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T E S T Ü L E T I  Ü L É S E N  H A L L O T T U K …
· A testületi ülés szokás szerint az el-

múlt havi események áttekintésével és a 
decemberben várható rendezvények rövid 
ismertetésével kezdődött, ezután a képvi-
selő-testület elfogadta a településrendezési 
terv módosítását, valamint döntött arról, 
hogy jövőre nem kíván új adónemet be-
vezetni, és a meglévő adók mértékét sem 
kívánja emelni. Az önkormányzati bérla-
kások bérleti díja a 2017-es évben emelke-
dik, a többletbevételt a lakások felújítására 
fordítja az önkormányzat.

· A 2017. évi programterv számos színes 
programelemmel szintén elfogadásra került. 
A jövő évben ünnepeljük a város 875. évfor-
dulóját, a besigheimi testvérvárosi kapcsolat 
25., a nagysallói testvérvárosi kapcsolat 20. 
évfordulóját, a felvidéki kitelepítés 70. évfor-
dulóját. A hagyományos programok mellett 
újra megrendezésre kerül a Város Napja és 
a Bátaszéki Bornapok, valamint páratlan év 
lévén a Királyi Gasztronómiai Est is.

· A művelődés területén további dön-
tés született arról, hogy a Pető� Sándor 

Művelődési Házat 2017-től a Bátaszékért 
Marketing K�. működteti tovább, a Ke-
resztély Gyula Városi Könyvtár pedig fel-
újításra kerül.

· A képviselő-testület elfogadta azt a ja-
vaslatot, melyben 300 000 Ft kerül átcso-
portosításra a költségvetésben, hogy a 90 
éven felülieken kívül a rászoruló csalá-
dok is megfelelő támogatást kaphassanak 
azért, hogy karácsonykor ne maradjon 
üres egyetlen család asztala sem. 

IM

Hetven évvel ezelőtt, 1946. november 28-
án gördült ki a vasútállomásról az a teher-
vonat, amely a bátaszéki német családok 
kitelepítésének kezdetét jelentette.

Hetvenkét évvel ezelőtt, 1944. december 
28-án a mai gimnázium épületében gyűj-
tötték össze azokat a �atal bátaszékieket, 
akiket azután januárban Bajáról „egy kis 
munka” ígéretével hosszú évekre Orosz-
országba hurcoltak. Ezekre a tragikus 
eseményekre emlékeztek mindazok, akik 
elfogadták a német egyesület és a német 
önkormányzat meghívását november 26-
án a művelődési házba.

Emberi jelenlét, fotók, zene és tánc. 
Kimondott szó nélküli, mégis erőteljes 
hatású színpadi emlékműsorral kezdő-
dött a program, melynek szereplői Halasi 
Henrietta táncosai, színjátszók és egye-
sületi tagok voltak. Dr. Bozsolik Róbert 
polgármesteri köszöntőjében beszélt az 

egykori bátaszékieket érintő események-
ről és kiemelte az emlékezés mindenkori 
fontosságát. A program főelőadójaként 
dr. Marchut Réka, a Magyar Tudományos 
Akadémia Kisebbségtörténeti és Etnopoli-
tikai Osztályának tudományos munkatár-
sa részletesen ismertette a magyarországi 
németek sorsának alakulását és kifejtette 
a tömeges kitelepítések eltervezését és le-
bonyolítását mozgató elképzeléseket, dön-
téseket. Dr. Gerner Éva főszerkesztő (Un-
ser Bildschirm) a bátaszéki Katzenberger 
Károlynéval készített riport�lmjét hozta 

el és mutatta be, melyben Marcsi néni az 
oroszországi elhurcolásáról és az ott eltöl-
tött évekről mesél. Az ünnepség résztve-
vői ezután a bátaszéki német emberekről, 
családokról készült archív fotók kiállítását 
tekintették meg, majd a gimnázium falán 
lévő „Malenkij robot” emléktábla megko-
szorúzására került sor. Az emlékprogram 
a vasútállomás peronján lévő kitelepítési 
emléktáblánál zárult. 70 évvel ezelőtt, ami-
kor a hazájukból elűzött emberekkel teli 
vonat elindult a bátaszéki vasútállomásról, 
a helyi zenekar a magyar himnuszt kezd-
te játszani. Az emléktábla megkoszorúzá-
sa után a Bátaszéki I�úsági Fúvószenekar 
előadásában szólaltak meg a magyar him-
nusz hangjai, emlékeztetésül és �gyelmez-
tetésül arra, hogy soha többé!

A jubileumi emlékprogram megrende-
zését az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma és a TETT támogatta.                              stang

EMLÉKEZTETÉSÜL ÉS FIGYELMEZTETÉSÜL ARRA, HOGY SOHA TÖBBÉ!
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E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K

25 éves évfordulóját ünnepeli idén a báta-
széki Polgárőrség, amelyet 1991 februárjá-
ban 12 fővel alapítottak meg.

Az ünnepi műsorra november 18-án 
került sor az általános iskola aulájában, 
melyen a polgárőrök mellett a társszer-
vezetek és támogatók képviselői is meg-
jelentek. Megtisztelte rendezvényünket 
jelenlétével dr. Bozsolik Róbert városunk 
polgármestere, Dózsa-Pál Tibor 
Alsónyék, Sipos Lajos Pörböly és 
Kis Istvánné Alsónána polgármes-
tere. Társszerveink közül jelenlé-
tével megtisztelte ünnepségünket: 
dr. Pilisi Gábor rendőr ezredes, 
szekszárdi rendőrkapitány; Zsiga 
Péter rendőr százados, kiemelt fő-
előadó; dr. Vas János rendőr száza-
dos, őrsparancsnok; dr. Balázs Gá-
bor tűzoltó ezredes, Katasztrófavé-
delem megyei igazgatója; Karaszi 
Péter tűzoltó alezredes, Szekszárdi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője; Kovács János főhadnagy, 
a hadkiegészítő és központi nyil-
vántartó parancsnokság szekszárdi iro-
dájának vezető-helyettese; Oroszki Sza-
bolcs Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek 
Szövetségének alelnöke; Nyakas Gábor, 
Hegedűs István, Sárközi János – hűséges 
támogatóink. Az ünnepi műsort Dömény 
Boglárka konferálta, míg Bojás Eszter 
énekes-gitáros műsort adott elő. Farkas 
András, az egyesület elnöke ünnepi be-
szédében kitért a kezdetetekre, az alaku-
lásra. Három alapító jelenleg is tagja a 
szervezetnek: Bencs Vilmos, Rohmann 
György és Wetzl Ádám. Megtudhattuk, 
hogy az elmúlt negyed évszázadban há-
rom társát veszítette el a bátaszéki tagság: 
Juhász István alapító tagot 2007-ben, Egle 
Károly alapító tagot, parancsnokot 2013-
ban és Illa József polgárőrt 2014-ben. 

2002-ben Péter József – akkori elnök – 
véghezvitte a Polgárőrség egyesületként 
történő bejegyeztetését, megteremtve a 
szabályszerű működésnek és a pályázatok-
ra történő jelentkezésnek a lehetőségét.

2008-tól Farkas András vezeti az egyesü-
letet. Elnöksége alatt sikerült kimagaslóan 
jól működő, szerteágazó kapcsolatrend-
szert kiépíteni társszervezetekkel, médiák-
kal és helyi egyesületekkel, intézmények-
kel, nem utolsó sorban pedig az általuk 
felügyelt települések önkormányzataival. 
A becsatlakozott Mórágy, Alsónyék, Alsó-

nána és Pörböly településekkel az ország-
ban egyedülállóan 5 település tartozik az 
egyesület ellenőrzési területébe, melynek 
létszáma meghaladja a száz főt. 

2014 májusában elsőként írtunk alá ci-
vil szervezetként együttműködési megál-
lapodást a Honvédelmi Minisztériumban 
dr. Töll László ezredessel hadisírgondozás 
tárgyában. 

2015-ben a Polgárőrségen belül megala-
kult a CIKÁDOR Mentőcsoport, mely az-
óta is a megye egyik, ha nem a legaktívabb 
szervezete. 2015-ben, elismerve az Önkor-
mányzat és a Polgárőrség több éves haté-
kony együttműködését, „Polgárőr Város” 
elismerő címet adományozott dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter Bátaszéknek.

Ebben az évben városunk rendezhet-
te a polgárőr napot, amely a 16. volt már 
Tolna megyében. Idén ősszel pedig a pol-
gárőr mozgalom egyik nagy sikerének a 
100×100 Biztonság bűnmegelőzési prog-
ramnak a 300×100-ra történő bővítésénél 
Bátaszéket is bekapcsolták.

A rendezvényen felszólalt dr. Bozsolik 
Róbert, dr. Balázs Gábor, dr. Pilisi Gábor  és 

Oroszki Szabolcs. Minden felszólaló 
méltatta a szervezetet és elismerte 
munkáját, melyet emléklap formájá-
ban kézzelfoghatóan is átnyújtottak. 
A támogatóink közül szót kért He-
gedűs István, aki ugyancsak méltatta 
a polgárőrök munkáját és nagylel-
kű bejelentést tett: Sárközi Jánossal 
közösen 2017-ben vásárolnak az 
egyesület számára egy Matrix-Police 
rendszám azonosító rendszert. Nya-
kas Gábor, a Panteon K�. ügyveze-
tője egy hőkamera vásárlásával segí-
ti a munkánkat, amelyet nagyon sok 
területen tudunk használni (eltűnt 
ember keresése, külterületi lopások, 

orrgazdák visszaszorítása stb).
A rendezvény végén minden megjelent 

névre szóló emléklapot kapott. Zárásként 
egy 25 évet átölelő kiállítást tekinthetett 
meg minden meghívott, majd egy �nom 
vacsorával és kötetlen beszélgetéssel feje-
ződött be a rendezvény.

