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Ebben az évben december 21-én zajlott Bá-
taszék város polgármesterének az évtizedes 
hagyománnyal bíró ünnepi évzáró polgár-
mesteri fogadása. A fogadásra meghívást 
kaptak a város egyesületeinek, intézménye-
inek vezetői, a 2016-ban a várost, a városi 
rendezvényeket támogató vállalkozók, szak-
emberek. Az óvoda Katica csoportjának ka-
rácsonyi, betlehemi történetet idéző műsora 
után Storcz Jázmin medinai mesemondó 
találkozó második helyezettjének produk-
ciója következett. Ezután Bozsolik Zsó�, 
Elekes Fanni és Papp-Csővári Dóra Viktó-
ria fuvola trió játékában gyönyörködhettek 
a fogadás meghívottai. Dr. Bozsolik Róbert 
polgármester ünnepi beszédében köszöne-
tet mondott a város minden támogatójának 
egész éves munkájáért. Kitért a jövő felada-

taira, a közös munka sikereire, az összefogás 
hozta sikerekre. Ezután Polgármester Úr 
átadta, dr Pataki Anna fogorvosnak a város 
címzetes főorvosi címet adományozó okle-
velét, az elmúlt 43 év áldozatos munkájának 
elismeréseként. A polgármester köszönetet 
mondott Péter Józsefnek a Bátaszéki Ön-
kéntes Tűzoltóság újraszervezéséért és több 
évtizedes kitartó munkájáért. Köszöntötte 
Dudás Józsefet az Alisca Nyilai Íjász Egye-
sület legrégebbi tagját, aki idén 7 aranyé-
remmel, 1 ezüstéremmel és 1 bronzéremmel 
büszkélkedhet és ezzel is öregbítette Bátaszék 
hírnevét. Kiemelte a bátaszéki sportegyesü-
letek kórusok, táncegyesületek eredményeit. 
Beszédében kitért arra is, hogy mindez nem 
jöhetett volna létre a helyi vállalkozók önzet-
len segítsége, és támogatása nélkül.

Beszédét Wass Albert időtlen soraival 
zárta: „Küszöbön áll a nap, az az egyetlen 
egy nap az évben, mely hivatalosan is a sze-
reteté. Háromszázhatvanöt nap közül há-
romszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, 
munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, 
s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, 
Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. 
Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s 
egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak 
is elég az estéje.”

Az ünnepi beszédet és műsort követően 
az idei évben először adták át a „Fiatalok 
a városért” elismerő oklevelet azoknak 
a �ataloknak, akik tehetségükkel és éves 
teljesítményükkel hozzájárultak városunk 
hírnevének öregbítéséhez.                        IM
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A 2016-os esztendőben 32. alkalommal 
ülésezett Bátaszék város képviselő-testü-
lete, az idei évben ez volt az utolsó testü-
leti ülés.

Az első napirendi pont a Budai út par-
kosítására vonatkozó tervek bemutatása, 
a terveket az ülést követően a város lakói 
megtekinthetik a bataszek.hu honlapon. 
A parkosítás célja, hogy a város főtereinek 
zöld felületei megújuljanak, bővüljenek, 
a városközpontban megpihenésre alkal-
mas esztétikus új funkciókkal feltölthető 
terek kerüljenek kialakításra. A terv része 
a növényzet telepítése mellett csobogók és 
köztéri bútorok, padok elhelyezése is a vá-
rosközpontban.

Ezt követően a testület elfogadta a Báta-
széki Települési Értéktár Bizottság beszá-
molóját a 2016. évi tevékenységről, vala-
mint az önkormányzati tulajdonú cégek a 
BÁT-KOM 2004 K�. és a Bátaszékért Mar-
keting Nonpro�t K�. 2017-es üzleti tervét.

A II. Géza szobor megvalósításáról is 
megszületett a végső döntés, Imre Péter 
alkotását a templom előtti tér déli oldalán 
állíttatja fel a város.

A képviselő-testület címzetes főorvosi 
cím használatára jogosító oklevelet ado-
mányoz városunk polgára dr. Pataki Anna 
fogorvosnak. A díszoklevél átadásával a 
város vezetése a doktornő Bátaszéken vég-
zett 43 éves lelkiismeretes és kitartó mun-
káját kívánja elismerni. A díszoklevél át-

adására a 2016. december 21-én tartandó 
polgármesteri állófogadáson ünnepélyes 
keretek között kerül sor. 

Képzéses közfoglalkoztatás indul 2016. 
december 16-án, mely várhatóan 2017. 
március 31-éig tart. A programba 3 fő be-
vonását tervezi az önkormányzat, 2 fő sze-
mély- és vagyonőr képzésen, míg 1 fő tisz-
títás-technológiai szakmunkás képzésen 
vehet részt a támogatásnak köszönhetően. 

A képviselő-testület a továbbiakban dön-
tött a 2017-es évi üléstervről, az eddigiekhez 
képest további egy fő megváltozott munka-
képességű alkalmazott foglalkoztatásáról, és 
a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum által kiírt I. világháborús 
hadisír felújítása pályázat benyújtásáról.     IM

2016. DECEMBER 14.
T E S T Ü L E T I  Ü L É S E N  H A L L O T T U K …

Ünnepi évzáró polgármesteri fogadás



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

32017. JANUÁR 19.

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

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Kishazánkban sokan gondolják azt ma-
gukról, hogy értenek az oktatásügyhöz, 
mert egyszer ők is jártak iskolába. Én nem 
szeretném azt a látszatot kelteni, hogy az 
oktatáspolitikában jártas vagyok, mert 
biztosan emlékszem arra, hogy a diplo-
máig vezető tizennyolc évben, majd a 
szakvizsgáig vezető kétszer öt évben a tan-
anyag mindig teljesen lekötötte a 
�gyelmemet. A felsőoktatásban 
levő anomáliák meg�gyelésére 
lehetőségem az elmúlt tíz évben 
volt, amikor a lányaink egye-
temre jártak. Szülőként jelenleg 
is érintett vagyok az osztatlan 
jogászképzés önköltséges formá-
jában és egy főiskolai felsőfokú 
szakképzésben. Az idén tízedik 
éve, hogy a bátaszéki Bursa Hun-
garica ösztöndíjak kiosztása kap-
csán elgondolkodom azon, hogy 
hol tart a magyar felsőoktatás. Ez 
hangsúlyos és fajsúlyos kérdés, 
mert mindenkit érint a végered-
mény. Tisztán kell látnunk, hogy 
az életszínvonalunk közvetve összefügg a 
diplomások számával és az ő tudásukkal. 
Nekem személy szerint és képviselőknek 
is a fontos, hogy Önök magas szinten 
képzettek legyenek, azaz okosodjanak, és 
majd sokasodjanak. A megszerzett tudá-
sukkal hatékonyan dolgozzanak, teremtse-
nek értéket és tudásukat és motivációjukat 
adják tovább gyermekeiknek, akik a követ-
kező generációt alkotják. A felsőoktatásról 
alkotott képemet, következő egy gondolat-
tal tudnám leírni. Az ezredfordulón a ma-
gyar felsőoktatás áldatlan állapotban volt! 
Áldatlan volt, hogy az a látszat alakult ki, 
hogy a diploma megszerzése sok esetben 
nem ér semmit a munka világában. Nem 
lehet vele jól �zető munkát kapni, sőt volt 
arra is példa, hogy nem piacképes vég-
zettség hátrányt jelentett az elhelyezkedés 
során. Az egyéni választás elve alapján az 
intézményrendszer alkalmazkodott a hall-
gatói igényekhez, így a divatos szakokon 
túlképzés alakult ki, annak összes követ-
kezményével. A munkaerő piaci viszonyok 
megjelenítése a felsőoktatásban ezt a szar-
vashibát mára megszüntette. Áldatlan volt 
a diplomások alacsony bérezése. Nagyon 
sokat rontott a diplomás munka társadal-
mi elismertségén a megélhetést veszélyez-

tető keresetük, ami sok esetben nevetsé-
gessé tette a mindennapokban a diplomá-
sokat. A közbeszédben a mai napig az a té-
vhit él, hogy minek tanulni, amikor egy jó 
szakmával és némi leleményességgel előbb 
lesz háza, autója és „élete” az embernek, 
mint a diplomával. Ennek az időszaknak 
a végére értünk. Az életpálya modellek és 

a garantált béremelések kapcsán a tanul-
ni vágyó �atalok bizalma megerősödött a 
felsőoktatás iránt. Megtalálja a számítását 
a pályakezdő �atal. Véleményem szerint a 
demográ�ai mutatók változása miatt a fel-
sőoktatásban tanulók számának változása 
nem elég informatív, ezért százalékokat 
nem kívánok felemlegetni. Egyébként is, 
nem csak a mennyiségben kell gondol-
kodnunk, hanem a minőségi oktatásra 
kell kitennünk a hangsúlyt. Áldatlan volt 
az oktatás színvonalának csökkenése, az 
úgynevezett büfé szakokon. Ezen kíván 
javítani a kormányzat azzal, hogy a sza-
kok többségére emeltszintű érettségivel, 
több szakra két emeltszintű érettségivel 
lehet majd bejutni. 2020-tól nem lesz 
olyan alap és osztatlan képzés, ahol ne 
követelnék meg a felvételikor a középfo-
kú nyelvvizsgát. Fontosnak gondolom a 
külföldi 1-2 szemeszteres támogatott kép-
zés általánosságban történő elterjedését. 
Az így kialakítható emberi kapcsolatok 
és a megszerezhető tapasztalatok a tudás 
kamatoztatásához jó alapot teremtenek. 
Ezen kívül a hazaszeretet megéléséhez is 
elengedhetetlen az idegen kulturális tér-
ben való helytállás vagy legalábbis annak 
megpróbálása. A hazaszeretetről ma nem 

divatos beszélni, pedig a szeretet minden 
formáján Isten áldása van. 

Összegezve, a felsőoktatás átalakításának 
nagyján már túl vagyunk. A társadalmi 
szintű eredményekre várni kell még, de el-
mondhatjuk, hogy a Diplomás Pályaköveté-
si Rendszer adatai szerint a diplomát szer-
zők több mint fele a diploma megszerzése 

előtt talál állást magának. A többi-
eknek 2015-ben 3,88 hónapba tel-
lett, amíg el tudtak helyezkedni… 
Legjobb eséllyel az orvosi-egész-
ségügyi pályán végzettek találtak 
munkát, de az informatikusok 
és pedagógusok is könnyebben 
el tudtak helyezkedni, mint az 
átlag. Legkevésbé a művészeti 
képzésben részt vettek számíthat-
tak gyors munkába állásra. Nem 
lenne szerencsés, ha a pályavá-
lasztást csak a munkaerő-piaci 
helyzet befolyásolná csak. A pá-
lyaválasztáskor az érdeklődés, az 
elhivatottság, a tehetség a sikeres 
életút alapköveiként meghatározó 

tényezők a siker zálogai és megvédik a mun-
kavállalót a kiégéstől. 

