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A FEJE TETEJÉRE ÁLL A VILÁG…
VIDÁM TÉLBÚCSÚZTATÁS A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

A farsangi alakoskodás hazánkban a 15. szá-
zad óta ismeretes. A jellemzője, hogy olyan 
ünnepi időszak, amelyben a hétköznapi élet-
től eltérő dolgok történhetnek, felbomolhat 
a szokásos rend. Ahogy ilyenkor mondani 
szokták: a feje tetejére áll a világ. A farsang a 
tél befejezésére utal. Ennyiben a téli ünnep-
kör része, de már az előre, a tavaszra utaló 
mozzanatok is megjelennek benne. 

Bátaszék sincs híján a farsangolásban. 
Jelmezes felvonulásokat tartanak az óvo-
dában, az iskolában, és a hagyományőrző 

csoportok sem restek a mulatozás, a far-
sangi mókázás terén. 

A szokások és hiedelmek zömének 
szempontjából azonban többnyire far-
sangvasárnap, farsanghétfő és húshagyó-
kedd alkotja az igazi farsangot. A záró há-
rom napot „farsang farkának” is nevezik. 

Ebben az évben nagyon rövid a farsangi 
időszak. A kezdete szokás szerint január 
6., vízkereszt, a vége pedig a nagyböjtöt 
megelőző húshagyó kedd éjfél, amelyik 
az idén február 13. A farsang farkát ezért 

meghúzzuk egy kicsit, és február 22-én 
(csütörtökön), 18 órától igazán derűs 
hangulatban szeretnénk búcsúztatni, 
vagy ha kell, elűzni a telet. Ebben lesz a 
segítségünkre Sebestyén István, bukovi-
nai székely népművész, ének- és mese-
mondó. Istánka – ahogyan sokan ismerik 
– huncut történeteit hallva még a tavasz 
is szívesebben teszi be a lábát Bátaszék-
re. Az ingyenes előadásra minden érdek-
lődőt szeretettel várunk a Pető� Sándor 
Művelődési Házba!

2018. február 22., 

csütörtök, 18:00 óra 

Petôfi Sándor 

Mûvelôdési Ház
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VÍZÓRA LEOLVASÁS
2018. ÉV FEBRUÁR HAVI VÍZÓRA LEOLVASÁSI ÜTEMTERVE BÁTASZÉKEN
2018.02.05. hétfő Bajai, Kossuth, Deák, Garay, Bem, Nándor, Ilona, Má-
ria, Békés, Nyéki, Kápolna, Őz, Kolozsvári, Patak, Árpád, Köves utca
2018.02.06. kedd Kertalja, Magyar, Vadkert, Zrínyi, Pető�, Szabadság, 
Baross, Malom, Ságvári, Sóház, Kálvária, Budai, Vörösmarty utca, Szent 
István tér, Szent Háromság tér, Hősök tere.
2018.02.07. szerda Mozi tér, Béke, Iúság, Toldi, József A., Ferenc, Szé-
chenyi, Arany, Pacsirta,  Erzsébet, Bezerédj, dr.Hermann, Kölcsey, Olim-
pia utca.
2018.02.08. csütörtök Babits, Gárdonyi, Perczel, Hunyadi, Kövesdi, Laj-
vér, Hársfa, Diófa, Vendel, Ady, Flórián, Bonyhádi, Park sétány, Fürdő utca.
2018.02.09. péntek Tavasz, Nyár, Somogyi, Vasutas, Táncsics, Gábor Á, 
Dolina, Platán, Orbán utca, Gauzer telep, Lajvér puszta, Kövesd puszta, 
Vázkerámia.

FELHÍVÁS
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönbözte-
téssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése. Forduljon az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatar-
tozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékos-
sága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződé-
se, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága 
vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete 
vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!  

Ügyfélfogadások:
Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
(Szekszárd, Béla király tér 6.; tel: 74/407-297)
2018. január 02., (szerda) 8.00-tól – 12.00 óráig
2018. január 10., (szerda) 8.00-tól – 12.00 óráig
Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (Munkaügyi Központ)
(Szekszárd, Találka tér 4., 2. emelet, tel: 74/419-145)
2018. január 17., (szerda) 8.00-tól – 12.00 óráig
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete
(Szekszárd, Dózsa György utca 1.; tel: 74/510-780)
2018. január 24., (szerda) 8.30-tól – 12.30 óráig
Tolna Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
(Tolna, Bajcsy-Zsilinszky utca 96.; tel: 74/540-711)
2018. január 31., (szerda) 8.00-tól – 12.00 óráig

A Tolna megyei egyenlőbánásmód-referens elérhetősége:
Tel: 70/217-9323 és 72/211-887; E-mail: egy.bar.tol@gmail.hu

FELÚJÍTÁS!
Felújítási munkálatok miatt a Pető� Sándor Művelődési Ház  

előreláthatólag február 28-ig csak korlátozottan vehető igénybe!
Kérjük, teremhasználati igényüket előzetesen jelezzék  

a következő telefonszámon: 74/493-690!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük: 

Bátaszékért Marketing Nonpro�t K�.

 
 
 
 

  
  

 

 
 

Február 16-án (pénteken) 19 órakor 
Bátaszéken, az általános iskola ebédlöjében 

Zene: 

DDiiee  SScchhüüttzz  KKaappeellllee  
Közremüködik a Heimat Tánccsoport 

 

Tombola!         Belépödíj: 2.500 Ft              Büfé! 

 Tombola!                              Büfé! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Belépöjegyek elövételben a Centi-ben (Árpád u.) 
vásárolhatók. 

Tisztelt Tagok, Pártoló tagok és érdeklődők!
A 2018. évben is megrendezésre kerül az 

IPAROSBÁL
2018. február 24-én 19 órai kezdettel 

a művelődési házban.
Hasonlóan az elmúlt évekhez az idén is üdvözlő itallal, 
büfével, svédasztalon hideg, meleg ételek kavalkádjával, 

tombolával várunk mindenkit.  
Zenét a Wery-take zenekar szolgáltatja.

Belépő: 6 000 Ft/fő
Jegyek elővételben, az Otthon-mix Áruházban

(Bátaszék, Árpád u.1.) vásárolhatók. 
Bővebb információ a 20/943-9019-es telefonszámon 

kérhető. Asztalfoglalás, legkésőbb február 19-ig. 
(Az iparos taggyűlésen is lehetséges.)

E G Y E N L Ô  B Á N Á S M Ó D 
H A T Ó S Á G
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Tűzoltóságunk 2017-ben 113 
alkalommal kellett kivonuljon különböző 
káresetekhez. Ebből 29 volt tűzeset, 68 mű-
szaki mentés, és 16 téves jelzés. Ez minden-
képpen emelkedő tendenciát mutat a tavalyi 
106, és a 2015-ös 55 éves riasztáshoz képest. 
A 113 káreset kétharmada a második félévre 
esett. Az emelkedő tendenciáért egyértelmű-
en a műszaki mentések nagy száma is fele-
lős. A 68 műszaki mentésből ugyanis 20 volt 
közúti baleset, amiből 18 darab július 29-e 
után történt. Az egyik balesetben sajnos egy 
halálos áldozat is volt. Több baleset is történt 
útelhagyás következtében. Pedig tavalyi év 
második félévben nem is volt hó. Neural-
gikus pont az 55-ös számú főút Pörböly – 
Alsónyék szakasza. A Pörböly előtti közel 
derékszögű kanyar környéke „kedvenc” útel-
hagyási hely, Alsónyékről az 55-ösre kivezető 
közúti kereszteződéseknél pedig a fokozott 
elsőbbségadásra kell �gyelni. Az 55-ös út jó 
minőségű, kínálja magát a „nagylábúaknak”, 
akik élnek is ezzel a lehetőséggel, és gyorsab-
ban mennek, mint szabadna. Neuralgikus 
pont még a régi Bonyhádi út és az M6 autó-
pályáról levezető szakasz kereszteződése, és 
onnantól Mórágy irányába az első kanyarok. 

Az autósok itt, ezekben az első kanyarokban 
szoktak szembesülni azzal, hogy ugyan le-
jöttek az autópályáról, csak eddig még nem 
vették észre. Városunk környékén a közúti 
forgalom folyamatosan emelkedik, megfon-
toltan közlekedjünk! Minden évben előfor-
dul, hogy vonulási területen kívülre vonu-

lunk. Vagy kérésre, vagy azért, mert vonulás 
közben derül ki, hogy az adott káreset már 
kívül esik a területünkön. Tavaly mind a két 
esetre volt példa. Februárban egy nádas tűz-
nél avatkoztunk be már Sárpilis közigazgatási 
területén, a nyár folyamán pedig Bajára kér-
ték segítségünket viharkárok felszámolására. 
Néhány káresetet kiemelnék a többiek közül. 

Legtragikusabb, és egyben legembertpróbá-
lóbb a két bátai gyermek vízbefulladása volt. 
Júliusban vonat és személygépkocsi ütközött 
össze, mely során szerencsére nem lett halá-
los áldozat. A július 24-ről 25-re lecsapó vi-
har sok munkát adott, ekkor történt a bajai 
segítségkérés is. Augusztus elején tehergép-
kocsi gyulladt ki az M6 autópályán az „A” és a 
„B” alagutak között. Augusztusban történt az 
a közúti baleset is, ahol egy fő sajnos elhunyt. 
Honlapunkon valamennyi káresetünk rövid 
leírását megtalálják, YouTube csatornánkon 
pedig káresethez történő vonulásokról talál-
hatnak videókat. Természetesen a tűzoltóság 
2017-es élete nem merült ki csak a káresetek-
ben, hiszen a vonulások mellett a társadalmi 
szerepvállalásokra is �gyelmet fordítottunk. 
Megjelentünk óvodákban, iskolákban, váro-
si rendezvényeken. Diáktűzoltóink tovább 
öregbítették hírnevüket Erdélyben. Képzé-
seken, bemutatókon vettünk részt, melyekről 
a beszámolókat szintén megtalálják mind a 
honlapunkon, (www.bataszekot.extra.hu), 
mind a Facebook oldalunkon, illetve You-
Tube csatornánkon. Vigyázzunk magunka, 
vigyázzunk egymásra! 

