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2017. április 23-án, Nagysallóban a refor-
mátus templom kertjében található huszár 
emlékszobor, valamint a helyi parkban 
magasodó, 1876-ból származó gránit-em-
lékoszlop mellett tartottak ünnepi meg-
emlékezést az 1849. április 19-én vívott 
nagysallói csatáról. A koszorúzás a helyi 
református temetőben folytatódott, ahol a 
szabadságharc nagysallói ütközetében el-
esett hősök nyugszanak közös sírjukban. 
Dr. Bozsolik Róbert Bátaszék polgármes-
tere, Izsák Mónika, a Bátaszékért Marke-
ting Nonpro�t K�. vezetője és Kalmár Éva, 
a Bátaszékért Markenting Nonpro�t K�. 
művelődési menedzsere, Bihari László és 
Bencs Vilmos koszorúztak. A Rendőrség 
Napja alkalmából április 26-án az idei esz-
tendőben is vendégül látta Bátaszék Város 
Önkormányzata a Bátaszéki Rendőrőrs és 
a Bátaszéki Autópálya Alosztály munka-
társait. Kiemelt vendégek voltak dr. Pilisi 
Gábor c.r. ezredes, kapitányságvezető, dr. 
Vas János százados, őrparancsnok és Kő-
rösi Tamás, r. őrnagy, alosztályvezető. Is-

mét megtisztultak Bátaszék közterei váro-
sunk lakói segítségével. Nagy öröm, hogy 
évről-évre egyre többen jelentkeznek a 
felhívásra és tenni akarnak városunk kul-
turált és tiszta környezetéért. Az intézmé-
nyek dolgozói, civil szervezetek képviselői, 
egyesületek, sportolók, vállalkozók, ma-
gánszemélyek április 29-én, szombat déle-
lőtt közösen szedték a szemetet, nem csak 
Bátaszék utcáin, terein, hanem Kövesd és 
Lajvér településeken is. A munka után el-
fogyasztott bableves tette igazán jó hangu-
latúvá ezt a délelőttöt. Köszönet a szerve-
zőknek és a résztvevőknek! Bátaszék Város 
Önkormányzata Flórián nap alkalmából 
május 4-én látta vendégül a Bátaszéki Ön-
kéntes Tűzoltókat. Az ünnepi alkalom a 
Flórián szobor koszorúzásával kezdődött, 
majd a Bátaszéki Tájházban látták vendé-
gül a tűzoltókat. Alsónyék polgármestere, 
Dózsa-Pál Tibor, Mórágy polgármestere, 
Glöckner Henrik, Bátaszék polgármestere, 
dr. Bozsolik Róbert és alpolgármestere, dr. 
Somosi Szabolcs köszöntötte a vendégeket, 

valamint emléklapot osztottak ki a jubiláló 
önkéntes tűzoltóknak megköszönve áldo-
zatos munkájukat. Megemlékezést tartottak 
a II. Világháború befejezésének emléknap-
ján, május 8-án Bátaszéken. Az emlékezést 
Illyés Gyula: Egy ellenállónak című versé-
nek szavalásával kezdte i�. Sümegi József, 
majd Sümegi József diakónus megáldotta 
az emléktáblákat, ezt követően Fekete Zol-
tán református lelkipásztor imádkozott az 
emlékezőkért. Illyés Gyula: Ne feledd a tért 
című versét Nagy Zsóka előadásában hall-
hatták. Ezek után a megjelentek elhelyezték 
virágaikat és gyertyáikat az emlékműnél, 
így róva le kegyeletüket a háború áldozatai, 
hősi halottai előtt. Az emlékmű talapzatán 
elhelyezett emléktáblákat, melyen jól ol-
vashatók az emlékoszlopon található nevek 
Bátaszék Város Önkormányzata készítette. 
Bátaszék Város Önkormányzata 2017. má-
jus 8-án ünnepélyes keretek között írta alá 
a civil szervezetekkel a 2017-es évre kötött 
támogatási szerződést. A következő szerve-
zetek részesültek támogatásban: 

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Sor- 
szám

Civil szervezet neve Támogatás 
összege

Támogatás felhasználása

1. Bátaszéki Római Katolikus Egyház-
község

200 000 Ft „Öröm hangai” gyermektábor résztvevői számára étkezés biztosítására, magyarhertelendi hittantábor 
utazási költségeire

2. Bátaszéki Református Egyházközség 200 000 Ft Gyermek és i�úsági táborok szervezésére (Bárányképző napközis tábor, Cserkésztábor, Csilagpont 
I�úsági Találkozó)

3. Bátaszéki Felvidék Néptán Egyesület 500 000 Ft Kézműves foglalkozáshoz alapanyag, koreográfus, étkezés, viselet és táncos lábbeli vásárlása felnőtt 
tábor esetén 280 000 Ft, gyermek tábor esetén 120 000 Ft, hanganyag felvételre 100 000 Ft

4. Bátaszéki Székelyek Baráti Köre 300 000 Ft Működési kötlségre 140 000 Ft, rendezvényeken (való részvételre 160 000 Ft (Dr. Németh Kálmán est, 
kakasdi mesemondó verseny, nagymányoki nyári tábor, Bukovina fesztivál, kismányoki Székely Búcsú, 
bethlemes előadás Bátaszéken)

5. Bátaszéki Német Nemzetiségi 
Egyesület

500 000 Ft Kulturális és hagyományörző programok szervezésére 230 000 Ft, Bátaszéki I�úsági Fúvószenekar 
működtetésére 240 000 Ft, működési kiadásokra 30 000 Ft

6. Bátaszék Város Közoktatási, 
Közművelődési és Műemlékvédelmi 
Közalapítvány

350 000 Ft Működési kiadásokra 110 000 Ft, honismereti tábor támogatására 100 000 Ft, szórólap, katalógus 
szerkesztési kiadásaira 140 000 Ft

7. Vicze János Sport Közalapítvány 150 000 Ft Kupák (Suli kupa, Kalász kupa, Kölyök kupa) megrendezésére 90 000 Ft, Bátaszék Sport története II. 
kötet nyomdai költségeire 60 000 Ft

8. Legjobb Utcai Csapat Egyesület 200 000 Ft Táncosok versenyeztetésének költségeire (nevezési díjak, útiköltség), felszerelés korszerűsítésére
9. Bátaszéki Pedagógus Kórus 400 000 Ft HÍD vegyeskar vendéglátási költségeire 200 000 Ft, vendégszereplések útiköltségeire 100 000 Ft, 

működési költségekre 100 000 Ft
10. Morzsu Egyesület 200.000 Ft Szakmai programok megvalósítására 100 000 Ft (játszóház, „Kis embernek nagy zene kell”, „Paca-paca 

hátán”, „Fut, szalad a Pejkó”), játékkészlet bővítésére 40 000 Ft, könyvelési költségekre 60 000 Ft
11. Bátaszéki Napsugár Nyugdíjas Egylet 200 000 Ft Rendezvények költségeire, színházlátogatásra, étkezésre, kirándulás útiköltségeire
12. Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete 250 000 Ft Népi fajátékokra 70 000 Ft, kutyabemutatóra 40 000 Ft, rendezvénysátor vásárlására 40 000 Ft, 

kézműves alapanyag beszerzésére 50 000 Ft, karácsonyi adomány osztására 50 000 Ft
13. Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület 75 000 Ft Mórahalmi kirándulás útiköltségére
14. Bátaszéki Horgász Egyesület 100 000 Ft 70 éves jubileumi rendezvény támogatására (oklevelek, érmek, kupák, emlékplakettek váráslása, 

étkeztetés)
15. Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 300 000 Ft Gépjárműfecskendő és szakfelszerelés revíziójára, fenntartására

BÁTASZÉKI CIVIL SZERVEZETEK 2017. ÉVI TÁMOGATÁSA
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Rostási Zoltán, móri tűzoltóparancsnok, 
volt bátaszéki lakostól kaptuk a meghí-
vást a 2017. április 29-én tartandó II. Szent 
Flórián Futamra. A verseny lényege, hogy 
Móron és környékén, pontosan 9 állomá-
son különféle feladatokat kellett teljesíte-
ni. Örömmel fogadtuk a meghívást, mivel 
lehetőséget láttunk abban, hogy a verseny 
alkalmával új feladatokat ismerjünk meg. 
29-én reggel 5 órakor indultunk a bátaszé-
ki tűzoltóságról Storcz Gábor vezetésével 
két, négyfős csapattal a tűzoltó diákkör 
színeiben. A csapattagok: egyes csapat: 
Máthé Krisztián, Vámosi György, Maszler 
Viktória, Ill Ninetta; kettes csapat: Széles 
Tamás, Kósa Szilárd, Kovács Levente, Sika-
bonyi Gábor. A verseny megnyitója 8 óra-
kor kezdődött a móri Wekerle szabadidő 
központban. Az ünnepélyes megnyitó után 
nevezési sorrendben indultak a csapatok 
a megadott helyszínekre. Az első állomás 
a Molnárborháznál volt, ahol egy hébér-
rel vizet szívtak egy hordóból, melyet hat 
darab üvegbe kellett tölteni. A második a 
Vöröskeresztnél volt, ahol egy hétköznapi 
baleseti szituációban kellett helyt állnunk. 
A harmadik állomás Fehérvárcsurgón volt, 
ahol lehetőségünk volt megtekinteni az ot-
tani kastély arborétumát. A csodálatos kas-
télytúra után folytattuk a versenyt a fehér-
várcsurgói tűzoltóságon, ahol a következő 
feladatot kellett teljesíteni: az egyik ver-
senyzőnek légzőfelszerekést kellett felven-
nie, aminek a plexije le volt takarva, míg 
a másik személynek rádió segítségével az 
utcáról kellett úgy irányítania, hogy megta-
lálja a gázpalackot. Ezen kívül mindkét csa-
patunknak egy-egy tesztet kellett kitöltenie, 
ami a fehérvárcsurgói tűzoltóság alapítá-

sáról szólt. A negyedik helyszín Csákbe-
rényben volt, ahol egy vödör vízzel kellett 
becélozni egy kisház ablakán, és a mögötte 
elhelyezett tálba eső vizet megmérték. A 
feladatok teljesítése után az ottani rétes-
fesztiválon minden csapattagot meghívtak 
egy-egy rétesre. Az ötödik állomás Csákvá-
ron volt, ahol egy füsttel teli sátorban há-
rom tűzoltófelszerelést kellett megkeresni, 
majd puttonyfecskendővel el kellett találni 
az adott célpontot. A hatodik Pázmándon 
volt, ahol egy tűzoltással kapcsolatos tesz-
tet töltöttünk ki. Azt követően egy akadály-
pályán kellett végigmenni. Porral oltóval 
szlalomba futottunk, amit az adott helyen 
el kellett helyezni, ezután puttonyfecsken-
dővel célba kellett lőni, míg meg nem telik 
a tartály. Ezt követően az egyik résztvevő-
nek 20-szor rá kellett ütnie egy autógumira 
kalapáccsal, majd a párjának el kellett húz-
ni 3 métert. Utolsó részfeladatként az elhe-
lyezett táblák által mutatott tárgyakat meg 
kellett keresni a gépjárműn. A hetedik állo-
más Velencén volt, ahol egy kifeszített kö-

télen három bója lógott. A bójákat fejjel le 
kellett akasztani, és egyensúlyozva elsétálni 
egy polcig, majd vissza, és újra felakasztani 
őket. Ezt 5 perc alatt kellett végrehajtani. A 
nyolcadik állomás Székesfehérváron volt, 
ahol a lehető leggyorsabban kellett felvenni 
az odakészített bevetési ruhát és légzőfel-
szerelést. Végül a kilencedik állomás Csó-
kakőn volt, ahol légzőpalackkal a háton 
fel kellett futni a vár legtetejére, ott egy 
tesztet kellett kitölteni a vár történetéről, 
majd visszafutni. Ezek után visszatértünk 
Mórra a szabadidő központba, ahol enni-
valóval vártak minket. Végül este 7 órakor 
került sor az eredményhirdetésre. Az egyes 
csapat 12., míg a kettes csapat 6. helyezett 
lett. Ezen kívül még két különdíjat is kap-
tunk: „a legmesszebbről érkezett csapat” és 
„a legtöbb diákcsapatot indított település”. 
Élményékben, tapasztalatokban gazdag 
versenyben és  kirándulásban volt részünk. 
A verseny képei megtekinthetőek a tűzol-
tóság honlapján: www.bataszekot.extra.hu.                            

