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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 …

Bátaszék Város Önkormányzata 
megrendüléssel tudatja, hogy 
Kajsza Józsefné, városunk Pro 
Urbe díjazottja, 85 éves korában 
elhunyt.

Kajsza Józsefnének a város 
társadalmi és kulturális életé-
ben végzett kiemelkedő mun-
kájának elismeréseként Bá-
taszék Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 1996-ban a Pro Urbe 
Bátaszék elismerést adományozta. Etus 
néni emléke szívünkben örökké élni fog!

Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent meg�zettem.
Elengedem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom romló földi mását.

Dsida Jenő

De nem lehet feledni, én nem tudom, és 
nem is szeretném.

Sok évvel ezelőtt kerültem képesítés 
nélkül a Perczel utcai óvodába, ahol 

Etuska néni volt a vezető, és én 
a munkatársa lettem.

Álomvilág volt számomra 
ez a hely és az idő, amit együtt 
töltöttünk. Hófehér köpenye, 
magas, tekintélyt előhívó alak-
ja, határozottsága rendet pa-
rancsolt, de nyüzsgő, vidám, 
feledhetetlen gyermekéveket is 
teremtett. Az ottani fényeket, a 

számomra akkor szépséges szobákat, a ma 
már felnőtt, de akkori kisgyermekeket, 
munkatársakat ma is látom. Mitől voltak 
szépek ezek az évek? Mert biztos kézzel, 
harcos szellemmel vezetett. Bátran kiállva 
az óvoda érdekei mellett, a megértés és az 
értetlenség őrlő kövei között harcolva, de 
talpon maradva. Pályakezdő �atal óvónő-
ként kerültem mellé, sokat segített a be-
illeszkedésben, a szakma elsajátításában. 
Munkáját végig a �atalos tenni akarás, az 
újítás jellemezte. Fiatalokat meghazudto-
ló ambícióval, erővel tette mindezt, amit 
én a mai napig példaértékűnek tartok. Hi-

vatásban nagyszerű szakmai felkészült-
séggel rendelkezett. Méltóságát nem vesz-
tette el egy pillanatra sem. Rendíthetetlen 
igényességét mérhetetlenül becsültem!

Nem találkoztunk gyakran, miután 
nyugdíjas lett, de derűvel és őszintén 
nyugtatott meg mindig, hogy tudja, hogy 
sok a munkánk. Ha nem is találkoztunk, 
nekem a munkám során, de nyugdíjas-
ként is benne volt a napjaimban. Amit 
nagyon köszönök, hogy bízott bennem. 
Engedte, hogy tanuljak, segített abban, 
hogy eljuthassak mindenhova, ahol isme-
retekben gazdagodhattam. Hivatásának 
élő óvónő volt, jövőbe néző tekintetű.

A sors kapuja itt, a földön becsukódott. 
Ahová ment, már nincs tér és idő, fény 
és árnyék. Nincsenek kérdések és nincs 
fájdalom. Példás emberi életet élt, s el-
mondhatjuk, hogy mindenki tisztelte és 
szerette. Lelkét Isten szeretetébe ajánlva 
veszünk Tőle búcsút. Etuska néni, csönd-
ed is világító erejű.

Régi tanítványod: Müller Zsuzsa

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Tisztelt 
bátaszékiek!
Minden vezető életé-
ben elkövetkezik az a 
pillanat, amikor mun-
kahelyet kell váltania. 
Ez a pillanat engem 
is utolért, ezért kö-
szönettel véve a decsi polgármester úr 
hívó szavát, a felkérését elfogadva 2016. 
június 1-jétől ismét Decs nagyközség 
jegyzője leszek, most már remélhetőleg 
nyugdíjazásomig. Nagyon szép 17 évet 
töltöttem el e szép kisvárosban, nagyon 
kedves, barátságos embereket volt sze-
rencsém megismerni, és nem utolsó sor-
ban kiemelkedő munka- és vezetőtársa-
im voltak ezen idő alatt, akikkel sikeres 
és eredményes munkát tudtam végezni 
aljegyzőként és jegyzőként is. Bátaszék-
nek további szép gyarapodást, fejlődést, 
lakóinak jó egészséget, magánéletükben 
pedig sok sikert kívánok. 

 Skoda Ferenc
 Bátaszék város volt jegyzője

Ezért késnek a számlák...
Az Alisca Terra Nk�. ügyvezető igaz-
gatója, Artim Andrásné tartott rövid 
tájékoztatást a hulladékgazdálkodás té-
makörében, és ismertette a legfontosabb 
változást, amely szerint egy állami zrt. 
fogja kiküldeni a – jelenleg késésben lévő 
– számlákat, melyeket ígéretük szerint 
ebben az évben havonta postáznak, majd 
a következő évtől kezdve várhatóan ne-
gyedéves számlázásra térnek át. Az Alisca 
Terra Nk�. szeretné, hogy minden szol-
gáltatásuk zökkenőmentesen működjön 
továbbra is. 

A közművelődés 
átszervezésének folytatása

Áprilisi számunkban szerepelt már a köz-
művelődés átszervezésének előkészítése. A 
képviselő-testület meghozta a következő 
fontos lépést ezzel kapcsolatban: a Báta-
székért Marketing K�. élére szeptember 
1-től Izsák Mónikát nevezte ki. A k�. fel-
adatai közé a turizmus, a városmarketing 
és rendezvényszervezés fog tartozni. 

Trianoni Emlékmű
Magánszemélyek felajánlásával elkészült a 
Trianoni Emlékmű az Emlékezések Park-
jában. Az emlékmű köré szükség van egy 
járda kialakítása is, melynek kivitelezésére 
437 053 Ft-ot biztosítanak a képviselők az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
az általános tartalék keret terhére. 

Pályázatok benyújtása 
A Kalász János Városi Sportcsarnok par-
kettájának és vizesblokkjainak felújítására 
hagytak jóvá pályázatot, melyhez az ön-
kormányzat saját forrásként 6 650 000 Ft 
önrészt biztosít. 

Belterületi járdaszakaszok (Budai utcán: 
Zöldháztól a Kövesdi utcáig, Nyéki utcán két 
szakaszon: a gimnáziumtól a Deák Ferenc 
utcáig, valamint a Deák F. utca és Garay utca 
között) renoválására is benyújtanak egy pá-
lyázatot. Ehhez saját forrásként 4 971 128 Ft 
önrészt biztosít a képviselő-testület.

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

Gyászjelentés
vatásban nagyszerű szakmai felkészült-
séggel rendelkezett. Méltóságát nem vesz-
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Az idei bátaszéki állomáson több mint 500 
fő várta a Baja-Bátaszék szakaszt teljesítő 
kerékpárosokat. A bátaszékiek közül a Ba-
ja-Bátaszék kerékpáros távot dr. Bozsolik 
Róbert polgármester, Csaba-Tóth Zsó�a, 
Mórocz Zoltánné, Mórocz Fanni, Bertalan 
Anett, Mezei Réka és Gönczi Dániel telje-
sítették, melyhez ezúton is gratulálunk. 
Sajnos a várakozás – a tavalyihoz hason-
lóan – hosszúnak bizonyult, mivel az első 
helyszínről másfél órás késéssel indították 
el a versenyt, ami miatt elnézést kérünk, ez 
nem a helyi szervezők hibája volt. Amíg 
várakoztunk, igyekeztük hasznosan el-
tölteni az időt. Ebben az évben a Werner 
Pincészet és a Mauthner Pincészet képvi-
selte borászainkat a piactéri programon. 
Eljött a rendezvényre Kovács Adelin is, aki 
elindult a Borvidék Szépe Országos Szép-
ségkirálynő Választáson és Báta polgár-
mester asszonya, Huszárné Lukács Rozália 
Anna. Másnap hirdették ki Szekszárdon 
a szépségkirálynő választás eredményét, 
mely szerint a Szekszárdi Borvidék Szépe 
Adelin lett. Gratulálunk az eredményhez! 
A délutáni programot nemcsak a válto-
zatos – esős, napos, majd újra esős – idő 
tette emlékezetessé, hanem felléptek helyi 
csoportjaink közül a Bátaszéki Mazsoret-
tek és a Best Street Team, melynek tagjai 
egy közös bemelegítést is tartottak a részt-
vevőknek. A II. Géza Gimnázium idei ki-
rályi párja konferált a rendezvényen Lud-
wig Róbert és Kaszás Maja személyében. A 
fellépőknek, közreműködőknek köszön-

jük, hogy részvételükkel színesítették a II. 
Nemzeti Bor Maratont. 
Kerékpárosaink megérkezése után dr. Bo-
zsolik Róbert polgármester mondott né-
hány köszöntő gondolatot és elindította 
a Nemzeti Bor Maraton 6. szakaszát Báta 
irányába. Az eredeti útvonal módosításá-
ról korábban nem kaptunk információt, 
így a rajtvonalnál értesültünk csak a vál-
tozásról, hogy nem a Bát-Grill irányába 
megy a kísérő futás. Emiatt is elnézést ké-
rünk, a változtatást a külső szervezők elő-
zetes értesítés nélkül tették meg. 
Minden óvodásnak, diáknak, pedagógus-
nak, szülőnek és a helyi érdeklődőknek 
köszönjük a részvételt és hogy sokan így is 
kitartóan várták kerékpárosainkat, illetve 
csatlakoztak a helyi futáshoz!

