
12018. JÚNIUS 1.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

XXVIII. évfolyam 6. szám
2018. JÚNIUS 1.

INGYENES



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

2 2018. JÚNIUS 1.

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

Megemlékezés 
Szent György tiszteletére

Megemlékezést tartottak a bátaszéki szerb 
keresztnél május 5-én, délután Szent György 
katonaszent tiszteletére. A Bátaszéken egy-
kor állt hajdani szerb templom az ő nevét 
viselte, melynek helyén ma egy kereszt em-
lékezteti az arra járókat. Szent György kiváló 
katona, kardforgató volt, magas rangú tiszt, 
aki kereszténysége miatt vértanúhalált halt. 
A szertartáson azt az erőt kívánták a báta-
széki lakosoknak, amellyel Györgyöt – a testi 
erejéből lelki erőt kovácsolva – nem tudták 
hitétől eltéríteni soha. A szerb ortodox val-
lásnak megfelelő vallási rituálén a bátaszéki 
szerb halottakért imádkoztak Strijk András 
ortodox diakónus és Jovan Bibic közremű-
ködésével, mellyen az imádság szavai mellett 
kolivot osztottak szét adományként az emlé-
kező gyülekezetnek.

Holokauszt megemlékezés
Május 13-án a Pető� Sándor Művelődési 
Házban a Közösségek hete programhoz 
csatlakozva megemlékeztek a holokauszt 
áldozatairól. A városi holokauszt megem-
lékezés mély és igazán felemelő hangulatát 
nehéz szavakba önteni. Dr. Bozsolik Róbert, 
Bátaszék polgármesterének ünnepi beszé-
dét követően a szekszárdi Tücsök Zenés 
Színpad Egyesület zenés irodalmi előadá-
sukkal (Hana bőröndje) megrendítő pilla-
natokat okoztak az emlékező közönségnek. 

Az egyházi szertartásért hálával tartozunk 
Friedmann Tamásnak, a Szekszárdi Izraeli-
ta Hitközség elnökének; Schönberger And-
rás pécsi főrabbinak; és Anatolij Klavinszkij 
kántornak, aki Budapestről érkezett Báta-
székre. Az ünnep főhajtással zárult a báta-
széki zsidó temetőben.

Dr. Valter Ilona, városunk 
Pro Urbe díjasa, kitüntetésben 

részesült
2018. május 7-én, Budapesten a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem dísztermében ad-
ták át a legmagasabb egyházi kitüntetést a 
Stephanus-díjat. A Szent István Társulat és 
a Stephanus Alapítvány 1993-ban alapítot-
ta a díjat, amelyet minden évben a Szent 
István könyvhét ünnepi megnyitóján ad-

nak át. A díjazottak olyan szerzők, akik 
magyar nyelven megjelent műveikben, 
publikációikban az egyetemes, keresz-
tény-európai kultúra értékrendjét közve-
títik az olvasónak, mind a teológiai tudo-
mányok, mind pedig az irodalmi műfajok 
területén. A teológiai díjat eddig olyan ne-
ves személyek kapták meg, mint Franz Kö-
nig bécsi bíboros, Joseph Ratzinger, a ké-
sőbbi XVI. Benedek pápa, vagy Bolberitz 
Pál. Irodalmi kategóriában Stephanus díjat 
kapott többek között Nemeskürty István, 
Dávid Katalin, Jókai Anna, vagy Kányádi 
Sándor. Az idei évben az irodalmi díjat Dr. 
Valter Ilona kapta, életműve, a ciszterci 
apátságok feltárása és publikálása elisme-
réseként. A díjat Erdő Péter bíboros, buda-
pest-esztergomi érsek adta át Budapesten.

 
Besigheimi vendégek

Diákok érkeztek Bátaszékre testvérváro-
sunkból, Besigheimből. A vendéglátók a 
Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Is-
kola tanulói és családjaik. A gyerekek má-
jus 16-án mindannyian látogatást tettek a 
Városházán, ahol dr. Bozsolik Róbert pol-
gármester köszöntötte őket. Polgármes-
ter úr nagyon fontosnak tartja az iskolák 
közötti kapcsolatot, köszönetet mondott 

a pedagógusoknak, akik hosszú évek, sőt 
évtizedek óta felvállalják a „csereprogram” 
megszervezését. Biztatta a gyerekeket, 
hogy az új kapcsolatokat, barátságokat 
ápolják még nagyon sokáig és reméli, hogy 
néhány év múlva újra találkoznak majd a 
Jux-Spiele játékokon, talán ismét Bátaszé-
ken. A pedagógusok, akik által mindez lét-
rejöhetett: Brigitte Böhm-Lowen, Gerlin-
de Abele, Varga Györgyné Magdi, Zeyerné 
Hermann Henriette, Káldiné Apaceller 
Veronika, Wittendorfer Ildikó.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
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Az elmúlt hónapok is mozgalmasan 
teltek a szervezetünk életében, felkéré-
seknek és kötelességeknek tettünk ele-
get. Január 12-én, Szekszárdon 
voltunk hat fővel a Doni áttörés 
megemlékezésén a Babits Mihály 
Kulturális Központ felkérésére, 
mely ünnepségen történelmi zász-
lókat tartottunk és koszorúztunk. 
Februárban, a Kanizsai Doroty-
tya Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola kérésére a felső 
tagozatosok rendezvényét bizto-
sítottuk, majd másnap az alsósok 
bálját felügyeltük a polgárőrséggel 
közösen. Március 15-én, nemzeti 
ünnepünkön nemzetőrségünk öt 

fővel Bátaszéken koszorúzott, 5 fő pedig 
Szekszárdon segítette ki a megyei testü-
letet, ahol díszőrséget álltak kollégáink, 

valamint megkoszorúzták az emlékmű-
vet. Április 22-én a Magyar Nemzetőrség 
Tolna Megyei Szervezete megyei gyűlést 

tartott a bátaszéki Pető� Sándor 
Művelődési Házban, ahol a 2017-
es évi beszámolót tartottuk meg. 
Itt szeretném megköszönni Csö-
tönyi Lászlónak, a művelődési ház 
vezetőjének és kollégáinak, hogy 
térítésmentesen biztosították a 
megyei szervezetnek a helységet. 
Április 28-án, a Te szedd! – város-
takarítás felhíváshoz csatlakozva, 
mi is tevékenyen részt vállaltunk 
településünk kitakarításában, se-
gédkeztünk a helyi polgárőrséggel 
együtt.  Habinyák Zsuzsanna nemzetőr

A Bátaszéki Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat búcsúzik Choli Daróczi Józse�ől, 
a cigány író, költő, műfordító, pedagógus, 
népművelő, újságírótól, akivel a családunk 
személyes barátságban volt. Bihari László 
elnök úr évekig dolgozott vele az OCÖ-be, 
és többször tartott előadásokat a meghívá-
somra. Az ő biztatására kezdtem el taníta-
ni a cigány nyelvet, és folytattam tanulmá-
nyaimat a romológia irányába. Egy értékes 
roma embert veszítettünk el, aki mindig 
azon munkálkodott, hogy a roma emberek 
is megtalálják a helyüket, és megkapják 
megbecsülésüket Magyarországon.

A Bátaszéki Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2017 ősszén pályázott az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által, a roma 
kulturális események szervezésére kiírt 
pályázatra. Mi éltünk a lehetőséggel és 
megpályáztuk, sikerrel. Így lehetőségünk 
nyílik arra, hogy meg tudjuk valósítani 
kulturális rendezvényeinket. Programunk 
címe: „Roma képzőművészeti és irodalmi 
előadássorozat 2018”. Első programunk 
április 14-én valósult meg, Roma Világnap 
alkalmából, mely a Keresztély Gyula Váro-
si Könyvtárban került megrendezésre. A 
következő május 14-25-ig tartó kiállítás, 

mely Ráczné Kalányos Gyöngyi cigány 
származású festőművész képeiből nyílt a 
Pető� Sándor Művelődési Házba. Ezúton 
szeretném megköszönni dr. Bozsolik Ró-
bert polgármester úrnak, hogy megnyitot-
ta a kiállításunkat, valamint Sági Lajosné-
nak, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár 
vezetőjének, aki egy Farkas Rostás György 
verset, Csötönyi Lászlónak, a Pető� Sán-
dor Művelődési Ház vezetőjének, aki egy 
Choli Daróczi József verset mondott el, és 

az önzetlen munkáját a kiállítás munká-
lataiba Ócsai Krisztinának, a Bátaszékért 
Marketing NK�. munkatársának.

Júniusban ismét elkezdődik a „Lovári 
nyelv, népismereti, művészeti tábor”, ami 
június 20-augusztus 16-ig tart. Augusz-
tusban pedig még mindig lehet jelentkezni 
az egyhetes „Lovári nyelv és népismereti 
táborba”, aminek a helyszíne: Siófok, Stel-
la I�úsági szállás. Érdeklődni: +36 30 235 
1197 telefonszámon lehet.       Horváth Elekné

ROMA ÖNKORMÁNYZAT

NEMZETÔRSÉG

BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET MUNKÁJÁRÓL
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Azt hiszem, nem túl gyakori, hogy valaki 
ezt a távoli országot választja utazási célul. 
Ezt tette Schőn Márta, volt bátaszéki óvó-
nő, szakfelügyelő, majd a bajai tanítóképző 
szakmódszertani előadója, aki a Könyv-
barát Klub egyik tavaszi összejövetelének 
meghívottja volt. A megtelt terem, a vára-
kozó hangulat egyaránt jelezte a téma ér-
dekességét és vendégünk ismertségét. Nem 
csalódtunk! Miközben peregtek a képek, ő 
közvetlen stílusban kommentálta, magya-
rázta, személyes kis úti történeteivel fűsze-
rezte különleges élményeit. Így egyszerre 
láthattuk, hallhattuk, szinte átélhettük 
mindezt. Mivel lehetetlen lenne mindezt 
visszaadni, úgy gondoltam, néhány tény-

nyel, érdekességgel és néhány mellékelt 
képpel mégis megkísérlem ezt a lehetet-
lent. Az ország neve 1939-ig Sziám, 45 óta 
�aiföld. Szomszédai: Laosz, Kambodzsa, 
Malajzia. Államformája alkotmányos 
monarchia, királya X. Ráma. Népessé-
ge 2016-ban 66 millió, a melynek 92%-a 
buddhista vallású. Márta megbízható, 
kedves embereknek írta le őket. Fővárosa 
Bangkok, agglomerációval együtt 17 mil-
lió lakossal. Éghajlata trópusi monszun, 
területének egy része trópusi dzsungel 50-
70 méteres fákkal, liánokkal, különleges 
növényekkel pl.: balzsamfa, fahéj, kámfor, 
mangrove mocsarak, rizsföldek és rengeteg 
orchidea. Állatvilága számunkra egzotikus, 

néhány példa: indiai ci-
bet macska (mindenki-
nek a különleges cibet 
kávé jutott eszébe róla) 
orrszarvú, majmok, leo-
párd, tigris, elefánt, 300 
fajta kígyó, cápák. Még 
néhány igazi érdekessé-
get említenék meg. Ajut-
haya: egykori tartományi 
székhely 1350-től, majd 
a burmaiak lerombolták, 

most az UNESCO világörökség része. Kan-
chanaburi: itt játszódott a Híd a Kwai folyó 
felett �lm – valós történeti háttérrel. Arany 
háromszög: Laosz, Burma, �aiföld, a világ 
ópium termelésének nagy része itt termett, 
innen ontotta a pénzt, a vele járó bűnt. A 
hegyek között kanyargó Mekong folyó, 
az úszópiac, templomok, arany Buddha 
szobrok, különleges temetkezési helyek. 
Hosszúnyakúak törzse: rézgyűrűk védik a 
nőket a tigrisharapástól, vagy más fér�ak-
tól? Még sokáig sorolhatnánk az érdekes-
ségeket egy nagyon távoli világ életéből, de 
meg kell elégednünk ezzel a kis „kóstoló-
val”, amihez Márta segítségével mi is hoz-
zájuthattunk! Köszönjük!    Könyvbarát Klub