Ill Ninetta diáktűzoltó

A Muharay Elemér Népművészeti Szö-
vetség hagyománnyá vált „Májusi tánc” 
elnevezésű rendezvényének idén a 
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múze-
um adott otthont. Május 14-én 500 tán-
cos, 50 programmal köszöntötte az 50 
éves Skanzent. Mesék, koncertek és nép-
táncbemutatók várták az érdeklődőket. 
A Bátaszéki Felvidék Néptánc Együttes is 
részt vett e rangos eseményen, mint ki-
válóan minősült tánccsoport. A csoport 
pár tagja délelőtt a Göncölő és Figurázó 
udvarban viselet bemutatót, viseletbe 

öltöztetést és tánctanítást tartott. Délután 
a néptánc gálán, melyen csak a kiválóan 
minősült csoportok léptek fel, teljes lét-
számmal bemutatták kiválóra minősített 
Komárom környéki játékok és táncok című 
koreográ�ájukat. A műsort követően kiosz-
tásra került a kiváló minősítést igazoló dí-
szoklevél is.                                       Kalmár Éva

Móri Szent Flórián futam

A szentendrei Skanzenben táncolt a Felvidék Tánccsoport
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Kilencedik alkalommal rendezték meg 
Baján ezt a dalos találkozót. Hét énekkar 
hozta el műsorát, melyet a szép számú kö-
zönségen kívül szakmai zsűri is értékelt. A 

Bátaszéki Pedagó-
gus Kórus is meg-
hívást kapott erre a 
rendezvényre. Pró-
bák hosszú során 
át készültünk erre 
a megmérettetésre, 
aminek meg is lett 
az eredménye: a kö-
zönség nagy taps-
sal, a zsűri elismerő 
szavakkal értékelte 
éneklésünket.     SPE

A nagy hagyományokkal rendelkező pas-
sió előadásra érkezők és gépjárműveik 
biztonságát őriztük húsvét előtti hétvégén. 
Húsvéti körmenet biztonságát útzárással 
igyekeztünk megteremteni. Az alsónyé-
ki postást szállítottuk gépjárművünkkel 
Nyékipusztára, a nyugdíjak ki�zetésének 
zavartalan elvégzésének érdekében. A 
költészet napja alkalmából 200 diák és az 
érdeklődők töltötték meg a Romkertet. A 
gyalogosátkelők és a helyszín biztosításával 
járultunk hozzá a rendezvény sikeréhez. A 
márciusban átadott irodánk berendezése-
inek számát gyarapítottuk saját költségve-
tésünk terhére. Tagjaink kényelmének és 
az otthonosság megteremtése érdekében 
hűtőszekrényt, mosogatótálcás konyhai 
alsó- és felsőszekrényt, 40 főre étkészletet 
vásároltunk. Az oktatások helyben történő 
megtartására laptopot, projektort, fehér- és 
parafatáblát vettünk. Így most már teljes a 
felszereltsége irodánknak. Az elnökség so-
ros ülésén döntött a tagfelvétel nagy nyil-
vánosságra hozataláról.  A bátaszéki ovisok 
felkérésére a házi triatlonbajnokságukhoz 
nyújtottunk segítséget az érintett útszakasz 
teljes lezárásával. A tavalyi esztendőben a 
megyei szövetségtől kaptunk kétszázezer 
forintos támogatást, amelyet városunk 
parkosítására fordíthattunk. Polgármester 
úrral egyeztetve – igazodva a jelenleg is vá-
rosunkban zajló parkosítási koncepcióhoz 
– öt darab virágládát gyártattunk le a Bát 
– Kom K�.-vel amelyeknek a kihelyezése 
az elmúlt hetekben, városunk frekventált 

pontjain, megtörtént. Egyesületünk tagjai 
is részt vettek a várostakarításon. Az útke-
reszteződések átsöprése, a buszkorlát és a 
bejövő táblák újrafestése volt a feladatunk. 
Ugyanezen a napon két pörbölyi társunk 
a rendőrség szekszárdi objektumában vett 

részt szakmai továbbképzésen, amelynek fő 
témája a két szervezet hatékony együttmű-
ködésének alapjai. Május 1-én rendezvény-
biztosításra kértek fel minket egyszerre két 
településünkön is. Alsónyéken útzárásra 
kérték fel polgárőreinket, míg Bátaszéken 
klasszikus rendezvénybiztosítási feladato-
kat láttunk el. Vezetéstechnikai továbbkép-
zést kapott két polgárőrünk Kamenszki Ta-

más és Kovács Ferenc a dunaszentgyörgyi 
autópálya mérnökségen. Ennek ellenére 
mindketten teljesítették a feladatokat. A 
zsidó temető kaszálását három polgárő-
rünk vállalta magára, szebbé téve a kör-
nyezetet. A bátaszéki rendezvénynaptár 
egyik új szervezése volt a Molyhos Piknik. 
Polgárőrségünk a felkérésnek eleget téve 
megfelelő állományt a helyszínre vezényel-
ve segítette a parkolást. Műszaki mentésre 
is felkészített szolgálati autónkkal egy mű-
szaki hibás gépkocsit vontattunk el. Az al-
sónyéki óvoda hívó szavára azonnal reagál-
va 13 polgárőrtársunk vállalta, hogy egyik 
szülő által felajánlott 2 mérleghintát az EU 
szabványoknak megfelelően szakszerűen 
telepíti. A munkálatok során 7 m³ földet 
ástak ki, szállították el, ½ m³ betont dolgoz-
tak bele és a kiásott földet homokkal visz-
szapótolták. A Cikádor Mentőcsoport ta-
valy elnyert ruházatát az elmúlt napokban 
szállította le, és adta át Czinczár Krisztián 
tű. alezredes pv. felügyelő. Az alezredes úr 
rendkivül sokat segített a közel egymilliós 
pályázat sikeres elnyerésben, ezért különö-
sen örültünk, hogy tőle személyesen ve-
hettük át a ruhaneműket. A mentőcsoport 
tagjainak egységes megjelenéséhez egy – 
egy kantáros nadrággal, kabáttal és pólóval 
tudott hozzájárulni a Katasztrófavédelem. 
Ezúton szeretnénk megköszönni az OK-
TEL K�. nagylelkű felajánlását, amelynek 
köszönhetően a napokban térítésmentesen 
kiépítették irodánkban a riasztórendszert.

Farkas András elnök

P O L G Á R O K N A K  A  P O L G Á R Ô R S É G R Ô L

PÜNKÖSDVÁRÓ KÓRUSFESZTIVÁL BAJÁN
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Április és május hónapban minden szőlő-
termő vidék megrendezi a maga borverse-
nyét. Így a Bukovinai Székelyek Országos 
Szövetsége a IX. Bukovinai Székely 
Borversenyt Hidason rendezte áp-
rilis 29-én. Az ismert és elismert 
borversenyre minden évben nagy 
érdeklődés mutatkozik. A borbírók 
elnöke Pető Józsefné röviden össze-
foglalva értékelte a benevezett bo-
rokat. Sajnos a 2016-os évjárat nem 
kényeztetett el bennünket. Ennek 
ellenére a 2016-os borok színanya-
gában, tisztaságában, illatában, 
íz- és zamatában gazdagok voltak. 
Meg�gyelhető a borkultúra, borké-
szítés fejlődése. Komolyan veszik a 
gazdák a borkészítést, sokkal több 

időt szentelnek neki. Az egyre színvonala-
sabb borok a hozzáértő borkészítést jelzik. 
Az ítészek dicsérték a minőséget nagyra 

értékelték és méltatták azt a munkát, amit 
a borkultúra megteremtése és ápolása ér-
dekében tesznek a székely borászok. Az 

eredményhirdetést egy vacsorával 
egybekötött zenés est zárta. A báta-
széki székely borászok is ismételten 
jó eredményt értek el: dr. Péter Ger-
gely Cabernet Sauvignon Kékfran-
kos bora – arany, Kékfrankos Rozé 
bora – ezüst, Cabernet Sauvignon 
bora – bronz minősítést kapott. A 
Legjobb Józse�alvi bor címet is dr. 
Péter Gergely borász érdemelte ki. 
Molnár Péter vörös és rozé bora 
bronz minősítést kapott. Gratulá-
lunk a borászoknak és további sike-
res munkát kívánunk nekik.     

Erős János

A téli és tavaszi összejövetelek a könyv-
tárban zajlottak, és változatosak voltak. 
Felidéztük a helyi farsangi szokásokat. 
Meghívtunk egy helyi kozmetikust, aki-
nek tanácsait meghallgattuk, válogattunk 
saját készítésű áruiból. A Költészet napja 
alkalmából vendégünk volt Baranyából 
Bognár Papp Irén, akinek kedves egyénisé-
ge és szép versei megnyerték a jelenlévők 
szívét. Görcs Péter restaurátor, vetítéssel 
gazdagított, nagyon érdekes előadásán be-
tekinthettünk e különleges művészi foglal-
kozás rejtelmeibe. Örömmel mondhatom, 

minden programot érdeklődés kísérte, 
létszámban és �gyelemben egyaránt. Első 
kirándulásunk május 12-én volt. Pécsre 
mentünk az önkormányzat buszával, hogy 
megismerkedhessünk a pécsi egyházme-
gye csodálatos értékeivel. A látogatóköz-
pontban bemutatkozó �lmet nézhettünk 
meg Udvardy György püspök úr kellemes 
hangvételű kísérő szövegével. Ebben a 
hangulatban indultunk el a pincefolyosón, 
ami az 50-60-as években nagy jelentőség-
gel bírt. Itt tudták elkerülni a fontosabb 
beszélgetések lehallgathatóságát. Ezután 

idegenvezetői kísérettel végignéztük és 
csodáltuk a Püspöki Palotát, a Székesegy-
házat, a Kincstárat, a Kőtárat. A látottakat 
nem szeretném felsorolni, hiszen hogyan 
lehetne kiválogatni a megszámlálhatatlan 
sok szépségből azokat, amiket megemlítek, 
illetve kihagyok. Márpedig egy cikk terje-
delme kevés a teljességhez! A Dzsámiban 
fejeztük be utunkat, ahol a keresztény rég-
múltja és jelene, valamint a török kultúra 
emlékeinek együttes jelenléte egészen kü-
lönleges hangulatot árasztott. Nagyon ér-
dekes volt a Székesegyház és a Dzsámi épí-
tészeti történetét a legkorábbi kezdetektől 
a mostani állapotig nyomon követnünk a 
képernyőn, a modern digitális technika se-
gítségével. Látni, ahogy kiemelkedtek a táj-
ból az egyes épületek, ahogy formálódtak, 
bővültek, majd eltűntek, hogy helyet adja-
nak a változásnak. Majd végül a monitoron 
kialakult a mostani kép. Rengeteg élmény-
hez, ismerethez jutottunk. El is fáradtunk, 
amiben talán a sok lépcsőjárás is közreját-
szott. Úgy éreztük, kiérdemeltük a jóval 
prózaibb, de nagyon kellemes befejezést: 
kávézás és sütizés a Mecsek cukrászdában. 
Szép, tartalmas nap volt! Azt hiszem, örök-
re megőrizzük emlékét a Könyvbarát Klub 
emléktárában. Köszönet mindenkinek, aki 
részt vett a szervezésben és lebonyolítás-
ban: Mezei Mátyásnénak, Gáll Ferencné-
nek és sofőrünknek, Cziener Lászlónak, 
aki kellemes utat biztosított nekünk.     NBK

