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LÁNY- ÉS ASSZONYBÁL
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT
A BATYUS JELLEGŰ 
LÁNY- ÉS ASSZONYBÁLRA
Időpont: március 11. (szombat) 19 óra
Helyszín: Pető� Sándor Művelődési Ház

ZENÉL: ROUGE ZENEKAR
BELÉPô: 2000 FT

Nőkről
     Nőknek!

nőnapi program nőknek
a Petőfi Sándor Művelődési Házban

Közreműködnek: 
• kozmetikusok • fodrászok • körmösök,  

• masszőrök • stylist

Előadások, szépészeti tanácsadás, 
kényeztetés és meglepetés szolgáltatás 

vár minden résztvevőt.

2017. március 8-án, szerdán 17 órától

LÁNY- ÉS ASSZONYBÁLLÁNY- ÉS ASSZONYBÁLLÁNY- ÉS ASSZONYBÁL
TOMBOLÁVAL 

ÉS MIXERFIÚKKAL 

KÉSZÜLÜNK!

JEGYEK A HELYSZÍNEN VAGY ELŐVÉTELBEN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN VÁSÁROLHATÓAK.
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Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék város pol-
gármestere beszélt a 2016-os év eredmé-
nyeiről és a város 2017-es terveiről, arról, 
hogy Bátaszék méltán lehet büszke erő-
södő közösségi összefogására. 

– Melyek azok a források (pályázatok), 
amelyeket a település fejlesztésére fordíthat-
tak az elmúlt évben? 

– A település a 2016-os évben is maxi-
málisan kihasználta a pályázati források 
nyújtotta lehetőségeket, a Területi Opera-
tív Program kiírásaira 1,8 milliárd forint 
összegben nyújtottunk be pályázatokat, 
melyek számos területen hoznak majd elő-
rehaladást a város életében. Az így bevont 
források elősegítik a helyi gazdaságélén-
kítést, a munkahelyteremtést, mód nyílik 
az ipari parkunk alapinfrastruktúrájának 
kiépítésére, valamint egy agrárlogisztikai 
központ létrehozására. Pályáztunk kerék-
párút építésére, csapadékvíz elvezetésre, 
a rendezvényterünk modernizálására, az 
idősek nappali ellátását biztosító épület fel-
újítására, valamint a tanuszoda energetikai 
korszerűsítésre is. Műemlékvédelemben 
benyújtott pályázatainknak köszönhetően 
újulhat meg a I. világháborús emlékmű és 
állíthatunk szobrot a templom előtti téren 
városunk alapítójának, II. Gézának.

– Mit tart a 2016-os év legfontosabb ered-
ményének?

– A 2016-os év sok tekintetben igen 
mozgalmas évnek mondható, legfontosabb 
eredménynek mégis azt tartom, hogy ki-
emelkedő munkát végeztünk a közösség-
építés területén. Közösségi összefogásnak 
köszönhetően a molyhos tölgy lett az „Eu-
rópa Év Fája” díj nyertese 2016-ban, a város 
megújuló rendezvényei a civil szerveze-
teknek köszönhetően megteltek tartalom-
mal, és nem várt sikert aratott az először 
megrendezésre kerülő Bátaszéki Bornapok 
rendezvényünk is. Bátaszék egy összetartó 
közösségként működött 2016-ban.

– Melyek azok a sarokpontok, amelyek men-
tén kijelölhető az előrehaladás? Melyek azok a 
folyamatok, amelyek megkezdődtek 2016-ban 
és folytatásuk várható a 2017-es évben?

– Gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő 
beruházások megvalósítását tartjuk szem 
előtt továbbra is. A megfelelő intézményi 
háttér kialakítása és fejlesztése az egyre job-
ban élhető város érdekeit szolgálja. Az anya-
gi javak és az épített környezet fejlesztése 
mellett, más módon is igyekszünk vonzóvá 
tenni településünket. Előrelépést tervezünk a 
borturizmus, vallási turizmus és fesztiváltu-
rizmus területén is. Folytatjuk az hagyomá-
nyokból kiinduló, új köntösbe öltöztetett vá-
rosi programjainkat, hogy méltán lehessünk 
büszkék a megújult Orbán napra, a majális-
ra, az utca fesztiválra, a Város Napja rendez-
vényre, az idősek napja, a 70 éven felüliek 
adventi rendezvényére, vagy a tavalyi évben 
első alkalommal megrendezett Adventi For-
gatagra is. És nem szabad megfeledkeznünk 
az első Bátaszéki Bor Napok fesztiválról sem, 
mely reményeink szerint bejelentkezett a tér-
ség méltán kedvelt borfesztiváljai közé.

– Melyek azok a vidékfejlesztési irányok, 
amelyek meghatározzák a település rövid és 
középtávú terveit?

– Bátaszék mindig is mezőgazdasági 
jellegű település volt, ebből kiindulva a 
település kedvező adottságait kihasználva 
tervezzük egy agrárlogisztikai központ lét-
rehozását. A közeljövőben megkezdődhet 

egy biogomba termesztő üzem építése, de 
a helyi őstermelőkkel összefogva tervez-
zük egy helyi védjegy kialakítását is, amely 
minden bátaszéki termékre rákerülhet, és 
megmutathatja a helyi értékeket.

– A 2017-es évben milyen beruházásokra, 
fejlesztésekre számíthatunk?

– Városi forrásból mintegy 37 millió fo-
rintot tervezünk fordítani a városi infras-
tuktúra fejlesztésére, befejeződik a Lajvér 
utca burkolatának helyreállítása, megkezd-
jük a Garay utca felújítását, folytatjuk a 
padkarendezéseket, a járda felújításokat és 
a csapadékvíz elvezető rendszerek karban-
tartását. Intézményi felújítás a Keresztély 
Gyula Városi Könyvtár és a Művelődési 
Ház épületét érinti idén. Nyertes pályázat 
esetén az év második felében megkezdő-
dik a rendezvénytér kialakítása a piactér 
területén, de bízunk abban is, hogy a Vö-
rösmarty utcai Idősek Napközi Otthona 
épület felújítását is megkezdhetjük.

– Milyen lépéseket tervez a gazdaság–köz-
oktatás–közművelődés területén 2017-ben?

– A 2017-es évben az elmúlt évekhez ha-
sonlóan szigorú költségvetésű gazdálkodást 
tervezünk folytatni. Legfontosabb a stabil 
működési háttér megteremtése. Közoktatási 
intézményeink közül az intézményi átszerve-
zés eredményeként a városi óvoda és bölcső-
de működtetése maradt a város feladata. To-
vábbra is mindent megteszünk a szolgáltatás 
zavartalan működtetése érdekében, reméljük 
a kisgyermekes családok megelégedésére. 
Közművelődés területén a szervezeti rend-
szer átalakítása megtörtént, 2017-ben a mű-
ködés stabilizálása zajlik majd. 

– Ön szerint mitől jobb/több ma bátaszé-
kinek lenni, mint két évvel ezelőtt? 

– Az elmúlt két évben olyan közösségé 
formálódtunk, amely többször bebizo-
nyította, hogy tud egy jó cél érdekében 
közösen tenni, ez az, amitől jobb most 
bátaszékinek lenni. A jövőben is minden 
törekvésünk arra irányul, hogy az itt élők 
büszkék lehessenek városukra.                 IM

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

BÁTASZÉK, AZ ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉG
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2017. január 28-án 10 órakor a felvidé-
ki Kuttyom�tty Társulat előadásában 
láthatták kicsik és nagyok, a színvonalas 
Eltáncolt cipellők című mesejátékot. A 
társulat tagjai, Dobsa Fodor Mónika és 
Dobsa Tamás néptáncosok, néptánc pe-
dagógusok, a Népművészet I�ú Mesterei, 
Martin György- és Fülöp Ferenc díjas tán-
cosok csaltak mosolyt a közönség arcára 
és varázsoltak el mindenkit a mese csodás 
világába. Műsorukban egyedülálló módon 
négy előadói eszközt használtak, a táncot, 

az éneket, szöve-
get és a bábokat. Az 
előadást követően 
minden kisgyermek 
ajándékot kapott, 
felmehetett a szín-
padra, megnézhette 
a díszletet, megérint-
hette a bábokat és 
fényképezkedhetett 
a királykisasszony-
nyal és Jankóval.

18 órakor az Aranyfészek, Aranymadár 
című műsoruk kimondottan a felnőtt kö-
zönséget szólította meg. A közönség tör-
téneteket hallhatott teremtésről, bűnbee-
sésről, szerelemről, udvarlásról, borról, ré-
szegségről, házaséletről, valamint táncokat 
láthatott Zoboraljáról, Mezőségről, Bod-
rogközből és Csallóközből. Az előadás-
ban közreműködött Kurdi Gábor, a Nép-
művészet I�ú Mestere, Népi Iparművész, 
hangszerkészítő, aki élő zenével (dudával, 
citerával, furulyával, tárogatóval) tette még 
felejthetetlenebbé az előadást.                   KÉ

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 … BÁTA S Z É K  VÁ R O S  P O L G Á R M E S T E R E

MEGHÍVÓ
Bátaszék Város Önkormányzatának Kép viselő-
testülete a Magyaror szág helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. 54. §-ában fog laltakra 

�gyelemmel 2017. március 9-én (csü törtök) 17 órai kezdettel 
KÖZ MEG HALL GA TÁST tart a Városháza földszinti Házasságkötő 
termében. 

Napirendi javaslat: 
1. Tájékoztató a városi önkormányzat 2016. évi célkitűzései-

nek teljesüléséről. Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester
2. Tájékoztató a városi önkormányzat 2017. évre tervezett fel-

adatairól. Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester
3. Tájékoztató a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás 

2016. év tevékenységéről, a Bátaapáti tároló működéséről. Elő-
terjesztő: Darabos Józsefné TETT elnök dr. Kereki Ferenc igazgató 
RHK K�.

4. Lakossági észrevételek, felvetések

Az állampolgárok 13 órától 16.30 óráig a 74/591-507-es vagy a 
74/591-918-as telefonon bejelenthetik javaslataikat, észrevételei-

ket, melyekre a közmeghallgatás alatt választ is kapnak.

Bátaszék, 2017. január 26. Dr. Bozsolik Róbert

A január 25-i testületi ülés napirend előtti felszólalásaiból meg-
tudhattuk, hogy a Belügyminisztérium vélhetően eláll a bün-
tetés végrehajtási intézet építésétől Bátaszék határában (erről 
a testületi ülés napjáig hivatalos értesítés nem érkezett), a te-
rület előkészítésére fordított 47 millió forint tekinthető a város 
befektetésének, hiszen az ipari parkkal szomszédos terület a 
közeljövőben felértékelődhet az ipari parkba betelepülő gazda-
sági társaságok tevékenységének megkezdődésével.

A testület jóváhagyta a katolikus temető bejárata és a rava-
talozó között szervizút kiépítését a munkálatok a tavasszal a jó 
idő beálltával megkezdődhetnek. Felújításra kerül a Szent Ist-
ván téren álló II. világháborús emlékmű, a rajta olvasható 290 
hősi halott nevét sötét színű márványtáblákra vésve helyezik el 
az emlékművön.

A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirde-
tett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a hely-
ben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő 
kérdéseket és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatásra ebben 
az évben március 9-én (csütörtök) 17 órakor kerül sor a Város-
háza Házasságkötő termében. Az eddigi gyakorlatot követve 
a közmeghallgatás előtt az állampolgárok telefonon jelezhetik 
gondjaikat, javaslataikat, észrevételeiket, melyekre a közmeg-
hallgatás alatt választ is kaphatnak.