C I V I L E K

Tevékenyen és sok munkával teltek az el-
múl hónapok egyesületünk életében. Szak-
mai képzésen voltunk Dunaföldváron, ahol 
a katasztrófavédelem szervezésében meg-
tartott programon az ár-és belvízi védeke-
zéssel kapcsolatos információkat, teendő-
ket, lehetőségeket ismertették, valamint az 
Országos Polgárőr Szövetség küldöttgyű-
lésén is részt vett egyesületünk négy tagja 
Budapesten. Egyesületünk elnök, a megyei 
szövetség alelnöke, elnökségi ülésen vett 
részt Dunaföldváron ahol az időszerűsé-
gek és az éves támogatási összegek kerültek 
górcső alá. Az előttünk álló feladatok átbe-
szélésére a Városházán megrendezett civil 
egyeztetésen is részt vettünk. Megyei elnök 
és alelnök is részt vett Győrben a kihelye-
zett elnökségi ülésen, ahol dr. Túrós And-

rással napi aktualitásokról egyeztettünk. 
A polgárőrség hivatalos eseményein kívül 
számos rendezvény biztosítási feladatait is 
elláttuk, így a Bátaszékre érkezett Monster 
Truck produkció, akiknek kérésére segí-
tettük bemutatójuk biztosítását. Bonyhádi 
társaink kisegítésére egy autónyi emberrel 
segítettük a csarnok átadási ünnepségük 
biztosítását. Az országgyűlési választások 
miatt fokozott közterületi jelenlétet bizto-
sítottunk városunk közterületein. Ovis tri-
atlon biztosítására kaptunk felkérést, amit 
örömmel teljesítettünk, az útzárral előte-
remtve a zavartalan és boldog versenyzés 
lehetőségét ovisainknak. Végeztünk mű-
szaki mentést is a Pacsirta utcában. Helyi 
gazdálkodók felkérésének eleget téve szőlő 
telepités őrzésével vettük elejét az oltvá-

nyok eltulajdonításának. A zsidó temetőt 
kétszeri fűnyírását végeztük el rövid időn 
belül azért, hogy a Holokauszt megemlé-
kezésre a megfelelő állapotba kerüljön az 
emlékhely. Polgárőreink idén is részt vettek 
a várostakarításban és nemcsak embereket, 
hanem gépjárművet is biztosítottak a sze-
métszedéshez. A városi rendezvény zavar-
talan lebonyolításához nyújtottunk segítsé-
get polgárőreinkkel, így a Városi majálison, 
a Szent Mónika találkozón, a Pünkösdi 
Rétesfesztiválon. Külön jóleső érzés volt, 
hogy az egyházi ünnepen püspök úr kü-
lön gratulált a helytállásunkért. Mi pedig 
köszönetet szeretnénk mondani Papp Vil-
mosnak a Bátépker K�. ügyvezetőjének 
nagylelkű támogatásáért. 

Farkas András elnök

TEVÉKENY HÓNAPOK
P O L G Á R Ô R S É G

K Ö N Y V B A R Á T  K L U B

THAIFÖLD KÉPEKBEN, ÉLMÉNYEKBEN
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Bukovinai székelyek 
Bácskában 

A Bátaszéki Székely Kórus váratlan, 
de megtisztelő felkérést kapott a Sza-
badkai Városi Múzeumtól, hogy áp-
rilis 19-én énekeljenek a Bukovinai 
Székelyek Bácskában című kiállítás 
megnyitóján. A Székely unokákkal 
kiegészülve nagy lendülettel készül-
tek a fellépésére, mert csak egy hét 
állt a rendelkezésükre. A megjelen-
teket dr. Hulló István múzeumigaz-
gató köszöntötte és felkérte Potápi 
Árpád Jánost, a Nemzetpolitikáért 
felelős államtitkárt, hogy nyissa meg 
a kiállítást. Az államtitkár úr röviden 
ismertette a székelyek hányattatott 
életútját, kiemelte a kiállítás fontos-
ságát, és köszönetet mondott minda-
zoknak, akik ennek a népcsoportnak 
a sorsával törődnek, segítenek, mind 
a múltban, mind a jelenben, hogy a 
székelység továbbra is létezzen. Az ál-
lamtitkár úr jó ötletnek találta a szer-
vezők részéről, hogy a bátaszékieket 
hívták meg a megnyitóra, hiszen az itt 
látható táblaképeket az ő nagyapjuk, apjuk 
faragta. Nagyon szép és tartalmas kiállítást 
készítettek a múzeum munkatársai dr. Papp 
Árpád néprajzkutató-antropológus vezeté-
sével. A kiállítás felölelte a bukovinai széke-
lyek életútját a „madéfalvi vérengzéstől” a 
Bácskából való menekülésig. Fő hangsúlyt 
fektetve a Bácskában eltöltött 3 évre. A ki-
állítás anyagában helyet kapott a Bátaszék-
ről elvitt „Székely Kálvária” táblaképek is. 
Ezek a képek most visszakerültek a szülő-
helyükre. (Bízunk benne, hogy épségben 
vissza is térnek Bátaszékre!) Bácskában, 
Bácsjózse�alván készültek 1942-1943-ban, 
75 éve. Bácsjózse�falván új állomást épí-
tett a MÁV, melyet a józse�alvi székelyek 
faragásai díszítették, illetve a mellette lévő 
parkban pedig Székely Albert csodakútja 
muzsikált hálaéneket. A 14 stációt Székely 
Albert és a józse�alvi fafaragók Szálik La-
jos vezetésével faragták ki hársfából, Német 
Kálmán által megálmodott versekkel és ké-
pekkel. Története: „A székelység útja Jézus 
keresztútja. Lelkünk sohse csügged, habár 
testünk vérben úszik Tejúttól a Golgotáig.” 
A délután folyamán a kórus megkoszorúzta 
az 1944-ben ártatlanul kivégzett 43 hadiki 
fér� sírhelyét. A frissen felújított zsinagó-
gába sajnos nem sikerült bejutni, így csak 

kívülről csodáltuk meg. Tartalmas, szívet 
melengető napot töltött a Bátaszéki Székely 
Kórus Szabadkán.

IV. Székely Futball Torna 
A Dombóvári Székely Kör idén is meg-
rendezte immár 4. alkalommal a Székely 
Futball Tornát április 21-én. A szervezők 
ismételten kitettek magukért épp úgy szer-
vezésben, mint vendéglátásban. Gondos 
gazdák voltak. A Bátaszéki Székelyek Ba-
ráti Köre is benevezte csapatát a megmé-
rettetésre, így hat csapat indult és körmér-
kőzésekkel döntötték el a továbbjutást. A 
bátaszékiek minden meccsüket megnyer-
ték, így megérdemelten lettek elsők. A tor-
na legjobb játékosa is a bátaszéki csapatból 
került ki, Kiss Attila személyében. A Báta-
széki Székelyek Baráti Köre gratulál a csa-
patnak a nagyszerű eredményhez, és kö-
szöni Péter Jánosnak a szervezést, a csapat 
menedzselését, továbbá Péter Gábornak az 
utaztatásban nyújtott segítségét.

X. Székely Borverseny
Tizedik alkalommal került megrendezésre a 
Bukovinai Székelyek Országos Borversenye 
április 21-én, Bonyhádon. A kezdeti bukdá-
csoláson, gyermekbetegségeken átesve igazi 

rangos eseménnyé nőtte ki magát 
a székelyek borversenye. Az évek 
alatt a zsűrik által megfogalmazott 
szakmai segítséget, tanácsot meg-
fogadva jutottak a borászok a mai 
minőségi szintre. A díjak átadására 
Bonyhádon a Székelyház, Lőrincz 
Imre dísztermében került sor. Ez al-
kalomból adták át Szemcsuk István 
által készített székelykaput is. 160 
bormintát adtak le a termelők. Mó-
dos Ernő, az Alisca Borrend nagy 
nyertese, a bírálóbizottság elnöke 
kiemelte, hogy jó minőségű borokat 
kóstoltak és bíráltak. Emelkedik a 
színvonal, tudatosabbá válik a bor-
készítés. A bátaszéki borászok is jó 
eredményt könyvelhettek el. Dr. Pé-
ter Géza: 2017 Cabernet Sauvignon 
arany, 2017 Kékfrankos Rosé bronz, 
2017 Cabernet Sauvignon Cuvée 
ezüst. Molnár Péter: 2017 Kékfran-
kos Rosé ezüst, 2017 Cserszegi Fű-
szeres bronz. Mészáros Endre: 2017 
Olaszrizling bronz, Csiki Béla: 2017 
Vegyes vörös bronz.

A csiki származású minorita szerzetes-
ről Márton�y Mórról elnevezett vándorser-
leget a Frankos Borház vehette át, akiknek 
a boruk kapta a legmagasabb pontszámot.  
A hovatartozás erősítésére, az ősök tisztele-
tére öt bukovinai székelyfalut képviselő ter-
melő is kapott díjat.

A legjobb józse�alvi termelő díj dr. Pé-
ter Gézát illette meg. Gratulálunk az elért 
eredményekhez, és további sikeres munkát 
kívánunk borászainknak. Természetesen a 
borversenyen a �nom vacsora és a jó zene 
sem maradhatott el. Kísérő programként ki-
egészítve a vacsorát, a puliszkát 14 félekép-
pen elkészítve kóstolhatták a jelenlévők.

„Borban él az élet, 
Benne messze szalad minden bánatunk.”

Erős János

C I V I L E K

B Á T A S Z É K I  S Z É K E L Y E K  B A R Á T I  K Ö R E 
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Lengyel Kamilla
Amatőr rajz- és festőművész

Aki ellátogatott a Kersztély Gyula Városi 
Könyvtárba május hónapban az felejthetetlen 
élménnyel gazdagodott. A Mini Galéria sorozat 
májusi vendége a pécsi születésű, de bátaszéki 
kötődésű Lengyel Kamilla, amatőr festőművész 
volt. Kamilla általános iskolában ének-zene ta-
gozatra, középiskolában rendészeti fakultációs 
osztályba járt. Az alkotó tevékenység mindig 
is vonzotta, de családi okok miatt művészeti 
tanulmányait nem folytathatta, azonban au-
todidakta módon folyamatosan azóta is képzi 
magát, hobbiból rajzol és fest. Rajzainál legin-
kább a szenet és gra�tot, festményeinél az akrilt 
és az olajfestéket részesíti előnyben. Elmondá-
sa szerint: „Ha egy képet készítek, az teljesen 
kikapcsol. Olyankor nincs más csak a vászon 
és én. Berakok egy zenét és festek órákig egy-
huzamban, ilyenkor az időérzékem is elszáll. 
Ha valaki megnézi a képeimet, láthatja, hogy a 
legtöbb portré, mert leginkább az emberi arcok 
vonzzák a �gyelmemet. Senki sem egyforma, 
az érzelmek, az apró ráncok formálják a tekin-
tetet olyanná, amilyen.” Főleg realista és szürre-
alista stílusban készülnek az alkotások, a maga 
és mások örömére, elgondolkodtatására.  Mazsi

Mini Galéria
A városi óvoda Katica csoportjának rajzai

Megtekinthető: júniusban

Ünnepi Könyvhét 2018-ban is
2018. június 8. 15 óra

Vendég: Bauer Barbara író
Könyvei: Porlik, mint a szikla; A leggazdagabb árva; 

Légikisasszonyok; Két út között, 
melyek a könyvtárból kölcsönözhetőek. 

A találkozóra mindenkit szeretettel várunk!

Nyári kézműves
Június közepétől csütörtökönként kézműves foglalko-
zásokra várjuk a gyermekeket! Város Napja idején a 
Számvevőség látogatható. 

Arcképcsarnok 
A kiállítás a könyvtárban, júliusban tekinthető meg. 

Nyári nyitvatartás
Tájékoztatásul közöljük, hogy könyvtárunk az alábbi 
szombatokon ZÁRVA tart: június 23-án, szombaton, 
július 7-én, szombaton, július 21-én, szombaton, au-
gusztus 4-én, szombaton, augusztus 18-án, szombaton.
A könyvtár ettől eltekintve, a megszokott kölcsönzési 
időben várja a látogatókat.

