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Decembertôl helyközi bérletek árusítása 
Bátaszéken a Turisztikai Információs Pontban

December elsejétől a Gemenc Volán-
nal kötött szerződésnek köszönhetően 
lehetőség nyílik arra, hogy az ingázók 
Bátaszéken vásárolják meg bérleteiket. 
A központi helyen, a Budai utca 4-es 
szám alatt működő Turisztikai Infor-
mációs Pont újabb szolgáltatással járul 
hozzá a városlakók kényelméhez.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

T E S T Ü L E T I  Ü L É S E N  H A L L O T T U K …
Toborzó Iroda nyílik

Napirend előtt megtudhattuk, hogy ez év 
novemberében Toborzó Iroda nyílik Báta-
széken. Az iroda feladata a büntetés-vég-
rehajtási intézet leendő munkatársainak 
kiválasztása. Az iroda a művelődési ház 
épületében kerül kialakításra és várhatóan 
másfél évig működik majd.

A templomtorony 
órájáról…

A nyitott szemmel járó városlakók ta-
pasztalhatták már, hogy a templomtorony 
északi részén található óraszerkezet jelen-
leg nem működik. Az óraszerkezet meghi-
básodása miatt ideiglenesen nem működő 
óramű javíttatása folyamatban van, remé-
nyeink szerint hamarosan újra igazodha-
tunk a templomtorony órájához.

A templom hangosításáról… 
A testületi ülésen felvetődött az a probléma 
is, hogy a katolikus templom hangosítása 
elavult, szükségessé vált ennek cseréje, ami 
mintegy kétmillió forintos költséget jelent. 
A szerkezet cseréjéig az önkormányzat 
felajánlotta saját hangosító berendezéseit.  
A hangosítás cseréjére lakossági és vállal-
kozói adományokból kívánják előterem-
teni a fedezetet. Kérjük a lakosságot, hogy 
adományaikkal segítsék a felújítást!

Elektromos autótöltő 
berendezés

A 2016-os Nemzeti Bor Maraton települé-
sek közötti külön versenyét Bátaszék nyerte 
meg. A város az Evopro Systems Enginee-
ring K�. jóvoltából egy elektromos autótöl-
tő berendezést kapott. Az autótöltő beren-

dezés a Bezerédj utcától északra, a Budai 
utca nyugati oldalán, az arra alkalmas he-
lyen kerül a közeljövőben kialakításra.

Megállni tilos!
A testület döntésének értelmében a Budai 
utca és a Kalász János Városi Sportcsarnok 
közötti kis bekötő út mentén megállni tilos 
tábla kerül kihelyezésre, ezen a területen 
kizárólag áruszállítás céljából állhat meg a 
jövőben gépjármű.

Közfoglalkoztatás
A képviselő-testület döntött arról is, hogy 
a 2016. évi III. közfoglalkoztatási program 
keretében 2016. november 1. – 2017. feb-
ruár 28. közötti időszakban 5 fő közfoglal-
koztatottat alkalmaz az erdőterületeinek 
karbantartására.                                         IM

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érintette-
ket, hogy Bátaszék Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének döntése értelmé-
ben 2016. december 1-jétől a Bátaszéki 
Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
által üzemeltetett konyhán (Bá-
taszék, Budai u. 9-11.) beveze-
tésre kerül a diétás ebéd. A 
diétás ebédért �zetendő té-
rítési díj mértéke megegye-
zik az eddig �zetett térí-
tési díj összegével. Az 
érintett gyermekek 
részére a szülő a ne-

velési-oktatási intézményben igényelheti a 
diétás ebédet, amennyiben a gyermek ren-
delkezik erre vonatkozó szakorvosi igazo-

lással. Azok a gyermekek, 
akik jogszabályi előírások 

alapján ingyenes vagy 
kedvezményes étke-

zésben részesültek, 
ezen jogosultságuk 

a diétás ebéd esetén 
is fennáll. 

Kondriczné 
dr. Varga Erzsébet

jegyző

A jogszabályi változások értelmében 2016. 
október 1-jétől Tolna megye teljes terüle-
tén a katasztrófavédelem kéményseprőipa-
ri szerve (BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Ké-
ményseprőipari Szerve) végzi a kéménysep-
rést. A lakossági kéményseprést érintő válto-
zások közül a legjelentősebb, hogy ingyenessé 
vált a lakosság körében végzett sormunka. A 
katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve 
országosan, az egységes kiszolgálás érdeké-
ben központi ügyfélszolgálati rendszerben 
tájékoztatja és segíti az ügyfeleket. Általános 
információk a kemenysepres.katasztrofave-
de lem.hu weboldalon találhatók, konkrét 
kérdések esetén érdemes az online ügyinté-
zést választani, vagy az ingyenesen hívható 
1818-as számot tárcsázni, ahol a 9.1-es menü-
pontot kell választani. A központ munkáját a 
megyei ellátási csoportok támogatják, szemé-
lyes ügyintézésre is lehetőség van hétfőnként 
8-20 óráig, keddtől péntekig 8-14 óra között 
a Tolna megyei ellátási csoportban, melynek 
címe: 7100 Szekszárd, Páskum u. 5. n

Tájékoztatás kéményseprô-
ipari tevékenységrôl

NYITVA TARTÁS: 
KEDD-PÉNTEK 10–12, 14–17 ÓRÁIG

További információ:
Turisztikai Információs Pont

Bátaszék, Budai u. 4. • Tel: +36 74 950 455
E-mail: turisztikaiinfopont@t-online.hu

Tájékoztató diétás ebéd igénybevételének lehetôségérôl
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Bátaszék városa az 1956-os forra-
dalom 60. évfordulóján emlékezett 
meg 1956. október 23. és az azt 
követő hetek eseményeiről. A II. 
Géza Gimnázium 10.B osztályá-
nak színvonalas műsorán a pontos 
történelmi keretbe foglalt esemé-
nyek mellett kiváló irodalmi alko-
tások szólaltak meg a gimnazisták 
tolmácsolásában. A mai kor em-
bere számára a személyes megem-
lékezés keretébe foglalt intelmek 
közvetítették a forradalom üzene-
tét: „Itt a földön csak te vagy az, aki 
kiharcolhatod magadnak az igazságot.” 

A megemlékezésen Sümegi József, a II. 
Géza Gimnázium igazgatója, önkormány-
zati képviselő ünnepi beszédében hívta fel 

a �gyelmet arra, hogy közös feladatunk a 
múlt hibáiból tanulva jobbá tenni a jövőt. 
’56 egyik fontos üzenete a mai ember szá-
mára: a jó közösség úgy épül, ha együtt, 

összefogva meghozzuk a magunk 
áldozatát közösségünkért. Ne-
künk, bátaszékieknek ebből kell 
példát mutatni a nemzet számára. 

Az emlékműsort követően az 
ünnepség résztvevői a művelő-
dési ház előtt álló, Mansfeld Pé-
ter emlékére felállított kopjafánál 
és a Városháza falán elhelyezett 
’56-os Emléktáblánál virággal és 
főhajtással emlékeztek a forrada-
lom résztvevőire és áldozataira: 
Bátaszék Város Önkormányzata, 
FIDESZ Magyar Polgári Szövet-

ség, Magyar Szocialista Párt, Keresztény 
Demokrata Néppárt és I�úsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség, Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom, Tolna Megyei 
Fidelitas, Fidelitas Bátaszéki Csoportja, 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és 
Német Nemzetiségi Egyesület, Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, Bátaszé-
ki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Bátaszéki II. 
Géza Gimnázium, Nemzetőrség Báta-
széki Csoportja, Bátaszéki Tűzoltóság, 
Bátaszéki Székelyek Baráti Köre, Rákóczi 
Szövetség Bátaszéki Csoportja, Napsugár 
Nyugdíjas Egylet, Nyugdíjas Egyesület, 
Nagycsaládosok Egyesülete, ’56-os Em-
lékbizottság, Lokálpatrióták Bátaszékért 
Egyesület, Bátaszéki Vállalkozók Ipartes-
tülete.                                                        IM

Az utóbbi időben ismét elszaporodtak a 
közterületen kóborló ebek, ezért az aláb-
biakra hívjuk fel a tisztelt állattartók �-
gyelmét: az ebtartás szabályait, az ebtartók 
kötelezettségeit az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény, valamint a kedvtelésből tartott ál-
latok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet tartal-
mazza.

A tartási körülményekre vonatkozó elő-
írások: Tilos kistestű ebet 10 m2-nél, kö-
zepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 
20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani. 
Tartósan, csoportosan tartott ebek esetén 
számukra egyedenként legalább 6 m2 aka-
dálytalanul használható területet kell bizto-
sítani. Nem minősül csoportos tartásnak a 

szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hat-
hetes koráig. Ebet tartósan kikötve tartani 
tilos! Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne 
veszélyeztethessék más állatok, illetve az 
ember biztonságát. Az állattartó gondos-
kodni köteles az állat megfelelő és biztonsá-
gos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról.

A közterületre vonatkozó szabályozás:
Belterület közterületén – kivéve az ebek 

futtatására kijelölt területet – ebet csak 
pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet 
csak olyan személy vezethet, aki az eb 
irányítására, kezelésére és féken tartására 
képes. Az ebek vezetéséhez használt esz-
közöknek az állatra történő rögzítésére 
kizárólag nyakörv vagy hám használható 
oly módon, hogy az az állat egészségét ne 
veszélyeztesse. Közterületen az eb tulajdo-

nosának biztosítania kell, hogy az eb sem 
más állatot, sem embert harapásával ne 
veszélyeztethessen. A kedvtelésből tartott 
állat ürülékét az állattartó a közterületről 
köteles eltávolítani. A települési önkor-
mányzat kötelező feladata a település bel-
területén a kóbor ebek befogása. Az így 
befogott kóbor eb – amennyiben a befo-
gástól számított 15 napon belül a kóbor eb 
tulajdonosa nem válik ismertté – az állam 
tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság 
gondoskodik az eb tulajdonjogának átru-
házásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy 
az eredménytelen, az eb végleges elhelye-
zéséről. Az elhelyezés eredménytelensége 
esetén – a külön jogszabályban meghatá-
rozott időtartam elteltével – az eb életét 
megengedett módon ki lehet oltani.