VÁROSI FARSANG
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MINI GALÉRIA 
Farkas Roxána rajzai 

Helye: Keresztély Gyula Városi Könyvtár
Kapcsolattartó: Sági Lajosné  

+36/74 591 059

Március 2. csütörtök
KÖNYVBEMUTATÓ: 

• Adam Müller-Guttenbrunn:  
A szülőföld harangjai

• Johann Eimann: A német telepes
Helye: Keresztély Gyula Városi Könyvtár

Kapcsolattartó: Sági Lajosné  
+36/74 591 059

Március 3. péntek
EGÉSZSÉGNAP, EGÉSZSÉGÜGYI  

MÉRÉSEK
Helye: Bátaszéki Városi Óvoda

Kapcsolattartó: Simon Csabáné,  
+36/ 74 591 003

GÉZA GÁLA
Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház

Kapcsolattátó: Horváth Jánosné,  
+36/ 74 493 358

KANIZSAI DOROTTYA 
ÚSZÓVERSENY 

Helye: Bátaszéki Városi Uszoda
Kapcsolattartó: Nagy Ákos, +36/74 591 406

Március 9. csütörtök
KOREOGRÁFUS 
HÁZIVERSENY 

Helye: Kanizsai Dorottya  
Általános Iskola 

Kapcsolattartó: Halasi Henrietta  
+36/74 591 406

Március 8. szerda 
NŐK NAPJA 

Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
Kapcsolattartó: Kalmár Éva,  

+36/74 493-690

Február 6-tól,  
minden hétfőn 19-20 óráig

AEROBIK
Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház

Kapcsolattartó: Kalmár Éva, +3674/ 493-690

Minden kedden 18–19 óráig
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA

Helye: Kalász János Városi Sportcsarnok 
tükrös terme

Kapcsolattartó: Mészárosné Székely Viola, 
+3630/9372 963

IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA  
– MINDEN HÉTEN:

Hétfő: Ülőtorna 9:00-10:00 Kis Eszter
Kedd: Felolvasás 10:00-11:00 Sági Lajosné 
Szerda: Kártya-parti, társasjáték, dalkör 

9:00-10:00 Lengyel Jenő
Csütörtök: Hirdetett program.  

Minden hónap utolsó csütörtök 9:00-
11:00 Vendég előadókkal

Péntek: Hittan, kéthetente 9:00-10:00 
Jagicza Józsefné

Február 23. csütörtök: Dózsa Attiláné 
konduktor, gyógytornász: Újfajta fájda-

lomcsillapítási technikák.

GYÓGYTORNA
Minden csütörtökön 18-19 óráig

Helye: Kalász János Városi Sportcsarnok 
tükrös terme

Kapcsolattartó: Dózsa Attiláné: 
+3630/2153 886

MINI GALÉRIA 
Gaál László szabadkezes gra�kái 

Helye: Keresztély Gyula Városi Könyvtár
Kapcsolattartó: Sági Lajosné,  

+36/74 591 059

Február 17. péntek 
BÁTASZÉKI SVÁBBÁL 

Bátaszék Német Nemzetiségi Egyesület 
Helye: Általános Iskola ebédlője

Kapcsolattartó: Riglerné Stang Erika, 
+36/20 397 7576

Február 18. szombat
FARSANGI BÁL

Nyugdíjas Egyesület
Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház

Kapcsolattartó: Dóra Lajos,  
+36/30 6360 440

Február 
MOL GYERMEK LABDARUGÓ TORNA 
Helye: Kalász János Városi Sportcsarnok 

Kapcsolattartó: Bátaszéki Kanizsai  
Dorottya Ált. Isk.: +3674/591-406

Február 20. hétfő
SÜMEGI JÓZSEF ELŐADÁSA: 
Kultúra, művelődés és életmód 

a Zsigmond-kori Magyarországon 
Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház

Kapcsolattartó: Kalmár Éva, 74/ 493-690

Február 23. csütörtök
VÉRADÁS 9–16 ÓRÁIG

Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
Kapcsolattartó: Kalmár Éva, 74/ 493-690

Február 24. péntek
RAJZ- ÉS PLAKÁTKIÁLLÍTÁS

Helye: Bátaszéki Városi Óvoda
Kapcsolattartó: Simon Csabáné,  

+36/74 591 003

Február 25. szombat
OVIS FARSANG 

Helye: Kalász János Városi Sportcsarnok 
Kapcsolattartó: Simon Csabáné,  

+3674/ 591 003

IPAROS BÁL
Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház

Kapcsolattartó: Kalmár Éva, 74/493-690

SZÉKELY DISZNÓVÁGÁS
Helye: Ferencház

Kapcsolattartó: Kismődi István,  
+ 36/30 969 7188

Február 28. kedd
KISZEÉGETÉS

Helye: Bátaszéki Városi Óvoda
Kapcsolattartó: Simon Csabáné,  

+36/74 591 003

HÚSHAGYATI BÁL
Székelyek Baráti Köre

Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
Kapcsolattartó: Kismődi István,  

+ 36/30 969 7188

P R O G R A M A J Á N L Ó

PROGRAMAJÁNLÓ
F E B R U Á R  H Ó N A P B A N 

M Á R C I U S  H Ó N A P B A N 
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Tisztelt Bátaszékiek,
Kedves Barátaim! 
Január 27-én több, mint négyszázan 
kö szöntöttük együtt az új esztendőt, 
itthon, Bátaszéken. Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani Önöknek, amiért 
jelenlétükkel, támogatásukkal hozzájá-
rultak az est sikeréhez. A bátaszékiek ki-
tartó és támogató szeretete nélkül nem 
valósulhatott volna meg ez az esemény. 
Köszönöm, hajrá Bátaszék!
     Üdvözlettel,
     Zsikó Zoltán

P R O G R A M A J Á N L Ó

2017. március 15. (szerda)
Program: 900 Pilvax Kávéház 
 1000 Emlékműsor
  Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

Közreműködik: a Bátaszéki Kanizsai Dorottya 
  Általános Iskola 7.b osztálya

Ünnepi beszédet mond:  Dr. Bozsolik Róbert
  Bátaszék Város Polgármestere

A megemlékezést követően koszorúzás a ’48-as Emlékműnél

Március 10. péntek 
KOZMETIKUS AKTUÁLIS  

TANÁCSAI TAVASSZAL 
Könyvbarát Klub

Helye: Keresztély Gyula Városi Könyvtár
Kapcsolattartó: Csiki Béláné,  

+36/74 491 076

Március 11. szombat 
LÁNY ÉS ASSZONYBÁL 

Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
Kapcsolattartó: Kismődi Rita,  

+36 74/ 493-690

Március 14. kedd
AZ 1848-AS FORRADALOM  

ÉVFORDULÓJA – ÜNNEPÉLY 
Helye: Kanizsai Dorottya Általános Iskola

Kapcsolattartó: Mászáros István, 
+36/74 591 406

Március 14. kedd
NEMZETI ÜNNEP – KÁVÉHÁZ

Helye: Bátaszéki Városi Óvoda
Kapcsolattartó: Simon Csabáné,  

+36/74 591 003

Március 15. szerda 
VÁROSI ÜNNEPSÉG

Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
Kapcsolattartó: Kalmár Éva,  

+36/74 493-690

Március 22. szerda
OVIVÁRÓ NYÍLT NAP

Helye: Bátaszéki Városi Óvoda
Kapcsolattartó: Simon Csabáné, 

+36/74 591 003

Március 24. péntek 
• XXVIII. BÁTASZÉKI MATEMATIKA  

VERSENY DÖNTŐ 
• JÉKELY SZAVALÓVERSENY 

Helye: Kanizsai Dorottya Általános Iskola
Kapcsolattartó: Károlyi Károly,  

+36/74 591 406

Március 25. szombat
NEMZETISÉGI EST ÉS KÖZGYŰLÉS 
Bátaszék Német Nemzetiségi Egyesület 
Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
Kapcsolattartó: Riglerné Stang Erika, 

+36/20 397 7576

Március 25. szombat
BAKELIT-PARTY

Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
Kapcsolattartó: Kovács Norbert,  

+36/70 772 2048

Március 27. hétfő 
ÉVI RENDES DIÁKKÖZGYŰLÉS 

Helye: Kanizsai Dorottya Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola

Szülői értekezlet az iskolába beiratkozó 
gyerekek szüleinek

Helye: Bátaszéki Városi Óvoda
Kapcsolattartó: Mászáros István,  

+36/74 591 406

Március 28. kedd
I. NEGYEDÉVI SZÜLETÉSNAPOK 

ÜNNEPLÉSE 
Bátaszék Napsugár Nyugdíjas Egylet
Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház

Kapcsolattartó: Mezei Bonifácné,  
+36/20 4557 762 

Március 31. péntek
SZÉKTÁRSASÁG SZAKMAI NAPJA: 

SZÓRENGETEG-AFÁZIA
Helye: Keresztély Gyula Városi Könyvtár

Kapcsolattartó: Sági Lajosné +36/74 591 059

AZ 1848-49-ES 
MAGYAR FORRADALOM  
ÉS SZABADSÁGHARC 
VÁROSI EMLÉKÜNNEPSÉGE

Mini Galéria

Farkas Roxána rajzai. 
Megtekinthető: március hónapban.

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

1848-49
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Rajz plakát kiállítás 

„Hegyen völgyön által, 
háton hátizsákkal…”

címmel
„Egészségre nevelő programok a BAP MOK Városi Óvodában” 

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1197

Téma: A természet szeretete, a szabad levegőn 
való tartózkodás jótékony hatása 

a testi-lelki egészségre.
Helyszín: Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

Bátaszék, Hunyadi u.44/ a.

A beérkező munkák elbírálása:
2017. február 24.

A kiállítás megnyitója, ünnepélyes eredményhirdetés: 
2017. február 24. délután 4 órakor 

az óvoda aulájában, melyre
szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A tavalyi évhez hasonlóan január hónaptól újra indítjuk a Kismama 
Klub foglalkozásait városunkban, kismamák és kispapák számára. 

Szakemberek segítségével kaphat mindenki választ kérdéseire, 
hiszen mikor egy nő gyermeket vár új világ tárul ki előtte, ami 
számtalan kérdést vethet fel benne. Megismerheted a várandóság 
alatti helyes táplálkozást, a testi-lelki felkészülést a szülésre és a 
szülés utáni babagondozás rejtelmeibe is bevezetünk.

A leendő apákat is várjuk, hisz számukra is kérdéseket vet fel 
az új helyzet. Tudok-e gondoskodni róluk? Felkészültem én erre?  

A szülővé válás egy olyan változás, ami visszavonhatatlan és 
nagyjából életünk végéig kitart, egész napos szolgálat és aggódás. 
Minden gyermek várás más és más, de abban megegyeznek, hogy 
csodálatos és lenyűgöző élmény. 

További információt nyújt, és a foglalkozásokat tartja, Vitéz 
Hajnalka és Hellingerné Fehérvári Márta védőnők!

E S E M É N Y E K

Az egészségre nevelés érdekében az idei év elejére sportfoglal-
kozásokat szervezett szülők és pedagógusok számára a Báta-
széki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Városi Óvodája. Négy, 
egymást követő alkalommal került megrendezésre az „Egész-
ségre nevelő programok a BAP MOK Városi Óvodában” TÁ-
MOP-6.1.2-11/1-2012-1197 pályázat keretén belül. A januárban 
induló foglalkozásokat Pomsár Szilvia és Jánosi Klaudia vezette. 
Az alkalmankénti egy-egy óra bővelkedett szórakoztató, játékos 
feladatokban, melynek köszönhetően egy kicsit mindenki újra, 
önfeledt gyermeknek érezhette magát. Nem csak a testünknek, 
hanem a lelkünknek is felüdülést jelentett a testmozgás.

„Hegyen-völgyön által, háton hátizsákkal” címmel február 
24-én kerül megrendezésre a bátaszéki óvodában a rajz- és pla-
kátkiállítás. A rendezvény az „Egészségre nevelő programok a 
BAP MOK Városi Óvodában” TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1197 
pályázat része. A kiállítás a természet szeretetére, a szabad le-
vegőn tartózkodás jótékony hatására és a testi-lelki egészség 
összhangjára hívja fel a �gyelmet. 

Idén, február 25-én délután ismételten a Sportcsarnok ad 
otthont az óvoda farsangi báljának. Nemcsak a gyerekek, ha-
nem a felnőttek jelmezes beöltözésére is számítunk, mivel az 
első három helyezett óvodai csoport jutalomban részesül. Lesz 
tombola, vidám zene. Mindenkit szeretettel várunk!

Február 28-án a Csurgó Zenekar közreműködésével kiszeé-
getés – a tél temetése – történik, melyet a néphagyomány ápo-
lásának jegyében rendez meg az óvoda.

TAVASZVÁRÓ 
KÉZMÛVES 

FOGLALKOZÁS
A MŰVELŐDÉSI HÁZ  

ZÖLD TERMÉBEN

2017. MÁRCIUS 10-ÉN
17 ÓRAKOR
A FOGLALKOZÁS 

DÍJTALAN!

Újra indul a Kismama 
Klub Bátaszéken!

HELYSZÍN: VÉDŐNŐI TANÁCSADÓ, BÁTASZÉK BUDAI U. 61.