Fleischer TiborBátaszéki Tűzoltóság

B Á T A S Z É K I  T Û Z O LT Ó S Á G

NAGYC SALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

ÖNKÉNTESEK KÖSZÖNTÉSE
A Nagycsaládosok Országos Egyesületé-
nek Al-Duna régiója január 12-én, Báta-
széken tartotta ünnepi összejövetelét, ahol 
köszöntötték 14 egyesület 35 önkéntes se-
gítőjét és vezetőjüket. Az elismerő oklevél 
mellé kis ajándékot kaptak azok az aktív 
önkéntesek, akik az elmúlt időszakban 
kiemelkedő tevékenységet végeztek saját 
településük Nagycsaládosok Egyesületé-
ben. Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék Város 
polgármestere köszöntötte a megjelenteket, 
majd Fekete László, a NOE Elnökségi tagja 
mondott köszönetet minden önkéntesnek 
az áldozatos munkájáért. Elismerő okleve-
let vehetett át a bátaszéki Nagycsaládosok 
Egyesületéből Sági Lajosné, Simondiné Bá-
lint Zita és Rangáné Tresz Tímea. A meg-
hitt, ünnepi hangvételről bátaszéki �atalok is 
gondoskodtak a színpadi előadásukkal.  Kis 
Ibolya: Önkéntesség című versét Lucic Ad-
rián szavalta el. Kolep Bettina Aranyosi Péter 
Karácsonyi versét adta elő, majd Bojás Eszter 
gitár és énekhangjában gyönyörködhettek a 

résztvevők. Zsugori tésasszony címmel me-
sét mondott Kolep Márk, majd Csillag Emő-
ke és Csillag Péter közösen Jánosa Gergely: 
Köszönet című művét mondák el. Az ünnepi 
műsort Palkó Tamás gitár és énekjátéka zár-
ta. A méltatások után kötetlen beszélgetésre 
volt alkalom, amely során tapasztalatot és 
információt cseréltek az egyesület tagjai, így 
segítve egymás jövőbeni munkáját.      BMNK
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December utolsó napjaiban a Cikádor Mentőcsoport tagjainak 
tartott képzést Czinczár Krisztián alezredes pv. felügyelő. Az ok-
tatás a téli feladatokra történő felkészülést segítette, amelyben 
speciális szerepe van a mentőszervezeteknek. Az újév első nap-
jaiban a mentőcsoport tagjai pályázaton nyert egyenruháinak 
kiosztása történt meg. Január 12-én a Polgárőrség legfőbb irá-
nyító szerve tartotta meg szokásos ülését. Az elnökség tagjai kije-
lölték az évzáró közgyűlés időpontját, valamint az idei esztendő 
költségvetésének főbb irányszámait határozták meg. A tervezett 
bevételek alapján idén is egy feszített esztendő elé néz a Polgár-
őrség, de fejlesztésekre is jut majd pénz. Az elnökség tagjai egy 
emberként álltak a „Vissza a gyökerekhez” mottó mellé, ezért a 
2018-as esztendőt ennek rendeljük alá. Eddig igyekeztünk eleget 
tenni az Országos Polgárőr Szövetség minden feladatvállalásá-
nak, szerződésének és lassan elfelejtjük miért is jött létre 1991-
ben az önkéntességen alapuló Polgárőrség. Igyekszünk visszatér-
ni a gyökereinkhez, és sűrűbb közterületi jelenléttel elejét venni 
szabálysértések, bűncselekmények elkövetésének, elérhetőbbé 
tenni mindenki számára a bátaszéki polgárőröket, ezáltal megte-
remteni városunk lakóinak egyéni biztonságérzetét. A Bátaszék 
Város Polgárőr Egyesülete 2017-ben minden segítséget megadott 
a városnak, ahogy ezt tenni fogja 2018-ban is. Farkas András elnök

P O L G Á R Ô R S É G

V Á R O S I  K Ö N Y V T Á R

Meghívó
HÚSHAGYATI BÁL

A BÁTASZÉKI SZÉKELY BARÁTI KÖRE 
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 

2018. február 13-án, kedden 18–24 óráig 
a Pető� Sándor Művelődési Házban 

tartandó 

HÚSHAGYATI BÁLRA!

KEDVES OLVASÓINK!
A könyvtárban az utóbbi hetekben zajlott felújítási munkák vé-
gére értünk. Köszönjük a felénk tanúsított türelmet! 

2018 évben a megszokott nyitva tartási idővel várjuk a hoz-
zánk látogatókat. Kérjük, az intézmény nyitva tartási idejében 
látogassanak el hozzánk, és kölcsönzési szándék esetén az ol-
vasójegyet is hozzák magukkal. Kiállítási sorozatunk, egyéb 
rendezvényeink ismét megrendezésre kerülnek. Mini Galéria 
sorozatunk sikeres folytatásához várjuk mindazok jelentkezé-
sét, akiknek érdekes hobbijuk, különleges gyűjteményük van. A 
könyvtárban foglalkozásait tartó Varrókör minden érdeklődőt 
szeretettel vár keddenként, délután 17 órától. A Számvevőség 
épületében lévő kiállítások továbbra is előzetes bejelentkezés 
alapján látogathatók. Tájékoztatást honlapunkon, facebook ol-
dalunkon, valamint személyesen vagy telefonon kaphatnak az 
érdeklődők. Kérjük, látogasson el hozzánk, győződjön meg sze-
mélyesen a megújult környezetről, válogasson új könyveinkből, 
változatos programjainkból!                                              KGYVK
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Nem titkolt célunk, hogy ebben az esz-
tendőben olyan embereket mutassunk 
be, akik szorosan kötődnek a városhoz, 
amelyben élnek. Bátaszékiek, ízig-vérig. 
Ha pedig még a saját maguk által készí-
tett termékeik (borok, mézek, mézeska-
lácsok, gyöngyékszerek, kerámiák stb.) 
meg is vásárolhatók a Turisztikai Infor-
mációs Pontban, akkor tényleg adunk 
egy jó TIPpet az ajándékozáshoz. A ro-
vat februári vendége Werner Mihály, aki 
bortermelőként és építész szakember-
ként is hírét vitte már a városunknak.

– Rólad nagyon sokan tudják, hogy lo-
kálpatrióta vagy, méghozzá a lehető legjobb 
értelemben, ezért adja magát az első kérdés. 
Mit jelent számodra Bátaszék?

– Nagyon nehéz ezt pár mondatban 
megfogalmazni. Az utolsók között szü-
lettem itt, Bátaszéken. Édesanyámat nem 
kellett bevinni a kórházba, a Magyar utca 
35. szám alatti házban láttam meg a nap-
világot. A mai napig áll a ház, és rá tudok 
nézni. Egy percig sem éltem Bátaszéken 
kívül, a munkám és a családom is ideköt. 
Nehéz erről beszélni, de talán úgy tudnám 
a legjobban érzékeltetni, hogy mindig elér-
zékenyülök, ha erről a helyről beszélek. Ez 
mindent elárul a kapcsolatról.

– Melyek azok az emlékek, amelyek meg-
határozták a későbbi életedet? Voltak-e olyan 
emberek, akik irányt mutattak neked, akiktől 
tanulhattál, akikre érdemes volt oda�gyelni?

– Az életem során folyamatosan talál-
koztam ilyen emberekkel, és vannak meg-
határozó emlékeim. Az óvodában, aztán 
az iskolában a tanítóim és a tanáraim sze-
mélyében, majd a középiskolában, bár én 
nem bátaszéki gimnazista voltam, hanem 
Baján koptattam az iskolapadot. Igaz, ak-
kor is naponta bejártam, tehát az összes 
szabadidőmet itt töltöttem. A Tolna Megyei 
Tervezővállalatnál eltöltött rövid időszak 
alatt, majd a Búzakalász MGTSZ-nél ledol-
gozott több év során is születtek barátságok 
a munkakapcsolatokból, és a rövid vidéki 
kitérő is tartogatott még ilyeneket. Ezt kö-
vetően visszataláltam, és megállapodtam 
Bátaszéken, hiszen az Alisca Bau telephelye 
a városban van. A munka, a család, és a sző-
lészet-borászat is, tehát minden ideköt. Az 

sem mellékes, hogy olyan helyen születtem, 
ahol a világ legjobb borait lehet készíteni, és 
a legjobb szőlői teremnek. Ez a sok „ténye-
ző” mind egy-egy mérföldkő az életemben.

– Van olyan hely Bátaszéken, amely a szí-
vednek a legkedvesebb?

– Talán az, ahol születik az ember. Az 
a legkedvesebb, de az iskola, a munkahe-
lyeim, sőt, a szőlőhegy is nagyon kedves. 
BÁTASZÉK. Ezt nem tudom máshogyan 
megfogalmazni…

– Az építőipar is hamar beszippantott té-
ged, családi hagyomány folytatódott ezzel.

– Nagyon nehéz az embernek 14 éves 
korában pályát választani, és nekem sem 
volt egyszerű. A sors, és Baja közelsége 
azonban segített. Abban az időben volt egy 
olyan trend vagy elvárás, hogy legyen egy 
szakmád és egy érettségid is. Ebből adódó-
an kerültem bele a bajai életbe. Az iskola-
évek befejezése után kértem a családomtól 
három hónap pihenőt. Ennek a letelte után 
bevonultam édesapámmal Szekszárdra, a 
tanácsi tervezővállalathoz, ahol megkér-
deztem, hogy tudnának-e munkát adni. 
Akkor azt mondták, hogy „maradj itt”.

Szép időszak volt, de hamar rájöttem, 
hogy a tervezőasztal nem nekem való. 
Nekem az emberek között kellett lennem. 
A termelőszövetkezet építési ágazatától 
mindezt megkaphattam, és onnan már 
nem volt visszaút az építőipar rögös útjain.

– A szőlőmunka sem volt ismeretlen a 
Werner családban. Mikor találkoztál elő-
ször a szőlővel és a borral?

– Már gyermekkoromban kint játszot-
tam a szőlőben, ugyan akkor még nem 
dolgoztam. A szülők csinálták, én pedig ott 
voltam mellettük, tehát ebben nőttem fel. 
A saját gyerekeimmel sem volt ez máskép-
pen. Később már kisebb-nagyobb felada-
tokat rám bíztak. Persze volt olyan időszak 
is az életemben, hogy a munkám miatt 
hanyagolnom kellett a kijárást, de végül 
visszataláltam, és most is úgy van, hogy ha 
akad egy kis időm, azt a szőlőben töltöm.

