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15:30 Májusfaállítás a Szent István téren
Utána kulturális programok a Piactéren
16:00 KACZOR FERI műsora

Fellépnek: Best Street Team Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület 
Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport 
Bátaszéki Mazsorettek Bátaszéki I� úsági Fúvószenekar Csodák Titkai Orientál Tánc Sport Egyesület – Baja20:00 SZABADTÉRI BÁL zenél: Karaván zenekar

VÁROSI MAJÁLIS
2016. 

április 30.

A programok eső esetén a művelődési házban 
kerülnek megrendezésre.

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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T E S T Ü L E T I  Ü L É S E N  H A L L O T T U K …
A tanuszodáról 

Elfogadta a képviselő-testület a Bátaszéki Ta-
nuszoda 2015. évi beszámolóját. Pap Péter, a 
Bát-Kom 2004. K� . ügyvezetője az idei évvel 
kapcsolatban jelezte, hogy fontos karbantar-
tási munkálatokra lesz már szükség. 

A közművelődés 
átszervezésének előkészítése

A közművelődés átszervezésével már több, 
mint egy éve foglalkoznak. Az eddig meg-
tett lépésekhez nem volt szükség a szerve-
zeti struktúra átalakítására. Elindítottak egy 
folyamatot, amely főként arculatok megújí-
tása volt (új honlap, helyi újság, új rendez-
vények), de fontos lenne valamilyen módon 
bekerülni a turizmus vérkeringésébe is. A 
fő elképzelés az, hogy az átalakított Bátaszé-
kért Marketing K� . szervezete megkezdené 
a városmarketing és turizmus feladatainak 
ellátását. Első feladat ennek kapcsán az 
ügyvezető igazgatói pályázat kiírása, melyre 
az üzleti tervvel és egy városmarketing kon-
cepcióval lehet jelentkezni.

Újra működni fog az óra

A Bátaszéki Nagyboldogasszony Plébá-
niatemplom óraszerkezete már hosszú 
évek óta nem működik. Összességében a 
legelőnyösebb ajánlatot a Gulácsi és Fia 
Elektromechanikai K� . adta 1 701 800 Ft 
összeggel a komplett toronyvezérlő-főóra, 
ütőmű kivitelezésére. A Bátaszéki Római 
Katolikus Plébánia az óraszerkezet hely-
reállítására 450 000 Ft összeget tud biz-
tosítani. A fennmaradó összeget, bruttó 
1 250 000 Ft-ot az önkormányzat a 2016. 
évi költségvetésben az általános tartalék-
keret terhére biztosítja.

Fontos változások a hulladék-
gazdálkodással kapcsolatban

2016. január 1-től módosult a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló kormányrendelet. Ez-
által változnak a hulladékgyűjtő edények 
méretei és ennek megfelelően a hozzájuk 
rendelt egyszeri ürítési díjak is. A lakosság 
esetében használható edényméretek a kö-
vetkezők:

 Edényméret Egyszeri ürítési díj
  Ft + ÁFA

60 l 196,92
70 l 229,76
80 l 262,58
110-120 l 361,05
240 l 787,75
770 l 2 527,37
1100 l 3 610,53

A hulladékgyűjtő edény méretét a fo-
gyasztó határozza meg és jelenti be a köz-
szolgáltatónak. Az egyszeri ürítési díjat 
nem az önkormányzati rendelet állapítja 
meg. A hulladékgyűjtő edények méreté-
ben változás az eddigiekhez képest, hogy 
ezt követően választható 60 l-es és 80 l-es 
gyűjtőedény, illetve megszűnik a 90 l-es 
gyűjtőedény választási lehetősége. 

Megszűnik a lehetősége, hogy az egy-
más melletti, vagy egymással szemben 
elhelyezkedő ingatlanok használói a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatást kö-
zösen is igénybe vegyék. A lakóingatlant 
egyedül és életvitelszerűen használó ma-
gánszemély 60 l-es hulladékgyűjtő edényt 
választhat, ha ezen tényt a jegyző által ki-
adott igazolással tanúsítja. 

A harmadik változás, hogy a helyi rende-
letbe beemelésre kerülnek a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
szabályok. Az elkülönítetten gyűjtött hul-
ladék begyűjtésére szervezett járat igény-
bevételéért különdíjat nem kötelesek 
 zet-
ni, azonban ez a körülmény nem mentesít 
senkit az egyébként is esedékes rendszeres 
közszolgáltatási díj meg
 zetése alól. 

A házhoz menő elkülönített hulladék 
gyűjtésekor a társasházak esetében 1 100 
literes matricával ellátott edény biztosítja 
a papír, műanyag és 240 literes matricával 
ellátott edény biztosítja az üveg elkülö-
nített gyűjtését. Családi házas övezetben 
átlátszó zsákban javasolt a műanyagot és 
zöld hulladékot, illetve a papírt kötegelve a 
közszolgáltató által megjelölt napon kihe-
lyezni a hulladékgyűjtő edény mellé.

Új védőszőnyeg kerül a 
sportcsarnokba

A Kalász János Városi Sportcsarnokban tar-
tandó nem sportcélú rendezvények esetén a 
parkettaburkolat védelme érdekében PVC 
szőnyeg kerül terítésre. A szőnyegterítés a 
teljes parketta 2/3 részén szükséges. A meg-

lévő szőnyeg egy része a használatból adó-
dóan megrongálódott, elszakadt, így már 
nem teríthető le. A beszerzéshez szükséges 
bruttó 460 858 Ft-ot az önkormányzat az ál-
talános tartalékkeret terhére biztosítja.

A Gemenc Nagydíj támogatása
Május 27-29-én kerül megrendezésre a 
42. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Ország-
úti Kerékpárverseny. A lebonyolítására 
100 000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tást biztosít az önkormányzat. 

Az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány támogatási kérelme 
A szekszárdi mentőállomás mentőautói-
nak felszereltsége ügyében kérik a támoga-
tást. Újraélesztéshez egy LUCAS mellkasi 
kompressziós rendszer beszerzését terve-
zik, mellyel megfelelő hátteret tudnának 
biztosítani az életmentések elvégzéséhez. 
Ehhez 50 000 Ft vissza nem térítendő támo-
gatást szavazott meg a képviselő-testület.

Közfoglalkoztatás
A 2016. március 21. és 2017. február 28. kö-
zötti időszakra vonatkozóan a tervezett 18 
fő foglalkoztatásához szükséges 14 814 363 
Ft bér- és 1 999 940 Ft járuléktámogatás, 
valamint 800 000 Ft közvetlen költség el-
nyerése érdekében (melyből nyolc köz-
foglalkoztatott teljes munkaruháját és egy 
motorfűrész beszerzését tervezik) a 15%-os 
önkormányzati önerőt megszavazták a kép-
viselők. A 2 456 511 Ft összeget az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetése közfoglal-
koztatási céltartalék kerete terhére biztosít-
ják, míg a 2017. évi költségvetésben 510 698 
Ft tervezését irányozták elő. 

További információkat a www.bataszek.
hu oldalon az Önkormányzat/Testületi ülé-
sek menüben olvashatnak.                         DB

A TARTALOMBÓL
 • Itt járt a köztársasági elnök 3
 • Közmeghallgatáson hallottuk… 3
 • Székely mesemondó verseny 11
 • Méhnyakszűrés Bátaszéken 14
 • Horgász közgyűlés 15
 •  Sporthírek 14–19
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Március 22-én látogatást tett Áder János 
köztársasági elnök az Orbán kápolna mel-
letti molyhos tölgynél. Először dr. Bozso-
lik Róbert polgármester és Herendi János 
kanonok úr fogadták az elnök urat, majd 
Sümegi József beszélt a városról és megmu-
tatta neki az Orbán kápolnát is. Ezután egy 
kötetlen beszélgetéssel folytatódott elnök úr 
látogatása, aki megelőlegezve a helyi hagyo-
mányt – mely szerint május 25-én gazda-
gon meg kell locsolni borral a tölgy törzsét, 
hogy a következő évben is bőséges szőlő és 
bor teremjen – meglocsolta a fát.                   DB

A március 23-i közmeghallgatáson először 
László Zoltán, az RHK K� . üzemeltetési 
igazgatója tartott előadást a Bátaapátiban 
található tároló működéséről. Hangsú-
lyozta, hogy az elsődleges cél a biztonság, 
hogy ne befolyásolja a környéken élőket a 
tároló működése, illetve hogy a jövőben se 
okozzon majd gondot. A tava-
lyi évben 51 alkalommal ösz-
szesen 800 hordót szállítottak 
át Paksról. 2016-ban megtelik 
az első kamra, 2017-ben pedig 
már új technológiával fognak 
dolgozni a második kamrában. 
Beszéde után Darabos József-
né, a TETT elnöke tartott tájé-
koztatást. A TETT települések 
eredményesen és hatékonyan 
működnek, egy tavalyi felmérés 
alapján pedig közel 100%-os a 
hulladéktároló elfogadottsága. 
2016-ban ismét megrendezésre 
kerül a TETT-re Kész Nap, ami 
ezúttal Bátaszéken lesz, vala-
mint továbbra is szeretnének a 

 atalokkal szoros kapcsolatot ápolni. 

Maczkó Ferenc tavaly is felvetette, hogy 
egy szondát kellene Bátaszékre elhelyezni, 
mérni a radioaktivitást. A szálkai víztároló-
val kapcsolatban megkérdezte, hogy meny-
nyivel haladja meg az az alagutak szintjét, 
elárasztaná-e a tárolót, esetleg Bátaszéket a 
víz. Véleménye szerint kapunk felvilágosí-
tást, de az nem érdemi. A támogatásokkal 

kapcsolatban pedig érdekelte, hogy milyen 
célra érkeznek. Elsőként László Zoltán re-
agált a felvetett kérdésekre, észrevételekre. 
A szálkai víztározó vízrendészeti kérdés, 
nem az ő kompetenciája. A monitoring 
kérdését illetően pedig jelenleg is 70-80 
műszer mér folyamatosan, amik annak 

idején a megfelelő helyekre kerültek elhe-
lyezésre. Bátaszék olyan messze van már, 
hogy ide radioaktív anyag nem kerül. In-
dokolatlan lenne erre a helyre is monitor-
ing elemeket tenni. Ezt a tárolót elég nagy 
létszámban látogatják a világ sok részéről, 
nyugatról is mintának tekintik. Dr. Bo-
zsolik Róbert polgármester is hozzászólt 
az elhangzottakhoz. Tavaly lehetősége volt 

egy szakmai tanulmányúton részt venni 
Spanyolországban, ahol egy hasonló táro-
lót tekintettek meg. Egy hegyre mentek fel, 
ott egy lebetonozott területen, egy felszín 
feletti létesítményben vannak elhelyezve 
ugyanezek a hulladékok, amelyet egy szel-
lőzőrendszeren keresztül hűtenek. Talán 

egy kicsit el is túlozzuk a létesít-
mény fontosságát és többszöröse 
a biztonsági tényező, mint tőlünk 
nyugatabbra. Biztos benne, hogy 
a szakemberek felmérték a hely-
zetet, a környéket, és kellő körül-
tekintéssel jártak el, de a szálkai 
víztározó kiöntése sem okozhat-
na károkat. Darabos Józsefné 
egészítette még ki azzal a gondo-
latokat, hogy a támogatási össze-
get a társulási tanács százalékos 
arányban osztja fel a települések 
között, s a települések vezetői 
ülnek le saját képviselő-testü-
leteikkel, és ők döntik el, hogy 
mire használják fel. Működésre 
és fejlesztésre lehet felhasználni a 

TETT pénzeket, de a legtöbb pénzt a tájé-
koztatásra kapják.

Ezután dr. Bozsolik Róbert polgármes-
ter beszámolt a 2015. év eredményeiről, 
mely a tavalyi költségvetés számadatait és 
a megvalósított fejlesztéseket tartalmazta. 
Beszélt a 2016. évre vonatkozó elképzelé-
sekről és feladatokról is. 

(Folytatás a következő oldalon.)

KÖZMEGHALLGATÁSON HALLOTTUK...