Székely borverseny

Élmények és események a Könyvbarát Klubban
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K U L T Ú R A  B Á T A S Z É K É R T

Városi Majális
Bátaszék évek óta városi májusfa állítással 
köszönti a tavasz elérkeztét. Idén sem volt ez 
másképp. A májusfát a helyi lányok díszítet-
ték szalagokkal, és a legények állították fel a 
Szent István téren. Rengetegen gyűltek össze 
a Piactéren május 1-én, hogy együtt töltse-
nek el egy jó hangulatú délutánt. A kulturális 
műsort a Felvidéki Néptánc Egyesület – Ap-
rók gyermekcsoportja kezdte Béda Anita 
vezetésével, műsoruk címe: Elfogyott a má-
kos rétes. Az ezután fellépő Heimat Német 
Nemzetiségi Tánccsoport 1977-ben alakult. 
Az elmúlt években több száz �atal fordult 
meg már a csoportban. A most fellépő cso-
port 8 éve táncol együtt, vezetőjük: Skorday-
né Varga Gabriella. Az évek folyamán több 
arany, ezüst és különdíjat kaptak. Donau 
Polka és Alpesi Landler koreográ�át táncol-
tak a színpadon. A Felvidéki Néptánc Egye-
sület – Utánpótlás csoportja új tanáraikkal, 
Bures Zsó�ával és Tóth Mártonnal betanult, 
Moldvai táncokból összeállított csokrot mu-
tattak be. Majd a Felvidéki Néptánc Egyesü-
let – Felnőtt csoportjától Gömöri táncokat 
láthattak a nézők. A Bátaszéki Mazsorettek 
Szivárvány, Napfény és Twister csoport tán-
cosait a Nóri Fittaerobik csoport lendületes 

bemutatója követte. A Best Street Team tag-
jai rendkívül sikeres időszakot tudhatnak 
magukénak. A bátaszékiek erről győződhet-
tek meg a városi ünnepén.

Filmklub 
Május 15-én van a Nemzetközi Klíma-
változási Akciónap, melyhez a bátaszéki 
Filmklub „A hülyeség kora” című �lm 
vetítésével csatlakozott. A Zöldtárs Kör-
nyezetvédelmi Alapítvány jóvoltából a �l-
mklub vendége volt Baka György, az ala-
pítvány elnöke. Közismert és tudományos 
tény, hogy a jelen század egyik leghangsú-
lyosabb problémájával állunk szemben: az 
éghajlatváltozást okozó környezetszennye-
zéssel. Az elmúlt bő évszázadban bekövet-
kezett fejlődés számos olyan káros mellék-
hatást is eredményezett, amely nem csupán 
országokat érintő probléma, hanem mind-
annyiunkat és a jövő generációt veszélyez-
tető, globális mértékű kihívás is. A Zöld-
társ Alapítvány erre a problémára keresi 
a megoldást és feladatuk, hogy a lakosság 
�gyelmét felhívják a klímaváltozás okaira, 
jelenlegi és várható hatásaira, a lakosság 
ismerje meg a klímaváltozáshoz történő 
alkalmazkodás lehetőségét és tennivalóit, 
valamint a klímaváltozás lassításának le-
hetőségeit és feladatait. Akik részt vettek 
a május 11-i Filmklubon a bátaszéki Pető� 
Sándor Művelődési Házban, és megnézték 
az angol dokumentum�lmet, ők ezekről 
a témákról beszélgettek Baka Györggyel. 
Majd a résztvevők egy tájékoztató kisokost 
vihettek haza egy-egy hűtőmágnessel. A 

Filmklub nyári szünetet tart és szeptem-
berben várja újra a �lmrajongókat.

Molyhos Piknik
Május 20-án gyönyörű környezetben pik-
nikezhettek az Orbán-hegyre látogatók. A 
bátaszéki Öreg Molyhos Tölgy árnyékában 
koncerteket hallhattak, rajzkiállítást lát-
hattak és kézműves foglalkozásokon ve-
hettek részt �atalok és idősek egyaránt. A 
szervezők szándéka a hagyományteremtés.  
A különleges helyszín és a természet adta 
lehetőségek új élménnyel gazdagították 
városunkat. Népi játszó, fafaragás, fuvola 
koncert, rajzolás, valamint újrafelhasznált 
papírból különleges alkotások születtek. 
Meghívott vendég volt az idei Magyaror-
szág Év Fája verseny győztesének, a Jászai 
Mari téri fa képviselője, Szabó Tamás, akit 
dr. Bozsolik Róbert polgármester kalau-
zolt Bátaszéken. A programok között rajz-
versenyt is hirdettek melynek eredménye 
a következő: Óvodás korcsoport: Fülöp 
Adél, Farkas Ada. Alsós korcsoport: Sik-
lósi Dóra (1.o), Nyögéri Bori Beáta (1.o), 
Németh Norina (2.o), Ill Petra (3.o). Felsős 
korcsoport: Simó Flóra Kata (4.o), Pus-
kás Eszter (5.o), Puskás Petra (9.o), Tápai 
Anna (7.o) – Tápai Zoltán (10.o). Felnőtt 
korcsoport: Krammer Alíz.

FELHÍVÁS!
Bertók Dezső bátaszéki festőművész 
képeiből is rendeznek kiállítást a Pető� 
Sándor Művelődési Házban 2017. július 
1-én. A szervezők kérik, hogy akinek 
van Bertók Dezső festménye, és szívesen 
kölcsönadná a kiállítás idejére, hozza be 
a művelődési házba június 15-ig. A kiál-
lítás a Város napján nyílik és egy hónapig 
lesz látogatható. Köszönjük a segítséget!



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

72017. JÚNIUS 7.

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

I N T E R J Ú

Két éve költöztél Bátaszékre, hogy közös 
életet kezdjetek a pároddal egy olyan te-
lepülésen, melyet egyikőtök sem ismert. 
Mostanra beilleszkedtetek, aktívan részt 
vesztek városunk életében, hiszen állat-
barátként a „Bátaszéki mentésre váró 
kutyák” csoport tagjai vagytok. Nem ti-
tok, hogy kerekesszékben éled a minden-
napokat, amely azt gondolom, meghatá-
rozza életed.

– Mennyire befolyásolta egészségi állapo-
tod a pályaválasztásodat?

– Debrecenben születtem, Hajdúszobo-
szlón nőttem fel három leánytestvéremmel 
együtt. Édesapám 12 éves koromban halt 
meg, akitől még megtanulhattam mit jelent 
egy fér� a családban és milyen feladatok 
hárulnak rá. Egy genetikai probléma miatt 
a lábizomzatom nem növekedett a testsú-
lyommal együtt, így idővel világossá vált 
számomra, hogy kerekesszékben kell leél-
nem az életem. A pályaválasztásomnál már 
ez volt a meghatározó, könnyebb �zikai 
vagy szellemi munkát kellett választanom. 
Nádudvaron, lakóhelyemtől 20 km-re a 
Népi Kismesterségek Szakiskolájában ta-
nultam, ahol népi bőrműves szakképesítést 
szereztem. Kezdetekben nem rajongtam a 
szakmáért, hiszen kényszerpálya volt, de 
Benő Tamás szakoktatóm egy rendkívül 
ambiciózus tanár tanított, aki egyben a ba-
rátommá is vált. Neki köszönhetem, hogy 
ráéreztem és megszerettem a tárgyalkotás 
szépségét. Igyekeztem megőrizni a hagyo-
mányos népi vonalat és bőrből készítettem 
táskákat, öveket, karikás ostort, bicska- és 
késtokot, vadászkellékeket. 

– Az iskola elvégzése után milyen lehető-
ségeid voltak?

– A szakiskola elvégzése után otthon kezd-
tem el kisebb, egyszerűbb tárgyakat készíte-
ni. Anyagi helyzetem nem igazán engedte, 
hogy nagyobb mennyiségű bőrt vásároljak, 
így lassacskán elmaradozott a bőrművesség. 
Azonban a bőrművesség közben ismerked-
tem meg más, természetes anyagfelhasz-
nálással. Gombok, bőrtárgy-kiegészítők, 
záródások készülnek csontból, szaruból, 
fából. A kíváncsiság és az egyre nagyobb 
elhivatottság késztetett arra, hogy ezeknek 
az anyagoknak a megmunkálását tüzeteseb-
ben tanulmányozzam. Szebbnél szebb tár-

gyak készülnek, amelyeket én 
is szerettem volna elkészíteni. 
Ezek az anyagok olcsóbbak és 
kevesebb helyigényűek, illetve 
tökéletesen ötvözhetőek, ami 
fontos volt számomra. 

– Hogyan lesz a nyersanyag-
ból ajándéktárgy?

– Szarut a Hortobágyról 
vásárolom, mivel a családom 
Hajdúszoboszlón él gyakran járok haza. 
A csont hulladéknak minősül, a bőrt kol-
légáktól szerzem be. Elsősorban az anyag 
tűrőképességét, majd a megrendelő kíván-
ságát összeegyeztetve próbálom megalkot-
ni azt a tárgyat, amiben az én gyakorlati 
tapasztalatom ötvöződik a művészi stílu-
sommal. Leginkább kézi szerszámokkal 
dolgozom, a durvább felületek megmun-
kálásánál használok gépeket. A varróár, 
gömbölyűár, tűk, kacorkés, faragókés, vé-
sők elengedhetetlen kellékei a munkám-

nak. Az anyagkeménység nagyon nagy, 
mind a csontnál, mind a szarunál. Elsőként 
kikarcolom a mintát, majd feketére égetett 
dióbéllel bedörzsölöm az egész felületet, 
ezután visszatörlöm, és a fekete szín csak 
a karcolásokban marad meg, így rajzolódik 
ki a kép. 

– A vevők téged keresnek meg egy-egy kí-
vánsággal vagy az előre elkészített tárgyak-
ból válogathatnak?

– Nagyrészt megrendelésre dolgozom, 
ritka eset mikor van itthon kész munkám. 
Egyediek egytől-egyig. Ami valakinek tet-
szik, nem biztos, hogy a másiknak is, ezért 
nem készítek előre túl sok darabot. Egy tárgy 
elkészítési ideje függ az anyagtól, a tárgy 
összetettségétől, a díszítettségtől és, hogy 
mennyi idő az előkészítési munka. Általá-
nosan a kanászkürtök tartanak a legtovább, 
ha sietve csinálom, akkor nagyjából 2 hét, 
mintától függően. Kisebb bőrtárgyak, kés-
tokok, övtáskák, akár fél nap alatt elkészül-

hetnek. De rá kell szánni 
az időt, ha a minőséget és 
a szépséget meg szeret-
nénk őrizni. Csináltam 
már pár évvel ezelőtt, 
Argentin bika szarvából 
kürtöt, a teljes hossza, 
1,2 m, a toroknyílása 
nagyjából 25 cm, vagyis 
óriási méretű szarv volt. 