– A családi örökség mikor vált hobbiból 
komolyabb tevékenységgé?

– Nagyjából 2006-ra datálható, amikor 
az édesapám az egészségi állapota miatt 
nem tudta már a szőlőt művelni, ezért fel-
tette a kérdést a két �ának, hogy hogyan 
tovább… Az öcsémnek nem nagyon iz-
gatta a fantáziáját a szőlőművelés, én pedig 
elvállaltam a feladatot. Onnantól kezdve 
teljes mellszélességgel beleálltam a dolog-
ba a családom teljes támogatását élvezve. 
Pályázatokat csináltunk, új létesítményt 
valósítottunk meg, területeket vásároltunk.

– Mit kell tudnunk a mai Werner-birtokról? 
Mekkora területen dolgoztok? Milyen szőlőfaj-
tákat preferáltok? Milyen a borkínálat?

– Mostanra lehet azt mondani, hogy 
tényleg családi vállalkozássá alakult. Mind-
két gyermekemnek van saját szőlőterülete, 
a feleségemmel mi is igyekszünk tartani a 
frontot, ráadásul a �úk a szakmájuknak is 
ezt választották. A nagyobbik szőlész-borász 
technikus, a kisebbik pedig másodéves sző-
lész-borász mérnökhallgató. Mindenki kive-
szi a részét a munkából, és kizárólag saját sző-
lőt dolgozunk fel. A kövesdi részen vannak a 
területeink, ha úgy vesszük, Kövesd település 
légvonalban mért 500 méteres körzetében 
találhatók meg a szőlők. A borvidék hagyo-
mányos szőlőfajtáit termesztjük. Döntő több-
ségben kékfrankost, cabernet sauvignon-t és 
merlot-t, a fehérek közül pedig irsai olivért, 
rizlingszilvánit, cserszegit és chardonnay-t 
tartunk, ez tehát a palettánk. Mi dolgozzuk 
fel a szőlőt, mi palackozunk, idegen kéz nem 
nyúl hozzá. Talán a tárolókapacitás-bővítés 
területén lennének teendőink, de ezt a fela-
datot is igyekszünk megoldani.

– Kérlek, áruld el, hogy melyek azok a 
szempontok, amelyek fontosak számodra a 
munkád során!

A D U N K  E G Y  T I P - E T !

WERNER MIHÁLY, AZ ÍZIG-VÉRIG BÁTASZÉKI
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– Én még abban az időben nőttem fel, 
amikor a kimondott szó számított, annak 
volt még létjogosultsága. Ez a mai napig 
nagyon fontos dolog számomra. Ha meg-
állapodunk valamiben, és „kézbe csapunk”, 
azt én nagyon szeretem betartani. Ez a sok 
papírmunka és adminisztráció kicsit irri-
táló is számomra, de tudomásul veszem. 
Ugyanakkor, ha valamit megbeszélünk, 
azt tisztességgel megcsináljuk, és minőségi 
munkát végzünk. Ha kiad az ember a ke-
zéből egy munkát, az legyen jó minőségű. 
Ezt is fontos szempontnak tartom. 

Ezeken kívül mindig prioritást kapott az 
életemben az emberekkel való kapcsolat. 
Az önös érdekek mentén végzett munkát 
nem tudom elfogadni, csak az együttmű-
ködésen alapulót. Az egy csapatban dolgo-
zó embereket úgy kell megválogatni, hogy 

mindenki a legjavát tudja adni a képessé-
geinek és a tudásának. Volt nekem olyan 
kőműves kollégám, aki kiválóan csem-
pézett, és volt olyan is, aki feltett három 
csempét, és az leesett. Vakolni és meszelni 
viszont kiválóan tudott, sőt, még a munká-
jához szükséges anyagot és eszközt is önál-
lóan beszerezte.

A rugalmasságot is nagyon fontosnak 
tartom, legyen szó az építőiparról vagy a 
szőlészet-borászatról egyaránt. Soha sincs 
egyforma évjárat a szőlőben. Mindig meg 
kell találni azt, ami a legjobb. Az építőipar-
ban pedig olyan dolgok jönnek elő, ame-
lyekre azonnal reagálni kell. Legyen meg a 
stratégia, mellette pedig a képesség a vál-
toztatásra a jó érdekében.

– Bátaszék hálás lehet neked, hiszen 
számtalan rendezvény lebonyolítását támo-

gattad. Ez az attitűd, a mecénás szerep sem 
idegen számodra.

– Úgy érzem, kötelességünk, hogy visz-
szaadjunk a bátaszékieknek valamit, hi-
szen nagyon sokat kapunk tőlük. Ahol 
dolgozunk, ott mecénásként is elöl kell 
állnunk. Ha ezt a szerepet is felvállalja az 
ember, akkor alakulhat ki egy olyan atti-
tűd – ahogyan te is fogalmaztad –, amely 
mindenki javát szolgálja. 

– Misi! Köszönjük szépen a beszélgetést, és 
további jó munkát kívánunk neked, nektek, 
mi, bátaszékiek! A Werner Pincészet kiváló 
minőségű borait megvásárolhatják a báta-
széki Turisztikai Információs Pontunkban is, 
a Budai u. 4. szám alatt, és további informá-
ciókat kaphatnak Werner Mihálytól a követ-
kező telefonszámon: +36 30 936 3003.   

Csötke 

Az életünk jelentős részét töltjük az inter-
net előtt: tájékozódunk, dolgozunk, szóra-
kozunk, vásárolunk, kommunikálunk. „Az 
internet nélkül ma már nem lehet élni.” 
– mondja ezt a legtöbb �atal. A világháló 
nyújtotta előnyök mellett azonban szám-
talan veszély is leselkedik ránk, különösen 
a gyermekeinkre. Ma a világ egyik legna-
gyobb kihívása az internetes bűnözés. De 
mit is lehet tenni ez ellen? És kik azok, akik 
tehetnek? Kik védik meg gyermekeinket a 
rájuk leselkedő veszélyektől? Sokan vannak, 
akik az anonimitás lehetőségével visszaél-
ve, megkörnyékezik az óvatlan �atalokat, 
vagy megszerzik az adatainkat, pénzünket. 
A támadók gátlástalansága, a biztonsági 
hiányosságok, valamint a felhasználók jó-
hiszeműsége miatt ma még nem kellően 
biztonságos a virtuális tér. A biztonságos 
internetezés elterjesztésében mindenkinek 
megvan a maga szerepe. A családoknak és 
az iskoláknak meg kell tanítaniuk gyerme-
keinket az óvatosságra, magunknak pedig 
meg kell tanulnunk körültekintően bánni 
az adatainkkal. Az információs technoló-
giával foglalkozó cégeknek egyre biztonsá-
gosabb hátteret és környezetet kell teremte-
niük, a hatóságoknak még szigorúbban és 
hatékonyabban kell fellépniük az internetes 
bűnözők ellen.  A célok közösek maradtak: 
egy kedvesebb, biztonságosabb, ember- és 

felhasználóbarát internet megteremtése. 
Az elmúlt időszakban újabb és újabb kez-
deményezések jöttek létre, amelyek célja, 
hogy megvédjék gyermekeinket a világháló 

káros tartalmaitól. Az interneten számos 
olyan program elérhető, melyekkel megha-
tározható, hogy a gyermekek mely oldalakat 
látogathassák, illetve amelyekkel letiltható a 
felnőtteknek szóló oldalak, a gyerekek szá-
mára zavaró, felzaklató, avagy káros tartal-
mak megjelenítése. Ezek jellemzően életko-
ri sajátosságok nélkül kínálják a különböző 
szűrési beállításokat, de a program beállí-

tásait végző felnőtt �gyelembe tudja venni, 
hogy a saját gyermek életkorának megfele-
lően milyen internetoldalak látogatását teszi 
lehetővé, avagy melyeket tiltja le. Ezeken az 
oldalakon konkrét és kézzelfogható segít-
séget adnak a szülők és felnőttek kezébe. A 
szűrőprogramok ismerete és alkalmazása 
rengeteg veszélytől megóvhatja gyermeke-
inket az interneten, a gyermekzár használa-
ta pedig a televízióműsoroknál lehet segít-
ségünkre a szelektálásban. Nem árt ismerni 
a televízióban és a rádióban alkalmazandó 
korhatárjelzéseket sem, ha arról döntünk, 
milyen adást engedünk nézni gyermekünk-
nek, a gyermekbarát internettel kapcsolatos 
szabályozási javaslatok áttanulmányozása 
pedig felelős szülők mellett kutatók, szak-
emberek hasznos olvasmánya is lehet. Ha-
zánkban a gyermekek internetes védelme 
egyre nagyobb �gyelmet kapott az elmúlt 
időszakban, de tudjuk, hogy a munka ele-
jén járunk. Nagyon sok tennivaló vár még 
a kormányzati intézményekre, az informa-
tikai cégekre, az oktatási és gyermekvédelmi 
szakemberekre, valamint a civil szervezetek 
és a média képviselőire annak érdekében, 
hogy minél többen megismerjék a gyer-
mekeinkre leselkedő alattomos veszélyeket. 
Közös célunk, hogy minél több szülő és ta-
nár tanítsa meg őket az internet biztonságos 
használatára.                                Vitéz Hajnalka

„GYERMEKVÉDELEM A DIGITÁLIS VILÁGBAN”

V É D Ô N Ô I  S Z O L G Á L A T
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Egészségre nevelő programok 
az óvodában

Öt évvel ezelőtt a Társadalmi Megújulás 
Operációs Program pályázata (TÁMOP) 
keltette életre óvodánk egészségre nevelő 
programjait, melyen az intézménybe járó 
gyerekek szülei és a dolgozók vállalhattak 
testük egészségére egy kis mozgást. Január 
10-én ismét elkezdődött a négy héten át 
tartó program sorozat, ahol szakszerűen 
összeállított tornán vehettek részt az ér-
deklődők. A bemelegítő gyakorlatok után 
egy kis aerobik következett, majd erősítő 
gyakorlatok mozgatták meg a résztvevők 
minden porcikáját, végül nyújtásokkal fe-
jeződött be a mozgásprogram.

Farsang
„Újra itt a farsangi bál, 

minden gyerek izgatott már,
jelmezekbe felöltöznek, 

táncolnak és énekelnek!”