BÁTASZÉKEN JÁRT A 
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
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Előre beküldött kérdések 
és dr. Bozsolik Róbert 
polgármester válaszai

Busa László problémafelvetése, kérdése: 
– A Bonyhádi út, Budai út, Lajvér utca, Ci-
gányárok által határolt lakóterület csapa-
dékvíz elvezetésével kapcsolatban szeretnék 
kérdésemre választ kapni. Ezen a területen a 
csapadékvíz elvezetése jórészt megoldatlan. 
Az utcákban árkok kerültek kialakításra, de 
ezek nem a csapadékvíz elvezetését, hanem a 
csapadék szabályozott elszikkasztását szolgál-
ják. A terepszint a terület közepe fele erősen 
lejt, így előfordul csapadékos, téli időszakban, 
hogy míg az egyik utcában 1,5 m mélyen áll 
be a talajvízszint, a szomszédos utcában egy 
ásónyi földet kiemelve megjelenik a talajvíz. 
Az itt épült lakóházak lábazatig vízzel átita-
tott talajon állnak, nem csoda, ha az épületek 
megsüllyednek, a falak megrepedeznek. A 
szuterénnel rendelkező házak saját medencét 
kapnak az épületek alatt, csakhogy ez nem 
emeli, hanem éppen csökkenti az értéküket. 
A probléma orvoslását már vagy 15 éve meg-
ígérte az önkormányzat azzal, hogy előbb a 
befogadó oldalt kell kialakítani, azután jöhet 
az elvezetés. Azt látjuk, hogy a Cigányárok el-
készült, mégsem kezdődött el a csapadékvizek 
elvezetése, mint ahogy az utcákból összegyűj-
tött vizek gerincéül szolgáló árok fenékszintjé-
nek kialakítása sem például a Lajvér utcában, 
vagy a Szenes út mentén. A város Rendezési 
tervében sem találtam szándékot, tervezést az 
elvezető árkokban szükséges szilárd mederfe-
nék kialakítására, pedig a megfelelően mély 
lejtéssel és szilárd fenékszinttel ellátott árkok-
ban nem csak a csapadékvíz volna elvezethető 
a Cigányárokba, hanem a talajvízszintet is be-
folyásolhatná. A Kövesdi utcai hasonló árok-
nál is jól látható, hogy a környezetében megje-
lenő talajvíz esős napok után, száraz időben is 
folyamatosan csordogál több napon keresztül 
a befogadó árok felé. Erre volna szükség a Sze-
nes út mentén és a Lajvér utcában is. Kérdé-
sem: a minimálisan szükséges szilárd, tisztán 
tartható, növényzettől mentes, néhány száz 
méter hosszú árkok kialakításához tudna-e a 
város pénzügyi forrást biztosítani? Meggyőző-
désem, hogy a jelen állapottal szemben az így 
elvezetett csapadékvíz nem szivárogna teljes 
mennyiségben a talajba, ezzel csökkenthetné 
a kritikus talajvízszint emelkedést ezeken a 
mélyebb területeken fekvő ingatlanokon. Ha 
a talajvíztől nem veszélyeztetett, magasab-
ban fekvő ingatlanokról nem a legmélyebben 
fekvő területre, az ott élők „nyakába”, hanem 
mindjárt a befogadó Cigányárokba kerülne a 

csapadék, a lakosok közérzetén, értékeik meg-
óvásán is sokat segítene a megoldás.

– A település magassági viszonyai olya-
nok, hogy minimális lejtés kialakítása le-
hetséges az elvezető árkok folyási fenék-
szintjének tekintetében. Az árkokat min-
den ingatlannál keresztezik a kapubejárók. 
A kapubejárókban elhelyezett átereszek 
fenékszintjéhez alkalmazkodva nem le-
hetséges megfelelő/végleges megoldás ki-
alakítása. A kapubejárók legalább 90%-a 
közútkezelői és tulajdonosi (önkormány-
zat) hozzájárulás nélkül épült. A megfelelő 
árokszintek kialakítása érdekében a kapu-
bejárók felbontása szükséges. A település 
több pontján megoldódhatna az évtizedek 
óta húzódó probléma ezzel a beavatkozás-
sal. A vízelvezetés megnyugtató módon 
történő rendezésére, az egyes vízelvezető 
árkok kialakításának megoldására stratégiát 
alakítunk ki, melyben a lehetséges műszaki 
megoldásokon kívül a források biztosítá-
sára is javaslatot fogalmazunk meg. Ezen 
problémák megoldására a lakosság együtt-
működésére és részvételére is számítunk.

Tóth Barnabásné kérdése: 
– A Cikádor újságban olvastam a cikket a 
szelektív hulladék gyűjtéséről, ahol az sze-
repel, hogy minden háztartás átveheti a 
szelektív gyűjtőedényeket a hozzájuk legkö-
zelebb lévő hulladékudvarban. Az idős em-
berek számára – akik nem tudnak kimenni 
a hulladékudvarba – nem lehetne elintézni, 
hogy házhoz hozzák a gyűjtőedényeket?

– A szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló 
gyűjtőedényekre az Alisca Terra K� . mint 
közszolgáltató pályázaton nyert forrást, és ő 
biztosítja azt is, hogy ezek az edények a he-
lyi hulladékudvarokon keresztül a lakosok-
hoz eljussanak, azaz azokért a lakosságnak a 
hulladékudvarba be kell majd menni. Ezen 
gyűjtőedények kiosztásának megszervezé-
se jelenleg még folyamatban van. Mivel az 
Alisca Terra K� . biztosítja ezt a szolgáltatást 
a lakosság részére, fel fogjuk venni velük a 
kapcsolatot és egyeztetést fogunk lefolytat-
ni arról, hogy az idős, rászoruló lakosoknak 
vállalják-e a gyűjtőedények házhoz szállítá-
sát. Az önkormányzat ezt a feladatot sajnos 
nem tudja magára vállalni.

A helyszínen elhangzott 
észrevételek

Maczkó Ferenc hozzászólása:
– Az atomlobbival szemben mi porszemek 
vagyunk, de harcolni kell az érdekeinkért. 

Az Orbán kápolnával kapcsolatban meg-
jegyezném, hogy mindig volt oda földesút, 
szerintem Nagy úr jogtalanul adta el. A pi-
actér pedig legyen piactér, mert az hozza a 
pénzt, a rendezvénytér meg viszi. 

– A földhivatali nyilvántartás szerint a 
megvásárolt út Nagy úr tulajdonában volt, 
ezt a város visszavásárolta, hogy így min-
denki szabadon látogathassa a kápolnát és a 
molyhos tölgyet. Más irányból magánterü-
letek és gyümölcsösök vannak, máshonnan 
ez a terület nem megközelíthető. Az ottani 
gazdákkal próbálunk egyeztetni a hetekben, 
mert a gazdák aggódnak a megnövekedett 
turista-forgalom miatt a termésükért. A 
piacteret pedig úgy gondoltuk, hogy olyan 
teret hozzunk létre, ami elsősorban a piac 
működését segíti és másodlagos az a szán-
dék, hogy rendezvénytérként is működjön. 

Nagy Ferenc hozzászólása: 
– Aggódom. Aggódom a II. Géza Gimnázi-
um sorsáért, jövőjéért és keresem az okokat, 
miért kell már évek óta tavaszonként azon 
izgulni, vajon a már 50 oktatási évén túl-
lépő intézmény képes lesz-e a hagyományos 
négyosztályos, vagy az újabb módi szerin-
ti hatosztályos évfolyamot beindítani. Mi 
vagy ki, esetleg kik az okai annak, hogy 
ez így van? Merre, hol van a kitörési pont, 
hogy stabilizálni lehetne gimnáziumunk lé-
tét? Mert kell, hogy legyen ilyen! Olvastam 
a megyei lapban a tolnaiak próbálkozását 
és ez újabb gondolatokat vetett fel bennem. 
Mi ilyet vagy hasonlót, esetleg valami mást 
nem tudnánk meglépni? Hiszem, hogy egy 
600 tanulót számláló általános iskolának – 
a környező településekkel kiegészülve – fenn 
kellene tudnia tartani egy középiskolát. 
Vagy tévedek? Miért nem vagyunk annyira 
lokálpatrióták, vagy ha ez a szó erős, akkor 
csak bátaszékiek, hogy megtartsuk a gimit? 
Örülni annak, hogy gyerekeink még 4 évig 
itt tanulhassanak a városban. Egy középis-
kola rangot ad a településnek. Büszkeséggel 
tölt el, hogy nekünk ez is van! Mert enélkül? 
Semmi sem lesz olyan, mint eddig volt! Hiá-
nyozni fognak a diákok reggel, amikor „bel-
akják” az intézményt, de délután is, amikor 
onnét „kirajzanak”. Még fel sem tudjuk fog-
ni, hol érezzük majd hiányukat. Városunk 
kultúrája, sportélete rájuk épül, a művészeti 
csoportok nélkülük talán nem is működnek 
majd. Mi lesz a hagyományos Géza napi 
rendezvényekkel? Nem lesz királyunk, ki-
rálynőnk, szalagtűző vagy gálaműsor, tudo-
mányos vagy művészeti megmérettetések? 

(Folytatás a következő oldalon.)
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Mi lesz a több száz millió forintból felújított 
gyönyörű intézménnyel? Egy oldalon sem 
lehetne felsorolni azoknak a nevét, akik a mi 
gimnáziumunkból indultak és nem akár-
meddig jutottak! De azoknak a nevét sem, 
akik a középiskolai ismertetek elsajátítása 
után „csak” kiváló szakemberekké váltak. 
Ne feledjük: a tudományos, technikai rob-
banás mai szintjén a gimnáziumban elsa-
játított tudás és nyelvismeret nélkül már se-
hova nem vezet út. Illetve sajnos igen, de ezt 
mi nem akarhatjuk! Ott voltam 1963-ban 
az akkor született középiskolánk „bölcsője” 
mellett, majd évekig segítettem „nevelget-
ni” is. Felnövése után örültem mindenfajta 
sikerének. Büszke voltam, vagyok rá! Nem 
szeretném megélni, hogy a „temetésén” is 
ott legyek, hiszen még csak 53 évet élt. Ez 
az orvostudomány mai fejlettsége mellett 
túl � atal kor. Gyógyítható. Kérem, tegyen 
meg mindenki – aki erre képes és lehetősége 
is van rá – mindent a gimnázium fennma-
radásáért, gyerekeink itt tartásáért, mert 

ugye, milyen rossz volt harangszó nélkül! 
De templomunkra rákerült az új sisak és 
a harang hangja most már a régi. Ha egy-
szer a gimnázium megszűnik, a megszokott 
gyerekzsivajt a Kossuth utcából már sosem 
fogjuk hallani! Ne legyen így!

– Ez egy nagyon fontos téma. Az eszköz-
tárunk szerény, de azt maradéktalanul ki 
kell használni. Egy hármas összefogásnak 
kell megvalósulni: az önkormányzatnak, a 
szülőknek és a pedagógusoknak kell össze-
fognia. Az önkormányzat az épület fenn-
tartójaként is érdekelt, és érdekelt, mert 
nem akarja ezt a fontos intézményét elve-
szíteni; de be kell látni a szülőknek is, hogy 
szükség van a gimnáziumra, mert ma már 
bármely szakmához érettségi is kell, nyel-
veket kell beszélni a mindennapi munká-
hoz, a szakmai tudás megszerzéséhez is. A 
szülőknek és a gyerekeknek ezzel tisztában 
kell lenni és látni kell, hogy itt, Bátaszéken 
minden alapot megkapnak a továbbtanu-
lásukhoz. Sajnos a pedagógus társadalom-

ban nincs összhang és nincs egymásra épü-
lés, nincs együttműködés. Meg kell látni a 
lehetőséget, ami a mi intézményrendsze-
rünkben van. Tavaly a probléma elé men-
tünk és zökkenőmentes volt a beiratkozás 
a gimnáziumba. Én azt hittem, akkor min-
denki megértette a lényeget, de idén nem 
ezt tapasztaltuk. Jelenleg úgy tűnik, hogy 
a hagyományos négy évfolyamos osztály 
indítása nehéz lesz a következő tanévben. 
Ha egyszer valaki azt mondja, hogy nem 
kell gimnáziumi oktatás Bátaszéken, ak-
kor azt nem lehet egykönnyen újraindítani 
később. Mi az érintett szereplőket meg-
próbáljuk összehozni, hogy a gimnázium 
megmaradhasson, különben mindenkinek 
el kell számolni azzal a felelősséggel, hogy 
53 év után megszűnik egy intézmény. Ez 
mindannyiunk közös felelőssége: az ön-
kormányzaté, a szülőké-diákoké és a pe-
dagógusoké. Mi mindent megteszünk az 
önkormányzat részéről, hogy a gimnázium 
megmaradhasson.                                       DB

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Bátaszékért Marketing K� .
ügyvezetői tisztségének 

betöltésére
Bátaszék Város Önkormányzata – mint 
a K� . egyszemélyes tulajdonosa – pályá-
zatot hirdet a Bátaszékért Marketing K� . 
ügyvezetői tisztségének betöltésére. 

Munkáltató: 
Bátaszékért Marketing Korlátolt Felelősségű 

Társaság. 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.
A kinevezési jogkör gyakorlója: Bátaszék 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: 
Bátaszék Város Polgármestere

A megbízás időtartama: 
2016. június 1. napjától 
2020. május 31. napjáig

További információk és mellékletek 
megtalálhatóak a www.bataszek.hu oldalon, az 

Önkormányzat/Hirdetmények menüben. 

A 2016. esztendőben ismét megrendezésre kerül a Hegyközség 
szervezésében és Bátaszék Város Önkormányzata támogatásával a

BÁTASZÉKI BORVERSENY
A borverseny időpontja: 2016. április 22.

Nevezési feltételek: A borokat mintánként 2 db 0,75 l-es üvegben a Bátaszéki 
Borpincénél (7140 Bátaszék, Bonyhádi út 16.) lehet benevezni a versenyre, április 19-
én és 20-án 8-16 óráig. A palackon kérjük feltüntetni: a bor megnevezése, évjárata, 
kategóriája, termelő neve, címe. A besorolásnál a borok sorszámot kapnak, ezért a 
jeligés borítékra ezúttal nincs szükség. A borverseny nyílt, tehát a Hegyközség többi 
településének borai is nevezhetnek. A borverseny keretében lehetőség nyílik „Bátaszék 
Város Borának” megválasztására is.
o forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező tételekkel lehet nevezni, 
o a nevező tagja a Bátaszék Térségi Hegyközségnek, 
o legalább 750 palackos tételszámmal rendelkezik az adott borból.

A győztes tételből Bátaszék Város Önkormányzata vásárol.
A bírálat zártkörű.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre, borbemutatóra, műsorra, valamint az 
azt követő vacsorára a verseny napján, április 22-én, 18 órakor kerül sor a 
bátaszéki általános iskola ebédlőjében (Bátaszék, Budai u. 9-11). 
A részvételi szándékukat kérjük mindenképpen jelezni a vacsora 
megrendelése céljából! Vendégeket természetesen lehet hívni, amit 
a minták leadásakor kell jelezni.
A vacsora csak a versenyre benevező személyeknek és a meghívott 
vendégeknek ingyenes! Vacsorajegyeket a Borpincénél lehet 
vásárolni Balázs Istvánnál, a nevezés napján.
A vendégeknek a vacsora ára: 1200 Ft személyenként. Késedelmes 
jelentkezéseket sajnos nem tudunk elfogadni.