Kérjük, látogasson el honlapunkra (www.kgyvk.hu), 
Facebook oldalunkon kövesse programjainkat.

C I V I L E K

A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület 
felnőtt csoportjának női tagjai megméret-
tették magukat a Bogár István emlékére 
rendezett „Cinegemadár” Tolna Megyei 
Népzenei Versenyen, ahol kiemelt arany 
minősítést kaptak az elődöntőn és a dön-
tőn egyaránt, valamint elnyerték a Babits 
Mihály Kulturális Központ különdíját is. 

A versenyre egyéni népdalénekesek és 
népi hangszeresek, valamint éneklő cso-
portok, pávakörök jelentkezhettek. 37 te-

lepülésről 41 egyé-
ni jelentkező és 42 
csoport – összesen 
több mint 400 előadó 
vett részt. A vetélke-
dő három elődöntő-
jének február 23-án 
és 26-án Szekszárd, 
illetve március 24-én 
Tamási adott otthont, 
a döntőt május 5-én a szekszárdi kultu-
rális központban rendezték. A Felvidék 

Tánccsoport március 24-én Tamásiban 
magyarbődi népdalokat énekelt az elődön-
tőn, ahol kiemelt arany minősítéssel to-
vábbjutott a döntőbe. Az elődöntőn a zsűri 
tagjai voltak: Vakler Anna a zsűri elnöke, 
aki Székesfehérvár művészeti vezetője, a 
Zeneművészeti Egyetem Népzene Tan-
székének oktatója, Birinyi József a KÓTA 

társelnöke és Zsikó Zol-
tán a Babits Mihály Kul-
turális Központ ügyvezető 
igazgatója. A döntőn a há-
romfős zsűri mellé még két 
fő társult, Szabadi Mihály 
koreográfus, néprajzkutató 
valamint Matókné Kapá-
si Júlia a Bartina Néptánc 
Egyesület művészeti vezető-
je. A kibővült zsűri is kiemelt 

arany minősítést adományozott a cso-
portnak, valamint odaítélte a Babits Mi-
hály Kulturális Központ különdíját is.     KÉ

F E L V I D É K  N É P T Á N C  E G Y E S Ü L E T

V Á R O S I  K Ö N Y V T Á R

„ARANYOS” CSOPORT
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A Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata az idei nyáron is 
Nyári Játszóházi programokat szervez, amelyre minden érdeklődő gyermeket 
(6-14 éves korig) szeretettel várunk. Azoknak a gyermekeknek a részvételére 
is számítunk, akik nem állnak kapcsolatban a Szolgálattal. A programokra 
2018. június 15-ig a Gondozási Központban Bátaszék Budai u. 21. szám alatt 
lehet jelentkezni. Kerékpár túrákon való részvétel feltétele, hogy a gyermek 
tudjon kerékpározni és legyen bicaja. A túrákra a szülőket is várjuk! A prog-
ramok lebonyolításában, az önkéntes segítők jelentkezésére is számítunk!

Programterv
2018. június 22.  Alsónána kerékpár túra

2018. június 29. Bátaszéki Tanuszoda látogatása
2018. július 6. Mórágy sziklamászás, kerékpár túra

2018. július 13. Bátaszéki Tanuszoda látogatása
2018. július 20.  Lugio napok, Dunaszekcső

2018. július 27.  Kézműves foglalkozás a Gondozási Központban
2018. augusztus 3.  Baranta bemutató, játékos sportvetélkedő a régi 

bölcsőde udvarán
2018. augusztus 10. Kirándulás a Gemenci erdőben, kisvasúttal

2018. augusztus 17.  Kézműves foglalkozás a Gondozási Központban
2018. augusztus 24. Záró foglalkozás, habparty Alsónyéken

A program változtatás jogát fenntartjuk! Fügedi Anita-családsegítő

NYÁRI JÁTSZÓHÁZ

P R O G R A M O K

G O N D O Z Á S I  K Ö Z P O N T

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját a Kismődi Ferenc 
Énekegyüttes  Szent Iván éji hangversenyére

Időpont: 2018. június 24. vasárnap, 21 óra 
Helyszín: Bátaszék, Romkert

MEGHÍVÓ
Bátaszéki Nagycsaládos Egyesület  KÖZGYŰLÉS

2018. május 26., 12 óra – Keresztély Gyula Városi Könyvtár
Program:
• 2017 év pénzügyi beszámoló – Czikora Ferenc
• 2018 év program tervezet – Sági Lajosné
• 2018 év pénzügyi tervezete – Simondiné Zita
A megjelent létszámra való tekintettel, amennyiben a 12:00 órakor a köz-
gyűlés szavazóképtelen, akkor 12:30-kor újra összehívott közgyűlés a ren-
deletek értelmében döntéshozó.

NAGYC SALÁDOS EGYESÜLET



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

8 2018. JÚNIUS 1.

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

I N T E R J Ú

A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltó-
ság 2006. december 1-jén kezdte meg a 
működését. Az alapítói Alsónyék, Báta, 
Bátaapáti, Bátaszék, Mórágy, Pörböly 
települések önkormányzatai voltak, va-
lamint az 1883-ban alakult Bátaszéki 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A működé-
si területén történő kárelhárítás mellett 
plusz feladatként a honlapján, és az írott 
sajtóban tűzvédelmi felvilágosítást is 
folytat. A szervezet ugyanis akkor végzi 
a leghatékonyabban a munkáját, ha nem-
csak a baj elhárításában, hanem a meg-
előzésében is segít. Mi is ebben nyújtunk 
segédkezet, a tájékoztatásban, vagy ha 
tetszik, adunk egy TIP-pet, amikor Bóta 
Gyula parancsnok segítségével bemutat-
juk a bátaszéki tűzoltókat.

– Parancsnok Úr! A költő, Pető� Sándor 
gondolatát választottuk az írásunk címének, 
de egy másik jeles tollforgató sorát idézve 
kezdhetnénk a beszélgetést. Mindig úgy gon-
doltad, hogy „tűzoltó leszel s katona”?

– Nem, ez nálam nem így volt. 2016-ban 
kezdtük el szervezni Jantner Attila tűzoltó 
és Fárbás Csaba mentéstechnikus baráta-
immal az „Értetek” elnevezésű szimulációs 
baleseti gyakorlatot, amelynek a révén kö-
zelebbi kapcsolatba kerültem a katasztró-
favédelem és a tűzoltók munkájával. 2006 
óta mentőzöm, és nagyon sokat dolgoz-
tunk egy kárhelyszínen tűzoltó kollégák-
kal, és igazából ott szerettem bele ebbe a 
tevékenységbe. Egy évvel ezelőtt, amikor 
szerették volna átszervezni a bátaszéki tűz-
oltóságot, felajánlották a szervezet vezetői 
feladatainak az ellátását, és én éltem a lehe-
tőséggel. Azóta dolgozom a Bátaszéki Ön-
kormányzati Tűzoltóság parancsnokaként.

– Kérlek, mutasd be a bátaszéki egységet! 
Akkor most az önkormányzati és az önkéntes 
munkatársak is egy fedél alatt dolgoznak?

– Jelen pillanatban két szervezet, de ha 
úgy tetszik, akkor igen, mégis egyként 
működik, egy helyszínen, hiszen mind-

annyian tűzoltók vagyunk. A Bátaszéki 
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság, 
és a Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let adja a létszámot. A köztestületen belül 
jelen pillanatban nyolc fő- és egy félállású 
tűzoltó látja el a munkáját, és van tizen-
két fő aktív önkéntes, aki a szabadideje 
terhére vállalja a riaszthatóságot, illetve 
a kárfelszámolást. A szakmai felügyeletet 
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-

gatóság és a Szekszárdi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság látja el. 

– Melyek a fő feladatok, amelyeknek meg 
kell felelni, és milyen tennivalóval kellett 
szembenéznie az új parancsnoknak?

– A legfontosabb célunk a polgári lakos-
ság védelme és az élet és kármentés. Túl-
nyomó többségében műszaki mentéseket 
végzünk, szerencsére a tűzesetek folyama-
tosan csökkennek. Összességében azonban 
a káresetek száma nőtt, tavaly például 123 
alkalommal riasztottak bennünket és eb-
ből 113 alkalommal történt kárfelszámo-
lás az általunk ellátott területen. Az elmúlt 
időszakban meg kellett változtatni a szol-
gálatszervezést. Ez azt jelenti, hogy ma a 
tűzoltóságon 0 és 24 óra között mindig van 
ember, egy fő híradó ügyeletes, és egy szol-

gálatvezető, a többiek pedig otthonról ad-
ják a készenlétet. Hétfőtől péntekig hivatali 
munkarendben, 8-tól 16 óráig én is bent 
vagyok, és koordinálom a munkát, emellett 
én is folyamatosan vonulok a káresetekhez. 

A felkészítés tekintetében is történtek 
változások. Az év eleje óta például 32 kép-
zésen, gyakorlaton vettek részt a kollégá-
ink, és ezek mindenképpen a javukat szol-
gálják, illetve adott időközönként vizsgát is 
kell tenniük a Bajtársaimnak. 

Úgy gondolom, hogy javult a megíté-
lésünk önkormányzati berkekben is, és a 
laktanya épületének a felújításán is folya-
matosan dolgozunk. Változott a szervezet 
összetétele is. Voltak, akik befejezték a 
munkát, de a bátaszéki mentőállomásról 
jelentkezett három kiváló Bajtársam, aki 
önkéntességet vállalt az egységünkben. 
Nagy örömünkre az ő lelkiismeretes mun-
kájukra is számíthatunk ezután.

– Ezek után adja magát a kérdés. Lehet-e 
csatlakozni a bátaszéki tűzoltókhoz?

– Szeretettel várunk mindenkit, ennek 
az a módja, hogy első lépésben a Bátaszéki 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületbe kell belépni. 
Egész nap itt vagyunk, bármikor be lehet 
jönni hozzánk, a munkatársaink megmu-
tatják az épületet, és felvilágosítást adnak 
az érdeklődőknek az elvégzendő feladatok-
ról, valamint a továbblépés lehetőségéről. 
Sőt, nagyon örülnénk, ha minél többen 
kipróbálnák, milyen tűzoltónak lenni! 
Bár a mi munkánk „névtelen” – hiszen a 
kárhelyen egyformák vagyunk – a színes 
egyéniségeknek köszönhetően egy össze-
tartó nagycsaládba kerül az, aki csatlakozik 
hozzánk! 

– Június 14-én, Bátaszéken folytatódik az 
„Értetek” program. Mit kell erről tudni?

– Ez lesz a hetedik felvonása a komplex 
bemutatónak. Azt tudni kell, hogy ez egy 
összetett stroke, alkohol, valamint drog 
prevenciós program, amelynek keretén be-
lül elsősorban a gyerekeknek, és természe-
tesen minden érdeklődőnek bemutatjuk 

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

„A NÉPPEL TÛZÖN-VÍZEN ÁT!”
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Hangszert a kézbe
A szekszárdi Babits Mihály Kulturális 
Központ 2018. április 24-28-ig, „Hang-
szert a kézbe” programsorozathoz csatla-
kozva egy országjáró hangszerkiállításra, 
hangszersimogatóra és könnyűzenei, nép-
zenei, valamint klasszikus zeneoktatási 
bemutatóra várta az érdeklődőket. A bá-
taszéki iskola 2.b osztály az ősz folyamán 
már részt vett egy hasonló rendezvényen, 
„Testünk titkai” címmel, ami óriási élmény 
volt a gyerekeknek, így már előre várták 
ezt az alkalmat is. Nem csalódtak, hiszen 
a magyar zeneoktatás történetének egyik 
legnagyobb szabású interaktív kiállításán 
lehetőségük volt megismerkedni egészen 
közelről ütős-, pengetős-, és billentyűs 
hangszerekkel, a népi- és klasszikus hang-
szerekkel, az elektronikus zene világába 
tekinthettek be, valamint a stúdiózás rej-
telmeivel is megismerkedhettek. Mindezt 
úgy, hogy a hangszereket megszólaltatva, 
fülhallgatóval a fejükön nagyszerű és bol-
dog pillanatokat élhettek át. Ezt követően 
ZenEvolúció címmel előadáson vettek 
részt a gyerekek a Kőbányai Zenei Stúdió 
bemutató órájának keretén belül. Itt a ze-
netörténelemmel ismerkedtek, mai zene-
műveket és pop-rock muzsikát ültettek át 
régi stílusba. A „Hangszert a kézbe” leg-
fontosabb célja – amellett, hogy minden 
látogató minél több hangszert próbálhas-
son ki –, hogy felkeltse az érdeklődést a 
könnyűzenei tanulás iránt. A 2.b osztály 

számára biztosan elért a rendezvény üze-
nete, és ez alkalommal is nagy élmények-
kel távozhattak a színvonalas rendezvény-
ről. Az eseményre Bozsolikné Tóth Ildikó 
osztályfőnök és Weinhardtné Mázsár Ka-
talin napközis nevelő kísérte őket.      B. T. I.