(Folytatás a következő oldalon.)

Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára emlékeztünk

TÁJÉKOZTATÓ AZ EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

4 2016. NOVEMBER 18.

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

Az utóbbi időben azon kapom magam, 
hogy szeretem kommentálni a környeze-
temben történt, vagy részvételem által is 
megismert eseményeket. Nem büntetendő, 
nem is szégyenteljes a dolog, de minden-
képpen jelző értékkel rendelkező a jelenség. 

Az idő múlásával idősödünk. Egyre in-
kább értéket képvisel a múlt. Bár haladunk 
a számunkra kijelölt úton, de a jelen és a 
jövő mellett fontos és egyre értékesebb a 
múltunk, a megélt életesemények, a régi 
barátok, a régi szomszédok, osztálytársak. 
Ennek az örömnek felcsillantását szolgál-
ta évtizedeken keresztül az október 29-
én, szombaton a Városháza Házasságkötő 
termében 10 órakor kezdődő Bátaszék-
ről elszármazottak találkozója. Elegáns 
vendégfogadás, Kemény Lajos igazgató úr 
szívélyes üdvözlete, dr. Bozsolik Róbert 
polgármester úr tájékoztató beszéde, majd 
a Molyhos Tölgyről szóló �lm bemutatója 
után közös ebéd adott lehetőséget az emlé-
kek felidézéséhez.

Bár hangoztatjuk, hogy a múltba nézni, 
a múltat koloncként magunkkal hurcolni 
nem kell, súlyának cipelése felesleges. Igaz, 
de a lélek nemesedését, az értékek kirajzo-
lódását is a múlt hozza meg. A jövő magá-
tól is eljön, hogy milyen lesz, azt vágyaink 
teremtik meg, de a múlt meghatározó ereje 
óriási marad. A gyermekkor az emberi élet 
legképlékenyebb korszaka, amit itt beleí-
runk és beleírnak életünk történetébe, az 
örök nyomot hagy, így a szülőhely is. A 

régi utcák és épületek, a szomszédok, az 
iskolák, a tanítók, a barátok és a régen el-
távozott szülők. Óriási élmény újra látni a 
gyermekkor társait. A gyermekkorban kö-
tött barátságok lélekben örökké tartanak. 
Cicero: A barátságról című művében a kö-
vetkezőképpen beszél erről a fogalomról: A 
barátság ugyanis nem egyéb, mint összhang 
minden isteni és emberi dologban, jóakarat 
és szeretet; nem is tudom, hogy leszámítva a 
bölcsességet, adtak-e ennél valami jobbat az 
embernek a halhatatlan istenek.

Régi barátok felidézik a feledhetetlent. A 
világ túlsó végén is szeretettel emlékeznek 
a régi bátaszékiek, jönnek a hívásra, vagy 
felelnek, ha akadályozva vannak, de a hívó 
szó megérint és vonz. Igaz, egyre keveseb-
ben indulnak útra, mert véges az emberi 

élet és „szólítnak útra… titokzatos hívó 
szavak” /Ady/. Igen, az emberi élet útjai vé-
gesek, de amíg két ember meg tud jelenni a 
találkozás reményében, jönni kell, beszélni 
kell, emlékezni kell. A gyerekeink majd egy 
más világra, a sajátjukra emlékeznek, a mi-
énkre nem tudnak, de a miénket őrizzük 
meg mi örök érvényűen. Őrizze mindenki 
azt a tüzet, amit a lelkünkben élő szülő-
föld, szülőhely szeretete táplál, ne hagyjuk 
magunkat lélekben elszakállasodni!

„…Tűz 
te gyönyörű, 
jegeken győztes-örömű, 
ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra 
lélekben szakállasodva…”

/Nagy László: Tűz/
Müller Zsuzsa

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

„Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?” – MINDENT

Ha a kóbor eb tulajdonosa ismertté vá-
lik, a tulajdonos köteles az állatot vissza-
venni, valamint a befogásával és elhelyezé-
sével kapcsolatos költségeket megtéríteni. 
Bátaszék Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének az állatok tartásának sza-
bályairól szóló 27/2004. (XII.28.) KTR. 
számú rendeletében foglaltak szerint a 
kóbor ebek befogását Bátaszéken a BÁT-
KOM 2004. K�. végzi.

Az ebek megjelölésére vonatkozó ren-
delkezések:

Négy hónaposnál idősebb eb csak 
transz ponderrel megjelölve tartható. A 
négy hónaposnál idősebb transzponderrel 
nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató 
állatorvos köteles jelentést tenni a járási 
állat-egészségügyi hatóság felé. A transz-
ponderrel megjelölt eb tartójának megvál-
tozása esetén az új tartó az adatváltozást 8 

napon belül köteles a szolgáltató állator-
vossal az adatbázisban regisztráltatni.

Fenti előírások be nem tartása esetén 
alkalmazandó szankciók:

A jegyző, illetve a megyei kormányhi-
vatal járási hivatala (a továbbiakban: já-
rási hivatal) az állattartót az állat megfe-
lelő és biztonságos elhelyezése, valamint 
szökésének megakadályozása érdekében 
meghatározott építési munka elvégzésére 
kötelezheti.

A jegyző, illetve a járási hivatal az állat-
védelmi és az állattartási szabályok meg-
sértése esetén meghatározott cselekmény 
végzésére, tűrésére vagy abbahagyására 
kötelezheti az állattartót az állatok védel-
me érdekében.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával 
az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó 
jogszabály vagy hatósági határozat előírá-

sát megsérti, vagy annak nem tesz eleget, 
magatartásának súlyához, ismétlődéséhez 
és különösen az állatnak okozott sérelem 
jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű 
állatvédelmi bírságot köteles �zetni.

Ha a kedvtelésből tartott állat tartója az 
állatok védelmére vonatkozó jogszabályok 
vagy hatósági határozat rendelkezésének 
szándékos vagy ismételt megsértésével ál-
latának maradandó egészségkárosodását 
vagy elpusztulását okozza, és a kedvtelés-
ből tartott vagy a jövőben tartandó állat 
jóléte állatvédelmi bírság kiszabásával és 
az állatvédelmi képzésen való részvételre 
kötelezéssel sem biztosítható, az állatvé-
delmi hatóság – állatvédelmi bírság kisza-
bása mellett – az állattartót állat kedvte-
lésből való tartásától a jogsértés súlyától 
függően 2-8 évre eltiltja.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző
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November 24-én, csütörtökön 16 órától 
Vegyszer nélküli konyhakertem és Tartó-
sítószer nélküli befőzések című könyveit 
mutatja be a szerző, Horváth Lászlóné 
(Pörböly). 

Mini Galéria
A Varrókör kiállítása

Megtekinthető: decemberben

December 3-án, szombaton 10 órától 
zenés Mikulás ünnepség.

Részletekről érdeklődjön a könyvtárban!

Mindenkit szeretettel várunk 
rendezvényeinkre! 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

„Ich denke viel an zu Hause, vielleicht hil� mir der liebe Gott einmal...”
2016. november 26-án 15 órakor a bátaszéki művelődési házban

MEGEMLÉKEZÉS
a bátaszéki németek kitelepítésének 70. évfordulójáról

és a 72 évvel ezelőtti malenkij robotra történt elhurcolásokról
PROGRAM:
· Emlékünnepség megnyitása – Dr. Bozsolik Róbert polgármester
· Emlékműsor – közreműködnek a művészeti iskola balett-tagozatos diákjai és 

egyesületi tagok
· Magyarországi német sors a 20. század első felében – Marchut Réka, PhD (MTA 

TK Kisebbségkutató Intézet) előadása
· „Egy kis munka – malenkij robot Katyevkában” című riport�lmjét dr. Gerner 

Éva főszerkesztő (Unser Bildschirm) mutatja be
· „Wir sind halt von Badeseck” archív fotókiállítás megtekintése
· Malenkij robot emléktábla megkoszorúzása – II. Géza Gimnázium
· Kitelepítési emléktábla megkoszorúzása – Vasútállomás. Közreműködik a Báta-

széki I�úsági Fúvószenekar
Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület, Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület ez-
úton köszöni az 1%-os felajánlásokat, 
valamint a BÁT-COOP Szövetkezetnek, 
Bátaszék Város Önkormányzatának és a 
TETT-nek a 2016. évben nyújtott támo-
gatását.                                          Dóra Lajos

P R O G R A M A J Á N L Ó

A programot támogatja
 az Emberi Erőforrások Minisztériuma

A VÁROSI 
KÖNYVTÁR HÍREI

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

2016. december 10-én (szombaton), 16 órakor
az általános iskola aulájában

Közreműködnek:
Schomberger Dorfmusikanten – Somberek

Alte Kameraden Blaskapelle – Mecseknádasd

Adományozásra a helyszínen lesz lehetőség.
A felajánlásokkal a bátaszéki Gondozási Központot támogathatják.

A  B ÁTA S Z É K I  N É M E T  N E M Z E T I S É G I 
Ö N K O R M Á N Y Z AT  S Z E R V E Z É S É B E N

JÓTÉKONYSÁGI FÚVÓS EST

Támogatói és belépőjegyek elővételben vásárolhatók, és asztalok 
foglalhatók a Bátmédia K�. irodájában (Bátaszék, Budai u. 30.)  