Minden kedves jelentkezőt szeretettel várunk!
 Nagy István József sk. Dr. Bozsolik Róbert sk. Balázs István sk.
 Hegyközség Elnöke Bátaszék Város Polgármestere Borász

Bátaszékre gondozásban jártas, 
női alkalmazottat felvennénk. 
Érdeklődni a 30/975-9267-es 

telefonszámon lehet. 

Bátaszékre gondozásban jártas, 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező tételekkel lehet nevezni, 

legalább 750 palackos tételszámmal rendelkezik az adott borból.

A győztes tételből Bátaszék Város Önkormányzata vásárol.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre, borbemutatóra, műsorra, valamint az 
azt követő vacsorára a verseny napján, április 22-én, 18 órakor kerül sor a 
bátaszéki általános iskola ebédlőjében (Bátaszék, Budai u. 9-11). 
A részvételi szándékukat kérjük mindenképpen jelezni a vacsora 
megrendelése céljából! Vendégeket természetesen lehet hívni, amit 

A vacsora csak a versenyre benevező személyeknek és a meghívott 
vendégeknek ingyenes! Vacsorajegyeket a Borpincénél lehet 

A vendégeknek a vacsora ára: 1200 Ft személyenként. Késedelmes 
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E S E M É N Y

Az 1848-49-es Magyar For-
radalom és Szabadságharcra 
emlékeztünk március 15-én. 
Az ünnepség a művelődési 
házban kezdődött a Cikádor 
Általános Iskola 6.c osztályá-
nak műsorával, melyet Pesti-
né Kunos Boglárka tanárnő 
állított színpadra. Utána Ke-
mény Lajos, a Közművelődé-
si, Oktatási, I� úsági és Sport 
Bizottság elnöke mondta el 
ünnepi gondolatait. 

...Azért van mindnyájunknak egyéni kö-
tődése nemzeti ünnepeinkhez, mert ez a kö-
tődés függ családi hagyományainktól, iskolai 
tanulmányoktól, szerzett élmények nyomán 
kialakult meggyőződéseinktől. Az 1848-as 
forradalom és szabadságharc történelmi ese-
ményei, megelőző és máig tartó irodalmi, kul-
turális hagyományai – és nem utolsó sorban az 
azóta eltelt 168 év – olyan történelmi távlatot 
jelentenek, amely minden magyar ünnep közül 
kiemeli, sőt – meggyőződésem szerint – a többi 
ünnep fölé emeli március 15-ét. A magyarság 
nemzeti ünnepei közt természetesen nem lehet 
és nem illik hierarchiát keresni vagy teremteni, 
hiszen a világtörténelem és benne a magyarság 
történelme alkotta valamennyit. A honfoglalás 
óta eltelt 11 évszázad történései, megmérettek 
a nemzeti emlékezetben és kulturális hagyomá-
nyai dalaival, verseivel felerősítettek eseménye-
ket, míg másokat hagytak elhalványulni. Az 

előbbiek a nép gyakran emlege-
tett, népi hagyományává váltak, 
amelyeket továbbörökített a kö-
vetkező nemzedékeknek... 

...A magyarság kötődését már-
cius 15-höz mi sem jelzi jobban, 
mint az, hogy Nagy Imre 1956. 
október 28-i rádióbeszédében – 
miközben nemzeti demokratikus 
mozgalomnak nyilvánította az 
eseményeket, bejelentette már-
cius 15-e visszaállítását nemzeti 
ünneppé, illetve a nemzeti jel-

képek közé visszaemelte a Kossuth-címert. A 
kommunista diktatúra elleni felkelés egyik nagy 
eredménye-vívmánya volt ez a döntés. Aki ’48-
at intézkedéseivel korlátozza, az bukásra van 
ítélve, s aki azt visszahelyezi a jogaiba: az meg-
dicsőül csak ezáltal. Talán nem maradok egye-
dül a véleményemmel, ha azt mondom, ez az 
ünnep azon kevés értékek közé tartozik, amely 
nem osztja meg a magyarságot. Pedig voltak, és 
talán lesznek is erre próbálkozások... 

...Korosztályom iskolásként megélhette, 
hogy bár március 15-e az ’56-os forradalom 
leverése után nem maradhatott munkaszüneti 
nappal megtisztelt nemzeti ünnep, de a rend-
szerváltozásig létező három T-vel jellemzett 
kultúrpolitika (tiltott, tűrt vagy támogatott) 
kategóriái közül megmaradhatott a „tűrt” 
kategóriában. Ennek ékes példája volt az i� ú-
ságnak kitalált „Forradalmi I� úsági Napok” 
ünnepkör, amely egy kalap alá vette március 

15-ét az 1919. március 21-i Tanácsköztársa-
sággal és a Magyarországon 1945. április 4-én 
befejeződő II. világháború végét jelentő szovjet 
megszállással. Az 1848-as forradalom és sza-
badságharc megünneplése nem emelte a másik 
kettő méltóságát vele megegyező szintre. Mind-
ezekért, amikor március 15-e rendkívüliségét 
vallom, akkor a „mi ünnepünk” szófordulat 
helyett szívesebben használom azt, hogy az 
„én ünnepem”. Nem kizárva ebből senkit, aki 
hasonlóképpen a magáénak vallja. Az egyéni 
kötődés, amelyről már szóltam, nekem nagyon 
fontos. Fontosak azok az emlékek, amelyeket a 
Nagysallóból – a szabadságharc emblematikus 
településéről – származó nagyszüleim vissza-
emlékezéseiből őriztem meg: hogyan ünnepel-
ték az 1849. április 19-i győztes nagysallói csa-
ta évfordulóit gyermekkorukban – a Trianon 
előtt. Hogyan ünnepelték a Felvidék vissza-
csatolását követően 1938 után. Mindezt azzal 
erősítem-táplálom, hogy ha tehetem évente, a 
helyszínen részt veszek a maroknyi megma-
radt magyarság visszatérő megemlékezésein. 
Iskolai haza� as neveltetésemért köszönet illeti 
minden tanítómat, tanáromat...

...1848-at most is ugyanaz a veszély fe-
nyegeti: ha a „mi ünnepünkből” nem tud 
mindenkiben az „én ünnepemmé” válni.

A megemlékezés koszorúzással ért vé-
get az 1848-as Emlékműnél, ahol önkor-
mányzataink, intézményeink, pártjaink, 
valamint egyesületeink vezetői, képviselői 
helyezték el a megemlékezés virágait.      DB

„A MI ÜNNEPÜNK, AZ ÉN ÜNNEPEM”
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M E G H Í VÓ
Mûvészeti iskola tánctagozata szeretettel meghívja Önt

A TÁNC NYELVÉN 
című előadására és az azt követő fotókiállításra

Koreográfus: HALASI HENRIETTA
Fotográfus: MÁRK MIRKÓ

Kiállítást megnyitja: BÁTKI ERIKA

2016. május 5., 17 óra, Petőfi  Sándor Művelődési Ház

P R O G R A M A J Á N L Ó

Bátaszéket május 13-án érinti a 
Nemzeti Bor Maraton útvonala

Egyénileg bárki ingyenesen regisztrálhat az alábbi linken 
a településen belüli futásra: http://winerunner.hu/

Már lehet jelentkezni az idei év legnagyobb országos közösségi és szaba-
didősport-rendezvényére, a Nemzeti Bor Maratonra. A május 13. és 22. 
között megrendezésre kerülő Nemzeti Bor Maraton 2057 kilométer hosszú 
útvonala Magyarország 121 települését érinti, és hazánk mind a 22 borvi-
dékén keresztülhalad. A megszakítás nélkül, tíz napon át tartó sportese-
mény indulói 122 szakasz közül választhatják ki azt, amelyiket teljesíte-
ni szeretnék. A szervezők a tavalyi, közel 30 ezer résztvevő után, idén 50 
ezer résztvevőre számítanak a rendezvényen. Míg a tavalyi maraton célja 
a világrekord felállítása volt, a 2016-os év sporttematikája az olimpia éve 
köré épül. A Nemzeti Bor Maraton idei útvonalát már nem csak futva, 
hanem kerékpárral is teljesíthetik az indulók. Regisztrálni a www.nem-
zetibormaraton.hu oldalon lehet. ■

A Borvidék Szépe Országos Szépségkirálynő Választás 
rendezvénysorozat létrehozásával az a cél, hogy a bor 
és a szépség már régóta működő párhuzamával Ma-
gyarország borvidékeit népszerűsítsük, és vele együtt 
fejlesszük sokszínű borkultúránkat, valamint hogy a 
„Borvidék Szépe” cím egy méltón viselt elismeréssé 
váljon, mellyel a magyar bor és borkultúra képviselhető 
hazánkban és külföldön egyaránt.

Magyarország összes borvidékére meghirdették a 
versenyt. Jelentkezni bármely határon belüli település-
ről lehet, viszont kötelező megjelölni a regisztrációkor, 
mely borvidék színeiben indul a versenyző. Jelentkez-
ni kizárólag 18 éves kortól lehet, a felső korhatár pedig 
maximum betöltött 35. életév. A részvétel ingyenes, egy 
egyszerű online regisztrációhoz kötött.

A Borvidék Szépe Országos Szépségkirálynő Válasz-
tásra jelentkezés: https://nemzetibormaraton.hu/borvi-
dek-szepe

A jelentkezési határidő: 2016. április 16.; az online 
szavazás megkezdése: április 17., 9:00; az online szava-
zás lezárása: május 6. ■
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H Í R E K

MÛANYAG PALACK:

ÁSVÁNYVIZES, ÜDÍTÕS,

BOROS

MÛANYAG FLAKONOK:

TUSFÜRDÕS, MOSÓSZERES,

ÖBLÍTÕS

MÛANYAG FLAKONOK:

TEJFÖLÖS, JOGHURTOS,

VAJAS

MÛANYAG SZATYOR:

EGYSZERHASZNÁLATOS,

VOLT HIPERMARKETES

ITALOS KARTONDOBOZOK:

TEJES, GYÜMÖLCSLÉS

LAPÍTVA, KIÖBLÍTVE

HÁZTARTÁSI FÉM:

KONZERVDOBOZOK,

KISEBB FÉMTÁRGYAK

ALUMÍMIUM

ÜDÍTÕITALOS ÉS SÖRÖS

DOBOZOK

MÁJUS:

JÚNIUS:

JÚLIUS:

AUGUSZTUS:

3, 17, 31

14, 28

12, 26

9, 23

SZEPTEMBER:

OKTÓBER:

NOVEMBER:

DECEMBER:

6, 20

4, 18

1, 15, 29

13, 27

MÛANYAG + FÉM

VEGYESEN GYÛJTHETI !

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

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

elhaladása után, késve kihelyezett edényeket nem áll módunkban üríteni.

AZ ELSZÁLLÍTÁS IDÕPONTJAI 2016 ÉVBEN

BÁTASZÉK, LAJVÉR, KÖVESD TELEPÜLÉSEKRÕL:

Felhívjuk a figyelmüket, hogy minden hulladék TISZTÁN, SZENNYEZÕDÉSTÕL

(étel- és vegyszermaradékoktól) MENTESEN helyezhetõ az edénybe!

A szelektív hulladékgyûjtõ edények átvétele a Bátaszéki Hulladékudvarban, nyitvatartási idõben,

személyazonosító iratai bemutatásával április végéig.

Köszönjük, hogy odafigyel környezete védelmére!

FALEVELEKÁGNYESEDÉK

AZ ELSZÁLLÍTÁS IDÕPONTJAI 2016 ÉVBEN

BÁTASZÉK, LAJVÉR, KÖVESD TELEPÜLÉSEKRÕL:

ITALOS ÜVEGEK,

BEFÕTTES ÜVEGEK

MÁJUS:

JÚNIUS:

JÚLIUS:

AUGUSZTUS:

SZEPTEMBER:

OKTÓBER:

NOVEMBER:

DECEMBER:

3, 17, 31
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9, 23

6, 20

4, 18

1, 15, 29

13, 27

ZÖLDHULLADÉKPAPÍR ÜVEG

MÁJUS:

JÚNIUS:

JÚLIUS:

AUGUSZTUS:

SZEPTEMBER:

OKTÓBER:

NOVEMBER:

DECEMBER:

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

6
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20

-

-

Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ALISCAT erra

FÜZET, KÖNYV HULLÁMPAPÍR, CSOMAGOLÓPAPÍR

KARTONDOBOZ LAPÍTVA

ÚJSÁG, FOLYÓIRAT KISEBB KARTONDOBOZOK

LAPÍTVA

ANYAGONKÉNT, KÜLÖN - KÜLÖN GYÛJTSE !

Az edény tartalmát más - más napokon ürítjük.

Fontos, hogy a naptárban jelzett idõpontnak

megfelelõ hulladéktípus kerüljön kihelyezésre!

PAPÍR - ZÖLDHULLADÉK - ÜVEG

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

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

elhaladása után, késve kihelyezett edényeket nem áll módunkban üríteni.
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(étel- és vegyszermaradékoktól) MENTESEN helyezhetõ az edénybe!

(Figyelje a

naptárban!)

(CSOKOLÁDÉS, TOJÁSTARTÓ, STB.)
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Felhívjuk a figyelmüket, hogy minden hulladék TISZTÁN, SZENNYEZÕDÉSTÕL

(étel- és vegyszermaradékoktól) MENTESEN helyezhetõ az edénybe!
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A szelektív hulladékgyûjtõ edények átvétele a Bátaszéki Hulladékudvarban, nyitvatartási idõben,

személyazonosító iratai bemutatásával április végéig.
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elhaladása után, késve kihelyezett edényeket nem áll módunkban üríteni.