Az idei farsangra már több nappal a mu-
latság előtt megkezdjük a ráhangolódást. 
Február 12-étől indul a projekt-hét, a 
német nemzetiségi csoportok lesznek az 
irányítók. A hét elején álarckészítést ter-
veznek, majd múzeum látogatás keretében 
farsangi kézműves foglalkozáson vesznek 
részt. Február 15-én az óvoda apraja-nagy-
ja együtt tanul meg egy-egy német nem-
zetiségi éneket, táncot, ezt követi az elma-
radhatatlan krá�i evés, és persze a farsangi 
fánk kóstolás. Február 16-án (péntek) pe-
dig minden óvodás csoportban kezdetét 
veheti a jelmezes farsangi vidámság, ahol 
lesz móka, tánc és kacagás. A farsang nap-
ján minden érdeklődő szülőt szeretettel 
várunk gyermeke csoportjába! 

Kiszebáb égetés

2018. február 19-én lesz az óvodánk Ki-
sze-báb égetése az uszoda melletti füves 
területen. A hagyományos télűzés és a be-

tegségek kifüstölése érdekében bárki be-
dobhatja a lángok közé a „gondűző cédu-
láját”. Szeretettel hívunk és várunk minden 
érdeklődőt!

Matematikaverseny

Regionális matematikaverseny első for-
dulóját december 11-én tartottuk isko-
lánkban. A verseny a matematika iránt 
érdeklődő, tehetséges diákok számára biz-
tosít lehetőséget matematikai ismeretük, 
logikus gondolkodásuk, tudásuk össze-
mérésére. Az egyes fordulókban megje-
lenő feladatok igazodnak a kerettantervi 
és az általános iskolai követelményekhez, 
ugyanakkor lehetővé teszik az ismeretek 
elmélyülését, a matematikai, gondolkodá-
si kompetenciák fejlődését. A szervezők a 
verseny régi hagyományainak újjáéleszté-
sével támogatni kívánják a régióban mű-
ködő tehetséggondozó általános iskolák, 6 
és 8 évfolyamos gimnáziumok együttmű-
ködését. A verseny második, megyei for-
dulója 2018. január 25-én lesz. Ignácz Ta-
más és Diószegi Réka hatodik osztályos 
tanuló jutott a megyei fordulóba. A Tolna 
Megyei Matematikai Tehetséggondozó 
Alapítvány, a Bolyai János Matematikai 
Társulat Tolna megyei tagozatával együtt-
működve 2017. szeptember elején meghir-
dette a XXIX. Bátaszéki Matematikaver-

senyt az általános iskolák és velük azonos 
korú gimnazisták részére. Iskolánkban 
a felső tagozatból 38 diák nevezett a ver-
senyre, a második fordulót 2018. január 
15-én, 14-16 óráig tartottuk. A második 
fordulóba a felső tagozatból Mattenheim 
Janka, Kóródi Eszter, Köbli Ágnes, Simó 
Flóra Kata (decemberben elköltözött) 
ötödik osztályos tanuló, Ignácz Tamás ha-
todik osztályos tanuló, az alsó tagozatból 
Mattenheim Liza, Kóródi Réka, Puskás 
Donát harmadik osztályos, Barabás Le-
vente negyedik osztályos tanuló jutott be. 
Teljesítményükhöz gratulálunk.
Matematikai munkaközösség

Játékos sport-
verseny megyei 

döntője

Január 8-án iskolánk ren-
dezte meg a Játékos sport-
verseny megyei döntőjét. 
Négy iskola versengett 
a megyebajnoki címért: 
Őcsény, a szekszárdi Baka 
István Általános Iskola, 

Tengelic és Bátaszék. Iskolánk csapata nagy 
küzdelemben a 2. helyezést érte el a szek-
szárdi csapat mögött. Versenyzőink most is 
bizonyították gyorsaságukat, ügyességüket 
az előírt váltóversenyekben. Csak egyetlen 
pont választotta el a csapatot a győzelem-
től. Gratulálunk nekik a szép versenyzé-
sért! A csapat tagjai voltak: Kollár Lilla, 
Pomsár Anna, Verhás Kata, Rácz Nóra, 
Matejcsek Míra, Hegedűs Mirjam, Sebes-
tén Anna, Bogár Zsó�a, Kolep Lili, Puskás 
Donát, Horák Merse, Tóth Vászoly, Tóth 
Tarhos, Szabó Barnabás, Verhás György, 
Izsák Bence, Kollár Levente.            MPH

D O R O T T Y Á S  H Í R E K
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Tanulmányi versenyek 
eredményei

3. osztályosok: Helyesírás: 1. Mattenheim 
Liza (3.c )és  Szénási Jázmin (3.c), 2. Matej-
csek Míra (3.c ), 3. Csillag Nóra (3.b). Ma-
tematika: 1. Szénási Jázmin (3.c), 2. Süli 
Áron (3.c), 3. Szarkali Fanni (3.a). Nem-
zetiségi német: 1. Lengyel Ákos Márk 
(3.c),2. Kóródi Réka (3.c)Szénási Jázmin 
(3.c), 3. Bárdos Erik Zoltán (3.c), Matten-
heim Liza (3.c), Különdíj: Hefner Zsó�a 
Ágnes (3.c). 4. osztályosok: Helyesírás: 
1. Vida- Szaksz Lili (4.b), 2. Loboda Anna 
(4.b), 3. Hauwasser Sára (4.b). Matemati-
ka: 1. Loboda Anna (4.b), 2. Hefner Balázs 
(4.c), 3. Zörényi Dávid (4.b), Vida- Szaksz 
Lili (4.b) és Kovács Sándor (4.c). Lotz Já-
nos helyesírási és szövegértési verseny 
iskolai forduló: 1. Vida- Szaksz Lili (4.b), 
2. Hauwasser Sára (4.b), 3. Bozsolik Sarolta 
(4.c). Nemzetiségi német: 1. Bozsolik Sa-
rolta (4.c), 2. Storcz Boglárka (4.c), 3. Ko-
lep Lili (4.c). Rajz- naptár: Kis Lia Liána 
(4.a).5. osztályosok: Helyesírás: 1. Molnár 
Pál (5.c), 2. Köbli Ágnes (5.b), 3. Tóth Kris-
tóf (5.a). Matematika: 1. Kóródi Eszter 

(5.c), 2. Mattenheim Janka (5.c), 3. Bacher 
Martin (5.c). Angol: 1. Szilágyi Szabolcs 
(5.b), 2. Simó Flóra Kata (5.b), 3. Loska Ti-
bor (5.b). Nemzetiségi német: 1. Molnár 
Pál (5.c) és Kóródi Eszter (5.c), 2. Jagicza 
Bernadett (5.c), és Benke Zsolt (5.c), 3. 
Simondi Helga (5.c) és Sárközi Melissza 
(5.c). Informatika: 1. Magyar Gergő (5.c), 
2.Mattenheim Janka (5.c) és Jagicza Ber-
nadett (5.c), 3. Heberling Balázs (5.c). 6. 
osztályosok: Helyesírás: 1. Diószegi Réka 
(6.b), 2. Dózsa-Pál Janka (6.b), 3. Káldi 
Enikő (6.c). Matematika: 1. Ignácz Tamás 
(6.b), 2. Komonyi Orbán Balázs (6.c), 3. 
Diószegi Réka (6.b). Angol: 1. Bali Milán 
(6.a), 2. Bárdos Bianka (6.b), 3. Dózsa- Pál 
Janka (6.b). Életvitel és gyakorlat: 1. Ko-
monyi Orbán (6.c), 2. Bozsolik Szabolcs 
(6.c), 3. Gerencsér Csobán (6.a). Nemzeti-
ségi német: 1. Fekete Sára (6.c), 2. Bozsolik 
Szabolcs (6.c) és Gáll Kristóf (6.c), 3. Ko-
monyi Orbán Balázs (6.c). Informatika: 1. 
Ignácz Tamás (6.b), 2. Diószegi Réka (6.b) 
és Serei Kende (6.b), 3. Ludwig Ramón M. 
(6.c). 7. osztályosok: Helyesírás: 1. Izsák 
Evelin (7.a), 2. Káldi Kata (7.c), 3. Gérin-
ger Kincső (7.b). Matematika: 1. Forray 

Bence (7.c), 2. Káldi Kata (7.c), 3. Zoltán 
Nóra (7.c). Angol: 1. Folland Ervin (7.c), 
2. Guszmann Vajk (7.c), 3. Forray Ben-
ce (7.c). Földrajz: 1. Káldi Kata (7.c), 2. 
Forray Bence (7.c), 3. Szabó Dalma (7.b). 
Rajz- naptár: Géringer Anna Kincső (7.b). 
Életvitel és gyakorlat: 1. Káldi Kata (7.c), 2. 
Dinovics Bernadett (7.c), 3. Forray Bence 
(7.c), Beke Alíz Erzsébet (7.a). Nemzeti-
ségi német: 1. Káldi Kata (7.c), 2. Zoltán 
Nóra (7.c), 3. Forray Bence (7.c). Informa-
tika: 1. Guszmann Vajk (7.c), 2. Máté Mir-
kó (7.c) és  Forray Bence (7.c), 3. Zoltán 
Nóra (7.c). 8. osztályosok: Helyesírás: 1. 
Megyesi Fanni (8.a), 2. Rafael Gyula (8.a), 
3. Grácsik Balázs (8.a). Matematika: 1. 
Bozsolik Ákos (8.b), 2. Bódi Nikolett (8.b), 
3. Frányó Zorka (8.b). Angol: 1. Megyesi 
Fanni (8.a), 2. Grácsik Balázs (8.a) és Lengl 
Miklós (8.a), 3. Bereczki Attila (8.a). Föld-
rajz: 1. Bozsolik Ákos (8.b), 2. Guszmann 
Zéta Zoltán (8.b), 3. Frányó Zorka (8.b). 
Nemzetiségi német: 1. Bozsolik Ákos 
(8.b), 2. Bódi Nikolett (8.b), 3. Guszmann 
Zéta (8.b). On-Lion verseny: A0 kategó-
ria: Heberling Balázs (5.c). A1 kategória: 
Serei Kende (6.b)

O K T A T Á S

 

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK! 
Immáron hagyománnyá vált iskolánk  
névadójának , Kanizsai Dorottyának  

névnapi ünnepsége.   