Vetélkedő a határon túl
2018. április 20-án ünnepelte Ipolynyék 
alapításának 60 éves évfordulóját a helyi 
Balassi Bálint Alapiskola. A házigazdák 
ebből az alkalomból szervezték a versenyt, 
melyre a Nyék nevű települések iskoláit 
képviselő diákokat hívták meg. A szerve-
zők 3 fős csapatokat vártak a vetélkedőre. 

Alsónyéket a Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola 3 diákja képviselte, Horák Dor-
ka, Forray Bence, Káldi Kata, akiket Dó-
zsa-Pál Tibor, Alsónyék polgármestere, 
Dózsa-Pál Tiborné és Mészáros István, az 
iskola igazgatója kísértek el. Április 18-án 
délután kis csomaggal – nagy izgalommal 
indultunk. A 3 órás út alatt felkészítő ta-
nárunkkal Mészáros István igazgató úrral 
lebonyolítottuk az utolsó taktikai megbe-
szélést. Ipolynyéken vendéglátóink meleg 
vacsorával vártak bennünket, és kényel-
mes szállásról is gondoskodtak. Másnap 
a vetélkedő 10 órakor kezdődött, ahol 5 
feladatot kellett megoldanunk. A felada-
tok között volt műveltségi teszt 100 kér-
déssel, képkirakó, vaktérkép. A kérdések 
a magyarság őstörténetétől az Árpád-ház 
kihalásáig terjedő korszakra vonatkoztak. 
A vetélkedőn 7 csapat vett részt, a végig 
szoros versenyben az 5. helyet sikerült el-
érnünk. Délután buszos kiránduláson vet-
tünk részt, elutaztunk Kékkőre, Alsósztreg-
ovára és Szklabonyára. Kékkőn élt a Balassi 
család, az ő egykori várukba látogattunk el. 
Alsósztrego ván a Madách kúriát tekintet-
tük meg. Itt Az ember tragédiájának összes 
színe megelevenedett, ahogy szobáról-szo-
bára jártunk. Szklabonyát Mikszáthfal-
vának is nevezik, mert itt élt híres írónk, 
Mikszáth Kálmán. A kirándulás során sok 
érdekes és hasznos információt hallottunk 
Ipolynyék környékén élt költőkről, írókról. 
Sajnos másnap reggel haza kellett indul-
nunk, de István bácsinak köszönhetően 

azt, hogy hogyan tudunk együttműködni 
a társszervezetekkel a segítségnyújtás haté-
konyságnövelése érdekében. Ez egy rend-
kívül látványos bemutató, mentőhelikop-
ter és motor lesz a helyszínen, és egy teljes 
baleseti szituációt fogunk felszámolni a 
kollégáimmal. Az esemény teljesen élethű, 
nagyon hatásos, és az egészet narrálni fog-
juk, így a résztvevők részletes képet fognak 
kapni a történtekről. 

– A közeljövőre vonatkozóan parancsnok-
ként milyen terveket dédelget Bóta Gyula?

– Ha a gazdasági helyzetünk megengedi, 
akkor mindenképpen szeretnénk bővíteni 
a tűzoltóság főállású létszámát. Dr. Balázs 
Gábor Tolna Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgató Úrral, valamint Dr. Bozsolik 

Róbert Polgármester Úrral és Nagy Tibor 
Parancsnok-helyettes Úrral egyeztetve 
igyekszünk kihasználni minden pályá-
zati lehetőséget, legyen szó önkormány-
zati, belügyminisztériumi potenciálról, 
munkahelymegtartó pályázatról, esetleg 
eszközbeszerzésről. Folyamatosan kar-
bantartjuk és fejlesztjük a rendelkezésre 
álló épületeinket, de a tűzoltó technikai 
felszereléseinket is szeretnénk felújítani, és 
próbáljuk ezután még élhetőbbé tenni azt 
a helyszínt, amelyik annyira kedves és fon-
tos számunkra. 

– Parancsnok Úr! Köszönöm szépen az 
információkat! A munkátokhoz kitartást, és 
jó egészséget kívánok az olvasóink nevében! 

csötke

I N T E R J Ú
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egy kis kitérővel még a gyönyörű nógrádi 
falut, Hollókőt is megnézhettük. Itt a falu 
szépséges házainak megtekintése után fel-
sétáltunk a várhoz és megcsodáltuk a gyö-
nyörű vidéket. Köszönjük a szervezőknek 
a tartalmas felvidéki kirándulást!

Káldi Kata, Forray Bence 7.c.

Medvematek
Május 13-án Pécsett voltunk szabadtéri 
matematika versenyen. A Zsolnay negyed-
ben, nagyon szép környezetben rendez-
ték meg a 2018-as pécsi Medve Szabad-
téri Matekversenyt. Iskolánkat két csapat 
képviselte medvebocs kategóriában, ahol 
közel 1200 diák és felnőtt versenyzett. 
Huszonkét állomás várt ránk izgalmas, 
logikai feladványokkal. Négy és fél óra állt 
rendelkezésünkre a feladatok megoldá-
sára, miközben több kilométert mentünk 
az állomások között. Bronzmedve, ezüst-
medve, aranymedve fokozatokat lehetett 
elérni. A mi csapatunk ezüstmedve minő-
sítést kapott, melynek tagjai Köbli Ágnes, 
Szilágyi Patrícia, Szilágyi Szabolcs voltak. 
A másik csapat tagjai Patonai Laura, Kiss 
Ingrid, Szabó Fanni bronzmedve fokoza-
tot értek el. Nagyon jól éreztük magunkat, 
és jövőre is szeretnénk menni. Köszönjük 
Tündi néninek a felkészítést.

Köbli Ágnes 5.b osztály

Versmondók találkozója 
Alsó tagozatos versmondókkal telt meg áp-
rilis közepén az iskolai könyvtár. A szaba-
don választott versek főként a kortárs ma-
gyar irodalmat képviselték, de hallhattunk 
Pető� Sándor, Móra Ferenc, Nemes Nagy 

Ágnes költeményeket is. A zsűri útravalóul 
adott értékelésében kiemelte a vershallga-
tás, verstanulás fontosságát és jótékony 
hatását, az elvárt előadásmódot pedig pél-
dákon mutatta be. Az ítészek mindenkit 
biztattak a versekkel való foglalkozásra.  
A zsűri, Riglerné Stang Erika, Sági La-
josné, Kemény Lajosné díjakat adott át a 
legeredményesebb versmondóknak. 1. o.: 
Storcz Jázmin (Arany Tulipán díj), Már-
ton Alíz (Ezüst Tulipán díj), Péter Gábor 
(Bronz Tulipán díj). 2. o.: Vida-Szaksz 
Luca (A Zsűri Dicsérete díj), Fülöp Lilla, 
Horváth Lora, Kis Janka (A Zsűri Elisme-
rése díj). 3. o.: Molnár Erna (Arany Tuli-
pán díj), Hegedüs Mirjam (Ezüst Tulipán 
díj), Pásztor Fruzsina (Bronz Tulipán díj). 
4. o.: Storcz Boglárka, Vida-Szaksz Lili 
(A Zsűri Dicsérete díj).

Könyvtárs
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 
Gyermekkönyvtára kétfordulós levelező 
versenyt szervezett 1–5. osztályos tanu-
lóknak. Iskolánkból Storcz Boglárka (4. 
c) küldte be válaszait. A kérdések Tolna 
megye irodalmi és képzőművészeti értéke-
iről szóltak. Garay János, Mészöly Miklós, 
Illyés Gyula és Lázár Ervin műveinek elol-
vasása mellett lexikonokban és interneten 
történő keresés, fogalmazás, rajzolás is szí-
nesítette a helyes válaszokhoz vezető utat. 
Több mint 100 versenyző nevezett, akik 
közül Boglárka a pontos és szép munkája 
eredményeként könyvjutalomban része-
sült, mégpedig egy Lázár Ervin-kötettel 
gazdagíthatja családi könyvtárát.

„A Hétfejű Tündér” 
Ezzel a címmel hirdetett az Oktatási Hivatal 
Tolna megyében egy komplex alsó tagoza-
tos csapatversenyt. A négyfős csapatok a két 
levelező fordulón Berg Judit: Rumini, majd 
Erich Kästner: Pötyi és Anti című műveit 
elolvasva tudták megoldani a változatos és 
gondolkodtató feladatokat (kérdések meg-
válaszolása, fogalmazás, rajzolás). A megyei 
döntőben a legjobb nyolc csapat mérkőzött 
meg egymással, megmutatva, ki ismeri a 
legjobban és ad gyorsan helyes választ Lá-
zár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika című 
művéből összeállított kérdésekre. Iskolán-
kat három csapata közül a Könyvmolyok 
csapata: Bozsolik Sarolta (4. c), Kóródi 
Réka (3. c), Matejcsek Míra (3. c), Storcz 
Boglárka (4. c) a 2. helyet szerezte meg. A 
jutalmakat júniusban, ünnepélyes díjátadó 
keretében vehetik majd át Szekszárdon. 

Az internet veszélyei
Dr. Buda Bernadett rendőr őrnagy isme-
retterjesztő előadást tartott az ötödik osz-
tályosoknak. Diákoknak, pedagógusok-
nak, sőt szülőknek is hasznos ismereteket 
osztott meg a szekszárdi rendőrkapitány-
ság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója az 
internet előnyeiről és hátrányairól. A rö-
vid�lmek közös megbeszélése rávilágított 
a helyes cselekvésre, hogy a gyerekek is-
merjék fel az álinformációkat, ne higgyék 
el azokat. Adataikat ne adják meg, mit 
tegyenek internetes zaklatás esetén, illet-
ve hogyan előzhetik meg azt. Ne hagyja-
nak internetes lábnyomot, hiszen csak egy 
klikkeléssel már nyomon követhetők va-
gyunk. Jól gondolják meg, mit töltenek fel 
magukról, mert az internet nem felejt. (DJ)

Országos lovas rajzpályázat
A Szedresi Lovasudvarház immár 10. 
alkalommal hirdette meg országos rajz-
pályázatát. A téma most is lovakkal, lo-
vaglással kapcsolatos élmények, lovakról 
szóló irodalmi alkotások megelevenítése 
volt. Már megszokottá vált, hogy az ország 
minden részéről és a Vajdaságból szinte 
ugyanazok az iskolák és rangos művészeti 
műhelyek vesznek részt a versenyen. Idén 
csaknem 2000 alkotást rangsorolt Kovács 
Ferenc festőművész vezetésével a zsűri. 
Négy korcsoportban 80 alkotót díjaztak, 
s 300 munkát választottak ki a lovasud-
varház kiállítására. Iskolánkból „Pompás 
díjban” részesült: Fábián Lilla (ovis festé-
szet szakos), Fleischer Kinga (3.a), Tóth 
Alexandra (5.b). Az óvodások és az alsó-
sok ajándékcsomagot, míg a felsősök lo-
vas kupát vehettek át. Jutalmuk volt még 
egy-egy lovas domborművel ellátott nyak-
ba akasztható érem, melyet az ünnepélyes 
10. évforduló miatt minden kiállításon 
munkájával szereplő tanuló is megkapott. 
Bátaszékről: Péter Gábor (1.a), Sárközi 
Aisha (2.a), Holacsek Minka (2.b), Kis 
Lia Liana (4.a), Lagzi Benjámin (4.b), 
Hefner Balázs (4.c), Sárközi Eugénia 
(5.b), Szabó Dalma (7.b) is. A színvonalas 
kiállítás június végéig megtekinthető a lo-
vasudvarház kiállítótermében. A képekből 
válogatás található a Szedresi Lovasudvar-
ház honlapján.                                              BE

XII. Domaine Gróf Zichy 
Futóverseny Szekszárdon

56 tanuló indult el április 22-én Szekszárd-
ra a Gróf Zichy futóversenyere, ahol négy 
korcsoportban 1000 és 2000 méteren ver-
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senyeztek. Nagy öröm, hogy a vasárnap 
és a déli időpont ellenére is népes csapat 
képviselte iskolánkat. A népszerű esemé-
nyen általában korcsoportonként 100-150 
futó állt rajthoz. Iskolánk tanulói a közép 
mezőnyben végeztek, Legeredményesebb 
versenyzőink: Kollár Lilla 5. hely, Ma-
tejcsek Míra 9. hely, Heberling Balázs 8. 
hely, Puskás Donát 10. hely, Zoltán Nóra 
11. hely. Mindenkinek gratulálunk! Kö-
szönjük Gráma Jánosné, Zsuzsa néninek a 
segítséget!