Farkas András elnök

25 ÉVES A BÁTASZÉKI POLGÁRÔRSÉG

DÍJAINK
Év Polgárőr Egyesülete cím (2001, 2009, 2016)
Polgárőr Város cím Bátaszék (2015)
Év Polgárőre: Farkas András (2014)
Év Polgárőr Pedagógusa: Dán� Adrienn (2016)
Polgárőr Érdemkereszt arany fokozat: Farkas András elnök (2008) Szefcsik László 

parancsnok-helyettes (2016) Dr. Bozsolik Róbert Bátaszék polgármestere (2016) 
Dr. Vas János r.százados a Bátaszéki Rő. őrsparancsnoka 2016)

Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozat: Juhász Péter parancsnok helyettes (2013) Fe-
rencz Józsefné gazdasági felelős (2016)

Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozat: Farkas András elnök (2006) Kamenszky Ta-
más (2016)

OPSZ elnöki dicséret: Farkas András (2016)
25 éves kiemelkedő polgárőr munkáért elismerés: Rohmann György Wilson, Bencs 

Vilmos, Wetzl Ádám
Év polgárőre (egyesületi szinten): 2006 – Fazekas Ferenc, Juhász István; 2007 – Péter 

József; 2008 – Bráj Ferenc; 2009 – Hajnal Tibor; 2010 – Ferencz Józsefné, Dán� 
Adrienn, 2013 – Brájné Susák Erzsébet, Szefcsik László

Pártoló tag: 2014 – KÉSZ K�., Bátépker K�, Panteon K�; 2016 – Hegedűs István, 
Sárközi János, Bozsó István
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E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K

Az Érsekcsanádi Összhang Kórus 10 éves jubileumi kon-
certjére kapott két bátaszéki kórus meghívást november 
12-ére. Az eseményen a Kismődi Ferenc Énekegyüttes és 
a Bátaszéki Szent Cecília Kórus mellett fellépett a Bap-
tista Fér�kar Paksról, a Szabolcska Mihály Református 
Énekkar Tiszakécskéről és a Bajai Liszt Ferenc Énekkar. 
A koncert befejező akkordjaként két közös produkciót 
előadva kb. 130-an énekeltünk együtt, ezzel is megünne-
pelve a házigazdák jubileumát.

Köszönjük a meghívást és ezúton is gratulálunk, vala-
mint sok-sok sikeres évet kívánunk még az Érsekcsanádi 
Összhang Kórusnak!                                                                                          DB

A Pécsi Székesegyházban 14. alkalommal került megrende-
zésre a Pécsi Advent című koncert-sorozat. Ennek keretében 
a Bátaszéki Pedagógus Kórus december 4-én közös koncertet 
adott Radnai Tamás orgonaművésszel. A szép számban meg-
jelent közönség soraiban sok ismerős bátaszéki arcot is felfe-
dezhettünk. Műsorunk első részében klasszikus kórusműveket 
(Arcadelt, Hassler, Rachmanyinov) énekeltünk, ezt követően 
európai karácsonyi dalokból adtunk elő egy csokorra valót, 
zárásképpen magyar szerzők (Tóth Lajos, Bárdos Lajos, Ber-
kesi Sándor) feldolgozásaiból válogattunk. Advent második 
vasárnapjának áhítata, s a gyönyörű hely varázsa magasztossá 
tette énekünket. A koncert végén nagy tapsot kaptunk, méltón 
képviseltük városunkat. Nagyszerű élményben volt részünk, 
köszönjük a lehetőséget.                                                                               SPE

Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát. Ez számunk-
ra az öröm, a derűs nyugalom és a béke forrása. Üdvösségünk feltétele.

Az Irgalmasság Szent Éve 2015. december 8-án kezdődött és 2016. novem-
ber 20-án, Krisztus Király ünnepén zárult. Ezen a napon – bezárva a Szent 
Kaput – mindenekelőtt hálánkat és köszönetünket fejezzük ki a Szenthárom-
ságnak, hogy megadta számunkra a kegyelemnek ezt a rendkívüli időszakát 
– olvashatjuk Ferenc pápa bullájában, mellyel meghirdette az Irgalmasság 
rendkívüli jubileumát. Hálánkat és köszönetünket pedig mi mással fejezhet-
nénk ki legjobban, mint énekekkel, mert aki énekel, kétszeresen imádkozik.

Az Irgalmasság Szent Évének lezárása és Szent Cecília ünnepének al-
kalmából rendezett november 20-án a Bátaszéki Szent Cecília Kórus 
hangversenyt, hiszen a kórus fő feladata az egyházi év jeles eseményeinek 
ünnepélyesebbé tétele a zene által. Az eseményen közreműködött még a 
Kismődi Ferenc Énekegyüttes és a dusnoki Szent Cecília Női Kar.            DB

KISVÁLLALKOZÁSOK, ŐSTERMELŐK, CSALÁDI GAZDASÁGOK

KÖNYVELŐIRODÁJA
VÁLLALKOZÁST AKAR INDÍTANI?

KÖNYVELŐT AKAR VÁLTANI?
ÚGY ÉRZI, TÚL SOK ADÓT FIZET?

HIÁNYOSAK, RENDEZETLENEK A NYILVÁNTARTÁSAI?
ELMARADT ADÓBEVALLÁSAI VANNAK?

Vállaljuk egyéni vállalkozók, őstermelők, családi 
gazdaságok könyvelését, adótanácsadását, 
hitelügyintézését, valamint mezőgazdasági 

szaktanácsadását és nyilvántartások (gazdálkodási 
napló, tápanyag gazdálkodási terv, nitrát jelentés, 

permetezési napló stb.) vezetését

KERESSEN BIZALOMMAL:
Szekszárd, 

Széchenyi u. 61.
(Bezerédj u. felől)

06-30-301-0293
mukner@freemail.hu

Jubileumi koncerten jártunk… 

Bátaszéki dalosok sikere Pécsen

Cecília napi hangverseny
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Mini Galéria
Bátaszék régen és ma címmel 
fotókiállítás látható december 

hónapban.

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, 
hogy könyvtárunk decemberben 

– tekintettel az ünnepekre – 
az alábbi nyitva tartás szerint 

vehető igénybe:
december 23-án, 
pénteken ZÁRVA 
december 24-én, 

szombaton ZÁRVA 
december 27-én, kedden 

13-17 óráig NYITVA 
december 28-án, szerdán 

08-12 óráig NYITVA 
december 29-én, csütörtökön 

08-12 óráig NYITVA 
december 30-án, 
pénteken ZÁRVA 
december 31-én, 

szombaton ZÁRVA.
Keresztély Gyula 
Városi Könyvtár

E S E M É N Y E K

A VÁROSI 
KÖNYVTÁR HÍREI

Családok gyermekekkel, nagyszülőkkel, 
barátokkal. Facsemeték ültetésre várva, 
névtáblával, szerszámok munkára készen. 
Ajándékcsomagok névre szólóan, benne 
születésnapi újság, olvasójegy, apró aján-
dék. Vers, gyermekműsor, zene, zsíros 
kenyér teával. Vendégkönyv, hogy üzenni 
lehessen a babáknak néhány gondolatot. 
Alkalom találkozásra, beszélgetésre, hogy 

a távol lévő szeretteinkre gondolhassunk, 
emlegessük őket: milyen jó lenne, ha ők 
is itt lehetnének; de mindenki tudja: majd 
jönnek, és látogatják a fát. November 19-
én, szombaton ennek részese lehetett az, 
aki kilátogatott a Bonyhádi útra. Úgy tű-
nik, minden rendben, de ott a kérdés, hogy 
vajon nem feledkeztünk-e el valamiről? 
Mert minden évben történik valami; most 

éppen egy gödörrel kevesebb volt. De egy 
kis összefogás, és már kezdődhet is az ül-
tetés. A szervezők köszönetüket fejezik ki 
a megjelent családoknak, valamint minda-
zoknak, akik bármiféle segítséget nyújtot-
tak a program megvalósításához.

Keresztély Gyula Városi Könyvtár és a Bátaszéki 
Nagycsaládosok Egyesülete

Baráti beszélgetésnek indult a találkozó a könyv-
tárban megjelent emberek, olvasók körében.  
A találkozás kellemes és sikeres volt, hatására 
többször összejöttünk, alternatív lehetőségeket 
vetettünk fel, majd megalakult a Széktársaság. 

Bátaszék neve, a névben rejlő szimbólum 
ösztönözött arra, hogy szókapcsolatot felhasz-
nálva, beépítve megalakuljon 2012-ben a Ke-
resztély Gyula Városi Könyvtárban a Széktár-
saság, találkozási fóruma a Székkonferencia. 
Elsődleges cél a bátaszéki polgárokkal való 
találkozás, gondolatok kicserélése, megérté-
se. Nem korlátozódik le a városra, lehetőséget 

nyújt arra, hogy másokat is megismertessen a 
bátaszéki gondolatokkal. Cél, hogy az ember, 
akinek szüksége van segítségre, kapaszkodóra 
találjon; ha mondanivalója van, megoszthassa 
gondolatait. A Széktársasághoz való csatlako-
zás széktársasági tag ajánlására történik.