Bátaszékről rajtol jövőre a 
Nemzeti Bor Maraton

A Nemzeti Bor Maraton települések kö-
zötti versenyén 8,23%-os részvétellel lett 
első városunk. A végeredmény: 1. Báta-
szék: 8,23%; 2. Sármellék: 8,08%; 3. Solt-
vadkert: 6,61%. Településünk így nyerte el 
a 2017. évi hivatalos NBM - RAJT helyszí-
nét, melynek időpontja máris nyilvános: 
jövőre júniusban kerül sor a rendezvény-
sorozatra, és június 2-án rajtol el Bátaszék-
ről. Emellett még egy univerzális elektro-
mos töltőállomást is telepítenek a nyertes 
település számára a Nemzeti Bor Maraton 
egyik fő támogatójának, az evopronak kö-
szönhetően.                            bátaszéki szervezők

Május 15-én, délelőtt került sor az I. Vi-
lágháborús Emlékmű felújítás utáni át-
adására, mely az Első Világháborús Cen-
tenáriumi Emlékbizottság támogatásával, 
és a Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
közreműködésével valósult meg. 

Az eső ezen a napon se kímélte meg a 
szabadtéri programot. Elsőként dr. Bo-
zsolik Róbert polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, majd Lieszkovszky Larion, 
a Tolna Megyei Levéltár munkatársa tar-
tott egy rövid történelmi áttekintést. A be-
szédeket követően Herendi János kanonok 
úr megáldotta a felújított emlékművet, és 
végül Bátaszék Város Önkormányzata ne-
vében koszorút helyeztek el.                       DB

A Nemzeti Bor Maraton útvonala idén 
is érintette Bátaszéket május 13-án

MEGÚJULT AZ  
I. VILÁGHÁBORÚS 

EMLÉKMÛ
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A bátaszékiek is – már a kezdetektől – ér-
deklődve �gyelték a bátaapáti Nemzeti 
Radioaktívhulladék-tárolóval (NRHT) 
kapcsolatos információkat. A legújabb hí-
reket a május 27-i TETT-re Kész Napon 
hallgathattuk meg.

Az atomerőmű kis és közepes aktivitá-
sú hulladékából eddig már 6536 hordót 
szállítottak balesetmentesen és biztonsá-
gosan a bátaapáti tárolóba. Az idei évben 
az utolsó hordó is végleges helyére kerül a 
tároló 20l2-ben átadott első kamrájában, 
így 537 betonkonténerben 4833 hordó 
hulladék lesz. 

Jövőre már a második kamrát is üzembe 
helyezik a Radioaktív Hulladékokat Ke-
zelő K�. (RHK K�.) szakemberei. Ennél 
már egy új hulladék-elhelyezési koncep-
ciót alkalmaznak, ami az eddigi magas 
fokú biztonság megtartása mellett sokkal 
jobb térkihasználást is lehetővé tesz. Az új 
koncepció bevezetésének előkészítésével 
párhuzamosan a tárolót befogadó, kiváló 
vízzáró tulajdonságú gránitban már a har-
madik és negyedik kamra kiépítésével is 
végeztek a szakemberek. Így hosszú évekre 
biztosítva van a kis és közepes aktivitású 
hulladékok (az atomerőműben elhasznált 
szerszámok, védőfelszerelések, segédanya-
gok) elhelyezése.

Fontos megjegyezni, hogy tevékenysé-
güket számos hazai hatóság ellenőrzi, és 
mindig mindent rendben találnak. 

Az NRHT működtetése és továbbépítése 
mellett az ismeretterjesztésre, tájékoztatá-

si feladatokra is kiemelt �gyelmet fordí-
tanak. Az idei évre várhatóan a százezer 
főt is eléri majd az eddigi nemzetközi és 
civil látogatók száma. A fokozott érdeklő-
dés miatt készült el Bátaapátiban a tavaly 
nyáron átadott interaktív látogatóközpont, 
mely népszerű lett már a megnyitását kö-
vető hónapokban. 

A sajtótájékoztatót követően a TETT-
re Kész Nap programjában természetesen 
az ismeretterjesztő előadások is helyet 
kaptak. Az előadások előtt köszöntötte a 
megjelenteket Darabos Józsefné, a Tár-
sadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás 

(TETT) elnöke; dr. Horváth Kálmán, a 
Tolna Megyei Kormányhivatal kormány-
megbízottja; Honti Gabriella, az RHK K�. 
Önálló Kommunikációs Osztály osztály-
vezetője és dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék 
Város polgármestere. Elsőként az NRHT 
üzemeltetéséről tartott tájékoztatót László 
Zoltán, az RHK K�. paksi kirendeltség és a 
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának �-
óktelep-vezetője és megbízott üzemeltetési 
igazgatója. Őt követte Nős Bálint, az RHK 
K�. Stratégiai és Műszaki Igazgatóságá-
nak igazgatója, aki a stratégiai tervekről 
számolt be. Honti Gabriella, az RHK K�. 
kommunikációs osztályvezetője tartott 
előadást a nemzetközi szintű elfogadott-
sági tapasztalatokról. A társulás számára 
nagyon fontos a kommunikáció, a helyi 
közösségek naprakész információval való 
ellátása, melyben a Lakossági Ellenőrző 
Csoport is példás szerepet vállal. Kardos 

Zsuzsanna, a csoport vezetője értékelte 
szemszögükből a 2015-ös évet. A tavalyi 
évben is szép sikereket értek el a TETT 
tagtelepülései, melyekről Darabos József-
né, a TETT elnöke tartott tájékoztatást. 

A Gránit-díjat idén dr. Ferencz Márton 
és Decsi-Kiss János kapták, akik példa-
értékű munkájukkal, szerepvállalásukkal 
hozzájárultak a társulás sikeres műkö-
déséhez. Dr. Ferencz Márton az ELTE 
jogi karán végzett jogászként 2002-ben. 
Tanulmányai befejeztével felkérték, hogy 
induljon a polgármesteri posztért Cikón 
– 2014-ig volt a község vezetője. Mind-
végig elkötelezett támogatója volt a kis és 
közepes aktivitású radioaktív hulladékel-
helyezés kérdéskörének és a TETT-nek. 
Részese volt azoknak a tárgyalásoknak, 
amelyek eredményeképpen létrejött a je-
lenlegi �nanszírozási rendszer alapját ké-
pező megállapodás. A TETT tájékoztató 
tevékenységéből is aktív szerepet vállalt. 
A társulási támogatás és a pályázatok se-
gítségével eredményesen működtette köz-
sége önkormányzatát, számos fejlesztést 
valósított meg kollégáival 12 éves polgár-
mestersége alatt. Decsi-Kiss János egyik 
legfrissebb tevékenysége egy online ma-
gazin szerkesztése, ami pontosan a „Kul-
túra-Környezetvédelem-Kommunikáció” 
fogalmak köré összpontosítja az interjúk, 
riportok tárgykörét. Ez sem ismeretlen 
a TETT-es települések önkormányzati 
tisztségviselői, intézményei előtt, hiszen 
a szálkai i�úsági tábor programja is e 
3K-hoz igazodik. Ezt a programot támo-
gatja az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is, és 
az RHK K�. szintén rendszeresen fogadja 
a szálkai tábor lakóit a paksi és bátaapáti 
látogatóközpontokban. A Fehér Rózsa-díj, 
a Tolna Megye Művészetért elismerés, a 
Babits-díj, a Magyar Kultúra Lovagja, a 
Tolna megye Príma-díjas újságíró-kép-
zőművésze, Szálka község díszpolgára ki-
tüntetések mellett immáron Gránit-díjjal 
is elismerték példás szerepvállalását. 

A tudományos tanácskozással párhuza-
mosan a TETT települések 4 fős diákcsa-
patainak részvételével zajlott egy vetélkedő 
és a résztvevők megismerkedhettek Báta-
szék történetével, nevezetességeivel is. Az 
egyes települések megismerését a jövőben 
is folytatni szeretnék. További részleteket a 
Gézás hírekben olvashatnak.                   DB

XVI. TETT-RE KÉSZ NAP BÁTASZÉKEN
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Lelkes, vidám �atalok jelentkezését 
várjuk, akik szívesen segítenének a 

Gondozási Központ  
Nyári Játszóházi programjainak  

lebonyolításában!

Jelentkezni lehet: Gondozási Központ  
7140 Bátaszék, Budai u. 21.  

Tel.: 74/491-622; 74/591-113.

Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

NYÁRI PROGRAMOK 2016
2016. 06. 11. Lóerők éjszakája, látogatás Tökölre  

a gyorsulási versenyre*
2016. 06. 25. Terepjárós kalandtúra
2016. 07. 01. A nagy sziklamászás – mórágyi biciklitúra
2016. 07. 08. pécsi állatkerti látogatás*
2016. 07. 15. Lugio Napok*
2016. 07. 22. Játékos sorverseny
2016. 07. 29. Uszodai látogatás
2016. 08. 05. Kirándulás a Pandúr Ökoparkba*
2016. 08. 12.  Izményi Erdei Iskola meglátogatása*
2016. 08. 19. Játékos bemutatkozás (Tűzoltóság, Rendőrség, 

Mentőszolgálat)
2016. 08. 26.  alsónyéki játszótér – Habparti

A változás jogát fenntartjuk!

Jelentkezési határidő: 2016. június 15.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Gondozási Központ dolgozói

A *-gal jelölt kirándulásoknál a létszám korlátozva van.

P R O G R A M A J Á N L Ó

Felhívás

Ingyenes vizsgálatok: RÁKSZŰRÉS
4 cytológiai kenetvétel a méhnyakról
4 kétkezes tapintásos vizsgálat (méh, petefészkek állapota)
4 az emlők tapintásos vizsgálata
4 a szájüreg vizsgálata
4 bőrdaganatszűrés

Térítéses vizsgalatok: SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK 
RIZIKÓFAKTORAINAK SZŰRÉSE
4 testsúly, testmagasság, haskörfogat mérése
4 testzsír, testtömegindex (BMI) meghatározása
4 vércukormérés
4 a vér teljes koleszterinszintjének mérése
4 vérnyomás- és pulzusmérés

Térítési díj: 1500 Ft

A vizsgálatokat dr. Tóth János nőgyógyász-onkológus főorvos 
és a Cyto-Prev Kft. munkatársai végzik.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

CYTO-PREV

EGÉSZSÉGNAP
Védőnői szolgálat Budai u. 61.

2016. június 16., 17. 8:30-15.30 
(régi bölcsőde)
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P R O G R A M A J Á N L Ó

17 órakor indult el május 25-én a gyalogos zarán-
doklat a római katolikus templomtól a Szent 
Orbán kápolnáig. A mise 18 órakor kezdődött, 
melyet Mayer Mihály nyugalmazott püspök ce-
lebrált. A mise alatt került sor a molyhos tölgy 
időkapszulájának megáldására, majd dr. Bozsolik 
Róbert polgármester elhelyezte a kapszulát a ká-
polna padozatában. Az időkapszulába a 2016-os 
év Európai Év Fájával, a Bátaszéki Molyhos Töl-
ggyel kapcsolatos újságcikkek, rajzok, versek, 
mese, honlapok képe, a nevezéssel és a versennyel 
kapcsolatos információk, hanganyagok, valamint 
videók kerültek. Utána dr. Bozsolik Róbert pol-
gármester köszöntötte a megjelenteket, sor került 
– a hagyományoknak megfelelően – a tölgy bor-
ral történő meglocsolására és egy molyhos tölgy 
csemetét is ültettek a győztes fa szomszédságába, 
melyet szintén meglocsoltak borral. A programon 
közreműködött a Bátaszéki I�úsági Fúvószene-
kar. Zárásként a helyi termelők borait, valamint a 
klasszikus sváb péksüteményt, a krá�it kóstolhat-
ták meg a résztvevők. A rendezvény segítőinek kö-
szönjük a közreműködést!                                      DB

Orbán-napi búcsú és Molyhos Tölgy ünnep

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a

2016. július 15–16. 
között Bátaszéken megrendezésre kerülő

Bukovinai Székelyek Országos Találkozójára.

PROGRAM: 
JÚLIUS 15. (PÉNTEK)

15.00 Szőttes kiállítás a művelődési házban
16.00 Dr. Németh Kálmán emlékülés a művelődési házban haláDr. Németh Kálmán emlékülés a művelődési házban halá-

lának 50. évfordulója alkalmából. Meghívott előadók: dr. lának 50. évfordulója alkalmából. Meghívott előadók: dr. 
Fazekas Tiborc, dr. Merk Zsuzsa, dr. Szőts Zoltán, dr. Kóta Fazekas Tiborc, dr. Merk Zsuzsa, dr. Szőts Zoltán, dr. Kóta 
Péter, Tamás Menyhért, Rudolf LászlóPéter, Tamás Menyhért, Rudolf László

Közreműködik: Illés Teréz énekművész és Zsikó Zoltán népzenészKözreműködik: Illés Teréz énekművész és Zsikó Zoltán népzenész

JÚLIUS 16. (SZOMBAT) JÚLIUS 16. (SZOMBAT) 
10.00 Hálaadó szentmise a találkozó résztvevőivelHálaadó szentmise a találkozó résztvevőivel
15.00 Felvonulás az általános iskolától a Budai utca, Árpád utca, Felvonulás az általános iskolától a Budai utca, Árpád utca, 

Kossuth utca útvonalon a PiactérreKossuth utca útvonalon a Piactérre
16.00 Bukovinai székely együttesek fellépése a piactéri szabadtéBukovinai székely együttesek fellépése a piactéri szabadté-

ri színpadonri színpadon
Este utcabál, zenél a Re�ex ZenekarEste utcabál, zenél a Re�ex Zenekar

A programok ideje alatt látogatható a A programok ideje alatt látogatható a Székelyföld madártávlatból Székelyföld madártávlatból 
című kiállítás a művelődési házban.című kiállítás a művelődési házban.

Bővebb információk: egyesületünk vezetőségi tagjaitól, illetve a Bővebb információk: egyesületünk vezetőségi tagjaitól, illetve a 
30/969-7188-as telefonszámon.30/969-7188-as telefonszámon.

  Tisztelettel:                          Bátaszéki Székelyek Baráti Köre ElnökségeBátaszéki Székelyek Baráti Köre Elnöksége
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A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége a VIII. 
Országos Székely Borversenyt Nagymányokon ren-
dezte meg április 30-án. A rendezvény célja, hogy 
lehetőséget biztosítson a bukovinai székelyek talál-
kozására és boraik megmérettetésére. 

A versenyre 150 borminta érkezett. Ferenc Vil-
mos, a zsűri elnöke értékelőjében elmondta, hogy 
egy bort se kellett kizárni az értékelés során, pedig 
ebből az évjáratból nehéz volt jó minőségűt készíte-
ni. Ennek ellenére a borászok ismételten bizonyítot-
ták rátermettségüket és jó borokat hoztak Nagymá-
nyokra. Az elnök úr felhívta a jelenlévők �gyelmét 
arra, hogy a jó bor készítése már a szőlő művelésénél 
elkezdődik, és a szürettel folytatódik, amit megfele-
lő időben kell elvégezni. Időben kell lefejteni a bort 
és a tisztaságra is nagyon kell �gyelni. Bátaszékről 

négy borász vitte el borát és a következő díjazásban 
részesültek: Dr. Péter Gergely: Cabernet Savignon 
2015. évjárat – ezüstérem, Cabernet Savignon 2014. 
évjárat – bronzérem, Vörös cuvée – ezüstérem. Mé-
száros Endre: olaszrizling – bronzérem. Csiki Béla 
és Suszter Józsefné emléklapot kaptak boraikért.

Az oklevelek átadását jó hangulatú vacsora és 
táncmulatság követte, ahol megkóstolhatták egymás 
borait a borászok és az eredményhirdetésen részt-
vevők. Egy jelenlévő borász így vall a borkészítés-
ről: „Nálunk a borász szerepe az, hogy minden szü-
ret ajándékából a lehető legjobb bort alkossa meg. 
Mindehhez ügyes kéz, kezdeményező szellem, pre-
cízió, egy csepp ravaszság és a természet színeinek 
és rendjének együtt érző megértése szükségeltetik.”

Erős János

E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K

Eső, szél, hideg… pünkösdvasárnapon minden együtt volt, ami tönk-
retehet egy szabadtéri rendezvényt. A bátaszéki rétesfesztivál tör-
ténetében először fordult elő, hogy a művelődési házba szorult ez a 
népszerű, több száz látogatót vonzó kulináris és kulturális program. A 
szervezők (német egyesület, német önkormányzat, művelődési ház) 
és fellépők egyaránt szorongással készültek a megmérettetésre – el-
fogynak-e a �nom házi rétesek, eljönnek-e a nézők és egyáltalán el-
férnek-e a vendégek és fellépők a művelődési ház helyiségeiben? A 
német és felvidéki egyesületek hagyományos, az Első Bajai Rétesház 
újszerű ízvilágú rétesekkel a kiállító teremben várták a vásárlókat, aki-
ket szerencsére a zord időjárás sem tántoríthatott el.