Ez több mint egy hónapig készült.
– Mennyire van igény ma ezekre a tár-

gyakra?
– Meglepő, de van rá igény. Sőt, a tapasz-

talatom, hogy egyre nagyobb a kereslet. 
Amikor meglátják mi lesz a nyersanyagból 
megmunkálás után, nagyon meglepőd-
nek és hírét viszik. Igaz ez nem a �atalabb 
generációt vonza, de sokan keresnek meg 
laptop táska, tablet tok készítésével is. 
Vannak jobb és kevésbé aktív időszakok 
a munkámban, ilyenkor szívesen készítek 
barátoknak és családtagoknak ajándéktár-
gyakat. Kézimunkáim nem csak itthon ta-
lálhatók meg, de külföldre is eljutottak.

– Hogyan lettél Junior Prima Díjas?
– Tavaly nyáron keresett fel az egyik volt 

osztálytársam, hogy nevezzek a Junior Pri-
ma Díjra. Egy önéletrajzot kellett elkülde-
nem és a zsűri népművészeti körökben kért 
véleményt rólam. A pozitív vélemények 
alapján 2016-ban elnyertem a díjat nép-
művész kategóriában. Óriási élmény volt 
a díjátadó, soha nem fogom elfelejteni. Az 
elismerés sokat jelentett a szakmába vetett 
hitemben. 

– Terveidről mit mondanál?
– Abban biztos vagyok, hogy ezt a te-

vékenységet nem szeretném iparosítani, 
tömeggyártani. Az egész elvesztené egye-
diségét, varázsát. Nem vágyom nagyobb 
magaslatokba. Ha az élet egy lehetőséget 
fog adni az előrelépésre élni fogok vele, de 
a kézimunka és az alkotás szeretetét nem 
áldoznám fel.

– Gratulálok a Junior Prima Díjhoz és to-
vábbi sikereket kívánok neked!

– Aki kíváncsi ezekre a remekművekre 
és szeretné meg is vásárolni Sándor Károly 
Tamás ajándéktárgyait a bátaszéki Turisz-
tikai Információs Pontban megteheti vagy 
felkeresheti a 20/256-0377-es telefonszá-
mon.                                                                  ok

Adunk egy TIP-et!
SÁNDOR KÁROLY TAMÁS – JUNIOR PRIMA DÍJAS NÉPMŰVÉSZ
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H Í R E K

„Sok van, mi csodálatos,… de az embernél 
nincs semmi csodálatosabb” 

(Szophoklész Antigoné). 

Biztos ez? Bizonyos vonatkozásban fel-
tétlenül. Óriási értéke van az embernek. 
Minden embernek. Isten csodálatra méltó 
teremtménye. Ahányan vagyunk, annyi 
megismételhetetlen valóság. A nagysze-
rű ténytől függetlenül, bátran nézzünk 
szembe azzal a fennálló valósággal, hogy 
van azért tanulni és őrizni valónk. Őrizni 
azt a gyermeki tisztaságot és önzetlen ér-
deklődést, amivel megérkeztünk. „Válj újra 
gyermekké!” Segíti a tisztánlátást. Nem 
egy haszontalan tanács. Hatalmas a felada-
tunk. embernek kell maradnunk, minden 
változás és kényszer közepette is. Meg kell 
találni azt az életfeladatot, ami ezt lehetővé 
teszi. Keresni kell azt a feladatot, aminek 
elvégzése örömet jelent, kreativitást, alkotó 
vágyat fejleszt. Harcolni kell, erőfeszítése-
ket kell tenni azért, hogy a tanuláshoz veze-

tő utat mindig megtaláljuk, mert csak a fo-
lyamatosan táguló ismeretanyag birtoklása 
nyitja meg a reteszt, mely esélyt ad a szaba-
dulásra, a mindennapok taposó malmából. 
Nem felesleges végig gondolnunk azt sem, 
hogy megmaradunk e mindvégig érző em-
bernek, aki tolerál, megérti és meghallgatja 
a másik embert, annak problémáit. Ren-
delkezünk e mindehhez elegendő türe-
lemmel? Tudunk e mértéket tartani, akár 
a munkában, a javak megszállott módon 
történő gyűjtésébe? Sikerül-e határt szab-
ni magunknak? Tudunk-e még önfeledten 
nevetni? Jókedvűen és kiegyensúlyozottan 
élni? Törekszünk-e egyáltalán erre? Tu-
dunk-e önzetlenül lelkesedni? Könnyen 
ítélkezünk, holott nem ismerhetjük a má-
sik ember valóságát, még a magunkét sem 
igazán. Az előítéletek levetkőzéséhez is 
rengeteg erőre van szükség. Gyűjtünk eh-
hez elég erőt magunkban? Ehhez persze 
ismernünk kell a saját magunk megisme-
réséhez vezető utat. Meglehetősen görön-

gyös és kanyargós az út, de ha a realitás 
talaján szeretnénk maradni, önmagunkat 
és a világot a maga realitásában próbáljuk 
látni, végig kell menni ezen az úton is. A 
változás, a jobbítás, a jobbra való törekvés 
megvalósítása csak ezek birtokában lehet-
séges. „Felejtsd el, amit valaha tudtál... így, 
visszanyert ártatlanságodban megtalál-
hatod Igaz Önvalód.” Csak így érdemes. 
Jóban lenni a megismert igazi énemmel, 
rendet teremteni kint és bent. Így marad-
hat az ember szabad lélekben. Aki lelkében 
szabad és szárnyaló tud maradni, annak 
nincs szüksége kintről jövő útmutatásokra. 
Próbáljunk hát leredukálódni önmagunk-
hoz. lehet, hogy kinti tereink beszűkülnek, 
de a lélek számára sokkal nagyobb lesz a 
szabadság. Akinek a lélek diktál, a lélek 
a vezetője, biztosan nem tér le a saját út-
járól. A kanyarok és téves kis ösvények, a 
keskeny utak azért garantáltak, de mindig 
vissza kell találni, ha úgy tetszik a forrás-
hoz, mely belülről vezérel.        Müller Zsuzsa

Óriási értéke van az embernek
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D OROT T YÁS H Í R E K
Fenntarthatósági témahét

Globális felmelegedés, vízhiány, csökke-
nő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a 
veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyor-
san nem változtatunk szemléletünkön és 
magatartásunkon. A szemléletváltásra a 
gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért 
fontos, hogy már iskolás korban megis-
merjék a téma fontosságát és fel�gyelje-
nek személyes érintettségükre, hiszen kis 
oda�gyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld 
védelméért. A felső tagozaton a hetedik 
évfolyamon a „Táplálkozz tudatosan” cí-
met viselő témát választottuk, amelynek 
keretében az egészséges táplálkozással, a 
vitaminok fontosságával és a tudatos vá-
sárlással, fogyasztással ismerkedhettek 
meg a gyerekek. Érdekes feladatlapokon 
dolgoztak csoportokban, keresztrejtvénye-
ket oldottak meg. A legérdekesebbnek az 
a feladat bizonyult, amikor számítógépen 
étrendet kellett tervezni különböző hiány-
betegségekben szenvedő emberek számá-
ra. Az alsó tagozaton a negyedikesekkel 
a kedvenc állataink témát dolgoztuk fel. 
Készítettünk fogalmazást, rajzot és kitűzőt 
is kis kedvenceinkről. A Fenntarthatósági 
Témahéten a tematikus tanórák mellett, 
azok témájához illeszkedően a korosztá-

lyoknak megfelelő pályázatokat hirdettek. 
Mi az iskolakert pályázatra jelentkeztünk. 
A pályázat célja, hogy az iskolai közössé-
gek egy saját tervezésű iskolakertet hoz-
zanak létre. Ennek keretében kerttervet 
készítettünk, írtunk az ültetett növények 
egészségre gyakorolt hatásáról, valamint 
prezentáció készült a kertben végzett 
munkáról. Itt szeretnénk megköszönni a 
sok segítséget, amit kaptunk a tűzoltóktól 
Storcz Gábor vezetésével, és Faidt József 
kollegánknak. A kép láttán, remélem so-
kan és szívesen idézzük fel, gyermekko-
runk gyaksi-kertjét.

Zichy-futóverseny

Iskolánk idén is részt vett a Gróf Zichy 
Utcai Futóversenyen. 47 tanuló gondol-
ta úgy, hogy szombatját feláldozva telje-
síti a korosztályának kiírt távot. Az idei 
verseny azért is volt különleges, mert a 
program a késő délutáni órákban kez-
dődött, és így a villanyfényes futás még 
rendhagyóbbá tette a versenyt. A rendez-
vény népszerűségét mutatta az is, hogy az 
első két korcsoportban az indulók száma 
meghaladta a 100 főt. A bátaszéki csapat 
tagjai 1-8. osztályig képviselték a Kanizsai 
Dorottya Általános Iskolát. A versenyzők 

a sikeres versenyzés után örömmel vették 
át a kis ajándékcsomagjaikat. Legered-
ményesebb tanulóink: Hefner Zsó�a, 
Fekete András, Zoltán Nóra, Mányák Dá-
riusz, Sükösdi Fanni.

Versmondó verseny

Versmondó versenyre vártuk az alsó tago-
zatos diákokat a Kanizsai Dorottya Álta-
lános Iskola könyvtárába április végén. A 
kétnapos programon 56 bátor versmondó 
vett részt, akik szabadon választott vers-
sel készülhettek. Főként kortárs magyar 
költők műveit hallhatta a zsűri és a szép 
számú közönség. Az értékelők �gyelték a 
versválasztást, az előadásmódot és a szö-
veghűséget. Minden résztvevő dicséretet 
érdemelt. Közülük idén díjazottak lettek: 
1. osztály: I. Guszmann Viktória, II. Fülöp 
Lilla, Schroth Márta, III. Izsák Fruzsina. 
2. osztály: I. Horváth Emese, II. Szarkali 
Fanni, III. Puskás Donát és Puskás Vencel, 
Molnár Erna. 3. osztály: I. Storcz Boglárka, 
II. Vida-Szaksz Lili, III. Barabás Levente. 
4. osztály: I. Nagy-Jánosi Botond, II. Mol-
nár Pál, III. Pesti Sára, Simon Réka. A zsű-
ri tagjai Kocsisné Tóbi Zsuzsanna, Péter 
Gábor, Riglerné Stang Erika, dr. Somosiné 
Kispál Gabriella, Storczné Sebestyén Szil-
via voltak. Gratulálunk a versmondóknak 
és felkészítőiknek! Kellemes perceket sze-
reztek mindenkinek.                                   (DJ)

Focisták

Az 1-2. osztályos i�ú focisták megyei dön-
tője április 20-án szó szerint elúszott. A 
rossz időjárásra való tekintettel április 25-
én rendezték meg hat csapat részvételével. 
A bátaszéki csapat Szekszárd Baka István 
Általános Iskola és a Gyönki Általános 
Iskola csapatával került egy csoportba. 
Sajnos mindkét iskolától kikaptunk, így 
az ötödik helyet szerezték meg focistáink. 
Csapatunk hibája volt, hogy 4-5 percig a 
játéknak csak nézői voltak. Ezalatt az idő 
alatt megszerzett előnyt az ellenfelek saj-
nos tartani tudták a mérkőzések végéig. A 
csapat tagjai voltak: Rein Viktor, Kuti Csa-
ba, Gondos Zoltán, Haraszti Viktor, Ind-
rich Dominik, Temesvári Dávid, Bárdos 
Erik, Lengyel Ákos.