Az egészségre nevelés érdekében az idei év elejére sportfoglal
ÓVODAI HÍREK
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I S K O L A I  H Í R E K

D OROT T YÁS H Í R E K
ZRÍNYI KUPA

Iskolánkban a január a teremlabdarúgó 
tornák hónapja. Január 14-re meghívást 
kaptunk a Szekszárdi Garay 
János Ált. Iskolától az általuk 
rendezett ZRÍNYI KUPÁRA. 
Ez a torna iskolánk csapatának 
főpróba volt a KALÁSZ JÁNOS 
tornára. Négy csapat körmér-
kőzéses megmérettetésében Bá-
ta szék 100%-osan teljesített. A 
házigazdákat 6:1-re, Kölesdet 
5:0-ra és Kisdorogot szintén 
6:1-re győztük le. Ígéretes já-
tékkal a minden csapatrészében 
ellenfelei fölé növő Bátaszék I. 
helyen végzett. 

A különdíjak közül is kettő a 
mi játékosaink birtokába került. 
A torna legtechnikásabb játé-
kosának Rafael Gyulát, míg a 
legeredményesebben védekező 
csatárnak Berényi Szilvesztert 
választották. Sajnos kapusunk a 
rossz időjárás miatt nem tudott Bátáról be-
utazni, így egy mezőnyjátékos, Ligeti Áron 
helyettesítette őt, kifogástalanul.

A csapat tagjai voltak: Ligeti Áron, Rafa-
el Gyula, Sárközi Krisztofer, Varjas Balázs, 
Matzkovics Milán, Berényi Szilveszter, 
Hefner Gergő.                                  Faidt József

KALÁSZ JÁNOS LABDARÚGÓ 
TORNA

Két héttel a ZRÍNYI KUPA után követ-
kezett a kerek évfordulóhoz érkezett KA-
LÁSZ JÁNOS TORNÁNK. Ez évben har-
mincadik éve rendezzük meg. 

Minden évben nemzetközivé a Szabad-
kai csapat teszi. A harminc év alatt voltak 
Besigheimből és Sallóból is i�ú labdarú-
gók.

Az idei évben öt csapat körmérkőzéses 
formában döntötte el a kupa sorsát. 

Az előjelek már jelezték, hogy az idei 
torna Bátaszék és Fadd csapatai közt dől 
el. A két csapat nagy csatában 2:2- es dön-
tetlennel végzett, majd a büntetőrúgások 
során Bátaszék 3:2- re bizonyult jobbnak. 
Ezután, a Bátaszéki csapatnak csak arra 
kellett ügyelnie, hogy a hátralévő mér-
kőzések alatt ne szenvedjen vereséget. Ez 
sikerült, mivel a Garay János Ált. Iskolát 
7:2-re, Szabadkát 6:3-ra legyőztük. Az első 

fordulóban a Baka István Ált. Iskola 5:2-es 
legyőzése azt jelentette, hogy sorozatban 
harmadszor lett Bátaszék tornagyőztes.

A torna gólkirálya 13 találattal Sárközi 
Krisztofer lett. Sajnos a betegség csapatun-
kat sem kerülte el. Két meghatározó játé-
kosunk, Horváth Roland (kapus) és Beré-
nyi Szilveszter (csatár) nem volt velünk. 

A csapat tagjai voltak: Ligeti Áron, Rafa-
el Gyula, Sárközi Krisztofer, Varjas Balázs, 
Matzkovics Milán, Hefner Gergő, Hefner 
Balázs.

Köszönjük támogatóink segítségét! 

A Bátaszéki Önkormányzat a Vicze Já-
nos Sport Közalapítványon keresztül biz-
tosította a torna díjait. A BSE Labdarúgó 

Szakosztálya az évfordulóra min-
den csapatot 2-2 óriás pizzával 
jutalmazott.                    Faidt József

MEGYEI DÖNTŐ 
BÁTASZÉKEN

Január 24-én iskolánk rendezte 
meg a Játékos sportverseny me-
gyei döntőjét. A Szekszárdi Garay 
János Általános Iskola, az Őcsé-
nyi Perczel Mór Általános Iskola 
és a Bátaszéki Kanizsai Dorottya 
Általános Iskola csapata vívta ki 
a jogot, hogy részt vegyen ezen a 
versenyen. A versenyzők alsó ta-
gozatos tanulók voltak elsőtől ne-
gyedik osztályig. A megadott nyolc 
sorverseny feladatait teljesítve a 
következő eredmény született: I. 
Szekszárd. II. Bátaszék. III. Őcsény.

Az előkelő helyezést elért bá-
taszéki csapat tagjai, akiknek többsége az 
atlétika szakkör foglalkozásain vesznek 
részt: Kollár Lilla, Matejcsek Míra, Pomsár 
Anna, Bogár Zsó�a, Dékány Zóra, Sebes-
tyén Anna,Köbli Ágnes, Sörös Petra,Szil-
ágyi Patrícia, Gondos Zoltán, Tóth Tarhos, 
Kollár Levente, Verhás György, Csendes 
Marcell, Izsák Bence és Szilágyi Szabolcs.

Gratulálunk a csapatnak a remek ver-
senyzéshez!                                                     n
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I S K O L A I  H Í R E K

Január 7-én tartottuk az ál-
talános iskolai tanulóknak és 

szüleiknek a második nyílt na-
punkat, amelynek keretében az érdeklődők 
tájékozódhattak a Bátaszéki II. Géza Gimná-
zium jövő évi képzési kínálatáról, valamint 
végigsétálhattak az iskola épületében is. 

Január 13-án rendeztük meg a két vég-
zős osztály, a 12.A (osztályfőnökük Né-
meth Ágnes) és a 12.B (osztályfőnökük 

Péter Albert) számára a szalagtűző ün-
nepélyt a Kanizsai Dorottya Általános Is-
kola aulájában. A házigazdák, a 11.A és B, 
valamint a 10.A osztályosok először egy 
rövid műsorral kedveskedtek az ünne-
pelteknek. Szerepeltek: Biró Kata, Ranga 
Martin, Bárány Dorina, Bihari Felicián, 
Egle Gyula Koppány, Modok Adrián, Bo-
zsolik Zsó�.

Sümegi József igazgató úr beszédét kö-
vetően a 12. osztályosok megkapták a jel-
képes szalagokat a 11. illetve 10. osztályos 
diáktársaiktól. Az ünnepély a végzősök 
táncával folytatódott. A 12.A-sok modern 

zenére összeállított koreográ�át adtak 
elő, melyet Weidinger  Yvett tánctanár-
nő tanított be. A 12.B osztályosok bécsi 
keringőt táncoltak, melyet Alföldiné Paj-
kos Kitti tánctanárnő tanított be nekik. 
Mindkét tánc nagy közönségsikert aratott 
a jelen lévő rokonok, barátok körében. 
Az ünnepélyt hagyományosan az a tánc 
zárta, amelyet a végzősök szüleikkel tán-
coltak, ezzel jelképesen is megköszönve a 

szülői gondoskodást, szeretetet, amelyet 
iskolás éveik során a családtól kaptak. Ezt 
követően a program a gimnázium aulájá-
ban, zárt körben folytatódott. Dicséret il-
leti a házigazda osztályokat, akik Schrot-
hné Molnár Zsuzsanna tanárnő és Péter 
Péter tanár úr irányításával udvariasan 
felszolgálták a vacsorát a végzősöknek és 
a nevelőtestület tagjainak. A szalagtűző 
vidám táncmulatsággal zárult.  Ezúton is 
köszönetet mondunk Sebestyén József-
nek, az általános iskolai konyha vezetőjé-
nek és dolgozóinak a vacsora elkészítésé-
ért, valamint Tihanyiné Kismődi Ritának 

az ünnepi dekoráció és az asztali díszek 
elkészítéséért. 

Január 20-án került sor a magyar kul-
túra napjáról való megemlékezésünkre. 
A 8.A osztályosok a gimnázium előadó-
termében adták elő hangulatos műsoru-
kat. Szerepeltek: Biró Laura, Ébert Ajman, 
Farkas András, Győri Liána, Győri Petra, 
Hammer Boglárka, Hon� Dávid, Horváth 
Dominik, Mattenheim Bálint, Szabó Zsom-
bor, Tihanyi Janka, Török Ramóna. Kiss 
Alexandra, Patonai Viktória, Gáll Péter és 
Mózsi Máté (10.B) palotást táncoltak, Fe-
hér Dániel és Szabó Barnabás (12. B) tam-
burán és gitáron játszottak. A műsort beta-
nította Wernerné Győri Andrea. 

A Curie Matematikaverseny területi 
döntőjébe továbbjutottak Schrothné Mol-
nár Zsuzsanna tanárnő tanítványai közül 
Mattenheim Bálint, Máthé Krisztián (8.A), 
Sikabonyi Réka, Sörös Noémi (10.B), Né-
meth Ágnes tanárnő tanítványai közül 
Nagy Dávid Márk (10.A).

Január 27-én délután került sor az ősz-
szel meghirdetett többfordulós, levelezős 
Géza Matematikaverseny döntőjére a II. 
Géza Gimnáziumban. A döntőbe jutott 25 
tanuló az alábbi iskolákból érkezett: Báta-
széki Kanizsai Dorottya Általános Iskola, 
Általános Iskola Somberek, decsi Bíborvég 
Általános Iskola, szekszárdi Garay János 
Általános Iskola, szekszárdi Dienes Valéria 
Általános Iskola, Bátaszéki II. Géza Gim-
názium. A versenyt Kempf Alex, sombere-
ki tanuló nyerte meg. A második helyezett 
Mattenheim Bálint 8.A osztályos gézás 
tanuló lett, a harmadik helyezést Tamás 
Réka, a Dienes Valéria Általános Iskola ta-
nulója érte el. 

* * *

Ugyancsak hagyományteremtő céllal ren-
deztük meg a Géza-napi megyei mese-
mondóversenyünket az 5-8. osztályos ta-
nulók számára. Az 5-6. osztályosok között 
Görcsös Ákos, a szekszárdi  Baka István 
Általános Iskola tanulója lett az első, Indri-
ch Krisztina, a bátaszéki Kanizsai Doroty-
tya Általános Iskola tanulója lett a máso-
dik, a harmadik helyezést holtversenyben 
Pápa Ákos dunaföldvári és Kovács Mirella, 
a szekszárdi Baka István Általános Iskola 
tanulója érte el. Különdíjat kapott Feri Má-
ria Izabella, bátaszéki tanuló. 

(Folytatás a következő oldalon.)

GÉZÁS HÍREK
talános iskolai tanulóknak és 
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Ha azt a szót meghalljuk „Gemenc” – so-
kaknak elsőként, a vadászat vagy az ár-
vizek jutnak eszébe… Hogyan lesz egy 
fővárosi szociális munkásból erdőszéli 
„Rumcájsz”? Bátaszék szülöttjével – 
Bar kuti Balázzsal – a Turisztikai Infor-
mációs Pont munkatársa beszélgetett.

TIP: Honnan jött az ötlet, hogy 
otthagyd Budapestet, az állásodat, és 
teljesen más vizekre evezz?

BB: Kezdetben – mint minden 
vidéki �atalt – engem is vonzott a 
nagyváros, aztán nagyon hamar rá-
jöttem, hogy nem az én világom. A 
gyerekkori lenyomat, a természettől 
kapott élményeim erősebbek voltak, 
valami húzott vissza, kora gemenci 
élményeim – a dunafürdői nyarak 
– folytatásra csábítottak. Párommal 
közösen, egyre jobban foglalkozta-
tott minket az életmódváltás gon-
dolata, mígnem – szinte máig hihe-
tetlen – de szembejött egy lehetőség. 
Egy régi vállalati üdülőből lett ven-
dégházat karoltunk fel, megvásárol-
tuk és immár 11 éve üzemeltetjük. 
A ma is folytonosan jelentkező ki-
hívások és megoldandó problémák 
mellett sorra jöttek a sikerélmények, 
évről évre biztatóbb lett a kép.

TIP: Mit jelent neked a siker?
BB: A siker az, ha egy messziről 

jött vendéggel együtt nevetünk a 
csónakban, vagy ha a körém sereglő 

gyerekcsapat előtt nyitok föl egy 20 kg-os 
busát. Vagy ha egy szegedi vendég a ná-
lunk töltött hétvége után bajai módra kez-
di el főzni a halászlevet, apró dolgok, de ha 
ezt mind bepakolnám egy csónakba, akkor 
elsüllyedne, annyi jut belőle.

TIP: Mindemellett forgattok �lmet, gyű-
rűztök fekete gólyát, előadásokat tartasz.

BB: Az évek során spontán módon ala-
kultak kapcsolatok, jóban vagyunk a nem-
zeti parkkal, az erdészettel. Ilyen-olyan pro-
jektekkel megtalálnak. Gemenc és a Sárköz 
természeti-, kulturális értékeinek népszerű-
sítése a szívügyem. Most éppen egy termé-
szet�lm 5 éves forgatási ciklusának végén 
járunk, mely minden bizonnyal hatást fog 

gyakorolni a környék turisztikájára.
TIP: Elszármazott bátaszékiként 

milyen tippjeid lennének az itt meg-
forduló vendégeknek?