A közelmúltban kedves eseményre került 
sor. Kellemes délutánt tölthettünk együtt a 
könyvtárban azokkal a barátainkkal, akik se-
gítői, �gyelmes kísérői voltak a Széktársaság 
életének. Néhány csendes beszélgetéssel el-
töltött óra pihenést és lelki megújulást jelen-
tett a résztvevők számára.             Müller Zsuzsa

Idén is volt faültetés

FOGLALJ HELYET!
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Kedves Pácienseim, kedves bátaszéki, 
alsónánai, alsónyéki, pörbölyi és kör-

nyékbeli Ismerőseim!
Fogorvosi tevékenységemet a 2016-os év 

végével befejezem. A szűk félévszázadnyi 
gyógyító szolgálatból – amelyből 43 évet 
Bátaszéken teljesítettem – visszavonulok.

Sok év telt el, mióta Budapesten el-
kezdtem az egyetemet, és családom sok 
tagjához hasonlóan én is a gyógyítás, az 
emberek szolgálata mellett köteleztem el 

magam. Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy ez nem volt olykor nehéz, de az öt és 
félezres lélekszámú körzetemben sok ked-
ves emberrel találkoztam – kisgyermektől 
az idősekig – amiért most nehezemre esik 
a búcsúzás. Tudatában voltam végig an-
nak, hogy fontos és értelmes munkát vég-
zek, és ez a hétköznapokban életörömöt 
adott. Szerettem a betegeimnek segíteni 
és mindig a legjobbat igyekeztem nyújta-
ni. Az évek során az i�úként megismertek 

nagyszülőkké lettek, mások – sajnos so-
kak – emlékké.

Az együtt töltött idő és törődés teszi 
fontossá a kapcsolataimat. A gyógyítással 
töltött napok véget értek a számomra, a 
következő éveket a családom körében, de 
továbbra is tevékenyen kívánom eltölteni. 
Hazánknak elkötelezett orvosokat kívá-
nok, Önöknek testi és lelki egészséget!

Tartsanak meg jó emlékezetükben!
Dr. Pataki Anna

E S E M É N Y E K

A Gondozási Központ Nappali Intézményének nevében valamennyi 
bátaszéki idősnek és családjaiknak kívánunk boldog karácsonyt!

Köszönjük mindazon barátainknak a munkáját, akik támogat-
ták céljainkat és aktívan is részt vállaltak időseink segítésében. 
Köszönjük támogatóinknak az egész éves segítségüket!

Nagyon szépen kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 
A reszkető kezű ősz apákat, 
A hajlott hátú jó anyákat. 
A ráncos és eres kezeket, 
Az elszürkült, sápadt szemeket. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.

(Óbecsey István: 
Szeressétek az öregeket)

jelző- és házi segítségnyújtás gondozói, idősek klubja, 
étkeztetés gondozói és munkatársai, nappali ellátás vezető

Köszönet-
nyilvánítás
A Bátaszéki Napsugár 
Nyugdíjas Egylet ez-
úton szeretne köszöne-
tet mondani Bátaszék 
Város Önkormányzatá-
nak, a TETT-nek, Bíró 
Csabának és a Magyar 
Református Szeretet-
szolgálatnak a 2016. évi 
támogatásért. 

Mezei Bonifácné és 
a Napsugár Nyugdíjas 

Egylet tagjai

Sok régi emlék, sok régi dal,  
Köztük most újból kisgyermek vagy.  
Ez az ünnep legyen úgy szebb, ahogy álmodban látsz,  
Egy új világ, hol teljesül, mit vársz.  
Egy éjjel, tele fénnyel, mikor szikrázik a hó,  
Egy új nap, melyre bármi írható.

Balázs Ádám

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag 

új esztendôt kívánunk!
Gondozási Központ dolgozói

AZ IPAROS KaVeZo PROGRAMJAI
December 17.:  BAD TIMES ÉS IRÓNIA (Kispál és a Borz, Quimby,  

Intim Torna Illegál) 
December 25.: KARÁCSONYI RETRO PARTY (DJ Szasza, Baja)
December 27.: ROCK AND ROLL PARTY – Buli rock zenével
 Belépés ingyenes!
December 29.: WELCOME
December 31.:  SZILVESZTERI ŐRÜLET 
 Belépés ingyenes! Ezen az éjszakán egy szerencsés 

tombolán visszanyeri esti fogyasztása árát!
RENDEZVÉNYEINKEN 

A BELÉPŐ MELLÉ KAPOTT TOMBOLÁN 
ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT NYERHETSZ! 

Áldott ünnepeket
kívánunk!

i i i
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November 5-én, szombaton a Bátaszéki 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat „Bátaszé-
ki Roma nap” címmel roma napot rendezett. 
A program a Pető� Sándor Művelődési Ház-
ban kezdődött 15 órától kézműves foglalko-
zással, fafaragással, egészségállapot felmérés-
sel és régi cigányokról készült fotókiállítást 
nézhettek meg a látogatók. A zenei műsor és 
a fellépések 17 órakor kezdődtek a Felvidék 
Néptánc Egyesület ovis és felnőtt csoportja, a 
Bátai Vadvirágok, a Mohácsi Tamburazene-
kar, a Bátai I�úsági Tamburazenekar, a Bátai 
Tamburazenekar, Markó Zsuzska és Csurai 
Attila szereplésével. A házigazdák �nom ka-
kaspörkölttel kedveskedtek a jelenlévőknek, 
a kicsiknek külön étellel, itallal készültek. Ez-
úton szeretném megköszönni a segítőimnek, 
Szabóné Béda Anitának, Tihanyiné Kismődi 
Ritának, Székely Lázárnak és Rózsikának, 
Kalmár Évinek, Petrovics Biankának, Bihari 
Dominikának, Id. Bihari Lászlónénak, Bihari 
László elnök úrnak, Kozák Rozália képviselő-
társamnak a munkáját.

Reméljük, hogy ezt a programot jövőre 
nyáron tudjuk megtartani, mely során sok-
kal több lehetőségünk lesz egy szabadtéri 
helyszínen.                                        Horváth Elekné

H Í R E K

A BHG-ASZ KFT. SZAKKÉPZÉST HIRDET 
 

KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE! 
 
 
 

Belső  képzéseinkre  várjuk  olyan  vállalkozó  kedvű  szakmunkások,  technikusok, 
érettségivel  rendelkezők  jelentkezését,  akik  szívesen  elsajátítanának  egy  új 
szakmát; nem tudnak vagy nem szeretnének eredeti szakmájukban elhelyezkedni! 

 
 

Januártól induló belső képzéseink: 
o CNC marógépen (elvárás szakirányú végzettség vagy érettségi) 

 

o CNC Huzalszikra forgácsoló gépen (elvárás szakirányú végzettség vagy érettségi) 
 

o Gépbeállítóként a Présüzemünkben 
 

o Szerszámkészítő 
 

Amit kínálunk: 
 

o Versenyképes jövedelem már a képzés ideje alatt, és utána is.  
o A fenti szakmák mindegyikét szakképzett dolgozóink felügyelete mellett sajátíthatják el.
o A képzés során jól teljesítőknek hosszú távú munkalehetőséget kínálunk. 

 

Elvárások: 
 

o Legalább egy szakmában megszerzett szakmunkás képesítés.
o Felvételi során a szükséges eredmény elérése. 
o Igény a hosszú távú együttműködésre. 

 
A szakképzésekre legkésőbb január 7‐ig várjuk a jelentkezéseket a BHG‐ASZ Kft‐nél. 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 4‐8. További 
információért keressen minket a +36 74 529 917 vagy a +36 70 382 0861 telefonszámok valamelyikén, e‐mail‐ben pedig a 
hr@bhg‐asz.hu címen! 

(elvárás szakmunkás végzettség)

(elvárás szakmunkás végzettség)

Az idei advent első 
rendezvényeként 
november 25-én, 
pénteken 17 órakor 
Karácsonyváró kéz-
műves foglalkozást 
tartottunk a Pető� 
Sándor Művelődési 
Ház zöld termében, 
ahol a legkisebbek 
készíthettek kará-
csonyi ajtódíszeket, 
hangolódva az ün-
nepi időszakra.        ■

Hangolódás az ünnepekre

Roma hírek
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„Lágerjárat”
November 16-án az iskola 7. és 8. osztályos 
német nemzetiségi nyelvet tanuló diákjai a 
népismereti óra keretében megtekintették 
Szekszárdon a „LÁGERJÁRAT” című utazó 
vagonkiállítást. A kiállítás kordokumentu-
mokkal, képekkel, vetítésekkel mutatta be a 
Szovjetunióba elhurcolt német nemzetiségi 
származású kényszermunkások sorsát, tra-
gédiáját az 1944 és 1949 közötti időszakból. 
A „Málenkij robot” története tabu téma volt, 
a történelemkönyvek nem tartalmazzák. Cé-
lunk az volt, hogy a �atalság körében ismert-
té váljon történelmünk sokáig eltitkolt része.

A német nemzetiségi munkaközösség tanárai

Próbatétel Meseországban
Meseszerető gyermekeket és felnőtteket 
vártak az általános iskola könyvtárába no-
vember közepén. Meseország bírái előtt 
két délutánon át 23 bátor próbatévő jelent 
meg, hogy bemutassa mesemondói ráter-
mettségét. A szabadon választott humoros 
népmesék mellett főként állatmeséket ad-
tak elő az alsó tagozatos diákok. Minden 
résztvevő dicséretben részesült a kiváló 
felkészüléséért ezen az évente megrende-
zésre kerülő versenyen.