AZ ELSZÁLLÍTÁS IDÕPONTJAI 2016 ÉVBEN

BÁTASZÉK, LAJVÉR, KÖVESD TELEPÜLÉSEKRÕL:

Felhívjuk a figyelmüket, hogy minden hulladék TISZTÁN, SZENNYEZÕDÉSTÕL

(étel- és vegyszermaradékoktól) MENTESEN helyezhetõ az edénybe!

A szelektív hulladékgyûjtõ edények átvétele a Bátaszéki Hulladékudvarban, nyitvatartási idõben,

személyazonosító iratai bemutatásával április végéig.

MÛANYAG PALACK:

ÁSVÁNYVIZES, ÜDÍTÕS,

BOROS

MÛANYAG FLAKONOK:

TUSFÜRDÕS, MOSÓSZERES,

ÖBLÍTÕS

MÛANYAG FLAKONOK:

TEJFÖLÖS, JOGHURTOS,

VAJAS

MÛANYAG SZATYOR:

EGYSZERHASZNÁLATOS,

VOLT HIPERMARKETES

ITALOS KARTONDOBOZOK:

TEJES, GYÜMÖLCSLÉS

LAPÍTVA, KIÖBLÍTVE

HÁZTARTÁSI FÉM:

KONZERVDOBOZOK,

KISEBB FÉMTÁRGYAK

ALUMÍMIUM

ÜDÍTÕITALOS ÉS SÖRÖS

DOBOZOK

MÁJUS:

JÚNIUS:

JÚLIUS:

AUGUSZTUS:

3, 17, 31

14, 28

12, 26

9, 23

SZEPTEMBER:

OKTÓBER:

NOVEMBER:

DECEMBER:

6, 20

4, 18

1, 15, 29

13, 27

MÛANYAG + FÉM

VEGYESEN GYÛJTHETI !

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

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

elhaladása után, késve kihelyezett edényeket nem áll módunkban üríteni.

AZ ELSZÁLLÍTÁS IDÕPONTJAI 2016 ÉVBEN

BÁTASZÉK, LAJVÉR, KÖVESD TELEPÜLÉSEKRÕL:

Felhívjuk a figyelmüket, hogy minden hulladék TISZTÁN, SZENNYEZÕDÉSTÕL

(étel- és vegyszermaradékoktól) MENTESEN helyezhetõ az edénybe!

A szelektív hulladékgyûjtõ edények átvétele a Bátaszéki Hulladékudvarban, nyitvatartási idõben,

személyazonosító iratai bemutatásával április végéig.

Felhívjuk a fi gyelmüket, hogy minden hulladék 
TISZTÁN, SZENNYEZŐDÉSTŐL

(étel- és vegyszermaradékoktól) MENTESEN
helyezhető az edénybe!

Felhívjuk a fi gyelmüket, hogy minden hulladék 
TISZTÁN, SZENNYEZŐDÉSTŐL

(étel- és vegyszermaradékoktól) MENTESEN
helyezhető az edénybe!

A szelektí v hulladékgyűjtő edények átvétele a 
Bátaszéki Hulladékudvarban, nyitvatartási időben,

személyazonosító iratai bemutatásával április végéig

AZ ELSZÁLLÍTÁS IDŐPONTJAI 2016 ÉVBEN
BÁTASZÉK, LAJVÉR, KÖVESD TELEPÜLÉSEKRŐL

MÁJUS: 3, 17, 31 SZEPTEMBER:  6, 20
JÚNIUS: 14, 28 OKTÓBER: 4, 18
JÚLIUS: 12, 26 NOVEMBER: 1, 15, 29
AUGUSZTUS: 9, 23 DECEMBER: 13, 27
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A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde In-
tézmény-fenntartó Társulás Társulási Ta-
nácsának 6/2016. (III.21.) TT. határozata 
alapján értesítjük a kedves szülőket, hogy a 
2016/2017. nevelési évre a Bátaszéki Mik-
rotérségi Óvoda és Bölcsőde köznevelési 
intézményben a beíratás

2016. május 3-án (kedd) 8-16 óráig
2016. május 4-én (szerda) 8-16 óráig

lesz két helyszínen egyidejűleg, a bátaszéki 
és az alsónyéki gyerekek vonatkozásában 
Bátaszék, Hunyadi u. 44/a. szám alatt, a 
pörbölyi lakhelyű gyermekek vonatkozá-
sában pedig Pörböly, Óvoda u. 3. szám 
alatti óvodaépületben.

Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés 
alapján történik. A jelentkezés helye a kö-
telező felvételt biztosító vagy a szülő által 
választott óvoda. A Bátaszéki Mikrotérsé-
gi Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete: a 
bátaszéki székhely óvoda (7140 Bátaszék, 
Hunyadi u. 44/a.) esetében Bátaszék vá-
ros közigazgatási területe; az alsónyéki ta-
góvoda (7148 Alsónyék, Fábián Pál u. 3.) 
esetében Alsónyék község közigazgatási 
területe; a pörbölyi tagóvoda (7142 Pör-
böly, Óvoda u. 3.) esetében Pörböly község 
közigazgatási területe.

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde székhely és tagóvodái egyaránt 
jogosultak az integráltan nevelhető sajá-
tos nevelési igényű gyermekek ellátására, 
valamint igény esetén német nemzetiségi 
nevelést biztosíthatnak. 

A beíratáshoz szükséges:
– az egyik szülő személyi igazolványa és 

az ahhoz tartozó lakcímkártya;
– a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító (a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata vagy személyi azonosítót igazoló 
hatósági igazolvány vagy útlevél és lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány;

– a gyermek esetleges betegségeit igazo-
ló dokumentumok;

– a gyermek TAJ kártyája;
– bölcsődéből óvodába jelentkező gyer-

mek bölcsődei igazolása;
– sajátos nevelési igényű gyermek je-

lentkezése esetén a szakértői vélemény (ha 
rendelkezik ilyen dokumentummal);

– gyermekvédelmi kedvezményről szóló 
határozat (ha rendelkezik ilyen dokumen-
tummal).

Lehetőség szerint a szülő vigye magával 
beíratandó gyermekét.

Az óvodába kötelező beíratni azt a 
gyermeket, aki 2016. augusztus 31-éig be-
tölti a harmadik életévét. Az óvoda köteles 
felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köte-
les óvodába járni és aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyerekek 
is, akik a 2016/2017. nevelési év során lesznek 
3 évesek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé 
teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik 
a harmadik életévüket a felvételtől számított 
fél éven belül töltik be feltéve, hogy minden 
három éves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. A felvételről, az 
óvodai jogviszony keletkezéséről a férőhelyek 
ismeretében a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda 
és Bölcsőde igazgatója dönt, ennek eredmé-
nyéről írásban értesíti a szülőket a beíratást 
követő 21 munkanapon belül. A kötelező 
felvételt biztosító óvoda igazgatója nyilván-
tartása alapján értesíti a gyermek tényleges 
tartózkodási helye szerint illetékes települé-
si önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket 
az óvodába nem íratták be. Kérjük a kedves 
szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett 
napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék 
az előjegyzésbe vételt.                Skoda Ferenc jegyző

FELHÍVÁS
A BÁTASZÉKI MIKROTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBE TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSRA

Rajzpályázat
A Gondozási Központ Idősek Klub-
ja rajzpályázatot hirdet a Föld Napja 
alkalmából. Bárki nevezhet, aki szeret 
rajzolni. Téma: kiskerti, konyhakerti 
növények ábrázolása szabadon vá-
lasztott technikával. A pályaműveket 
2016. április 20-ig lehet eljuttatni a 
Vörösmarty utca 8-ba. Az alkotások há-
toldalán kérem, tüntessék fel nevüket, 
életkorukat, elérhetőségüket. A díjazot-
takat szakértő zsűri vá-
lasztja ki. Valamennyi 
pályaművet kiállítjuk. 
A tárlat 2016. április 28-
án nyílik és bár-
ki számára 
látogatható. 

-Hódi-

lasztja ki. Valamennyi 
pályaművet kiállítjuk. 
A tárlat 2016. április 28-
án nyílik és bár-

Volt egyszer egy 
        asszonybál…
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Március 1-jén Megyei Géza-
napi Művelődéstörténeti 

Verseny zajlott középiskolások 
számára, melynek témája az ókori kelet 
volt. Résztvevő iskolák: Illyés Gyula Gim-
názium – Dombóvár, Garay János Gim-
názium – Szekszárd és I. Béla Gim-
názium – Szekszárd. Elért eredmé-
nyek: 1-2. helyezett – Illyés Gyula 
Gimnázium, 3. helyezett – Garay 
János Gimnázium. 

Március 4-én került sor a művelő-
dési házban a hagyományos GÉZA- 
GÁLÁRA. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel már második éve két 
előadást tartottak tehetséges tanuló-
ink – vidám jelenetek, szóló és közös 
zenélés, modern-, nép- és klasszikus 
tánc, vers- és prózamondás is volt az 
előadás színes palettáján. 

Március 10-én, „Az én Pannóniám” 
középiskolások Kárpát-medencei vers- 
és prózamondó találkozóján Illés Imola 
bronz minősítést szerzett. Felkészítő taná-
ra Prantner Béla volt. 

Március 11-én, a Bátaszéki Országos 
Matematika Versenyen Mattenheim Bá-

lint II. helyezést ért el. Felkészítője Károlyi 
Károly. 

Március 18-án a Fodor József Országos 
Biológiaversenyen, Kaposváron 20. helye-
zett lett Werner Anna, 27. helyezett pedig 
Wágner Nóra. Felkészítőjük Wernerné 
Győri Andrea tanárnő volt. 

Március 18-19-én a Glasperlenspi-
el országos német nyelvi versenyen 
Schoth Anna 11. helyezést ért el, 
Sümeginé Szép Mária tanárnő készí-
tette fel. 

Az előttünk álló feladatok közül:
Április 8-9-10.: Curie Országos 

Matematika Verseny lesz, melyen is-
kolánkat Draskovits Vencel képviseli, 
aki területi 1. helyezést ért el. Felké-
szítő tanára: Németh Ágnes. 

ÁPRILIS 30-ÁN, SZOMBATON 
10 ÓRAKOR LESZ A BALLAGÁS.  ■

GÉZÁS HÍREK
Március 1-jén Megyei Géza-

napi Művelődéstörténeti 

AB.REF HÍREK
Minden korosztályt szeretettel hívunk alkalmainkra a református 
imaház nagytermébe. FELNŐTT ISTENTISZTELET ÉS A BÁ-
RÁNYKÉPZŐ GYERMEKALKALMAK – VASÁRNAP 10:30, NŐI 
KÖR – KEDD 17:00, FÉRFIKÖR – KEDD 18:30, CSEPPECSKE 
BABA-MAMA KLUB – KÉTHETENTE KEDD 10:00 (ápr. 19., máj. 
3., 17., 31.), OFF/ON IFJÚSÁGI ZENÉS ALKALOM – PÉNTEK 
18:00. Gyülekezeti hírek, események: www.facebook.com/bataszek-
reformatus a közösségi alkalmak felvételeit – köztük az i� ak zenei 
szolgálatát nagypénteken – itt tekinthetik meg: www.youtube.com/
user/abreformatus az AB.REF KÖZÖSSÉGI ÉLET lejátszási listán.

Nagypénteki istentisztelet a művelődési házban
 az i� ak zenei szolgálatával
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A XIX. Sebestyén Ádám Székely Mese-
mondó Versenyt az idei évben a Dombó-
vári Székely Kör rendezte meg március 19-
én. A Bátaszéki Székelyek Baráti Köre négy 
versenyzőt delegált a megmérettetésre. A 

atalok jól szerepeltek a szoros mezőny-
ben. Halbaksz Zsóka második helyezést 

ért el, Tóth Kristóf különdíjban részesült. 
Szabó Zsombor és Tóth Alexandra a dél-
utáni döntőbe jutottak, ahol könyvjutal-
mat vehettek át. Köszönet a felkészítőknek: 
Mészárosné Pásztor Hedvignek, Gasz-
ner Ferencnének, Illésné Erős Ágnesnek.  
A zsűri elnöke, Fábián Éva értékelőjében 

elmondta, hogy 
a résztvevők jól 
felkészültek voltak, 
így szoros volt a ver-
seny. Nehéz dolga volt a zsűrinek, hogy 
kiválassza a sok jóból a legjobbat. Sokszor 
felhívta a résztvevők és a felkészítőik 
-
gyelmét, hogy ezt ne versenynek, inkább 
egy mesemondó gálának nézzék, ahol 
mindenki nyer: a résztvevők, a felkészítők 
és a közönség is. Örömmel látta, hogy a 
szülők, a pedagógusok és más segítők köz-
reműködésével 54 jelentkezője volt a me-
semondónak, így örökítve át ezt az értékes 
mesekincset. Ezért köszönet illet minden-
kit. A névadót, Sebestyén Ádámot idézve 
zárta a dombóvári mesemondó gálát a 
zsűri elnöke. „Ma már a székelyek is keve-
sebbet mesélnek. De most is vannak, akik 
szeretnek mesélni, mesét hallgatni. Sőt, 
azt is tapasztaltam, hogy a mesemondók 
tovább adják a gyönyörű meséket.” 