Mindeközben közel ötórás változatos kulturális program zajlott a 
nagyteremben. A muzsika és tánc nyelvét értők és szeretők kellemes 
délutánt tölthettek el, miközben megtekinthették a Millich zenekar, 
Felvidék tánccsoportok, „Glück auf ” Tánccsoport, Heimat tánccso-
portok, a Dunaszekcsői Fúvószenekar és Tánccsoport, a Schomberger 
Dorfmusikanten és a Cifra Harmonika Zenekar műsorát.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat által alapított, a német nem-
zetiségi hagyományok ápolásáért kiemelkedően sokat tevékenykedő 
�atalnak járó díjat az idei évben Lovescher Márta vehette át, aki a 
Heimat tánccsoport aktív tagja és részt vesz a tánccsoport utánpótlás 
nevelésében.

A pünkösdi program Peller Anna vidám műsorával ért véget. Az 
operett színház �atal művésznője a közönség bevonásával pillanatok 
alatt fergeteges hangulatot teremtett, miközben szólt a jódli és elhang-
zottak a legnépszerűbb operett és musical dalok, slágerek.

Az egészségünkre is oda�gyelve 10 órától 19 óráig végzett az Uniqa 
Mobil Egészségközpont ingyenes �ttségi állapotfelmérést, melyre a 
délutáni órákban nagyon sokan kíváncsiak voltak. 

Az eső, szél és hideg sem lehetett akadálya a jó hangulatú pünkös-
dölésnek és a rétes is mindegy szálig elfogyott...                                     se

Otthon 
végezhető, 

�gurák 
összeállítása, 
csomagolása 

stb. 
06 90/603-906

http://audiopress.iwk.hu 

635Ft/min., 
Érdeklődni: 

061/222-8397, 
0620/496-3980 

számokon

Székely Borverseny

PÜNKÖSDÖLÉS A FAGYOSSZENTEK JEGYÉBEN
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O V I S  H Í R E K

Egyszer volt, hol nem volt, az utolsó baráz-
dán innen és a Molyhos Tölgyön túl, éldeg-
élt a Lovacska csoport 8 testvérével együtt. 
Annyi gyereke volt, mint a rosta lika, és 
még eggyel több. Sok úton jártak… erdő-
kön, mezőkön, hegyeken-völgyeken által. 
Míg nem egy szép napon rájuk mosolygott 
a szerencse! Ahogy sétáltak a napfényes 
mezőn, szebbnél szebb virágokat 
kötöttek csokorba. Találtak egy 
négylevelű lóherét. Közel hajol-
tak hozzá mindnyájan és csak 
ekkor vették észre, hogy mind a 
négy levelén valami üzenet van. 
Az üzenet a következő volt:

„Kedves Gyerekek! A Hajnal-
tündér meg súgta nekem, hogy 
nagyon szerettek könyvtárba 
és múzeumba járni, ezért tol-
mácsolom a meghívását az or-
szág fővárosába, ahol szeretettel 
várlak benneteket szüleitekkel 
együtt egy varázslatos programsorozatra:
· múzeumpedagógiai körsétára a Várkert 

Bazárba
· barangolásra az Országház folyosóin
· az Olimpia Játszótér birtokba vételére
· egy fantázia-nyitogató kiállításra a Ma-

gyarság Házába.

Nagyon várlak benneteket, hogy bizton’ 
ideérjetek, küldök értetek.”

És a mese folytatódott… 
Április 15-én megérkezett értünk a pa-

norámás busz. Alig ocsúdtunk fel és már 
készülődhettünk is a leszállásra a Duna 
budai oldalán. A Várkert Bazár főbejáratá-
nál várt bennünket egy nagyon kedves is-

merősünk, Zsikó Zoli személyében. Míg a 
gyerekek egy felejthetetlen múzeumpeda-
gógiai foglalkozáson vettek részt, addig a 
szülőket Zoli kalauzolta a Bazár rejtelmei-
ben, ahol a sok látnivaló őket is rabul ejtet-
te. Áthaladva a Lánchídon, programunk a 
Parlamentben folytatódott. Sokaknak egy 

életre szóló élményt nyújtott a koronaék-
szerek látványa, az épület sokszínűsége és 
a belsőépítészeti remekek. A Parlament 
melletti játszótéren mindenki a tehetségé-
nek és bátorságának megfelelő játékot pró-
bálhatta ki. A gyerekek számára rengeteg 
ismeretlen eszköz állt rendelkezésre, várta 
a kipróbálást. Utunk következő állomásán 

Csibi Krisztina, a Magyarság 
Házának igazgatója fogadott 
minket. Ezen a kiállításon 
látott, hallott, megtapasztalt 
élmények kicsikre, nagyokra 
egyaránt fantasztikus hatást 
gyakoroltak. Mindent szabad 
volt itt, amit egy másik múze-
umban nem!

A Lovacska csoport apraja 
és nagyja maga mögé hagyva 
a főváros zaját, vállára vet-
te élményekkel teletömött 
batyuját. Kicsit fáradtan, de 

jókedvűen végigénekelték Bátaszékig a ha-
zafelé vezető utat.

E szép, feledhetetlen napért szeretnénk 
köszönetet mondani ezúton is dr. Puskás 
Imrének, a programunk fő támogatójának!

„Itt a vége fuss el véle, fuss el véle Bátaszék-
re, Bátaszékről Bátára, öregapád hátára!”

Hol volt, hol nem volt…

Két generáció találkozása
Föld napja

Faültetéssel tették emléke-
zetessé a Szivárvány Idősek 
Otthona lakói számára a Föld 
napját a bátaszéki óvodások 
(1. csoport) április 22-én. Az 
óvodások az otthon udvará-
ba egy kőrisfa csemetét ültet-
tek el a lakókkal közösen. Bár 
a nap verőfényesen sütött, az 
idős emberek szívét a gyere-
kek önfeledt játéka, kacagása 
töltötte el melegséggel. 

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán 
az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a 
természettel...” (Dr. Szent-Györgyi Albert)

Anyák napja
Május 2-án szintén nagy örömet szerzett a bátaszéki óvo-
dások 1. csoportja, amikor versekkel, dalokkal köszön-
tötték fel az időseket anyák napja alkalmából. Ezúton is 
köszönjük az együtt töltött szép délelőttöt! 

Bonnyainé Runyai Szilvia szociális munkás

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsôde 
Városi óvodájában jól teljesítettek a szülôk

Február 17-én különleges véradásra került sor városunkban. Ez a véradás 
nemcsak az emberségről, a segíteni akarásról szólt, hanem életre hívta a ver-
senyszellemet is. A januári szülői értekezleten dr. Kovács Klára tájékoztatta a 
szülőket a véradás jelentőségéről és az óvodai csoportok számára meghirde-
tett véradó versenyről. Ennek értelmében a legtöbb véradót mozgósító cso-
portok pénzjutalomban részesültek. A szülők lelkesedése igen nagy volt. Na-
gyon bíztunk benne, hogy a lelkesedés ki is tart a véradás napjáig. Az óvodai 
csoportok 28 véradót tudtak mozgósítani, amit sikerként könyvelhetünk el. 
Az óvodai csoportok között első lett a Lovacska csoport 11 véradóval, máso-
dik a Halacska csoport 6 véradóval, harmadik a Katica csoport 3 véradóval. 
A díjak átadására, a megérdemelt pénzjutalom átvételére 2016. május 6-án, a 
Vöröskeresztes Világnap (05.08) alkalmából szervezett díjátadó ünnepségen 
került sor, ahol az óvoda és +az iskola díjai mellett számos elismerésben ré-
szesültek a sikeres véradók, és a jól teljesítő aktivisták. A rendezvényt színesí-
tendő, a Vöröskereszt felkérésére a Halacska csoport rövid verses, zenés, tán-
cos műsorral kedveskedett az ünnepelteknek. Az ünnepség végén kis aján-
dékkal és pogácsával, üdítővel szereztek örömet a gyerekeknek a szervezők. 

Bízom abban, hogy jövőre is hirdet a Vöröskereszt véradó versenyt, me-
lyen újra versenybe szállhatnak a csoportok, a szülők, még több véradót 
sikerül mozgósítani, még sikeresebbé tudjuk tenni ezt az ügyet, melyből 
természetesen mi is pro�tálhatunk összefogásból, versenyszellemből, és 
nem utolsó sorban a csoportok anyagi javakhoz is juthatnak.                  -kb-

Lovacska csoport apraja és nagyja
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I S K O L A I  H Í R E K

Matematikaverseny
Ignácz Tamás, a Bátaszéki Kanizsai Do-
rottya Általános Iskola 4.b osztályos ta-
nulója a Bendegúz Gyermek és I�úsági 
Akadémia Tudásbajnokság elnevezésű 
országos tanulmányi versenyének megyei 
döntőjén, matematikából a 12. legjobb-
nak bizonyult. Gratulálunk a szép teljesít-
ményhez!                                                 MPH

Asztalitenisz diákkupa
Az asztalitenisz záró, 6. fordulót április 30-
án, Tolnán rendezték meg, ahol az előkelő 
III. helyezést érte el Andrási Jázmin Zsó�a. 
A diákkupa sorozat több helyszínen zaj-
lott, amelyen összetettben szintén a dobo-
gó harmadik fokára állhatott fel az 5. osz-
tályos tanulónk. Jázmin a bátai szakosz-
tály és iskolánk asztalitenisz szakkörének 
szorgalmas versenyzője, ezért kimagasló 
munkáját és sikerét reméljük a következő 
tanévekben is!