Az idei legügyesebb első osztályos me-
semondók Pomsár Anna, Schroth Márta, 
valamint Fülöp Lilla és Kis Janka voltak. A 
második osztályosok közül Matejcsek Míra, 
Szabó Anna és Molnár Erna győzte meg a 
zsűrit. A harmadikosok élén Storcz Boglár-
ka végzett, őt Vida-Szaksz Lili és Zörényi 
Dávid követte. A negyedikesek első helye-
zettje Tóth Alexandra, megelőzve Molnár 

Pált és Tóth Kristófot. A jövő évi találkozá-
sig is olvassatok sok mesét – ezzel a gondo-
lattal zárult ez a tartalmas program. (DJ)

Játékos sportverseny
November 28-án iskolánk rendezte meg a 
játékos sportverseny városkörnyéki fordu-
lóját. A megmérettetésen négy csapat vett 
részt: Őcsény, Tolna, Tengelic és Bátaszék. 
A játék 6 versenyszámból állt, amelyeket az 
országos versenykiírásból választottunk ki. 
A csapatoknak minden feladatnál tizen-
két játékost kellett szerepeltetniük, akik 
a 2008, 2007 és a 2006-os korosztályból 
kerültek ki. A versenyzők nagy izgalom-
mal és lelkesedéssel vetették bele magukat 
az összecsapásokba, amelyek a következő 
eredménnyel végződtek: I. Bátaszék, II. 
Őcsény, III. Tolna csapata.

A győztes csapat tagjai: Kollár Lilla, Matej-
csek Míra, Pomsár Anna, Bogár Zsó�a, Dé-

kány Zóra, Sebestyén Anna, 
Köbli Ágnes, Mattenheim 
Janka, Szilágyi Patrícia, 
Gondos Zoltán, Tóth Tar-
hos, Kollár Levente, Verhás 
György, Csendes Marcell, 
Izsák Bence, Szilágyi Sza-
bolcs. Ezzel a győzelemmel 
iskolánk csapata kivívta a 
továbbjutást a játék megyei 
versenyére. Gratulálunk! 

Teremlabdarúgás – 
FUTSAL

November 21-én rendez-
tük meg a Körzeti diáko-
limpiai fordulót négy csa-

pattal. A körmérkőzéses tornán Bátaszék 
mindhárom ellenfelét legyőzve az első 
helyen jutott tovább a Városkörnyéki meg-
mérettetésre Tolna csapatával, akik a má-
sodik helyet szerezték meg.

A csapat tagjai voltak: Horváth Roland, 
Farkas Kevin, Rafael Gyula, Héhn Olivér, 
Nagy Benedek, Sárközi Krisztofer, Berényi 
Szilveszter és Feri Árpád. 1. Bátaszék, 2. 
Tolna, 3. Decs, 4. Őcsény.

Megyei szintű rajzverseny
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Is-
kola minden évben névadója születésnap-
jára rajzpályázatot ír ki a megye iskolásai-
nak. Idén az alsósok témája az „évszakok” 
volt, míg a felsősöké szabadon választott. 
A szervezők a beérkezett 335 munkából 
nagyszabású kiállítást rendeztek. Az ered-
ményhirdetésen a rajzokat Kovács Tibor 
művésztanár értékelte. Kategóriánként 3-3 
tanulót díjaztak. 

Iskolánkból Tóth Vászoly Vata (1.b) és Sár-
közi Eugénia (4.b) III., Frányó Zorka (7.b) 
II. helyezést ért el. Különleges képalakításáért 
Káldi Kata (6.c) különdíjat kapott.                 BE

(Folytatás a következő oldalon.)

D OROT T YÁS H Í R E K



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.szám INGYENES

92016. DECEMBER 16.

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

„A természet hangjai” 
– országos szintű rajzpályázat

Az Érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár Zenei Könyvtára  
„A természet hangjai” címmel országos rajzpályázatot írt ki.  
A pályázók olyan zeneművekből választhattak, melyekben 
„megszólal” a természet. A rajzversenyre az ország 28 iskolájá-
ból 319 rajz érkezett. A zsűri négy kategóriában az első három 
helyezettet díjazta és összesen 3 különdíjat osztott ki.

Iskolánkból Schmidt Anett (6.b) különdíjként értékes aján-
dékcsomagot vehetett át a szervezőktől.                                     BE

I S K O L A I  H Í R E K

GÉZÁS HÍREK
• November 12-én tartot-

tuk meg az immár hagyo-
mányos jótékonysági Géza- 

bálunkat. A vendégeknek a talpalávalót 
a Dynamic zenekar szolgáltatta. Az este 
folyamán a báli közönséget a volt és jelen-
legi gimnazistákból álló Pántlika Zenekar 
– Szabó Péter Bence, Farkas Tamás, Szabó 
Barnabás (12.B), Fehér Dániel (8.A), ven-
dégként Magdali Anna – szórakoztatta 
rövid műsorral. Ezúton is megköszönjük 
minden kedves támogatónk segítségét. 
A báli adományokat a tanulók versenyez-
tetésére, év végi könyvjutalmakra és nyári 

tuk meg az immár hagyo

D OROT T YÁS H Í R E K

Márton naphoz kötődő projekthetünk 
utolsó előtti napján óvodánk aulája adott 
helyszínt a gyerekek szerepléséhez. El-
sőként Márton püspök legendáját eleve-
nítette fel a csoportokból összeváloga-
tott, vállalkozó kedvű „alkalmi társulat”, 

melynek tagjait kicsik és 
nagyok egyaránt képvisel-
ték. Ezt követően német 
nemzetiségi táncokat mu-
tattak be óvodásaink. Kü-
lön öröm, hogy a nemze-
tiségi csoportok gyerme-
keihez más csoportokból 
is csatlakoztak óvodások, 
akik szívesen járták a tán-
cot társaikkal.

November 11-én, pén-
teken délután megtelt az 
óvoda előtti parkoló ér-
deklődőkkel, majd Márton 
püspököt követve hosszú 
sorban elindult a lampio-
nos felvonulás. Visszaér-

kezve az indulás helyszínére szeretetlako-
mával vártuk vendégeinket.

Köszönjük mindenkinek a részvételt, 
mellyel hozzájárultak rendezvényünk si-
keréhez! ■

Tíz évvel ezelőtt Szlovéniában „mézes 
reggeli” néven indult egy kezdeménye-
zés, melynek egyik célja, hogy felhívja a 
�gyelmet arra, hogy a jó étkezési szoká-
sokat már gyermekkorban ki kell alakí-
tanunk. Mára Európai Mézes Reggeli né-
ven több Uniós tagország is csatlakozott 
a programhoz. A kezdeményezés céljai:

• a méhek és az egészséges életmód 
népszerűsítése,

• a mézfogyasztás számos előnyét meg-
ismertetni a gyerekekkel,

• a helyben termelt élelmiszerek meg-
ismertetése,

• �gyelemfelhívás a reggeli fontosságá-
ra és az egészséges táplálkozásra,

• annak hangsúlyozása, hogy a méhek 
munkája jelentősen hozzájárul a környe-
zetvédelemhez és a biológiai környezet 
változatosságához.

Európa több országában a „mézes reg-
geli” napján a kezdeményezéshez csatla-
kozó iskolákban, óvodákban a gyerekek 
helyi méhészek mézeit kapják reggelire, 
ezzel is népszerűsítve az egészséges méz-
fogyasztást és a helyi családi méhészeteket.

Óvodánkban Vörös Balázs méhész lát-
ta vendégül a gyerekeket.                          ■

MÉZES REGGELI

Hagyományos Márton nap az óvodában



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.szám INGYENES

10 2016. DECEMBER 16.

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

I S K O L A I  H Í R E K

honismereti táborra fordítjuk majd. Tá-
mogatóink voltak: BÁT-GRILL K�., Edit 
Kozmetika, Molnár Optika, Skorday Etel-
ka, Tarjányi Pálné, OTP – Foltinné Götz 
Ágnes, BROT K�., dr. Somosi Szabolcs, id. 
Schroth Ádám és családja, Schroth Zoltán 
és családja, Miskolci Balázs, BÁT-KOM 
2004 K�. Bátaszék, Alsónyék Önkormány-
zata, Kovács Emma, Ágnes Hajstúdió, Bá-
zis Kutyaszertár, 3 Tihanyi Autószerviz, 
Szabóné Lajtos Ibolya fodrász, Tercia Ven-
déglő, Neidhardt Ágnes, Bátaszék Város 
Önkormányzata, Pulai Erzsébet, Zsikó La-
jos, Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola, Kismődi Ferencné, Werner Pincé-
szet, Kőnig Tímea Virágbolt, Gemenc Bau 
K�., Kovács Norbert, Bátai József, Miskei 
Vendel, Szűcs Gáborné, Virágmozaik Báta-
szék, Székely Ilona és Parti István, Sümegi 
család, Bozsolik család, Hajdú család, Oláh 
család, Duzsi Péter családja, Treszner Noé-
mi családja, Puskás Petra családja, Schmidt 
Andrea családja, Marosi Botond család-
ja, Háder Dániel családja, Gaál Dorottya 
családja, Bognár Dorina családja, Győri 
Liána családja, Fülöp Anna családja, Szabó 
Zsombor családja, Széles Tamás családja, 
Göttlinger Laura családja, Draskovits Ven-
cel családja, Szilágyi Lili családja, KARKER 
Bt. Őcsény, Skorday Gabriella, Cziegler 
Gabriella, Szekeres Györgyi, Faller János.