BB: Nagyon sok ötletem lenne a bá-
taszéki turisztikával kapcsolatban is. 
Most nem kezdenék el látványossá-
gokat sorolni, ennél fontosabb szerin-
tem a régióban gondolkodás, az, hogy 
régiós szinten lássuk a terület attrak-
cióit, értékeit. Bárhová utazom az or-
szágban, mindenhol eljátszom a gon-
dolattal, mivel lehetne itt foglalkozni, 
és mindig a vendéglátásnál kötök ki. 
Rengeteg az érték a vidékben, és az 
emberek keresik a másfajta élményt, 
a mókuskerékből való kiszakadást. 
Örülök, hogy Bátaszéken is elindulni 
látszik egy közös gondolkodás, és ha 
lesz alkalmam, szívesen hozzáadom 
majd a saját ötleteimet is.

A cikkben említett turistaházról és a 
Barkuti Balázs szervezte programok-
ról szóróanyagok és további infor-
mációk elérhetők a bátaszéki Turisz-
tikai Információs Pontban (TIP).

A 7-8. osztályosok közül Szabó Zsombor, 
a II. Géza Gimnázium 8.A osztályos tanu-
lója lett az első, Mendi Milán (Dunaföld-
vár) lett a második helyezett, a harmadik 
helyezést Schroth Kinga a II. Géza Gimná-
zium 7.A osztályos tanulója érte el. Palkó 
Teréz, mórágyi tanuló különdíjat kapott. 
A versenyt dr. Somosiné Kispál Gabriella 
tanárnő szervezte és vezette. Ezúton is kö-
szönetet mondunk a zsűri tagjainak: Sági 
Lajosnénak, Illés Károlynénak és Péter Gá-
bor tanár úrnak. 

* * *

A január 27-re meghirdetett „A gimná-
zium éjszakája” elnevezésű rendezvé-
nyünket sajnos el kellett halasztani a 

tanulók tömeges megbete-
gedése miatt. Az új időpont 
február 10. lett.

Január 30-án a gézás diá-
kok egy különbusszal Buda-
pestre utaztak Neidhardtné 
Gyarmati Erzsébet igazga-
tóhelyettes vezetésével. Az 
Operettszínházban a dél-
utáni diákelőadás keretében 
megtekintették az Abigél 
című musicalt.

A téli vizsgaidőszakban 
Fodermayer Eszter, 10.A osz-
tályos tanuló megszerezte 
az angol nyelvi középfokú 
nyelvvizsgát.   Horváth Jánosné

MEGHÍVÓ
A Bátaszéki II. Géza 

Gimnázium diákjai és nevelőtestülete 
szeretettel vár minden érdeklődőt 

a HAGYOMÁNYOS GÉZA-GÁLÁRA.
Időpontja: 2017. március 3.

Az előző évek tapasztalata alapján 
két előadást tartunk: 1600 és 1830-kor.

Kérjük, hogy a helyfoglalást telefonon (493-358) 
vagy személyesen jelezni szíveskedjenek 

a gimnázium titkárságán.
Az előadásra belépőjegy nem lesz, 

de a Gimnáziumért Alapítvány a helyszínen
a közönség adományait szívesen fogadja.

Gimnázium diákjai és nevelőtestülete 

Adunk egy TIP-et!
1 0  ÉV  G E M E N C E N

E S E M É N Y E K



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

10 2017. FEBRUÁR 16.

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

E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K

Orrtapasztó hideg, hó és jég, régi disznó-
vágások illata, hangulata – mindezek sze-
rencsés együttállása jellemezte a német ön-
kormányzat és egyesület 2017. január 21-i 
programját. A Tájház udvarán kötényekkel, 
éles késekkel felvértezett fér�ak gyür-
kőztek az erőszak által elhunyt állat ma-
radványai felett, hogy szapora vágások, 
hasítások, darálások után készen álljon 
minden porcikája arra, hogy belőle �-
nomabbnál-�nomabb „disznóságok” 
készülhessenek. És az asszonyok tán 
otthon maradtak? A válaszhoz elég volt 
benyitni a konyhaajtón, a levegőben ter-
jengő forralt bor és tea édes-fűszeres il-
latát beszippantva már bizonyítva is volt, 
odabent sürögnek-forognak. A hagyo-
mányokhoz híven kezdetben fő felada-
tul a fér�ak jóltartását kapták, számukra 
készült a forralt bor, tea és került kínálásra az 
elmaradhatatlan snapsz. Aztán bent is előke-
rültek a vágódeszkák, kések, felszeletelődött a 
reggelire készülő máj, tüdő, hús és nem utolsó 
sorban a rengeteg fokhagyma. Darabolódott 

a szaureszhez szükséges belsőség, aprítódott 
a vöröshagyma. Az udvaron eközben meleg, 
fehér gőzfelhőt pöfékelve lassú forrásba kez-
dett az abalé, jelezve, itt bizony �nom hurka 
készítése is elhatározódott. S mire a töltelék-

hez szükséges hús túljutott a darálón, a meleg 
étkezőben már fehér tányérok és evőeszkö-
zök álltak készen arra, hogy a sok munka 
után megszusszanva jóízű falatozással nyer-
hessen további erőt minden jelenlévő. A reg-

geli után fűszereződtek a sütésre váró formás 
hússzeletek, gömbölyödtek a töltöttkáposzta 
húsgombócai, bekeverésre kerültek a kolbász 
és hurkatöltelékek. Amikor bélbe töltve a kol-
bász után a hurka is elnyerte végső (bár nem 

mondható, hogy hosszú életű) formáját, a 
munka bevégeztetett. A mosogatás, takarí-
tás nyűgei felett elnézően szemet hunyva, 
ugorjunk inkább a disznótoros vacsorára, 
hiszen az egésznapi munkálatok végcélja 
mégiscsak az ínycsiklandó �nomságok jó 
hangulatban történő elfogyasztása volt. 
Vacsoraidőre az iskolakonyhában, nagy 
tűzhelyekben készre sültek a húsok, töl-
telékek (burgonya és párolt káposzta kí-
sérte őket), megfőtt a mindenki számára 
oly népszerű disznótoros töltöttkáposzta, 
és megérkezett az ugyancsak közkedvelt 
szauresz is. A túrósrétes és a hímesházi jó 

svábzene a ráadás volt.
Sikeres és jó nap volt ez, hagyományt 

őriztünk (volt, aki még vérét is adta érte), 
sokat dolgoztunk, �nomakat ettünk, sokat 
beszélgettünk… megérte.                       stang

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsé-
ge 2017. január 8-án, Dombóváron tartot-
ta küldöttgyűlését mely egyben tisztújító 
is volt. A szentmise után az emlékparkban 
koszorúztak a küldöttek és megemlékeztek 
a Madéfalvi veszedelem 253. évfordulójá-
ról. A szakmai beszámolót Asztalos Zoltán 
ismertette a megjelentekkel majd választás-
sal folytatódott a gyűlés. Tisztújítással két 
évre választanak elnökséget a küldöttek. A 
szavazással Illés Tibor (Nagymányok) ka-
pott bizalmat, mint elnök, hogy vezesse a 
küldöttséget. Alelnök ismételten Csiki Béla 
(Bátaszék) lett. Bővebb információt a www.
bukovina.hu oldalon találhatnak. Bátaszé-
ken január 26-án tartottak taggyűlést a Ba-
ráti Kör tagjai. Megemlékeztek dr. Németh 

Kálmán születésének 120. évfordulójáról és 
Márton Áron erdélyi püspökről, aki szintén 
120 éve született és 2016 szeptember 28-án 
újratemették Gyulafehérváron. Kismődi 
István köszöntötte a megjelenteket és feli-
dézte az elmúlt év történéseit. A Bátaszéki 
székelyek tartalmas szép évet tudhatnak 
maguk mögött. A fő rendezvény a Báta-
széken tartott Székely Találkozó volt. Ha az 
időjárás kegyes lett volna még sikeresebb 
és szebb lett volna a hagyományőrző ren-
dezvény. Pénzügyileg is jó évet zárt a Baráti 
Kör, tudtuk meg az elnöktől. A Bátaszéki 
székelyek �gyelembe veszik a Szövetség és 
Bátaszék város programtervezetét a sajátjuk 
összeállításánál, és igyekeznek képviseltetni 
magukat mindenhol.                            Erős János

Sikeres és jó nap volt ez...

Évértékelés a Székelyeknél 2017 évi programtervezet
•  Január 8. Küldöttgyűlés Dombóvár (Szö-

vetségi rendezvény)
•  Január 26. Taggyűlés (Polgármesteri Hivatal)
•  Február 11. Székely Unokák bálja (Műve-

lődési Ház)
•  Február 25. Székely disznóvágás (Ferenc ház)
•  Február 28. Húshagyó bál (Művelődési Ház)
•  Március 25. Mesemondó verseny Kakasd 

(Szövetségi rendezvény)
•  Április 29. Borverseny Hidas (Szövetségi 

rendezvény)
•  Április 30. Székely Focikupa Dombóvár 

(Szövetségi rendezvény)
•  Június 3. Csíksomlyói Búcsú Csíkszereda
•  Július 17-22. Néprajzi tábor Nagymányok 

(Szövetségi rendezvény)
• Augusztus 4-6. Bukovinai Fesztivál Bony-

hád (Szövetségi rendezvény)
•  Október 8. Kismányoki Székely Búcsú Kis-

mányok
•  November 7. Megemlékezés Székely Albert 

halálának 60 évfordulója alkalmából
•  November 12. Megemlékezés Druzbacki 

György halálának 120 évfordulója alkalmából
•  December 17. Kakasdi Székely Betlehemes 

(Művelődési Ház)
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HÍREK A KLUBBÓL

E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K

Tűzoltóságunk január hónapban 9 riasz-
tást kapott. A 9 riasztásból csak 1 téves 
jelzés volt, 2 műszaki mentés, és 6 tűzeset. 
A tűzesetek változatosak voltak; Gaztűz, 
tűzifa tűz, melléképület tűz, elektromos 
tűz, kéménybe épített gerenda tüze, és ké-
ménytűz. Ez utóbbi kapcsán felhívjuk a 
�gyelmet, hogy a kémények éves ellenőr-
zését el kell végeztetni, mert ha kémény-
tűzhöz kijönnek a szekszárdi hivatásos 
tűzoltók jegyzőkönyvet felvenni, az első 
kérdésük az ellenőrzésről szóló igazolás 
lesz. Bemondani kevés, meg is kell mutat-
ni. Ha nincs, elkezdődik a vizsgálat, hogy 
miért nincs. A kémények ellenőrzése és 
tisztítása ingyenes. A vizsgálat időpontjá-
ról levélben előre értesítenek. 

A műszaki mentéseknél egy fő sérült, 
amikor személygépkocsival árokba csú-
szott, illetve egy faág rogyott és támaszko-
dott fel Bátaapátiban egy épület tetejére, 
veszélyeztetve a járókelőket. Más műszaki 
mentésünk januárban nem volt. Bár január 
31-re az Országos Meteorológiai Szolgálat 
térségünkre vörös riasztást adott ki ónos eső 
veszélye miatt, szerencsére ezen az éjszakán 
egyetlen riasztás sem történt. Amikor ilyen 
rendkívüli időjárás van, elővigyázatosság-

ból megerősített szolgálatot szoktunk tarta-
ni. Most sem tettünk másként.

Január hónapban beszerzésre került egy 
kamera a Renault Aquadux gépjárműfecs-
kendőnkbe. A kamera alkalmas a vonu-
lások közbeni vitás helyzetek rögzítésére, 
mint például az elsőbbség meg nem adása, 
vagy szabálytalan parkolás miatt a kár-
helyszín megközelíthetetlensége. Remél-
jük, hogy a kamera ilyen alkalmazására 
nem kerül sor, helyette a vonulás közben 
készített felvételeket, elsősorban a YouTu-
be csatornánk vonulós videókkal való szí-
nesítésére használhatjuk. Aki követi hon-
lapunkat, és a YouTube csatornánkat már 
láthat fent ilyen videókat. Ezzel szélesíteni 
szeretnénk az érdeklődők számára a tűz-
oltóság életébe történő betekintési lehető-
ségeket.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, 
hogy diáktűzoltóink papírgyűjtésbe kezd-
tek, melynek bevételeit a diáktűzoltók ver-
senyeztetésére, utaztatására, felszerelésére 
szeretnénk fordítani. Kérjük, hogy akinek 
felesleges kartonpapírja vagy újságpapírja 
van, amitől meg szeretne szabadulni, jelez-
ze a tűzoltóság ügyeletén a Hunyadi u. 46. 
szám alatt.