Erős János

Kismődi Nándor (Nándi bácsi) 90. szü-
letésnapját ünnepelte. Az ünnepi tortán 
épphogy elfért a 90 szál gyertya. Nándi 
bácsi alig tudta egy szuszra elfújni. Ma is 
jó szellemi és testi frissességnek örvend. 
A kertből szólogattam elő, ahol a málnát 
kötözte. A hosszú emlékidézést megpró-
bálom lerövidíteni. 1926. március 28-án 
született a bukovinai Józse�alván. Szü-
lei földművesek voltak, hat testvére volt, 
Nándi bácsi hatodikként született. Két 
testvére elhalálozott. Édesapjának az első 
házasságából volt még négy gyereke, így 
nyolc gyerek nevelkedett együtt. Elemei 
iskolát végzett Józse�alván, ahol románul 
volt szabad beszélni. Magyarul a parókián, 
dr. Németh Kálmán tanította a gyerekeket. 
Iskola mellett segíteni kellett a ház körüli 
munkában a koruknak megfelelően. Liba- 
és birkaőrzés, valamint a mezőgazdasági 
munkában is szükség volt a gyerekek se-
gítségére. Már gyerekkorában is énekelt, 

gyelte a felnőtteket, hogy hogyan és mit 
énekelnek a templomban és a mulatság-
ban. Sok szép dalt tanult meg, több dalt 
ismer, amit dr. Németh Kálmántól tanult. 
Ma is énekli ezeket, akár románul is. Bács-
kában a plébános engedélyével énekelhe-
tett a felnőtt körükben, mert még nem volt 

18 éves. Serdülőként élte meg a Bukoviná-
tól a Bácskáig tartó hosszú utat családjával 
és a többi székellyel együtt. Bácskában volt 
egy kis nyugalom, de ismét jött a szörnyű-
ség, így kerültek előbb Zalába, majd Báta-
székre. Mivel háborús állapot volt, ő is ka-
pott levente kiképzést. 1945 elején Zalából 

atal 
úként elvitték Németországba, ahol 
bombatölcséreket temettek be Regens-
burg repülőterén. 1945 őszén jöttek haza 
és akkor csatlakozott a Bátaszéken lévő 
családjához. Mezőgazdasági munkából és 

napszámból tartották el magukat. Később 
földet kaptak, ekkor a sajátjukat művelték, 
amíg be nem kellett adni a közösbe (TSZ). 
Ezután a vasútnál, mint fűtőházi munkás 
helyezkedett el. Onnan is ment nyugdíjba. 
1947-ben nősült meg, három gyermeke, 5 
unokája és négy dédunokája van. Az ének-
lés szeretete a mai napig meg van benne. 
Aktív tagja a Szent Cecília templomi kó-
rusnak és a Bátaszéki Székely Kórusnak is. 
Szeret mindent énekelni, ami szép, legyen 
az egyházi vagy székely ének. Kedven-
ce a dr. Németh Kálmántól tanult „Mos-
tan a bősz vihar dühöng” című ének. Dr. 
Németh Kálmánt sokoldalúnak ismerte, 
szigorú, de igazságos volt. Legfontosabb, 
hogy tartotta a székelyekben a magyar-
ságtudatot, és hogy hazahozta őket. Nándi 
bácsit a családja mellett köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából a Szent Cecília 
Kórus és a Székely Kórus is. Nándi bácsi 
eddig is kis vágyakkal, szerényen élt. 90 év 
alatt volt sok szenvedés, sok öröm. Az élet-
től már nem vár sokat. Megelégszik azzal, 
hogy a szeretteivel boldogságban, szere-
tetben éljenek, amíg Isten engedi. Gratu-
lálunk Nándi bácsi! Maradjon még sokáig 
velünk és énekeljünk sok szép dalt együtt!

Erős János

Székely mesemondó verseny

I ST E N É LT E S SE NÁ N DI BÁC SI ! 

„Lelket a mesének,igazmondó végetmindegyik mesének.”

Cikador_2016_aprilis.indd   11 2016.04.06.   10:27:52



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

12 2016. ÁPRILIS 13.

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

H Í R E K

Ismételten nagy sikernek örvendhetnek a bá-
taszéki Polgárőrség és tagszervezeteinek tagjai. 

2016. április 1-jén Szefcsik László Budapesten 
vehette át a „Polgárőr Érdemkereszt” arany foko-

zatát. A több éve aktív polgárőr a napokban társá-
val együtt egy sorozatbetörőt kapott el városunkban 

és adta át rendőr kollégáknak. A nagy sikerű elfogás 
és a több éves kimagasló munkavégzés eredményeként 

az arany kitüntetést vehette át dr. Túrós Andrástól 
r. altábornagytól, volt országos főkapitánytól, 
az OPSZ elnökétől és Hatala József r. altábor-
nagytól, volt országos rendőrfőkapitánytól, a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökétől. Ez-
úton szeretnénk gratulálni Szefcsik Lászlónak a 

kitüntetéshez!                                             Farkas András 

  Február 10-én ünnepelte alapításának 
25. évfordulóját a bátaszéki Polgár-
őrség. Az akkor 15 fővel megalakult 
szervezetből még hárman jelenleg is 
tagok: Rohmann György, Bencs Vilmos 
és Wetzl Ádám. Az idei esztendő a ju-
bileum éve a Polgárőrségnél, minden 
rendezvényükre rányomja bélyegét e 
jeles évforduló. Egy későbbi Cikádor új-
ságban szeretnénk megjelentetni majd 
Egle Károly alapító vezető beszámoló-
ját a kezdetekről. November hónapban 
tervezzük a nagyszabású ünnepi műso-
runk megtartását.

 Bátaszék polgármestere, dr. Bozsolik 
Róbert és a Polgárőrség elnöke, Farkas 
András közösen vettek részt február 
20-án Dunaföldváron a megyei közgyű-
lésen. Az eseményen jelentették be azt, 
hogy idén Bátaszék ad otthont a megyei 
Polgárőr-napnak. Polgármester úr hoz-
zászólásában méltatta az önkormányzat 
és a Polgárőrség immáron 25 éves közös 
munkáját és kifejtette, hogy megtisztelte-
tés számunkra az, hogy egy ilyen nagy-
szabású rendezvénynek adhat otthont 
kisvárosunk (a megyei Polgárőr-nap au-
gusztus 6-án lesz a sportpályán). 

 Hazasietve a megyei gyűlésről, délután 
már egy több mint száz fős performan-

ce biztosítását végeztük az Orbán ká-
polnánál.

  Március 1-jén, a polgári védelem világ-
napján elismerésben részesítették Far-
kas Andrást a több éve a lakosság vé-
delmében kifejtett tevékenységéért. Az 
elismerő oklevelet dr. Balázs Gábor tű. 
ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség igazgatója adta át.

 Március 12-én egyesületünk is megtar-
totta évzáró közgyűlését, amelyen az öt 
település polgárőrei mellett megjelent 
dr. Bozsolik Róbert polgármester, Szé-
les János megyei polgárőr elnök, Sipos 
Lajos Pörböly polgármestere, Dr. Vas 
János r. százados, Bátaszéki Rendőrőrs 
őrsparancsnok, Karaszi Péter tű. alezre-
des, Szekszárdi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség vezetője és Czinczár Kriszti-
án tű. alezredes, pv. felügyelő.

 Március 20-án a nagy hagyományokkal 
rendelkező, sokak által várt Passió ke-
rült megrendezésre. A helyszínre érke-
zők irányítása, parkoltatása és a helyszín 
biztosítása volt a feladatunk.

 Március 22-én Áder János köztársasági 
elnök meglátogatta az öreg molyhos töl-
gyet az Orbán kápolnánál. A helyszín-
biztosításban polgárőreink is részt vettek 
a kormányőrség felkérésének eleget téve.

 A köztársasági elnök látogatásának 
estéjén lakossági bejelentés alapján 
helyszínre érkeztünk besurranó tolvaj 
keresésére. A helyszínt végigjárva arra 
jutottunk, hogy teszünk egy kört a 
városban, hiszen a sértett egy nagyon 
pontos leírást tudott adni az elkövető-
ről. A Budai utca felső buszmegállójá-
nál meg is láttuk a feltételezett elköve-
tőt, akit visszatartottunk és a kiérkező 
rendőröknek átadtunk. A besurranó 
azon a napon több bátaszéki ingat-
lanra is betört. A sikeres elfogásnak 
hamar híre ment és rengeteg gratulá-
ciót gyűjthetett be az egyesület is és a 
két polgárőr, Szefcsik László és Farkas 
András.

 Március 26-án ismételten egyházi ün-
nepet, a húsvéti körmenetet biztosítot-
tuk nagy létszámban.

 Április 1-jén küldöttként, Budapesten 
vett részt Farkas András elnök az Or-
szágos Polgárőr Egyesület ORFK szék-
házban megtartott közgyűlésén. Az 
eseményre Szefcsik László kísérte, akit 
a több éves áldozatos munkájáért és a 
sikeres betörőelfogás miatt a „Polgárőr 
Érdemkereszt” arany fokozatával tün-
tették ki.

Farkas András elnök 

POLGÁROKNAK A POLGÁRÔRSÉGRÔL

Magas kitüntetés 
a polgárőrnek

vehette át a „Polgárőr Érdemkereszt” arany foko-
zatát. A több éve aktív polgárőr a napokban társá-

val együtt egy sorozatbetörőt kapott el városunkban 
és adta át rendőr kollégáknak. A nagy sikerű elfogás 

és a több éves kimagasló munkavégzés eredményeként 
az arany kitüntetést vehette át dr. Túrós Andrástól 

kitüntetéshez!                                             
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H Í R E K

Tűzoltóságunk mozgalmas, káresetekben 
változatos első egyedévet zárt. Március 29-
ig összesen 22 káresetünk volt, tűzesetek 
és műszaki mentések vegyesen. Kémény-
tűz, hó súlyától veszélyesen megdőlt tuják, 
leszakadó ágak, épületomlás, gépjármű 
tűzesetek, lakástüzek (4 db), melléképület 
tűz, közúti balesetek vártak ránk.

A káresemények közül kiemelésre érde-
mes az M6 alagútrendszer 
„C” jelű alagútjában közúti 
balesetből keletkező gép-
jármű tűz felszámolása, a 
két egymást követő napon, 
Bátán keletkező lakástü-
zek, a bátaszéki és mórágyi 
lakástűz, valamint a bá-
taszéki melléképület tűz. 
Ezekről a tüzekről mind 
elmondható, hogy a ko-
rai észlelés fontos szerepet 
játszott abban, hogy nem 
okoztak még nagyobb kárt. 
Nem szabad elfeledkezni a 
március elejei közúti bal-
eset hullámról, mely bal-
esetek alapvetően szeren-
csés kimenetelűek lettek, 
de 
 gyelmeztető jellegűek, a jobb idő mi-
att megnövekedett gépjárműforgalom ko-
moly oda
 gyelést igényel. Káreseteinknél 
meg kell említeni még, hogy egy alkalom-
mal Bonyhád-Börzsönyre is riasztott min-
ket a megyei műveletirányítás. Működési 
körzetünk Alsónyék, Báta, Bátaapáti, Bá-
taszék, Mórágy, Pörböly kül- és belterüle-
tére vonatkozik. Működési körzeten kívül 
riasztani önkormányzati tűzoltókat nem 
szokás. Az, hogy ezt a megyei műveletirá-
nyítás mégis megtette, egyfajta szakmai 
elismerés. Elmondhatjuk, hogy minden 
évben van egy-két ilyen eset. Itt szeret-
nénk köszönetet mondani Molnár József-

nek azért a társadalmi munkáért, mellyel 
segített gépjárműfecskendőnk elektromos 
rendszerének karbantartásában, és ezzel 
riaszthatóságának fenntartásában. Kárese-
teink mellett a tűzoltóság belső élete is zaj-
lott. A megfelelő színvonalú beavatkozás-
hoz képzésekre, gyakorlatokra volt szük-
ség. Mindezek mellett biztosítottuk az idei 
Kiszebáb égetést is. Szomorú kötelezettsé-

günknek tettünk eleget, amikor február-
ban elbúcsúztunk híradó ügyeletesünktől, 
kollégánktól, társunktól, barátunktól Los-
ka Tibortól, aki fájdalmasan korán hagyott 
itt minket. Egy igen jó embert veszítettünk 
el, aki szívvel-lélekkel tűzoltó volt, munká-
jára oda
 gyelt, azt pontosan végezte, akire 
lehetett számítani, és akinek a szavára ér-
demes volt oda
 gyelni; a közös élmények, 
szólásai, mondásai nem hagyják az emlékét 
halványulni. Bár barátunk elment, nekünk 
készülnünk kell az eljövendő társadalmi és 
szervezeti eseményekre. Május 4-én fog-
juk megtartani a szokásos tűzoltónapot, 
melyre minden kedves érdeklődőt szertet-

tel várunk. Gyermeknapra is készülünk, 
a kicsiknek szeretnénk örömet szerezni a 
gyermeknapi nyitott szertár akciónkkal, 
mely keretében beülhetnek a tűzoltóau-
tónkba, azt kedvükre birtokba vehetik. 
Mind a tűzoltónappal, mind a gyermek-
nappal kapcsolatos részletes programunk 
plakátokon, honlapunkon, facebook ol-
dalunkon megtalálható lesz. A Bátaszéki 

Diáktűzoltó Kör meg-
hívást kapott május 
7-re a Hargita megyei 
Tűzoltó Alakulatok 
Flórián-napi Találko-
zójára, Csíksomlyóra. 
Ezen tűzoltó-találkozó 
célja az önkéntesség 
népszerűsítése. A talál-
kozón több tűzoltóság 
i� úsági és diáktagozata 
fog felvonulni és be-
mutatót tartani. Nagy 
megtiszteltetés egy 
ilyen nemzetközi meg-
hívás. Szeretnénk mi 
is öregbíteni városunk 
hírnevét egy színvona-
las tűzoltó bemutató-

val. Ahhoz, hogy ennek a meghívásnak 
eleget tudjunk tenni, szükségünk lenne 
támogatásra, amiből útiköltségünket fe-
deznénk. Várjuk azok jelentkezését, akik 
anyagi vagy természetbeni felajánlásukkal 
hozzájárulnának utazásunkhoz. A felaján-
lásokat előre is köszönjük! Az utat Storcz 
Gábor, a Bátaszéki Diáktűzoltó Kör veze-
tője szervezi.