(Folytatás a következő oldalon.)
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Országos rajzpályázat

A „Világtájoló” oktató honlap általános is-
kolásoknak kiírt országos rajzpályázatán 
egy tavasz témájú illusztráció készítésére 
buzdították a jelentkezőket. Alsósoknak 
K. László Szilvia: Csilicsepp című elbeszé-
lését, a felsősöknek Wass Albert: Farkas-
verem című művének egy részletét kellett 
illusztrálniuk. Az elkészült alkotásokat 
beszkennelve kellett továbbítani az adott 
e-mail címre. A pályázatra az ország min-
den részéről összesen 1900 (!) mű érkezett. 
A szervezők az összes képet 1-8. osztályig 
évfolyamonként külön mappában feltették 
a „Világtájoló” facebook oldalára, ahol a 
közönség tetszésnyilvánítással szavazha-
tott. Végül kialakult a szakmai zsűrizés és 
a közönségszavazás végeredménye. A kö-
zönségszavazásban ismét megmutatkozott 
– mint a Molyhos tölgynél – településünk 
összefogni tudása. A négy közönségdíjból 
három bátaszéki diáké lett. A felsősök kor-

csoportjában I. Szabó Dalma (420 szava-
zattal), II. Schmidt Anett (372 szavazattal), 
III. Milaskity Vanessza (337 szavazattal). 
Mindhárman 6.b osztályosok. A szakmai 
zsűri évfolyamonként értékelt és rangsor 
nélkül kiemelt dicséreteket adott. Minden 
csoport legjobbját „Világtájoló”-díjjal jutal-
mazta. Iskolánk szép eredményt ért el itt is: 
a 3. osztályosok korcsoportjában 17-et dí-
jaztak, köztük iskolánkból Hefner Balázst 
(3.c), és Hegyesi Norbertet (3.a). A 6. osztá-
lyosoknál 10 tanulót emelt ki a zsűri. Fekete 
András Zoltán nyerte el korosztálya fődíját, 
ő lett a „Világtájoló- díjas”. A közönségdíj 
mellett Szabó Dalma (6.b), Schmidt Anett 
(6.b) elnyerte a zsűri elismerését is, és Kál-
di Katával (6.c) együtt kiemelt dicséretben 
részesültek. A 7. osztályos korcsoportban 7 
tanuló lett jutalmazva, köztük Frányó Zor-
ka (7.b). Mégiscsak nagyszerű a facebook, 
mert így az egész ország lakossága, ismerő-
sök, barátok, rokonok is láthatják alkotása-
inkat. Köszönjük Miklós Krisztofer apuká-

jának és Kis Lia Liana anyukájának, hogy 
vállalták a díjazott gyerekek utaztatását. 

A szedresi Lovas Udvarház immár 9. alka-
lommal hirdette meg lovas témájú rajzpályá-
zatát. A pályázóknak lovakkal, lovak gondo-
zásával, lovaglással kapcsolatos élményeiket, 
vagy olvasmányélményeiket kellett megvaló-
sítaniuk. Iskolánk tanulói rendszeresen szíve-
sen rajzolnak erre a versenyre, hisz sokuknak 
kedvenc állata a ló. Az ország minden részé-
ről, és határon túlról Szabadkáról összesen 
1600 rajz érkezett a pályázatra, melyből a zsű-
ri 85-öt díjazott és 500 alkotást választott ki 
a kiállításra. Az idei évben iskolánkból öt ta-
nuló részesült díjazásban, és rajtuk kívül még 
hét tanulónk munkáját állították ki. Díjazás-
ban részesült: Miklós Krisztofer (2.b), Lukács 
Sándor (2.b), Kis Lia Liana (3.a), Géringer 
Anna Kincső (6.b), Puskás Letícia (7.a). A ki-
állításon szerepel még: Storcz Boglárka (3.c), 
Beke Alíz (6.a), Szabó Kinga (6.b), Márton 
Gyula (6.b), Szabó Bence (6.c), Dénes Kíra 
(8.b), Takács Szo� (8.c) alkotása.     Bátki Erika

Matematikaverseny
A Katedra Matematikaverseny Országos Dön-
tőjét 2017. május 5-én, a felvidéki Dunaszer-
dahelyen rendezte meg a Katedra Alapítvány 
és a Lilium Aurum könyvkiadó. A döntőnek 
bátaszéki résztvevői is voltak. WERNER PÉ-
TER, a bonyhádi Pető� Sándor Evangélikus 
Gimnázium 8. osztályos tanulója I. helye-
zést ért el. Mattenheim Bálint a bátaszéki II. 
Géza Gimnázium 8. osztályos tanulója III. 
helyen végzett. A versenyben 5-9. évfolyamos 
alapiskolások, és 6-8. osztályos gimnazisták 
vehettek részt, ha a teljesítményük elérte a 
döntőbejutáshoz szükséges ponthatárt. A ver-
senykiírás értelmében a két bátaszéki tanuló a 
9. osztályosokkal versenyeztek. Az elért ered-
ményekhez gratulálunk.                                 KK
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Az áprilisi versenyek ered-
ményeiről – ahogy azt a Ci-

kádor újság előző számában 
jeleztük – az akkori lapzárta miatt most áll 
módunkban beszámolni. A bonyhádi Soly-
már Imre Városi Könyvtár által meghirdetett 
„Múltba Néző” levelezős verseny döntő-
jében I. Ember Diána Magdolna (12.A), a 
II., Fodermayer Eszter (10.A), a III., Jauch 
Norbert (12.A), az V. Szekeres Alíz (11.B), 
a VI. Csankó Dorottya (10.A), a VII. helye-
zést érte el. A versenyzőket felkészítette Péter 
Albert tanár úr és dr. Somosiné Kispál Gab-
riella tanárnő. Ugyancsak a bonyhádi városi 
könyvtár által a 9-12. osztályos középisko-
lásoknak meghirdetett „Leseratte” német 
nyelvű egyéni levelezős verseny döntőjében 
a 9.A osztályos tanulóink szépen szerepel-
tek: Göttlinger Laura III., Mátrai Evelin IV., 
Schroth Anna V. lett. Felkészítőjük Sümeginé 
Szép Mária tanárnő volt. Kaposváron a Fo-
dor József Országos Biológiaverseny dön-
tőjében Göbl Gabriella 12.A osztályos tanuló 
az országos 19. helyezést érte el. Felkészítet-
te: Wernerné Győri Andrea tanárnő. Április 
29-én, szombaton diákjaink a II. Géza Gim-
náziumot képviselve Schrothné Molnár Zsu-
zsanna vezetésével, valamint a különböző 
civil szervezetek tagjaiként is, részt vettek az 
ön kormányzat által szervezett önkéntes vá-
rostakarításban. Május 4-én kora este a 12.A 
és a 12.B osztály tanulói szerenádot adtak a 
nevelőtestület tagjainak a gimnázium aulájá-
ban. Május 5-én, az utolsó tanítási napjukon 
a végzősök „játszóruhában” jelentek meg a 
gimnáziumban, és a hagyományos „baba-
ballagással” búcsúztak el a gyermekkortól 

és az iskolás évektől. Május 6-án, szombaton 
verőfényes időben került sor a  12.A (osztály-
főnökük Németh Ágnes tanárnő) és a 12.B 
osztály (osztályfőnökük Péter Albert tanár 
úr) ballagási ünnepélyére. A hagyományok-
nak megfelelően a végzősök először a tanári 
szobában, szűk körben köszöntek el nevelő-
iktől. Sümegi József igazgató úr itt olvasta fel 
nekik az ünnepélyünkre ellátogatott Gerzsei 
Péternek, a Szekszárdi Tankerületi Központ 
igazgatójának üzenetét is. A hagyományos, 
jelképes utolsó csengőszóra indultak el a 
ballagók, hogy a feldíszített alma materban 
utoljára körbejárják a jól ismert termeket. 
A Himnusz eléneklését követően  Ludwig 
Róbert, Kaszás Maja és Papp Míra átadta 
az iskola zászlaját a 11. évfolyam képviselő-
inek, Ranga Martinnak, Bozsolik Zsó�nak 
és Simondi Lizának. Iskolánk névadójának 
domborművét a 12.A osztályból Göbl Gabri-
ella és Ember Diána, a 12.B osztályból Szabó 
Barnabás és Soós Eszter koszorúzta meg. A 
búcsúztató osztályok (10.A és a 11.AB) rö-
vid köszöntőjét előadták: Egle Gyula Kop-
pány, Bihari Felicián és  Szekeres Alíz. Ezt 
követte a ballagók műsora. Közreműködtek: 
Göbl Gabriella, Illés Imola, Kaszás Maja, 
Papp Míra, Skorday Lilla, Kovács Viktória, 
valamint a Pántlika Zenekar. Sümegi József 
igazgató úr ünnepi beszédét követően sor 
került az iskolai jutalmak átadására. Könyv-
jutalomban részesültek: Kincses Cipriána 
Dzsenna jó tanulmányi eredményéért, szor-
galmáért, Illés Imola a szavalóversenyeken 
való rendszeres szerepléséért, kulturális te-
vékenységéért, Mayer Dóra a jeles előreho-
zott informatika érettségijéért, angol nyelvi 

középfokú nyelvvizsgájáért, Kolep Anett 
az előrehozott német nyelvi középszintű 
érettségijéért és német nyelvi középfokú 
nyelvvizsgájáért, Kovács Viktória a kima-
gasló közösségi munkájáért és német nyelvi 
középfokú nyelvvizsgájáért, Soós Eszter az 
idegen nyelvek tanulása terén mutatott ki-
tartó szorgalmáért, német és angol nyelvi 
középfokú nyelvvizsgájáért, Sárközi Tirza a 
jó tanulmányi eredményéért, angol nyelvből 
szerzett középfokú szóbeli nyelvvizsgájáért, 
Papp Máté, Weimert Evelin és Papp Míra 
előrehozott informatika érettségijéért és né-
met nyelvi középfokú nyelvvizsgájáért, Izsák 
Péter pedig az előrehozott informatika érett-
ségijéért és angol nyelvi középfokú nyelv-
vizsgájáért. A jó és jeles tanulmányi eredmé-
nyéért, a német nyelvi előrehozott közép-és 
emelt szintű jeles érettségijéért, középfokú 
nyelvvizsgájáért kapott jutalmat: Balázs 
Gergely, Keszeli Patrik, Szabó Kinga Klára. 
Pál�y Pál tanár úr adta át a Szűcs Péter-dí-
jat Bátai Eszter 12.A osztályos tanulónak a 
gimnáziumi évek alatt nyújtott sporttelje-
sítményének elismeréseként. A mindig jó és 
jeles tanulmányi eredményei mellett az ál-
talános iskolában működő Alapfokú Művé-
szeti Iskola moderntánc tanszakának diákja 
volt. A IV. Országos Modern-és Kortárstánc 
Versenyen 3. helyezett lett egyéniben. A 
megyei úszóversenyeken többször is ezüst-
és bronzérmeket szerzett. Az Atomerőmű 
KSC Szekszárd Junior kosárlabda csapatá-
nak is tagja. A Vicze János Sportalapítvány 
nevében Rudolf László adta át a „Bátaszék 
város jó tanuló-jó sportolója”-díjat  Kaszás 
Maja 12.A és Ludwig Róbert 12.B osztályos 
tanulóknak. Kaszás Maja az évek során vé-
gig jeles és jó tanulmányi eredményt ért el, 
német és angol nyelvből is megszerezte a kö-
zépfokú nyelvvizsgát. Sportolóként a karate 
sportágban ért el kimagasló eredményeket: 
többszörös magyar bajnoki cím tulajdonosa, 
a Wado-Kai Európa- bajnokságon kétsze-
res ezüst- és bronzérmes, a Magyarorszá-
gon rendezett nemzetközi Tatami Kupán 
kétszeres aranyérmes, a magyar válogatott 
tagjaként a törökországi International Sport 
Games 3. helyezettje volt. Két alkalommal 
a „Tolna megye legjobb sportolója” címet is 
elnyerte karate sportágban. Ludwig Róbert 
a gimnáziumi tanulmányait végig jó és jeles 
eredménnyel végezte. Az atlétika és a karate 
sportágban ért el kiemelkedő sportsikereket. 
A 2014-es Országos Diákolimpia döntőjében 
a 110 méteres gátfutásban aranyérmet szerzett. 