Az idei évben már a XX. Dorottya napot 
tartjuk meg, az ünnepség után pedig a 

farsangi bálok kapnak szerepet. 

2018.02.09. 900 Dorottya-napi műsor a 
tornacsarnokban 

2018.02.09. 1600- 2000 Felső tagozatosok 
farsangi bálja az iskola ebédlőjében 

2018.02.10. 1500-  1900 Alsó tagozatosok 
farsangi bálja a Tornacsarnokban 

Kicsit és nagyot szeretettel várunk! 
 

G É Z Á S  H Í R E K

Január 8-án este – az elmúlt évek során hagyományossá vált tu-
dományos diákköri előadás-sorozatának, a „Történelem ember-
közelben” keretében – Sümegi József igazgató úr megtartotta 
idei első előadását  A „törökverő” címmel. A második előadásra 
január 22-én került sor „Mátyás, az igazságos” címmel. Január 
11-én 14 gézás tanuló Postáné Herendi Yvett tanárnő kíséretével 
megtekintette Szekszárdon a Deutsche Bühne társulatának né-
met nyelvű előadását, a „Die 39 Stufen” című krimikomédiát. 
Január 12-én este tartottuk meg a végzősök, a 12.AB osztályosok 
számára (osztályfőnökük Péter Péter) a szalagtűző ünnepélyt az 
általános iskola aulájában. A 11.B osztály rövid, köszöntő műsorát 
előadták: Fóti Alex, Szabó Bálint és Diószegi Dávid. A szalagtűzést 
követően Sümegi József igazgató úr mondta el ünnepi beszédét, 
majd a végzősök mutatták be az alkalomra megtanult keringőt, 
melynek koreográ�áját Erdei Viktor tanította be. A színpompás 
táncot lelkes tapssal fogadta a közönség. A látványos táncbemu-
tatót követően az ünnepeltek a szüleiket kérték fel egy jelképes 
táncra, mellyel a diákévek alatt kapott szeretetet és támogatást 
köszönték meg. Ezután az ünneplés a gimnázium aulájában foly-
tatódott, zárt körben. Szépen megterített asztalok várták a vég-
zősöket és a nevelőtestület tagjait, akiknek a 11.B osztály tanu-
lói szolgálták fel udvariasan az alkalmi vacsorát. A vacsora után 
táncmulatsággal ért véget a rendezvény. Dicséret illeti a 11.B osz-
tály tanulóit, akiknek – osztályfőnökük, Pál
y Pál tanár úr irányí-
tásával – sikerült hangulatos és bizonyára emlékezetes szalagtűzőt 
rendezni a végzős osztály számára.      (Folytatás a következő oldalon)
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Az elmúlt év kora tavaszán nagy örömmel 
tudósítottunk arról, hogy intézményünk 
csatlakozott a Magyar Madártani Egyesü-
let munkásságához és kiérdemeltük a Ma-
dárbarát Munkahely cím viselését. Az ezt 
bizonyító emlékplakett az intézményünk 
kapuját díszíti. Ennél is nagyobb élmény 
volt, hogy mindezt azért tudtuk elérni, 
mert az udvarunkban kihelyezett madáro-
dúba barátcinege költözött, és három �ókát 
is felnevelt. Az udvarunkat tehát valódi ma-
dárkák, míg az intézmény folyosójának fa-
lait „mesebeli madarak” árasztották el, me-
lyért nagy köszönet Bátki Erikának. A nyári 
játszóház keretében nálunk vendégeskedő 

gyermekek megismerkedhettek 
a madárbarát-kert kialakításá-
nak alapjaival. Jó volt látni, hogy 
nem csak az idős korosztály, de 
az egészen �atal gyermekek is 
lelkesen, csillogó szemmel és 
érdeklődve �gyeltek minden 
információt, mely a madárvé-
delemmel kapcsolatosan elhang-
zott. A Bát-Grill K	 jóvoltából a 
tél beállta előtt sikerült a klub kertjében egy 
csodálatos dúcos madáretetőt felállítanunk, 
mely remélhetőleg újabb lépés az intézmény 
környezettudatos szemléletének megerő-
sítésére. Köztudott, hogy télen nem min-

den madarunk vonul melegebb 
tájakra, számos faj itthon ma-
rad. Az már kevésbé közismert, 
hogy a tőlünk északabbra fekvő, 
mostohább téli klímájú területek 
madarai számára sok esetben 
Magyarország jelenti a telelőte-
rületet. (forrás:www.mme.hu) 
Hazánk környezeti állapota ma 
még lehetővé teszi, hogy a ház 

körül gyakori madarak emberi segítség nél-
kül is átvészeljék a telet. Az etetés viszont 
nagy könnyebbséget és biztonságot jelent a 
környék madarainak − nekünk pedig ren-
geteg meg�gyelési élményt −, különösen az 

S Z É P K O R

G É Z Á S  H Í R E K
Az őszi vizsgaidőszakban két 

gézás diák is megszerezte a középfokú  ál-
lami nyelvvizsgát német nyelvből: Biró 
Zsanett Kata (12.B) és Bíró Ágnes (11.A). 
Felkészülésüket segítette: Postáné Herendi 
Yvett tanárnő. Az MM Publications – ELT 
Hungary K	. az ősszel kétfordulós német 
nyelvi országos on-line versenyt szerve-
zett, melynek a végeredménye most vált 
ismertté. A gimnázium 8. osztályos tanu-
lója, Schroth Kinga az A2 kategóriában IV. 
helyezést ért el. Felkészülését Sümeginé 
Szép Mária tanárnő segítette. Január 17-
én a 12.AB osztály tanulói továbbtanulási 
tájékoztatót hallgathattak meg, amelyet 
a budapesti ELTE és a bajai Eötvös József 
Főiskola munkatársai tartottak számukra. 
Január 22-én a gimnázium előadótermében 
a 8.A osztályosok hangulatos műsort adtak 
elő a magyar kultúra napja alkalmából. 
Összeállította és betanította Pulai Erzsébet 
tanárnő. Január 24-én 47 gézás diák Pécs-
re utazott Pulai Erzsébet és Mayer Emese 

tanárnők kíséretével. A Nagy Lajos Gimná-
ziumban megtekintették a TNT �eatre 
Britain angol színészei által angol nyelven 
előadott darabot, Shakespeare: Rómeó és 
Júlia című művét.  Az idei tanévben hagyo-
mányteremtő szándékkal „Géza-tusa”cím-
mel megyei levelezős tanulmányi verse-
nyeket hirdettünk történelem, matematika, 
német nyelv és angol nyelv tantárgyakból 
az általános iskolai tanulók számára. Január 
26-án délelőtt rendeztük meg e versenyek 
döntőjét a II. Géza Gimnáziumban. Ugyan-
csak ezen a napon került sor a „Géza-tusa” 
keretében a megyei mesemondó versenyre 
is. A versenyek eredményeiről a Cikádor új-
ság következő számában számolnunk be. A 
Géza-tusa résztvevői közül azok a tanulók, 
akik a feladataikat előbb befejezték, az ered-
ményhirdetésre várva kaptak egy kis ízelítőt 
„A gimnázium éjszakája” esti program-
jaiból, hiszen aznap estére szerveztük meg 
18 órától 24 óráig ezt az immár többéves 
hagyományra visszatekintő rendezvényün-

ket is. Első műsorszámként a gézások és a 
vendégek jelmezes felvonulást és versenyt 
láthattak. Ezt követően „A gimnázium éj-
szakája”  ez évi programjai is változatos ki-
kapcsolódást és szabadidő eltöltést kínáltak 
a diákoknak és az érdeklődő városlakóknak. 
A választható tevékenységek között szere-
pelt asztalitenisz, sakk, csocsó, társasjáték, 
kártya, X-box, karaoke, �lmklub, „szabadu-
lás a gimiből”, tánctanulás Péter Péter tanár 
úr és Bozsolik Dávid segítségével, kézműves 
foglalkozás: foltvarrás Wachtler Isvánné 
és Csete Ferencné Fleischer Emília vezeté-
sével. Hallhattak az érdeklődők a szaruból 
készülő tárgyakról Sándor Károly Tamástól 
és a kések készítésének rejtelmeiről Szabó 
Zsombortól. Megtekinthették dr. Somosi 
Szabolcs és Günter Kwiotek makettgyűj-
teményét. Dr. Somosiné Kispál Gabriella 
tanárnő „Kalandozások a mesék birodal-
mában – léleksimogató történetek” címmel 
tartott érdekes foglalkozást gyerekeknek, és 
külön a felnőtteknek is.             Horváth Jánosné 
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Elmúlt karácsony, elmúlt a vízkereszt is, ide-
jét múltnak tűnhet a téma, de vannak indo-
kaim, örökérvényű meg�gyelések. Sokszor, 
és sokan megfogalmazták már, hogy jó len-
ne, ha az ünnep idején bőszen hangoztatott 
szeretet érzése kicsit kitartana és áthatná to-
vábbi napjainkat, heteinket, esetleg kitartana 
jövő év karácsonyáig is. Több okból ütközik 
akadályba. Nem feltétlenül egyedüli oka, 
de nagymértékben illúzió és hatás rombo-
ló az az igyekezet, amivel októberben már 
megjelennek és megvásárolhatók, a gyak-
ran ízléstelen külsőségek. Lassan minden 
átalakul, elveszti igazi értelmét, jelentését, 
még a gyökerektől is elszakad, maradnak 
a külsőségek. Ha valaha időszerű volt, ma 
nagyon az, Ady gondolata: „Elvesztette ma-
gát az ember, Mert lencsén nézi az eget,” A 
mi lencsénket is a szemünkre illeszti a mé-
dia, a kereskedelem, ezen keresztül kezdjük 
szemlélni ünnepeinket is. Karácsony közeli 
ünnep a mikulás. Miklósból egy jópofa öre-
get csináltak. Pedig Miklós az Istennel való 
kapcsolata, által lett jó, és tette a jót. Legfő-
képpen nem üldögélt bevásárló centrumok 
trónusán. Bazár lett a világ, Madách szavai-
val: „Eladó az egész világ” Már akkor is. Jó 
régóta rongáljuk. Feledésbe merül, hogy a 
karácsony teológiai ünnep. Lényege lenne, 

hogy alkalmasint megállunk, felnézünk arra, 
hogy mit is építettünk magunk köré és fölé 
egész évben, majd eltűnődünk a csendben, 
– amiről lassan kijelenthetjük, hogy nincs is 
–, hogy merre építkezzünk tovább, a helyes 
irányba. A csendben várakozás megtanulása 
nem könnyű világunkban. Ahogyan min-
den, a karácsony is „gyors érlelt” lett. Az egy-
ház meg tudta tartani, ha úgy tetszik, ebben 
példát tud mutatni, tanít a várakozás megé-
lésére. A hajnali misék, a rorate segít ebben. 