A hátrányos helyzetű szociálisan rászo-
ruló �atalok felsőfokú tanulmányainak tá-
mogatására 2017-ben Bátaszék város képvi-
selő-testülete 1,6 millió forintot biztosított, 
ami az előző évekével megegyező összeg. 
34 érvényes pályázat érkezett be az önkor-
mányzathoz a meghosszabbított november 
15-i határidőig. A Szociális Bizottság elbí-
rálta a kérelmeket, az előzőekben megha-
tározott szempontok alapján. Egyhangú 
döntésünk a következő volt: 22 pályázót 
havi 5 ezer forinttal, 14 pályázót havi 4 ezer 
forinttal kívánunk 2017-ben támogatni. A 
város által nyújtott támogatást az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő ugyanakko-
ra összeggel egészíti ki, mint amekkora az 
önkormányzati rész. Országosan 27 ezren 
pályáztak Bursa ösztöndíjra, ők 2 milliárd 
forint támogatásban részesülnek összesen.

Büszke vagyok arra, hogy városunk a 
szociális alapon nyújtott támogatások kö-
zött, a �atalok tanulását segítő ösztöndíj 
programban több mint 10 éve részt vesz. Ez 
a jövőbe történő, lassan de biztosan megté-
rülő befektetése a képviselő-testületnek.

dr. Kostyálné dr. Kovács Klára
Szociális Bizottság elnöke

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER BÁTASZÉK 2017
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Az adventi programok színes kavalkád-
jában mindenki találhatott számára 
meg felelőt.

Advent első vasárnapján november 27-
én a templom előtti adventi koszorút ál-
dotta meg városunk plébánosa, Krisztián 
atya, és gyújtotta meg az első gyertyát.

December 2-án pénteken 16 órakor a 70 
éven felülieket megszokott karácsonyváró 
ünnepsége zajlott. Kovács Kati koncert-
jével, �nom vacsorával és egy meglepetés 
ajándékkal kedveskedett nekik a város a 
Kalász János Városi Sportcsarnokban.

December 3-án, szombaton 10 órakor Ze-
nés Mikulás ünnepséggel várták a gyereke-
ket a Keresztély Gyula Városi Könyvtárban.

Az advent egyik legfontosabb esemé-
nye a december 9-én, pénteken 17 órakor 
kezdődő Bátaszéki Adventi Forgatag volt 
a római katolikus templom előtti téren, 

ahol karácsonyi műsorral, forralt borral, 
süteménnyel, sült gesztenyével, kirakodó 
vásárral vártuk a város minden lakóját. Az 
esti szentmise előtt pedig a betlehem meg-
áldásán is részt vehettek az érdeklődők. 
Ezt követően kapcsolta fel Dr. Bozsolik 
Róbert polgármester 
úr a város adventi 
világítását. Az ad-
venti forgatag ado-
mányaiból befolyt 
összeggel a rászo-
ruló családokat tá-
mogattuk. Szenteste 
előtti nap, december 
23-án, pénteken a 
Karácsonyi hangver-
seny tette teljessé az 
ünnepi készülődést. 
Az esten közremű-
ködtek: a Bátaszéki 

Szent Cecília Kórus, a Bátaszéki Pedagó-
gus Kórus, a Kismődi Ferenc Énekegyüt-
tes, a Bátaszéki I�úsági Fúvószenekar és a 
Bátaszéki Székely Kórus, akik a szekszárdi 
Maroknyi Székely Népdalkörrel adtak elő 
közösen karácsonyi népdalokat.

E S E M É N Y E K

AZ ADVENTI IDÔSZAKBAN…
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Mini Galéria

Gaál László grafikái 
Megtekinthető:  

február hónapban

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

A VÁROSI 
KÖNYVTÁR HÍREI

RECEPTRE FEL 
BÁTASZÉK!

Bátaszék Város Ön-
kormányzata az idei év 
novemberében egy re-

ceptkönyv kiadását ter-
vezi, ami bemutatja a Bátaszéken 
élő népcsoportok gasztronómiai 
hagyományait, a konyhához kap-
csolódó szokásokat, tradíciókat. 
Ehhez várjuk családok, népcso-
portok féltve őrzött régi receptjeit, 
ünnepekhez, jeles eseményekhez 
kapcsolódó ételsorait, az étkezések-
hez kötődő szokásait. A beérkező 
recepteket Makk Norbert mester-
szakács igazítja a mai ízlésvilághoz, 
gasztronómiai elvárásokhoz. 

Kérjük Önöket, hogy recept-
jeiket juttassák el a művelődési 
házba, vagy küldjék e-mailen a  
muvhazbataszek@gmail.com címre.

Bátaszéken advent második hétvégéje a jótékonyság jegyében 
telt. Pénteken a Bátaszéki Adventi Forgatag adománygyűjtő 
üvegei teltek meg, és a Caritas süteményei fogytak szép szám-
mal, a rendezvény adományaiból befolyt összeggel a Caritas ka-
rácsonyi gyűjtőakcióját, így a rászoruló családokat támogattuk.

Szombaton a Német Nemzetiségi Önkormányzat által az 
általános iskola aulájában szervezett jótékonyági fúvós hang-
versenyen teltek meg a széksorok. A koncert bevételét, közel 
60 000 Ft-ot, az adományozók a Gondozási Központnak aján-
lották fel.

Adományozóként és adományozottként is felemelő érzés 
megtapasztalni a közösség erejét. Köszönet illeti a város pol-
gárait minden felajánlott forintért, amivel támogatták közössé-
günk tagjait, városunk polgárait. 

A jótékonyságé volt a fôszerep

RECEPTRE FEL RECEPTRE FEL A Bátaszékért Marketing Nonpro�t K�.

PÁLYÁZATOT HIRDET
pr, kommunikációs menedzser munkakör betöltésére.munkakör betöltésére.
A munkavégzés ideje: határozatlan idejű 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Bátaszék
A munkakörhöz tartozó feladatok:
• kiadványszerkesztés
• online felületek szerkesztése (weboldal, 

közösségi média), tartalommenedzsment
• kapcsolattartás közművelődési, közokta-

tási intézményekkel, egyéb partnerekkel
• adminisztratív feladatok ellátása, pályá-

zati adminisztráció kezelése
• rendezvényszervezés
Illetmény és juttatások: Az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a  430/2016. 
(XII. 15.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:
• humán felsőfokú végzettség
• legalább 2 év szakmai tapasztalat közmű-

velődési, PR, marketing vagy kommunikáci-
ós területen

• magas szintű számítógép felhasználói is-
meretek (MS Word, Excel, Internet, Power 
Point, Photoshop, Corel)

Elvárt kompetenciák:
• kiváló kommunikációs készség
• együttműködési készség, rugalmasság
• precizitás
• önálló munkavégzés
Előnyt jelent:
• helyismeret
• pályázatkészítés és pályázatkezelés terü-

letén szerzett gyakorlat

• közösségi szervezési területen szerzett gya-
korlat, közművelődési tevékenység folytatása

• informatikai, műszaki, média ismeretek
• nyelvismeret (német, angol)
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
• a pályázó személyes adatait, szakmai gya-

korlatát részletesen bemutató önéletrajz
• iskolai végzettsége(ke)t, képzettsége(ke)t 

igazoló okirat(ok) másolata(i)
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-

csi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének idő-

pontja: 2017. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. január 20. 12 óra 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Izsák Mónika ügyvezető igazgató 
nyújt, a +36 30 308 4344-es telefonszámon, vagy 
a marketingk�@bataszekph.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a Bátaszékért Marketing 

Nonprofit Kft. címére (7140 Bátaszék, Szent 
István tér 7.) történő megküldésével.

• Elektronikusan a marketingk�@bata-
szekph.hu címre történő megküldésével.

• Személyesen a Bátaszékért Marketing 
Nonpro�t K�. ügyvezetőjénél.

A pályázat elbírálásának határideje:  
2017. január 30. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, 
ideje: www.bataszek.hu – 2017. január 2.
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Mozgalmas volt a 2016-os év vége a Gondozási 
Központ életében. Az első szívünket melengető 
decemberi rendezvény a 70 éven felüliek Kará-
csonyi Ünnepsége volt, melynél segítettünk a 
szervezésben, lebonyolításban. 

Október közepétől lelkesen készülődtünk a 
karácsonyi gyűjtésre, a Gyermekjóléti Szolgálat 
karácsonyi ünnepségére. Sokat gondolkod-
tunk kik adják elő, és mi legyen a karácsonyi 
műsor, míg végül megszületett az ötlet, hogy 
a szolgálat munkatársai és az ő gyermekeik 
kedveskednek egy kis színdarabbal a meg-
hívottaknak. A megfelelő darab kiválasztása 
után, mindenki megtalálta a számára kedves 
szerepet, és elkezdődtek a próbák, melyek 
vidáman, jó kedvvel zajlottak. Hipp-hopp és 
december 15-én elérkezett a nagy nap, ahova 
72 gyermek és mindazok kaptak meghívást, 
akik adományaikkal segítették a családo-
kat-gyermekeket. Óriási meglepetést a télapó 
érkezése, és az ajándékok kiosztása jelentett a 
kicsik számára. A gyerekek nagy várakozással, 
boldogsággal, mosolyogva vették át a nekik 
szánt csomagokat, amikben játékok, édességek, 
ruhaneműk bújtak meg. Az ünnepséget köve-
tően terített asztal (sütemény, gyümölcs, inni-
való) várta a vidám csapatot, majd egy közös 
együttléttel, beszélgetéssel zárult a délután. Az 
adományok a Gondozási Központ Gyermek-
jóléti Szolgálatának felhívására érkezetek. A 
csomagokat mindenkinek személyre szabottan 
állítottuk össze, �gyelembe véve korát, nemét 
és a lehetőségekhez mérten az előzetesen tudo-
másunkra jutott titkos kívánságoknak is igye-
keztünk eleget tenni. Összesen 132 gyermek 
részére tudtunk karácsonyi csomagot átadni.

Négy nap szerveztünk áruházi gyűjtést, 
melyhez a helyi CBA, SPAR (2 napot engedé-
lyeztek) és COOP üzletek biztosítottak helyet. 
A lakosságnak köszönhetően, nagyon sok 
édesség és tartós élelmiszer gyűlt össze, melyet 
a nehéz helyzetben lévő idősek és gyermekes 
családok között osztottunk szét. 