Asztalitenisz diákolimpia
Jázmin az idei tanévben megrendezett Di-
ákolimpián még újoncként szerepelt, ahol 
az elsődleges cél a tapasztalatszerzés volt. 
Reméljük, hogy még sok szép sikert ér el 
a jövőben iskolánk és Bátaszék színeiben! 
Intézményünk egy pályázat során meg-
nyert eszközökkel biztosítani tudja tanu-
lónk felkészítését és az edzések megterem-
tésének lehetőségét is. ■

Atlétika
A tavasz beköszöntével megkezdődtek a di-
ákolimpiai versenyek az atlétika sportágban 
is. Iskolánk tanulói a testnevelés órákon és 
az atlétika szakkörön is részt vettek annak 
érdekében, hogy minél sikeresebbek le-
gyenek a versenyeken. A bátaszéki tanulók 
mindegyike nagyon jól szerepelt, pedig sok-
szor az esős idő is nehezítette a küzdelme-
ket. Csapataink és egyéni indulóink között 
voltak, akik országos döntőbe jutottak. A 
döntő Székesfehérváron kerül megrende-
zésre május 30-31-én. Reményeink szerint 
ott is szép eredményeket érünk el!

Minden résztvevőnek és a felkészítő pe-
dagógusoknak gratulálunk! Szeretnénk 

köszönetet mondani a bátaszéki Tűzoltó-
ságnak, akik az utazásban segítették csapa-
tainkat. 

Eredményeink:
A II. korcsoportos többpróba atlétika ver-

seny eredményei: lány csapat 5., �ú csapat 
3. hely.

Lányok: Sebestyén Anna, Köbli Ágnes, 
Sörös Petra, Péter Boglárka, Mattenheim 
Janka, Káldi Enikő; �úk: Matzkovics Mi-
lán, Ligeti Áron, Szarkali Viktor, Berényi 
Szilveszter, Szűcs Kristóf, Verhás György, 
Izsák Bence. Egyéni összetett 1. hely: 
Matzkovics Milán.

Atlétikai Diákolimpia III. korcsoportos 
többpróba és egyéni városkörnyéki bajnok-
sága III. korcsoport – lány és �ú csapat III. 
hely.

Lány csapat: Mendi Noémi, Sikabonyi 
Eszter, Frányó Zorka, Zoltán Nóra, Sükös-
di Daniella, Tóth Nóra, Góman Friderika; 
�ú csapat: Mattenheim Bálint, Héhn Oli-
vér, Farkas Kevin, Ligeti Ákos, Feri Árpád, 
Kis Levente.

Atlétikai Diákolimpia IV. korcsoportos 
többpróba és egyéni városkörnyéki bajnok-
ság Lány csapat 1., �ú csapat 2. hely.

Lány csapat: Sükösdi Fanni, Győri Petra, 
Takács Luca, Csendes Szonja, Hadi Eszter, 
Császár Vanda; �ú csapat: Mányák Dári-
usz, Mányák Noel, Gracsek Zsolt, Suplicz 
Dániel, Besszer János, Fehér Balázs.

Mivel a városkörnyéki versenyről az 
első két helyezett csapat juthat tovább a 
megyei döntőre, így a IV. korcsoportos 
csapataink képviselték iskolánkat a me-
gyei döntőn is.

2016. május 5. Atlétikai Diákolimpia IV. 
korcsoportos többpróba és egyéni megyei 
döntő Lány csapat 1. hely: Sükösdi Fanni, 
Győri Petra, Takács Luca, Csendes Szonja, 
Hadi Eszter, Császár Vanda.

Egyéni összetett verseny 1. hely és város-
környéki 1.hely: Sükösdi Fanni.

Fiú csapat: 3. hely. Fiú csapat: Mányák 
Dáriusz, Mányák Noel, Gracsek Zsolt, 
Suplicz Dániel, Besszer János, Nagy Merse.

A lány csapatunk továbbjutott az or-
szágos diákolimpia döntőjére, ahol Tolna 
megyét képviselik. Olyan iskolákat győz-

tünk le, mint a Dombóvár, Bonyhád vagy 
a Szekszárd.

Egyéni Atlétikai Diákolimpia városkör-
nyéki: május 11.

1. helyezések: Sükösdi Fanni – távolug-
rás, Győri Petra – 300 m, Csendes Szon-
ja magasugrás, Mányák Dáriusz 1500 m, 
Hadi Eszter 1500 m, 4×100 m-es váltó; 2. 
helyezés: Mányák Noel – súlylökés; 3. he-
lyezés: Takács Luca – kislabdahajítás.

Egyéni Atlétikai Diákolimpia megyei 
eredményei: május 12. 

1. hely: Sükösdi Fanni – távolugrás – or-
szágos egyéni diákolimpiára jutott; 2. Győri 
Petra: 300 m, 4×100 m-es váltó futás;  3. 
Csendes Szonja magasugrás, Mányák Dári-
usz 1500 m, Hadi Eszter 1500 m. ■

Tolna megyei Gyermekrajz 
Pályázat

A Babits Kulturális Központ idén 46. al-
kalommal hirdette meg az iskolai tanévet 
záró megyei szintű gyermekrajzversenyét. 
A pályázatra ebben az évben húsz isko-
lából közel 300 rajz érkezett. A sokszínű, 
érzelmekben gazdag anyagból a kulturális 
központ márványtermében rendeztek ki-
állítást.

Iskolánkból díjazásban részesült: Ko-
monyi Orbán Balázs (4.c), Szabó Dalma 
(5.b), Fekete András Zoltán (5.b). Kiemelt 
különdíjat kapott: Géringer Anna Kincső 
(5.b).                                                                 BE

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
„Tűzről pattant” című rajzpályázatán dí-
jazott lett: Hauwasser Sára 2.b, Sebestyén 
Anna 3.b. ■            (Folytatás a következő oldalon.)

D OROT T YÁS H Í R E K
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Diákcsere 2016

Május 4-12-ig besigheimi diákok vendé-
geskedtek az általános iskolában. A déle-
lőtti óralátogatásokat a modern táncosok 
remek előadása és az uszodában Ákos 
bácsi játékos vízi versenyei színesítették.  
A közösen sütött ki�i, pogácsa és Vera néni 
lángosa igazi gasztronómiai élvezet volt. 
Programunkban szerepelt még bowling, 
túrázás, a Babamúzeum látogatása De-
csen és sok játék a játszótéren. Bikalon a 
lovagi tornán, Mórágyon a lovagláson és 
versenyeken is jól szórakoztunk. Ügyessé-
günket, bátorságunkat a fűzfői kalandpark 
pályáin próbálhattuk ki. Gyönyörködtünk 
Tihany mesés kis házaiban, a csillogó 
Balatonban, Budapest szépségeiben, esti 
fényeiben. Ámultunk a vízi cirkusz káp-
rázatos előadásán, élveztük a csúszdákat 
az Aquaworld-ben és Siklóson. A pécsi 
Planetárium érdekes előadását, a látványos 

kísérleteket az interaktív órán érdeklődve 
�gyeltük. A családoknál a közös társaso-
zás, játék – néha mutogatással – igazán 
mulatságos volt. Szép napokat és sok ka-
landot éltünk meg együtt német baráta-

inkkal. Köszönet a családoknak és minden 
segítőnek, akik a programunk sikeréhez 
hozzájárultak. Jó móka volt! Viszontlátás-
ra szeptemberben, Besigheimban. 

ZHH, KAV, VGyné a vendéglátó tanárok és diákok

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Műhelyünkben megkezdtük a műszaki és eredetvizs-
gát! Mindent vizsgáztatunk, amin rendszám van. Lehet 
az motorkerékpár, személygépkocsi, utánfutó, 3,5 tonna alatti, 
vagy 3,5 tonna feletti tehergépjármű, mezőgazdasági gépjármű 
vagy akár autóbusz is.

gát! Mindent vizsgáztatunk, amin rendszám van. Lehet 

3 TIHANYI AUTÓSZERVIZ KFT.
Alsónyék, Fő utca 38.

az motorkerékpár, személygépkocsi, utánfutó, 3,5 tonna alatti, 
vagy 3,5 tonna feletti tehergépjármű, mezőgazdasági gépjárművagy 3,5 tonna feletti tehergépjármű, mezőgazdasági gépjármű

NYITVA TARTÁS
hétfő–péntek:
de: 8.00-12.00 
du:13.00-17.00

TELEFONSZÁMUNK: 
06 74/407-210

D OROT T YÁS H Í R E K
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A művészeti iskola tánctagozatán idén ötö-
dik alkalommal került megrendezésre a Házi 
koreográfus verseny. Célja, hogy a tanulók 
kibontakoztathassák alkotói kreativitásukat 
és a tánc nyelvén fejezhessék ki mondaniva-
lójukat. A szakmai zsűri előre maghatározott 
szempontok szerint értékelte a produkciókat. 
Remek koreográ�ák születtek, melyek június 
2-án, a tanév végi vizsgakoncerten kerültek 
bemutatásra színpadon is.