A Bátaszéki Tűzoltóság az elkövetkező 
időkben is a lakosság védelme érdekében 
fog működni. Ajánljuk facebook oldalun-
kat és honlapunkat (www.bataszekot.ext-
ra.hu), melyeken első kézből értesülhetnek 
a tűzoltóság eseményeiről.          Fleischer Tibor

A BÁTASZÉKI TÛZOLTÓSÁG ELSÔ NEGYEDÉVE

Kedves Olvasó! 

Ne feledje, receptjeit még mindig várjuk! 
Küldje el régi, családi ételek receptjét, is-
mertesse meg velünk, mert fontos lenne, 
hogy az utókor számára ezek a receptek 
fennmaradjanak és széles körben ismertté 
váljanak. Köszönjük!

Kedves Szülők! 

Időben gondolva a novemberi faültetés-
re várjuk mindazok jelentkezését, ahol az 
utóbbi időben baba született. 

Mini Galéria

KOVÁCS MÁRIA FESTMÉNYEI

A Mini Galéria 2017. évi sorozatában még 
van néhány üres hely. Ha Önnek vagy csa-
ládtagjainak, barátainak van valami kü-
lönleges hobbija, gyűjteménye vagy más, 
érdeklődésre számot tartó tevékenysége, 
amit szívesen bemutatna a nagyközönség-
nek, kérjük, jelentkezzen! 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI
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Az egyesület elnöke: Cziner 
Eszter (7140 Bátaszék, Garay u. 
83., Tel.: 06/20 476 65 41), alel-
nöke: Hollósi Zsuzsanna (7140 
Bátaszék, Deák F. u. 59. Tel.: 
06/70 270 74 88).

A tavalyi évben átköltöztek 
az órák a polgármester úr ál-
tal felajánlott volt Kossuth utcai 
óvoda bal oldali szárnyába. Kipakoltattuk, 
feltükröztük. A nap bármelyik szakában 
bármeddig használhatjuk. 

2015-ben számos rendezvényen megje-
lentünk: Szekszárdon a Gemenc Kupán, 
pünkösdi fesztiválon; Fácánkertben fa-
lunapon; Mórágyon a gránit fesztiválon; 
Sióagárdon falunapon, melyek díjazásos 
fellépések voltak. Néhány rendezvényen 
a támogatás volt fontos: bátaszéki majális, 
nagycsaládosok gyereknapja, farsang, vá-
rosi utcatakarítás, mazsorett bál, bor ma-
raton, karácsonyi műsor.

Tavaly beléptünk a Magyar Látványtánc 
Sportszövetségbe. Az elmúlt évben a korcso-
portok az alábbiak szerint alakultak: mini 
korcsoport, gyermek csoport, junior csoport. 

Sikeres versenyek 
• Kaposvár, március: Szökés gyermek 

csoport 1., Bárdos Bianka 1., Hollósi Ben-
ce 2. hely, Bojás Vanessza 1., Mácsai Viktó-
ria 4., Főnix 3. helyezés. 

• Országos bajnokság – Bu-
dapest, május: Szökés 4., Bár-

dos Bianka 2., Főnix 2., Hollósi 
Bence 1. és Mácsai Viktória 2. he-

lyezés. Bojás Vanessza sérülés mi-
att abbahagyta a versenyzést.

• Európa Bajnokság – Balaton-
füred, június: Főnix 3. hely, Hollósi 
Bence 1., Mácsai Viktória 2. helye-

zés. A gyerek csoport, illetve Bárdos Bianka 
azért nem jutottak tovább, mert nem érték el 
a szövetség által meghatározott ponthatárt. 

Ennyi versenyhez anyagi támogatásra 
volt szükség. Sikeres jótékonysági gálát 
szerveztünk, melynek bevételét a táncosok 
nevezésére, utazására, fellépő ruhák varra-
tására fordítottuk/fordítjuk. A vállalkozók, 

cégek anyagi támogatása nem sokat ért 
volna, ha a szülők nem állnak mellettünk, 
és önkéntesen, szabadidejüket sem sajnál-
va nem segítenek a program megszerve-
zésében. A támogatásokból befolyt összeg 
183 000 forint, aminek van helye. Az idei 
évben is 25 000 Ft a szövetségi tagdíj, plusz 
a nevezésekre 129 000 Ft-ot költöttünk el. 

A szelektív hulladékgyűjtésnek köszön-
hetően 60 000 Ft-ot gyűjtöttünk, illetve 
nyertes pályázóként 100 000 Ft-ot kap-
tunk az önkormányzattól.

Mivel idén 11 koreográ
 át indítunk, 
anyagi forrásaink pedig végesek, év végén 
újabb gála megszervezését tervezzük. Idei 
első versenyünk március 12-én, Kaposvá-
ron volt.                                                        Eszti

SAKKHÍREK
Hexasakk Országos Bajnokság, Debrecen: 1. Sütő Péter (Debre-
cen) 3; 2. Vámosi Albert (Szálka) 2,5; 3. Rudolf László (Bá-
taszék) 2,5; 4. Gados László (Budapest) 2; 5. Peresz-
lényi Gabriella (Bátaszék) 0 ponttal. Sütő Péter 
újabb bajnoki győzelmével beérte az örök rang-
listán eddig 9 elsőséggel vezető Rudolf Lászlót.

A főversenyen ugyan nem sikerült pon-
tot szereznie Pereszlényi Gabriellának, az 
időosztásos rapidversenyen azonban holt-
versenyben második helyezést ért el.        RLO

E S E M É N Y E K  –  S P O R T H Í R E K

Bátaszéken ismét elérhetővé vált a védő-
női méhnyakszűrés. A térítésmentes né-
pegészségügyi szolgáltatást azok 
a hölgyek vehetik igénybe, akik 
meghívólevéllel rendelkeznek. 
Ez a meghívó postán érkezik, 
ami március, április hónapban 
várható. A szűrésre a védőnővel 
egyeztetett időpontban, lakóhe-
lyük közelében kerül sor a báta-
széki védőnői tanácsadóban, így 
megspórolhatják a szakrendelőbe 
utazás költségét és a várakozást. 
Ezt a népegészségügyi progra-
mot kezdetben egy uniós projekt 

 nanszírozta, jelenleg Bátaszék 
Város Önkormányzata nyújt ebben segít-
séget. Magyarországon naponta meghal 
egy nő méhnyakrák következtében annak 

ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elválto-
zásainak felismerésével és kezelésével a be-

tegség gyógyítható. A méhnyak rosszindu-
latú elváltozásait vizsgálva megállapíthat-
juk, hogy a méhnyak daganatos nők 65%-a 

egyáltalán nem, vagy több mint három éve 
nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért 

különösen fontos, hogy elmenjenek 
a szűrésre. Amennyiben a védőnő 
a szűrés során vagy a laboreredmé-
nyek ismeretében elváltozást észlel, 
a pácienst nőgyógyászati szakorvosi 
vizsgálatra irányítja. A méhnyak-
szűrést a védőnői tanácsadóban 
(Bátaszék, Budai u. 61.) végezzük. 
Aki élni szeretne a lehetőséggel, idő-
pontot egyeztethet a meghívóban 
szereplő védőnővel telefonon, illet-
ve személyes látogatás keretében az 
érintetteket fel is keressük. 

A szűrés életet ment! Tegyen az 
egészségéért, vegyen részt az ingyenes szű-
résen önmagáért, családjáért!

Hellingerné Fehérvári Márta védőnő

BESZÁMOLÓ A 2015-ÖS ÉVRŐL

Védőnői méhnyakszűrés Bátaszéken
pegészségügyi szolgáltatást azok 
a hölgyek vehetik igénybe, akik 

széki védőnői tanácsadóban, így 


 nanszírozta, jelenleg Bátaszék 

vizsgálatra irányítja. A méhnyak-

ve személyes látogatás keretében az 

nöke: Hollósi Zsuzsanna (7140 
Bátaszék, Deák F. u. 59. Tel.: 

dapest, május: Szökés 4., Bár-
dos Bianka 2., Főnix 2., Hollósi 

Bence 1. és Mácsai Viktória 2. he-
lyezés. Bojás Vanessza sérülés mi-

att abbahagyta a versenyzést.
• Európa Bajnokság – Balaton-

füred, június: Főnix 3. hely, Hollósi 
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S P O R T H Í R E K

Március 13-án tartotta éves közgyűlé-
sét a Bátaszéki Horgász Egyesület. Krista 
Gábor elnök köszöntőjében rövid visz-
szatekintéssel vezette fel az eseményt. Ki-
emelte a 2015. évi horgászversenyt, mely 
rendhagyó módon a sikertelen fogások 
következtében horgásznappá alakult át. A 
jó hangulatú rendezvényen 
 nom ebédet 
fogyaszthattak a megjelentek, akik így is 
jól érezték magukat. Az egyesület ezúton 
is köszönetét fejezi azon személyeknek és 
vállalkozásoknak, melyek segítsége és tá-
mogatása nélkül nem lehetne ilyen szín-
vonalon megrendezni a versenyt. Az elnök 
röviden tájékoztatta a tagságot a cégbíró-
sági bejegyzésről.

Péter Géza titkár beszámolójában részle-
tezte az egyesület létszámának alakulását, 
mely szerint 365 felnőtt, 35 fő 70 év feletti 
és örvendetes módon 60 gyermekhorgász 
alkotja a tagságot. A taglétszám évről évre 
stagnál, minimális változás, elvándorlás 
és új tag érkezés tapasztalható. Gyermek-
horgászaink száma valamivel magasabb 
lehetne, ha helyi horgászvíz lehetőséget 
adna a 
 ataloknak megkedvelni a horgá-
szatot. Mondanivalójában kitért a fogási 
naplókra is. A kiadott 457 fogási naplóból 
389 ért vissza február 28. leadási határidő-
re. Akik ezt nem teljesítették, azoknak a 
következő engedély váltásakor büntetést 
kell 
 zetni. Még mindig sokan pontatlanul 
vezetik a naplókat, ezzel többletmunkát 
adnak az adatrögzítőknek. Egyesületünk 
évről évre résztvevője a különböző verse-
nyeknek. Vannak meghívásos, baráti kap-
csolatokat ápoló versenyeink, valamint 
megyei, egyéni és csapatversenyek. Ver-

senycsapatunk a megyei első osztályban 
versenyez, tavaly 6. lett. Versenyzőink mi-
nimális támogatást (3-5000 Ft-ot) kapnak 
az egyesülettől, hogy valamelyest csök-
kenjenek anyagi terheik. A titkár kitért a 
Szekszárd-Bátai főcsatornára (RÁROS) is, 
melyen horgászni állami jegy birtokában 
továbbra is lehet, de nemeshal továbbra 
sem vihető el. A hatóságok ellenőrzik és 
szankcionálják, ha valakinél pontyot, csu-
kát, egyéb nemeshalat találnak. Mondan-
dójában kiemelte, hogy lehetne horgászati 
célú szerződést kötni a vízterületre, de a 
kedvezőtlen mederrendezés, az időjárás 
és egyéb külső körülmények gyakran le-
hetetlenné teszik a horgászatot. Az adó 

1% felajánlásokat egyesületünk idén saj-
nos nem tudja fogadni, ezúton köszönjük 
azoknak, akik nekünk szánták, jövőre vár-
juk felajánlásaikat! A szálkai víztározónál  
sajnos nincs döntés a vízterület horgászati 
hasznosítójával kapcsolatban. Ameny-
nyiben döntés születik a TOHOSZ és az 
érintett önkormányzatok között, úgy a 
vezetőség több csatornán keresztül tájé-
koztatni fogja a tagságot. Tarjányi János-
né, az egyesület felügyelő bizottságának 
elnöke részletesen tájékoztatta a tagságot 
a 2015-ös év gazdálkodásával kapcsolat-
ban. Elmondása szerint az egyesület jól 
gazdálkodott a rábízott pénzeszközökkel. 
Kisagócsi Tibornak, a fegyelmi bizottság 
elnökének szerencsére nem kellett kihá-
gásról tájékoztatni az egyesület tagjait. Az 
egyebek napirendi pontban több hozzá-
szólás is érkezett. Megtisztelte jelenlétével 
a közgyűlést dr. Bozsolik Róbert polgár-
mester úr is. Felszólalásában jelezte, hogy 

továbbra is elkötelezett a Kövesd pusztai 
bányató megszerzésével kapcsolatban, 
mellyel a horgászokon kívül többcélú, pi-
henésre alkalmas szabadidős helyet lehet-
ne biztosítani az itt élőknek és az ide láto-
gatóknak. Szerencsére az elképzelésnek a 
város vezetésén belül is több támogatója 
van. Szintén megtisztelte a közgyűlést 
Várszegi József úr is, aki a Bács-Kiskun 
Megyei Horgász Szövetség elnökségi tag-
ja, valamint az Aranyhal-Baja Horgász 
Egyesület elnöke. A korábban, a Duna fel-
osztásával kapcsolatban kapott kérdésekre 
kimerítő választ adott. Elmondása szerint 
az országos szövetség csupán január 20-án 
kötötte meg a szerződést a vízkezelő szö-
vetségekkel, ezért rendkívül későn tudták 
kibocsátani az engedélyeket. Az új felosz-
tással kapcsolatban további információt a 
horgászboltban kaphatnak az érdeklődök, 
melyhez rendelkezésre áll térkép is. Vár-
szegi úr elmondta, hogy a Duna horgászati 
felosztása jövőre valószínűleg újra változni 
fog, és 3 szakasz lesz. Horgászok számára 
örömteli hír, hogy a halászatot betiltották a 
Dunán. Több hozzászólás érkezett a Duna 
és mellékágai megközelíthetetlenségével 
kapcsolatban. Sajnos többen tapasztalták, 
hogy a vízhez vezető utak jó része közle-
kedésre alkalmatlanok, ha pedig mégis, 
akkor korlátozva van a behajtás. Sokszor 
még idős, a területet jól ismerő horgászok 
sem tudják, hogy merre lehet szabályosan 
megközelíteni a horgászhelyeket. 