A gyermekeknek szánt aján-
dékok mellett, december 21-én 
160 családnak tartós élelmiszer 
csomaggal segítettünk abban, 
hogy otthonukban terített asztalt 
tudjanak varázsolni karácsony 
estére. A csomagok tartós élel-
miszereket tartalmaztak (cu-
kor, liszt, rizs, tej, olaj, tészta, 
krumpli, hagyma, konzervek, 
keksz, hús), amik kiegészültek az áruházi gyűj-
tés során összegyűjtött tartós élelmiszerekkel. 
Ezen a napon kapták meg azok a gyerekek (60 
gyermek) is az ajándékcsomagjukat, akik nem 
vettek részt a karácsonyi ünnepségen. Betűkkel 
nem lehet leírni, szavakkal nem lehet elmon-
dani azokat az érzéseket, amit évek óta átélünk 
ezeken az ünnepségeken, a gyerekek szemében 

látni az örömet, a boldogságot, hiszen mi tud-
juk, hogy közülük sok gyermeknek ez jelenti a 
karácsonyt és az ajándékot. Ezek azok a pilla-
natok, amiket soha nem lehet elfelejteni, amiért 
érdemes ezt a munkát végezni.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a he-
lyi lakosságnak, a helyi vállalkozóknak, cégek-

nek, üzleteknek, egyesületeknek, a katoli-
kus egyháznak, az önkormányzatoknak, 
hogy felajánlásaikkal szebbé varázsolták 
sok család és gyermek karácsonyát. So-
kan nem is tudják elképzelni, hogy milyen 
szegény körülmények között élnek gyere-
kek és mekkora nagy boldogság számukra 

egy játék egy apró csoki vagy egy 
zacskó cukorka. 

Szeretnék köszönetet mondani 
azoknak, akik feláldozták a hétvé-
géjüket és önkéntesként részt vet-
tek az áruházi gyűjtésben, valamint 
az üzleteknek, akik biztosították a 
helyet és a lehetőséget az adomány-
gyűjtésre. Nagyon szeretném meg-
köszönni kollegáim áldozatkész, 
sokszor késő estébe nyúló munká-
ját, azt, hogy feláldozták a hétvégé-
ket és, hogy önzetlenül segítettek 
abban, hogy mindezt meg tudtuk 

valósítani. Az 2017-es évre mindenkinek min-
denekelőtt jó egészséget, egymáshoz sok türel-
met-megértést kívánunk, �gyeljünk és vigyáz-
zunk magunkra és másokra. Kívánjuk, hogy 
sikeres, örömöket hozó legyen az új esztendő, 
hozzunk felelős, bölcs, jó döntéseket, hogy éle-
tünk igazságosabb, biztonságosabb legyen.

Magyarné–Borosné

500 ÉVES a keresztyénség legnagyobb hatású 
megújulási mozgalma: A REFORMÁCIÓ. KE-
RESSE A POSTALÁDÁJÁBAN, vagy a webla-
pokon (pl. reformacio2017.hu és www.reforma-
tus.hu), a médiában az erről szóló híradásokat, 
programokat, tájékoztatókat. 
Közösségünk ma is ugyanazon 
forráshoz visszatalálva igyek-
szik a folyamatos megújulásra 
(semper reformandi). Nyitott 
szívvel így minden korosztályt 
szeretettel hívunk alkalma-
inkra, a Szent István tér 6-ba. 
Különbözik a vasárnapunk a 
többi naptól: pihenünk családi 
körben és együtt vagyunk csa-
ládias körben ünnepelni Istent, 
�gyelünk a megszólítására. Té-

ged is várunk családoddal: ISTENTISZTELET 
ÉS GYERMEKALKALOM vasárnap 10:30.  
A hétköznapokban befogadó közösség vár min-
ket. Aki csak érdeklődik a hitbeli dolgok iránt, 
ugyanúgy otthon tudja érezni magát, mint aki 
évtizedek óta elkötelezett követője az Úr Jézus-
nak. Jó nekünk, hogy örömeink, kérdéseink, 
nehézségeink közepett egymás barátai lehe-

tünk. Ezekre a zenés–
beszélgetős–elgondol-
kodtató hétközi alkal-
mainkra 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 IFJÚ-
SÁGI ZENÉS ALKALOM péntek 
18:00. Gyülekezeti hírek, események: 
www.facebook.com/bataszekrefor-
matus A karácsonyváró közösségi al-
kalmak felvételeit itt tekinthetik meg: 
www.youtube.com/user/abreforma-
tus az AB.REF KÖZÖSSÉGI ÉLET 
lejátszási listán. Ugyanezen a webol-
dalon találhatóak az igehirdetések. 

Áldott új esztendőt kíván a refor-
mátus közösség!

AB.REF HÍREK

Keressen minket a Facebookon is!       

dalon találhatóak az igehirdetések. 

mátus közösség!

Karácsonyváró a Gondozási Központban
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E S E M É N Y E K
KONCERT

ÚJÉV- 
KÖ S Z Ö N TŐ 

zsikó zoltánnal és zenekarával

B Á T A S Z É K

2017

2017.  JANUÁR 27.  19 ÓRA
ÁLTALÁNOS ISKOLA AULA I  BÁTASZÉK,  BUDAI UTCA 9-11 .

T Á M O G A T Ó K :

NVERDI

Tanácsadó Kft.

B Á T É P K E R  K f t . C A R Y O N  K f t .

Közremûködôk:

Zsikó Zenekar

Pál István „Szalonna” 
Magyar Örökség díjas 
és Liszt Ferenc - díjas  mûvész, 
a Magyar Állami Népi Együttes 
zenekarának művészeti vezetője, prímása.

Ürmös Sándor 
Pál István „Szalonna” és Bandája

Ifj. Ürmös Sándor 
A 2015-ös Fölszállott a páva 
szóló hangszer kategóriájának győztese

Ifj. Ürmös Ferenc 
A 2016-os Fölszállott a páva döntőse

Köszöntőt mond:
Dr. Hoppál Péter 
kultúráért felelős államtitkár

A rendezvény fővédnöke: 
Szalay - Bobrovniczky Alexandra 
Budapest főpolgármester - helyettese
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A hideg idő beköszöntével a 
közösségbe járó gyerekeknél is 
elkezdődik a „beteges” időszak. 
Nem ritka, hogy az őszi-téli 
hónapokban gyakrabban be-
tegek, mint egészségesek, még 
szinte meg sem gyógyultak és 
már újra elkapnak valamilyen 
fertőzést, s mi anyukák csak 
reménykedünk abban, hogy a 
saját gyermekünkkel ez nem 
túl gyakran fordul majd elő a tél folyamán. 
Minél kisebb egy gyermek, annál érzéke-
nyebb a szervezete a fertőző betegségekre, 
mivel az immunrendszere működése még 
nem kifejlett. Az immunrendszer megfe-
lelő érettségéhez szükséges átesni bizonyos 
betegségeken. Természetes módon is hoz-
zásegíthetjük azonban gyermekünk szerve-
zetét, hogy hatékonyabban küzdjön meg a 
kórokozókkal. Az őszi-téli időszakban több-
nyire vírusos eredetű felső, illetve alsó légúti 
betegségek, mint a nátha, torokgyulladás, 

hörghurut, középfülgyulladás, 
arcüreggyulladás  stb. fordul-
nak elő. Antibiotikum hasz-
nálatára bakteriális fertőzés 
esetén, illetve vírusos eredetű 
betegség felülfertőződésekor 
van szükség. A gyógyszer az 
aktuális bakteriális fertőzést 
legyőzi ugyan, de a szervezet 
általános védekezőképességét 
gyengíti, hiszen nem csak a 

„rossz” baktériumokat pusztítja el, hanem 
a hasznosakat is, tehát károsítja a bél�órát, 
ami az immunrendszer egyik legerősebb 
védőbástyája. Ezért fontos, hogy ha antibio-
tikum szedésére kényszerül a kisgyerek, ak-
kor a gyógyszeres kezelés után kapjon bél-
�óra regeneráló szert, olyat, ami a gyomor-
savnak ellenállva a belekben tudja kifejteni 
jótékony hatását. Ilyen készítmények alkal-
mazásakor fontos, hogy az antibiotikum és 
a probiotikum bevétele között legalább 3 óra 
teljen el. Ha vitaminkészítményt szeretnénk 

adni kiegészítésként, arra ügyeljünk, hogy 
az ne szintetikus vitamin legyen, hanem 
szerves,  természetes eredetű, növényekből 
kinyert vitamin és antioxidáns készítmény. 
A C-vitamint lehet folyamatosan fogyaszta-
ni, természetesen a szintetikus rágótabletták 
helyett célszerű szintén olyan növényeket 
alkalmazni, amelyeknek magas a C-vitamin 
tartalma.  Rengeteg természetes C-vitamint 
tartalmaz a csipkebogyó, érdemes rend-
szeresen fogyasztani pl. csipkebogyó teát. 
S hogy a C-vitamin ne vesszen kárba, ne 
forraljuk a teát, hanem a patikákban, gyógy-
növényboltokban vásárolt csipkebogyóhúst 
áztassuk vízben egy éjszakán át, majd más-
nap ízesítsük mézzel. A gyerekek is szívesen 
fogyasztják és nagyon egészséges. (A forra-
lást azért kerüljük, mert magas hő hatására 
a C-vitamin és a méz értékes hatóanyagai is 
kárba vesznek.)   Ezen időszakban érdemes 
nagy �gyelmet fordítani a gyakori kéz-, arc-
mosás és a zsebkendő helyes használatának 
fontosságára is!       Takácsné Biró Tímea védőnő

SCHWABENBALL
A Német Nemzetiségi Egyesület és 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szeretettel vár mindenkit a hagyományos batyus jellegű

SVÁBBÁLRA
Időpont: február 17. (péntek) 19 óra

Helyszín: általános iskola ebédlője

Zenél: DIE SCHÜTZ KAPELLE 
Közreműködik:

HEIMAT NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCCSOPORT

BELÉPŐDÍJ: 2 500 FT

TOMBOLA! BÜFÉ!
Belépőjegyek elővételben a művelődési házban  

és a Centi-ben (Árpád u.) vásárolhatók.