A verseny eredményei  
a következők lettek

Előképző 1-2. évfolyamon: I. helyezést 
ért el: Mattenheim Liza, Szénási Jázmin 
(duett) és Kolep Lili, Marinkovics Lili 
(duett); II. helyezés: Becker Éva, Szabó 
Anna (duett); III. helyezés: Tóth Maja 
(szóló), Loboda Anna, Kutassy Emese 
Zita (duett).

Alapfok 1-2. évfolyamon: I. helyezést ért 
el: Jagicza Bernadett, Szilágyi Patrícia 
(duett); II. helyezés: Lisztes Luca (szóló); 
III. helyezés: Varjas Kata, Szabó Kinga 
(duett).

A zsűri elnöke Szarvas Szilvia táncpeda-
gógus volt.

A Tánc Világnapja alkalmából A tánc 
nyelvén címmel fotókiállítás nyílt a Pető� 
Sándor Művelődési Ház kiállítótermében. 
A képeken alapfok 4-5-6. évfolyamos ta-
nulóink, illetve a már táncos pályán to-
vábbtanuló volt diákjaink láthatók. A tán-
cos témájú fotók egy része helyi közterüle-
teken, másik része A tánc nyelvén c. táncjá-
tékunk próbáján készültek. Érdekes képek 

vetülete látható a táncos testeken, melyek 
mozgás közben lettek rögzítve. Fotográfus: 
Márk Mirkó. 

Május 7-én rendezték meg Pécsett a XIX. 
Apáczai Táncfesztivált, melyre négy ko-
reográ�ával neveztünk. Legkisebbjeink, 
az előképző 2. évfolyamosok első nagyobb 
megmérettetésükön vehettek részt, melyről 
ezüst kupával térhettek haza. Szintén első 
versenyén táncolhatott duettben Jagicza Ber-
nadett is, a lehető legszebb eredménnyel. 

Eredmények:
Ezüst minősítést ért el: Északi mese c. ko-
reográ�a: Bátai Anna Boglárka, Bozso-
lik Sarolta, Hauwasser Sára, Kolep Lili, 
Marinkovics Lili, Rácz Nóra, Tóth Maja, 
Loboda Anna, Kutassy Emese Zita, Bec-
ker Éva

Arany minősítés: Nyújtsd a kezed! c. 
koreográ�a: Jagicza Bernadett, Szilágyi 
Patrícia

Arany minősítés: Együtt c. koreográ�a: 
Lisztes Luca, Szabó Kinga, Varjas Kata

Arany minősítés: Pólusok c. koreo-
grá�a: Bíró Laura, Győri Petra, Frányó 
Zorka, Sánta Barbara, Császár Vanda.

A Pólusok c. koreográ�a táncosai ruti-
nosan léptek már színpadra, magas szintű 
technikai felkészültséggel, térhasználattal, 
stílusérzékkel szerepeltek. A zsűri elnöke 
Lovas Pál Liszt Ferenc-díjas táncművész, 
táncpedagógus, a Pécsi Balett egykori tán-
cosa maximális pontszámmal értékelte a 
produkciót. 

Június 2-án tanév végi vizsgát tartottunk 
a Pető� Sándor Művelődési Házban, ahol 
az érdeklődők megtekinthették új tánc-
játékunkat A tánc nyelvén címmel, majd 
minden korosztály bemutatta idén készült 
összes koreográ�áját, beleértve a Házi ko-
reográfus versenyen bemutatott saját mű-
veiket is. 

Június 3-án, Pedagógusnapon ismét be-
mutatásra került táncjátékunk.

Június 8-án Művészeti nap volt a Pető� 
Sándor Művelődési Házban. Itt a gyerekek 
közelebbről is megismerkedhettek a kü-
lönböző hangszerekkel, képzőművészeti 
technikákkal, tánccal és a művészeti iskola 
tanulóival, tanáraival.            Halasi Henrietta

TÁNCTAGOZATOS HÍREK

A Cikádor Általános Iskola, Gimnázium 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Tánctagozata felvételt hirdet 
a 2016/2017-es tanévre!

FIÚKAT ÉS LÁNYOKAT EGYARÁNT 
VÁRUNK, 6-12 ÉV KÖZÖTT!

Felvételi időpontja: 2016. június 16. és 17. 
15:00-16:30 között.

Helye: Művészeti Iskola Táncterme 
(Budai u. 21.)

Kérném, hogy a felvételiző gyerekek 
kényelmes sportruházatban, cipő nélkül, 

zokniban jelenjenek meg!

Előképzősök

Jagicza Bernadett, Szilágyi Patrícia

Pólusok c. koreográ�a táncosai

Varjas Kata, Lisztes Luca, Szabó Kinga
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A májusi hírek élére kíván-
kozik még néhány áprilisi 

eseményről szóló beszámolónk. 
� Április 23-án Keszthelyen zajlottak 

a hagyományos középiskolai Helikoni 
Ünnepségek, ahol iskolánk tanulója, Istls-
tekker Ivett (10.B)  a „könnyűzene és ének” 
kategóriában bronz fokozatot ért el. Ivett 
májusban is öregbítette iskolánk hírnevét 
a Dömsödön megrendezett XIII. Europop 
Nemzetközi Gyermek, I�úsági és Felnőtt 
Énekes Fesztiválon, ahol a „Junior musi-
cal” kategóriában VI. helyezést ért el, va-
lamint kiérdemelte Dömsöd Nagyközség 
Önkormányzatának különdíját. 
� Április 26-án rendezte meg a bony-

hádi Solymár Imre Városi Könyvtár az 
általa meghirdetett „Múltba Néző” című 
történelemverseny döntőjét, amelyben az 
5 fordulós levelezős verseny eredményei 
alapján bejutott 15 középiskolás diák mér-
te össze tudását. Iskolánkból Ember Diána 
Magdolna (11.A) is bejutott a döntőbe, 
ahol  III. helyezést ért el. Felkészítette: Pé-
ter Albert tanár úr. 
� Április 26-án és 27-én Szekszárdon 

zajlottak az Atlétikai Diákolimpia me-
gyei döntői. A gézások közül Herner Dóra 
(10.B) az V. korcsoportban súlylökésben 
hatodik, diszkoszvetésben negyedik, ge-
relyhajításban második lett. A VI. korcso-
portban versenyző Bertalan Anett (12.A) 
súlylökésben hatodik, Faller Martin (12.A) 
az 1500 méteres síkfutásban ötödik helye-
zést ért el. 
� Április 30-án került sor a II. Géza 

Gimnázium végzőseinek ballagási ünne-
pélyére. Az időjárás kegyes volt az ünnep-
lőkhöz, hiszen verőfényes, kellemes idővel 
várta a vendégeket a feldíszített alma ma-
ter. A hagyományos, jelképes utolsó csen-
gőszóra indultak el a ballagók, hogy még 
utoljára körbejárják a jól ismert termeket. 
Az ünnepély kezdetén először a búcsúz-
tató osztály, a 11.B nevében Kóródi Bence 
köszöntötte a ballagó 12.A osztályt, majd 
Hollósi Bence szavalata következett. Az is-
kola zászlaját Rácz Ferdinándtól a 11. évfo-
lyamosok nevében Ludwig Róbert, Kaszás 
Maja és Papp Míra vette át. A búcsúzók 

szalagját Palkó Tekla és Werner Anna kö-
tötte fel az iskolazászlóra. A névadó II. 
Géza királyunk domborművét a végzősök 
nevében Faller Martin, Mezei Réka és Wág-
ner Nóra koszorúzta meg. Ezután a balla-
gók búcsúzó szavait Bertalan Anett és Fal-
ler Martin adta elő, majd a végzős osztály 
műsora következett, amelyben minden 
12.A osztályos tanuló szerepelt. Végül osz-
tályfőnökük, Sümeginé Szép Mária tanár-
nő is elmondta diákjainak a maga biztató, 
útra bocsátó szavait. A ballagók megható 
műsora egy látványos gesztussal zárult: 
közösen színes lu�kat eresztettek az égre, 
minden léggömb egy-egy kis üzenetet is 
vitt magával. A műsort összeállította és 
betanította Sümeginé Szép Mária tanárnő. 