Atlétika csapatbajnokság 
városkörnyéki döntője

Április 11-én rendezték meg Szekszárdon 
a Szekszárd város környéki iskolák számá-
ra a II. korcsoportos összetett csapatbaj-
nokságot. Iskolánk lány és �ú csapatot is 
indított, akik remekül szerepeltek. A Se-
bestyén Anna, Kolep Lili, Rácz Nóra, Mat-
tenheim Liza, Dékány Zóra, Bozsolik Sa-
rolta összetételű csapat II. helyezett lett. A 

�úk remek teljesítménnyel megnyerték ezt 
a versenyt. A csapat tagja: Verhás György, 
Bakó Bálint, Kollár Levente, Bárdos Erik, 
Kuti Csaba, Izsák Bence. Az egyéni ver-
senyben Verhás György 2., Bakó Bálint 3. 
helyen végzett. Ezzel az eredménnyel in-

dulási jogot szereztek a �úk a megyei for-
dulóra, ahol a Verhás György, Bakó Bálint, 
Elekes Máté, Kollár Levente, Kuti Csaba, 
Izsák Bence összetételű csapat a 6. lett.

Megyei Többpróba 
Atlétikaverseny 

Május 7-én, Szekszárdon került megrende-
zésre a Megyei Többpróba Atlétikaverseny, 
amelyen �ú csapatunk képviselte iskolán-
kat. A �úk nagyon elszántan versenyeztek, 
ahol kilenc iskola közül a 2. helyezést érték 
el. Csapattagok: Kis Levente, Márton Péter, 
Bozsolik Ákos, Ligeti Ákos és Rafael Gyu-
la. Egyéni Többpróba verseny összetett 
versenyében Kis Levente 4. helyezést ért el. 
Gratulálunk!

Megyei Pályabajnokság
A III. és IV. korcsoportos egyéni Megyei 
Pályabajnokságot május 9-én rendezték 
meg, ahol a tanulóink ismét remek ered-
ményekkel gazdagították iskolánkat. Kis 
Levente: 100 m-es síkfutás 2. hely, távol-
ugrás 3. hely. Márton Péter: 300 m 2. hely, 
kislabdahajítás 6. hely. Kis Levente, Már-
ton Péter, Ligeti Ákos, Rafael Gyula 4x100 
m váltófutás 3. hely. Zoltán Nóra: 1500 m 

2. hely. Frányó Zorka: magasugrás 6. hely. 
Lánycsapat: Zoltán Nóra, Sükösdi Daniel-
la, Frányó Zorka, Sánta Barbara: 4×600 m 
váltó 3. hely. Gratulálunk a helyezésekhez!

Városkörnyéki Atlétikai 
Diákolimpia 

A III. korcsoportos Városkörnyéki Atléti-
kai Diákolimpia Többpróba verseny 2018. 
április 25-én, Szekszárdon került meg-
rendezésre, ahol a �ú és lány csapatunk 
is képviselte Bátaszéket. A lányok 5., míg 
a �ú csapatunk 8. helyezést értek el. Csa-
pattagok: lányok: Sörös Petra, Péter Bog-
lárka, Mattenheim Janka, Indrich Kirsz-
tina, Köbli Ágnes, Sárközi Melissza, Feri 
Izabella, �úk: Hadi Zoltán, Szücs Kristóf, 
Berényi Szilveszter, Nagy-Jánosi Botond, 
Benke Zsolt, Varjas Balázs. A IV. korcso-
portos Városkörnyéki Többpróba verse-
nyen lány csapatunk a 4., míg �ú csapa-
tunk a 2 helyezést érték el. A �ú csapat így 
bejutott a megyei döntőre. Csapattagok: 
lányok: Zoltán Nóra, Sükösdi Daniella, 
Frányó Zorka, Sánta Barbara, Mendi No-
émi, Bojás Eszter és Puskás Letícia, �úk: 
Kis Levente, Bozsolik Ákos, Ligeti Ákos, 
Rafael Gyula, Hefner Gergő. Kis Levente 
megnyerte a Városkörnyéki Egyéni Több-
próba versenyt. Városkörnyéki Egyéni IV. 
korcsoportos egyéni pályabajnokság ered-
ményei: Kis Levente: 100 m-es síkfutás 1. 
hely, távolugrás 1. hely; Ligeti Ákos: 100 
m-es síkfutás 2. hely; Márton Péter: kis-
labdahajítás 1. hely, 300 m-es síkfutás 2. 
hely; Rafael Gyula: súlylökés 3. hely; Kis 
Levente, Ligeti Ákos, Márton Péter, Rafael 
Gyula: 4×100 m váltófutás 1. hely; Zoltán 
Nóra: 1500 m 2. hely; Frányó Zorka: ma-
gasugrás 2. hely; csapatban: Sükösdi Da-
niella, Frányó Zorka, Zoltán Nóra, Sánta 
Barbara 4×600 m 1. hely.
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G É Z Á S  H Í R E K
Művészet

Április 19-21-ig Keszthelyen zajlottak a 
hagyományos középiskolai Helikoni Ün-
nepségek. Iskolánkból Török Ramóna 9.A 
osztályos tanuló a „komolyzene – hang-
szerszóló” kategóriában klarinétjátékával 
ezüst fokozatot ért el. Április 20-21-én a 
BÁI Bartók Béla AMI moderntánc tansza-
kos tanulói – közöttük két gézás tanuló is – 
az Országos Modern-Kortárstánc Tanul-
mányi Versenyen vettek részt. Bíró Laura 
(9.A) a hatodik korcsoportban, szólótánc-
ban I. helyezést ért el. A hetedik korcso-
portban Győri Petra (9.A) páros táncban 
II. helyezett lett. 

Tanulmányi versenyek
A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár 
által a 9-12. évfolyamos középiskolásoknak 
meghirdetett „Leseratte” megyei német 
nyelvi levelezős verseny döntőjébe isko-
lánkból 17 fő jutott be az 5 írásbeli fordu-
ló alapján. Az április 24-én megrendezett 
döntőben tanulóink nagyon szépen helyt-
álltak: Treszner Noémi (10.A) első helye-
zett lett, Schroth Anna (10.A) második lett, 
Győri Petra (9.A) harmadik helyezést ért el. 
Mátrai Evelin (10.A) negyedik, Göttlinger 
Laura (10.A) ötödik, Széles Tamás (9.A) 
hatodik lett, míg Csendes Szonja és Bíró 
Laura (9.A) holtversenyben a hetedik he-
lyen végeztek. Tanulóinkat Sümeginé Szép 
Mária és Postáné Herendi Yvett tanárnő 
készítette fel. Az ugyancsak a bonyhádi 
városi könyvtár által a középiskolásoknak 
meghirdetett „Múltba Néző” elnevezésű 
levelezős történelemversenyben 13 tanu-
lónk vett részt. Közülük hatan bejutottak a 
megyei döntőbe, ahol a tamási, bonyhádi, 
dombóvári és tolnai diákokkal mérték ösz-
sze tudásukat. Szép eredményt értek el: Fo-
dermayer Eszter (11.A) második lett, Mesz 
Zsó�a Blanka (12.AB) ötödik, Faragó Fanni 
(11.A) nyolcadik, Appl Zsóka (7.A) tizedik 
helyezést ért el. Versenyzőink felkészülését 
dr. Somosiné Kispál Gabriella tanárnő és 
Péter Albert tanár úr segítette. A szegedi 
székhelyű Bendegúz Akadémia által meg-
hirdetett Tudásbajnokság országos levele-
zős verseny szekszárdi megyei döntőjébe 
iskolánkból dr Somosiné Kispál Gabriella, 
valamint Horváth Jánosné tanárnő tanít-
ványai közül 7 tanuló jutott be irodalom-
ból illetve anyanyelvből: Appl Zsóka, Csö-
tönyi Borbála, Fodermayer Anna, Molnár 

Hanna, Prucs Lilla (7.A), Erb Martina és 
Tóth Nóra (8.A). Tóth Nóra nyolcadikos 
tanuló megyei első helyezettként bejutott 
a szegedi országos döntőbe. Eredményét a 
következő lapszámban tudjuk közölni. 

Ballagás
Május 3-án kora este a nevelőtestület tag-
jai a gimnázium aulájában meghallgatták a 
végzősök szerenádját, amellyel jelképesen 
köszönetet mondtak tanáraiknak. Május 
4-én a hagyományos „bababallagással” 
játékosan és vidáman búcsúztatták a gyer-
mekkort, az iskolás éveket. Május 5-én 
reggel napfényes időben, feldíszítve várta 
a gimnázium a 12.AB osztály (osztályfő-
nökük Péter Péter tanár úr) tanulóit és a 
vendégeket a ballagási ünnepélyre. A vég-
zősök a jelképes csengőszóra még utoljára 
végigballagtak az osztálytermeken. Az ün-
nepély kezdetén a tizenkettedikesek, Ranga 
Martin, Bozsolik Zsó� és Simondi Liza ün-
nepélyesen átadták az iskola zászlaját a 11. 
évfolyamot képviselő Somosi Szabolcsnak, 
Cservenka Fanninak, Sikabonyi Rékának. 
Névadónk, II. Géza király domborművét 
a ballagók nevében Egle Gyula Koppány 
és Mesz Zsó�a Blanka koszorúzta meg. A 
búcsúztató 11.B osztály rövid műsorát Si-
kabonyi Réka és Szabó Bálint Richárd adta 
elő. A ballagók műsorában szerepeltek: 
Egle Gyula Koppány, Biró Zsanett Kata, 
Bihari Felicián, Bozsolik Zsó�, Mesz Zsó�a 
Blanka, Szekeres Alíz. A műsort összeál-
lította és betanította Prantner Béla tanár 
úr. Sümegi József igazgató úr – ünnepi be-
szédét követően – Neidhardtné Gyarmati 
Erzsébet igazgatóhelyettes asszony mélta-