Nem vesztette el a vezércsillagot. Tulajdon-
képpen így érdemes élni. Ha nem veszítjük el 
a vezércsillagot, akkor be tudunk illeszkedni 
a rendbe, az individum mindenekelőtt való 
érvényesítése helyett. Persze nehéz. Nem 
megmutatni, megélni kellene ünnepeinket. 
Folytatni kéne az elődök, ünnepelni tudását. 
Akkor esélyünk lesz arra, hogy meghalljuk 
azt a hangot, amit érdemes meghallgatni. 

„A fáraók hatalma emlék
Cézár halott
Dzsingisz Kán fényes napja
be rég leáldozott.
Halk volt, de mai is hallják 
az Ács �ának hangját.”

Pillanatok alatt itt a tavasz, közelednek 
ünnepei. A húsvét megélését sem kellene 
hagynunk harsogó hírverések által vezérel-
ve megélni. Ne a csokoládényulak tömke-
legének vásárlása hassa át. Legyen értelme, 
töltsük meg megillető tartalommal, hogy 
valóban a lélek ünnepe legyen. Az ünne-
pek fontosak az ember életében. Megál-
lók, mérföldkövek. Védjük meg értelmét, 
csendjét. Hogy miként? Nemes Nagy Ág-
nes mutat perspektívát:

„tanulni kell mindazt, ami kitárul,
ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.”      Müller Zsuzsa

itatással és a mesterséges odúkkal együtt, 
de csak akkor, ha az etetést folyamatosan, 
egész télen végezzük. Az énekesmadarak 
téli etetésével kapcsolatban, nagyon he-
lyesen, mélyen beépült a köztudatba, hogy 
„Ha egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba!”. 
Mi áll ennek hátterében, és pontosan mit is 
jelent a hétköznapok gyakorlatában? A ma-
darak gyorsan megszokják és számítanak 
az etetőhelyek táplálékkínálatára, évről évre 
akár messziről is visszatérnek a stabil etetők 
közelébe telelni, ezért ha váratlanul abba-
hagyjuk az eleség pótlását, és ezt véletlenül 
éppen a tél leghidegebb időszakában tesz-
szük, a madarak nehéz helyzetbe kerülhet-
nek. Az etetőre járó kistestű, gyakran alig 
4,5-10 gramm körüli testtömegű madarak 
számára –10 Celsius alatti hőmérsékleten a 
túlélés gyakran arról szól, tartalékaik csak 
arra elegendőek, hogy át tudják vészelni a 
fagyos éjszakát. Ha másnap nem tudnak 
eleget táplálkozni az alig 5-6 órányi nappali 

periódusban, például azért, mert nem töl-
töttük fel az etetőt, könnyen elpusztulhat-
nak a következő hideg éjszakán. A legfon-
tosabb téli madáreleség a nem sózott, nem 
pirított, magas olajtartalmú fekete (ipari) 
napraforgó. A szotyiba érdemes apró sze-
mű magvakat: kölest, muhart stb. keverni. 
Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos téli 
etetőanyag az állati zsiradék: a kacsa-, liba- 
és sertésháj, a sertés zsírszalonna, a faggyú, 
a főzéssel sótlanított étkezési szalonna, a 
ma már széles körben árusított cinkegolyó, 

lágysajt- vagy vajtégla. Az olajos magvak és 
az állati zsiradék mellett gyümölccsel, el-
sősorban a legolcsóbb almával is etessünk. 
Ezeket lehetőleg szúrjuk fel bokrok és fák 
ágcsonkjaira, de néhány szemet a talajra is 
tehetünk. Soha ne adjunk se az énekesma-
daraknak az etetőben, se a vízimadaraknak 
kenyeret, kenyérmorzsát, péksüteményt. 
Az etetőben napokig, hetekig is elfogyasz-
tatlanul maradó kenyérfélék erjedésnek 
indulva gyomor- és bélgyulladást, akár a 
madarak pusztulását okozhatják. Elvileg, 
a csak alkalmilag, kis mennyiségben és 
azonnal elfogyasztott (tehát még nem er-
jedt, nem penészes) kenyérfélék fogyasz-
tása, például amit a buszmegálló verebei 
felcsipegetnek, nem ártalmas a madarakra. 
Akinek kedve van csatlakozni a Magyar 
Madártani Egyesület munkájához, továb-
bi információkhoz juthat a www.mme.hu 
oldalon, nagy élmény kis fáradsággal, csak 
ajánlani tudom.                                           -Hódi-

O K T A T Á S

„MERT SZÜRKE NAPOKBÓL RAGYOG ELÔ…”
É L E T Ú T R A V A L Ó
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Szenteste délutánján az óvódások bet-
lehemese köszöntötte az ünnepet, majd 
az iskolások verseit hallhattuk. A műsor 
után Krisztián atya megáldotta az elhozott 
jászlakat.  Az ünnep után borszentelésre 
hozták el boraikat a helyi termelők. Vízke-
reszthez kötődik a házszentelés hagyomá-
nya, de az otthon megáldását beköltözés 
vagy nagyobb felújítás után, az év bármely 
időszakában lehet kérni. Vízkereszt al-
kalmából Krisztián atya megáldotta azok 
otthonát, akik ezt kérték. Minden hónap 
18-án összeül a helyi Mónika közösség. A 
résztvevő édesanyák imaórájukon közösen 
imádkoznak gyermekeikért, unokáikért. 
Országos rendezvényre készül a közösség, 
illetve a város: a Keresztény Édesanyák 
Szent Mónika Közösségének Országos 
Találkozója az idén Bátaszéken lesz, má-
jus 19-én. Folytatódtak a Bibliaóra előa-
dásai: január elején a Pécsi Egyházmegye 

pasztorális munkatársa, Csillik 
László mutatta be az egyházme-
gye pasztorális tervét, beszélt az 
evangelizáció jelenlegi és terve-
zett formáiról. A következő órán 
az atya folytatta Máté evangé-
liumáról szóló elmélkedéseit. 

Idén január 21. és 28. között imádkoztak 
a Krisztushívők egységéért világszerte az 
ökumenikus imahét keretében. Nálunk 
23-án volt templomunkban imaóra, 24-én 
pedig a református imaházban. Jegyesok-
tatás vette kezdetét januárban a bátaszéki 
római katolikus plébánián. A további al-
kalmakra (február 2, 16, március 2, 16) is 
várja az atya a �atalokat, a szentségi házas-
ságra készülőket.                                       ESJ

R Ó M A I  K A T O L I K U S  E G Y H Á Z

R E F O R M Á T U S  E G Y H Á Z

Sok olyan dolgot látunk a gyerekek életé-
ben, amivel nagyon nehezen tudunk mit 
kezdeni, miközben szeretnénk a legjobbat 
adni nekik. Az előadássorozat ebben kíván 

segítséget nyújtani, inspirálni, újragondol-
ni, fényt gyújtani. Az előadó gyakorló szü-
lő, tanító és pedagógus-továbbképző. Hol-
land származású, Marco De Leeuw kiváló 

magyarsággal tartja logikus, gyakorlatias 
előadásait, miután közel 20 éve él feleségé-
vel Magyarországon. Az előadásokat min-
denkinek szánja, aki gyereket nevel és/vagy 
oktat – tehát szülő, nagyszülő, pedagógus, 
edző, gyerekekkel, iakkal foglalkozó egye-
sület, egyház képviselője… Az előadások 
ingyenesek, de lehet támogatni az isko-
laudvar közösségi fejlesztését a helyszínen. 
Egy-egy előadásra is lehet jönni. A plakáton 
látható címek igazítanak el a kéthetenkénti 
alkalmak témájáról. A március 3-ai szomba-
ti családias szakmai napon kerül elő a bibli-
ai értékeken alapuló nevelés, a hitben való 
nevelés az életkori sajátosságok mentén, és 
a nemzedékek közötti kapcsolatok megerő-
sítése, mely napot különösen is javaslunk a 
hitoktatásban résztvevő gyerekek szüleinek, 
hitoktatóinak. A rendezvényt egyeztettük 
igazgató úrral és plébános úrral is. Az ő biz-
tató támogatásukkal reméljük, hogy ez az 
előadássorozat sokunk számára lesz építő, 
elgondolkodtató, hogy a legjobban szeres-
sük gyermekeinket. Az előadótól előadáso-
kat a plakáton látható linken hallgathatunk 
meg. „Ne szóval szeressünk…, hanem cse-
lekedettel és igazsággal.” (1János 3,18) 