GYEREKEK TÉLI IMMUNERŐSÍTÉSE
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Rohanó világunkban oly természetesnek 
tűnik minden civilizációs eredmény. Vi-
szonylagos kényelemben és jólétben élünk. 
Amikor egy ismerősünk, vagy hozzátar-
tozónk megbetegszik, súlyos baleset éri 
előfordulhat, hogy vérátömlesztésre van 
szüksége. Természetes számunkra a ha-
tásos és eredményes orvosi ellátás, továb-
bá hogy a bajba jutott számára megfelelő 
csoportú vért, természetesen kellő meny-
nyiségben mielőbb megkapja. Ehhez több 
egészségügyi egységnek és szervezetnek az 
összehangolt munkájára van szükség. A 
véradóktól a vér levételét és a vér további 
kezelését, tárolását, valamint vérkészít-
mények előállítását az Országos Vérellátó 
Szolgálat hálózata biztosítja. A Magyar 
Vöröskereszt feladata a véradások meg-
szervezése, a véradók megszólítása. Átlag-
ban napi 1800 egység vér levétele szüksé-
ges az országos igény ellátásához. Egyetlen 
véradás három emberéletet ment meg. 
Mindezek fontosságát érzékeljük a kam-
pány véradások során, ahol a Vöröskereszt 
munkatársai jelen vannak. Regisztrálják az 
újonnan bejelentkező véradókat, sikeres 
véradás esetén némi csomagolt élelmiszer-
rel és vízzel látják el a véradót. Felhívják a 
�gyelmet a véradás előtti és utáni, bősé-
ges folyadékfogyasztásra. Kiváló ötletnek 
bizonyult, óriási sikere van a 18 kerekű 
véradókamionnak is. Ezzel évente kétszáz 
helyszínen, többnyire fesztiválokon és 
nagy létszámú rendezvényeken létesíthe-

tő helyszíni véradási pont. Decembertől a 
kamionban ingyenes 4G internet elérés is 
lehetővé vált.  Az internet segítségével és 
a felsőoktatási intézmények versenyezteté-
sével egyre több �atalt sikerült elérni. Mu-
tatja ezt az is, hogy az így levett, több mint 
9000 egység vérből mintegy 1500, újonnan 
regisztrált véradótól származik. A gyakori 
kérdések közé tartozik, hogy ki adhat vért. 
Alapvetően a legtöbb egészséges ember 

18 és 65 éves kor között. Fér�ak évente 
ötször, a nők csak háromszor adhatnak 
vért. Két véradás között legalább 65 nap-
nak kell eltelnie. Minimális testsúly 50kg. 
Gyógyszer szedése nem mindig jelent aka-
dályt. Antibiotikum kúra után egy hóna-
pot érdemes várni. Nagyobb mennyiségű 
alkohol fogyasztása után 24 óra várakozás 

szükséges, hiszen az alkohol maga is okoz-
hatja a testnedvek csökkenését. Tetoválás, 
illetve testékszer behelyezése hat hónap eltel-
tével már nem akadály.  Terhesség, szoptatás 
alatt tilos a véradás, ez mostanra kibővült a 
menstruáció ideje alatti időszakkal. Cu-
korbetegek nem adhatnak vért. Véradást 
minden esetben megelőzi orvosi vizsgálat. 
A felhívásokban is szerepel, hogy a levett 
vért szűrik HIV, Hepatitisz B és C, vala-
mint Szi�lisz betegségekre. Mivel a véradó 
adatai és elérhetősége alapfeltétel, ezek a 
vizsgálatok a véradó érdekeit is szolgálják. 
Ilyenkor, év végén tartjuk ünnepségünket 
Bátaszéken, a rendszeres véradók tisztele-
tére. A Bátaszéki Önkormányzat, testületi 
döntés alapján, minden véradáskor 500 
Ft utalvánnyal járul hozzá a sikeres véra-
dáshoz. Köszönjük mindnyájuk nevében! 
Azért is köszönettel tartozunk, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal évről évre házigazdája 
az ünnepségnek, épülettel, szerény állófo-
gadással. A meghívottak között oklevelet 
és kisebb ajándékot kapnak a többtízsze-
res véradók. Ők a törzsgárda. Rendszerint 
kötetlen beszélgetéssel, vidám hangulattal 
záródik az est. 

Az idei díjazottak
10-szeres véradók: Balogh Gyula, Bíró 
Gusztáv, Boda Gábor, Csonka Gábor, 
Csopor János, Faragó Imre, Galla And-
rea, Gábor Tiborné, Illa Józsefné, Kádárné 
Kurdi Dalma, Kőkuti Zsolt, Maczkó Sza-
bolcs, Nagy Tibor, Szentes Imre, Sükös-
di Szilveszter, Vancsik József, 20-szoros 
véradók: Dózsa-Pál János, Izsák Gyula 
Imre, Kissné Bucher Klára, Kramer Má-
tyás, Lőrincz Szabolcs, Puskás Krisztián, 
Sükösd Lehel. 30-szoros véradók: Bodony 
Zsuzsanna, Cziner Eszter, Izsák Péter, Ko-
vács Lázár, Szalai Angéla, Viszeli István, 
Babos Zoltán. 40-szeres véradók: Ara-
di Attila, Dr. Béres Judit, Karádi László, 
Szabó Zoltán. 50-szeres véradók: Bátai 
József, Czikora Ferenc, Hallai Antal, Tóth 
Józsefné, Id. Zsilinszki Géza, 60-szoros 
véradók: Dömény Sándor, Kiss Lajos, 
Molnár Józsefné. 70-szeres véradó: Busa 
László, Dudai József. 80-szoros véradók: 
Gilicze László, Juhász Csaba. 106-szoros 
véradó: Péter László. Köszönjük áldozatos 
tevékenységüket!

Dr. Kostyál Artúr 
Vöröskereszt Bátaszéki Alapszervezet 

KISVÁLLALKOZÁSOK, ŐSTERMELŐK, CSALÁDI GAZDASÁGOK

KÖNYVELŐIRODÁJA
VÁLLALKOZÁST AKAR INDÍTANI? KÖNYVELŐT AKAR VÁLTANI?

ÚGY ÉRZI, TÚL SOK ADÓT FIZET? HIÁNYOSAK, RENDEZETLENEK  
A NYILVÁNTARTÁSAI? ELMARADT ADÓBEVALLÁSAI VANNAK?

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

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

permetezési napló stb.) vezetését

KERESSEN BIZALOMMAL:
Szekszárd, Széchenyi u. 61. (Bezerédj u. felől)

06-30-301-0293 •  mukner@freemail.hu

VÖRÖSKERESZTES VÉRADÓ ÜNNEPSÉG
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MÛANYAG PALACK:

ÁSVÁNYVIZES, ÜDÍTÕS,

BOROS

MÛANYAG FLAKONOK:

TUSFÜRDÕS, MOSÓSZERES,

ÖBLÍTÕS

MÛANYAG FLAKONOK:

TEJFÖLÖS, JOGHURTOS,

VAJAS

MÛANYAG SZATYOR:

EGYSZERHASZNÁLATOS,

VOLT HIPERMARKETES

ITALOS KARTONDOBOZOK:

TEJES, GYÜMÖLCSLÉS

LAPÍTVA, KIÖBLÍTVE

HÁZTARTÁSI FÉM:

KONZERVDOBOZOK,

KISEBB FÉMTÁRGYAK

ALUMÍMIUM

ÜDÍTÕITALOS ÉS SÖRÖS

DOBOZOK

MÛANYAG + FÉM

VEGYESEN GYÛJTHETI !

Kérjük, hogy a szelektív hulladékgyûjtõ edényét a megfelelõ szállítási napokon reggel 6 óráig szíveskedjen

kihelyezni az ingatlan elé úgy, hogy az a közúti forgalmat ne zavarja! A szelektív hulladékgyûjtõ gépjármû

elhaladása után, késve kihelyezett edényeket nem áll módunkban üríteni.

AZ ELSZÁLLÍTÁS IDÕPONTJAI 2017 ÉVBEN

BÁTASZÉK, LAJVÉR, KÖVESD TELEPÜLÉSEKRÕL:

Felhívjuk a figyelmüket, hogy minden hulladék TISZTÁN, SZENNYEZÕDÉSTÕL

(étel- és vegyszermaradékoktól) MENTESEN helyezhetõ az edénybe!

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálat helye megváltozott.

Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ALISCAT erra

Új címünk: Szekszárd, Tartsay u. 9. InterSpar Áruház

MÁJUS:

JÚNIUS:

JÚLIUS:

AUGUSZTUS:

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

SZEPTEMBER:

OKTÓBER:

NOVEMBER:

DECEMBER:

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12

JANUÁR:

FEBRUÁR:

MÁRCIUS:

ÁPRILIS:

10, 24

7, 21

7, 21

4, 18
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FALEVELEKÁGNYESEDÉK

AZ ELSZÁLLÍTÁS IDÕPONTJAI 2017 ÉVBEN

BÁTASZÉK, LAJVÉR, KÖVESD TELEPÜLÉSEKRÕL:

ITALOS ÜVEGEK,

BEFÕTTES ÜVEGEK

FÜZET, KÖNYV HULLÁMPAPÍR, CSOMAGOLÓPAPÍR

KARTONDOBOZ LAPÍTVA

ÚJSÁG, FOLYÓIRAT KISEBB KARTONDOBOZOK

LAPÍTVA

ANYAGONKÉNT, KÜLÖN - KÜLÖN GYÛJTSE !

Az edény tartalmát más - más napokon ürítjük.

Fontos, hogy a naptárban jelzett idõpontnak

megfelelõ hulladéktípus kerüljön kihelyezésre!

PAPÍR - ZÖLDHULLADÉK - ÜVEG

Kérjük, hogy a szelektív hulladékgyûjtõ edényét a megfelelõ szállítási napokon reggel 6 óráig szíveskedjen

kihelyezni az ingatlan elé úgy, hogy az a közúti forgalmat ne zavarja! A szelektív hulladékgyûjtõ gépjármû

elhaladása után, késve kihelyezett edényeket nem áll módunkban üríteni.

VAGY

Z
Ö

L
D

H
U

L
L
A

D
É

K

Ü
V

E
G

P
A

P
Í
R

Felhívjuk a figyelmüket, hogy minden hulladék TISZTÁN, SZENNYEZÕDÉSTÕL

(étel- és vegyszermaradékoktól) MENTESEN helyezhetõ az edénybe!

(Figyelje a

naptárban!)

(CSOKOLÁDÉS, TOJÁSTARTÓ, STB.)

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálat helye megváltozott.

Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ALISCAT erra

Új címünk: Szekszárd, Tartsay u. 9. InterSpar Áruház

JANUÁR:

FEBRUÁR:

MÁRCIUS:

ÁPRILIS:

MÁJUS:

JÚNIUS:

JÚLIUS:

AUGUSZTUS:

SZEPTEMBER:

OKTÓBER:

NOVEMBER:

DECEMBER:

10, 24

7, 21

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12

ZÖLDHULLADÉKPAPÍR ÜVEG

JANUÁR:

FEBRUÁR:

MÁRCIUS:

ÁPRILIS:

MÁJUS:

JÚNIUS:

JÚLIUS:

AUGUSZTUS:

SZEPTEMBER:

OKTÓBER:

NOVEMBER:

DECEMBER:

-

-

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

1, 15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

5

JANUÁR:

FEBRUÁR:

MÁRCIUS:

ÁPRILIS:

MÁJUS:

JÚNIUS:

JÚLIUS:

AUGUSZTUS:

SZEPTEMBER:

OKTÓBER:

NOVEMBER:

DECEMBER:

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19
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E S E M É N Y E K

HÍREK A KLUBBÓL
Deák Mária évköszöntő sorait kölcsö-
nözve: „Kettőezer tizenhétben, bekopogó 
esztendőben, kívánok sok boldogságot, ha 
kenyér nincs, friss kalácsot. Foszlós bélű 
szeretetet, szemekben csak örömkönnyet. 
Hit és béke őrző fényét, csillagoknak re-
ménységét.” Köszönjük támogatóinknak 
a sok-sok segítséget, sikerekben gazdag 
Újévet kívánunk nekik: Bát-Coop Szövet-
kezet, Michéli K�, Brot K�, CBA Merkl 
Krisztina, Farkas bolt. Segítségükkel 25 
idősünknek tudtunk karácsonyi csomagot 
összeállítani, amelyeket december 21-én 
adtunk át, így még szebbé tehettük szá-
mukra a szeretet ünnepét.