Végezetül fel szeretnénk hívni a �-
gyelmet, hogy a tél végén, tavasz elején 
indulnak a kinti munkák, kezdődnek az 
égetések. Kerti hulladék (de csak azt, 
szemetet nem!) belterületi égetését az 
önkormányzati rendelet tavasszal és ősz-
szel engedélyezi, de csak a lakosságot 
nem zavaró módon. Ez utóbbi kitételnek 
belterületen eleget tenni elég nehéz. Ezért 
javasoljuk a zöldjárat igénybevételét az 
égetések helyett. Külterületi égetés mód-
jait az országos Tűzvédelmi Szabályzat 
határozza meg. A kérelmet legkésőbb az 
égetés tervezett időpontját megelőző ti-
zedik napig kell benyújtani az engedé-
lyező tűzvédelmi hatósághoz, ami Báta-
széken a Szekszárdi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség (Szekszárd, Mikes u. 16-22). 
Az elbírálás öt munkanapon belül törté-
nik meg. Az irányított égetés során a tűz 
nem hagyható őrizetlenül, és csak úgy vé-
gezhető, hogy az a környezetére veszélyt 
ne jelentsen. Befejezése után a helyszínt 
gondosan át kell vizsgálni, és a parázs-
lást, izzást meg kell szüntetni. Az égetés 
részletes szabályairól, mikéntjéről a Szek-
szárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen 
lehet érdeklődni.                      Fleischer Tibor

„Önelfogadás mások elfogadása” címmel 
tartott bensőséges beszélgetést és előadást 
Simon Judit a klubban. A szakember már 
többedszer volt a vendégünk. Mindig nagy 
élmény számunkra, a gyógypedagógiai, in-
dividuál pszichológiai szemlélettel átszőtt 
lélektúrái. Az újévi „nagytakarítás” során a 
résztvevők olyan emlékeket idéztek fel kö-
zösen, melyek újraélése pozitív energiákat 
szabadított fel és igazán kellemes perceket 
okozott, nem csupán az emlékezőknek, de 
az őket hallgatóknak is. Simon Judit azt a 
fontos tudományos megállapítást hangsú-
lyozta, hogy az az ember képes mások elfo-
gadására, aki képes önmaga elfogadására 
és szeretetére. A pozitív érzelmekre han-
golás technikái mellett jutott idő a szemé-
lyiség fejlesztésre is. Az idős korra jellem-
ző képességcsökkenés, memóriaromlás 

kapcsán mutatott be szakemberünk olyan 
memóriafejlesztő feladatot, mely során 
mindenki kipróbálhatta magát. Gyakorlati 
tapasztalást követően Judit újra hangsú-
lyozta, hogy soha ne az eredmény legyen 
csupán a siker mércéje, hanem �gyeljünk 
a tevékenységeinkhez kapcsolódó érzése-
inkre. Természetesen a pozitív élmények 
és érzések keresése, valódi megélése a cél.

Szintén a lelki feltöltődést segíti majd 
keresztény tagjaink számára, Krisztián 
atya február elejei látogatása a klubban, 
melyet nagy szeretettel várunk.

Február 23-án Dózsa Attiláné konduk-
tor, gyógytestnevelő mutatkozik be ná-
lunk. A konduktori hivatásról szóló előa-
dása mellett, egy korszerű fájdalomcsilla-
pító technikával ismerteti meg az érdeklő-
dőket.                                                          -Hódi-

A TÛZOLTÓSÁG ELSÔ HÓNAPJA

MEGHÍVÓ
Tisztelt Egyesületi Tagok, 

Kedves Bátaszékiek!
A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület 
szeretettel meghívja éves közgyűlésére, 
mely 2017. február 23-án 18 órakor 

a Pető� Sándor Művelődési Ház 
zöld termében kerül megrendezésre.

Napirendi pontok:
1.  2016. évi szakmai beszámoló
2.  2016. évi pénzügyi beszámoló
3.  2017. évi programtervezet ismertetése
4.  Alapszabály módosítása
5.  Tisztújítás
6.  Egyéb
                Tisztelettel:  Kalmár Éva elnök
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H Í R E K

Reformátusnak kereszteltek titokban 
nagymamám kérésére. Neki fontos volt a 
vallása, Ők is így nőttek fel. Kismányán, 
ahol éltek, dédnagyapja református lel-
kész volt még a kitelepítés előtt. Gyer-
mekkoromban jártam Bátaszéken hit-
tanra, később kon�rmáció előkészítőre 
szombat délutánonként. Szerettünk ide 
tartozni, jó kis csapatra emlékszem. Fi-
atal felnőttként nagymamámat többször 
elkísértem vasárnaponként, úrvacsorát 
is rendszeresen vettem. Néha imatermet 
takarítottunk néhány asszonnyal a gyü-
lekezetből. Az idő múlásával különböző 
élethelyzetekbe kerültem, ami épp elég 
okot adott arra, hogy istentiszteletre is 
ritkán, inkább csak ünnepnapokon men-
jek el. Gyülekezetünk új lelkészt kapott, 
aki nyáron táborokat szervezett. Mi is 
jöttünk családostól. Szerettem volna ez 
időben, hogy mind az öt gyerekem meg 
legyen keresztelve, de ez nem tűnt olyan 
egyszerűnek. A lelkész, keresztelő – elő-
készítő beszélgetésekre hívott minket 
szülőket, keresztszülőket egyaránt. Eze-
ken az alkalmakon lett világos számomra, 
hogy miért is vagyok itt: nekem ide kell 
tartoznom és az Úr Jézust kell követnem. 
Ő az, aki az összes bűnömet magára vette. 
Életét adta, hogy szabaddá legyek.

Az evangélium megértése egy más 
emberré tett, csodálatos változást hozott 
az életemben. Már tudom, hogy régen 
csak templomba járó ember voltam, ma 
hívőként élek. Örülök, hogy egyre több 

�atalhoz jut el Isten szava a választható 
hitoktatással. Hiszem, hogy a mai világ-
ban az egyetlen dolog, ami megmentheti 
a �atalok lelkét és életét az a Krisztusba 
vetett hitük. Nagy ajándék számomra, 
hogy ebbe a gyülekezetbe járhatok, itt 
szolgálhatok, és láthatok embereket, gye-
rekeket hitre jutni és ebben erősödni. Ma 
már máshogy tekintek a problémáimra, 
az életemre. Istenre bíztam az életemet. 
Legfontosabb számomra, hogy a gyerme-
keimnek is ezt adjam tovább.

Istenre bíztam az életemet:  
TALÁLKOZÁSOK ISTENNEL (1.) TALÁLKOZÁSOK ISTENNEL (1.) 

500 ÉVES a keresztyénség legna-
gyobb hatású megújulási mozgal-
ma: A REFORMÁCIÓ. KERESSE 
A POSTALÁDÁJÁBAN, vagy a web-
lapokon (pl. reformacio2017.hu és 
www.reformatus.hu), a médiában az 
erről szóló híradásokat, programokat, tájé-
koztatókat. Közösségünk ma is ugyanazon 
forráshoz visszatalálva igyekszik a folya-
matos megújulásra (semper refor mandi).

Nyitott szívvel így minden korosztályt 
szeretettel hívunk alkalmainkra, a Szent 
István tér 6-ba. Vasárnapunk különbözik 
a többi naptól: pihenünk és együtt va-
gyunk családias körben ünnepelni Istent, 
�gyelünk a megszólítására. Téged is vá-
runk családoddal: ISTENTISZTELET ÉS 
GYERMEKALKALOM vasárnap 10:30. 
A hétköznapokban befogadó közösség vár 
minket. Aki csak érdeklődik a hitbeli dol-
gok iránt, ugyanúgy otthon tudja érezni 
magát, mint aki évtizedek óta elkötelezett 
követője az Úr Jézusnak. Jó nekünk, hogy 
örömeink, kérdéseink, nehézségeink kö-
zepett egymás barátai lehetünk. Ezekre 
a zenés – beszélgetős – elgondolkodtató 
hétközi alkalmainkra is hívunk: NŐI KÖR 
(kedd 17:00), FÉRFIKÖR (kedd 18:30), 
CSEPPECSKE BABA-MAMA KLUB 
(kéthetente kedd 10:00; érdeklődni: www.
facebook.com/groups/cseppecske), OFF/

ON IFJÚSÁGI ALKALOM péntek 18:00. 
Gyülekezeti hírek, események: www.face-
book.com/bataszekreformatus A közössé-
gi alkalmak felvételeit itt tekinthetik meg: 
www.youtube.com/user/abreformatus az 
AB.REF KÖZÖSSÉGI ÉLET lejátszási lis-
tán. Ugyanezen a weboldalon találhatóak 
az igehirdetések. Áldott új esztendőt kíván 
a református közösség!

„A kegyelem legyen mindazokkal, akik 
el nem múló szeretettel szeretik a mi 
Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.”

(Efezus 6,24)

Áldás, békesség, Jó Munkát, De Colores, 
Fekete Zoltán

Családi facebook:  
https://www.facebook.com/feketezoltan73

Gyülekezeti hírek, események:  
www.facebook.com/bataszekreformatus 

Igehirdetés:  
www.facebook.com/groups/biblia.ab.ref 

Igehirdetés video:  
www.youtube.com/user/abreformatus

500 ÉVES a keresztyénség legna
gyobb hatású megújulási mozgal
ma: A REFORMÁCIÓ. KERESSE 
A POSTALÁDÁJÁBAN, vagy a web
lapokon (pl. reformacio2017.hu és 

500 ÉVES a keresztyénség legna-
gyobb hatású megújulási mozgal-
ma: A REFORMÁCIÓ. KERESSE 
A POSTALÁDÁJÁBAN, vagy a web-
lapokon (pl. reformacio2017.hu és 

AB.REF HÍREK



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

132017. FEBRUÁR 16.

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

H Í R E K

Kedves Barátaink! Már 4 éves e rendezvény-sorozatunk, mely az első há-
rom évben Hajdú Disco, egy éve pedig Bakelit Party néven ismert kisvá-
rosunkon belül és azon túl. Rendezvényünk, saját koncepciója miatt igen 
nagy népszerűségnek örvend a kezdetektől fogva a �atalabb és idősebb 
korosztály körében is. Az évek alatt rengeteg „régi motorost” meghívtunk 
már vendégnek. Köztük volt Kindl Gábor, Dj Csordás János, Katona Kál-
mán, DJ Luky, de Bátaszék 90-es évekbeli legnépszerűbb diszkósa, Kolbert 
János is tiszteletét tette anno Bakelit Party rendezvényünkön, bemutatva 
zenei világát, saját műsorvezetői stílusát, amit mi gyerekek akkor, a 90-es 
években ámulattal csodáltunk. Talán ez is vezetett minket oda, hogy újra 
visszatérjünk a kezdetekhez, azaz a „művház” helyszínének hangulatához! 

Születésnapi rendezvényünk vendég-mű sorvezetője H. Horváth Lász-
ló lesz, akinek hangját, igényes zenei hangulat-világát ismerhetitek a 
Rádió Antrittból is, illetve a Rádió 1 Pécs műsorvezetőjeként is. A már 
jól megszokott műsortervünkben este 22 órától éjjel 2 óráig az időseb-
beknek kedvezve CSAK a 80-as, 90-es évek legjobb dalait játsszuk. Éjjel 
kettő órakor pedig �ataljaink, és az új zenéket kedvelők nagy örömére 
napjaink legismertebb dalaira váltunk! Szeretettel várunk 16-tól 100 éves 
korig mindenkit!                                                                                   Kovács Norbi

Az Bátaszéki Sport Egyesület elnökségé-
nek döntése alapján 2016. évben a szak-
osztályi szinten a következő sportolók 
kerülnek díjazásra:

SZAKOSZTÁLYI SZINTEN 
DÍJAZOTTAK

Kosárlabda szakosztály legjobb sportolója: 
Ruppert Edmond. A labdarúgó szakosz-
tály legjobb sportolója: Baricsa Ferenc. Az 
úszó szakosztály legjobb sportolója: Sörös 
Noémi. A Karate szakosztály legjobb spor-
tolója: Gáll Péter

Serdülő: Ruppert Edmond

Edi elsős kora óta jár kosárlabda edzésre, 
és már akkor megállta a helyét a 3-4. osz-
tályosok között. Edzéseken fegyelmezett, 
kitartó. Hatalmas akaraterővel és küzdeni 
tudással veti bele magát a mérkőzésekbe. A 
pályán megállíthatatlan, ziccereit pontosan 
értékesíti. Első kosárlabda bajnokságán, 
amin részt vett csapatával a B csoport ezüs-

térmét hozták el a környék 17 csapatából. 
Az idei bajnokságban 10-15 pontot dobott 
az ellenfél kosarába. Emellett kiváló csapat-
játékos, amit a játék megkövetel. Remekül 
lát a pályán, társainak pontos passzokat ad. 
Saját korcsoportján kívül, az U12-es csapat 
meghatározó játékosa is, így sokszor egész 
délutánját a sportcsarnokban tölti. Kosár-
labdázó édesapa, és mindenben támogató 
édesanya mellett a kosárlabda élete fontos 
részévé vált. Mindenben segítőkész, akár a 
város szépítéséről van szó, akár egy kosa-
ras rendezvény lebonyolításáról. Edzője – a 
bajnokság eddigi statisztikája alapján – a 
bajnokságban szereplő 18 csapat közül esé-
lyesnek tartja a „gólkirályi címre”. 