és az Ágnes Hajstúdióban (Bátaszék, Kossuth u. 50.)
Adományaikat a tánctagozatos gyerekek tehetséggondozására fordítjuk.
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Karácsony közeledtével 
a Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata 

ismét szeretné a lakosság segítségét kérni.
Szeretnénk minden kisgyermek életébe boldog, 

örömteli ünnepet varázsolni, ezért 

karácsonyi játék- 
és édességgyűjtési akciót 
szervezünk a rászoruló családok gyermekei számára.

 
Kérünk minden lakost, akinek felesleges, jó állapotú 

gyermekjátéka, gyermekruhája van, vagy a karácsonyi 
csomagba édességet, gyümölcsöt tud felajánlani, hogy

2016. december 9-ig
juttassa el intézményünkbe.

 

A Bátaszéki Heimat Német Nemzetisé-
gi Tánccsoport három napos tánctábort 
tartott a művelődési házban november 
2-4-ig. A Heimat Iciri-picirik és a felnőtt 
csoporton kívül elindult szeptember ele-
jétől az utánpótlás csoport is 
Skordayné Varga Gabriella 
vezetésével. Az utánpótlás 
csoportban jelenleg 5 �ú és 
13 lány táncol. Sajnos szinte 
minden tánccsoportnál jel-
lemző, hogy sok a lány, kevés 
a �ú. 

Gabi fő célja, hogy a gye-
rekek megszeressék a táncot. 
Elmondta, hogy körülbelül 
egy év alapozás, gyakorlás 
szükséges ahhoz, hogy szín-
padra tudjanak majd állni. 

Első lépésként szalontáncokat tanulnak, 
a táborban megismerkedtek a keringő 
és már a polka lépéseivel is. A keringő a 
sváb táncok alapja, amikor megtanulják az 
alaplépéseket, jöhetnek a további táncok. 

Fontos, hogy minél több táncot elsajátít-
sanak a gyerekek, hogy más alkalmakkor 
is, például bálokban merjenek táncolni. 
Vezetőjük nagyon szeretné, hogy a jövő-

ben minél többen legyenek a 
csoportban és vigyék tovább a 
sváb táncokat, hagyományokat. 
Ezúton kéri, hogy aki kedvet 
kap, látogasson el a próbákra, 
melyeket péntekenként tart a 
művelődési házban 17.00-től 
19.00-ig. Jelenleg elsősorban 
10-14 éves érdeklődőket vár a 
csoportba. 

Az ebéd �nanszírozásáért 
köszönetét fejezi ki a Német 
Nemzetiségi Egyesületnek, a te-
rem biztosításáért pedig a Pető� 
Sándor Művelődési Háznak. DB

Kedves fiúk 
        és lányok!

Szerettek mozogni és  
egy jó csapathoz tartozni?

Ha igen, mi tudjuk hol  
a helyetek! Gyertek közénk!

Várunk benneteket  
minden hétfőn 17.00 és 18.00  
között a művelődési házban!

Heimat 
Iciri-picirik J

További információk:
Wittendorfer Ildikónál
+36-30/647-6844

(HEIMAT Német Nemzetiségi 
Tánccsoport Iciri-picirik csoportja  

– életkor: 3-8 éves korig)

H Í R E K

MERT TÁNCOLNI JÓ!

FELHÍVÁS!

Felajánlásaikat a következő 
címre várjuk:

Gondozási Központ
7140 Bátaszék, Budai u. 21.

Tel.: 491-622
 

SEGÍTSÉGÜKET ELŐRE IS 
KÖSZÖNJÜK!

Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói
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Immár hagyománnyá vált a szakmai nap 
megtartása a Gondozási Központ dolgozói 
részére. Az idei évben október 6-án került 
sor erre az érzelmileg felemelő, csapatépí-
tő programra. Mindenki nagyon várta a 
napot, mikor végre ismét ellátogathattunk 
a szomszédságunkban lévő csodálatos kis 
községbe, Bátaapátiba. Nagy izgalommal 
vártuk az indulás idejét. Szerencsére az 
időjárás kegyes volt hozzánk. Érkezésünk 
után közös összefogással előkészítettük az 
ebédet, majd a két szakember vezetésével 
elkezdődött a tréning, ami alatt kellemes 
illatokkal főtt az ebéd. 

Első körben a trénerektől kapott borí-
tékra ráírtuk, illetve rajzoltuk, hogy kire 
szeretnénk hasonlítani (mese�gu-
ra, ismert személy), illetve az adott 
napon milyen hangulatban érezzük 
magukat (szimbolikus rajz formájá-
ban megjelenítve). Nagy kacagások 
közepette meséltünk az elkészült re-
mekműveinkről, miközben oldódtak 
a bennünk lévő feszültségek, gátak. 
A borítékok a falra kerültek, és a nap 
során mindenki beletehette a kivá-
lasztott személy számára szánt jókí-
vánságait. 

Nagy izgalommal vártuk a követ-
kező feladatot, mely a „forró szék” 

nevet viselte. Ebben a játékban mindenki 
elmondhatta a külön székben ülőnek a jó 
tulajdonságait, hogy mit értékel pozitívan 
benne. Ez a feladat több kolléga szemében 
megható örömkönnyeket és meglepődéstől 
csillogó mosolyokat csalt elő. Itt mindenki 
érezte, hogy a közös munka során mennyi-
re egy csapattá kovácsolódtunk össze, mi-
lyen fontos a bizalom, az összetartás. 

Délben jóízűen elfogyasztottuk a jól 
megérdemelt ebédünket, majd teli po-
cakkal két csapatra osztva plakátokat ké-
szítettünk, ahol kamatoztathattuk kreati-
vitásunkat. Hangos nevetések, kacagások 
közepette ragasztottunk, vágtunk, sodor-
tunk, aminek végeredményeképpen két 

csodás mű született, melyek másnap kike-
rültek az intézmény falára. Gyorsan száll-

tak a percek és az órák, majd zárszó-
ként mindenki elmesélte, hogy érezte 
magát, mit visz haza a lelkében. A nap 
végén mindenki érzelmileg feltöltődve, 
vidáman, újult erővel távozott, hogy 
másnap tele energiával indulhasson a 
munka. 

Reméljük, hogy a jövőben is adódik 
ilyen lehetőség, és a hagyomány nem 
szakad meg. Köszönjük a szervezőknek 
és az intézmény fenntartójának, hogy 
lehetővé tette számunkra, hogy ilyen 
pozitív élményekkel gazdagodjunk. 

Magyarné-Borosné

 

A bátaszéki Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai – önkéntesek bevonásával – 
karácsonyi élelmiszergyűjtési akciót szerveznek a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek számára. 

A gyűjtés során elsősorban tartós élelmiszereket és édességet várunk 
(liszt, cukor, étolaj, zsír, tartós tej, vaj, tészta, rizs, konzerv, csokoládé, keksz stb.). 

A gyűjtésnek helyet ad a bátaszéki SPAR élelmiszerüzlet, 48. számú COOP élelmiszerüzlet 
(7140 Bátaszék Budai u. 22.) és a CBA élelmiszerüzlet.
Ön az üzletben vásárolt termékek közül tehet felajánlást.

Adományát az itt feltüntetett időpontokban az üzletben lévő kollégáink gyűjtőkosarába helyezheti el. 
Néha a legapróbb cselekedetek tudják a legnagyobb örömet jelenteni karácsonykor a rászoruló kisgyermekek számára.

H Í R E K

Egy vidám nap margójára: szakmai nap a Gondozási Központban

Karácsonyi élelmiszergyûjtés Önnek a mindennapi bevásárlás, 

másnak ez a karácsonyi álom!
Vásárolva segítsen!

Helyszínek: SPAR, 48. sz. COOP, CBA
Időpontok: 2016. december 3. (szombat)
 2016. december 4. (vasárnap)
 2016. december 10. (szombat)
 2016. december 11. (vasárnap)

FELAJÁNLÁSAIKAT KÖSZÖNJÜK!
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
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A Halloween apropóján ebben az évben is megrendeztük a már hagyományosnak tekinthető tökfa-
ragó kézműves délutánt a Pető� Sándor Művelődési Házban. Az első negyven gyerek a művelődé-
si ház és Hegedűs István helyi vállalkozó jóvoltából ajándék tököt kapott, amit együtt faraghattak 

ki a résztvevők. A munka jól megérdemelt 
jutalmaként a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattól kapott mu�nokat kóstolhattak 
a gyerekek.                                                     IM