• November 15-én került sor a Filhar-
mónia i�úsági hangversenybérletének idei 
első előadására, amelyben a pécsi Zengő 

Együttes népi hangszereket mutatott be a 
diákoknak.

• Az őszi érettségi vizsgaidőszakban a II. 
Géza Gimnázium 9 tanulója tett előreho-
zott emelt szintű érettségi vizsgát angol, 
illetve német nyelvből. Nagyon szép ered-
mények születtek. Angol nyelvből sikeres 
emelt szintű érettségit tettek: Izsák Pé-
ter, Péter Anita (12.A), Soós Eszter (12.B). 
Eredményük egyben középfokú nyelvvizs-
gának is minősül. Német nyelvből sikeres 
emelt szintű érettségit és vele középfo-
kú nyelvvizsgát szereztek: Balázs Gergely 
(12.B), Kaszás Maja (12.A), Keszeli Patrik, 
Kovács Viktória (12.B), Péter Anita (12.A). 
Szabó Kinga Klára (12.B) német nyelvből 
sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tett.

• November 23-án a II. Géza Gimná-
zium 44 diákja (a 8-12. évfolyamból) 
Krammerné Gehring Éva és Mayer Emese 
tanárnő kíséretével Pécsre utazott, hogy a 
Nagy Lajos Gimnáziumban megtekintse 
egy Angliából érkezett színtársulat Twist 
Oliver című előadását. Már az ötödik al-
kalom volt az idei, hogy a gézások megte-
kintették e néhány tagú, lelkes színészcsa-
pat különböző produkcióját, amely járja 
Európát, és előadásaival igyekszik segíteni 
a �atalokat az angol nyelv elsajátításában.

• November 23-án Szekszárdon, a Babits 
Mihály Kulturális Központban került sor a fel-
sőoktatási intézmények bemutatkozására. A 
továbbtanulási börzére a 11. és 12. évfolyamos 
gézás diákok is ellátogattak egy különbusszal. 

• November 24-25-26-án, ugyancsak a 
szekszárdi Babits Mihály Kulturális Köz-
pont adott helyet a középiskolák tájékoztató 
börzéjének, melyre az általános iskolásokat 
várták a szervezők. A II. Géza Gimnázium 
is jelen volt egy bemutatkozó kiállítással. 

• November hónapban iskolánk tanu-
lói a Megyei Diákolimpiákon sikeresen 
szerepeltek. Az asztalitenisz megyei dön-
tőjében Puskás Petra (9.B) szerezte meg 
az első helyet, ezzel bejutott az országos 
döntőbe. Kovács Róbert (9.B) III. helye-
zett lett. Az úszás megyei döntőjében Sö-
rös Noémi (10.B) 100 méteres hátúszásban 
győzött, ezzel ő is továbbjutott az országos 
döntőbe. Ezüstérmet szerzett: Bátai Eszter 
(12.A) 100 m mellúszásban, Fodermayer 
Eszter (10.A) 100 m mellúszásban, Nagy 
Dávid (10.A) 100 m mellúszásban. Bron-
zérmes lett Somosi Szabolcs (10.A) 100 m 
gyorsúszásban.                             Horváth Jánosné

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendel-
lenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt! Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. • Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-
70-330-5384 • E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberi-
jogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették 
a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. Alapítvá-
nyunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok 
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Állam-
polgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány. Cím: 1461 Buda-
pest, Pf.: 182. • Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 • E-mail: 
panasz@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

MEGHÍVÓ
A II. Géza Gimnáziumban várunk 

minden érdeklődőt 
a második nyílt napunkon:

2017. január 7-én (szombaton) 
8 órától.

Igazgatói tájékoztatót hallhatnak 
a diákok és a szülők, 

majd ismerkedhetnek az iskolával.
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H Í R E K

Rengeteg tudományos hír, kutatás szól ar-
ról, hogy a D-vitamin-hiány akut probléma 
a magyar népesség körében – a felnőtt ma-
gyar lakosság 95%-a D-vitamin-hiányos.

A szervezet egészséges működéséhez szá-
mos vitaminra, nyomelemre van szükség. 
Az utóbbi évek kutatásai során fokozott �-
gyelmet kapott a D-vitamin szerepe, mivel 
felismerték, hogy hatása nem korlátozódik 
a csontanyagcserére, fontos szerepet játszik 
a szervezet immunfolyamataiban is. Meg-
felelő mennyiség szükséges belőle ahhoz, 
hogy a veleszületett és a szerzett immnuni-
tásban a sejtek funkcióját aktiválja, ilyen 
módon csökkentve a gyulladásos fo-
lyamatokat, megelőzve a betegségeket. 

A D-vitamin zsírban oldódó vita-
min, mely a szervezetben raktározó-
dik. Provitaminjából a napfény UVB 
sugarának hatására a bőrben képző-
dött D3-vitamin jut a szervezetbe. Azon-
ban nem a napfény az egyetlen lehetőség 
a D-vitamin felvételére: tápanyagokkal is 
magunkhoz vehetünk D3-vitamint. Ilyen 
források a tejtermékek, a tojás, a tőkehal 
és a tőkehal májának az olaja. Napsütéses 
időben akár fél óra szabadban eltöltött idő 
is elég lehet, hogy napi D-vitamin-szük-
ségletünket fedezzük. A téli borongós 

hónapok alatt azonban gyakran alakul ki 
hiányállapot, pótlásáról ezért különösen 
fontos ekkor gondoskodnunk. Vizsgála-
tok támasztják alá ugyanis, hogy a D-vi-
tamint rendszeresen szedők körében jóval 
alacsonyabb számban fordul elő in�uenza 

és egyéb légúti megbetegedés. A D-vita-
min ezen kívül szerepet játszik az allergiás 
ekcéma és allergiás asztma kialakulásának 
megelőzésében is. 

A D-vitamin pótlására az egyén élet-
korától, életkörülményeitől, az éghajla-
ti viszonyoktól és az étkezéstől függően 
nemcsak csecsemő-, gyermek- és időskor-

ban van szükség, hanem az élet minden 
szakaszában. A hazánkban érvényes szak-
mai protokoll a gyermekek 3 éves koráig 
írja elő kötelezően a D-vitamin rendsze-
res pótlását, illetve valamivel tovább, ha a 
gyermek a téli hónapokban tölti be 3. élet-
évét, ez esetben a vitamin szedése tavaszig 
javasolt. Ezután az édesanyák többsége – 
kellő információ hiányában – vagy nem 
tulajdonít jelentőséget a rendszeres pótlás-
nak, vagy a táplálék-kiegészítő készítmé-
nyekben elérhető mennyiségre hagyat-
kozva igyekszik fedezni a gyermek vélt 
szükségleteit. Egészséges felnőttek eseté-
ben a napi D-vitamin bevitel 1500-2000 
Nemzetközi Egység (korábban 400, majd 
800 NE volt). Ezt a mennyiséget ajánlott 

bevinni ősztől tavaszig táplálék-kiegészítő 
vagy gyógyszer formájában.

A legfrissebb számítások szerint a D-vi-
tamin-hiány megszüntetésével a magya-
rok halandósága 7-10%-kal csökkenne, az 
átlagéletkor pedig 2-3 évvel nőne. A szük-
séges D-vitamin-érték elérése 26%-kal 
csökkentené a csípőtáji törések, 78%-kal 
a gyermekkorban kialakuló egyes típusú 
cukorbetegség, 35%-kal a rákos megbete-
gedések és jelentős mértékben az in�uen-
za kockázatát.                                         Védőnők

Bátaszék területén sajnos egyre többször 
találkozhatunk szomorú sorsú állatok-
kal. Egyesületünk mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy az adott helyzetet 
rendezni tudja, az érintett állat megfelelő 
környezetben, biztonságban legyen elhe-
lyezve. Sajnos eljutottunk arra a pontra, 
hogy ideiglenes helyeink megteltek, nem 
tudunk több állatot befogadni, mert nincs 
hová elhelyeznünk őket. Ezért kérjük a 
bátaszéki, illetve a környékbeli lakosok 
segítségét. Miután az egyesület menhellyel 
nem rendelkezik, a kutyusok elhelyezését 
kizárólag ideiglenes befogadókkal tudjuk 
megoldani, csak ezen múlik, hogy a bajban 
lévő állatokon segíteni tudjunk. A hozzánk 
kerülő kutyák előéletéről, viselkedéséről 
gyakran semmit nem tudunk, de minden 
esetben ellenőrizzük őket személyesen, így 
olyan helyet keresnénk nekik, ahol meg-
oldható a biztonságos elhelyezés akkor is, 
ha esetleg nem jönne ki a már meglevő 

kutyusokkal, esetleg cicákkal. 
Kérjük, segítsen, hogy esélyük 
legyen olyan életet élni, ami 
alanyi jogon kijárt volna 
nekik eddig is!

Amit biztosítunk:
– az adott állat/ok orvosi 

költségeit, élelmezését az egye-
sület �nanszírozza,

– gazdi keresésüket, hirdetésüket, 
örökbeadásukat az egyesület intézi.