Decemberben mindig sok a teendő, 
nagy várakozás előzi meg az ünnepeket 
és programokban sincs hiány. Nem volt ez 
másképp a Klubban sem. Görcs Péter ün-
nepi előadását hatalmas érdeklődés mellett 
tartotta meg. Intézményünk vendégül látta 
a Napsugár Egylet tagjait, valamint a bátai 
és alsónánai nyugdíjas szervezetek időseit 
is. A társalgóban egy gombostűt sem le-
hetett volna leejteni, de sok jó ember, kis 
helyen is elfér. Minden tekintet restaurátor 

barátunk által kivetített képekre szege-
ződött. A majdnem 150 éve elkezdett és 
még napjainkban is épülő Sagrada Família 
templom történetével ismerkedhetett meg 
a közönség. Fantasztikus képek és a szak-
értő magyarázat valóban magával ragadó 
és az ünnepekre hangoló érzéssel töltötte el 
az időseket. A programot karácsonyi kéz-
műves vásárral tettük még teljesebbé, ahol 
helyi termelők portékáival találkozhattak 
a klubtagok. Ugyancsak decemberben ke-
rültünk kapcsolatba a frissen szerveződő 
Katolikus Karitász munkatársaival, akik 
az ellátottaink közül nehéz körülmények 
között, illetve egyedül élő idősek segítését, 
támogatását vállalták. Munkájukhoz sok 
sikert kívánunk! Újdonság továbbá, hogy 
december 1-től elindult a diétás étkezte-
tés, melyet szakorvosi vélemény alapján 
kérhetnek az ellátottak. Az igénylés folya-
matos, a Vörösmarty utca 8-ban személye-
sen, vagy a 74/491-706-os számon tudunk 
felvilágosítást nyújtani az érdeklődőknek. 
Január 26-án Simon Judit gyógypedagó-
gus, individuál pszichológus lesz ismét a 
klub vendége. Előadása az „Önelfogadás 

és mások elfogadása” címet viseli, mely 
izgalmas kérdéseket feszeget az önismeret 
témaköréből. A klub életében nem csak az 
újdonságok, de a jól bevált és mindenki ál-
tal kedvelt, hétről-hétre várt programok is 
megmaradtak 2017-ben.

NAPPALI INTÉZMÉNY  
HETI TERV 2017. 

Hétfő: Ülőtorna 9–10 óráig – Kis Eszter

Kedd: Felolvasás 10–11 óráig  
– Sági La jos né Ica

Szerda: Kártya-parti, társasjáték, dalkör 
9–10 óráig – Lengyel Jenő

Csütörtök: Hirdetett program. Minden 
hónap utolsó csütörtökén, 9–11 óráig – 

Vendég előadókkal

Péntek: Hittan kéthetente, 9–10 óráig  – 
Jagicza Józsefné

Köszönjük önkénteseink felbecsülhetetlen 
segítségét! Munkájukhoz sok erőt, kitar-
tást és örömet kívánunk az új évben is.

-Hódi-

A II. GÉZA GIMNÁZIUM  
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRE

szeretettel hívja 
a Történelem emberközelben 

című előadás-sorozatára

Előadó: SÜMEGI JÓZSEF
Az előadások helye: a gimnázium auditóriuma

Kezdete: 18 óra
Az előAdások időpontjAi:

1. előadás: 2017. január 9. (hétfő)
ZSIGMOND, AZ UTAZÓKIRÁLY

2. előadás: 2017. január 23. (hétfő)
EGY CSALÁDI KARRIER TÖRTÉNETE,  

A GARAIAK

3. előadás: 2017. február 6. (hétfő)
A CIKÁDORI CSATA AZ ÚJABB 

KUTATÁSOK FÉNYÉBEN

4. előadás:  
2017. február 20. (hétfő)

KULTÚRA, MŰVELŐDÉS 
ÉS ÉLETMÓD  

A ZSIGMOND-KORI 
MAGYARORSZÁGON

MEGHÍVÓ
TISZTELT SZÜLŐK, BÁTASZÉKI 

POLGÁROK!
Tisztelettel meghívjuk Önt  

DOROTTYA-NAPI RENDEZVÉNYEINKRE
2017. február 3. 9 óra  

Dorottya-napi műsor  
a Kalász János Városi Sportcsarnokban

2017. február 3. 16–20 óra  
Felső tagozatosok farsangi bálja  

az iskola ebédlőjében

     2017. február 4. 15–19 óra  

   Alsó tagozatosok farsangi bálja  
 a Kalász János Városi Tornacsarnokban

Minden érdeklôdôt 
szeretettel várunk!

Az iskola tanulói és nevelői

RENDEZVÉNYEINKRE

a Kalász János Városi Sportcsarnokban

2017. február 20. (hétfő)
KULTÚRA, MŰVELŐDÉS 

A ZSIGMOND-KORI 
MAGYARORSZÁGON
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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
Matematika eredmények

A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általá-
nos Iskola (Cikádor Ált. Isk) és a Tolna 
Megyei Matematikai Tehetséggondozó 
Alapítvány, a Bolyai János Matematikai 
Társulat Tolna megyei tagozatával együtt-
működve 2016. szeptember elején meghir-
dette a XXVII. Bátaszéki Matematikaver-
senyt az általános iskolák és velük azonos 
korú gimnazisták részére. Iskolánkban 
a felső tagozatból 38 diák nevezett a ver-
senyre, a második forduló 2017. január 
9-én lesz. A második fordulóba a felső 
tagozatból Varga Zsombor, Forray Bence 
hatodik osztályos tanulók, Ignácz Tamás, 
Kiss Áron, Bihari Brigitta Imola, Diósze-
gi Réka ötödik osztályos tanulók jutottak 
tovább. Karácsonyi ünnepélyen hirdettük 
ki a matematika háziverseny eredményét: 
5. évfolyamon első helyezett Ignácz Tamás, 
második Kiss Áron, harmadik Diószegi 
Réka, 6. évfolyamon első helyezett Varga 
Zsombor, második Forray Bence, har-
madik Fekete András, 7. évfolyamon első 
helyezett Bozsolik Ákos ,második Bódi 
Nikolett, harmadik Nagy Liza, 8. évfolya-
mon első helyezett Palásti Anna, második 
Jasper Dávid, harmadik Takács Szo� lett. 
Gratulálunk nekik. matematika munkaközösség

Mesterségek és munkák

2009 óta, nyolcadik alkalommal vehettek 
részt tanulóink a „Mesterségek és mun-
kák” című három hetet meghaladó német 
nemzetiségi projekt megvalósításán. Az 
5. c osztályos gyerekek a mézeskalácsos, 

a fazekas, a harisnyakötő és a kékfestő 
mesterek életét, munkásságát ismerhették 
meg közelebbről. Minden mesterségről 
kiderült, hogy ki milyen alapanyagokkal, 
szerszámokkal dolgozott és hogy a mes-
terek milyen termékeket állítottak elő. A 
német órákon megismerkedtek a fazekas 
által készített főző-, sütő- és tárolóedé-
nyekkel. Aztán a csoport a mézeskalácsos 
világába pillanthatott be. Megismerték 
a hagyományos formákat, mint a baba, a 
huszár, a tükrös szív illetve a rózsafüzér. A 
meggyúrt tésztából kiszaggatták az alako-
kat, megsütötték, színezték és díszítették a 
remekműveket. A legizgalmasabbnak Fa-
idt Józsi bácsival a nyalókaöntés bizonyult. 
A gyakorlott „cukorkakészítő” a folyamat 
minden csínját-bínját elárulta és �nom 
nyalókák készültek. Boldogan ették meg 
tanoncaink a piros kakasokat és nyulakat. 
Rajzórákon a tanulók különböző techni-
kákkal kékfestő motívumokat, anyagokat, 
terítőket terveztek. Nagy kihívást jelentett 
a harisnyabütykölés elsajátítása is. A pro-
jekt egy műsor előadásával zárult. Üka-
nyáink bútorai, edényei, terítői között egy 
gyönyörűen berendezett szobában eleve-
nítették fel a németség néhány munkáját, 
szokását, hiedelmét és régi gyermekjáté-
kát. Mindenkivel történt valami balszeren-
cse, eltört egy tál, lyukas lett az új zokni, 
kiszakadt egy szoknya. De sebaj! Ezeket 
a vásári forgatagban a mestereknél min-
denki újra megvehette. A projekt részt-
vevői érdeklődően, örömmel vettek részt 
az „időutazás” minden mozzanatában. A 
műsor után megnyíltak a már hagyomá-
nyos karácsonyi vásár kapui is, amire min-

den osztály heteken keresztül szorgalma-
san készülődött. Karácsonyra készülve az 
érdeklődők apró ajándékokkal lephettek 
meg szeretteiket.

„Téli álmodozás”  
– megyei rajzverseny

A Szekszárdi Családsegítő Központ „Téli 
álmodozás” című rajzpályázatára a me-
gye négy településéről (Szekszárd, Kölesd, 
Szedres, Bátaszék), két óvodából, hat ál-
talános iskolából és egy gimnáziumból 
összesen 252 pályamunka érkezett. Isko-
lánkból az alsósok korcsoportjában Storcz 
Boglárka 3.c osztályos tanuló második he-
lyezést ért el. A felsős kategóriában mind-
három díjazott bátaszéki diák lett: I. Pus-
kás Letícia (7.a), II. Szabó Bence (6.c), III. 
Varjas Kata Sára (6.b). Különdíjat kapott 
Korsós Rebeka (9.o).                                  BE
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I S K O L A I  H Í R E K

Nemzetközi szintű rajzos  
eredmény

Már szeptemberi számunkban tudósítot-
tunk arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium Európai Mobilitási Hét alkal-
mából kiírt „Miénk a kötött pálya!” című 
pályázatán Kutassy Emese Zita (3.b) sike-
resen szerepelt. A hazánkból és határon 

túli magyarlakta területekről beérkezett 
1200 pályamunkából az ő rajza is bekerült 
a 70 díjazott közé. Jutalmát (egy rollert), 
programmal egybekötött díjátadáson a Bu-
dapesti Római Kalandparkban vehette át.