E S E M É N Y E K

Márton Áron 1896. augusztus 28-án 
született a székelyföldi Csíkszent-

domonkoson. Középiskolás korától – el-
sősorban édesapja hatására – papnak 
készült. Érettségi után azonnal behívták 
katonának. Katonaidejének legnagyobb 
részét a fronton töltötte, előbb Doberdó-
nál harcolt, majd az Ojtozi-szorost védte. 
A háború után otthon dolgozott a csalá-
di gazdaságban. 1920-ban jelentkezett a 
papi szemináriumba, 1924-ben szentelték 
pappá. Előbb Ditróban és Gyergyószent-
miklóson volt káplán, aztán Marosvásár-
helyre került. Több helyen és beosztásban 
szolgált az egyházmegyében. 1938-ban XI. 
Pius pápa Márton Áront nevezte ki az er-
délyi püspöki székbe. 1939 és 1980 között 
a Gyulafehérvári főegyházmegyét vezető 
Márton Áron püspök a XX. századi erdé-
lyi magyar közélet egyik legkiemelkedőbb 
alakja volt. Az emberi jogok és a kereszté-
nyi szeretet következetes, bátor képviselő-
je. Tiltakozott, amikor állami erőszakkal 
betiltották az erdélyi románok görögkato-
likus egyházát. 1944-ben felemelte szavát a 
zsidók deportálása ellen, amiért 1999-ben 
a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet a Világ 
igaza címet adta neki. A kommunista hata-

lommal szemben is állást foglalt. 1951-ben 
életfogy tiglani börtönbüntetésre ítélték, 
majd 1955-ben nemzetközi nyomásra sza-
badon bocsájtották. Visszatért Gyulafehér-
várra. 1957-ben bevonták a személyi iga-
zolványát, amivel gyakorlatilag törvényen 
kívüli állapotba helyezték. Mozgásszabad-
ságát a püspöki palotára és a gyulafehér-
vári székesegyházra korlátozták, állandó 
meg�gyelés alatt tartották. 1956-tól halá-
láig a Securitate meg�gyelte, lehallgatta, 
igyekeztek a püspök szándékairól tudo-
mást szerezni. A meg�gyelések iratanya-
ga több mint 81 000 oldalt tett ki. A házi 
őrizetben, a világtól elzártan is lépést tar-
tott a világ változásaival. Egész életét papi 
jelmondata szerint élte: „A szenvedést és a 
munkát soha el nem utasítva, mindig hű-
ségesen, Isten akarata szerint élni és szol-
gálni.” 1967-ben visszakapta személyi iga-
zolványát. Szaporodó betegségei mellett 
is járta a rábízott egyházmegyét, Erdélyt. 
Útjai diadalutak voltak. Hűséges népe ün-
nepelte a püspököt, a jó pásztort, akit nem 
tudott legyőzni a gonosz. A rákos betegség 
viszont legyőzte. Márton Áron 1980. szep-
tember 29-én Szent Mihály napján, az egy-
házmegye védőszentjének ünnepén halt 

meg. Temetése napján, október 4-én egész 
Erdélyben zúgtak a harangok. A Nemzet-
politikai Államtitkárság 2016-ot a püspök 
születésének 120. évfordulója alkalmából 
Márton Áron emlékévvé nyilvánította, és 
részt vállalt Márton Áron újratemetésének 
megszervezésében is. 2016. szeptember 
29-én Márton Áron földi maradványát 
az altemplomból felhozták és a Szent Mi-
hály székesegyházban ünnepi szentmise 
keretén belül egy kőszarkofágban újra-
temették. Boldoggá avatása folyamatban 
van. Márton Áron személye minden ma-
gyarhoz köthető és bármely felekezethez 
tartozó ember példaképe lehet. A püspök 
1980. május 15-én megírta utolsó körle-
velét, melyben elbúcsúzott népétől. „Mint 
főpásztorotok, elsősorban a hitet akartam 
erősíteni a lelketekben, és a hithez való 
ragaszkodást hagyom rátok örökségül… 
A hívő embernek Isten gyermekét és saját 
testvérét kell meglátnia embertársában ak-
kor is, ha másképpen gondolkozik, mint ő, 
más nyelvet beszél és talán mások a vágyai 
és célkitűzései. Ezért ismét kérlek, tisztel-
jetek és szeressetek minden embert, első-
sorban azokat, akikkel együtt éltek…”

Tisztelettel: Erős János

MÁRTON ÁRON 1896–1980–2016

Tökfaragás a mûvelôdési házban
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I S K O L A I  H Í R E K

A bátaszéki Városi Óvoda német nemzeti-
ségi óvónőiként hosszú évek óta ápolunk 
barátságot a környező kistérségben, nem-
zetiségi óvodákban dolgozó kollégáink-
kal. Különösen igaz ez a mözsi Zöldkert 
Óvodára, ahonnan rendszeresen kapunk 
meghívást az általuk hagyományosan 
megrendezésre kerülő Német Nemzetisé-
gi Óvodás Tánctalálkozóra. Így történt ez 
az idei őszelőn is. Szeptember közepétől 
kezdtük meg a felkészülést a fellépésre. 
Táncosainkat a három nemzetiségi cso-
portból válogattuk, összesen 8 párral, 
nagy- és középső csoportos gyerme-
kekkel készültünk. Műsorunk olyan 
sváb táncokból állt, melyek tartalmukat 
és koreográ�ájukat illetően megfeleltek 
a gyermekek életkori sajátosságainak.

Október 7-én 9 órakor indultunk Tol-
na-Mözsre. A Zöldkert oviban nagy sze-

retettel fogadtak bennünket. Rajtunk kívül 
györkönyi, tamási és szekszárdi gyermekek 
szerepeltek a meghívottak listáján. A helyi 
művelődési ház, a tánctalálkozó helyszíne 
előtt közös tánccal köszöntöttünk vendég-
látóinkat. A 10 órai ünnepélyes megnyitó 
után kezdődött a fellépő csoportok műso-
ra, ahol a házigazdák nyitótánca után mi 
következtünk. Gyermekeink – átérezve a 
színpad varázsát – 

fegyelmezetten, ám mégis vidáman, hibát-
lanul adták elő a három hét alatt betanult 
műsort. A rendezvény hivatalos része után 
még számos színes program várta az ovi-
sokat. Német nemzetiségi babakiállítás, 
Falumúzeum megtekintése és különféle 
kézműves foglalkozások (népi hangszer-
készítés, őszi dekoráció ragasztása ter-
ményekből, kékfestő készítése cserépre).  
A mozgalmas napot egy zenés őszköszön-
tő műsor zárta Áprili Géza előadóművész 
tolmácsolásában.

A gyerekek nagy izgalommal várták ezt 
a napot, jól érezték magukat, örömmel 

vettek részt minden tevékenységben, 
élményekkel gazdagodva tértek haza, 
akárcsak mi, felkészítő óvónők. 

Böjtösné Kammermann Beáta
Galli Zsuzsanna

Szabóné Béda Anita

GÉZÁS HÍREK
· Október 8-án Csikós-

tőttősön rendezték meg az 
idei Tolna Megyei Tarisznyá-

sok Környezetismereti Versenyét a 7-8-9. 
osztályos tanulók számára. A csapatoknak 
térképpel a kezükben kellett elérniük a 
településen elhelyezett állomásokat, ahol 
adott idő alatt helyismereti és környezet-
védelmi feladatokat, rejtvényeket kellett 
megoldaniuk. A II. Géza Gimnázium di-
ákjai is részt vettek a túraversenyen Wer-
nerné Győri Andrea tanárnő kíséretével. A 
középiskolai kategóriában a Göttlinger La-
ura – Váncsa Eugénia alkotta csapatunk a 
III. helyezést érte el. Jutalmul érmet, pólót 
és szép könyvet kaptak. A kellemes idő és 
a szívélyes vendéglátás bizonyára minden 
résztvevő számára emlékezetessé tette az 
idei versenyt. 

· A csapadékos időjárás miatt az őszi tú-
ránkra október 15-én, szombaton került 
sor. Minden évben hagyományosan az ok-
tóber 6-i nemzeti gyásznap tiszteletére 
rendezzük meg ezt a gyalogtúrát, amely 

ezúttal a bátaszéki molyhos tölgyhöz veze-
tett, az Orbán-hegyre. Az osztályok alkotta 
csapatoknak útközben, az „állomásokon” 
az aradi vértanúkkal kapcsolatos feladato-
kat kellett megoldaniuk. Az idei túra prog-
ramját a 10.A osztályosok szervezték és 
bonyolították osztályfőnökük, Schrothné 
Molnár Zsuzsanna tanárnő irányításával. 

· Október 20-án elszállították a gimná-
ziumból az összegyűjtött 6800 kg papírt. 
Az idei papírgyűjtési versenyben a 12.A 
osztály lett az első, második lett a 10.A, a 
harmadik helyet a 8.A osztály érte el. A ka-
pott pénzt – az évek óta szokásos módon – 
a legszorgalmasabb gyűjtők jutalmazására 
fordítjuk, ami azt jelenti, hogy részvételi 
lehetőséget kapnak majd a pécsi műjégpá-
lyára való kirándulásra. Ezúton is köszö-
netet mondunk mindazon városlakóknak, 
akik támogatták diákjaink papírgyűjtési 
akcióját. 

· Október 20-án rendezték meg Mohá-
cson az általános iskolások számára a pá-
lyaválasztási börzét, amelyen a II. Géza 

Gimnázium is részt vett egy bemutatkozó 
kiállítással. 

· Október 21-én reggel tartottuk meg az 
október 23-i nemzeti ünnepre, az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulójára való megemlékezésünket. A 
10.B osztályosok komoly átéléssel előadott 
műsorában szerepeltek: Dobai Bettina, 
Markovics Izabella, Cservenka Fanni, Sörös 
Noémi, Sanyó Henrietta, Meggyesi Vivien, 
Sikabonyi Réka, Szabó Bálint, Diószegi Dá-
vid, Mózsi Máté, Fóti Alex, valamint Bihari 
Felicián (11.B). A műsort összeállította és 
betanította Prantner Béla tanár úr. Az ün-
nepély végén Németh Ágnes tanárnő átad-
ta A Gimnáziumért Alapítvány pénzbeli 
hozzájárulását Somosi Szabolcsnak (10.A) 
és Kolep Anettnek (12.B) német nyelvi, 
valamint Göbl Gabriellának (12.A) angol 
nyelvi középfokú nyelvvizsgájáért. 

