
Las Vegas is megirigyelte volna fi ataljaink 
(„zsugabubusaink”) csendes pihenőjét. Egy 
láda barackkal pótolhattuk a vitaminokat, 
amit kis kosarasunk apukája ajánlott fel. 
Ezúton is köszönjük! A napot egy technikai 

edzéssel zártuk jókedvűen, tele élménnyel. 
(Matejcsek-Lerch Éva, edző)

2. nap – A reggelt ismét a sportpályán 
kezdtük futóedzéssel. Motivációként ju-
talmat kaptak az előző napi legjobb futók, 
melynek hatására mindenki javított is az 
első napi eredményén. A tízórai és kis szusz-
szanás után jöhetett az erősítés medicinlab-
da és gumikötél segítségével. Az ebéd ismét 
erőt adott, hogy a csendes pihenő után do-
bóedzéssel zárhassuk a napot. (Csaba-Tóth 
Zsófi a)

3. nap – Igyekezett mindenki a lehető 
legjobbat kihozni magából a futáson. A szo-

kásos erősítést, ebédet, pihenőt egy játékos 
vetélkedő követte, ezután pedig megünne-
peltük, hogy ilyen jó hangulatban, eredmé-
nyesen telt el első edzőtáborunk.

Először szerveztünk edzőtábort, ami na-
gyon jól sikerült. Napi 3 edzést tartottunk 
(ami atlétika, erősítő és labdás edzés volt). 
Az alapozás meghatározza a sportoló egész 
évi bajnokságban történő szereplését: álló-
képességet és erőnlétet fejlesztünk ilyenkor. 
Mindenki teljesítménye előrelépés fi zikáli-
san. Az utolsó edzésig hajtottak a fi atalok. 
A nyarat ezután pedig a szokásos Babits 
streetballal zárjuk. (Pomsár Szilvia, edző)

A Karate Szakosztály tagjai két edzőtábor-
ban is részt vettek a nyár folyamán. Június-
ban tartottuk hagyományos nyári táborunkat 
Fadd-Domboriban, július végén pedig egy 
kisebb csoporttal a Magyar Wado Szövetség 
Nemzetközi táborában vettünk részt Gyoma-
endrődön.

A Fadd-Dombori edzőtábor június 29. és 
július 4. között zajlott. Néhány nagyobb diák 
kivételével leginkább az általános iskolás ko-
rúak vettek részt a programon, majd’ 40 fővel. 
A Közútkezelő üdülőtelepét laktuk be, mely 
egy komfortos épület parkosított udvarral. Az 
edzéseket az egyik nagyobb teremben, illetve 
a parkban tartottuk. A legkisebbeknek napi 
egy, míg a nagyobbaknak napi két edzésük 
volt, kiegészítve egy délutáni kondicionális 
edzéssel. Az edzéseken kívül rengeteg kie-
gészítő program volt, pécsi mozizás, szám-
háború, tábori karate bajnokság, kézműves 
programok, arcfestés, stb. A hét derekánál a 
táborozók teljesítették a „fekete csütörtök” 
elnevezésű erőpróbát, ami kerékpározásból, 

a karate övvizsga program teljesítéséből, va-
lamint futásból állt. Ez a kicsiknek egy, míg 
a nagyoknak kb. két órás erőpróbát jelentett. 
A tábor utolsó napján övvizsgát tartottunk. 
Sikeres vizsgát tett 3. kyu-ra (első barna övre) 
Felpéczi Dániel és Bomba Gábor, 2. kyu-ra 
(második barna övre) Faller Martin.

A Gyomaendrődi Nemzetközi Tábor júli-
us 27-től augusztus 2-ig tartott. Az eseményt 
immár második alkalommal szervezi a Ma-
gyar Wado Szövetség. Ezúttal négy nemzet 
(angolok, írek, románok és franciák) mintegy 
90-100 sportolója vett részt a táborban, me-
lyen három neves japán mester (Sakagami, 
Iwasaki és Nukina Mester) tartotta az edzése-
ket. A reggeli órákban reggeli torna gyanánt 
botgyakorlatokat lehetett tanulni, napközben 
tradicionális Wado-ryu edzések voltak, déle-
lőtt 3 és fél, délután 1-1,5 órában. Az esemény 
végén dan, azaz mestervizsgákra került sor. 
A résztvevők – nem akármilyen – a Japán 
Karate Szövetség által elismert fokozatokért 
mérték össze tudásukat. A Bátaszék SE-ből 

nyolcan vettünk részt 
a táborban, közü-
lük öten jelentkeztek 
vizsgára és kiegyensú-
lyozott teljesítményt 
nyújtva mindannyiuk 
sikeresen vették az 
akadályt. Matzkovics 
Márk 2. danra tett 
sikeres vizsgát, Auth 
Ildikó, Babos Csaba, 
Liska Zsófi a és Szei-
fert Géza 1. danosok 
lettek.                    -akoszu-

Elkezdődött…
Míg a legtöbb diák javában a nyári 
szünidejét tölti és talán pont a másik 
oldalára fordul az ágyában, egy ma-
réknyi karatés minden reggel 8 és 11 
között „belakja” a sportcsarnokot. Így 
zajlott ez augusztus elejétől. Elkezdő-
dött a felkészülés a Wado-Kai Európa 
Bajnokságra.

Október végén kerül megrendezés-
re a 42. Wado-Kai Európa Bajnokság, 
melynek ezúttal a budapesti Soroksári 
Sportcsarnok ad otthont. A bátaszéki 
csapat – a hazai rendezés jóvoltából 
– kivételes lehetőség előtt áll. Egy-
részt, mint a rendezvény főszervezői 
leszünk jelen egy nagyobb stábbal, 
másrészt 27 versenyzőt válogattak be 
a magyar keretbe. A szakosztály háza 
táján már nagy a sürgés-forgás júni-
us óta, de most, hogy elkezdődtek az 
edzések, gyakorlatilag ezzel kelnek és 
fekszenek a versenyzők. Augusztus 
első felében kezdődött a felkészülés 
és minden „kínzóeszközt” bevetünk 
a kondicionális formába hozás érde-
kében. Rengeteg futó és gyorsasági 
feladatot, valamint alap karate moz-
gásanyagot ismétlünk a versenyzők-
kel. A felkészülés szeptember elejétől 
még intenzívebbé válik, amikor az 
edzésmunkához hozzárendelődnek 
a felkészülési versenyek, szám szerint 
4, továbbá 2-3 válogatott keretedzé-
ses hétvége. A srácok szívvel-lélekkel 
dolgoznak, szeretnénk, ha a bátaszé-
kiek szíve együtt dobogna a miénk-
kel. Hajrá Bátaszék!                     -akoszu- 

KO S A R AS E D Z ŐTÁ B OR  ( AU G U S Z T U S  5 – 7 . )

Karate edzőtáborok

 A bátaszéki 
csapat a Mesterekkel
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