Az ünnepély Sümegi József címzetes igaz-
gató úr beszédével folytatódott, majd sor 
került a jutalmak átadására. Először Pál�y 
Pál tanár úr adta át a Szűcs Péter emlékdí-
jat, amelyet idén Faller Martin érdemelt ki, 
aki a gimnáziumi évei alatt magas szinten 
karatézott, focizott és atlétikai versenyeken 
is részt vett. A Vicze János Sportalapítvány 
„Bátaszék Város jó tanuló-jó sportolója” 
díját Rudolf László, a kuratórium elnöke 
adta át Werner Annának és Mezei Réká-
nak. Mindketten jeles és kitűnő eredmény-
nyel végezték gimnáziumi tanulmányaikat, 
a sportban pedig Anna országos és nemzet-
közi sikereket ért el a sakk sportágban, Réka 
az úszásban jeleskedett megyei és országos 
eredményekkel. Bátaszék Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzata azokat a 
végzős diákokat részesíti pénzjutalomban, 
akik a német nyelv, illetve az idegen nyelvek 
tanulásában nyújtanak kiemelkedő teljesít-
ményt. Idén ezt a jutalmat Wojciechowski 
Patrícia és Palkó Tekla érdemelte ki. 

Bátaszék Város polgármestere minden 
évben jutalomban részesíti azokat a végzős 
diákokat, akik a város kulturális vagy sport 
életében tevékenyen részt vettek a tanul-
mányaik alatt. Az idén Wágner Nóra és 
Rácz Ferdinánd vehette át ezt a jutalmat 
dr. Bozsolik Róbert polgármester úrtól. 
Nóra a hat év során a Bátaszéki I�úsági 
Fúvószenekar tagjaként rendszeres részt-
vevője volt a városi és iskolai kulturális 

programoknak. Ferdinánd sportpályafutá-
sát a Bátaszéki Sportegyesület serdülő, il-
letve i� válogatottjának oszlopos tagjaként 
kezdte. Jelenleg már a szekszárdi UFC fel-
nőtt válogatottjában játszik, ami bizonyítja 
a bátaszéki sportélet sikerességét is. 

Ezután Neidhardtné Gyarmati Erzsébet 
tagintézmény-vezető méltatta a gimnázi-
umi éveik alatt kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott tanulókat, akiknek Mészáros István 
főigazgató úr nyújtotta át az értékes könyv-
jutalmakat, okleveleket. Könyvjutalomban 
részesült Pap László a sportban, elsősor-
ban a kosárlabdában nyújtott teljesítmé-
nyeiért, valamint előrehozott középszintű 
német érettségijéért, Kiss Levente szintén a 
sportban, főként az úszásban elért eredmé-
nyeiért, a Géza-gálákon való szerepléseiért, 
Szabó Veronika a hat éven át nyújtott jó 
tanulmányi eredményéért, példás magatar-
tásáért, Sas Alexandra jó tanulmányi ered-
ményéért, előrehozott középszintű angol 
érettségijéért, a mazsorett csoportban vég-
zett kulturális tevékenységéért, közösségi 
munkájáért, Faller Martin jó tanulmányi 
eredményéért, előrehozott középszintű né-
met érettségijéért, a sportban, elsősorban a 
karatéban elért kimagasló eredményeiért, a 
Géza-gálákon való szerepléseiért. Könyvju-
talmat kapott Bertalan Anett jeles tanulmá-
nyi eredményéért, példás magatartásáért 
és szorgalmáért, előrehozott középszintű 
angol érettségijéért, a Felvidék Néptánc 
Egyesületben végzett lelkes kulturális tevé-
kenységéért, Wojciechowski Patrícia jeles 
tanulmányi eredményéért, példás maga-
tartásáért, az idegen nyelvek területén elért 
kiemelkedő eredményeiért, kimagasló elő-
rehozott közép- és emelt szintű német és 
angol érettségijéért, német és angol nyelv-
vizsgájáért, közösségi munkájáért, Rácz 
Ferdinánd a kitűnő és jeles tanulmányi 
eredményéért, előrehozott középszintű né-
met érettségijéért, német nyelvvizsgájáért, 
a futball sportágban elért kimagasló ered-
ményeiért, Wágner Nóra a kitűnő és jeles 
tanulmányi eredményéért, példás magatar-
tásáért, előrehozott középszintű angol érett-
ségijéért, a Bátaszéki I�úsági Fúvószenekar-
ban végzett kulturális tevékenységéért. 

GÉZÁS HÍREK
kozik még néhány áprilisi 
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I S K O L A I  H Í R E K

Iskolánk hagyományai szerint a ballagók 
közül a nevelőtestület döntése alapján a leg-
kiválóbbaknak járó Géza-emlékplakettet, 
azaz a „Pro eminente labore”-díjat idén há-
rom tanuló érdemelte ki: Mezei Réka, Palkó 
Tekla és Werner Anna a hat éven át nyújtott 
kitűnő és jeles tanulmányi eredményükért, 
példás magatartásukért és szorgalmukért. 
Réka az előrehozott közép- és emelt szintű 
angol érettségijéért, angol nyelvvizsgájáért, 
az úszásban elért kiváló eredményeiért, a 
Felvidék Néptánc Egyesületben végzett lel-
kes kulturális tevékenységéért, Tekla a ki-
emelkedő előrehozott közép- és emelt szintű 
német érettségijéért, német nyelvvizsgájá-
ért, Anna az előrehozott középszintű angol 
érettségijéért, angol nyelvvizsgájáért, a sakk 
sportág területén elért kimagasló országos és 
nemzetközi eredményeiért. 

A méltóságteljes, de mégis bensőséges 
hangulatú ballagási ünnepély megszerve-
zéséért és gördülékeny lebonyolításáért 
dicséret illeti a ballagtató 11.B osztályt és 
osztályfőnöküket, Péter Albert tanár urat. 
� Május 2-től a II. Géza Gimnázium-

ban is rendben lezajlottak a középszintű 
írásbeli érettségi vizsgák. A tanulók május 
31-én tekinthették meg a szaktanárok által 
kijavított és értékelt írásbeli érettségi dol-
gozataikat. 
� Az írásbeli érettségik alatti szünetben 

két osztály is osztálykirándulásra ment. 
A 9.B-sek Pál�y Pál tanár úr kíséretében 
3 napra Jánoshalmán és Kiskunhalason 
jártak, a 10.AB osztály Péter Péter tanár úr 
vezetésével 2 napot töltött Alsónánán.

� Május 7-én és 8-án Pécsen került sor 
az Országos Táncművészeti Versenyre, 
ahol iskolánk tanulói, Bíró Laura és Győri 
Petra (7.A) is tagjai voltak a versenyben 
első helyezést elért csapatnak. Mindketten 
Halasi Henrietta tanárnő tanítványai. 
� Május 21-én Palotáson (Nógrád me-

gyében) rendezték meg a III. Palotási 
Tortafesztivált, ahol gézás diákként Illés 
Imola 11.A osztályos tanuló is részt vett. 
„Cukorvirág” kategóriában I. és II. díjat is 
szerzett, valamint kiérdemelte a Palotási 
Tortafesztivál Bajnoka címet. 
� Május 24-én Budapesten, a Nemzeti 

Színházban mutatták be a KLIK által szer-
vezett és �nanszírozott színházi előadást 
„Fekete ég – Fehér felhő” címmel, amely-
hez az útiköltséget és a belépőjegyeket is 
a KLIK biztosította a középiskolás diákok 
és a kísérő tanárok számára. A Nemzeti 
Színház művészei a Nagy Háború 100. év-
fordulójára emlékeztek a műsorral, amely-
nek első része felidézte az I. világháború 
eseményeit, harcait, katonáit magyar írók 
írásai alapján. A második részben pedig 
Molnár Ferenc: Fehér felhő című egyfel-
vonásos darabját adták elő a színészek. Is-
kolánkból 21 tanuló nézte meg az előadást 
Péter Albert tanár úr kíséretével. 
� A II. Géza Gimnáziumban is rend-

ben lezajlottak az Országos Kompeten-
ciamérések: május 18-án a 8. osztályosok 
német és angol nyelvi felmérést írtak, má-
jus 25-én a 8. és 10. évfolyamosok szöveg-
értési és matematikai felmérésben vettek 
részt. 

� Május 27-én került sor az idei TETT-
re KÉSZ NAP elnevezésű rendezvényre, 
amelynek idén Bátaszék város és a II. Géza 
Gimnázium volt a házigazdája. A TETT 
hét településének általános iskoláiból és 
gimnáziumunkból érkezett 7-8. osztályo-
sok 4 fős csapatokkal vettek részt a prog-
ramokban. A II. Géza Gimnáziumban 
reggelivel kezdődött a program, majd a 
paksi Energetikai Szakközépiskola diákjai 
látványos �zika kísérleteket mutattak be. 
Ezután a csapatok egy rövid�lmet néztek 
meg a TETT és az NRHT tevékenységéről. 
Erről egy hallásértési feladatlapot töltöttek 
ki. Ezt követően a vendégek városismereti 
túrára indultak Bátaszéken. A hagyomá-
nyoktól eltérően a csapatok „vérre menő” 
versengése helyett egy tartalmas város-
ismereti séta keretében, a gézás diákok 
kalauzolásával, közreműködésével alapo-
sabban megismerhették a környező kis te-
lepülésekről érkezett iskolások is Bátaszék 
fontosabb nevezetességeit. Az új toronnyal 
büszkélkedő templom, a romkert, a tájház 
után útjuk a kisváros legújabb büszkeségé-
hez, a Szent Orbán kápolna mellett álló, az 
Európa Év Fája címet elnyert öreg molyhos 
tölgyhöz vezetett. Finom ebéddel zárult az 
idei bátaszéki  TETT-re KÉSZ NAP, amely 
bizonyára új ismeretekkel és élményekkel 
gazdagította a résztvevőket, egymás jobb 
megismerésének jegyében. A változatos 
programokat Neidhardtné Gyarmati Er-
zsébet tagintézmény-vezető és Sümegi 
József címzetes igazgató szervezte meg és 
bonyolította le.                           Horváth Jánosné

Hasznos tudnivalók
BEIRATKOZÁS: 

2016. június 22-én (szerdán) 9-12 órá-
ig kerül sor a következő tanévben ta-
nulmányaikat a II. Géza Gimnázium-
ban a 7., illetve a 9. évfolyamon meg-
kezdő új diákok beiratkozására.