Ifjúsági: Baricsa Ferenc

Szorgalmával és odaadó edzésmunkájával 
már régen kivívta játékostársai és edzői 
tiszteletét. Középiskolai tanulmányait Ba-
ján végzi, ami természetesen nem könnyíti 
meg az edzések látogatását. Ennek ellenére 
szinte sosem hiányzik, képes áldozatot hoz-

ni azért, hogy futballozhasson. Sok, nála 
idősebb játékos van a csapatában, ennek 
ellenére a szezon eleje óta ő a csapatkapi-
tány. Csendes, szorgalmas és tisztelettudó 
játékos. Fizikai tulajdonságait kihasználva 
játszik. Fürge, sokat fut, és ami a �atalok-
nál nem egyértelmű, képes a másik játékos 
helyett is dolgozni a mérkőzéseken. Ami 
azonban legfőképp a többiek elé helyezi az 
az, hogy minden meccsen mindent oda-
ad magából. Tanulmányi eredményei jók, 
edzőivel és az egyesület vezetőivel kapcsola-
ta példás. Ő az egyik reménységünk, akitől 
azt várjuk, hogy felnőtt játékosként a báta-
széki csapatot fogja erősíteni.

Ifjúsági: Sörös Noémi (megyei 
első, országos helyezett)

Noémi, azaz Nonóka rendkívüli képes-
ségekkel rendelkező sportoló. Jól terhel-
hető, vidám természetű csapattag, akit a 
kisebbek nagyon kedvelnek, felnéznek rá. 
Kiváló hát- és gyorsúszó. 

(Folytatás a következő oldalon.)

SZÜLETÉSNAPI
BAKELIT PARTY

BÁTASZÉK LEGJOBB SPORTOLÓI 2016
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(Folytatás az előző oldalról.)
Az utóbbi két évben hátúszásban meg-
nyerte a megyei diákolimpiát. Az idei 
tanév is jól alakul számára, mert elsőként 
ő kvali�kálta magát a 2017-es nyár eleji 
országos döntőre. Eredményei közül már 
csak az országos dobogós helyezés hiány-
zik. Az utóbbi időben feladatokat vállal a 
hazai rendezvényeinken is.

Serdülő: Gáll Péter  
(EB második, Tatami Kupa első)

Péter, azaz „Pedró vagy Pötyi” a II. Géza 
gimnázium tanulója, a Karate Szakosztály 
egyik legeredményesebb kadet verseny-
zője. Szorgalma és küzdeni tudása példa-
értékű. Szerény, és nagyon jól terhelhető 
sportoló. 2016-ban több rangos verse-
nyen állhatott fel a dobogóra. A Tatami 
Kupát tavasszal megnyerte, de rendre 
hozta az aranyérmeket a nemzeti bajnok-
ságokról is. A Belgiumban megrendezett 
Wado-Kai Karate Európa Bajnokságon 2. 
helyezést ért el.

AZ ÉV SPORTOLÓI

az egyesület elnökségének döntése alap-
ján 2016. évben Bátaszék Város sportéle-
tében nyújtott kiemelkedő teljesítményé-
nek elismeréseként az alábbi sportolók 
kerülnek díjazásra:

Serdülő kategóriában az év sportolója:  
RAJNAI VIKTÓRIA ÚSZÓ

I�úsági kategóriában az év sportolója: 
MÓROCZ ÁKOS KARATE

Felnőtt kategóriában az év sportolója: 
FÖLDVÁRI VIKTOR LABDARÚGÓ

Serdülő: Rajnai Viktória 
(megyei érmes, 3 ezüst)

Viki, azaz „Bakesz” az úszó szakosztály 
meghatározó egyénisége. Kisgyermek 
kora óta úszik. Néhány évvel ezelőtt egy 
kisebb holtponton esett át, de az utób-
bi időszakban szárnyra kapott. Minden 
edzésen ott van, és külön egyéni edzés-
munkát is rendszeresen vállal a kötelező 

terhelésen kívül. Remek hát- és gyorsú-
szó. Az utóbbi két évben a megyei diá-
kolimpián mindkét számban a dobogón 
állhatott egy rendkívül erős mezőnyben. 
Viki igazi vezéregyéniséggé nőhet a felnö-
vekvő generáció számára.

Ifjúsági: Mórocz Ákos 
(EB bronz, Budapest Open első, 

Magyar Válogatott)

Ákos, azaz „Golyó” a szekszárdi Garay 
Gimnázium tanulója, a Karate Szakosztály 
junior korosztályú és egyben legeredmé-
nyesebb versenyzője. Meghatározó vezé-
regyénisége a csapatnak, olyan versenyző, 
aki rangosabb versenyeken elindítható 
akár a magasabb U21 korosztályban is. 
Higgadtsága és taktikai érzéke példa-
értékű, rengeteg meccset fordított meg 
vesztett helyzetből. Különös perverziója, 
hogy szeret tamponnal az orrában küzde-
ni. Ákos 2016-ban harmadszor is bejutott 
Magyarország legnagyobb versenyére, a 
Budapest Open döntőjébe. Ezúttal már 
másodízben meg is nyerte. A Belgiumban 
megrendezett Wado-Kai Karate Európa 
Bajnokságon 3. helyezést ért el. Ákos, a 
2016-os versenyévadban nyújtott teljesít-
ményével magyar válogatott lett és kijutott 
a februárban megrendezésre kerülő szó�ai 
korosztályos Európa Bajnokságra, melyen 
ő fogja képviselni hazánkat junior – 68 kg-
os – kategóriában. 

Felnőtt:  
Földvári Viktor

Bátaszéki nevelésű játékos. A közönség 
kedvence, igazi labda virtuóz. A pályán 
intelligens, rendkívül labdaügyes, várat-
lan megoldásokra törekvő játékos. Az 
őszi szezonban bebizonyította, hogy te-
hetsége mellett szorgalmas is. A labda-
rúgó szakosztálynál nevelkedő �atalok 
példaképe. Ebben az évben egy kis�ú 
apukájának is mondhatja magát. A mun-
kahelyén szorgalmával, a megoldáso-
kat kereső magatartásával példamutató 
munkát végez. Csak jót hallani róla. Vik-
torból, a korábbi bohém �atalemberből, 
megbízható, remek tulajdonságokkal 
rendelkező sportember lett. A felnőtt lab-
darúgó szakosztály minden tagja (edző, 
játékosok, vezetők) büszkék a mai Föld-
vári Viktorra.                                           n
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Jó előjelekkel indult december elején az úszó 
versenyszezon. December 7-én a bátaszéki 
tanuszodában megrendeztük a szokásos 
szezon eleji válogató versenyünket a házi 
bajnokságot. A rekordlétszámú versenyen 
rengeteg kisiskolás indult el, köszönhető ez 
tavalyi tanév végén – házilag – bevezetett 
kezdő kategóriáknak. A kezdők között in-
duló gyerek kizárólag a kismedencében, és 
a nagy medence 25 méteres távjának vágtak 
neki, viszont számukra nem a továbbjutás 
volt a tét, kizárólag a versengés öröméért 
indultak a megmérettetésen. A diákolim-
piai versenyszámokban indulóknak 50 és 
100 méteres távokon kellett teljesíteniük, és 
a cél a Szekszárd Városkörnyéki versenyen 
való indulás jogát megszerezni, így „házon 
belül” is nagy volt a rivalizálás a helyekért. 

Bátaszéki házi bajnokok lettek 
kezdő kategóriában: 

Mizsei Viktória, Folland Ábel, Hegedűs Mi-
rjam, Izsák Gergő, Liebhauser Zsóka, Izsák 
Bence, Kolep Lili, Várda Levente, Diószegi 
Réka

Házi bajnokok gyorsúszásban: 
Elekes Máté, Rácz Nóra, Ruppert Edmond, 
Mattenheim Janka, Fekete András, Zoltán 
Nóra, Horváth Dominik, Rajnai Viktória

Házi Bajnokok mellúszásban: 
Elekes Máté, Mattenheim Liza, Salamon 
Csanád, Péter Boglárka, Fekete András, Fo-
dermayer Anna, Farkas András, Csendes 
Szonja

Házi Bajnokok hátúszásban: 
Rácz Nóra, Ruppert Edmond, Mattenheim 
Janka, Lovrics Adrián, Fodermayer Anna, 
Mattenheim Bálint, Rajnai Viktória

A téli szünetet követően nem sok idő ma-
radt pihenőre. Január 2-án már „belaktuk” az 
uszodát, mert megkezdtük 11 napos felkészü-
lési szakaszunkat, az úgynevezett téli tábo-
runkat, amikor a minden napos edzés mellett, 
még két verseny is tarkítja a programot. 

A Szekszárd Városkörnyéki versenyre ez-
úttal 7 iskola több, mint 60 sportolója adta  
le a nevezését, itt már komolyabb tétje volt 
a megmérettetésnek, kizárólag az első és 
második helyen végzett versenyzők jutottak 
tovább a megyei úszóversenyre. A bátaszéki 
dominancia ezúttal sem maradt el, a 30 kate-
góriából, 28-ban a hazaiak diadalmaskodtak. 
És mivel egy üres kategória volt, elmondha-
tó, hogy mindösszesen egyetlen versenyszám 

maradt, amiben el tudták hódítani tőlünk az 
aranyérmet.

A Szekszárd Városkörnyéki 
Úszóverseny érmesei:

1. helyezettek: Elekes Máté, Rácz Nóra, 
Ruppert Edmond, Mattenheim Janka, Feke-
te András, Zoltán Nóra, Mattenheim Bálint, 
Rajnai Viktória (gyorsúszás), Elekes Máté, 
Mattenheim Liza, Szabó Bence, Fekete And-
rás, Fodermayer Anna, Farkas András, Csen-
des Szonja (mellúszás), Rácz Nóra, Ruppert 
Edmond, Mattenheim Janka, Lovrics Ad-
rián, Fodermayer Anna, Mattenheim Bá-
lint, Rajnai Viktória (hátúszás) Bozsó Máté, 
Nagy –Jánosi Botond, Ruppert Edmond, 
Szabó Bence (II. korcsoport �ú gyorsváltó), 
Mattenheim Janka, Péter Boglárka, Schön 
Panka, Sörös Petra (II. korcsoport lány gyor-
sváltó) Fekete András, Szűcs Kristóf, Ligeti 
Ákos, Kiss Bánk Botond (III. korcsoport �ú 
gyorsváltó), Fekete Sára, Fodermayer Anna, 
Zoltán Nóra, Vörös Vanessza (III. korcsoport 
lány gyorsváltó), Farkas András, Mattenhe-
im Bálint, Horváth Dominik, Pap Tamás(IV. 
korcsoport �ú gyorsváltó), Csendes Szonja, 
Edelényi Nóra, Rajnai Réka, Tóth Nóra (IV. 
korcsoportos lány gyorsváltó)

2. helyezettek: Sörös Petra, Szűcs Kristóf, 
Holcz Hanga, Horváth Dominik, Edelényi 
Nóra (gyorsúszás), Szénási Jázmin, Nagy-Já-
nosi Botond, Schön Panka, Zoltán Nóra, Hor-
váth Dominik, Tóth Nóra (mellúszás), Fekete 
Sára, Farkas András, Simon Evelin (hátúszás)

3. helyezettek: Várda Levente, Bozso-
lik Ákos (gyorsúszás), Péter Boglárka, 
Szűcs Kristóf (mellúszás), Szénási Jázmin, 
Nagy-Jánosi Botond, Péter Boglárka, Holcz 
Hanga, Bozsolik Ákos (hátúszás)

A feljebb említett „jó előjelek” beigazo-
lódtak. Bár, a „történelmi” jelző már-már 
elcsépeltnek is hangozhat a BÁTASZÉKI 
ÚSZÓK tekintetében... Az eredményeket 
és a fejlődést �gyelembe véve viszont telje-
sen helytálló és kijelenthetjük, hogy úszó-
ink történetük legeredményesebb megyei 
szereplésén vannak túl és a csapat felül-
múlta a legmerészebb álmainkat is. Né-
hány évvel ezelőtt, még a lehullott morzsák 
jutottak nekünk a „nagy iskolák” verse-
nyében, az utóbbi években azonban nem 
elégszünk már meg ezzel,. Mohók és sikeré-
hesek lettünk, a legjobbak szeretnénk lenni! 
A megyei verseny – melynek évek óta Bony-
hád ad otthont – további sikereket hozott. A 
tét az országos továbbjutás volt, melyre ka-
tegóriánként kizárólag az első helyen végzett 
sportolók jogosultak. Két évvel ezelőtt tört 
meg a jég, akkor 3 kategóriában sikerült to-
vábbjutnunk, tavaly ezt 6 (5 általános iskolai 
és 1 középiskolai) kategóriával sikerült meg-
fejelnünk. Ráadásul tavaly már két országos 
érmet is elcsíptünk. Ezek után nagy volt a te-
her és a feszültség, de az elvégzett munka, és 
persze az a példa nélküli csapat egység, ami 
a bátaszéki versenyzőkre évek óta jellemző, 
enyhítette a sportolókra nehezedő nyomást. 