Amit kérünk: biztonságos elhe-
lyezés, szerető gondoskodás, rendszeres 
kapcsolattartás velünk. Előfordulhat az is, 
hogy valaki rendelkezik egy éppen eladás-
ra váró, de jelenleg üresen álló ingatlannal. 
Esetlegesen ez is segítség lehet, mert ön-
kéntesek segítségével az ellátásukat meg 
tudnánk oldani.

Kérjük, ha bármilyen ötlet felmerül a se-
gítségnyújtást illetően, jelentkezzen! Egyre 
több esetben fordul elő, hogy saját vagy 

hozzátartozó kutyáját szeretné valaki, 
hogy átvegyük, és új gazdit keres-
sünk számára. Fontos tudni, hogy 
pont azért, mert csak ideiglenesek-
kel biztosítható az elhelyezésük, az 

utcán lévő kóbor kutya mindig 
elsőbbséget élvez. Ezért kérjük 
szépen, ha valaki segítséget 
kérne a gazdi keresésben, idő-
ben jelezze, mert egyik napról 

a másikra nem lehet egy kutyát 
sem felelősséggel gazdához adni. 

Kérjük szépen, hogy megfontolt döntéssel 
segítsék mindennapi munkánkat! 

Mondovits Krisztina elnök – Zöldvölgy Völgységi 
Kistérségi Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

A Zöldvölgy Völgységi Kistérségi Környe-
zetvédelmi Közhasznú Egyesület IDEIG-
LENES BEFOGADÓK jelentkezé sét 
várja az alábbi e-mail címen: zoldvolgy  - 
allatotthon@gmail.com

EZÉRT SZEDJEN D-VITAMINT!

Ideiglenes befogadók jelentkezését várják

gyelmet kapott a D-vitamin szerepe, mivel 
felismerték, hogy hatása nem korlátozódik 
a csontanyagcserére, fontos szerepet játszik 
a szervezet immunfolyamataiban is. Meg-
felelő mennyiség szükséges belőle ahhoz, 
hogy a veleszületett és a szerzett immnuni-

kutyusokkal, esetleg cicákkal. 
Kérjük, segítsen, hogy esélyük 

költségeit, élelmezését az egye-

– gazdi keresésüket, hirdetésüket, 
örökbeadásukat az egyesület intézi.

hozzátartozó kutyáját szeretné valaki, 
hogy átvegyük, és új gazdit keres
sünk számára. Fontos tudni, hogy 
pont azért, mert csak ideiglenesek
kel biztosítható az elhelyezésük, az 

utcán lévő kóbor kutya mindig 
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H Í R E K  –  S P O R T H Í R E K

NEMZETÔRSÉG
Október 6-án Szekszárdon voltunk a Béla 
téren 6 fővel az aradi vértanúk megemlé-
kezésén, ahol történelmi zászlókkal dísz-
őrséget álltunk és koszorúztunk. A szek-
szárdi középiskolások egy része egy-egy 
szál virággal emlékezett meg az aradi vér-
tanúkra.

Október 23-a számunkra nagyon zsú-
folt nap volt. Bátaszéken kezdtük a meg-
emlékezést, a Mansfeld Péter emlékére 
felállított kopjafánál díszőrséget álltunk 
a zászlókkal. Ezután a Városháza falán 
elhelyezett 1956-os Emléktáblánál szin-
tén díszőrséget álltunk és elhelyeztük a 
kegyeleti koszorúnkat. Az alegységünk 
másik fele Szekszárdon vett részt, dísző-
rséget álltak és koszorúztak az 56-os em-
lékműnél.

Október 26-án Szekszárdon voltunk a felújí-
tott második világháborús emlékmű átadásán. 

Október 30-án temetőszolgálatot lát-
tunk el a Garay utcában. 

Novemberben a szokásos hétvégi szolgá-
latokon kívül kettő nagyobb szolgálatuk volt. 
Szeretnénk megköszönni azoknak az autó-
soknak, akik tudomásul vették a több éve 
bevált forgalmirend-változást. A temetőszol-
gálat zárásaként a szolgálatban lévő társakkal 
megemlékezést tartottunk egykori parancs-
nokunk, Marinkovics István nemzetőr ezre-
des sírjánál. Gyertyagyújtással és egyperces 
néma csenddel tisztelegtünk az emlékére. 

November 11-én a vezető óvónő felké-
résére a Márton napi felvonulást biztosí-
tottuk 5 fő nemzetőrrel és 1 fő polgárőrrel. 
Az útvonal: Hunyadi utca, Arany János 

utca, Parksétány és végül a Bezerédy utcán 
vissza a Hunyadi utcába, ahol már min-
denkit forró teával, forralt borral és zsíros 
kenyérrel vártak. Ezúton szeretném meg-
köszönni Farkas Andrásnak, a Polgárőrség 
elnökének, hogy kisegítette a csapatunkat. 
Köszönöm Kapási Sándor polgárőrnek a 
segítséget és az együttműködést. 

Ebben az évben csapatunk 2 támogató-
nak szeretne köszönetet mondani: Hallai 
Antalnak és �ának, Hallai Péternek. 

Minden kedves bátaszéki lakosnak, 
támogatónknak, a Cikádor újság olva-
sóinak eredményekben gazdag, boldog 
új évet kívánok a Bátaszéki és a Megyei 
Nemzetőrség nevében.

Tisztelettel: Kamenszky Tamás nemzetőr 
Megyei elnök – parancsnok 

Időpont:  2016. december 27–30.
9–20 óráig

Helyszín: Kalász János Városi  
Sportcsarnok

Csapatok
Pro�: GOLD CAR, KRISZT KFT., BU-
DAI PIZZÉRIA, STRUBI FC., PR-FU-
TÁRSZOLGÁLAT, BOWDENTECH-
NIKA, PALERMO, SSC WELOREX, 
UNKNOWN, REÁL ÉLELMISZER, KIS 
DANKÓ
Amatőr: SPEED, TORPEDÓK, HB BT., 
GRUND SC., IZOMIX, SSC WELOREX, 
BOR- ÉS HALÁSZTANYA, BEHER 
TRADE, ZÖLDHÁZ

Sok szeretettel várnak mindenkit 
a szervezôk! 

Idén is többször megmozgattam az agy-
sejtjeimet különböző sakkversenyeken. 
A Vasutas Szakszervezet keretén 
belül Pécsett megrendezett sakk-
versenyen női I. helyen végeztem. 
Ugyancsak Pécsett, a 66. Vasutas-
napon női 2. helyezést értem el. 

Csillagsakk versenyek: 
július 18-án ismét megren-
dezésre került Pardubicén 
a Polgar Superstar Chess 
World Championship, 
ahol az utolsó forduló-
ig a 3. helyen álltam a 
női mezőnyben, de vé-
gül fél pont hátránnyal 
a 4. helyen végeztem. 
Senior kategóriában 
viszont 2. helyezést ér-
tem el. A díjátadásnál 
nemcsak Polgár László, 
hanem Polgár Judit is 
közreműködött. 

Budapesten, a Gel-
lért Hotelben meg-
rendezett Csillagsakk 
világversenyen a B. 
csoportban 2. helyen 
tudtam végezni. 

Kalocsán, a Logikusakk Kupa hexasakk 
versenyen egyedüli női versenyzőként in-
dultam, akárcsak Debrecenben, a 29. Haj-
dú Kupán, ahol küzdelmes játszmáim elle-
nére csak az 5. helyet tudtam megszerezni. 

Október 8-án Világsakk fesztiválon is 
részt vettem Polgár Zsó�a szimultánján. 

Végig küzdöttem, egészen a ki-
értékelésig játékban tudtam 
maradni.  

Pereszlényi Gabriella

2016. évi sakk eredményekFENYÔ KUPA 

Csapatok

A Vasutas Szakszervezet keretén 
belül Pécsett megrendezett sakk-
versenyen női I. helyen végeztem. 
Ugyancsak Pécsett, a 66. Vasutas-
napon női 2. helyezést értem el. 

dultam, akárcsak Debrecenben, a 29. Haj
dú Kupán, ahol küzdelmes játszmáim elle
nére csak az 5. helyet tudtam megszerezni. 

Október 8-án Világsakk fesztiválon is 
részt vettem Polgár Zsó�a szimultánján. 