· Október 23-án, a városi ünnepségen is 
előadták műsorukat a 10.B osztályosok, 
majd Sümegi József igazgató úr mondta el 
ünnepi beszédét.                      Horváth Jánosné

Óvodásaink Német Nemzetiségi Óvodás Tánctalálkozón jártak

tőttősön

az idei őszelőn is. Szeptember közepétől 
kezdtük meg a felkészülést a fellépésre. 
Táncosainkat a három nemzetiségi cso-
portból válogattuk, összesen 8 párral, 

és koreográ�ájukat illetően megfeleltek 

Október 7-én 9 órakor indultunk Tol-
na-Mözsre. A Zöldkert oviban nagy sze-

színpad varázsát – A mozgalmas napot egy zenés őszköszön
tő műsor zárta Áprili Géza előadóművész 
tolmácsolásában.

A gyerekek nagy izgalommal várták ezt 
a napot, jól érezték magukat, örömmel 

vettek részt minden tevékenységben, 
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I S K O L A I  H Í R E K

Képzési kínálat
Iskolánk célja:
• minden tanulót képességeinek megfele-
lően felkészíteni az érettségi vizsgára: a te-
hetséges, továbbtanulni kívánó tanulókat 
eljuttatni az emelt szintű érettségire; az 
érettségi után szakmát tanulni kívánókat 
a középszintű érettségire
• a diákokban rejlő képességek minél jobb 
kibontakoztatása
Mindezek biztosítéka: iskolánk családias, 
humánus légköre, igényes oktatás, követ-
kezetes, rendszeres értékelés. 

Hatévfolyamos képzés
Tagozatkód: 01
Előnyei: 
• hat év alatt készül fel a diák az érettségi 
vizsgára
• egyenletesebb terhelés
• a középiskolai tananyag alaposabb elsa-
játítása
• nagyobb lehetőség nyelvvizsga és előre-
hozott érettségi megszerzésére
Specialitások:
• 7-8. évfolyamon a matematika és idegen 
nyelv oktatása magasabb óraszámban
• második idegen nyelv tanulására lehető-
ség fakultatív formában
Felvételi vizsgát nem tartunk. A diákokat 
az általános iskolából hozott eredmények 
alapján vesszük fel. Az érdeklődő diákok 
a jelentkezési lapot az általános iskolá-
jukban vagy közvetlenül a gimnáziumtól 
kaphatják meg, ahol tájékoztatást is adunk 
a felvételi eljárás további menetéről. 

Hagyományos gimnáziumi 
képzés

Tagozatkód: 02
Előnyei:
• négy év alatt készül fel a diák az érettségi 
vizsgára
• a középiskolai tananyag alapos elsajátí-
tása
• lehetőség nyelvvizsga és előrehozott 
érettségi megszerzésére

Specialitások:
• 9-10. évfolyamon a matematika és infor-
matika oktatása magasabb óraszámban
• informatika oktatás szakkör, illetve fa-
kultációs keretben
Felvételi vizsgát nem tartunk. A diákokat 
az általános iskolából hozott eredmények 
alapján vesszük fel. Elsősorban az érett-
ségi tárgyak (magyar, matematika, törté-
nelem, idegen nyelv) eredményeit vesz-
szük �gyelembe. Az érdeklődő diákok az 
általános iskolában kiállított jelentkezési 
lapon jelentkezhetnek.

A II. Géza Gimnázium az alábbi 
lehetőségeket kínálja diákjainak:

Idegennyelv-oktatás
– tanórai keretek között:

• angol
• német

– szakköri formában:
• francia
• latin
• orosz

Felkészítés középszintű érettségi vizsgára
- 9. évfolyamtól:
• informatikából és idegen nyelvekből
-10-12. évfolyamon:
• kötelező érettségi tárgyak
• választható érettségi tárgyak
Felkészítés emelt szintű érettségi vizsgá-
ra 10-12. évfolyamon:
• magyar nyelv és irodalom
• történelem
• angol és német nyelv
• matematika
• �zika, biológia, kémia
• informatika
Testvériskolai kapcsolatok, csereprogramok
• Besigheim – Németország
• Fülek – Szlovákia
• Ditró – Románia
Tudományos Diákkör
• tanulmányi versenyek szervezése
• tudományos előadások
• különleges foglalkozások (pl. grafológia)

• kirándulások
• színházlátogatások
• téli sport, korcsolyázás
Szabadidős tevékenység
• úszás, labdarúgás, kosárlabda
Meleg étkezés: az iskolai menzán

Diákjaink támogatása
Alapítványunk anyagi támogatást nyújt:
• tantárgyi és nyelvi táborokhoz
• központi szakkörökhöz
• felkészítőkhöz
• versenyekhez
• külföldi tanulmányutakhoz
• múzeum-, hangverseny-, színházlátoga-
tásokhoz.

Iskolai hagyományok
• Géza-napi felvonulás
• Géza-napi gálaest
• Géza-napi versenyek
• iskolai ünnepségek
• gimnázium éjszakája

A gimnázium által szervezett 
megyei versenyek: 

2017. január 24. – Géza-napi megyei mű-
velődéstörténeti verseny általános iskolá-
soknak
2017. február 7. – Géza-napi megyei mű-
velődéstörténeti verseny
2017. február 21. – Géza-napi megyei sza-
valóverseny

Várunk minden érdeklődő 
diákot nyílt napunkon:

2016. december 9. (péntek)
(igazgatói tájékoztató, 

óralátogatási lehetőség)
2017. január 7. (szombat)

(igazgatói tájékoztató diákoknak 
és szülőknek)

Az iskolai nyílt napok reggel 
8 órakor kezdődnek!

A jelentkezési lapok beadási határideje: 
2017. február 15.

BÁTASZÉKI II. GÉZA GIMNÁZIUM
OM azonosító: 203195

Cím: 7140 Bátaszék, Kossuth u. 38-42.
Tel./Fax: 74/493-358 • E-mail: geza-bataszek@freemail.hu • Honlap: www.gezagimi.hu

Intézményvezető: Sümegi József
Felvilágosítást ad: Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgató helyettes
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H Í R E K

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) 1992-ben nyilvánította 
augusztus 1-jét az Anyatej Világ-

napjává, augusztus első hetét pedig a Szop-
tatás Világhetévé. Évezredes gyakorlat, 
hogy az anyák szoptatják csecsemőiket. 
Ezt nagyon jól megoldotta a természet, 
hiszen az anyatej a legideálisabb táplálék a 
babák számára. Az anyatej a testi és lelki 
egészség számos területén bír jótékony ha-
tással, és nem utolsó sorban ingyen van és 
környezetbarát. 

Ebből az apropóból a Bátaszéki Védőnői 
Szolgálat az Anyatej Világnapi ünnepségét 
október 7-én tartotta a MORZSU Egyesü-
let termében és támogatásával. A fősze-
replők a 2015-ben született gyermekek és 
édesanyjuk, valamint családjaik voltak. 
A színes délelőtti ünnepséget dr. Somosi 

Szabolcs alpolgármester nyitotta meg be-
szédével, majd dr. Omacht Erika gyermek-
orvost hallgathattuk meg, aki az anyatej, 
szoptatás jótékony hatásairól tartott egy 
rövid, interaktív előadást. Ezután követ-
kezett az oklevelek átadása, amit minden 
anyának a területi védőnője nyújtott át, így 
is megköszönve, hogy egészségben, sze-
retetben és jó példát mutatva nevelik fel 
gyermekeiket. Egy kis örömöt és játékot 
csempészve a programok közé következett 
a tombola, ahol a nyertesek a gyerekek vol-
tak. Majd fokozva a hangulatot, Federico 
és Bonifác zenélt és énekelt nekünk, így 
perdítve táncra a jelenlévőket. 

Reméljük, ezt az évről-évre megrende-
zésre kerülő eseményt jövőre is megtart-
hatjuk, és ugyanilyen jókedvű és mosoly-
gós arcokat láthatunk!

Hellingerné Fehérvári Márta védőnő

Információs napot szervez a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Mo-
dern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! projekt keretében de-
cember 1-jén, csütörtökön.
A programsorozat harmadik állomásaként délelőtt 9 órai kezdettel Bátaszéken, a Pe-
tő� Sándor Művelődési Házban kerül megrendezésre az információs nap, melynek 
célja a mikro-, kis- és középvállalkozások szemléletformálása, a vállalko-
zásvezetők/cégvezetők információs technológiákhoz, informa-
tikához kapcsolódó viszonyának fejlesztése, erősítése.

Az információs napon a részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a je-
lentkezők a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon a rendezvények menüpontban tehetnek meg, 
a listából kiválasztva a bátaszéki információs napot, ahol a részletes program is megtekinthető.