Kedves Horgásztársak! Az idei év több 
változást hozott az eddigiektől eltérően. 
Módosultak határok, vízkezelők, szabá-
lyok. Tanácsos még indulás előtt tájéko-
zódni az adott területeken bekövetkező 
változásokról, megelőzve ezzel sok bosz-
szúságot, kellemetlenséget, büntetést. 
A Dunán a megszokottnál több halőr lesz, 
ezzel párhuzamosan az ellenőrzések száma 
is emelkedni fog. Vezesse mindenki napra-
készen a fogási naplóját és tartsa magánál 
az esetleges ellenőrzésekkor a személyes 
iratait! Bízzunk benne, hogy a gyakoribb 
halőrzés elriasztja az illegális halfogó-
kat, ezzel több halat biztosítva nekünk, 
tisztességes horgászoknak. A különböző 
vízterületeken bekövetkező változásokról 
tájékozódhatnak a horgászboltban, illetve 
az egyesület FACEBOOK oldalán. Ennek 
fényében kívánok magam és vezetőtársaim 
nevében sikeres, sportszerű horgászatot 
2016-ban!                        Péter András H.E. alelnök

HORGÁSZ KÖZGYŰLÉS 
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Március 11-én rendezte meg a Bátaszék SE 
Úszó Szakosztálya és a Cikádor Általános Is-
kola és Gimnázium testnevelés munkaközös-
sége a VIII. Kanizsai Dorottya úszóversenyt. 
A verseny, ami tanuszodánkkal egyidős, egy-
re nagyobb megyei sikernek örvend. Nagy 
örömünkre a bonyhádi és szekszárdi úszók 
közül nagyon sokan eleget tettek meghívá-
sunknak. Ezúttal 10 iskola 135 versenyzője, 
265 nevezéssel vett részt a kupán. A versenyt 

szándékosan az országos diákolimpia elé 
időzítettük, mintegy felkészülési program-
ként. A legeredményesebb iskolának járó 
kupát – idén is – a Bonyhádi Széchenyi Ál-
talános Iskola csapata nyerte, bár lényegesen 
kisebb különbséggel, mint a tavalyi évben.

A VIII. Kanizsai Dorottya Úszóver-
seny eredményei: 1. hely: Széchenyi Ál-
talános Iskola Bonyhád 64 pont, 2. hely: 
Cikádor Általános Iskola és Gimnázium 

Bátaszék 57 pont, 3. hely: PTE Gyakorló 
Általános Iskola Szekszárd 29 pont.

Legeredményesebb � ú és leány ver-
senyzők: Handa Dóra PTE Gyakorló Ál-
talános Iskola Szekszárd, Török Bertalan 
PTE Gyakorló Általános Iskola Szekszárd.

Bátaszéki eredmények: 1. hely: Matten-
heim Bálint (gyors, hát), Sörös Noémi (gyors, 
hát), Farkas András (mell), Kiss Levente 
(gyors), Mesz Zsó
 a (mell), Somosi Szabolcs 
(hát), Sörös, Csendes, Fodermayer, Edelé-
nyi (gyorsváltó), Somosi, Nagy, Nagy, Kiss 
(gyors váltó); 2. hely: Szűcs Kristóf (gyors, 
mell), Fodermayer Anna (gyors), Rajnai 
Viktória (gyors), Fodermayer Eszter (gyors), 
Csendes Szonja (mell), Kiss Levente (mell), 
Bozsolik Zsó
  (mell), Ruppert Edmond 
(hát), Mattenheim Janka (hát), Farkas And-
rás (hát), Rajnai Viktória (hát), Edelényi Nóra 
(hát), Mezei Réka (hát) Szűcs, Ruppert, Gáll, 
Lovrics (gyorsváltó), Mattenheim, Bozsolik, 
Farkas, Fekete (gyorsváltó), Rajnai, Zoltán, 
Tóth, Sükösdi (gyorsváltó); 3.hely: Bozso-
lik Ákos (gyors, hát), Zoltán Nóra (gyors), 
Edelényi Nóra (gyors), Somosi Szabolcs 
(gyors), Bertalan Anett (gyors), Fodermayer 
Anna (mell), Tóth Nóra (mell), Horváth 
Dominik (mell), Fodermayer Eszter (mell), 
Nagy Dávid (mell), Rácz Viktória (hát), Papp, 
Horváth, Ligeti, Mányák (gyorsváltó), Holcz, 
Rajnai, Vörös, Schön (gyorsváltó), Mezei, 
Bertalan, Mesz, Bozsolik (gyorsváltó).

Gondoltam, a korábban többször szajkó-
zott és kissé elcsépelt „történelmi siker” 
címre már nem kapják fel a fejüket az 
olvasók. Persze ez sem az az első úszó-
tanfolyam, amit még Bencs tanár úr neve 
fémjelzett, az akkori kissé algás, ammónia 
és klórszagot árasztó szocreál bátaszéki 
strandon. Bár, ha úgy vesszük, akár kezd-
hetném itt is, mert ahogy Kodály mondja 
a zenei nevelés az anya születése előtt kez-
dődik, úgy az én életemben is mindig meg-
határozó volt a víz, mint közeg. A címben 
említett úszótanfolyam inkább az utóbbi 
évtizedre datálódik, amikor Bátaszéken 
uszoda épült, és voltak (sőt vannak) el-
lenzői és támogatói, hogy épüljön vagy ne 
épüljön, működjön vagy ne működjön. 
Csak remélni tudom, hogy ezzel a néhány 

sorral a kétkedők táborából egy-két tagot 
át tudunk állítani az erkölcsi támogatók 
soraiba. A kulcsszó még mindig: úszótan-
folyam. Ezzel indult a bátaszéki úszóélet 8 
évvel ezelőtt, és akkor más célok vezéreltek 
bennünket. Karate edzőként csak annyi 
közöm volt az úszáshoz, mint bármelyik 
más testnevelőnek, aki rohamléptekben ta-
nulta ezt a főiskolán, ami edzés módszerta-
nilag és tantárgy pedagógiailag nagyjából 
a nulla körül volt, inkább elméleti síkon 
mozgott. Kemény igazgató úr ekkortájt 
rendelt magához. Mondanivalója egyértel-
mű volt és személy szerint rám rótta a ter-
heket. „Az uszoda megépült, a város veze-
tése munkát és eredményeket vár, töltsük 
meg tartalommal!” – mondta, és éreztem, 
hogy kaptam az életben egy új küldetést. 

Internetes és írott szakirodalom, képek, 
videók, módszertani anyagok, főiskolai 
jegyzetek kerültek elő. Úszótanfolyamot 
hirdettünk. Sok jelentkezőnk volt, azóta 
sokan lemorzsolódtak. De az elsők között 
ott volt Mattenheim Bálint, akinek bár volt 
köze a vízhez, azért az, hogy úszott, erős 
túlzás. Farkas Andris, aki az első merülés 
után sírva távozott volna a medencéből, ha 
nagymamája, Anna néni vissza nem tessé-
keli határozott mozdulatokkal és verbális 
fenékberúgás kíséretében. Az első tanfo-
lyam résztvevői között volt Sörös Noémi 
és Fodermayer Eszter, akikről már akkor 
lerítt, hogy szép magas lányok lesznek, és 
kiváló vízfekvésűek. Néhány hónap alatt 
összeverbuválódott egy mag, akiket már 
csapatnak lehetett hívni. Hamarosan ismét 

VIII. KANIZSAI DOROTTYA ÚSZÓVERSENY

Volt egyszer egy úszótanfolyam…
Mattenheim Bálint, Bozsolik Ákos, Fekete András, Farkas András 

sikeres, bátaszéki, � ú gyorsváltó csapat
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egy irodai beszélgetés következett. Dr. Bo-
zsolik Róbert (akkor még jegyzői és BSE 
elnöki tisztségben) magához hívat és kéri, 
folytassuk a munkát, szervezzük az úszó-
életet, ehhez felajánl minden segítséget. 
Ellenállhatatlan ajánlat egy karate edzőnek 
– gondolom kissé cinikusan magamban, 
de gondolok az elkezdett munkára, a kihí-
vásra és azokra a gyerekekre, akikhez már 
kötődöm. A munka folytatódott… Heti 
1, később 2, aztán 3, végül már 4 edzéssel 
és egyre népszerűbbek lettek az úszók, az 
edzések, a programok. A többiek – Me-
zei Réka, Csendes Szonja, Edelényi Nóra, 
Bozsolik Ákos, Fekete András – néhány 
hónap és év múlva kapcsolódtak a csapat-
hoz az iskolai úszás kiegészítéseként. Azó-
ta rengeteg dolog történt, képek villannak 
be a múltból, az első úszóversenyekről, 
melyeket megúsztunk baleset nélkül. Az 
első megyei versenyekről, ahol akkor sze-
reztünk érmet, ha három vagy annál keve-
sebben voltak egy kategóriában. A megtett 
kilométerekről, a remek hangulatú edzőtá-
borokról és a legutóbbi országos verseny-
ről, ahol csak egyetlen másodperc válasz-
tott el bennünket az éremtől. Szép, örömte-
li, de küzdelmes időszak volt. Nyolc év. Ki-
siskolások voltak, akik életerős, céltudatos 

atalokká nőttek és a megye legjobbjai let-
tek néhány hónappal ezelőtt. Eljutottunk 
ismét oda, amiről pár évvel ezelőtt nem is 
gondoltuk, hogy elérhetjük ezt a szintet, 
ezúttal Miskolcra, az Országos Diákolim-
piára. Hat megyei aranyérmet szerzett ko-

rábban a csapat, ezzel ugyanennyi indulási 
lehetőséget kaptunk a legnagyobb megmé-
rettetésen. Szombaton Mezei Réka úszott 
100 méter háton, a középmezőnyben vég-
zett. Vasárnap jöttek az általános iskolai 
korosztályok, 5 kategóriában voltunk még 
érintve. Elsőként Mattenheim Bálint úszott 
100 méter gyorsot, időeredményével a 6. – 
pontszerző – helyen végzett. Majd ismét ő 
következett 100 méteres hátúszással, ami 
az erősebb úszásneme. Lélegzetvisszafojtva 

gyeltük azt a bő egy percet, ami ilyenkor 
szinte más dimenzióba repít. Csak azt lát-
tuk, az élen van, a legjobbak között. Ami-
kor összesítettük az eredményeket, láttuk, 
Bálint harmadik helyen ért célba, időered-
ménye jobb volt, mint az előző futam első 
helyezettjének, így megnyugodhattunk. 
Sörös Noémi 100 méteres hátúszásban 
sajnos szintén a középmezőnyben tudott 
végezni. Ezt követően jöttek a gyorsváltók, 
nagyon bizakodók voltunk. A nevezési 
időnk szerint ott kellett lenni valahol az 
élen. Bozsolik Ákos kezdett, az első helyen 
váltottunk. Ezt követően Fekete Andris 
aprócska termetével még mindig tartani 
tudta a második helyet. Az utolsó 100 mé-
teren Farkas András és Mattenheim Bálint 
hajrázott, sajnos az elsők nagyon elhúztak 
tőlünk. Próbáltam fényképezni, kerestem a 
csapatot a keresőben és néztem, hol állnak 
a többiek, hogy legalább a második hely 
meglegyen. A többiek sehol nem voltak, 
egy űr volt, egy szakadék, egy nagy sem-
mi. Csak mi voltunk ott magabiztosan és 

biztos másodikként csaptunk a célba. Fi-
gyeltem a kijelzőt, hogy állunk, milyen 
eredményt úsztak a 
úk. Képtelen voltam, 
a torkom összeszorult, nem tudtam fóku-
szálni, a könnyeimmel küzdöttem. Valami 
átszakadt bennem, egy kő legurult, kava-
rogtak a gondolataim és nagyon boldog 
voltam. Az öröm, a pacsi, a gratulációk 
után a lányváltónk következett. Ketten már 
a tavalyi csapatban is ott voltak. Nagy volt 
a nyomás, kézzelfogható volt a feszültség. 
A lányok el sem engedték egymás kezét, 
folyamatosan küldték egymásnak a po-
zitív energiákat, egymás támaszai voltak. 
Viszonylag jó kezdés után végig a harma-
dik és az ötödik helyen úsztunk. Az utol-
só 50 méteren már úgy láttam, meglesz a 
dobogó. Sajnos az elektronikus rendszer 
az 5. helyre sorolt bennünket. A 3., a 4. és 
az 5. helyezett egyetlen másodpercen be-
lül érkezett be. Inkább a „már megint csak 
egy hajszállal” típusú sajnálat, mintsem a 
csalódottság munkálkodott bennem. A 
lányok szemében inkább ez utóbbi. Küz-
döttek a könnyeikkel, sírva ölelték még 
ebben a pillanatban is egymást. Eltelt né-
hány nap, számot vetettem. Az úszótan-
folyamtól az országos érmekig jutottunk 
cirka 8 év alatt. Kinevelődött egy olyan 
generáció, akik képesek annyit dolgozni, 
hogy a megyében a legjobbak legyenek, és 
országos szinten is számolni kell velünk. 
Bármennyire is szeretném visszafogni 
magam, csak kibuggyan belőlem az elcsé-
peltnek hangzó „történelmi” jelző. Igen, 
TÖRTÉNELMI! Ti vagytok azok, akik 
ezeket a sorokat a bátaszéki úszósportban 
írják, akárhányadikként is értetek a célba. 
Ti vagytok a bátaszéki úszósport első nagy 
generációja, akik megcsinálták. Munkával, 
szorgalommal és egymás iránti szeretet-
tel építkeztetek. Büszke vagyok Rátok, és 
büszke Rátok az egész város! Egy hegy-
csúcs kipipálva. Álljunk meg, tekintsünk 
körül, aztán nézzünk egy másik, magasabb 
után! Köszönjük mindazoknak – szülők-
nek, városvezetőknek, szimpatizánsoknak 
–, akik bíztak bennünk és segítették az el-
múlt évek munkáját.