Végig küzdöttem, egészen a ki
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Változatos őszi szezont zárt a Bátaszék SE 
Karate Szakosztálya. Sikerekben, kudar-
cokban, öröm- és bánatkönnyekben nem 
voltunk híján. Október 8-án csapatunk 
a Wado Magyar Bajnokságon vett részt 
Soroksáron. A helyszín nem ismeretlen, 
mondhatni hazai pálya a mieinknek, mert 
az utóbbi években több komoly versenynek 
adott otthont a soroksári sportcsarnok. Az 
országos stílusbajnokságon 14 csapat 230 
fő versenyzője vett részt, mely mindig 
egy presztízsverseny is, hogy „mely klub 
a wado karate stílus legjobbja Magyaror-
szágon”. Számunkra ez sosem kérdés, és 
igyekeztünk minden tőlünk telhetőt meg-
tenni, hogy ezt bebizonyítsuk. A 2016. évi 

Wado Magyar Bajnoka a Bátaszék SE lett, 
14 arany, 15 ezüst és 16 bronzéremmel. 
Eredmények:

1. helyezett: Kiss Bánk Botond (kata, ku-
mite), Izsák Bence (kumite), Nagy-Jánosi 
Botond (kumite), Takács Kolos (kumite), 
Gáll Péter (kumite), Flóderer Károly (kumite 
kadet és junior kategóriában), Mórocz Ákos 
(kumite), Paksi Péter (kumite), Nagy-Jáno-
si Botond, Kiss Bánk Botond, Szabó Gergő 
(csapat kata), Gáll Péter, Mórocz Ákos, Pak-
si Péter (csapat kumite), Kaszás Maja (ku-
mite), Liska Zsó�a (kumite);

2. helyezett: Szilágyi Tamás (kata), Szil-
ágyi Péter (kata), Szabó Gergő (kumite), 
Ligeti Ákos (kumite), Takács Kolos (ku-

mite), Mórocz Ákos (kumite), Bomba 
Gábor (kumite), Ludwig Róbert (kumite), 
Kovács Zoltán (kumite), Izsák Bence, Kiss 
Bánk Botond, Ligeti Ákos (csapat kumite), 
Mendi Noémi (kumite i�úsági és kadet ka-
tegóriában), Győri Liána (kumite), Kaszás 
Maja (kumite), Mattenheim Liza, Péter 
Boglárka, Mendi Noémi (csapat kumite);

3. helyezett: Elekes Máté (kata), Izsák 
Bence (kata), Nagy-Jánosi Botond (kata), 
Szabó Gergő (kata), i�. Szilágyi Péter 
(kata), Steigler Bence (kumite), Kovács 
Sándor (kumite), Verebi Máté (kumite), 
Gáll Péter (kumite), Szeifert Géza (kumi-
te), Takács Kolos, Flóderer Károly, Ludwig 
Róbert (csapat kumite), Péter Boglárka 

(kata), Mattenheim Janka (kumite), Pé-
ter Boglárka (kumite), Köbli Ágnes, Péter 
Boglárka, Mattenheim Janka (csapat kata).

Egy méreteiben sokkal kisebb verseny-
nyel folytattuk a felkészülést Barcson. A 
Barcsi VSE-vel való kapcsolatunk több év-
tizedes, és az utóbbi időkben több ízben is 
elfogadták meghívásainkat, ezért döntöt-
tünk úgy, hogy a Dráva Kupát beillesztjük 
a kicsik felkészülési programjába. A verse-
nyen kb. 130-140 versenyző volt, viszont 
voltak horvát és szerb klubok is, így egy 
kisebb nemzetközi megmérettetésbe csöp-
pentünk. A Bátaszék SE 7 fővel nevezett, és 
végül 3 arany, 2 ezüst, valamint 3 bronzé-
remmel zárta a versenyt.

1. hely: Kiss Bánk Botond (kumite), Men-
di Noémi (kumite), Szabó Gergő (kata);

2. hely: Kiss Bánk Botond (kata), 
Nagy-Jánosi Botond (kumite);

3. hely: Nagy-Jánosi Botond (kata), Li-
geti Ákos (kumite), Takács Kolos (kumite).

Kétségtelen, hogy az év legnagyobb ese-
ménye a 43. Wado-Kai Európa Bajnokság 
volt, melynek ezúttal Belgium adott otthont 
egy Liege melletti régióban, Visé-ben. A 
kvali�káció és felkészülések – mondhatni 
– egy évig tartottak, de az utolsó felkészü-
lési folyamat augusztus elejétől indult el. A 
Wado-Kai Európa Bajnokságra 18 sporto-
lót delegáltunk, már ez is egy kisebbfajta 
rekord, hiszen külföldön rendezett konti-
nens bajnokságon korábban soha nem vet-
tünk részt ennyi versenyzővel. A versenyen 
15 ország több mint 600 versenyzője vett 
részt, és nagyon jónak tűntek az előjelek. 
Az előkészületek alapján azt hittük, hogy 
a szervezők megugorják a tavalyi magyar 
EB szintjét. A verseny közben sajnos csa-
lódnunk kellett. A verseny logisztikája tel-
jesen szétesett, és az alacsony kvalitású és 
kimondottan rosszindulatú bírók csak fo-
kozták a diszkomfort érzetet. Az egyedüli 
szépségtapasz csak az maradt, hogy a ver-
senyzői gárda évről évre erősödik. Magas 
tudású és rendkívül szimpatikus ukrán, 
skót, belga, macedón és angol csapattal 
mérkőzhettünk meg, ami mindenképp ta-
nulságos volt. A bátaszéki csapatot sajnos 
nem egyszer az alacsony színvonalú bírói 
team ütötte el az éremszerzéstől. Végül 5 
ezüst és 8 bronzéremmel zártuk az EB-t. 
A mieinkre nem lehet különösebb panasz, 
mindent megtettek a küzdőtéren. 2. hely: 
Takács Kolos (i� kumite), Gáll Péter (ka-
det kumite), Kiss Bánk Botond (gyermek 
kumite) Szabó Gergő (gyermek csapat ku-
mite), Kovács Zoltán és Babos Csaba (ve-
terán csapat kumite);

3. hely: Ludwig Róbert (felnőtt kumite), 
Mórocz Ákos (junior kumite), Flóderer 
Károly (kadet kumite), Kiss Bánk Botond, 
Szabó Gergő (gyermek páros Kata), Ka-
szás Maja (junior kumite), Liska Zsó�a 
(U21 kumite és csapat kumite), Kovács 
Zoltán (veterán kumite). 

Az EB sportpolitikai sikere, hogy a FEW 
(Federation European Wado-kai) közgyű-
lése beválasztotta Nagy Ákost az öttagú 
elnökségbe, és a FEW versenyszervező bi-
zottságába. Köszönjük a bíztató üzeneteket, 
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Karate ôszi szezon, öröm vs. bánatkönnyek

A Bátaszék SE Wado-Kai Európa Bajnoki résztvevői
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a pozitív energiákat. Köszönjük Bátaszék, és 
a versenyzők szüleinek támogatását!

A versenyidőszak utolsó szakasza iga-
zán sűrűre sikeredett. November utolsó 
hétvégéjén két programunk is volt. Szom-
baton a XII. Őszi Bátaszék Bajnokságot 
rendeztük meg az óvodás és általános 
iskolás korú versenyzőinknek. A házi 
bajnokság – melyen generációk nőttek 
fel – ismét népesre és remek hangulatúra 
sikeredett. Ezúttal sem maradtunk csak 
magunk, a Mohácsi TE ismét elfogadta 
meghívásunkat, és elhozta a csapat apra-
ját. A versenynek – mint mindig – az idén 
is megadtuk a módját, a Bátaszék SE teljes 
infrastruktúráját felvonultattuk, akár egy 
több száz fős versenyen, és minden indu-
ló érmet kapott. A bajnokságnak ezúttal 
is csak győztesei voltak. 

Házi bajnokaink kihon versenyszám-
ban: Nagy-Jánosi Bátor, Ferger Bence, Pap 
Ákos, Váncsa Zsombor, Bognár Barna, 
Blága Barbara, Kovács Bíborka, Hegedűs 
Mirjam, Mátyás Eszter.

Házi bajnokaink kata versenyszámban: 
Izsák Gergő, Steigler Bence, Nagy-Jánosi 
Botond, Kiss Bánk Botond, Köbli Ágnes.

Házi bajnokaink szivacs küzdelem ver-
senyszámban: Nagy-Jánosi Bátor, Pap Ákos, 
Gál Dániel, Illés Merse, Izsák Fruzsina.

Házi bajnokaink kumite versenyszám-
ban: Izsák Gergő, Bognár Barna, Nagy-Já-
nosi Botond, Izsák Bence, i�. Szilágyi Pé-
ter, Máté Mirkó, Mattenheim Liza, Marosi 
Liza, Péter Boglárka, Auth Eszter.

Igazi nagy falattal zártuk a szezont és 
kizárólag egy célnak szerettünk volna 
megfelelni. Egy két fős csapattal nevez-

tünk a 23. Tatami Kupára, mely az idén 
rekordlétszámot produkált. 13 ország 760 
versenyzője nevezett hazánk egyik legna-
gyobb szabású versenyére. A Tatami Kupa 
a Magyar Karate Szövetség egyik kiemelt 

kvali�kációs versenye, pontosabban a kva-
li�káció utolsó állomása. A tét, hogy kate-
góriánként ki az az egy fő, aki képviselheti 
hazánkat a februári szó�ai, korosztályos 
WKF Európa Bajnokságon. A juniorok -68 
kg-os mezőnyében eddig Mórocz Ákos állt 
az első helyen egy ponttal, tehát muszáj 
volt bebiztosítani magunkat. A verseny jól 
indult Ákos számára, először görög, majd 
– egy a kvali�kációban szereplő – magyar 
ellenfelét búcsúztatta. A harmadik körben 
egy olyan MTK-s versenyzőt fogtunk ki, 
akit eddig mindig sikerült legyőznünk. 
Sajnos az elődöntőben ezúttal a bírói tá-
mogatás a fővárosi versenyzőnek kedve-
zett. A vigaszágon egy bosnyák versenyzőt 
győztünk le, így végül a harmadik helyen 
zártunk. Az örömbe azért némi bánat is 
vegyült, ugyanis a másik ágon lévő magyar 
versenyző szintén 3. helyen zárt, mivel ő 
az első helyezettől kapott ki, Ákos pedig a 
második helyen végző versenyzőtől, ezért 
a konkurens 2 pontot, míg mi 1 pontot 
hoztunk a kvali�kációban, ami egyenlővé 
tette a szó�ai kijutást. Egyelőre várako-
zó állásponton vagyunk, hogy a Magyar 
Karate Szövetség mikorra írja ki az ún. 
szétmérkőzést, ami valamikor decemberre 
vagy január elejére várható, valószínűleg 
Budapesten.                                                -akoszu-