(Folytatás a következő oldalon.)

AZ USZÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI
ELÉG VOLT A LEHULLOTT MORZSÁKBÓL!

A bátaszéki „aranyos gyerekek”
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(Folytatás az előző oldalról.)
Több csúcs is megdőlt és „beállítódott”... A csa-
pat még ilyen eredményesen sosem szerepelt 6 
arany, 9 ezüst és 7 bronzéremmel zárt. Foder-
mayer Anna három kategóriában kvali�kál-
ta magát az országos döntőre, beállítva ezzel 
Mattenheim Bálint tavalyi rekordját. Továbbá 
– ilyen jellegű statisztikát eddig nem vezettünk 
– a Fekete család 5 éremmel (2 arany, 2 ezüst 
és 1 bronz) gazdagította a dobogós helyek szá-
mát. Sörös Noémi középiskolai eredményével, 
így 7 kategóriában veszünk részt az országos 
diákolimpián, melyet az általános iskolásoknak 
márciusban, a középiskolai korosztályokban 
júniusban rendeznek meg Debrecenben.

Eredmények:
I. hely: Fodermayer Anna (50 mell, 100 
hát), Fekete András (100 gyors), Zoltán 

Nóra (100 gyors), Foder-
mayer Anna, Zoltán Nóra, 
Vörös Vanessza, Fekete 
Sára (3. kcs. lány váltó), 
Csendes Szonja, Edelényi 
Nóra, Tóth Nóra, Rajnai 
Réka (4.kcs lány váltó) 
II. hely: Fekete András (50 
mell), Szűcs Kristóf (100 
gyors), Zoltán Nóra (50 
mell), Csendes Szonja (100 
mell), Mattenheim Bálint 
(100 hát), Rajnai Viktória 
(100 gyors, 100 hát), Far-
kas András (100 mell), Fe-
kete András, Ligeti Ákos, 
Kiss Bánk Botond, Szűcs 
Kristóf (3. kcs �ú váltó) 
III. hely: Fekete Sára (100 

hát), Mattenheim Bálint (100 
gyors), Horváth Dominik 
(100 mell), Tóth Nóra (100 
mell), Ruppert Edmond (100 
hát), Farkas András (100 hát), 
Mattenheim Bálint, Farkas 
András, Horváth Dominik, 
Pap Tamás (4.kcs �ú váltó) 
Köszönjük Bátaszék Város és 
a kedves szülők támogatását! 
Köszönet a segítőkész uszodai 
dolgozóknak, akik tiszteletbeli 
csapattagjaink. Köszönöm a 
segítséget Mesz Zsó�nak, Ber-
talan Anettnek és Mezei Réká-
nak, akik segítették a folyama-
tos felkészülést, és segítik az 
utánpótlásnevelést.       -akoszu- 

Fotó: Nagy Ákos 

S P O R T H Í R E K

Edzőtábor és övvizsga

A bátaszéki sportcsarnok leterheltsége miatt, 
tradicionális téli táborát január 14-15-én tar-
totta a Karate Szakosztály. A résztvevőket a 
szokásoknak megfelelően két csoportba osz-
tottuk el, és di�erenciáltan foglalkoztattunk 
mindenkit, tudásának megfelelő módon. Ezt 
a típusú hétvégi tábort, minden télen és nyár 
elején tartjuk. Ezek azok az edzések amikor 
egy kicsit a tradicionális karate irányába tu-
dunk fordulni, önvédelmet, páros gyakorla-
tokat, vizsgaanyagot tudunk gyakorolni. A 
szombati napot esti pécsi mozizással próbál-
tuk kipihenni, vasárnap a délelőtti edzéseket 
övvizsga követte. Ezúttal 28-an tettek sikeres 
vizsgát. Szívet melengető pillanatok voltak és 
talán követendő példa, amikor Nagy Zsolt és 
�a Gergő, valamint Steigler István és Bence 
�a együtt meneteltek ezen az erőpróbán. 

Sikeres vizsgát tettek: Steigler István, Hal-
mosi Zoltán, Rózsahegyi Richárd, Mádai 
Nóra, Bognár Barna, Légrádi Alex, Lisztes 
Levente, Kiss Máté, Mátyás Eszter, Hege-
dűs Mirjam, Böcz Kamilla, Mattenheim 
Liza (citrom övre), Papp-Bonnyai Balázs, 
Elekes Máté, Izsák Gergő, Kovács Sándor, 
Marosi Liza, Boros Dominik, Steigler Ben-
ce (narancs övre), Nagy Zsolt, Nagy Gergő, 
Nagy-Jánosi Botond, Izsák Bence, Péter Bog-
lárka, Sörös Petra, Köbli Ágnes (zöld övre), 
Máté Mirkó, Takács Zoltán (kék övre)

Megérdemelt a részvétel,  
bíztató folytatás…

A Cikádor újságból és híradásainkból ér-
tesülhettek arról, hogy Mórocz Ákos juni-
or korosztályú versenyzőnk milyen kiváló 
eredményeket ért el a tavalyi év folyamán. 
A Magyar Karate Szövetség kvali�kációs 
rendszerében, a Budapest Open-t a dobogó 
legmagasabb fokán, a Tatami Kupát pedig 
a harmadik helyen zárta. Sajnos az októbe-
ri Hungarian Open-re sérülése miatt nem 
tudott elutazni. A kvali�kációs rendszer-
ben az év végét holtversenyben zárta, ezért 
decemberben még egy ún. szétmérkőzés-
sel kellett bebiztosítania magát a váloga-
tottságért, amit ismét sikerrel zárt. Ákos, 
eredményeivel a Magyar Karate Szövetség 
WKF válogatottjának junior -68 kg-os ver-
senyzője. A WKF világszervezet – mely 
több mint 150 tagországot  számlál – a 
Karate sportágat eljutatta a 2020-as Tókiói 
Olimpiára, tehát sportpolitikai jelentősé-
ge megkérdőjelezhetetlen. A WKF Európa 
és Világbajnokságokra, egy tagország, egy 
kategóriában, mindösszesen egy sporto-
lót delegálhat. Azaz az országok legjobbjai 
csapnak össze ezeken a világversenyeken. 
Mórocz Ákos lehet az a magyar sportoló, 
aki 2017. február 17-19 között Szó�ában 
képviseli Magyarországot a WKF korosz-
tályos Európa Bajnokságán. Az eddigi ne-
vezések alapján már látható, hogy Ákos 
kategóriájában 39 nemzet legjobbjai mér-
kőznek meg. Szurkoljunk együtt Ákosnak!                      

-akoszu- 

KARATÉS HÍREK

Fodermayer Anna volt 
a megyei úszóverseny 

legeredményesebb versenyzője

Sikeres vizsgázók a bátaszéki 
karate táborban Mórocz Ákos képviseli 

Magyarországot a WKF EB-n
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Megállíthatatlanul 
menetelnek előre 

az Oroszlánok

A megyei hivatalos U11 bajnokság 4. for-
dulóját ismét csont nélkül vette a bátaszéki 
utánpótlás-csapat. Kiemelendő, hogy az 
erőviszonyok alapján 6 csoportra oszló 
bajnokságban az utolsó csoportból a sze-
zon felére már a harmadikba verekedtük 
előre magunkat. Az eddigi 4 forduló mér-
lege 7 fölényes győzelem és egy szoros 
mérkőzésen elszenvedett vereség. Kije-
lenthető, hogy a csapatok erősebbjei közé 
tartozunk, olyan neves, és komolyabb hát-
térrel rendelkező csapatok mellett, mint 
Szekszárd, Paks, Pécs. 

Matejcsek-Lerh Éva, edző: „Mérhe-
tetlenül büszke vagyok az eredményekre, 
amit nem kell, hogy magyarázzak. Egy 
csapatként játszottak az Oroszlánok, ren-
geteg pontos passzt láttunk, önzetlen já-
tékot, kiváló védekezést, és labdaszerzést. 
Nem emelnék ki senkit, ez csapatjáték volt. 
NAGY GRATULA MINDENKINEK!”

Oroszlánok-PVSK Fehértigrisek: 51-19 
Pontszerzők: Ruppert 12, Izsák 10, He-

berling 8, Tóth 7, Szikszai 4, Kollár 3, Bakó 
3, Papp 1

Rónási Márton, PVSK edző: „A lányokon 
érződött az első meccs, a bátaszéki �úk sokkal 
frissebben, dinamikusabban, lendületeseb-
ben játszottak nálunk. Megint akadt néhány 
játékos, akikkel nem tudtunk mit kezdeni, 
ezért a meccs nagyon hasonlított az elsőre. A 
lányok fáradtabban mozogtak, ezért lett na-
gyobb a különbség. A két meccsnek az a ta-
nulsága, hogy sokat kell dolgoznunk a csapat 
gyorsaságának és állóképességének javításán. 
Gratulálok a bátaszéki csapatnak!”

Oroszlánok-Dienes Cicák: 29-15
Pontszerzők: Ruppert 7, Izsák 7, Papp 

4, Bakó 3, Heberling 2, Tóth 2, Bozsolik 1, 
Szikszai 1, Kolep 1

Lezajlott az idei sportbál  
– az év legjelesebb kosarasait 

is méltatták

A szakosztály legjobbja idén (az elmúlt 
évek kitartó munkáját sem elfelejtve) 
Ruppert Edmond Mihály: „Edi elsős kora 

óta jár kosárlabda edzésre, és már akkor 
megállta a helyét a 3-4 osztályosok között! 
Edzéseken fegyelmezett, kitartó. Hatalmas 
akaraterővel és küzdeni tudással veti bele 
magát a mérkőzésekbe. A pályán megál-
líthatatlan, a ziccereit pontosan értékesíti. 
Első kosárlabda bajnokságban, amin részt 
vett csapatával a B csoport  ezüstérmét 
hozták el a környék 17 csapatából. Az idei 
bajnokságban 10-15 pontot dobott az el-
lenfél kosarába! Emellett kiváló csapatjáté-

kos, amit a játék megkövetel. Remekül lát 
a pályán, társainak pontos passzokat ad. 
Saját korcsoportján kívül, az U12-es csapat 
meghatározó játékosa is, így sokszor egész 
délutánját a sportcsarnokban tölti. Kosár-
labdázó édesapa, és mindenben támogató 
édesanya mellett a kosárlabda élete fontos 
részévé vált. Mindenben segítőkész, akár 
a város szépítéséről van szó, akár egy ko-
saras rendezvény lebonyolításáról. Edzője 
– a bajnokság eddigi statisztikája alapján- 
a bajnokságban szereplő 18 csapat közül, 
esélyesnek tartja a „gólkirályi címre”.

A serdülők között Bozsolik Ákos mutat-
hat példát a többiek számára:

„Edzésmunkája 
kimagasló, társai fel-
néznek rá. Az U 14-
es korosztály regionális 
bajnokságában szerepel, ahol 
a 2016-os évben 2. helyen végeztek. Erős-
sége a meccseken, hogy sok gólpasszt ad, 
gyors és kiváló döntéseket hoz. Csapatjá-
tékos, aki fegyelmezett, hajtja és biztatja 
csapatát. Jó labdaérzékkel rendelkezik, 
védekezésben aktív. Többször volt csapat 
legjobb, kupa legeredményesebb játékosa, 
amit a kitartásával és kiváló teljesítmé-
nyével ért el. A végjátékban és kiélezett 
helyzetekben hideg fejjel játszik, magára 
vállalja az utolsó dobást. A pályán kívül 
okos, kiváló tanuló, motiválható a sikerek 
elérésében.”