(Folytatás a következő oldalon.)

GÉZÁS HÍREK
ményeiről – ahogy azt a Ci
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A karate sportágban országos és nemzetkö-
zi versenyeken is remekelt: többek között az 
angliai Wado-Kai kontinensviadalon junior 
Európa-bajnok, majd 2016-ban a felnőttek 
mezőnyében az Európa-bajnokságon bron-
zérmes lett. A Bátaszéki Német Nemzetiségi 
Önkormányzat nevében Schä�er István ok-
levelet és könyvutalványt adott át Péter Ani-
ta 12.A osztályos tanulónak, akit az idegen 
nyelvek tanulása során elért kiváló eredmé-
nyeiért tartott a díjazásra érdemesnek. Anita 
a gimnáziumi tanulmányai során jó, 
jeles és kitűnő eredményeket ért el, 
előrehozott emelt szintű érettségit 
tett jeles eredménnyel angol és né-
met nyelvből, ezzel mindkét nyelvből 
megszerezte a középfokú nyelvvizs-
gát is. Évek óta hagyomány a II. Géza 
Gimnázium ballagási ünnepélyein, 
hogy Bátaszék Város Önkormány-
zata nevében városunk polgármes-
tere megjutalmazza a ballagók közül 
azokat a tanulókat, akik a gimnázi-
umi éveik alatt kimagasló művészeti 
tevékenységükkel gaz dagították Báta-
szék város életét. Dr. Bozsolik Róbert 
polgármester úr az idei évben Skor-
day Lilla 12.A és Szabó Barnabás 12.B osztá-
lyos tanulónak adta át a jutalmakat. Skorday 
Lilla általános iskolás kora óta trombita majd 
tenorkürt hangszeren játszott. A Bátaszéki 
I�úsági Fúvószenekar oszlopos tagja. A zene-
karral hazai és külföldi fellépéseken rendsze-
resen szerepelt, például Pécsváradon arany 
minősítést kaptak, felléptek Szlovéniában, 
Németországban. Néhány éve más zenekarok 
is megkeresték, hogy segítse ki őket, így pél-
dául a Szekszárdi Tűzoltó Zenekarral Horvát-
országban, a Nagymányoki Fúvószenekarral 
Lengyelországban turnézott. A Tolnai I�úsá-
gi Fúvószenekart a prágai minősítőn segítette 
ki. Azóta tagja is lett a zenekarnak. 2007-ben 
kezdett táncolni a Bátaszéki Heimat Német 
Nemzetiségi Tánccsoportban, melynek a mai 
napig egyik leglelkesebb tagja. Rendszeresen 
fellép a városi és iskolai kulturális rendezvé-
nyeken. Szabó Barnabás a Pántlika Zene-
kar tagjaként a Géza-gálák, a Géza-bálok, 
szalagtűző ünnepélyek, városi rendezvények 
rendszeres fellépője volt. Igényes zenélésük-
kel elismerést vívtak ki maguknak szakmai 
berkekben is: ők képviselték hazánkat Olasz-
országban a milánói világkiállításon, a Belgi-
umban élő magyarok találkozóján, felléptek a 
Budai Várban is. Kiemelkedő kulturális tevé-
kenységével Barnabás hozzájárult a város és 
az iskola hírnevének öregbítéséhez. 1993 óta 
ítéli oda a II. Géza Gimnázium tantestülete 
a „PRO EMINENTE LABORE”-plakettet 
a gimnáziumi tanulmányai során legkiemel-
kedőbb teljesítményt nyújtott végzős tanu-

lóknak. Ezt a díjat az idei tanévben Ember 
Diána és Göbl Gabriella érdemelte ki. Ember 
Diána Magdolna az elmúlt hat évben kitar-
tó szorgalommal, példás magatartással érte 
el kitűnő tanulmányi eredményeit. Minden 
tanévben tantestületi dicséretet kapott. In-
formatika és német nyelv tantárgyból elő-
rehozott középszintű érettségit tett, német 
nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett. 
Göbl Gabriella kitartó szorgalmával, példás 
magatartásával jeles és kitűnő tanulmányi 

eredményeket ért el. Informatikából előre-
hozott középszintű, német nyelvből előreho-
zott közép-és emelt szintű érettségit tett jeles 
eredménnyel, mellyel megkapta a középfokú 
nyelvvizsgát is. Angol nyelvből is megsze-
rezte a középfokú nyelvvizsgát. A Géza-napi 
megyei szavalóversenyeken kétszer is harma-
dik helyezést ért el. A ballagási ünnepély egy 
látványos gesztussal zárult: a végzősök közö-
sen színes lu�kat eresztettek a levegőbe. Az 
emelkedett hangulatú, bensőséges  ünnepély 
fegyelmezett, zökkenőmentes lebonyolításá-
ért dicséret illeti a 11.AB és a 10.A osztály ta-
nulóit, az osztályfőnököket, Péter Péter tanár 
urat és Schrothné Molnár Zsuzsanna tanár-
nőt. Ezúton is köszönetet mondunk a hango-
sításban közreműködő Tanner Vilmosnak és 
Zeyer Gábornak.

Május 8-tól rendben lezajlottak az írásbeli 
érettségi vizsgák. A szaktanárok által kija-
vított és értékelt dolgozatokat június 6-án 
tekinthetik meg az érettségizők. A II.Géza 
Gimnáziumban is lezajlottak az Országos 
Kompetenciamérések: a 8. osztályosok má-
jus 17-én német és angol nyelvi felmérést 
írtak, május 24-én a 8. és 10. évfolyamosok 
szövegértési és matematikai felmérésben vet-
tek részt. Május 17-26-ig a 7-9. évfolyamos 
tanulók közül 10 fő Besigheimbe utazott, 
hogy a hagyományos diákcsere program ke-
retében a német vendéglátó diákok és család-
juk körében gyakorolhassák a német nyelvet. 
A gézásokat két nevelő kísérte el: Schrothné 
Molnár Zsuzsanna és Pulai Erzsébet tanár-

nő. Az idei program mottója a „VÍZ” volt. 
Ennek jegyében a �atalok meglátogattak 
egy ásványvizet palackozó üzemet, elmen-
tek egy élményfürdőbe, közös ra�ingolás 
(vadvízi evezés) és városnézés is szerepelt a 
családi programok mellett. Minden bizony-
nyal az idei csereutazás is hozzájárult a test-
vériskolai kapcsolataink elmélyítéséhez és a 
tanulók nyelvtudásának gyarapításához. A 
Szekszárd Város Környéki  Atlétikai Ver-
senyen a 8.A osztály tanulói közül Takács 

Luca kislabdahajításban negyedik 
lett, Csendes Szonja magasugrásban 
első lett, Győri Petra 300 méteres 
futásban szintén első lett, ezzel beju-
tottak a megyei döntőbe, ahol Győri 
Petra második lett. Az Atlétika Di-
ákolimpia megyei döntőjében a VI. 
korcsoportban Herner Dóra (11.B) 
súlylökésben  V., diszkoszvetésben 
IV., gerelyhajításban pedig  II. lett, 
így ebben a számban bejutott az or-
szágos döntőbe. Bátai Eszter 12.A 
osztályos tanuló az Atomerőmű KSC 
Szekszárd i� kosárlabdacsapatának 
tagjaként III. helyezést ért el. Május 
13-án Pécsen az Országos Apáczai 

Táncfesztiválon egyéniben a 8.A osztályból 
Biró Laura és Győri Petra egyéniben III. he-
lyezést ért el. Felkészítőjük Halasi Henrietta 
tanárnő volt. Június 1-jén délután került sor a 
Bátaszék Város Önkormányzata által szerve-
zett pedagógusnapi ünnepségre, amelynek 
keretében a gézás diákok a pedagógusokkal 
együtt megtekinthették a budapesti Esztrád 
Színháznak Örkény István Tóték című drá-
májából színre vitt előadását a Pető� Sándor 
Művelődési Házban. Június 8-15-ig zajlanak 
az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. 
Iskolánk tanulói történelemből, német és an-
gol nyelvből, illetve matematikából vállalták 
ezt a megmérettetést. Május és június hónap 
az osztálykirándulások kedvelt időszaka. A 
7.A osztályosok Pulai Erzsébet és Sümeginé 
Bátai Margit tanárnő kíséretével két napra 
Kaposvár és Zselíc felfedezésére indulnak, 
a 11.AB osztály Péter Péter tanár úr vezeté-
sével a Keszthely-Badacsony-Pálköve-Szig-
liget útvonalat járják be, a 8.A osztályosok 
Wernerné Győri Andrea és Postáné Herendi 
Yvett tanárnők kíséretével Tihanyba és Ba-
latonföldvárra utaznak. A 10.A osztályosok 
Schrothné Molnár Zsuzsanna tanárnő veze-
tésével Bajára kirándulnak.

A 2016/2017. tanév utolsó tanítási napja 
június 15-e. A szóbeli érettségi vizsgák jú-
nius 19-22-ig zajlanak. A tanévzáró ünnepé-
lyt június 23-án tartjuk. Ezen a napon kerül 
sor a következő tanévben tanulmányaikat a 
II. Géza Gimnázium 7. vagy 9. évfolyamán 
megkezdő új diákok beiratkozására.
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Június 24-én kerül sor a Bátaszéki Gim-
názium első érettségiző osztályának 50. éves 
érettségi találkozójára. Ezúton is gratulálunk 
és szeretettel köszöntjük a találkozó minden 
résztvevőjét.                                 Horváth Jánosné

HASZNOS TUDNIVALÓK

Június 26-30-ig honismereti tábort szerve-
zünk a II. Géza Gimnáziumban a jelenlegi és 
a leendő gézások számára. A tábort Sümegi 
József igazgató úr vezeti. 

Célja: a „csapatépítés”, valamint a környék 
látnivalóinak megismertetése. 

A program Bátaszék Város Közoktatási, 
Közművelődési és Műemlékvédelmi Köz-
alapítványának támogatásával, valamint a 
Géza-báli adományok jóvoltából valósul 
meg.

Beíratkozás: június 23-án (pénteken) 
9-12 óráig a 2017/2018. tanévben a tanul-

mányaikat a II. Géza Gimnázium 7. vagy 9. 
évfolyamán megkezdő új diákok számára. 

 Nyári nyitva tartás: szerdánként 8-12 
óráig lesz lehetőség hivatalos ügyintézésre 
a gimnázium titkárságán személyesen vagy 
telefonon a 74/493-358-as telefonszámon. 
Más napokon az iskola zárva lesz.

Javítóvizsga: augusztus 25-én (pénte-
ken) 8 órakor(megjelenés ünnepi öltözet-
ben, a bizonyítványt el kell hozni)

Tanévnyitó ünnepély: szeptember 1-jén 
(pénteken) 8 órakor (megjelenés ünnepi 
öltözetben). Tankönyvosztás: minden év-
folyam számára szeptember 1-jén lesz. Ez a 
nap az első tanítási nap is, amelyre jegyzet-
füzetet, íróeszközt, valamint a bizonyítványt 
hozni kell. Ezen a napon az év eleji hivata-
los adategyeztetésre is sor kerül, ezért el kell 
hozni a személyi igazolványt, a lakcímkár-
tyát és a TAJ-kártyát is. Aznap a menzán 
ebéd még nem lesz. 

Gondzási Köpont 
Calá– és Gyermkjóéi Szolglta 

 
NYÁRI PROGRAMOK 2017. 