ANYATEJES VILÁGNAPI ÜNNEPSÉG BÁTASZÉKEN
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H Í R E K

HÍREK A KLUBBÓL
A restaurálás legfontosabb célja a műal-
kotások állapotának megóvása, élettarta-
mának meghosszabbítása és esztétikai ér-
tékének a megőrzése (Wikipédia). Régen 
a festők, szobrászok foglalkoztak restau-
rálással, mert ők ismerték az anyagokat, a 
művészi technikákat, és megfelelő művészi 
adottságokkal rendelkeztek a feladat ellá-
tásához. Mára a restaurátorok feladatköre 
rendkívül kiszélesedett, így a szakembe-
rek az alkalmazott anyagok és technikák 
szerint szakosodtak. Eszerint a klasszikus 
restaurátori területek – festő-, fa- és 
kőszobrász-restaurátorok – mellett 
vannak textilek, könyvek, bútorok, 
ékszerek, kerámiák területére és 
még számos más szakágra speciali-
zálódott szakemberek is. Mint aho-
gyan azt vendég előadónktól, Görcs 
Pétertől megtudtuk, a restaurálást 
végző szakember munkája végzése 
során több, a művészeteken túli tu-
dományág segítségét is igénybe veszi. 
Feladata rendkívül összetett: egy-
szerre kell művészeti, technikai és 
tudományos kérdéseket megoldania. 
A restaurálás mai elvei több évszáza-
dos fejlődés eredményeként alakul-
tak ki, és ez a fejlődés elsősorban a 
festészet területén játszódott le. A szakte-
rület mára „tudományosan meghatározott, 
módszertanában kidolgozott, és művészeti 
egyetemen oktatják”. A restaurálás kon-
zerváló-helyreállító gyakorlata meglehe-
tősen nehezen alakult ki. A restaurátorok 
sokáig elzártan, titokban dolgoztak, eljá-
rásaikról, módszereikről többnyire nem 
számoltak be. Csak a 18. században kez-

dett lassan megjelenni a törekvés, hogy a 
restaurálást az alkotás szolgálatába állítsák. 
Olyan módszereket kerestek, kísérleteztek 
ki, amelyekkel az elöregedés, szállítás, stb. 
okozta károkat helyre tudják állítani. Eb-
ben az időszakban születtek meg a konzer-
válás ma is alkalmazott módszerei, például 
a dublírozás (új vászonnal való megerősí-
tés), a parkettázás (a fatáblák vetemedésé-
nek csökkentése) és az átültetés (többnyire 
fatáblára festett kép vászonra való átvitele). 
A restaurátoroknak sokoldalú tudással, te-

hetséggel kell rendelkezniük, ők ugyanis 
művészek, művészettörténészek és műtár-
gyvédelmi szakemberek is egyben. A resta-
urálás nagy dilemmája, hogy mi történjen a 
tisztítás után. A mai gyakorlat a hiány jelle-
gétől teszi függővé a kiegészítést úgy, hogy 
a kiegészítések mértéke sohasem kerülhet 
túlsúlyba az eredetivel szemben. Görcs 
Péter szakmai magyarázatai mellett rend-

kívül érdekes képekkel, valamint a resta-
urátor munkaeszközeinek bemutatásával 
tette még érthetőbbé a résztvevők számára 
e csodálatos, értékmentő munka kihívásait. 
Bemutatta a híres Latinovits család jóvoltá-
ból épült madarasi templom felújítását. A 
különleges képanyag megtekintése közben 
a hallgatóság művészettörténeti kalandozá-
son vehetett részt, mely igazi szellemi fel-
töltődést kínált valamennyi érdeklődőnek. 
Az idő kevésnek bizonyult, így már a talál-
kozó végén megfogalmazódott az igény a 

folytatásra. Szerencsére Görcs Péter 
személyében egy igen kedves és lel-
kes előadóra találtunk, aki örömmel 
fogadta időseink témajavaslatait, így 
nem kell sokat várnunk a következő 
„idegenvezetésre” a művészettörténet 
izgalmas, színes világában. 

Október 19-én a Paksi Szivárvány 
Egyesület látogatott a klubba, vezető-
jük Pákoliczné Lengyel Erika bátaszé-
ki származású. A kirándulás a közös 
élményszerzés jegyében zajlott. Erika 
javaslatára döntöttek úgy a csapat tag-
jai, mindenképpen meglátogatják vá-
rosunk nevezetességeit. Fő úti céljuk 
az Év Fája címet elnyert molyhos tölgy 
volt, de természeti értékeink mellett a 

település építészeti és kulturális értékeire is 
igen nyitottak voltak. A közel 20 főből álló 
csapat Sümegi József vezetésével ellátogatott 
a templomba és a romkertet is megcsodál-
ták, majd a tájházban ismerkedtek a helyi 
népcsoportok hagyományaival. Egy kelle-
mes ebédet követően a Gondozási Központ 
Nappali Intézményébe látogattak, ahol az 
idősek nagy szeretettel fogadták a vendé-
geket. Verseléssel és a „Bátaszéki ropogós” 
közös éneklésével igen hamar közvetlen és 
jó hangulatú beszélgetések alakultak ki a két 
klub tagjai között. A saját készítésű ajándé-
kok átnyújtása után a Szivárvány Egyesület 
tagjai Székely Lázár helyi fafaragó tárlatát 
látogatták meg. 

Ugyancsak az értékőrzés jegyében, no-
vember 24-én nyílik Sági Lajosné segítsé-
gével a Varrókör kézimunkáiból összeál-
lított kiállítás klubunk folyosógalériáján. 

December 8-án Karácsonyi vásárt 
tartunk, melyre a bátai és az alsónánai 
nyugdíjas egyesületeket is meghívtuk. Jó 
egészséget kívánunk valamennyi bátaszéki 
idősnek és szeretettel várjuk őket prog-
ramjainkra!                                            -Hódi- 
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New York-ban, az ENSZ 
szék házában adott koncertet 
Zsikó Zoltán és zenekara. Az 
alsónyéki atalember a ten-
gerentúli utazásról mesélt.

A magyar népzenei élet kivá-
lóságai – a Csík zenekar, Pál 
István Szalonna és bandája, 
valamint a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes – után Zsikó 
Zoltán és zenekara is egy nem 
mindennapi felkérést kapott. 
Az alsónyéki �atalember és 
zenésztársai egy New York-i 
meghívásnak tettek eleget 
októberben. Zsikó Zoltán el-
mondta, hogy miként a világ 
számos pontján, úgy a hatva-
nadik évfordulón az ENSZ-
nél is megemlékeztek az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc eseményei-
ről. A Fölszállott a páva című műsor révén 
ismertté vált zenekart Pál István Szalonna 
ajánlotta Bogyay Katalin nagykövet, hazánk 
ENSZ-képviselője �gyelmébe, és ő hívta 
meg őket az október 17-i megemlékezésre az 
ENSZ New York-i székházába. Mintegy 250 
vendéget, a diplomáciai rangos képviselőit 
vártak az eseményre, ahol Mikola István biz-
tonságpolitikai és nemzetközi együttműkö-
désért felelős államtitkár és Bogyay Katalin 
köszöntője után Zsikó Zoltán és zenekara 
adott közel másfél órás koncertet.

Sikerüket jelzi, hogy hamar eljutott a híre 
a magyar külügyminisztériumba is, hiszen 
már másnap reggel gratuláló levelet kaptak 
onnan. De kijutott az elismerésből a helyszí-
nen is. Álmomban sem gondoltam volna, hogy 
ekkora megtiszteltetésben lesz részünk – mond-
ta Zsikó Zoltán. Elmesélte, hogy a koncertet 
követően Bogyay Katalin kíséretében odalé-
pett hozzájuk Samantha Power, az Amerikai 
Egyesült Államok ENSZ nagykövete, Barack 
Obama amerikai elnök egyik főtanácsadó-
ja, hogy személyesen gratuláljon nekik. Egy 
csoportképre is összeálltak, amit több ame-
rikai magazin fotóriportere is megörökített. 
Samantha Power arra is megkérte a zenekart, 
hogy húzzák el külön neki az utolsónak ját-
szott nótát. Ez volt A bátai dombtetőn kezde-
tű dal. Tetszett neki a jóízű magyar muzsika 
– fogalmazott Zsikó Zoltán. Előadásukban 
egyébként a Kárpát-medence számos tájegy-
ségének népzenei anyagából adtak ízelítőt. Az 
1956-os események kapcsán pedig főleg olyan 
dalokat választottak, amelyek az elvándorlás, 
a hazaszeretet, a család, a magyarság témáját 
mutatják be.

Persze városnézésre is jutott 
ideje a zenekar tagjainak. Min-
dent láttunk, amit egy turistá-
nak feltétlenül látnia kell. Jár-
tunk a Central Parkban, a Wall 
Streeten, a Times Square-en, 
megnéztük a World Trade 
Center egykori tornyainak 
emlékhelyét, a Broadwayt és a 
Szabadság-szobrot is – mesélte 
Zsikó Zoltán. 

A magyar közösségnek 
is játszottak

A koncert híre nemcsak dip-
lomáciai úton terjedt, ugyanis 
egy spontán meghívás is ér-
kezett a zenekarhoz. „Itt van-
nak a Zsikóék New York-ban, 
csinálni kellene valami bulit, 

táncházat” – üzenték meg egymásnak a New 
York-ban élő magyar közösség tagjai, és alig 
24 óra alatt megszervezték az összejövetelt 
a Magyar Házba, ahol szép számmal jelen-
tek meg érdeklődők. Voltak köztük olyanok, 
akik még ’56-ban emigráltak, és egészen 
�atalok is, akik már az Egyesült Államok-
ban látták meg a napvilágot. Megdöbbentő, 
ugyanakkor nagyon jól eső érzés számunkra, 
hogy tudták, kik azok a Zsikóék. Úgy vélem, 
a Fölszállott a pávának köszönhető ez az is-
mertség, és hogy a magyar népzene képviselő-

iként a tengerentúlon is be tudtak azonosítani 
bennünket – tette hozzá Zsikó Zoltán. Úgy 
érzi, szakmai szempontból is nagy lehető-
ség volt számukra a New York-i út és egyben 
visszaigazolása annak, hogy számon tartják 
őket a népzenei életben.