Váratlan meglepetésként a téli szünet 
előtt ennek a pályázatnak iskolánkba 

postán érkeztek még a különdíjai. Káldi 
Kata (6.c) és Korsós Rebeka (9.o) a mű-
vészeti iskola festészet tanszakos diákjai 
az oklevél mellé 9000 Ft-os könyvvásár-
lási utalványt kaptak. Mindkettőjüknek 
ezen a pályázaton ez már a harmadik el-
ismerése.                                                             BE

Városkörnyéki FUTSAL 
Diákolimpia

November 21-én rendezték Tengelicen a 
Városkörnyéki FUTSAL Diákolimpiai tor-
nát a 7-8. osztályos korosztálynak.

Négy iskola csapata focizott az első he-
lyezésért, mert ennek a tornának a győzte-
se juthatott csak a megyei döntőbe. Báta-
szék és Tolna ellenfeleket legyőzve egymás 
ellen döntötték el az első hely sorsát.  
A mérkőzésen nagy csatában Tolna 3:2-re 
legyőzte csapatunkat, így ők játszhatnak a 
január 7-i megyei döntőn.

Csapatunk tagjai voltak: Héhn Olivér, 
Farkas Kevin, Nagy Benedek, Besszer Já-
nos, Sárközi Krisztofer, Rafael Gyula, Be-
rényi Szilveszter, Horváth Roland. 

December elsején a Bony-
hádon rendezett Fair Play 

Kupa őszi fordulójában a II. 
Géza Gimnázium csapata is részt vett. Fo-
cistáink a 3. helyet szerezték meg. A csa-
pat tagjai voltak: Modok Adrián (11.A), 
Lukács Dániel, Jakab Dávid (11.B), Somo-
si Szabolcs, Nagy Ákos Tomaj, Pataki Ró-
bert (10.A), Mózsi Máté (10.B), Gáll Péter 
(8.A). Edzőjük Pálffy Pál tanár úr volt. 

December 2-án – immár hagyományos 
adventi programként – a gézás diákok el-
látogattak Kecelre, hogy megtekintsék a 
XXX. Flóra Virágkiállítást és Vásárt és 
az Országos Kerámia Kiállítást. Hazafe-
lé megálltak Soltvadkerten, ahol a szemet 
gyönyörködtető keceli élményt némi süte-
mény és fagylalt elfogyasztásával egészítet-
ték ki. A tanulókat elkísérte: Neidhardtné 
Gyarmati Erzsébet, Németh Ágnes, Wer-
nerné Győri Andrea és Schrothné Molnár 
Zsuzsanna tanárnő.

December 6-án került sor Szekszárdon 
az I. Béla Gimnázium által rendezett ko-
sárlabda tornára, a Béla Kupára. A ver-
senyben II. helyezést elért bátaszéki csa-
patnak három gézás tagja is volt: Bátai Esz-

ter (12.A), Kaszás Kunó (10.A) és Molnár 
Bence (9.B). 

December első hetében megrendeztük 
az Országos Implom József Helyesírási 
Verseny iskolai fordulóját, amelyben idén 
10 tanuló mérette meg magát. A versenyt 
Somosi Szabolcs (10.A) nyerte meg, a má-
sodik helyezett holtversenyben Csankó 
Dorottya és Faragó Fanni (10.A) lett. 

December 9-én tartottuk meg az általá-
nos iskolások számára a nyílt napunkat. 
Az igazgatói tájékoztatót követően óralá-
togatásra is lehetőségük volt a vendégek-
nek. Örömmel töltött el bennünket, hogy 
sokan érdeklődtek iskolánk képzési kíná-
lata iránt, és az is, hogy a környező tele-
pülések diákjainak körében egyre népsze-
rűbbek vagyunk. Sajnálatos azonban az, 
hogy a bátaszéki általános iskolások közül 
kevesen voltak kíváncsiak a helyi tovább-
tanulási lehetőségekre.

Idén is meghirdette a szekszárdi I. Béla 
Gimnázium a megyei angol nyelvi fordí-
tóversenyét. Az írásbeli fordulóból Péter 
Anita, 12.A osztályos tanuló továbbjutott a 
szóbeli döntőbe, ahol „A tanulás és a sport 
kapcsolata” címmel prezentációt kellett 

bemutatnia. Angol nyelvű előadásával a 
IV. helyet érte el. Felkészülését  Krammer-
né Gehring Éva tanárnő segítette. 

December 16-án több mint 50 gézás 
tanuló Pécsre kirándult, a műjégpályára 
korcsolyázni Neidhardtné Gyarmati Er-
zsébet és Wernerné Győri Andrea tanár-
nők kíséretével. Az egészséges testmozgást 
kiegészítette egy belvárosi séta is, ahol a 
diákok „belekóstolhattak” az advent ünne-
pi hangulatába is. Az útiköltséget jutalmul 
kapták a kiránduláshoz azok a tanulók, 
akik az őszi papírgyűjtésben a legszorgal-
masabbak voltak. 

December 21-én, a téli szünet előtti 
utolsó nap reggelén a Pető� Sándor Mű-
velődési Házban karácsonyváró műsort 
tekinthettek meg a gimnázium tanulói 
és nevelői. Először az általános iskolások 
kedves kis kórusa énekelt nekünk né-
hány szép karácsonyi dalt Pestiné Kunos 
Boglárka tanárnő vezényletével, s ezzel 
sikerült meghitt hangulatot teremteniük 
a gimnazisták számára. Közreműködésü-
kért ezúton is köszönetet mondunk a kó-
rus tagjainak és a tanárnőnek. 

(Folytatás a következő oldalon.)

GÉZÁS HÍREK
December elsején a Bony

hádon rendezett 
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(Folytatás az előző oldalról.)
Ezután a 7. osztályos kisgimnazisták mu-
tatták be műsorukat. O. Henry: A három-
királyok ajándéka című jelenetét adták elő. 
Szerepeltek: Schroth Kinga, Szabó Bálint, 
Rajnai Réka, Farkas Zsanett, Farkas Bence, 
Mayer Olivér, Hollósi Zsóka, Flóderer Dá-
niel, Dobai Bálint, Maszler Viktória, Kolep 
Gabriella, Balogh Lili, Tóth Nóra, Pásztor 
Bettina, Szabó Noémi. A darabot betaní-
totta: Pulai Erzsébet tanárnő. Az előadást 
követően Németh Ágnes tanárnő átadta a 
Gimnáziumért Alapítvány pénzbeli hoz-
zájárulását azoknak a tanulóknak, akik az 
őszi vizsgaidőszakban nyelvvizsgát sze-
reztek. Péter Anita (12.A) kiváló német 
és angol nyelvi előrehozott emelt szintű 
érettségije mellé megszerezte a középfokú 
nyelvvizsgát, Mayer Dóra (12.A) és Kaszás 
Maja (12.A) középfokú angol nyelvvizsgát 
szerzett. Maja ezen felül még a sikeres elő-
rehozott emelt szintű német nyelvi érettsé-
gijével kapott egy középfokú nyelvvizsga 
értékű bizonyítványt is. A 12. B osztály-
ból Kovács Viktória és Keszeli Patrik sike-
res előrehozott emelt szintű német nyelvi 
érettségijükért kaptak középfokú nyelv-
vizsga értékű bizonyítványt, míg Soós Esz-
ter az előrehozott emelt szintű angol nyelvi 
érettségije mellé az angol nyelvi középfokú 
nyelvvizsgát is megszerezte. 

December 21-én rendezték meg a Pol-
gármesteri Hivatalban az immár hagyo-
mányos polgármesteri fogadást, ahova 
Bozsolik Róbert polgármester úr meghív-
ta a „Fiatalok a városért” cím 2016. évi 
várományosait. A II. Géza Gimnázium 
öt tanulót delegálhatott a díjazottak közé: 
Ember Diána Magdolnát, Göbl Gabriellát 
és Péter Anitát a 12. A osztályból, Ludwig 
Róbertet és Szabó Barnabást a 12. B osz-
tályból. Ember Diána Magdolna a gim-

náziumi tanulmányai alatt végig kitűnő 
tanulmányi eredményt ért el. Előrehozott 
középszintű érettségit tett jeles eredmény-
nyel informatikából és ez egyben ECDL 
vizsgát is ért számára. Német nyelvből kö-
zépfokú nyelvvizsgát szerzett. A Tudomá-
nyos Diákkör aktív tagja. Göbl Gabriella 
az évek során végig jeles vagy kitűnő ta-
nulmányi eredményt ért el. Jeles előreho-
zott középszintű informatika érettségi tett, 
amely ECDL vizsgát is ér számára. Angol 
nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett, 
német nyelvből jeles előrehozott emelt 
szintű érettségijével szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. A Bajai Fiatalok Színházának 
tagja. Péter Anita jó tanulmányi eredmé-
nyeket ért el. Informatikából előrehozott 
érettségit tett. Angol nyelvből középfokú 
nyelvvizsgát szerzett, majd emelt szintű 
érettségit tett jeles eredménnyel. Német 
nyelvből előrehozott emelt szintű érett-
ségit tett jeles eredménnyel, megszerezve 
ezzel a középfokú nyelvvizsgát is. Ludwig 
Róbert kiváló sportoló, de tanulmányi 
eredményével is kiemelkedik osztálytársai 
közül. Az  atlétikai diákolimpia országos 
döntőjében gátfutásban aranyérmes lett.  
A Wado-Kai karate sportágban országos és 
világversenyeken ért el kimagasló eredmé-
nyeket: az angliai Readingben junior Eu-
rópa-bajnok, 2016-ban a felnőttek mező-
nyében Európa-bajnoki bronzérmes lett. 
Szabó Barnabás a Pántlika Zenekar tagja-
ként a Géza-gálák, Géza-bálok, városi ren-
dezvények rendszeres fellépője. Kiemelke-
dő kulturális tevékenységével hozzájárult a 
város és a gimnázium hírnevének öregbí-
téséhez. Tanulmányi eredményével is ki-
emelkedik osztálytársai közül, előrehozott 
középszintű érettségi vizsgát tett informa-
tika tantárgyból, jeles eredménnyel, és ez 
számára sikeres ECDL vizsgának számít. A 

díjazottak között voltak még szép számmal 
gézások, akik a zenekari, a kulturális vagy 
a sportolói tevékenységükkel érdemelték 
ki a jutalmat: Bozsolik Zsó�, Skorday Lil-
la, Schroth Kinga, Gáll Péter, Kaszás Maja, 
Mattenheim Bálint, Farkas András, Mácsai 
Viktória.                                 Horváth Jánosné

*

Eredményekben és eseményekben gazdag 
2016-os évet zárhattunk a II. Géza Gimná-
ziumban, és máris itt az új esztendő, amely 
szintén mozgalmasnak ígérkezik. Máris 
néhány programra hívjuk fel a �gyelmet.