tó szavainak kíséretében átadta az iskolai 
jutalmakat a négy, illetve hat évi teljesít-
ményükért az arra érdemes tanulóknak. 
Könyvjutalomban részesült: Egle Gyula 
Koppány jó tanulmányi eredményéért, 
kulturális és sport tevékenységéért, Bihari 
Felicián jó tanulmányi eredményéért, ki-
emelkedő kulturális tevékenységéért, Bá-
rány Dorina Klára jó tanulmányi eredmé-
nyéért, középfokú angol nyelvvizsgájáért, 
Biró Zsanett Kata jó tanulmányi eredmé-
nyéért, kiemelkedő közösségi munkájáért, 
középfokú német nyelvvizsgájáért, Papp 
Gerda jeles tanulmányi eredményéért, 
példás magatartásáért és szorgalmáért, 
Simondi Liza mindvégig jeles tanulmá-
nyi eredményéért, példás szorgalmáért, 
Ranga Martin mindvégig jeles illetve jó 
tanulmányi eredményéért, példás szorgal-
máért és magatartásáért, középfokú né-
met nyelvvizsgájáért, Mesz Zsó�a Blanka 
mindvégig jeles tanulmányi eredményéért, 
példás magatartásáért és szorgalmáért, a 
Tudományos Diákkör titkáraként végzett 
munkájáért, kiemelkedő közösségi tevé-
kenységéért. Pál�y Pál tanár úr adta át a 
„Szűcs Péter-díjat” Modok Adriánnak a 
gimnáziumi évek alatt a futball sportágban 
nyújtott teljesítményéért, gimnáziumunk 
focicsapatának kapitányaként végzett tevé-
kenységéért. A Vicze János Sportalapítvány 
nevében Rudolf László adta át a „Bátaszék 
város jó tanuló – jó sportolója”-díjat 
Mesz Zsó�a Blankának, aki a gimnáziumi 
évfolyamokat jeles tanulmányi eredmény-
nyel, példás magatartással és szorgalom-
mal teljesítette. Megyei és országos szintű 
tanulmányi versenyeken elért rangos he-
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lyezéseivel méltóképpen képviselte gim-
náziumunkat és városunkat. A BSE úszó 
szakosztályának tagjaként városunk spor-
téletének aktív szereplője. A diákolimpia 
megyei döntőjében négy alkalommal 3. 
helyezést, két ízben 2. helyezést ért el. 2016 
óta edzéseket is tart különböző korosztá-
lyoknak, szeptembertől az utánpótlásnak 
is, így segítve a városi úszósport sikeressé-
gét. A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat nevében Schä�er István könyvutal-
vánnyal jutalmazta Bozsolik Zsó�t, aki 
2010 óta tagja a Német Egyesület Heimat 
tánccsoportjának, 2011 óta az I�úsági Fú-
vószenekarnak. Német tantárgyból ECL, 
valamint jeles előrehozott emelt szintű 
érettségije révén középszintű C-típusú 
nyelvvizsgát szerzett. A két művészeti 
csoport tagjaként, valamint magas szin-
tű nyelvtudása révén aktív szerepet vállal 
a bátaszéki németség hagyományainak, 
kultúrájának megőrzésében, átadásában, 
népszerűsítésében. Évek óta hagyomány a 
II. Géza Gimnázium ballagási ünnepélye-
in, hogy Bátaszék Város Önkormányzata 
nevében városunk polgármestere megju-
talmazza a ballagók közül azt a tanulót, aki 
a gimnáziumi évei alatt kimagasló tanul-
mányi, sport- és közösségi tevékenységé-
vel gazdagította Bátaszék város közéletét. 
Dr. Bozsolik Róbert polgármester úr idén 
Ranga Martinnak adta át ezt a jutalmat, 
aki a gimnáziumi évfolyamokat jeles il-
letve jó tanulmányi eredménnyel, példás 
magatartással és szorgalommal teljesítet-
te. Megyei és országos szintű tanulmányi 
versenyeken elért rangos helyezéseivel 
méltóképpen képviselte gimnáziumunkat 
és városunkat. 2013 óta a BSE labdarúgó 
szakosztályának tagjaként aktívan részt 
vesz városunk sportéletében. 1993 óta a 

gimnázium tantestülete ítéli oda a „Pro 
eminente labore”- plakettet annak a diák-
nak, aki a gimnáziumi tanulmányai során 
a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtotta 
a végzősök közül. Az idei nívódíjat Bozso-
lik Zsó� kapta mindvégig jeles tanulmányi 
eredményéért, példás magatartásáért és 
szorgalmáért, középfokú német nyelvvizs-
gájáért, a tudományos diákkör elnökeként 
végzett munkájáért, kiemelkedő közösségi 
és kulturális tevékenységéért. A ballagók 
és a vendégek számára is minden bizony-
nyal emlékezetes, méltóságteljes de mégis 
meghitt ballagási ünnepély a Szózat elé-
neklésével zárult. 

Érettségi vizsgák
Május 7-22-ig lezajlottak a közép- és emelt 
szintű írásbeli érettségi vizsgák. A végzős 
tanulók mellett az alsóbb évesek közül is 
sokan jelentkeztek előrehozott érettségire: 
a 10. A, a 11.A és 11.B osztályosok közül 
22 fő idegen nyelvből, 34 fő informatiká-
ból. A szaktanárok által kijavított írásbeli 
érettségi dolgozatokat a tanulók június 
5-én tekinthetik meg. Az emelt szintű szó-
beli érettségi vizsgák június 7-14-ig lesz-
nek. Iskolánkból idén német nyelvből 3 fő, 
angol nyelvből 2 fő, történelemből 4 fő és 
informatikából 1 fő tesz emelt szintű érett-
ségi vizsgát. Idegen nyelvből többen már 
az év eleji, őszi vizsgaidőszakban letették 
az előrehozott emelt szintű érettségi vizs-
gájukat. A középszintű szóbeli érettségi 
vizsga június 18-21-ig fog tartani.

Kompetencia
Május 16-án iskolánkban is sor került a 
8. osztályosok idegen nyelvi kompeten-
ciamérésére, valamint a 10.A osztályo-
soknak a természettudományi kompe-

tenciamérésére. Május 23-án a 8. és a 10. 
évfolyam tanulói az országos szövegérté-
si és matematikai kompetenciamérés-
ben vettek részt. 

Évvége
A tanév utolsó két hete, június eleje az al-
sóbb évfolyamos osztályok számára az 
osztálykirándulások időszaka lesz: a 7.A 
Siklósra és Pécsre, a 8.A osztály Budapest-
re és Szentendrére, a 9.A Jánoshalmára és 
Hajósra, a 9.B osztály Bajára, a 11.A pedig 
Balatonföldvárra fog kirándulni. Június 
utolsó hetében a biológia fakultáció és szak-
kör tagjai Wernerné Győri Andrea tanárnő 
vezetésével Budapestre kirándulnak, ahol 
megtekintik a Természettudományi Múze-
umot és a Body című kiállítást.

A 2017/2018. tanév utolsó tanítási napja 
június 15. lesz.                       Horváth Jánosné

Az ünnepélyes tanévzáró ünnepélyt jú-
nius 22-én 8 órakor tartjuk. 

A beiratkozás június 22-én 9 órától 12 
óráig lesz a következő tanévben a tanul-
mányaikat a II. Géza Gimnáziumban 
megkezdő, új tanulók számára. 

O K T A T Á S

BÁTASZÉKI TÉRSÉGI 
BORVERSENY

A Bátaszék Térségi Hegyközség szer-
vezésében 2018. május 11-én került 
megrendezésre a Bátaszék Térségi Bor-
verseny. A versenyre 38 borászat jelent-
kezett, összesen 141 mintával. A bekül-
dött borok közül 37 arany, 44 ezüst, 27 
bronz minősítést kapott.

Bátaszék városának év borai
Fehérbor: Werner Pincészet  

– Rizlingszilvani 2017. 
Rosé: Szeleshát Pincészet  

– Kékfrankos Rosé. 
Vörösbor: Garai Pincészet  

– Bikavér 2016
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Mesefa 
rajzpályázat

Gondozási Központ Idősek Klub-
jának Föld Napja alkalmából kiírt 
rajzpályázatának díjazottai a 124 
beérkezett pályázatból a követke-
zők. Óvoda – 7 pályamű érkezett, 
1. helyezett: Felkert Lara nagycso-
portos, különdíj: Katica csoport 
közös kompozíciója. Iskolások 
– 117 db pályamű érkezett, 1-2. 
osztályos korcsoport 1. helyezett: 
Péter Gábor 1/a., 2. helyezett Csi-
zolszki Máté 1/b., 3.helyezett Bar-
na Lívia 2/c, különdíjasok: Tőkés Ákos 
Máté 2/b., Pusztai Liliána 2/b. 3-4. osztá-
lyos korcsoport 1. helyezett: Fábián Lídia 
4/b, 2. helyezett: Liebhauser Zsóka 3/b, 3. 
helyezett: Loboda Anna 4/b, különdíja-
sok: Csillag Péter – Pörböly Általános Is-
kola 4. osztály, Berlinger Noémi 3/b, Tóth 
Tarhos Előd 4/c. 5-6. osztályos korcsoport 
1. helyezett: Komonyi Orbán Balázs 6/c, 

2. helyezett: Berlinger Gréta 6. osztály, 
Kósa Réka 6/b, különdíjasok: Vavrek Kin-
ga 6/b, Diószegi Dorka 6/b, 7.-8. osztály 
1. helyezett: Sárközi Natália 7/b. Minden 
nyertesnek és alkotónak, valamint a fel-
készítő pedagógusoknak szívből gratulá-
lunk. Támogatóink: Virágmozaik, Ciron 
papírbolt, Póló-Kovács. Külön köszönet 
Bátki Erika tanárnőnek a témajavaslatért, 
valamint a szakértő zsűrinek, akik felvál-

lalták a döntés felelősségét. Görcs 
Péter művészettörténeti előadása 
a Munkácsy Golgotáról minden 
résztvevő számára feledhetetlen, 
élményekkel teli, megrázó és egy-
ben felemelő volt. Köszönjük! 

Madárbarát/idősbarát
Az Idősek Klubja legújabb válla-
lása, az előkertünk madárbaráttá/
idősbaráttá alakítása. A nyár folya-
mán szeretnénk a fejlesztést meg-
valósítani, melyben Péter János 
kertépítő szakértelmét, valamint 

helyi vállalkozók támogatását is segítségül 
hívtuk. Május 24-én a Posta Zrt. képvise-
letében Heimné Emmert Zsuzsanna volt 
a vendégünk. A „Gazdálkodj okosan!” 
elnevezésű program, a posta időskori biz-
tonságot segítő szolgáltatásait mutatta be, 
komoly érdeklődés mellett. Programjaink-
ra minden kedves nyugdíjast és szépkorút 
szeretettel várunk.                                     -Hódi- 

Május 19-én országos rendez-
vénynek adott otthont a báta-
széki Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Plébániatemplom: 
A Keresztény Édesanyák Szent 
Mónika Közösségének Orszá-
gos Találkozója zajlott itt, közel 
ezer résztvevővel. A házigazda, 
Krisztián atya, aki egyben a kö-
zösség vezetője, szívélyesen és 
ismerősként fogadta az érkező 
kisebb-nagyobb csoportokat. 
A regisztrációnál segítségére 

voltak a hitoktatók és diákjaik, 
akik ásványvizet osztottak az ér-
kezőknek. A program kezdete-
ként Krisztián atya köszöntötte 
az édesanyákat és a vendégként 
érkezett atyákat. A találkozó le-
bonyolításában és szervezésében 
segítségére volt Bartalné Veronka, 
a kalocsai (az országban elsőként 
létrejött) közösség vezetője. Ezt 
követően Sümegi József diakónus 
mutatta be a templomot, beszélt 
képekkel alátámasztva a létrejöt-