Fekete Zoltán és Feketéné Takács Andrea

SZÜLÔK ISKOLÁJA
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Az ünnepek között immár 35. alkalommal 
került megrendezésre a Kalász János Városi 
Sportcsarnokban a Fenyő Kupa Teremlab-
darúgó Torna, mely 2017.12.27-30. között 
zajlott Bátaszéken. Az idei évben a pro�k-
nál 14, az amatőröknél 12 csapat, két-két 
csoportban, körmérkőzés formában küz-
dött a döntőben kerülésért. A résztvevő 
csapatok 462 játékost neveztek a tornára. A 
döntők előtti három napon, napi 24, vagyis 
összesen 72 mérkőzést láthattak a nézők. A 
szerdától péntekig tartó 
selejtezők, egésznapos 
kikapcsolódást jelentet-
tek a labdarúgást ked-
velők részére, hiszen reg-
gel 8 órától este 10 óráig 
folyamatosan zajlottak 
a mérkőzések. A dön-
tők napjára, valamennyi 
csoportból az első négy 
csapat jutott tovább. A 
továbbiakban egyenes 
kiesési szakasz követke-
zett. A lebonyolítás a szokásos menetrend 
alapján történt. Az „A” csoport győztese 
játszott a „B” csoport negyedik helyezett-
jével, az „A” 2 a „B” 3-al, és így tovább. Aki 
hibázik, búcsúzik a végső helyezésekért zaj-
ló küzdelmektől. Az idősebb, tapasztaltabb 
szurkolók már tudják, hogy a torna ezen a 
napon kezdődik igazán. A délutáni, illetve 
késő esti mérkőzések megmutatták, hogy 
miért töretlen a Fenyő Kupa népszerűsége. 
Izgalmakban bővelkedő, drámai elődön-
tök, döntők során szerezték meg a csapatok 
a végső helyezéseket. Az amatőr kategó-
ria győztese – immár 6. alkalommal – a 
nagy múltú SSC Welorex csapata lett. A 
tiszta játékidő letelte előtt még Tóth Balázs 
góljával, az egész tornán remekül szereplő 
Speed csapata vezetett, de a befejezés előtt 
32 másodperccel Kiss János szabadrúgás-
ból szerzett góljával, hosszabbításra hozta 
a mérkőzést. A hosszabbítást követően is-
mét Kiss János, az utolsóként rúgott sikeres 
7-es rúgással biztosította be a győzelmet. A 
harmadik helyet az Izomix csapat szerezte 
meg, szintén hetesekkel a Torpedók ellen. 
Az amatőr döntő feladta a leckét a két pro� 
döntősnek. A két csapat közül a Palermo 
FC igen szoros 1:0 eredménnyel került be 
a döntőbe, a tavalyi bajnok Bowden Tech-

nika legyőzésével. A Gold Car pedig, talán 
a torna legjobb mérkőzésén, drámai csata 
során győzte le 5:4-re az SSC Welorex pro� 
csapatát. A várakozásnak megfelelően a 
hazai nézők által támogatott Gold Car 
kezdte jobban a játékot, Gábor Gergő talá-
latával meg is szerezték a vezetést. Az első 
félidőben jobban is játszott a Gold Car, a 
másodikban azonban megváltozott a játék 
képe, óriási izgalmak közepette 43 másod-
perccel a vége előtt a torna gólkirálya Deli 
Dániel ki is egyenlített. A hosszabbítás-
ban már csak egy csapat volt a pályán. A 
lélektani előnyt kihasználva Fejes három 
góljával Mészáros Endre szépítésével 4:2-
re alakult a döntő végeredménye. A pro� 
kategóriában a Palermo FC újra a Fenyő 
Kupa győztese lett.  Az idei év elődöntői-, 
döntői sokáig felejthetetlen emlékei lesz-
nek a kilátogató nézőknek, a résztvevő csa-
patoknak, természetesen témát adva ezzel 
a jövő évi Fenyő Kupára nevezőknek. Jó hír 
a bátaszéki sportot szerető embereknek, 
hogy a kormány 20 millió forintot, Báta-
szék Város Önkormányzat várhatóan saját 
erőből szintén 20 millió forintot költ majd 
a 2018-as évben a sportcsarnok részbe-
ni felújítására. A torna szervezői nevében 
köszönetet szeretnék mondani a résztvevő 
csapatoknak, nézőknek, a csapatokat illet-

ve a rendezvényt támogató szponzo-
roknak. 35. Fenyő Kupa Teremlabda-
rúgó Torna eredményei: Amatőrök, 
a negyeddöntőben: Welorex-Bor és 
Halásztanya 3-0, Speed Köcsögök-Be-
her Trade 5-2, Torpedók-Fair Play 4-1, 
Izomix-Zöldház 2-1. Az elődöntőben: 
Welorex-Torpedók 2-1, Speed Köcsö-

gök-Izomix 1-0. A 3. helyért: Izomix-Tor-
pedók 1-1. Hetesekkel: 1-0. A döntőben: 
Welorex-Speed Köcsögök 1-1. Hetesek-
kel: 3-1. Legjobb kapus: Tenczlinger Ta-
más. Legjobb mezőnyjátékos: Pankovics 
Róbert. Legjobb góllövő: Pilisi József. 
Legjobb bátaszéki játékos: Berényi Szil-
veszter. Pro�k, a negyeddöntőben: Paler-
mo-PR Futár 6-2, Welorex-Unknown 4-2, 
Bowdentechnika- Kriszt 5-0, Gold Car- 
Kis Dankó 4-2. Az elődöntőben: Palermo- 
Bowdentechnika 1-0, Gold Car- Welorex 
5-4. A 3. helyért: Bowdentechnika- Welo-
rex 3-1. A döntőben: Palermo- Gold Car 
4-2 (hosszabbítás után). Legjobb kapus: 
Kékesi Zsolt. Legjobb mezőnyjátékos: 
Vituska István. Legjobb góllövő: Deli Dá-
niel. Legjobb bátaszéki kötődésű játékos: 
Gábor Gergő.

Minden labdarúgást kedvelő szurko-
lónak, újságolvasónak Boldog Új Eszten-
dőt. Hajrá Bátaszék!                    Lerch Béla

L A B D A R Ú G Á S

FENYÔ KUPA TEREMLABDARÚGÓ TORNA

Meghívó!
2018. február 3-án, szombaton 9 órától 
U13-as terem tornát tartunk a bátaszéki 
Kalász János Városi Sportcsarnokban. 
Mindenkit szeretettel várunk!

BSE Utánpótlás Szakág 

S P O R T
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A BSE Karate Szakosztály éves esemény naptárá-
ban a december és a január első fele mindig a tra-
dicionális karate tanulásról és az övvizsgákról szól. 
Míg a kezdők, – akik alig pár hónapja karatéznak 
– edzés keretében, addig a haladóbbak, egy hétvé-
gi edzőtábor zárásaként tesznek övvizsgát. A kez-
dőknél még nincs különösebb szelektálás a vizs-
gát megelőzően, viszont a haladóknak egy edzés 
keretében zajló tesztvizsgát is abszolválniuk kell, 
megelőzve a tényleges vizsgán előforduló alultel-
jesítést, vagy akár kudarcot. Mind bátaszéki, mind 
szekszárdi karatékáink jól vették az akadályokat, és 
a következő vizsgaeredmények születtek: 10. kyu 
(fehér öv 1 fekete csíkkal): Szabó Péter, Papp Ákos, 

Aradi Lázár, Péter Panna, Pusztai Lili, Simon Gá-
bor, Tam Anita, Fazekas Gerda, Fazekas Janka, 
Fazekas Nándor, Koch Benjamin, Füle Richárd, 
Szoboszlai Máté, Papp Csanád. 9. kyu (fehér öv két 
fekete csíkkal): Góman Szebasztián. 8. kyu (citrom 
öv): Hefner Zsó�a, Puskás Donát, Izsák Fruzsina, 
Makk Fanni, Váncsa Zsombor, Légrádi László, 
Ferger János. 7. kyu (narancs öv): Mádai Nóra, 
Müller Zalán, Mátyás Eszter, Lisztes Levente, Lég-
rádi Alex. 6. kyu (zöld öv): Elekes Máté, Kovács 
Sándor, Izsák Gergő, Steigler Bence, Kékes Gábor, 
Marosi Liza, Steigler István, Pap-Bonnyai Balázs. 
5. kyu (kék öv): Köbli Ágnes, Nagy-Jánosi Botond, 
Nagy Gergő, Nagy Zsolt.                                     -akoszu-

SIKERES ÖVVIZSGÁK
K A R A T E

Kiket támogathatunk 
személyi jövedelemadónk 

1%-ával?

Bátaszéki Sport Egyesület 
Adószám: 19952819-1-17

Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület 
Adószám: 18861556-1-17

Bátaszéki Árva Gyermekekért  
Közalapítvány 

Adószám: 18856387-1-17
Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete 

Adószám: 18859476-1-17
Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület 

Adószám: 18859160-1-17
Bátaszéki Pedagógus Kórus 
Adószám: 18861776-1-17

Bátaszéki Székelyek Baráti Köre 
Adószám: 18858822-1-17

Bátaszéki Szent Cecília Kórus  
és Gyermekkórus 

Adószám: 18863651-1-17
Morzsu Egyesület 

Adószám: 18217139-1-17
Bátaszéki Vadásztársaság 
Adószám: 18855238-2-17

Bátaszék Város Közoktatási,  
Közművelődési és Műemlékvédelmi 

Közalapítvány 
Adószám: 18864133-1-17

Kismődi Ferenc Énekegyüttes 
Adószám: 18863668-1-17

Mozgássérültek Tolna Megyei 
Egyesülete 

Adószám: 19955403-1-17
Német Nemzetiségi Egyesület 

Adószám: 19232018-1-17
Rolling Boys Bátaszéki Motoros  

Baráti Kör 
Adószám: 18866135-1-17

Tolna Megyei Matematikai  
Tehetséggondozó Alapítvány 

Adószám: 19231811-1-17
Vicze János Sport Közalapítvány 

Adószám: 18863307-1-17
Magyar Katolikus Egyház 

Technikai szám: 0011
Fundatio Pro Gimnasio – Alapítvány  

a Gimnáziumért 
Adószám: 19232070-1-17 

Legjobb Utcai Csapat Egyesület 
Adószám: 18620160-1-17

Magyarországi Református Egyház 
Technikai szám: 0066

Magyar Református Szeretetszolgálat 
Közhasznú Alapítvány 

Adószám: 18196913-1-42
Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete 

Adószám:19228345-1-17

Mohácson járt U11-es csapatunk, január 15-én, va-
sárnap. A mohácsi edzőkollegáknak köszönhetően, 
hosszú idő után újra részt vehettünk egy utánpótlás 
tornán a baranyai városban. A sportcsarnokban hat 
csapat, egy félidős rendszerben játszott mérkőzéseket. 
Tenczlinger Tamás �ai az 5. helyen végeztek, kicsit 
több szerencsével lehetett volna jobb is az eredmény, 
de a lényeg megint az volt, hogy minél több percet 
töltsenek a pályán a gyerekek, hiszen ilyenkor a téli 
időszakban hely szűke miatt csak heti egy edzést le-
het tartani. Eredményeink: Szederkény – Bátaszék 
6:0, MTE 1888 Mohács – Bátaszék 0:0, Sportolda Pécs 
– Bátaszék 3:0, Bátaszék – Siklós 3:0, gól: Kuti Csabi 
2, Rein Viktor, Bóly – Bátaszék 2:1, gól: Kuti Csaba. 
Végeredmény: 1. Sportolda Pécs, 2. Bóly, 3. MTE 1888 
Mohács, 4. Szederkény, 5. Bátaszék, 6. Siklós. Csapat 
tagjai: Tóth Kristóf, Floderer Máté, Bárdos Erik, Rein 
Viktor, Kuti Csaba, Vörös Marcell, Gondos Zoltán, 
Adorján Máté, Márton Levente.                               VZ