Január 7-én (szombaton) reggel 8 órától 
tartjuk második nyílt napunkat az általá-
nos iskolásoknak és szüleiknek. Az igaz-
gatói tájékoztatót követően lehetőség lesz 
az iskolával való ismerkedésre is.

Felhívjuk a tanulók �gyelmét, hogy a 
középiskolai jelentkezési lapok beadási 
határideje: 2017. február 15.

*

Sümegi József igazgató úr folytatja az im-
máron hagyományos TDK-s előadás-so-
rozatát, a „Történelem emberközelben” 
címmel, melynek programja idén: 

1. előadás: 2017. január 9. (hétfő) 
Zsigmond, az utazó király

2. előadás: 2017. január 23. (hétfő) 
Egy családi karrier története, a Garaiak

3. előadás: 2017. február 6. (hétfő) A 
cikádori csata az újabb kutatások fényében

4. előadás: 2017. február 20. (hétfő) 
Kultúra, művelődés és életmód a Zsig-
mond-kori Magyarországon

Az előadások 18 órakor kezdődnek a 
gimnázium előadótermében. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

*

Január 21-én rendezzük meg a három-
fordulós megyei matematikaversenyünk 
döntőjét és hagyományteremtő céllal az 
5-8. évfolyamos általános iskolai és kö-
zépiskolai tanulók számára a megyei me-
semondó versenyünket.

*

„A gimnázium éjszakája” elnevezésű 
programunkra január 27-én 18 órától  24 
óráig szeretettel várjuk az érdeklődő vá-
roslakókat. Kérjük, előzetesen szívesked-
jenek bejelentkezni az iskola titkárságán 
(tel.: 493-358), vagy a neidhardte@free-
mail.hu  e-mail címen. 
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Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K

Az emberek, és a különböző szerveze-
tek év végén vagy a következő év elején 
számvetést szoktak készíteni az előző év-
ről. Magánszemélyek inkább csak végig 
gondolják az elmúlt időszakot, míg a kü-
lönböző szervezetek tételes, statisztikával 
alátámasztott számvetést készítenek. A 
Bátaszéki Tűzoltóság esetében sem lesz 
ez másként. A részletes statisztika elké-
szítése azonban idő. 2016-os év beavat-
kozásainak statisztikája az előző évekhez 
hasonlóan még januárban elérhető lesz a 
honlapunkon, illetve a CIKÁDOR újság 
következő számában. Addig azonban egy 
egészen más, nagyobb léptékű számvetést 
szeretnénk tenni. Ugyanis 10 évesek let-
tünk. Nem maga a tűzoltóság, hiszen az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk 1883-ban 
alakult, tehát 2016. október 31-én 133 éves 
lett. A kerek jubileum abból adódik, hogy 
2006. december 1 óta látjuk el hivatalosan 
6 település (Alsónyék, Báta, Bátaapáti, Bá-
taszék, Mórágy, Pörböly) és a bennük lakó 
10358 ember védelmét. Ehhez hozzájön 
még a terület közúti és vasúti csomópont 
jellege miatt átutazók száma. Időközben 
épült mellettünk egy autópálya, és elsődle-
ges beavatkozók lettünk az alagutak északi 
oldalán, de meg kell, említsem a Bátaapát-
iban található Nemzeti Radioaktív Hulla-
dék Tárolót is, ahol szintén elsődleges be-
avatkozók vagyunk.

A 10 év alatt összesen 1037 riasztás ér-
kezett a tűzoltóságra. Kimagasló év volt a 
rendkívül csapadékos 2010-es év, amikor 
237 riasztásunk volt egész évben. Tavalyi 
évben 106 riasztás érkezett. Nehéz dolog 
káreseteket kiemelni ebből az 1037 eset-
ből. Minden résztvevőnek, minden tűzol-

tónak különböző okból más és más káre-
set az emlékezetes. Ezért ezt nem is fogom 
tenni, valamennyi megtalálható a hon-
lapunkon. Minden évben van 1-2 eset, 
amikor működési területünkön kívülre 
kell vonulnunk. Csak példaként a több 
esetből: kétszer jártunk Dunaszekcsőn, 
vagy tavaly egy vihar után Újberekben 
avatkoztunk be úgy, hogy közben maradt 
erőnk a tartalék gépjárműfecskendővel a 
saját területünkön keletkező viharkárok 
elhárítására is. Ugyanez elmondható a 
2013-as bátai árvíz időszakáról is, amikor 
folyamatosan dolgoztunk 4 fővel a gáton, 
de itthon is maradt 4 fő a vonulási terület 
védelmére.

Tűzoltóságunk hatalmas technikai fej-
lődésen ment keresztül. A 2009 év végén 
kapott Renault Aquadux a hivatásos tűz-
oltóságokkal megegyező felszereltségi 
szintű, korszerű gépjárműfecskendő is ezt 
támasztja alá. De még az idősebb gépjár-
műfecskendőink is megállják a helyüket, a 
tartalék is rendelkezik modern feszítő-vá-
gó berendezéssel. Tűzoltóink munkája so-
rán a 3 szerállásos fűthető szertár 4 szerál-
lásra bővült. Meg kell említeni, hogy már a 
2007-ben rendelkezésre álló 3 szerállásos 
szertár is a tűzoltók munkájával épült fel.

Büszkék lehetünk a különböző tűzol-
tó sportversenyeken elért helyezéseinkre, 
melyek között szép számmal akad első 
helyezés is. Kiemelkedő eredmény a 2007-
es Országos Szakmai Versenyen elért első 
helyezésünk. Ugyancsak büszkék lehetünk 
a már nemzetközileg is elismert diák tűz-
oltóinkra, akik 2016-ban már harmadszor 
öregbítették tűzoltóságunk jó hírét a hatá-
rainkon kívül.

Nem csak beavatkoztunk az elmúlt idő-
szakban, tűzvédelmi cikkeinkkel szerettük 
volna felhívni az emberek �gyelmét a tűz 
okozta veszélyekre. Igyekeztünk segíteni 
abban, hogy elkerülhessék az anyagi káro-
kat, személyi sérüléseket, vagy a helytelen 
égetésekkel a tűzvédelmi bírságokat. Ezért, 
és hogy a tűzoltóság életébe bepillantást 
nyújtsunk lett a cikkek mellett: honlapunk, 
Facebook oldalunk, YouTube csatornánk. 

Rendszeresen részt veszünk a különbö-
ző városi rendezvényeken is. Bemutatókat 
tartunk, ugrópárnánk, habpartijaink külö-
nösen népszerűek a települések gyermekei 
körében, sőt nem egyszer a felnőttek is be-
lemerészkednek.

Úgy gondoljuk, nem lehet eléggé hang-
súlyozni a szakmai szervek, önkormány-
zatok, és a közvélemény felé, hogy mind-
ez a 10 év, sőt nyugodtan mondhatjuk, 
hogy 133 év nem valósulhatott volna meg 
a tűzoltóink nélkül, akik mindezeket a 
szakmai és társadalmi tevékenységeket 
önkéntesen, kevéske szabadidejük be-
áldozásával végzik. Ezúton is szeretné a 
tűzoltóság vezetősége megköszönni va-
lamennyi tűzoltónak áldozatos munkáját, 
családjaik részéről a támogatást, türel-
met. Köszönet azon önkormányzatoknak, 
szakmai szerveknek, magánszemélyek-
nek, melyek munkánkat segítik. 

Tűzoltósságunk, ahogyan eddig is, ezu-
tán is a lakosság biztonságát fogja elsődle-
gesen szem előtt tartani, és minden tőlünk 
telhetőt megteszünk ennek érdekében.

Munkánkba betekintést nyerhetnek 
honlapunkon: www.bataszekot.extra.hu, 
valamint Facebook oldalunkon, és YouTu-
be csatornánkon is.                    Fleischer Tibor

TÛZOLTÓ SZÁMVETÉS
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S P O R T H Í R E K

2012-ben jelent meg a 100 év króniká-
ját feldolgozó sorozat I. kötete, mely az 
1912-1950 közötti időszakot dolgozta fel. 
Az előkészületben lévő II. kötet az 1951-
1973 közötti időszak bátaszéki sporttör-
ténéseit tartalmazza majd. Ezt a kötetet 
méltán nevezhetjük Novák István em-
lékkötetnek is, hisz Pista bácsi 
1953-1972 közötti bátaszéki 
tevékenysége teljes terjedel-
mében olvasható lesz. Nevé-
hez fűződik a bátaszéki atléti-
ka 1953-as „feltámasztása”, az 
eredmények évkönyvekben való 
dokumentálása, valamint a BÁ-
TASZÉK SPORTTÖRTÉNETE 
című könyvecske megjelentetése 
1965-ben.

1953 és 1961 (?) között évente jelen-
tette meg az atlétikai szakosztály év-
könyvét. A stencilezett és kézzel festett 
borítójú évkönyvekből az 1960-asat nem 
sikerült beszerezni. HA VALAKINEK 
BIRTOKÁBAN VAN A HIÁNYZÓ FÜ-

ZETECSKE, FELTÉTLENÜL KERES-
SEN MEG!

A bátaszéki fiú (később I. számú) álta-
lános iskola sportkörének négy megjelent 
évkönyvéről van tudomásom: 1956/57, 
1957/58, 1958/59 és 1959/60. A kövérrel 
kiemelt évkönyvek hiányoznak. Kérésem 

az előbbihez hasonlóan, JELENT-
KEZZEN AZ, AKINEK BIR-
TOKÁBAN VAN!

1970 tavaszán megjelent a Bá-
taszéki Vasutas Sportklub Sport-

híradója, amely a tervek szerint 
negyedévente jelent volna meg. 

TUD VALAKI KÉSŐBBI SZÁ-
MOK MEGJELENÉSÉRŐL? Én 

csak erről az első számról tudok...
Rudolf László a sorozat szerkesztője

Az U10-es korosztály Nyuszi 
Kupáján a Bátaszéki Oroszlá-

nok csapata fordulóról fordu-
lóra lépett előre veretlenségével 

az F csoportból a D csoportig. A legutolsó 
alkalommal, sajnos a hajrában 2 ponttal el-

vesztette azt a mérkőzést, melynek második 
félidejében végig vezetett – így a 2017-es 
első meccsüket is a D csoportban játszák.