S Z É P K O R

S Z E N T  M Ó N I K A  K Ö Z Ö S S É G

SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉGEK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
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Márk evangélista napja, április 25. a búza-
szentelés ünnepe. Az idei, 28. országos bú-
zaszentelés helyszíne a Szent Vér kegyhely 
volt. Április 22-én, Bátán a Nagy-szigetben 
felállított szabadtéri oltárnál mutatta be 
Kürtösi Krisztián plébános a szent-
misét, melyet a Kossuth Rádió élő-
ben közvetített. Szentbeszédében a jó 
pásztorról szóló evangéliumi szakasz 
alapján arra kérte a jó Pásztort, hogy 
küldjön munkásokat aratásába, azaz 
papi hivatásokért imádkozunk. De 
így fordulunk Istenhez és kérjük az 
ő áldását határainkra, vetéseinkre is. 
Ezt fejezi ki a búzaszentelés szertartá-
sa. A szentmisében a bátaszéki Szent 
Cecília Kórus végezte az ének-szol-
gálatot. A mise után a körmenet a 
kb. 1500 méterre lévő búzatáblához 
vonult. A búzatáblánál a négy égtáj 
felé fordulva történt a határok meg-
áldása. Május 4. Szent Flórián napja, 
a tűzoltók védőszentjének ünnepe. 
Ez alkalomból a Flórián szobornál 
koszorúzott a Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság igazgatója, 
dr. Balázs Gábor ezredes, a Bátaszéki 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, 
Bóta Gyula tűzoltó parancsnok, vala-
mint dr. Bozsolik Róbert polgármes-
ter. Az ünnepi mise végén díjak átadá-
sára került sor: Hornicsek István 10 
éves szolgálati munkájáért, Mayer Péter 5 
éves jubileumáért kapott díszoklevelet. Bá-
tai József többszörös véradóként irányított 
véradással megmentette egy embertársa 
életét, ezért részesült elismerésben. A mise 
után a templomkertben kra�ival és üdítővel 

vendégelték meg a jelenlévőket. A kicsiknek 
foglalkoztató, színező, kirakó tette lehetővé 
az ismerkedést a tűzoltósággal. Lengyelor-
szági zarándoklaton vettek részt Krisztián 
atyával bátaszéki és környékbeli hívek má-

jus 1 és 5 között. Főbb állomások a követ-
kezők voltak: a szlovákiai Sasváron a Fáj-
dalmas Szűzanya kegytemploma, Wroclaw 
(magyarul Boroszló), Észak-Csehország-
ban, Lengyelországban Legnica, a világhí-
rűvé vált eucharisztikus csoda helyszíne, 

valamint Lengyelország nemzeti szentélye: 
Jasna Gora, Czestochowában (a Fényes 
hegy), a mai napig egyetlen magyar alapí-
tású szerzetesrend, amit a pálosok (fehér 
barátok) tartanak fenn. Május 12-én szom-

baton kora reggel indult Bátaszék, Báta 
és Dunaszekcső katolikus híveinek lel-
kes csoportja (43 fő) a 10. egyházmegyei 
zarándoklatra, Máriagyűdre. A busszal 
Pécsre érkező csapat nagy része gyalo-
gosan tette meg a 25 km-es utat Pécstől 
Máriagyűdig – rózsafűzért imádkozva, 
elmélkedve, énekelve. A menetet Ud-
vardy György püspök úr vezette, lelki 
vezető Sümegi József diakónus volt. A 
mintegy 1300 főből álló menetben több 
plébániai közösség tagjai, az egyházme-
gye oktatási intézményeinek pedagó-
gusai és tanulói, valamint a Katolikus 
Karitász tagjai is ott voltak. Az út során 
két helyen, Szalántán és a Tenkes csár-
dánál tartottak pihenőt a zarándokok. A 
gyalogosok mellett kerékpárral és busz-
szal, autóval is érkeztek zarándokok a 
kegyhelyre. Megérkezés után gyóntató 
papok várták a megújulni, illetve a teljes 
búcsút elnyerni vágyó híveket. A dél-
után három órakor kezdődő szentmisét 
Udvardy György megyéspüspök mu-
tatta be a szabadtéri oltárnál. A misén 
olvasmányok, valamint könyörgések 
nemcsak magyarul, hanem horvát és né-

met nyelven is elhangzottak. A mise végén a 
főpásztor megköszönte a hívek kitartását, és 
háláját fejezte ki Mayer Mihály püspöknek, 
hogy 2009-ben, a Pécsi Egyházmegye alapí-
tásának ezeréves évfordulóján elindította a 
máriagyűdi gyalogos zarándoklatot.        ESJ 

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

MOZGALMAS ÜNNEPI IDÔSZAK

tének körülményeiről. A délelőtt folytatá-
saként közös rózsafüzér imádságon vettek 
részt az édesanyák. A programok alatt több 
atyánál is volt lehetőség a szentgyónást el-
végezni. A 11 órakor kezdődő szentmisét 
dr. Udvardy György megyéspüspök mutat-
ta be a jelenlévő papok koncelebrálásával. 
Homíliájában a főpásztor az édesanyák 
szerepéről beszélt, párhuzamot vonva az 
anya-gyerek kapcsolat, valamint az egyház 
és a hívek, a hívő ember és az Úr kapcsolata 
között. A misét követő ebédszünetben a pi-
actéren felállított sátorban kra�ival és házi 
süteményekkel vendégelték meg a résztve-

vőket. A délután a gyerekek verses-énekes 
köszöntőjével folytatódott, majd Illés Teréz 
énekművész áriákat, népdalokat énekelt, 
Lozsányi Tamás orgonakíséretében. Ez-
után Krisztián atya tanítása következett, 
majd a tanúságtételek. Voltak, akiket biz-
tatni, erősíteni kellett a megszólaláshoz, 
ám összességében felemelő percek tanúi 
lehettünk. Különösen a Krisztián atyát 
körülvevő negyven édesanya által tartott 
negyven gyertya kíséretében elhangzó szü-
letésnapi áldás alatt. A programot szentsé-
gimádás és Krisztián atya áldása zárta. A 
plébános úr köszöni mindazok segítségét, 

áldozatos munkáját, akik bármilyen for-
mában hozzájárultak a találkozó sikeres 
lebonyolításához. Köszönet a hitoktatók-
nak és tanítványaiknak, más pedagógus se-
gítőknek, köszönet a polgármesternek és a 
hivatal munkatársainak, a polgárőrségnek, 
köszönet a városi könyvtár és a művelődési 
ház alkalmazottainak. Emlékezetes, szép 
napot tudhatunk magunk mögött, méltó 
helyszíne voltunk az országos eseménynek. 
Örömteli hangulatban, megelégedve tértek 
tőlünk haza a vendégek, akik otthon érez-
hették magukat tájak és kultúrák találkozá-
sában, itt Bátaszéken.                                        ESJ
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A március 3-ai sikeres kaposvári kvali�káció után, örömmel ér-
tesültünk, hogy Mácsai Viktória junior steet dance mix szólóban, 
valamint Farkas Levente és Hollósi Bence felnőtt  street dance mix 
duóban „A”, azaz pro� minősítést szerzett. A két produkció május 
13-án léphetett a küzdőtérre. Először a „Bojz”-ok, majd a „Szavak 
Nélkül” című produkciót láthatták. Mindkét koreográ�a tökéle-
tesen helyt állt a pro�k között, ezt az eredmények is bizonyítják, 
hiszen Viki ezüstéremmel, a �úk bronzéremmel a nyakukban 
térhettek haza. Az elért pontszámok alapján a június végén meg-
rendezésre kerülő Brassói Európa Bajnokság biztos résztvevői. 
Köszönjük a biztatásokat, szurkolásokat. A „B” csoport versenyé-
re 2018. május 27-én kerül sor, így reméljük a Cikádor következő 
számában újra szép eredményekről számolhatunk be.                 Eszti

B E S T  S T R E E T 
T E A M

HÍREK AZ UTCÁBÓL
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S P O R T

  Wado-kai Országos 
Bajnokságon

A XXIII. Széki Kupát követően kicsit meg-
pihent a csapat, de a tavasz ismét moz-
galmasra sikeredett a Karate Szakosztály 
háza táján. Április 14-15-én egy kétnapos 
versenyen volt csapatunk, a Wado-kai Or-
szágos Bajnokságon. A versenyt hagyo-
mányosan a Szusza Ferenc Stadion judo 
csarnokában rendezik meg. Szombaton 
a színes öves, vasárnap a fehér öves kez-
dő versenyzőké volt a főszerep. A rossz 
előjelek – betegségek, sérülés – ellenére 
a csapat rendkívül jól szerepelt. Érezhető 
volt, hogy a pár hetes verseny nélküliség 
„éhessé” tette versenyzőinket. A szombati 
versenynap olyan jól sikerült, hogy a ta-
bella élén végeztünk 15 arany, 4 ezüst, és 
3 bronz éremmel, a 16 csapatot és közel 
300 versenyzőt felvonultató mezőnyben. 
Aranyérmesek: Bognár Barna (kata, ku-
mite), Elekes Máté, Hefner Zsó�a (kata, 
kumite), Izsák Bence, Kékes Gábor, Kiss 
Bánk Botond, Kovács Sándor (kata, ku-
mite), Köbli Ágnes, Lisztes Levente (kata, 
kumite), Mórocz Ákos, Péter Boglárka. 
Ezüstérmesek: Babos Csaba, Győri Liána, 
Máté Mirkó, Puskás Donát. Bronzérme-
sek: Kovács Zoltán, Puskás Donát, Szabó 
Gergő. A vasárnapi versenynapra csak egy 
kisebb csapattal utaztunk, de kis fehéröve-
seink tiszteségesen helyt álltak az idegen 
közegben. Aranyérmes: Fazekas Nándor. 
Ezüstérmes: Puskás Vencel (szivacs küz-
delem, kata). Bronzérem: Fazekas Janka, 
Fazekas Nándor.

WKF Magyar Bajnokság
Április 21-22-én a hazai karate élet leg-
nagyobb rendezvénye következett a WKF 
Magyar Bajnokság, amit gyakorlatilag 
nevezhetünk akár Magyar Karate ünnep-
nek is. Aki a hazai versenysportban tevé-
kenykedik, az jelen van kisebb nagyobb 
létszámban. A versenynek az UTE jég-
csarnoka adott otthont, mely a hagyomá-
nyoknak és a létszámnak köszönhetően 
ismét kétnaposra lett szervezve. Szom-
baton a 14-15 éves korúaknál idősebbek, 
vasárnap a �atal versenyzők kaptak lehe-
tőséget. A szombati versenynapon minden 
erőnkkel Mórocz Ákosra koncentráltunk, 
aki kiváló formának örvendve 3 értékes 
győzelmet abszolvált, úgy hogy pontot 
sem csináltak rajta. A döntő mérkőzést 

az MTK többszörös Magyar Bajnokával 
vívta, aki a legutóbbi korosztályos EB-n és 
VB-n is érmes tudott lenni, ezzel az U21 
-67kg egyik legnagyobb nemzetközi ver-
senyzőjévé nőtte ki magát. A látottak alap-
ján egy pillanatig sem voltunk alárendelt 
szerepben. 2-2-es döntetlen eredménnyel 
– az új szabályok értelmében, miszerint 

döntetlen eredmény esetén az első találat 
számít – az MTK versenyzője nyert. Hoz-
záteszem rajta is csak Ákos tudott pontot 
csinálni. Ezzel Mórocz Ákos ezüstérmet 
szerzett. A második versenynap is hozott 
izgalmakat és meglepetés eredményeket. 
Nem volt könnyű dolgunk, hiszen a fő-
városi nagy csapatok minden kategóriát 
„lefednek” és komoly bravúr szükséges 
egy-egy éremhez. Nagy-Jánosi Botond két 
győzelem után, sajnos alulmaradt a négy 
közé jutásért, de a vigaszágon küzdhetett 
a bronzért, melyben olyan versenyző el-

len diadalmaskodott, akitől a szezonban 
kikapott. Ezúttal Botond nyert, és ezzel 
zsinórban harmadik éve ott van a Magyar 
Bajnokság dobogóján, ami nagyon komoly 
eredménynek számít. A párhuzamos tata-
min Izsák Bence élete első MB-án mene-
telt, és végül bronzérmet szerzett. Ugyan-
így Nagy Gergő rendkívüli bravúrral egy 
MTK-s versenyzőt búcsúztatott a bronz-
meccsen. E két utóbbi eredmény a megle-
petés kategória volt. Rendkívül összesze-
detten versenyeztek a srácok. A második 
versenynap bronzosra, de ennek ellenére 
örömtelire sikeredett, mert az éremszerzés 
évről évre egyre komolyabb feladat elé ál-
lítja a versenyzőket. Elég csak azt említeni, 
hogy a majdnem 100 egyesületből csak 42-
nek sikerült az érmet hazavinni. A WKF 
Magyar Bajnokság eredményei: ezüstér-
mes: Mórocz Ákos (U21 -67 kg), bronzér-
mes: Nagy-Jánosi Botond (10-11 -34kg), 
Izsák Bence (10-11 +40kg), Nagy Gergő 
(10-11 -40kg). 