Ismét lesz újévköszöntő koncert
Több hazai koncert mellett nagyon készül a 
zenekar a január 27-i, bátaszéki „Köszöntsük 
együtt az új esztendőt” elnevezésű ingyenes 
programra, amelyet az idei hatalmas siker 
után jövőre ismét megrendeznek. Zsikó Zol-
tán kiemelte, hogy az esemény fővédnökei 
dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős állam-
titkár és Szalay-Bobrovniczky Alexandra, 
Budapest főpolgármester-helyettese lesznek, 
akik személyes jelenlétükkel is megtisztelik 
majd a koncertet. Zsikó Zoltán szerint ez 
azért fontos, mert ráerősít a �atalok szerep-
vállalására a közéletben, illetve lehetőséget 
teremt olyan kapcsolatok kialakítására, ame-
lyek szűkebb pátriánk fejlődését szolgálják. 
Az idei újévköszöntő példájából kiindulva 
Zsikó Zoltán úgy látja, nagy találkozási pont 
is a koncert, és felhívja a �gyelmet a közös-
ségi lét fontosságára, egyfajta léleképítésre. 
Zsikó Zoltán és zenekara mellett színpadra 
lép Pál István Szalonna és bandája is, és ter-
mészetesen Zoltán húgát, Zsikó Zsuzsanna 
népdalénekest is hallhatja majd a közönség. 

Hanol Erzsébet Tolnai Népújság

H Í R E K

AZ ENSZ SZÉKHÁZBAN ZENÉLTEK

Tisztelt Bátaszékiek!
Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének FIDESZ-KDNP csoportja, illetve a Bátaszéki Fidelitas 
Csoport köszönetét szeretné kifejezni a 2016. október 2-i népszavazáson megjelent bátaszéki polgároknak.

A népszavazáson félretettünk mindenféle pártpolitikai indíttatást, együtt és egységesen fejeztük ki nemtet-
szésünk az értelmetlen kötelező betelepítési kvóta ellen. Megüzentük az Európai Unió vezetőinek, hogy nem 
lehet ráerőltetni Magyarországra az önös elképzeléseiket! Korábban sosem látott egység jött létre, ugyanis 
egyetlen népszavazáson, választáson sem értett egyet több mint 3,3 millió magyar ember!

Fontos kiemeljük, hogy a népszavazás érvényes volt! Továbbá azok, akik nem jelentek meg október 2-án, 
rábízták azokra a döntést, akik megjelentek és teljesítették állampolgári kötelességüket. A demokrácia gya-
korlata ez, ugyanis a megjelentek döntenek a távolmaradók helyett is. Az emlegetett 50% csupán formális 
elégtételt jelentett volna a Magyar Kormánynak, illetve az Európai Uniónak! Bárki bármit mond, több mint 
3,3 millió magyar ember szavát NEM lehet �gyelmen kívül hagyni!

Köszönjük, hogy kiálltak Bátaszékért! Köszönjük, hogy szavazatukkal megvédték városunkat!
 Dr. Szabó Ákos Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára Péter Géza 
 (Bátaszék város képviselője) (Bátaszék város képviselője) (Bátaszék város képviselője) 
 Szűcs Gáborné Bognár Jenő Zsikó Zoltán Papp Dávid
 (Bátaszék város képviselője)  (Bátaszék város nyugalmazott polgármestere)  (Tolna Megyei Fidelitas)  (Bátaszéki Fidelitas Csoport)

Zsikó Zoltán óriási 
megtiszteltetésként tekint 
a New York-i meghívásra
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H Í R E K

2016. szeptember 9-én dr. Sótonyi Péter 
rektor és Fazekas Sándor miniszter dr. Ma-
róthy Géza főállatorvosnak aranyoklevelet 
adott át, elismerve 50 éven át kifejtett érté-
kes szakmai tevékenységét. 

– Hosszú ez az 50 év. Mi jut eszébe először 
erről az ötven évről?

– Először a hálát említeném, mellyel szü-
leimnek tartozom. Ők voltak azok, akik 
rendkívül nehéz körülmények között is pél-
dát mutattak alázatból, munkaszeretetből és 
erkölcsi tartásból. Szinte minden nap hálát 
adok a jó Istennek, hogy állatorvos lehettem. 
Édesapám Ludovikát végzett katonatiszt 
volt, így csak 20 évesen, katonai behívóval 
a kezemben vettek fel az egyetemre, három-
szori jelentkezés és hatszori fellebbezés után. 
153-an kezdtük el az egyetemet, ebből 68-an 
végeztünk öt év alatt. Az aranydiplomát saj-
nos már csak 39-en kaptuk meg.

– Hol kapott állást, és hogy került Bátaszékre? 
– Az egyetem elvégzése után – féléves ka-

tonai szolgálatom közben – feleségül vettem 
Keresztesi Máriát, akivel azóta is szeretetteljes 
házasságban élünk. 1966. október 1-től 1973. 
június 1-ig a Hőgyészi Állami Gazdaság tabó-
di kerületében dolgoztam. Ott a gyakorlatban 
is megtanultam a betegségek megelőzésének 
és gyógyításának alapjait. A Bátaszéki Búza-
kalász Mg. Szövetkezet meghirdetett egy üze-
mi állatorvosi állást – magánpraxis nélkül –, 
amit 1973. június 1-jén elnyertem. 

– Meddig dolgozott a TSZ-ben? Hogy érezte 
magát a munkahelyén és Bátaszéken? 

– 1972-ben sertés egészségügyi szakállat-
orvosi oklevelet szereztem. Hét év állatorvosi 
tapasztalattal így szakmailag már jól fel vol-
tam vértezve. A TSZ a jó termelőszövetkeze-
tek közé tartozott középkorú, jó felkészült-
ségű szakemberekkel. Munkatársaimmal és 
az állattenyésztésben dolgozókkal sikerült 
jó munkakapcsolatot kiépítenem. Az a 19 
év, amit itt töltöttem – minden nehézség el-
lenére – jó érzésekkel tölt el. Nyolc telepen 
tartott szarvasmarhát, sertést, lovat kellett 
ellátnunk. Később, a várdombi TSZ-el való 
egyesülés után 11 telepet láttunk el egy új ál-
latorvos kollégával és szaksegédekkel együtt, 
így a megye legnagyobb mezőgazdasági 
szövetkezete lettünk. Sok éven át – főleg a 
betegségmegelőzéseknek, a tartási, takarmá-
nyozási feltételek javításának következtében 
– az állategészségügyi mutatók tekintetében 
a legjobbak között voltunk a megyében. A 
magángyakorlat engedélyezése az 1970-es 
évek végén „kihalásos” alapon történt. Szé-
pemlékű dr. Garai János bácsi nyugdíjba vo-

nulása után volt lehetőségem 
magángyakorlat folytatására. 
Ehhez megkaptam az akkori 
TSZ elnök, dr. Izsák Gyula tá-
mogatását. 

Bátaszéken nagyon jól érez-
tük magunkat! Feleségem, 
mint gyógypedagógus tanított 
az általános iskolában. Ősz 
hajú tanítványai még most is 
hálásan emlegetik, mikor ta-
lálkoznak. A TSZ majorban 
laktunk szolgálati lakásban, két 
�unknak valóságos aranybánya volt a majori 
élet. Én hamar sok jó barátra találtam Báta-
széken. Bekapcsolódtam a sportéletbe is, a 
TSZ focicsapatával többször nyertünk községi 
kispályás bajnokságot. Teniszezni versenysze-
rűen a Baranya megyei Bólyba jártam. Tolna 
megyében versenyszerű teniszélet nem volt, 
amit később többekkel együtt útjára indítot-
tunk. Rövidesen az OB III-as regionális baj-
nokságban ezüstérmet nyertünk. Akkoriban 
– 10 éven keresztül – sem edzésen, sem ver-
senyen Tolna megyei versenyző nem győzött 
le, többek között a 70 éves születésnapomon 
sem, ezért kaptam meg Tolna megye örökös 
teniszbajnoka címet.

– Hogyan érintette a rendszerváltás? 
– Nem várt, hatalmas örömet okozott. 

1990 végén dr. Pálos Miklós felkért, hogy 
lépjek be a KDNP-be és alapítsam meg a bá-
taszéki alapszervezetet. Örömmel fogadtam 
a felkérést, mert a KDNP értékrendje elve-
imnek tökéletesen megfelelt. Képességeim 
szerint azt igyekeztem előmozdítani, hogy 
a Kárpát-medence magyarsága erkölcsileg, 
anyagilag, nemzettudatában felemelkedjen, 
ismerje meg igazi történetét és szorgalmas, 
büszke magyar emberként éljen. A KDNP 
bátaszéki alapszervezetének alapítása, melyet 
Herendi János plébános barátommal együtt 
szerveztünk, rendkívül jól sikerült. Az évek 
folyamán tagságunk létszáma 202 főre emel-
kedett, amivel a lakosság létszámához viszo-
nyítva az országban elsők lettünk. Közben 
megválasztottak megyei társelnöknek és az 
Országos Választmány elnökhelyettesének. 
Kétszer indultam az országgyűlési választá-
sokon a KDNP színeiben. A megyei listán 
első, az országos listán 10. voltam. 

2001-ben megválasztottak a megye má-
sodik legnagyobb vállalatának, a Szekszárdi 
Húsipari Vállalat igazgató-tanácsának elnö-
kévé. Sikerként könyveltük el, hogy 2.000 
embernek munkát tudtunk adni.

– Ilyen aktív politikai élet mellett hivatására 
hogyan tudott koncentrálni? 

– A TSZ-ben is hatalmas vál-
tozások következtek be, itt 1992. 
március 1-ig dolgoztam, mint 
üzemi állatorvos. Fenti dátumtól 
kezdve 2001. évi nyugdíjazásomig 
a Tolna Megyei Állategészségügyi 
Állomás dolgozója voltam, mint 
hatósági állatorvos. A politikai 
munkát, amíg láttam értelmét, 
szívesen csináltam; 52 hétvégéből 
35-40-et elvett. A rendszerváltás 
sok hibája, kapkodása miatt is a 
haszonállatok létszáma rohamo-

san csökkent. Ekkor indult be a kisállatpraxis. 
Ennek továbbképzésében és magánrendelő ki-
alakításában nem tudtam részt venni. 