Eredmények: II. hely: Bozsolik Ákos, 
Farkas András, Fekete András, Matten-
heim Bálint 4×50 méteres gyorsváltó; III. 
hely: Mattenheim Bálint 100 méter há-
túszás; V. hely: Csendes Szonja, Edelényi 
Nóra, Fodermayer Eszter, Sörös Noémi 
4×50 méteres gyorsváltó; VI. hely: Mat-
tenheim Bálint 100 méter gyorsúszás.

-akoszu-

S P O R T H Í R E K

Edelényi Nóra, Sörös Noémi, Fodermayer Eszter, Csendes Szonja  
5. helyezett leány gyorsváltó csapat
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Március 4–6. között Sakagami és Nuki-
na Mester szemináriumán vett részt szö-
vetségünk Bukarestben. Mindkét mester 
az Európai Szövetség technikai vezetője, 
ezért is fontos, hogy minden kínálkozó 
alkalmat megragadjunk a közös edzésekre. 

A meghívásnak legutóbb 3 éve tettünk ele-
get, mert az utóbbi években nagyon zsúfolt 
volt a márciusi eseménynaptár, de ezúttal 
nagyobb létszámban, 2 fővel képvisel-
tük Bátaszéket, a teljes magyar delegáció 
egyébként 18 fős volt. A hétvégi szeminá-

riumon más országok, ír és osztrák baráta-
ink is jelen voltak. Nagyon örültünk, hogy 
rég nem látott barátainkkal ismét eltölthet-
tünk néhány napot, izzadságos órát. Saka-
gami Mester öt kétórás edzést tartott a hét-
vége során. Az első edzéseken tanuló katák 
és páros gyakorlatok, később magasabb 
szintű tradicionális páros gyakorlatok és 
mester katák kerültek a gyakorlás közép-
pontjába. A gyakorlatok mellett több, az 
alapokat erősítő gyakorlatot csináltunk. A 
mester interaktív és logikus edzésmetodi-
kája igazi csemege volt. Azt hiszem, ezekre 
a találkozásokra mondhatjuk: fekete öv-
től kötelező anyag. Sakagami és Nukina 
Mesterrel még több ízben találkozhatunk 
az évben. Május végén Nukina Mester 
tart hétvégi szemináriumot Budapesten 
és Bátaszéken, júliusban pedig igazi nagy 
durranásra készülünk Gyomaendrődön. 
Július 25–31. között Sakagami, Peter May 
és Nukina Mester vezetésével tartunk egy-
hetes edzőtábort. Mindhárman az Európai 
Wadokarate vezéregyéniségei. 

Nemzetközi Karate Szeminárium, Bukarest

Wado-Kai Országos Bajnokság és Széki Kupa
 Mestereinkkel a bukaresti szemináriumon

Március 12-én csapatunk apraja és a ve-
terán versenyzők a wado-kai magyar baj-
nokság II. fordulóján indultak. A wado-kai 
versenyek mintegy felkészülési programjai 
csapatunknak, ezért az ún. topversenyző-
inket, akiknek az évben nagyobbak a terhei 
(kb. 20 versenyzőt), ezen a hétvégén hagy-
tuk egy kicsit pihenni, a bizonyítás ezúttal 
a többiekre várt. A Wado-kai II. fordulót 
az UTE cselgáncstermében rendezték meg 
kb. 230 versenyző és 14 egyesület részvéte-
lével. Nem panaszkodhatunk, mert 20 fős 
„kis csapatunk” 6 arany, 7 ezüst és 5 bron-
zéremmel a középmezőnyben végzett. A 
csapatból kiemelném – mintegy szülői  
példaként – Nagy Zsolt barátomat, aki pár 
évvel ezelőtt 
 át, Gergőt íratta be hozzánk. 
Másfél évvel ezelőtt Zsolt úgy döntött gí-t 
ölt, és beállt közénk. Később elhatározta, 
hogy elindul az olyan veterán kategóriák-
ban, ahol hozzá hasonlóan felnőtt kezdő 

karatékák mérkőznek meg. Sajnos csak 
formagyakorlatban volt lehetősége a kez-
dőkkel indulni, a küzdelemben igazi na-
gyágyúkkal kellett összemérnie tudását. 
A veterán kezdő kata kategóriában arany-
érmet, a haladók kumite kategóriájában 
4. helyezést ért el. Minden sportolni vágyó 
szülő elé példaként tudom állítani ezt a 
hozzáállást, Zsoltnak pedig további sike-
reket kívánunk! Az éremszerzők között 
nagy eredménynek számít Nagy-Jánosi 
Botond eredménye, aki 4 mérkőzést nyert, 
sajnos egyet veszített és ezzel bronzérmes 
lett a 2005-2006-os –35 kg-osok mező-
nyében. Ez azért is nagy szó, mert Boti 
2006. év végi születésű és mintegy 27 kg-ot 
nyom (vasággyal, ahogy mondani szokás). 
Gratulálunk neki is, fér
 as munka volt! 
A sort Verebi Mátéval folytatom, akit rég-
óta agitálunk, hogy a Bátaszéken kívüli 
versenyeken is álljon a starthoz. Máté en-

gedett a nyomásnak és a februári verseny 
után ismét jelentkezett. Akkor még kissé 
megilletődve küzdött, most azonban sok-
kal magabiztosabb formát mutatva meg-
nyerte a kategóriát. Örülünk, hogy Máté 
végre elhitte magáról azt, amit mi már 
régóta tudunk. Kivételes képességű! Ter-
mészetesen gratulálunk minden kis harco-
sunknak, mindenki maximálisan odatette 
magát, nagyszerűen küzdött Szabó Gergő, 
Kiss Bánk Botond, Nagy Ákos és Gáll Pé-
ter is, ők mindannyian szintén aranyérme-
sek lettek. Hajrá Bátaszék!

Érmesek, helyezettek: 1. hely: Gáll Péter, 
Kiss Bánk Botond, Nagy Ákos, Nagy Zsolt, 
Szabó Gergő, Verebi Máté; 2. hely: Izsák 
Bence, Izsák Gergő, Kiss Bánk Botond, 
Nagy Gergő, Szeremlei Attila, Szilágyi Pé-
ter, Takács Kolos; 3. hely: Benedek Boldi-
zsár, Izsák Gergő, Kovács Zoltán, Nagy-Já-
nosi Botond, Péter Boglárka.
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S P O R T H Í R E K

A versenysorozat hazai pályán folyta-
tódott, március 19-én rendeztük meg – 
immár 21. alkalommal – a Széki Kupát.  
A verseny helyszínéül ezúttal a Szekszárdi 
Sportcsarnokot választottuk, mert az öt 
küzdőteret és a nézőket így lehetett a leg-
kényelmesebben elhelyezni. A versenyen 
a legkisebbektől a veteránokig mindenki 
számot adhatott tudásáról és felmérhette, 
milyen formában van. A hazaiaknak lénye-
ges állomás ez a verseny. Nemcsak az ott-
honi körülmények miatt, hanem az előt-
tünk álló WKF Magyar Bajnokság felké-
szülése szempontjából is. A versenyre re-
kordszámú egyesület nevezett, több mint 
30 egyesület 380 versenyzője volt jelen.  

A versenyre ezúttal elfogadta a meghívást 
az Ír Wado válogatott (WKFI), akik igazi 
színfoltjai voltak a rendezvénynek. A ko-
rábbi évek hagyományait követve egy-egy 
korosztályban hirdettünk kezdő és hala-
dó kategóriákat is, elkülönítve ezzel azo-
kat a versenyzőket, akik alig pár hónapja 
ismerkednek a karatéval. Ennek megfele-
lően a végelszámolásnál adományoztunk 
egy ún. Kodomo (utánpótlás) kupát, va-
lamint a haladó kategóriák összesítése 
alapján kiosztottuk a hagyományos Széki 
Kupát is.

A Széki Kodomo Kupa helyezettjei: 1. hely 
MTK-DYNAMIC SE; 2. hely UTE KAI SEI 
SE; 3. hely BODORKARATE, Szeged; 4. 

Kiss Bánk Botond megnyerte a Wado-kai OB II. fordulóját

Matzkovics Márk remekelt a Széki Kupa felnőtt mezőnyében

hely BÁTASZÉK SE; 5. hely SEINCHIN SE, 
Budapest; 6. hely ARASHI Budapest.

A Széki Kupa helyezettjei: 1. hely 
MTK-DYNAMIC SE; 2. hely BÁTASZÉK 
SE; 3. hely ARASHI Budapest; 4. hely 
AC-SINUS SE, Budapest; 5. hely SOZSIN 
WKE, Budapest; 6. hely BARCSI SE.

A XXI. Széki Kupa kiemelt támogatói 
voltak: BÁTASZÉK VÁROS ÖNKOR-
MÁNYZATA és a BÁT-GRILL KFT. Továb-
bi támogatók: ÉREMGYÁR.HU KFT., KO-
DOMO BT, KÉSZ KFT., COOP ZRT., TA-
LIZMÁN KFT., MATTENHEIM AUTO 
KFT., T-PRINT KFT., PÉTERKERT KFT., 
KASZÁS BORÁSZAT, BÁTMÉDIA KFT. 

Támogatásukat szívből köszönjük! Kü-
lön köszönet a Bátaszék SE fő mozgató-
inak: Antal Jánosnak (Dzsánni Bá-nak), 
aki az informatikai hátteret biztosította. 
Babos Csaba, Nagy Zsolt, Kovács Zol-
tán és Szeifert Géza barátaimnak, akik a 
teljes infrastruktúrát és a helyszínt ren-
dezték. Köszönjük Mórocz Ági néninek, 
hogy évek óta segít a dekorációban, és 
természetesen köszönjük az összes segítő 
tagunknak, szülőknek, rokonoknak, ba-
rátoknak a rendezvény sikeres lebonyolí-
tását. Nélkületek nem sikerülhetett volna!

A Bátaszék SE egyéni eredményei: 1. hely: 
Kiss Bánk Botond (kata, kumite), Lige-
ti Ákos (kumite), Mórocz Ákos (kumite), 
Matzkovics Márk (kumite), Babos Csa-
ba (kumite), Mattenheim Janka (kumite), 
Mendi Noémi (kumite), Győri Liána (ku-
mite), Jánosi Klaudia (kumite); 2. hely: 
Szilágyi Péter (kata), Nagy-Jánosi Botond 
(kumite), Izsák Bence (kumite), Bacsó Ben-
ce (kumite), Verebi Máté (kadet és junior 
kumite), Mórocz Ákos (kumite), Kovács 
Zoltán (kumite), Jánosi Klaudia (kumi-
te); 3. hely: Izsák Gergő (kumite), Elekes 
Máté (kumite), Bognár Barna (kumite), 
Auth Eszter (kumite), Nagy Gergő (kata, 
kumite), Takács Zoltán (kumite), Somosi 
Szabolcs (kadet, junior kumite), Schmidt 
Levente (kumite), Szeremlei János (kumi-
te), Nagy Ákos (kadet, junior kumite), Beke 
Viktor (kumite), Flóderer Károly (kumite), 
Bomba Gábor (kumite), Szeifert Géza (ku-
mite), Ludwig Róbert (kumite), Köbli Ág-
nes (kumite), Kaszás Maja (junior, felnőtt 
kumite), Liska Zsó
a (kumite)             .-akoszu-
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HÁZASSÁGKÖTÉS
Varga Attila Sándor (Őcsény) – Pap Éva (Pörböly)

Miokovits János (Bátaszék) – Kakuk Ella Eszter (Bátaszék)

GÓLYAHÍREK

GYÁSZHÍREK
Máté Albert  1943
Benizs Istvánné Kiss Erzsébet  1928
Rózsa Lajosné Hóbor Mária  1954

Mayer Blanka  03.02.
Tiringer Regina  03.09.
Burger Petra  03.17.
Szabó Zoltán Ádám  03.27.
Kovács Boróka Anna  03.30.

HÁZASSÁGKÖTÉS
Varga Attila Sándor (Őcsény) – Pap Éva (Pörböly)

NÁLUNK A LÁTÁS MEGFIZETHETŐ!
Szemüvegek készítése, javítása helyben, rövid határidővel

MOLNÁR PÉTER látszerész mester
Ingyenes látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés minden nap, időpont egyeztetéssel 

MOLNÁR RÉKA optometrista és kontaktológus

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