Felnőtt kategóriában Heberling Norber-
tet emelték ki, akinek immár két �a is űzi 
a szeretett sportot:

„A kosárlabda csapat kimagasló teljesít-
ményű felnőtt játékosa. Vezéregyéniség, 
példamutató a jelleme, kitartása. Gyerek-
kora óta kosarazik, az évek alatt így sok 
rutint szerzett. Posztján, mint magas be-
dobó remekel, védekezésben nagyon erős, 
támadásban gyors. A Baranya megyei baj-
nokságban neve az évek során a legjobbak 
között szerepelt. A közelmúltban még egy 
NB I-es csapat is érdeklődött iránta. Jelen-
leg a Szekszárd városi bajnokságban sze-
repel csapatával ahol izgalmas és kemény 
meccseket játszik. Edzéseken a maximu-
mot nyújtja, segíti a �atalok beilleszke-
dését, felzárkózását.” Gyermekei a példát 
látva szintén a szakosztály sportolói.

A Szekszárdi Városi Bajnokság követ-
kező meccséről ezúttal győzelemmel tér-
hetett haza a fér�csapat, így 3 vereséggel, 
2 győzelemmel áll jelenleg: Garay Gim-
názium-Bátaszék Se: 51-54 (11-12, 11-11, 
13-17, 16-14). Pomsár: 16, Heberling: 10, 
Péter: 2, Nagy: 12/3, Szentes:6, Cseres-
nyés: 4, Kamenszki: 2, Szabó P.2.

Pomsár Szilvia, edző: „Nehezen sikerült 
győzni a szoros mérkőzés után, a �atalok-
tól több lendületet és dobott pontot várok 
a következő meccseken! Sajnos rengeteg 
a kihagyott közép távoli dobás, ezen do-
bóedzésen szeretnénk javítani.”        -CSTZS-

KOSARAS HÍREK
néznek rá. Az U 14-
es korosztály regionális 
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Megkezdődött a BSE utánpótlás labdarú-
góinak a futsal szezon. Csapatunk U13-as 
és U-11-es korosztálya a palánki sport-
csarnokban vesz részt a Bozsik Program 
keretein belül megrendezett tornákon. A 
decemberi első fordulót januárban és feb-
ruárban is egy újabb követi. Itt a Hőgyész, 
Decs, Őcsény, Szedres csapataival körmér-
kőzéses lebonyolításban játszanak 15 per-
ces mérkőzéseket. Utánpótlás játékosaink 
rendszeresen sikerrel veszik a játéknapo-
kat, amelyen nem az eredményre helyez-

zük a hangsúlyt. Mindenki játszik a torná-
kon, edzőinknek az okoz inkább gondot, 
hogy pályára tudjuk küldeni az összes játé-
kosunkat a magas részvételi létszám miatt.

U-13 utánpótlás torna
január 21.

U-13-as csapatunk a Kalász János vá-
rosi sportcsarnokba hívta meg a Fadd, 
Hőgyész, Decs, Őcsény csapatait. A tor-
na célja az edzés- és játék lehetőség volt 

minden focista 
részére, emellett 
egy jó erőfel-
mérő az edzők 
számára, hol is 
tartanak a játékosok a 
karácsonyi szünet után. A meccsek kiváló 
színvonala megmutatta, érdemes volt en-
nek az igen tehetséges korosztálynak meg-
adni a lehetőséget. Bár az erőviszonyok 
Fadd győzelmét jósolták, a bátaszéki csa-
pat a mindent eldöntő mérkőzésen 3-1-re 
legyőzte a dunaparti települést. Bátaszék 
az első helyért járó serleget, a tornán vé-
gig kiemelkedően védő Horváth Roland 
a legjobb kapus címet, Ligeti Áron pazar 
védőmunkájáért a különdíjat zsebelhette 
be. Folytatás remélhetőleg jövőre, mert 
minden edző meg volt elégedve a rende-
zéssel és a meglepetésekkel is. Köszönjük 
a BSE labdarúgó szakosztályának, hogy 
lehetővé tették a rendezést, a tornacsarnok 
dolgozóinak a termet és Farkas Rolandnak 
a játékvezetést!          Tóbi István-Varjas Zoltán

2017. január 29-én került megren-
dezésre a II. Kalmár Béla Emlék-
torna. A tornára öt csapatot hív-
tunk meg, amelyek közül négy a 
tavalyi Fenyő Kupán is szerepelt. Az 
ötödik csapatot Kalmár Balázs és bará-
tai alkották. A csapatok végső helyezése 
a körmérkőzéseken dőlt el. A színvonalas 
mérkőzéseket követően a Torpedók csapa-
ta örülhetett, mivel veretlenül nyerték meg 
a tornát. Második helyen az SSC Welorex, 
a harmadik helyen Kalmár Balázsék, a ne-
gyedik helyen a Speed, míg ötödik helyen 
a Grund FC csapata végzett. Legjobb ka-
pus Grill László (Kalmárék), legjobb játé-
kos Nagy Viktor (Speed) lett. Gólkirályból 

öt is akadt Berényi Szilveszter (Torpedók), 
Puskás Sándor (Torpedók), Kiss Attila 
(Torpedók), Gödör Milán (Kalmárék) és 
Dr. Bozsolik Róbert (SSC Welorex) mind-
annyian 3 góllal. 

A torna zárásaként, az eredmény-
hirdetést és egy rövid megemlékezést 
követően a csapatok az Iparos Házban 
jóízűen fogyasztották el a megérdemelt 
ebédet, ami töltött káposzta volt.  A kö-
vetkező emléktornát 2017. december 
9-én rendezzük meg. 

MINDEN RÉSZTVEVŐNEK, 
SEGÍTŐNEK KÖSZÖNET.

Szervezők

F U T S A L

II. KALMÁR BÉLA EMLÉKTORNA

Keressen minket a Facebookon is!       

tavalyi Fenyő Kupán is szerepelt. Az 
ötödik csapatot Kalmár Balázs és bará-
tai alkották. A csapatok végső helyezése 
a körmérkőzéseken dőlt el. A színvonalas 
mérkőzéseket követően a Torpedók csapa-
ta örülhetett, mivel veretlenül nyerték meg 
a tornát. Második helyen az SSC Welorex, 
a harmadik helyen Kalmár Balázsék, a ne-
gyedik helyen a Speed, míg ötödik helyen 
a Grund FC csapata végzett. Legjobb ka-
pus Grill László (Kalmárék), legjobb játé-
kos Nagy Viktor (Speed) lett. Gólkirályból 

öt is akadt Berényi Szilveszter (Torpedók), 
Puskás Sándor (Torpedók), Kiss Attila 
(Torpedók), Gödör Milán (Kalmárék) és 
Dr. Bozsolik Róbert (SSC Welorex) mind
annyian 3 góllal. 

A torna zárásaként, az eredmény
hirdetést és egy rövid megemlékezést 
követően a csapatok az Iparos Házban 
jóízűen fogyasztották el a megérdemelt 
ebédet, ami töltött káposzta volt.  A kö
vetkező emléktornát 2017. december 
9-én rendezzük meg. 

A képen alsó sor: Varjas Balázs Bence, Berényi 
Szilveszter, Kanalas István, Hadi Zoltán, Matz-
kovics Milán, Varga Zsombor
Felső sor: Deli Máté, Hefner Gergő, Ligeti Áron, 
Horváth Roland, Varjas Zoltán edző, Sárközi 
Krisztofer

számára, hol is 
tartanak a játékosok a 
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ALAPÍTVÁNY A KISISKOLÁSOKÉRT 
Adószám: 18854385-1-17

BÁTASZÉKI ÁRVA GYERMEKEKÉRT  
KÖZALAPITVÁNY 

Adószám: 18856387-1-17
BÁTASZÉKI FELVIDÉK NÉPTÁNC EGYESÜLET 

Adószám: 18861556-1-17
BÁTASZÉKI KAMARAKÓRUS 

Adószám: 18863668-1-17
BÁTASZÉKI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE 

Adószám: 18859476-1-17
BÁTASZÉKI NYUGDIJAS EGYESÜLET 

Adószám: 18859160-1-17
BÁTASZÉKI PEDAGÓGUS KÓRUS 

Adószám: 18861776-1-17
BÁTASZÉKI SZÉKELYEK BARÁTI KÖRE 

Adószám: 18858822-1-17
BÁTASZÉKI SZENT CECÍLIA KÓRUS  

ÉS GYERMEKKÓRUS 
Adószám: 18863651-1-17

BÁTASZÉKI VADÁSZTÁRSASÁG 
Adószám: 18855238-2-17 

BÁTASZÉK VÁROS KÖZOKTATÁSI,  
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰEMLÉKVÉDELMI  

KÖZALAPÍTVÁNY 
Adószám: 18864133-1-17

FUNDATIO PRO GIMNASIO ALAPITVÁNY  
A GIMNÁZIUMÉRT 

Adószám: 19232070-1-17
MORZSU EGYESÜLET 

Adószám: 18217139-1-17
MOZGÁSSÉRÜLTEK TOLNA MEGYEI EGYESÜLETE 

Adószám: 19955403-1-17
NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET 

Adószám: 19232018-1-17
ROLLING BOYS BÁTASZÉKI MOTOROS  

BARÁTI KÖR 
Adószám: 18866135-1-17
SENIOR ALAPITVÁNY 
Adószám: 18859256-1-17

SPORT EGYESÜLET BÁTASZÉK 
Adószám: 19952819-1-17

SZENT FLÓRIÁN ALAPÍTVÁNY A BAJBAJUTOTT 
TŰZOLTÓK MEGSEGÍTÉSÉRE 

Adószám: 18862162-1-17
TOLNA MEGYEI MATEMATIKAI  

TEHETSÉGGONDOZO ALAPITVÁNY 
Adószám: 19231811-1-17

VICZE JÁNOS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY 
Adószám: 18863307-1-17

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 
Technikai szám: 0011

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 
Technikai szám: 0066

Bátaszéki Turisztikai Információs Pont
2017-ben is várjuk bérletárusítással a bátaszékieket. 
Február hónapban még akciósan megvásárolhatók 

a 2017-es plakátnaptárak és határidő naplók.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Turisztikai Információs Pont
Bátaszék, Budai u. 4.
Tel: +36 74/950-455
E-mail: turisztikaiinfopont@t-online.hu

Nyitva tartás: 

hétfő-péntek 9-12, 

14-16.30 óráig

Kiket támogathatunk személyi 
jövedelemadónk 1%-ával?

Tisztelt Horgásztársak

A Bátaszéki Horgász Egyesület 2017. február 19-én 9 órakor 

KÖZGYŰLÉST TART. 
A Közgyűlés helyszíne Bátaszék Város Polgármesteri Hivatal 

Házasságkötő terem.

Napirendi pontok:
1. Elnök köszöntője
2. Titkár beszámolója
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója
4. Fegyelmi Bizottság beszámolója
5. Egyebek 

Ha a Közgyűlés határozatképtelen változatlan 
napirendi pontok mellett 9.30 órára újra összehívásra kerül.

Bátaszék, 2017. jan. 30.
Tisztelettel: Krista Gábor Péter Géza
 Elnök sk. Titkár sk.

MEGHÍVÓ

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!



2017. FEBRUÁR 16.

BÁTASZÉK  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA.  
Megjelenik 2600 példányban.
Felelős szerkesztő: 
Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.
Fotó: Tihanyiné Kismődi Rita
Kiadja: Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: a kft. 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

HÁZASSÁGKÖTÉS

GÓLYAHÍREK

GYÁSZHÍREK
Fekete János 1938
Ébert Jánosné Mayer Anna 1924
Birkenbach Erika 1968
Dr. Trázer János 1936
Kecskeméti Sándor 1955
Rohr Istvánné Reinhardt Borbála 1921
Becker Tibor 1964
Frei János 1931
Weisenbacher Józsefné Sándor Irén 1948
Molnár Istvánné Bauer Éva 1930

Nagy Barbara 01.03.
Juhász Petra 01.13.
Bíró Olivér 01.26.

Nyíregyházi Gábor (Alsónána) – Szajkó Henriett (Alsónána)

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

Nyíregyházi Gábor (Alsónána) – Szajkó Henriett (Alsónána)