2017.06.10.     Lóerők éjszakája, látogatás  
          Tökölre a gyorsulási versenyre* 

2017.06.23.     Uszodai látogatás 

2017.06.30.    Kézműves foglalkozás 

2017.07.07.    Biciklitúra és sziklamászás  
          Mórágyon 

2017.07.14.     Városi játékos sorverseny 

2017.07.21.     Lugio‐napok Dunaszekcsőn* 

2017.07.28.     Tropicariumi kirándulás  
          Budapesten* 

2017.08.04.    Baranta  

2017.08.11.     Bikal kirándulás* 

2017.08.18.     pécsi állatkerti látogatás* 

2017.08.25.    alsónyéki nyárzáró lovaglás és  
          habparti 

A  programok változásának lehetősége fennáll! 

Jelentkezési határidő: 2017. június 13. 

Jelentkezés: Gondozási  Központ Bátaszék Budai u. 21.  
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

A *‐gal jelölt kirándulásoknál a létszám korlátozva van. (max. 18 fő). 

Mini Galéria 
ÓVODÁSOK RAJZKIÁLLÍTÁSA

Megtekinthető: június hónapban

SZABÓNÉ MANGA MÁRIA MUNKÁI
Megtekinthetők: július hónapban

Ünnepi könyvhét
Egy történelmi család, Zrínyiek című 

előadás keretében a Határtalan hűség című 
történelmi kisregényt ismerhetik meg, 

melyet a szerző Gyócsi László mutat be.

Felhívás
Kedves Szülők!
Tisztelettel kérnénk mindazokat, akik-
nek 2013-ban a Városi Óvoda területére 
fát ültettünk, hogy a facsemetéket gon-
dozzák. Az óvoda nyitva tartási ideje 
alatt a csemeték gondozása megoldha-
tó, így aki érintett, szíveskedjék a vállalt 
kötelezettségének eleget tenni. Jelen 
felhívással szeretnénk elkerülni, hogy 
az érintetteket levélben is megkeressük. 
Tájékoztatásul közöljük, hogy nem az 
óvoda dolgozóinak feladata a facseme-
ték körül kigazolni. Ők eddig ezt már 
számtalanszor megtették, helyettünk, 
de ne éljünk vissza a türelmükkel. Je-
len helyzetben 18 család érintettségéről 
beszélünk. Megértésüket köszönjük a 
szervezők nevében: Sági Lajosné.

A VÁROSI 
KÖNYVTÁR 

HÍREI
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Június 10. szombat, 14:00 órától
MAJÁLIS A NAPSUGÁR  

NYUGDÍJAS EGYLETTEL
Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
További információ: Mezei Bonifácné, 

20/455-7762

Június 18. csütörtök, 18.00 óra
AZ ELŐREFORMÁCIÓ 

500 ÉVE – TÖTTŐS GÁBOR 
ELŐADÁSSOROZATA

Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
További információ: Ócsai Krisztina, 

74/493-690

Június 18-23. és június 25-30.
BÁRÁNYKÉPZŐ NAPKÖZIS TÁBOR

További információ: Fekete Zoltán, 
30/678-3410

Június 20-augusztus 20-ig
KÉZMŰVES NAPKÖZIS TÁBOR

További információ: Horváth Elekné, 
30/235-1197

Június 24. szombat, 19:00-21:00 óráig
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

Helye: Bátaszék, Tájház
További információ:  

Kalmár Éva, 74/493-690

Június 24. szombat, 21:00 óra
SZENT IVÁN ÉJI HANGVERSENY

Helye: Bátaszék, Romkert
További információ:  

Jagicza József, 30/688-8454

Június 30 – július 1.
VÁROS NAPJA

További információ:  
Izsák Mónika 74/493-690

Július 7. péntek, 19:00-22:00 óráig
TÁNCOLJ VELÜNK! – UTCAFESZTIVÁL
További információk: Kalmár Éva, 74/493-690

Június 10., 23., 30., július 14., 21., 28., 
augusztus 4., 11., 18., 25.

GONDOZÁSI KÖZPONT GYERMEK-
JÓLÉTI SZOLGÁLATA NYÁRI TÁBORA

További információ:  
Borosné Simon Zsuzsanna, 74/491-622

Július 18-23. 
CSERKÉSZTÁBOR

További információ: Fekete Zoltán, 
30/678-3410

Augusztus 13-18. 
ROMA ÖNKORMÁNYZAT LOVÁRI 

NYELV- ÉS OLVASÓTÁBOR
További információ: Horváth Elekné, 

30/235-1197

Június és július hónapban
MINI GALÉRIA

Június: Óvodások rajzkiállítása
Július: Szabóné Manga Mária munkái
Helye: Kersztély Gyula Városi Könyvtár

További információ:  
Sági Lajosné, 74/491-076

Minden hétfőn 19.00-20.00 óráig
AEROBIK 

Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
További információ:  

Mihály Nóra, 30/493-7339

Minden kedden 17.00-19.00 óráig 
VARRÓKÖR

Helye: Keresztély Gyula Városi Könyvtár
További információ:  

Sági Lajosné, 74/493-076

Minden kedden 18.00-19.00 óráig
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA

Helye: Bátaszéki Sportcsarnok, tükrös 
terme. További információk: Mészárosné 

Székely Viola, 30/937-2963

Minden szerdán 17.30-18.30 óráig
ZUMBA

Helye: II. Géza Gimnázium
További információ: Bodor Andrea, 

30/366-0688, Boda Boglárka 20/224-8103

Minden csütörtökön 18.00-19.00 óráig
GYÓGYTORNA

Helye: Bátaszéki Sportcsarnok, tükrös  
terme. További információ:  

Dózsa Attiláné, 30/215-3886

Minden pénteken 17.30-18.30 óráig
PILATES

Helye: Bátaszéki Sportcsarnok, 
tükrös terme. 

További információ: Istvánovics Ildikó, 
30/777-5621

PROGRAMAJÁNLÓ
J Ú N I U S – J Ú L I U S  H Ó N A P B A N 

2017. május 14-én került megrendezésre 
az U11 hivatalos MKOSZ Tolna megyei 
bajnokságának – régi nevén Nyuszi Kupa 
– utolsó fordulója. A Bátaszéki Oroszlánok 
egész évben jól szerepeltek, és a hasonló 
lehetőségekkel rendelkező csapatokkal 
(gondolunk itt az edzésszámra) hol szoros 
mérkőzést játszottunk, hol pedig 15-20 
pontos győzelemmel tértünk haza. Szezon 

elejétől végig zsebeltük be a győzelmeket, 
majd mikor feljutottunk a C csoportba 
és olyan ellenfelekkel kerültünk össze, 
ahol már magasabb edzésszámban foly-
nak a csapatok felkészítése, nem tudtunk 
„partyban maradni”. Az egész év alapján 
kiemelkedő volt Ruppert Edmond, Bakó 
Bálint. Az utolsó forduló eredményei: Bá-
taszéki Oroszlánok-Széchenyi Malamut: 

19-40 ( 4-6, 2+5-6+4, 6-10,2-14) Pontszer-
zők: Ruppert 8, Bakó 4, Papp 2, Besszer 
1, Szikszai 1, Tóth 1, Kollár 1, Hegyesi 1. 
Ahogyan a negyed eredmények is jelzik 
az utolsó negyedben ment el a mérkőzés. 
Gratulálunk a bonyhádi csapatnak. Bá-
taszéki Oroszlánok-Babits Lurkók: 32-14 
(12-3, 4+7-4+6, 2-0, 7-1) Pontszerzők: 
Bakó 15, Ruppert 8, Szikszai 2, Tóth 2, 

KOSARAS HÍREK
Oroszlánok ezüsttel a nyakukban
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Lassan vége az idénynek az 
utánpótlás labdarúgóknál. Csapa-

taink derekasan helyt álltak a Bozsik prog-
ram eseményein. A kicsik U-7 és U-9 kor-
osztályban minden Szekszárdon rendezett 
eseményen ott voltak Tenczlinger Tímea 
és Dorn Ernő irányításával. Köszönet a 
szülőknek a kisfocisták szállításában nyúj-
tott segítségért! Folytatás ugyanígy a 
Bozsikban jövőre, de mielőtt jönne a 
nyári szünet, megrendezésre kerül a 
szokásos Cikádor kupa. A Vicze János 
sportpályán évek óta megrendezett 
esemény várható időpontja június 
18-a. Itt a helyi csapat mellet Decs, 
Szekszárd, Őcsény óvodás játéko-
saiból felálló csapatok is lesznek. A 
mérkőzéseket a Bátaszék SE edzői 
vezetik, és mindenki jutalomban 
részesül. Nagyobb korosztályban is 
vége a Bozsik programnak. Sok új já-
tékos került ebben az évben a labda-
rúgó szakosztály különböző csapata-
iba, ezek a tornák megfelelőek voltak 
a gyakorlásra és csapatépítésre. A játéko-
sok nem csak helyi kötődésűek, hanem a 
környező településekről is többen járnak 
edzésre hozzánk. Pörböly, Alsónyék, Báta, 
Várdomb, Mórágy és Alsónána is ad �atal 
labdarúgót a helyi korosztályos csapatok-
nak. Tenczlinger Tamás és az U-11-s kor-
osztály Bozsik programos szereplése kü-
lön említést érdemel, mert igen tehetséges 
játékosok alkotják a most formálódó csa-
patot. Innen rendszeresen kerül ki a torna 
legjobb játékosa vagy kapusa cím nyertese. 
Hefner Balázs, Pankovics Roland, Sárközi 
Olivér, Megyesi Norbert, Várda Ákos és a 
többiek sok szép pillanatot éltek meg ebben 
az évben, és reméljük sok örömet okoznak 

majd a szurkolóknak is. Az U-13, U-14-s 
korosztály a megyei bajnokságban egy 
nagyon szép tavaszt produkált. Bár még 
mindig ők alkották a leg�atalabb életkorú 
csapatot, már így is szorosabb mérkőzé-
seket játszottak (Fadd ellen az utolsó má-
sodpercben kaptak ki), és két meglepetés 
győzelmet arattak Baracs és Dunaföldvár 

ellen. Ha az utolsó mérkőzésen Őcsényben 
sikerülne a bravúr, akkor a csapat 8. helyen 
végezne a bajnokságban. Jó hír a csapat öl-
tözőjéből, hogy a megyei válogatottba 3 
játékos került be: Berényi Szilveszter, Var-
jas Balázs és a mórágyi Csipak Bálint akik 
a május 25-én megrendezendő Öt Megye 
Tornáján képviselik egyesületünket. A 

válogatottal edzett és tartaléknak 
beírt Ligeti Áron és Kanalas István 
is nagyon jó teljesítményt nyúj-
tott. U-16-os csapatunk a rájátszás 
alsóházában magabiztosan vezet, 
és egyre jobban látszik rajta, Tóbi 
István és Tenczlinger Tamás keze 
munkája. Az ősszel még formáló-
dó csapat a tavaszt már nagyon jó 
eredményekkel zárja. Ami a legna-
gyobb öröm itt is, hogy az edzők-
nek már nem a csapat alacsony 
létszáma okoz gondot, hiszen a �úk 
rendszeresen 4-5 csere lehetőséget 
kínálnak a trénereknek.                VZ

L A B D A R Ú G Á S

Bozsolik 1, Kollár 1, Papp 1, Dékány. 1, 
Besszer 1. Két mérkőzés alapján kiemelke-
dő volt Bakó Bálint teljesítménye, küzde-
ni tudása! A szezon végén az U11 Mkosz 
Tolna megyei bajnokságában az E csoport 
második helyén végeztünk. A csapat tagjai 
voltak: Ruppert Edmond, Besszer Bettina, 
Heberling Balázs, Bozsolik Sarolta, Szik-
szai Balázs, Tóth Tarhos, Kolep Lili, Kollár 
Levente, Papp Zaránd, Bakó Bálint, Kollár 
Lilla, Dékány Zóra, Molnár Pál, Hegyesi 
Norbert, és a 7 fordulóban végig ügyesen 
játszó, de sajnos az utolsó fordulóra sérült 
Rácz Nóra.                           Matejcsek-Lerch Éva



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

16 2017. JÚNIUS 7.