L A B D A R Ú G Á S



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

152018. FEBRUÁR 1.

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

S P O R T

A BSE Úszó Szakosztálya minden ünne-
pek utáni időszakban egy 1-2 hetes inten-
zív időszak elé néz, a jó helytállás érde-
kében. Természetesen ez nem azt jelenti, 
hogy a többi időszakot pihenéssel töltjük, 
de ilyenkor minden nap van edzés, és az 
munka is igen felfokozott tempóban zajlik. 
A téli tábor január 3-án indult, és az első 
verseny a Bátaszéken rendezett Szekszárd 
Városkörnyéki Úszó Diákolimpia volt, me-
lyet január 12-én rendeztünk meg. Nem 
mondhatnánk, hogy a többi iskola aktivi-
tása rendben lett volna, 10-11 versenyző 
jött el a környékbeli iskolákból. Így az a fa-
ramuci helyzet adódott – hogy a verseny-
kiírásban lévő nevezési korlátozások miatt 
– kevesebben voltak a Szekszárd Város-
környéki versenyen, mint a saját házi baj-
nokságunkon. A továbbjutás és a tisztesség 
kedvéért természetesen megrendeztük a 
programot, ahol elsősorban a jó időered-
mény volt a cél. Ugyanis ezen a versenyen 
úszott idő megy tovább a megyei nevezés-
be, ahol erő sorrend alapján állítják össze 
a futamokat. Azaz egyáltalán nem mind-
egy ki milyen eredménnyel megy tovább. 
Sportolóink a viszonylagos ingerszegény-
séget jól viselték, és nagyon jó eredménye-
ket úsztak, az egyéni csúcsok több helyen 
is megdőltek. A Szekszárd Városkörnyéki 
Úszó Diákolimpia eredményei:

1. hely: Kollár Lilla (gyorsúszás), Szűcs 
Kristóf (gyorsúszás), Mattenheim Janka 
(gyorsúszás), Bozsolik Ákos (gyorsúszás), 
Zoltán Nóra (gyorsúszás), Hefner Zsó� 
(mellúszás), Elekes Máté (mellúszás), 
Schön Panka Rege (mellúszás), Szűcs Kris-
tóf (mellúszás), Fodermayer Anna (mel-
lúszás), Fekete András (mellúszás), Rajnai 
Viktória (mellúszás) Hefner Zsó�a (há-
túszás), Ruppert Edmond (hátúszás), Fo-
dermayer Anna (hátúszás), Bozsolik Ákos 
(hátúszás), Rajnai Viktória (hátúszás) 
Izsák Bence, Elekes Máté, Izsák Gergő, 
Bozsó Bence (gyorsváltó), Szénási Jázmin, 
Storcz Boglárka, Mattenheim Liza, Schön 
Panka (gyorsváltó), Várda Levente, Gáll 
Kristóf, Ruppert Edmond, Szűcs Kristóf 
(gyorsváltó), Sörös Petra, Mattenheim Jan-
ka, Fekete Sára, Péter Boglárka (gyorsvál-
tó), Zoltán Nóra, Rajnai Viktória, Simon 
Evelein, Schön L. Zsanka (gyorsváltó)

2. hely: Bozsó Máté (gyorsúszás), Schön 
Panka Rege (gyorsúszás), Sörös Petra (gyor-
súszás), Fekete András (gyorsúszás), Vörös 

Vanessza (gyorsúszás), Hegedüs Mirjam 
(mellúszás), Sorcz Boglárka (mellúszás), 
Fekete Sára (mellúszás), Farkas András 
(mellúszás), Zoltán Nóra (mellúszás), 
Bozsó Máté (hátúszás), Mattenheim Liza 
(hátúszás), Várda Levente (hátúszás), Fe-
kete Sára (hátúszás), Farkas András (há-
túszás), Schön L. Zsanka (hátúszás)

3. hely: Horváth Lora (gyorsúszás), 
Mattenheim Liza (gyorsúszás), Ruppert 
Edmond (gyorsúszás), Gáll Kristóf (mel-
lúszás), Péter Boglárka (mellúszás), Vörös 
Vanessza (mellúszás), Hegedüs Mirjam 
(hátúszás), Rácz Nóra (hátúszás), Matten-
heim Janka (hátúszás). 

A versenysorozatban a Megyei Diáko-
limpia következett, melyet január 18-án 
rendezték meg Bonyhádon. Évről évre 
bizonyítjuk, hogy van helyünk a megyei 
úszóéletben, és egyre markánsabban je-
len vagyunk eredményesség terén. Sajnos 
a bátaszéki általános iskola és a gimná-

zium szétválása nem tett jót a gyorsváltó 
csapatainknak, mert több jó versenyző is 
van egyesületünkben, akik nem indítha-
tók egy csapatban az intézményi eltérés 
miatt. A teher ezúttal az egyéni verseny-
zőkön volt, mert érezhető volt, hogy csa-
pataink ezzel a handicap-el nem tudnak 
versenyben maradni a legerősebb megyei 
iskolákkal szemben. Nem panaszkodha-
tunk, mert amit előre borítékoltunk abból 
kis túlzással minden bejött. A csapat ki-
egyensúlyozottan teljesített, mert minden 
úszásnemben 2-2 aranyérmet szereztünk, 
a legeredményesebb versenyzőnk idén is 
Fodermayer Anna volt, aki az 50 méteres 
mellúszást, és a 100 méteres hátúszást is to-
ronymagasan nyerte. De nagyon boldogok 
vagyunk, hogy több olyan versenyzőnk is 
a dobogó legmagasabb fokára állhatott, 
akinek szorgalma és kitartása példaértékű, 
és ez idáig egyéni számban nem sikerült 
megyei aranyérmet hozniuk. Ilyen Rajnai 
Viktória, Szűcs Kristóf, Farkas András és 
Bozsolik Ákos. Mind az öt továbbjutó ren-
geteg munkát tett bele az utóbbi időszak-
ban, szinte pihenő napok nélkül, napi több 
kilométert leúszva. Sörös Noémi középis-
kolai továbbjutásával, 7 egyéni számban 
képviseljük Bátaszéket a március 23-25-én 
zajló hódmezővásárhelyi Országos Diáko-
limpián. Január 18-a a mi történetünkben 
a szorgalom és kitartás diadala volt, vetet-
tünk és arattunk. 6 arany, 4 ezüst, 8 bronz. 
Hajrá BSE úszók! 

A Tolna Megyei Úszó 
Diákolimpia érmesei

1. hely: Szűcs Kristóf (gyorsúszás), Bo-
zsolik Ákos (gyorsúszás), Fodermayer 
Anna (mellúszás), Rajnai Viktória (mel-
lúszás) Fodermayer Anna (hátúszás) Far-
kas András (hátúszás), 

2. hely: Szűcs Kristóf (mellúszás), Bozso-
lik Ákos (hátúszás), Rajnai Viktória (há-
túszás), Zoltán Nóra, Rajnai Viktória, Si-
mon Evelein, Schön L. Zsanka (gyorsváltó),

3. hely: Mattenheim Janka (gyorsúszás), 
Zoltán Nóra (gyorsúszás) Hefner Zsó� 
(mellúszás), Zoltán Nóra (mellúszás), Fe-
kete Sára (hátúszás), Izsák Bence, Elekes 
Máté, Szabó Bence, Bozsó Bence (gyors-
váltó), Várda Levente, Gáll Kristóf, Rup-
pert Edmond, Szűcs Kristóf (gyorsváltó), 
Sörös Petra, Mattenheim Janka, Fekete 
Sára, Péter Boglárka (gyorsváltó).   -akoszu-

Ú S Z Á S

A SZORGALOM DIADALA…
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SZÜLETÉSEK

Rein Viktor (Bátaszék) – Csáki Kitti (Bátaszék)NÁLUNK A LÁTÁS MEGFIZETHETŐ!
2018-BAN IS A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAIVAL!

MOLNÁR PÉTER
látszerész mester

Szemüvegek készítése, javítása 
helyben, rövid határidővel

DR. CSÁKI MÓNIKA
szemész főorvos

Szemészeti-gyermekszemészeti
magánrendelés

MOLNÁR RÉKA
optometrista és kontaktológus Ingyenes 

látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés
minden nap, időpont egyeztetéssel

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

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

BÁTASZÉK  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA.  
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A szerkesztőség címe: 7140 Bátaszék, Szent István tér 7.
Telefon: 0674/493-690. E-mail: cikador@bataszekert.hu
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KÖZÉRDEKÛ HIRDETMÉNY
A Panteon Kegyeleti Szolgáltató K	. 

7100 Szekszárd, Alkony u. 1. értesíti az érintett hozzátartozókat, 
hogy a Bátaszék, Garay u. köztemetőben (telefon: 74/491-038)

az 1992-év előtt betemetett sírok; 
a 2007-év előtt megváltott urnahelyek; 
az 1957-év előtt megváltott sírboltok 

HASZNÁLATI IDEJE LEJÁRT.
Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újraváltása érdeké-
ben a Temetőgondnokságot (Szekszárd, Alkony u. 1.) felkeresni szíveskedjenek. 
Az újraváltás elmulasztása a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnését 
vonja maga után. (145/1999. (X.1.) kormány rendelet 18§ (5.)) A lejárt hasz-
nálati idejű temetési helyek ezen hirdetmény megjelenését követően 2 hónap 
múlva, de legkésőbb 2018. február 28-át követően felszámolásra kerülhetnek. 
Ezen hirdetményt a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 19§ (3) bekezdésének 
rendelkezései alapján jelentettük meg.Harmadik közzététel.

Panteon K�. temetőgondnokság www.panteon-temetkezes.hu

HÁZASSÁGKÖTÉS

Pomsár Botond 2017. 12.15.
Csikós Olivér 2018. 01.11.

KÖZÉRDEKÛ HIRDETMÉNY