Bátaszéki Oroszlánok–Törpördögök 16-
18 (3-7, 4+1-0+1, 4-5, 4-5). Pontszerzők: 
Ruppert 7, Izsák 6, Bakó 2, Szikszai 1

A következő meccsre a bosszúságtól fel-
tüzelve léptek pályára Oroszlánjaink, és le-

hengerelték ellenfelüket. Az erőviszonyo-
kat jól mutatja, hogy míg a Törpördögök-
től 24, addig Bátaszéktől 33 ponttal kapott 
ki tamási csapata…

Bátaszéki Oroszlánok-Tamási Dámocs-
kák: 42-9 (10-0, 6+5-2+5, 14-0, 7-2). Pont-

szerzők: Ruppert 14, Izsák 14, Bakó 8, 
Rácz 3, Tóth 1, Molnár 1, Dékány 1.

Matejcsek-Lerch Éva, edző: „Mindenki 
idegesen és feszülten kezdte az első mér-
kőzést. Sajnos úgy alakult, hogy nem volt 
időnk rendesen bemelegíteni, és nyugodtan 
rákészülni a mérkőzésre. Játékunkra végig 
ez a szétszórtság volt a jellemző. A máso-

dik mérkőzésre „megérkeztünk”, 33 pontot 
vertünk következő ellenfelünkre, melyért 
mindenkinek dicséret jár!”                   -CSTZS-

Lezajlott a III. Kosárlabda 
Mikulás Kupa

A harmadik alkalommal megrendezett kupa 
célja, hogy egy napot együtt töltsenek és ösz-
szemérjék erejüket a bátaszéki kosarasok, a 
legkisebbek megismerjék az idősebb játé-
kosokat, az ovisok megmutathassák, mit ta-
nultak és szokják a tornacsarnok légkörét… 
Rendhagyó módon a felnőttek játékával 
kezdtük a napot, ahol – fogalmazhatunk ta-
lán így – a férfi csapat senior és junior szek-
ciója mérte össze tudását. Bebizonyosodott, 
hogy a �ataloknak van még mit tanulni a 
tapasztaltabb játékosoktól! Az óvodások és 
1-2. osztályosok sorversenye (néhány lelkes 
harmadikossal kiegészítve) sokaknak első 
kosárlabdás versenyélménye lehetett – nem 
is akármilyen, ugyanis az első két csapat kö-
zött végül szétdobás döntötte el az aranyé-
rem sorsát. Ezt követte az Oroszlánok szin-
tén szoros egymás elleni küzdelme, ahol a 2 
perc hosszabbítás, és a büntetődobás után 
is döntetlen maradt az eredmény. Az U14 
lányok – U12 fiúk küzdelemben a fiúk tel-
jesítettek jobban, de itt is szoros volt végig a 
mérkőzés. Az estét és egyben az évet közös 
nassolással és egymás megajándékozásával 
zártuk az Iparos Ház nagytermében. -CSTZS-

 (Folytatás a következő oldalon.)
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MEGHÚZTÁK AZ OROSZLÁN BAJSZÁT
nok csapata fordulóról fordu

lóra lépett előre veretlenségével 
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S P O R T H Í R E K

Az ünnepek között, 2016. december 27-
30-ig, immár XXXIV. alkalommal került 
megrendezésre a Kalász János Városi Sport-
csarnokban a Fenyő Kupa Teremlabdarúgó 
Torna. Négy napon keresztül a pro�knál 
11 csapat két csoportban, az amatőröknél 
9 csapat körmérkőzés formájában küzdött 
a döntőbe kerülésért. Már az első három 
napon tapasztalni lehetett, hogy ge-
neráció váltás történik a csapa-
tok átlagéletkorát illetően. Az 
eredményeket is �gyelembe 
véve a �atalok gyors, agresszív 
játéka mind az amatőr, mind a 
pro� csapatoknál látványos 
módon érvényesült. A bölcs 
bátaszéki fociszurkolók sze-
rint a Fenyő Kupa a negye-
dik napon kezdődik igazán. Ezen a napon 
aki hibázik, legyen az akár a selejtezők első 
helyezettje, búcsúzik a végső helyezésekért 
való küzdelmektől. Most is ez történt. Már a 
délelőtt folyamán óriási meglepetések szü-
lettek mind az amatőr, mind a pro� csapa-
tok helyosztó mérkőzésein. A délutáni illet-
ve a késő esti elődöntök megmutatták, hogy 
miért szeretik a nézők, a csapatok, a Fenyő 
Kupa hangulatát. Izgalmakban bővelkedő, 
drámai elődöntők, döntők során szerezték 
meg a csapatok a végső helyezéseket. Az 

amatőr kategória győztese hosszabbítás 
után a hazai támogatók által szponzorált 
nagy múltú Welorex Ssc, a profiknál pedig 
hosszabbítás, hetes rúgások után a Bowden 
Technika lett. 

A Fenyő Kupa szervezői köszönetet 
mondanak a csapatoknak a kitartó, látvá-
nyos, izgalmakban bővelkedő színvonalas 
játékért, köszönet a csapatokat támogató 
szponzoroknak, a rendezvényt idén nagy-
vonalúan támogató cégeknek, magánsze-
mélyeknek és köszönet a szép számú né-
zőközönségnek, akik a négy napon meg-
tisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. 

A torna ideje alatt felröppent a 
hír, hogy a Kormány az idei utol-

só – utolsó határozatával a bony-
hádi sportcsarnokhoz hasonlóan 
669.999 e� értékben támogatja a 
bátaszéki sportcsarnok felújítási 
terveit. Köszönhetően Potápi Ár-
pád korábbi választókerületi or-
szággyűlési képviselő érdeke-

gyeztető képességének, illetve Horváth Ist-
ván a bátaszéki labdarúgó csapat időszakon-
kénti (választási) szurkolójának, aki egyéb-
ként a választókerület jelenlegi országgyűlési 
képviselője. A bátaszékiek 2017- évi legszebb 
karácsonyi ajándéka, akár ez is lehetne. Ha a 
hír nem csak hírlapi kacsa lenne. Ettől füg-
getlenül a szervezők szeretettel várják, hogy 
a képviselő Urak a jövőben esetleg megtisz-
teljék e rendezvényt.

Minden kedves bátaszéki labdarúgást 
kedvelő olvasónak boldog új esztendőt! 
Hajrá Bátaszék!             Lerch Béla szervező

I. Karácsonyi Kupa 
Mohács

Első ízben került megrendezésre 
Mohácson a Karácsonyi Kupa, me-
lyen a Mohács U14/B �úcsapata, a 
Mohács U13 lánycsapata és Bátaszék 
lánycsapata vett részt. A jó hangulatú 
tornát felemás mérleggel: egy győze-
lemmel és egy vereséggel zártuk.

Mohács U14/B fiúk – Bátaszék SE 
lányok 35:20 (10-3, 10-6, 9-4, 6-7)

Bátaszék SE: Besszer Zsolti –, Gött-
linger Laura 4, Szabó Fanni 4, Takács 
Szofi –, Dékány Nóra 2, Tóth Niki 2, Sikabo-
nyi Eszter –, Schroth Kinga 2, Hujbert Viki 6.

A mérkőzést jó szokásunkhoz híven 
megilletődve kezdtük. Ha kicsit bátrabbak 
vagyunk, szerintem egy szoros meccset 

játszhattunk volna a �úkkal. A negyedik 
negyedre már feloldódott a csapat, ami ab-
ból is látszik, hogy azt a negyedet már si-
került megnyernünk. Annak örülök, hogy 
mindenkit tudtam játszatni, mindenki pá-

lyára került és nem csak 1-2 percre. Ha 
egy picit bátrabban állt volna a csapat a 
mérkőzéshez, lett volna esélyünk meg-
nyerni.

Mohács U13 lányok – Bátaszék SE lá-
nyok 18:48 (3-14, 4-10, 4-12, 7-12)

Bátaszék SE: Göttlinger Laura 14, 
Szabó Fanni 2, Takács Szofi –, Dékány 
Nóra 10, Tóth Niki 2, Sikabonyi Eszter 
–, Schroth Kinga 12, Hujbert Viki 8.

A mohácsi lányok ellen már magabiz-
tosan léptünk pályára. Magassági fölé-
nyünket remekül kihasználtuk, a centerek 

remekül dolgoztak palánk alatt, ennek meg 
is lett az eredménye. A centereink majdnem 
a pontok felét dobták. Jól játszott a csapat, 
amit kértem, azt végrehajtották. 

Horváth Rita, edző

FENYÔ KUPA TEREMLABDARÚGÓ TORNA

napon tapasztalni lehetett, hogy ge-
neráció váltás történik a csapa-
tok átlagéletkorát illetően. Az 
eredményeket is �gyelembe 
véve a �atalok gyors, agresszív 
játéka mind az amatőr, mind a 
pro� csapatoknál látványos 

A torna ideje alatt felröppent a 
hír, hogy a Kormány az idei utol

A Welorex Ssc csapata végzett az 
első helyen az amatőröknél.

A Bowden Technika. az idei év 
pro� kategória győztese.

EREDMÉNYEK
Pro�k, a helyosztók eredményei. Ne-
gyeddöntőben: Bowden Technika–Kis 
Dankó 0–0, hétméteresekkel: 3–2. Kriszt 
Kft.–Reál élelmiszer 5–6. Gold Car–Pa-
lermo 0–3. PR Futárszolgálat–Welorex 
1–3. Az elődöntőben: Bowden Techni-
ka–Palermo 0–0, hétméteresekkel: 2–0. 
Welorex–Reál élelmiszer 6–0. A 3. he-
lyért: Palermo–Reál élelmiszer 4–0. A 
döntőben: Bowden Technika–Welorex 
1–1, hétméteresekkel: 3–2.

Különdíjasok. A legjobb kapus: Klézl 
Tamás (Palermo). A legjobb mezőnyjá-
tékos: Hegedüs Márk (Bowden Techni-
ka). A gólkirály 11 találattal: Csigi Ádám 
(Bowden Technika). A legjobb bátaszéki 
nevelésű játékos: Régi Dominik (Reál élel-
miszer). Különdíjat vehetett át Éger László.

Amatőrök, a helyosztók eredményei. 
Negyeddöntőben: Werolex–Beher Trade 
7–1. HB Bt.–Zöldház 0–1. Izomix–Speed 
2–0. Bor és halásztanya–Torpedók 3–1. 
Az elődöntőben: Welorex–Izomix 1–0. 
Zöldház–Bor és halásztanya 1–4. A 3. he-
lyért: Izomix–Zöldház 0–3. A döntőben: 
Welorex–Bor és halásztanya 1–0, hosz-
szabbítás után.

Különdíjasok. A legjobb kapus: Sebes-
tyén András (Welorex). A legjobb mezőny-
játékos: Csikós Gergő (Bor és halásztanya). 
A gólkirály 9 találattal: Csontos Mihály (Bor 
és halásztanya). A legjobb bátaszéki nevelé-
sű játékos: Pankovics Róbert. Különdíjat 
vehetett át Máté Csaba.
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