Házi és regionális verseny
Május 12-én a versenyszezon mintegy 
lezárásaként házi, illetve „regionális” baj-
nokságot szerveztünk a Bátaszéki Sport-
csarnokban. A XIII. Tavaszi Bátaszék Baj-
nokságon kisvárosunk óvodás és kisiskolás 
karatékái mellett, a mohácsi és dombóvári 
egyesületek is csatlakoztak a programhoz, 
melyen ezúttal 80-90 kis versenyző palán-
ta mutatkozott be. De a program végén a 
nagyobb általános iskolás korúak is sze-
repet kaptak. A verseny – mint mindig – 
családias volt. A kisebbek versenyeztek, a 
nagyobbak és idősebbek segítettek a lebo-
nyolításban, bíráskodtak, és a szülők ismét 
kivették a részüket a verseny kisegítő mun-
kálataiban, melyet ezúton is köszönünk. A 
pár órás tartalmas versenyen mindenki 
örülhetett, mert érem és ajándék nélkül 
senki nem távozhatott, erről mi szerve-
zők gondoskodtunk. Bátaszéki utánpótlás 
Bajnokok: Ébert Attila, Pesti Ábel, Stercz 
Levente, Ligeti Léda, Pap Ákos, Koch 
Benjamin, Fazakas Janka, Fazekas Ger-
da, Puskás Donát, Kovács Sándor, Máté 
Mirkó, Hefner Zsó�, Mátyás Eszter, He-
gyesi Dávid, Török Máté, Buzás Attila, 
Simon Anita, Szabó Balázs, Varga Máté, 
Lisztes Levente, Szoboszlai Máté, Füle Ri-
chárd, Izsák Bence, Bognár Barna, Szabó 
Gergő, Péter Panna, Böcz Kamilla, Köbli 
Ágnes.                                                      -akoszu-

K A R A T E

  Wado-kai Országos 
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Szezon végi érmek
A felnőtt fér� kosárlabda csapat a Szek-
szárd városi bajnokságban szerepelt, a 
mér kőzéseket a szekszárdi Garay Gimná-
zium csarnokában játszották. 

Pomsár Szilvia: „Az idei bajnokságban 
éppen úgy, mint a tavalyi évben, 5 csapat 
nevezett. Három fordulóban 12 mérkő-
zést játszott a csapat, ebből 8 győzelem 
és 4 vereség a mérlege. Ezzel a 2. helyen 
végzett az együttes a címvédő Formalin 
mögött.  A május 30-án megrendezésre 
kerülő Városi Bajnokság válogatott – Baj-
nok Formalin meccsre 4 játékost hívtak 
be tőlünk (Heberling, Ruppert, Pomsár, 
Nagy).” Játékosaink ponteredményei: 
Pomsár T. 131, (a bajnokság 3. legjobb 
dobója), Heberling N. 102/27 (a bajnok-
ság 7. legjobb dobója), Ruppert Sz. 89/6, 
Nagy V. 87/45, Szegedi M. 35/3, Péter G. 
25/12, Kamenszki T. 23/3, Szabó P. 22, 
Kovács Z. 15/15, Szegedi D. 12, Bozsolik 
Á. 6, Trázer N. 2, Maczkó Sz. 2. A felnőt-
tek és U11 csapatunk között elhelyezkedő 
U14, U12-es korosztály az év során edző-
mérkőzéseken bizonyított, jövőre szeret-
nénk egy regionális bajnokságot találni 
számukra a helytállásra.

Bátaszéki Oroszlánok 
A Bátaszéki Oroszlánok évek óta részte-
vője már a Tolna megyei U11 MKOSZ 
bajnokságnak. Az évek során egyre elő-
rébb menetelve odáig jutottak, hogy az 
A-tól F-ig erősség szerint rangsorolt csa-
patok körében ebben a szezonban végi 
az A és B csoportban játszottak (a győ-
zelem-vereségtől függően lehetett fordu-
lónként csoportba leesni vagy felkerülni). 
16 kemény mérkőzésen vannak tehát túl 
a �atalok, 8-8 győzelem-vereség arány-
nyal. E számok nem mutatják azonban 
az eredményt: hiszen a lényeg, hogy a 
rájátszásban a vegyes korcsoport „A” cso-
portjában aranyérmet szereztek két kiéle-
zett mérkőzésen. A PVSK és a Bonyhád 
csapatát sikerült maguk mögé utasítani, 
természetesen ez sem volt könnyű me-
net. PVSK Hópárducok (Pécs)-Bátaszéki 
Oroszlánok:  36-40 (9-15, 4+8-11+5, 11-
2, 4-7). Pontszerzők: Bakó 9, Papp Za.7, 
Kollár Le.5, Kollár Li.5, Tóth 4, Kolep 3, 
Bozsolik 3, Szikszai 2, Rácz 1, Matejcsek 
1. Bátaszéki Oroszlánok-Széchenyi Ma-
lamut (Bonyhád): 47-12 (5-1, 12+6-7+4, 
12-0, 12-0). Pontszerzők: Bakó 16, Kollár 

Le.11, Papp Za.11, Tóth 4, Kollár Li.3, Bo-
zsolik 1, Molnár 1.

Matejcsek-Lerch Éva: „A bajnokság utol-
só fordulójában, amiben a csapatok az 
egész szezon munkája után kapják a nya-
kukba a fényesebbnél-fényesebb érmeket, 
csapatunk elhozta az ARANYAT J. A  
Bátaszéki Oroszlánok csapatának a sorso-
lása a Vegyes „A” csoport. Aminek nagyon 
örültünk, mivel az egész szezonban egy 
csapat kivételével csak komplett �úkkal 
játszhatunk. Mivel az Oroszlánok csapa-
tában pont fele-fele arányban vannak a 
�úk-lányok, így a lányok a bajnokság ideje 
alatt kőkeménnyé edződtek.  Úgy gondo-
lom, az idei év hozta meg a sok-sok be-

fektetett időt, amit az utánpótlás nevelésre 
fordítottunk. Ez a kisvárosi csapat meg-
mutatta, hogy küzdeni tudással az egész 
bajnokságban végig az A és B csoportban a 
helyünk Pécs, Szekszárd, Paks, Dombóvár, 
Tamási között. Visszatérve az utolsó for-
duló sorsolására (VEGYES csapat) meg-
döbbentünk – illetve csak én:), amikor is 
két komplett �úcsapattal küzdöttünk meg 
ismét. De a csapat nem...Mindkét mérkő-
zést végig vezetve, nyertük a fordulót, és a 
bajnokságot! A csapat az egész év alapján 
megérdemelte az aranyérmet, látván, hogy 
a vegyes csapatok közül magasan a legerő-
sebb csapat voltunk!” Csapattagok: Bakó 
Bálint, Besszer Bettina, Bozsolik Sarolta, 
Dékány Zóra, Hegyesi Norbert, Hefner 
Balázs, Kolep Lili, Kollár Levente, Kollár 
Lilla, Matejcsek Míra, Molnár Pál, Papp 
Zaránd, Rácz Nóra, Szikszai Balázs, Tóth 
Tarhos Előd.

Bátaszéki Kisoroszlánok 
A Bátaszéki Kisoroszlánok megalakulásával 
újabb résztvevője lett a bátaszéki kosárszín-
térnek. Az „elsőbálos” gyerekek és edzőjük 
számára ez a bajnokság nagyon sok tapasz-
talatot ígért, és hozott is. Ahogyan az ered-
mények tükrében egyre magasabbra került 
a léc, és egyre többet fejlődtek, kitűnt, hogy 
méltó „kistestvéreik” a rutinos Oroszlánok-
nak. A fent vázolt csoportok D-E-F jelű 
szintjén mozogtak a szezon során, majd a 
rájátszás vegyes „B” csoportjában küzdöt-
tek az aranyat célozva. Egyik nagy riválisuk 
az év során a Zombasket volt, ők tulajdon-
képpen keretbe foglalták a szezonjukat, az 
első, és sajnos az utolsó vereségüket is tőlük 
szenvedték el.  (Azért egyszer a bajnokság 
során megverni is sikerült őket). Az utolsó 
forduló tehát számukra így alakult:  Báta-
széki Kisoroszlánok – Gyaxi Maxi: 69-8. 
Pontszerzők: Heberling 25, Kollár 23, Sü-
megi 9, Pomsár 6, Szabó 4, Aradi 1, Siklósi 
1. Zombasket – Bátaszéki Kisoroszlánok: 
25-21. Pontszerzők: Kollár 9, Pomsár 4, 
Tóth 2, Heberling 2, Siklósi 1, Sárközi 1, 
Aradi 1, Szabó 1. Így a döntőt követően, az 
első bajnoki szezonjuk végén ezüstérem ke-
rült a Kisoroszlánok nyakába.

Csaba-Tóth Zsó�a: „Véget ért hát az első 
bajnoki évünk, ami sokkal több sikert ho-
zott számunkra, mint az elején el tudtuk 
volna képzelni. A gyerekeknek nagy mo-
tivációt jelentett a hónapról hónapra sorra 
kerülő mérkőzéseken való megmérettetés, 
a hibákból tanulva folyamatos, meredeken 
felfelé ívelő fejlődést mutattak egyénileg 
és csapat szinten is. Voltak kiemelkedő 
dobóink, Kollár Lilla, Heberling Dániel, 
Pomsár Anna, kiemelkedő védőink, Szabó 
Barnabás, Sümegi Botond. A csapat többi 
tagja néha álmodozóbb, de legtöbbször 
egységes, tömör hátteret adott húzóem-
bereink teljesítményének. A vegyes „B” 
csoport aranyát céloztuk meg, most az 
összeszedettségünk az ezüstre volt elég. 
Gratulálunk a Zombasket csapatának! Va-
lamint gratulálok az egész éves kemény 
munkához a gyerekeknek, és nagy öröm 
mindannyiunk számára, hogy ennyi �-
atallal dolgozhatunk ebben a gyönyörű 
sportágban!” Csapattagok: Aradi Zalán, 
Benkő Vivien, Heberling Dániel, Kollár 
Lilla, Molnár Erna, Pomsár Anna, Pongrá-
cz Bálint, Sárközi Brendon, Siklósi Dóra, 
Sümegi Botond, Szabó Barnabás, Tóth Vá-
szoly Vata, Verhás Kata.

K O S Á R
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Sport

Egy sporttal kapcsolatos falfirka
a megfejtés.

R E J T V É N Y

SPORT
Egy sporttal kapcsolatos fal�rka a megfejtés.

Előző havi rejtvényünk helyes megfejtései: Két katica-
bogár; Ida regénye; A bor; Isten rabjai; Nagyapó tréfája;  
A láthatatlan ember. Májusi nyertesünk: Fazekas József-
né, akinek ezúton is gratulálunk! Nyereményét személye-
sen veheti át szerkesztőségünkben, a Bátaszékért Marke-
ting Nonpro�t K�. jóvoltából.

Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot 
sorsolunk ki! 

Beküldési határidő: 2018. július 15. A helyes megfejté-
seket a Cikádor újság szerkesztőségébe várjuk, 7140 Báta-
szék, Szent István tér 7.

A rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta a Cikádor 
újság rendelkezésére! 

R E J T V É N Y

www.rejtvenykeszito.hu  Mezey László rejtvénye
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SZÜLETÉSEK

Zsigmond Ármin  2018.04.02
Szénási Maja  
    Alexandra  2018.04.05.
Aradi Izabella  2018.04.11.

Bogdán Balázs  2018.04.24.
Miskolczi János József   2018.05.03.
Ill Dominik   2018.05.04.
Kis Zente   2018.05.09.

GYÁSZHÍREK

Mayer Gyuláné  
    Freund Anna  1933
Paddi Istvánné  
    Csatlós Éva  1939

Gábor Zsuzsanna  1970
Bognár József  1957
Nyári Pál  1968

Bencze Zoltán (Szekszárd) – Sümegi Katalin (Bátaszék)
Nagy Zsolt (Baja) – Kajtár Eszter (Baja)

HÁZASSÁGKÖTÉS

GYÁSZHÍREK

Mayer Gyuláné 

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.  
Megjelenik 2600 példányban.
Felelős szerkesztő: 
Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.
Kiadja: Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.
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