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

S P O R T

Április 8-án rendeztük meg – immár 12. 
alkalommal – a Tavaszi Bátaszék Bajnok-
ságot, melyen generációk nőttek fel. Azért 
keltettük életre, hogy az általános iskolás 
korosztálynak olyan versenyzési lehetősé-
get teremtsünk, melyen biztosított a sike-
rélmény, a tapasztalatgyűjtés, és az egyéni 
versenyekre nem jellemző egyéni bánás-
mód, oda�gyelés. Az évek során igyekez-
tünk egyre több energiát fordítani erre a 
versenyre, mondván a legfontosabb pont-
ja a csapatépítésnek maga az utánpótlás. 
Egyre korszerűbb versenykörülményeket 
alakítottunk ki, és idővel bevontuk az óvo-
dás korosztályt is, ezzel együtt az ovisok 
körében oly népszerű szivacsküzdelem 
versenyszámot is. Az idővel több környék-
beli klub is megpróbálkozott a saját házi 
versenyével, legtöbben sikertelenül. Ezért 
többen úgy döntöttek, csatlakoznak hoz-
zánk, így a verseny már nem tipikusan házi 
verseny lett, noha a versenyzői gárda zöme, 
azért a Bátaszék SE karatékáiból áll össze. A 
XII. Tavaszi Bátaszék Bajnokságra ezúttal 
4 csapat, mintegy 114 versenyzője jött el, 
és mérte össze a tudását. Örülünk annak, 
hogy Bátaszék a karate révén regionális ve-
zető szerepet tölthet be és ezt már a Magyar 
Karate Szakszövetség is elismeri, sőt együtt-
működési szerződéssel pecsételte meg. A 
faddi, tolnai, szekszárdi, dombóvári és mo-
hácsi gyerekek pedig szintén örültek, mert 
mint mindig most is igyekeztünk jó házi-
gazdái lenni ennek a regionális sportbaráti 

kapcsolatokat erősítő rendezvénynek. A 
bátaszéki bajnokok Kihon versenyszám-
ban: Ébert Attila, Kökönyei-Tóth Barna-
bás, Váncsa Zsombor, Illés Merse, Farkas 
Ada. Kata versenyszámban: Izsák Gergő, 
Steigler Bence, Szilágyi Tamás, Nagy Ger-
gő, Kiss Bánk Botond, Máté Mirkó, Marosi 
Liza, Köbli Ágnes. Szivacsküzdelemben: 
Nagy-Jánosi Bátor, Ferger Bence, Farkas 
Ada. Kumite versenyszámban: Steigler 
Bence, Papp-Bonnyai Balázs, Nagy-Jánosi 
Botond, Nagy Gergő, Kiss Bánk Botond, 

Ligeti Ákos, Hegedüs Mirjam, Marosi Liza, 
Köbli Ágnes. Az otthoni versenyt követően 
pár hét szabadsága volt a csapatnak, majd 
ismételten egy nagyobb megmérettetés 
következett az Erzsébet Kupa, melynek 
a Soroksári Sportcsarnok adott otthont. 
A több, mint 30 csapatot és 400 fő körüli 
mezőnyt felvonultató versenyen a bátaszé-
kiek nagyon jól szerepeltek. Nyílt WKF 
versenyről lévén szó, ezúttal csak kumite 
kategóriákban neveztünk. A nagyobbak-
nak próbáltunk több lehetőséget is adni 
felnevezésekkel, nem eredménytelenül. A 
kisebb kezdő versenyzőink is ügyesen sze-
repeltek Bognár Barna és Kovács Sándor a 
bronzcsatában estek ki. A nagyobbak közül 
Mendi Noémi, Gáll Péter, és Nagy Ákos is 
duplázni tudtak. A legnagyobb eredmény-
nek Kiss Bánk Botond első helyezése szá-
mított, melyet 4 győztes meccsel tudott 
abszolválni. Továbbá Mendi Noémi, utolsó 
i� kategóriás versenye is remekül sikerült, 
mind az i�úsági, mind pedig a kadet kor-
osztályban első helyezést ért el. A külföl-
di klubokat is felvonultató mezőnyben 6 
arany, 5 ezüst és 3 bronzéremmel az előke-
lő 3. helyen végzett csapatunk. Az Erzsébet 
Kupa eredményei: Aranyérmes: Gáll Péter, 
Steigler Bence, Kiss Bánk Botond, Mendi 
Noémi (két kategóriában), Mórocz Ákos 
Ezüstérmes: Felpéczi Dániel, Nagy Ákos, 
Liska Zsó�a, Verebi Máté, Takács Kolos 
Bronzérmes: Gáll Péter, Győri Liána, Nagy 

KARATÉS HÍREK – Az utánpótlásé volt a fôszerep

Parázs küzdelmek a szivacskumitén

Izsák Fruzsina kihon közben
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Április 27-én rendeztük meg tavaszi házi 
bajnokságunkat, melyen rekord létszámú – 
több mint 100 diák – jelent meg. A kiemel-
kedő létszám oka, az úszás népszerűsége 
mellett, hogy az idén is különválasztottuk 
az amatőr és haladó kategóriákat. Az amatőr 
versenyzőknek a kismedencében, illetve a 
nagymedencében 25 méteren kellett tel-
jesíteniük, míg a haladóknak a klasszikus 

diákolimpiai távokat kellett megtenniük. A 
verseny nagyon jó hangulatban telt, az uszo-
da ismét „csúcsra” volt járatva. Igyekeztünk 
úgy összeállítani a kategóriákat, hogy minél 
több érmet oszthassunk, de aki lemaradt, an-
nak is ajándékkal igyekeztünk kedveskedni, 
és jelezni, hogy örülünk, hogy részt vettek 
a versenyen. Mindannyiunk számára öröm 
az, hogy ennyi gyerek vállalja évről évre az 
úszást, és így gyönyörű uszodánk kihasznált-
sága megkérdőjelezhetetlen. Köszönet a test-
nevelés munkaközösségnek, a gimnazista 
úszóknak, valamint az uszoda dolgozóinak, 
hogy pro� módon, gördülékenyen zajlott a 
verseny. Bátaszéki házi bajnokaink amatőr 
kategóriákban: Horváth Martin, Pomsár 

Anna, Bóka Donát, Kollár Lilla, Bakó Bá-
lint, Berlinger Noémi, Izsák Bence, Bozsolik 
Sarolta, Bognár Barna, Diószegi Réka. Báta-
széki házi bajnokaink gyorsúszásban:

Elekes Máté, Rácz Nóra, Ruppert Ed-
mond, Mattenheim Janka, Szűcs Kristóf, 
Zoltán Nóra, Mattenheim Bálint, Rajnai 
Viktória. Bátaszéki házi bajnokaink mel-
lúszásban: Elekes Máté, Hefner Zsó�, Sala-
mon Csanád, Schön Panka, Szűcs Kristóf, 
Fodermayer Anna, Mattenheim Bálint, 
Rajnai Viktória. Bátaszéki házi bajnoka-
ink hátúszásban: Elekes Máté, Rácz Nóra, 
Ruppert Edmond, Mattenheim Janka, Gáll 
Kristóf, Fodermayer Anna, Mattenheim 
Bálint, Rajnai Viktória.                           -akoszu-

Ákos. Május elején egy kisebb pihenő kö-
vetkezett, majd az utánpótlásé volt a fősze-
rep. Május 20-án került megrendezésre 
a Wado Utánpótlás Országos Bajnokság, 
melyen ezúttal 9 csapat közel 200 verseny-
zője mérte össze tudását. A kis versenyzők 
több kategóriában mérhették össze tudá-
sukat. Több olyan versenyszám is kialakult 
az évek során melyek a későbbi versenyzést 
segítik elő. Ilyen a későbbi formagyakor-
latra felkészítő shiko dachi és zenkutsu 
dachi versenyszám, vagy a későbbi szabad 
küzdelemre felkészítő szivacskumite. Az 
előkészítő utánpótlás kategóriák mellett 
természetesen lehetőség volt Kata és Ku-
mite versenyszámban is nevezni. A mieink 

remekeltek így a 9 csapatból az éremtáb-
la élén végeztünk 36 arany, 20 ezüst és 27 
bronzéremmel. Köszönet a lelkes szülői 
gárdának, és a segítőknek Antal Jánosnak, 
Köbli Katának, Mórocz Ákosnak, Győri 
Liának, Miklós Nórinak, Szente Zsó�nak, 
Nagy Zsoltnak. Köszönjük a bírói mun-
kát Karpjuk Gyurinak, Kovács Zoltánnak, 
Babos Csabának és Szilágyi Viktornak. És 
végül de nem utolsó sorban nagy köszönet 
Babos Csabának és Antal Jánosnak, akik 
az utóbbi időben markánsan részt vesznek 
az utánpótlás nevelésben. Team Work, je-
les!! Hajrá Bátaszék!! Az Utánpótlás OB 
eredményei: I.hely: Bognár Barna (kata, 
kihon, kumite), Böcz Kamilla (szivacs), 

Elekes Máté (kihon, kumite), Gáll Dániel 
(kihon), Hegedüs Mirjam (kihon), Izsák 
Bence (kumite), Izsák Fruzsina (szivacs, 
kumite), Izsák Gergő (kihon, kumite), 
Kiss Bánk Botond (kata, kumite), Kiss 
Máté (szivacs), Lisztes Levente (kihon, 
kata), Mádai Nóra (kumite), Marosi Liza 
(szivacs), Mátyás Eszter (kihon, szivacs), 
Müller Zalán (szivacs), Nagy Gergő (kata), 
Nagy Zsolt (kata), Papp-Bonnyai Balázs 
(kumite), Rózsahegyi Richárd (szivacs), 
Steigler Bence (kihon, kata, kumite), Sza-
bó Gergő (kumite), Váncsa Zsombor (ki-
hon), Varga Máté (szivacs, kumite), Kiss 
Bánk Botond, Nagy-Jánosi Botond, Szabó 
Gergő (csapat kata) II.hely: Böcz Kamilla 
(kihon, kata, kumite), Elekes Máté (kata), 
Gáll Dániel (szivacs, kumite), Izsák Ben-
ce (kata), Kékes Gábor (kata), Kiss Máté 
(kihon), Kovács Sándor (kihon), Lisztes 
Levente (szivacs), Marosi Liza (kata, kumi-
te), Máté Mirkó (kata, kumite), Nagy Zsolt 
(kumite), Papp-Bonnyai Balázs (kihon), 
Nagy-Jánosi Botond (kumite), Rózsahegyi 
Richárd (kata, kumite) III.hely: Hegedüs 
Mirjam (szivacs, kumite), Izsák Fruzsina 
(kihon), Izsák Gergő (kata), Kékes Gábor 
(kihon, kumite), Kiss Máté (kumite), Ko-
vács Sándor (kata, kumite), Köbli Ágnes 
(kata, kumite), Lisztes Levente (kumite), 
Mádai Nóra (kihon, kata), Marosi Liza (ki-
hon), Mátyás Eszter (kata, kumite), Mül-
ler Zalán (kihon), Nagy Gergő (kumite), 
Papp-Bonnyai Balázs (kata), Péter Boglár-
ka (kata, kumite), Rózsahegyi Richárd (ki-
hon), Szabó Gergő (kata), Váncsa Zsombor 
(szivacs, kumite), Varga Máté (kihon)

-akoszu-
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Rekordlétszám a házi úszóversenyen
Izsák Fruzsina kihon közben
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