– Nyugdíjazása hogyan érintette? 
– Nagyon jól. Egészséges voltam és szíve-

sen dolgoztam. Az akkori és jelenlegi rendelet 
szerint is egy állatorvos addig dolgozhat, amíg 
megszerzi az előírt továbbképzési pontokat. 
Annak is nagyon örültünk, hogy végre beve-
zették azt a szabályt, hogy minden állattartó 
azt az állatorvost hívhatja, akit kiválaszt magá-
nak. Így mindig jó érzésekkel megyek ezekhez 
a gazdákhoz. Közben az Állategészségügyi Ál-
lomás Főosztálya többször megbízott – kisebb 
megszakításokkal – hatósági munkák elvégzé-
sére. Jelenleg is én végzem a húsvizsgálatot és 
egyéb hatósági munkákat. Az is jó érzéssel tölt 
el, hogy a két helybéli kollégámmal segítőkész, 
jó viszonyt ápolunk. Visszatérve a nyugdíjazá-
som (2001.) utáni időszakra, a KDNP tudatos 
szétveretése után a MIÉP felkérésére az ő szí-
neikben indultam harmadszor országgyűlési 
képviselői választáson. Az aktív politizálást 
tiszta lelkiismerettel hagytam abba több mint 
15 év után. Jelenleg sokkal nyugodtabb, ki-
egyensúlyozottabb vagyok. Több időm marad 
családomra, állatorvosi munkámra és néhány 
idős, egyedülálló ember támogatására. Fenn-
maradó szabadidőmben a tenisz, tánc, tarokk, 
úszás, tévénézés, olvasás és a madarak etetése 
okozza számomra a legnagyobb örömet.

– 50 év állatorvosi munka után, amiből 43-at 
Bátaszéken töltött, van-e valamilyen kívánsága?

– Igen.
„Taníts meg Uram boldognak lenni, 
Tiszta szívemből könnyen szeretni…
Taníts meg engem tisztának lenni, 
Vissza nem nézni, előre menni…
Taníts meg engem tanító tettre, 
Példás jellemre, hű szeretetre. 
Víg mosolyt csalni bánatos arcra, 
Taníts meg Uram erre a harcra!”
– Doktor úr, aranydiplomájához gratulá-

lunk és további hosszú, tevékenységben gaz-
dag életet kívánunk!                                      DB

Aranydiplomát kapott dr. Maróthy Géza
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S P O R T H Í R E K

Alaposan kicserélődött a BSE 
U11-es kosárlabdacsapatá-

nak kerete a 2016/17-es megyei 
Nyuszi Kupa bajnokságra. A tapasztalt 

„veteránok” közül néhányan maradtak csu-
pán, a többiek felsőbb korosztályba léptek, így 
javarészt újoncok debütáltak az 1. forduló két 
mérkőzésén. Rutinos játékosaink vezetésével 
egészen elsöprő letámadással kezdtünk, gya-
korlatilag percek alatt eldöntve a Katolikus Ré-
pák elleni mérkőzést. Szinte a teljes 1. negyedet 
az ellenfél palánkja alatt töltötték a csapatok, a 
mieink labdaszerzésekkel és pontszerzéssel, a 
Répák azzal, hogy egyáltalán be tudják dobni a 
labdát az alapvonalról. Később enyhült a nyo-
más, valamennyi játékosunk pályára került, a 
másik csapat is ocsúdott a döbbenetből, így 
a különbség végül nem érte el azt, amennyit 
a kezdés előrevetített, de hatalmas győzelmet 
arattunk. A második mérkőzés hasonló képet 
mutatott, óriási fölényben játszva, játszi köny-
nyedséggel győztük le a Sólymocskákat, a kü-
lönbség a végére a 40 pontot ostromolta. Na-
gyon jó volt látni �ataljaink játékát, azt, hogy 
nem az ilyen életkorban gyakran jellemző 
„mindenki a labdára” elv alapján kosárlabdáz-
tak, hanem igazán intelligens, jól helyezkedős, 
sok mozgásos, sok passzos játékot mutattak 
be. Nem is lehet kérdés, hogy teljesen meg-
érdemeltek a győzelmek ilyen arányban is, 
amiért magától értetődően jár az óriási elis-
merés. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, és 
ezt mindenkiben, elsősorban a játékosokban 
tudatosítani kell, hogy tőlük csak keményebb 
ellenfelek, nehezebb meccsek várnak ránk, 
amiken kizárólag nem elszállva, két lábbal a 
földön maradva, az alázatot és a szerénységet 
megőrizve lehetünk sikeresek. A jó útra rálép-
tek a gyerekek, maradjanak is rajta!           -TM-

Matejcsek-Lerch Éva edző: Mindenkinek 
nagyon nagy dicséret jár, mert az első mér-
kőzésünkön láttam, hogy tisztában voltak 
az alapokkal (vonalak, lépéshiba, kétszer in-
dulás, védekezés; tudták mikor-mi történik 
körülöttük) és ezenfelül egy bámulatos, haj-
tós játékot láttunk. Csodás érzés volt, mikor 
önzetlenül, pontosan passzoltak egymásnak, 
mikor a védekezésnél rengeteg labdát tudtunk 
szerezni. Persze hosszú út van előttünk, és so-
kat kell még tanuljunk, de úgy gondolom, a 
játékosok csapatszellemét megalapoztuk.

Bátaszéki Oroszlánok – Katolikus Ré-
páK: 37-9

Pontszerzők: Ruppert Edmond 9, Tóth 
Tarhos 7, Bozsolik Sarolta 6, Izsák Bence 6, 
Kolep Lili 3, Dékány Zóra 2, Kollár Levente 
2, Heberling Balázs 1, Hauwasser Sára 1.

Bátaszéki Oroszlánok – Sólymocskák: 
46-9

Pontszerzők: Ruppert Edmond 14, Heber-
ling Balázs 12, Izsák Bence 9, Bozsolik Sa-

rolta 3, Kolep Lili 3, Papp Zaránd 2, Besszer 
Bettina 2, Molnár Pál 1.

A csapat tagjai: Besszer Bettina, Bozsolik 
Sarolta, Dékány Zóra, Kolep Lili Kamilla, 
Kollár Levente, Hauwasser Sára, Heberling 
Balázs, Hegyesi Norbert, Izsák Bence, Mol-
nár Pál, Papp Zaránd, Rácz Nóra, Ruppert 
Edmond Mihály, Szikszai Balázs János, Tóth 
Tarhos Előd.

Sajnos U12-es csapatunk a mohácsi Regi-
onális Bajnokságon két vereséggel kezdte a 
szezont. Mentségünkre szolgáljon, hogy két 
játékos lebetegedett, így 10-en tudtunk csak 
kiállni és a csapat 4 tagja is a korosztálynál 
�atalabb volt. Így sajnos nem volt cserelehe-
tőség a negyedekben (5-ös csere kötelező a 
negyedek között). Az első mérkőzésen Bony-
hád csapatával játszottunk, ahol egy masszív, 
összeszokott, �zikálisan erősebb ellenféllel 
találkoztunk. Sajnos ezt az eredmény is tük-
rözi. A második mérkőzést pihenő nélkül 
kezdtük, így a fáradtság és a koncentrációhi-
ány mutatkozott a játékunkban. Összességé-
ben úgy gondolom, hogy azoknak a �úknak, 
akiknek tényleg ez a bajnokság a korosztálya, 
megfelelő volt a játéka, kiemelkedő volt Bo-
zsolik Szabolcs, aki a második mérkőzésen 
100%-osan dobta a büntetőt, pedig év elején 
neki volt a legnehezebb átállni a nagy pa-
lánkra és 6-os labdára.                             -M-L É.-

Bátaszék SE – Bonyhád KSE: 12-67
Pontszerzők: Bozsolik Sz. 4, Gáll K. 2, 

Ruppert E. 2, Besszer Zs. 2, Komonyi B. 1, 
Papp Zaránd 1.

Bátaszék SE – Mohács GyKSE: 32-48
Pontszerzők: Ruppert E. 8, Bozsolik Sz. 5, 

Gáll K. 5, Besszer Zs. 5, Komonyi B. 4, Kiss 
Á. 2, Izsák B. 2, Papp Zaránd 1.

TAROLTAK A BÁTASZÉKI OROSZLÁNOK
nak kerete a 2016/17-es megyei 
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Dávid Mátyás Csaba (Bonyhád) – Dudar Klaudia (Bátaszék) 

Dézsi Attila (Bátaszék) – Huszár Anita (Bátaszék)
Váncsa József (Mőcsény) – Loboda Barbara Réka (Mőcsény) 

GÓLYAHÍREK

GYÁSZHÍREK

Váncsa József (Mőcsény) – Loboda Barbara Réka (Mőcsény) 

Tóth Gyuláné Veres Erzsébet Mária 1949
Ambrus Lászlóné Kormányos Irén 1935
Horváth Mihály 1965
Dudar Mihályné Mátyás Gizella 1937
Vituska Istvánné Nagy Anna 1939
Kőkuti Istvánné Bíró Etel Borbála 1927
Papp Imre 1957
Gregoritsné Csáki Etelka 1954
Simon Lőrincné May Margit  1931
Sárközi Gyuláné Sztojka Teréz Anasztázia 1948
Pethő Antal 1945
Nagy Károlyné Zsiga Mária Valéria 1921

Erdélyi Angelina Júlia 10.05. Bakó Dóra  10.07.
Sárközi Kristóf 10.15. Izsák Réka 10.16.
Horváth Benett  10.23. 

SEK
Dávid Mátyás Csaba (Bonyhád) – Dudar Klaudia (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