S P O R T H Í R E K

November 16-án rendezte meg a megyei 
sporttanács a Tolna megyei úszó diáko-
limpiát. Ezúttal a középiskolások kerültek 
re�ektorfénybe. A versenynek – évek óta 

– az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola ad 
otthont, és a szabálymódosítások miatt az 
idén rekordlétszámú nevezés jött össze. A 
Bátaszék SE részéről a gimisekből alkot-

tunk egy 7 fős csapatot. A várva várt siker 
az erős mezőny ellenére sem maradt el. 
Sörös Noémi nagy fölénnyel nyerte az V. 
korcsoportos lányok 100 méteres hátúszá-
sát, de a többiek is remekül szerepeltek: 
Mesz Zsó�a (VI. korcsoportos hátúszás-
ban), Nagy Dávid (V. korcsoportos mel-
lúszásban), Bátai Eszter (VI. korcsopor-
tos mellúszásban), Fodermayer Eszter (V. 
korcsoportos mellúszásban) ezüstérmet 
szereztek. Somosi Szabolcs bravúros tel-
jesítménnyel – kissé betegen – megúszta 
legjobbját és a dobogó 3. fokára állhatott 
V. korcsoportos �ú gyorsúszásban. A hét 
versenyző összesen 1 arany, 4 ezüst, és 1 
bronzérmet szerzett. Az aranyérem tu-
lajdonosa, Sörös Noémi ezzel kvali�kálta 
magát a júniusi országos diákolimpiára. 
Hajrá Nonóka!                                    -akoszu-

Sörös Noémi ismét 
az országos döntőben 100 háton

NONÓKA ISMÉT AZ ORSZÁGOSON…

A házi bajnokságon az ovisoké volt a főszerep
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Félő volt, hogy szomorú for-
dulója lesz kosarasainknak. 

Kezdődött azzal, hogy az U14-
es regionális bajnokságban hazai pályán 
két vereséget gyűjtöttünk be, az első rá-
adásul kiütésesre sikeredett, a másodikat 

pedig saját bosszantó pontatlanságaink 
miatt szenvedtük el. Mindez még akkor 
is fájó volt, ha tudtuk, javarészt lányokkal 
felállva �noman szólva sem sok esélyünk 
lesz a �úcsapatok ellen.

Megkezdődött a Szekszárdi Városi Baj-
nokság is fér� csapatunk részvételével. Az 
első fordulóban azonban sajnos nem sok 
babér termett nekünk az ősi rivális Vis 
Maior ellen, akik sikeresen vágtak vissza 
a kettővel ezelőtti bajnokságban tőlünk el-
szenvedett vereségeikért.

A legutóbbi sikereknek köszönhetően a 
megyei Nyuszi Kupában erősebb csoport-
ba fellépő gyermekekben volt hát minden 
bizodalmunk, és bár látva az ellenfeleket, 
kicsit tartottunk az esetleges kudarctól, 
szerencsére az i�úság nem rezelt be és 
nagyszerű, fölényes győzelmekkel gyógyí-
totta sebeinket.

U14-es torna I. forduló: Bátaszéki SE – 
GYKSE Szekszárd 17:69 (2-30, 4-20, 8-11, 
3-8) Szabó F. 10, Sánta B. -, Maczkovics 
D. - , Schroth A. -, Bojás E. 1, Schroth K. 
2, Széles T.-, Kósa S. -, Bozsolik Á. -, Bódi 
Nikolett -, Geringer K. -, Takács Sz. -.

Bátaszéki SE – Mohács SE 20:37 (8-14, 
4-2, 8-10, 0-10) Szabó F. 2, Sánta B. 2, 
Maczkovics D. -, Schroth A. 4, Bojás E. 2, 
Schroth K. 2, Kósa Sz. 2, Bódi N. 2, Gerin-
ger K. -, Dékány N. 4.

Horváth Rita edző: Bozsolik Ákost és 
Schroth Kingát tudom kiemelni, 
labdaszerzéseik és összejátszásuk 
nagyon hasznosak voltak. Bojás 
Eszternek gratulálok élete első bün-
tetőjéhez, amit sikerrel értékesített. 
A �atalabbak, illetve a most kezdők 
is ügyesek voltak. Sajnos a palánk 
alatt rengeteget hibáztunk, ha csak a 
felét bedobjuk a leszedett labdáknak 
(mert jól szedtük a támadó lepatta-
nót), akkor nyertük volna a második 
meccset. Összességében az látszik, 
hogy erősödnünk kell, mert hamar 
elfárad a csapat, fejben is és �zika-
ilag is. A ziccerekkel még hadilábon 
állunk, bár tavalyhoz képest mutat-
kozik némi fejlődés. A passzok, pon-
tos átadások sok gyakorlást igényel-
nek még, ezen is dolgozni fogunk az 
elkövetkezendő hetekben. Személy 
szerint én nagyon örülök, hogy �úk 
ellen játszunk. Így fejlődünk a leg-
többet, mert az ellenfélben játszó 

�úk gyorsak, �zikálisan erősebbek és kép-
zettebbek nálunk. Most láttuk, kikkel állunk 
szemben, láttuk, mi hol tartunk a többi csa-
pathoz képest, és ennek megfelelően tudunk 
dolgozni azon, hogy tavaszra beérjük őket.

Szekszárdi Bajnokság I. forduló: Vis 
Maior – Bátaszék 44-32 (8-11,12-6,11-

7,13-8) Pontszerzők: Heberling N. 10, 
Pomsár T. 8, Nagy I. 5, Szentes I. 4, Ka-
menszki T. 2, Szabó P. 3.

Pomsár Szilvia edző: Az első meccsünk 
vereséggel végződött a Szekszárd Városi 
Bajnokságban, a többin szeretnénk javítani 
a rutinosak mellett a �atalok lendületesebb, 
bátrabb játékával!

Nyuszi Kupa, II. forduló (E csoport): 
Oroszlánok – Dienes Cicák: 34-23 (10-0, 
3+5-11+4, 14-2, 2-6) Pontszerzők: Rup-
pert E. 15, Heberling B. 7, Papp Z. 5, Izsák 
B. 2, Tóth T. 2, Rácz N. 1, Hauwasser S. 1, 
Kolep L. 1.

Oroszlánok – Babits Lurkók: 45-20 (8-8, 
13+2-0+4, 10-2, 12-6) Pontszerzők: Rup-
pert E. 13, Izsák B. 12, Bakó B. 6, Szikszai 
B. 4, Papp Z. 4, Kolep L. 3, Bozsolik S. 2, 
Hauwasser S. 1.

Matejcsek-Lerch Éva edző: A két meccs 
alapján nagyon elégedett vagyok a csapattal! 
Dobott kosár után nem nagyon „engedem 
őket” örülni, mert a védekezésre teszem a 
hangsúlyt, ezzel ellenfelünket „megijesztve” 
némi előnyre tehetünk szert! A jó védőmun-
ka hatására nagyon sok labdát szereztünk 
meg, amiből sok pontot dobtunk. A későb-
biekben a dobásra kell jobban összpontosí-
tani, ziccereket csiszolni. Kiemelkedő volt: 
Ruppert Edmond, Bakó Bálint, Kolep Lili 
(mindkét meccsen), a második mérkőzé-
sen Izsák Bence és Bozsolik Sarolta. Külön 
kiemelném Bakó Bálint teljesítményét, aki 
első mérkőzésein hatalmas küzdeni tudá-
sával, gyorsaságával, labdaszerzéseivel tett 
hozzá az eredményhez!                           -TM-
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A MEGMENTÔ OROSZLÁNOK
dulója lesz kosarasainknak. 

Kezdődött azzal, hogy az U14-



2016. DECEMBER 16.

BÁTASZÉK  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA.  
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: a Séd Nyomda Kft.
Tel.: 0674/529-950  ISSN: 14168065

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Ábrahám Balázs (Tolna-Mözs) – Nagy Noémi (Bátaszék) 

Arndt Attila (Bonyhád) – Czernics Judit Margareta (Mohács)
 

GÓLYAHÍREK

GYÁSZHÍREK
Tresz József  1954
Virág József  1951
Milaskity Józsefné Sárközi Magdolna 1943
Kamenszky István 1938
Ferenc Ottó 1933
Kajsza Árpádné Németh Éva 1951
Benkó Tibor 1934
Szabó István  1954

Hudenek Gábor József 11.09.
Hegedüs Nimród  11.15.

 

SEK
Ábrahám Balázs (Tolna-Mözs) – Nagy Noémi (Bátaszék) 

NÁLUNK A LÁTÁS MEGFIZETHETŐ!
Szemüvegek készítése, javítása 

helyben, rövid határidővel
MOLNÁR PÉTER
látszerész mester

DR. CSÁKI MÓNIKA
szemész főorvos

Szemészeti-gyermekszemészeti
magánrendelés

Ingyenes látásvizsgálat,  
kontaktlencse illesztés

minden nap, időpont egyeztetéssel
MOLNÁR RÉKA

optometrista és kontaktológus

www.molnaroptika.hu  
www.facebook.com/molnaroptika.hu

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

Bátaszéken, a Flórián utcában gázfűtéses, nagy belmagasságú 
polgári családi ház eladó. Irányár: 9,9 M Ft. 

Érdeklődni a 30/536-6033-as telefonszámon lehet.

APRÓHIRDETÉSAPRÓHIRDETÉS