NYÁRI NYITVA TARTÁS: 
Hivatalos ügyintézésre szerdánként 
8-12 óráig lesz lehetőség a gimnázium 
titkárságán személyesen vagy telefo-
non a 74/493-358-as telefonszámon. 
Más napokon az iskola nem lesz nyit-
va.
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H Í R E K

A gyerekek bőre érzékeny, 
emiatt fokozottan hajlamos 
a leégésre és a napszúrásra is. 
Fontos tudni, hogy nem csu-
pán a nyári napsugarak káro-
sak, hanem már április, május 
hónap folyamán is komoly 
veszélynek vannak kitéve a ki-
csik. A gyerekek legtöbb idejü-
ket a szabad levegőn töltik, amikor forrón 
tűz a nap, akkor mindenképpen árnyékban 
kell tartózkodni és célszerű megfelelő mi-
nőségű fényvédő krémeket is alkalmazni.

A helyes fényvédelem kiválasztásához és 
alkalmazásához fontos ismerni a faktor-
szám jelentését. Az SPF, vagyis sun protec-
tion factor azt mutatja meg, hogy egy adott 
készítmény milyen mértékű UV-B sugárzás 
elleni védelemmel bír. Egy égető, meleg 
nyári napon a bőr 10 perc alatt megéghet, 
de egy magas faktorszámú napvédő krém 
használatával több ideig napozhatunk. Sta-

tisztikák szerint egy súlyos 
leégés gyermekkorban meg-
duplázza az esélyét annak, 
hogy valaki élete során bőrrá-
kos tüneteket tapasztaljon.

Minél kisebb a baba, annál 
veszélyesebb számára a túl-
zott napoztatás. A gyerekeket 
legalább 30-as faktorszámú 

gyermeknaptejjel kell kenni, egyesek sze-
rint pedig célszerű ennél erősebb védelem-
mel is ellátni. Fontos tudni azonban, hogy 
egy 30-as és egy 50-es faktorszámú fényvé-
dők hatékonysága között nem olyan nagy a 
különbség, az utóbbi azonban sokkal több 
összetevőt tartalmazhat, amely az érzékeny 
bőrű gyerekek számára kellemetlensége-
ket okozhat. Természetesen ez a különbség 
függ a termék minőségétől és a benne talál-
ható összetevőktől is. A 6 hónapos kor alatti 
gyermek bőre még nem készült fel a direkt 
napsütéssel való találkozásra, még nem ter-

melődött elég melanin, hogy megvédje őt. 
Ha napon tartózkodik, akkor sűrűn szö-
vött, de laza ruházatot, sapkát adjunk rá és 
csináljunk neki árnyékot: a babakocsiban, 
kis sátorban vagy bármilyen más módon. 6 
hónap alatti gyermek esetében ha lehet, ke-
rüljük a fényvédő termékek használatát és 
inkább gondoskodjunk arról, hogy ne érje 
őt direkt napfény. Ha mégis szükséges, ak-
kor válasszunk bio terméket.

A hagyományos naptejek nagyon sok 
kémiai anyagot tartalmaznak, amelyek 
károsak lehetnek a gyermekünk számára 
vagy allergiát válthatnak ki. Célszerű ezért 
minden naptejjel előzetesen próbát tenni, 
hogy elkerüljük az allergiás reakciókat. A 
természetes és bio naptejek is okozhatnak 
allergiát! Természetes vagy bio naptej nö-
vényi összetevője is kiválthat allergiás re-
akciókat, úgyhogy a próbát kis bőrfelüle-
ten soha ne hagyjuk el!

Bacsi-Valkai Kornélia-védőnő

„A mi sorsunk és a következő nemzedé-
kek sorsa függ attól, hogy napjainkban mit 
teszünk, és mit mulasztunk el megtenni a 
környezet védelmében” – kezdte előadását 
Gaál Zoltánné, az ÁNTSZ Közegészség-
ügyi Osztályának munkatársa. Víz nélkül 
nincs élet. A Föld felszíne a víz jelenléte 
nélkül hasonlítana a Hold, vagy a Mars 
felszínéhez: élettelen kősivatag volna, ahol 
az általunk ismert életformák sem alakul-
hattak volna ki. Testünk 70%-a víz, tehát 
szervezetünk számára a legfontosabb al-
kotóelem. Az ember étel nélkül hetekig is 
elélhet, de víz nélkül csak alig pár napig. 
A Föld teljes vízmennyiségének 97,2%-a 
az ember számára élvezhetetlen sós ten-
gervíz. A vízkészlet 2,14%-a a sarki jégben 
és a gleccserekben található, míg 0,001%-
a felhők, köd és vízgőz formájában az at-
moszférában van jelen. Mindössze 0,6%-
ot, vagyis 8,7 millió km3-t tesz ki az az 
édesvízmennyiség, aminek 3%-a felszíni 
víz (tavak és folyók), 97%-a pedig felszín 
alatti víz. 

Az ivóvizet általában a föld felszíne 
alól, ritkábban folyókból, vagy tavakból 
nyerhetjük. Ezeket a helyeket vízbázisok-
nak nevezzük. A vízbázisok megvédése a 

szennyeződésektől létkérdés a jelenünk és 
a jövőnk szempontjából. Ivóvízkincsünk 
tisztaságát elsősorban a nem megfelelően 
kezelt szennyvizek fenyegetik. Ezért fon-
tos, hogy minél több szennyvízcsatorna 
és korszerű szennyvíztisztító telep épül-
jön. Ismeretes a lakosság körében, hogy 

az elmúlt évben Bátaszéken is rendkívül 
jelentős fejlesztéseket sikerült véghezvinni 
az ivóvíz minőségének javítása érdekében. 
Felmerül a kérdés, hogy az egyszerű em-
ber tehet-e valamit a vízért, környezeté-
ért? Vajon rajtunk is múlik-e, hogy később 
nekünk, és az utánunk jövő nemzedékek-
nek is lesz-e elegendő ivóvizük? A válasz 
egyértelmű: igen, mindenki tehet valamit, 
így Ön is. Ha fogyasztási szokásainkat úgy 

alakítjuk, hogy kevesebb legyen a hulla-
dék; ha az energiával, a vízzel ésszerűen 
takarékoskodunk; ha a veszélyes hulla-
dékokat (akkumulátorok, elemek, gyógy-
szerek, vegyszerek, stb.) nem a szemétbe 
dobjuk, hanem a szelektív hulladékgyűjtő-
be; és hosszan folytathatnánk a sort. Ma-
gyarország és a Föld környezeti állapota 
nagyrészt attól függ, elhisszük-e, hogy raj-
tunk is múlnak a dolgok. Ha ezt elhisszük, 
akkor van remény, mert meg fogjuk tenni 
azt, ami rajtunk áll. Gaál Zoltánné szak-
értőnk felhívta a �gyelmünket arra, hogy 
az ivóvíz a legszigorúbban ellenőrzött élel-
miszer. A csapvíz minőségét laboratóriu-
mokban rendszeresen és szigorú szabályok 
alapján 54 szempont szerint ellenőrzik. 
Törvény írja elő, hogy vízmintákat vegye-
nek rendszeresen a vízlelőhelyen, a tisztí-
tási folyamat végén, a víztározó medencé-
ből, a csőhálózat különböző pontjairól és 
a vízcsapokból is. Szakértőnk szerint a bá-
taszéki csapvíz kiváló minőségű, ráadásul, 
ha csapvizet iszunk a drága ásványvizek 
helyett, akkor kevesebb hulladék képződik 
és így mi is tehetünk a környezetünkért.

Június 30-án Simon Judit gyógype-
dagógus, individuál pszichológus lesz a 
vendégünk Békében Önmagunkkal című 
interaktív előadásával. Minden kedves ér-
deklődőt várunk!                                     -Hódi-

HÍREK A KLUBBÓL

Gyermekek fényvédelme
MIT KELL TUDNI A NAPTEJEKRŐL ÉS KRÉMEKRŐL?
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E S E M É N Y E K

Egyesületünk taglétszáma 2015. év-
ben stagnált, a kilépők száma meg-
egyezett a belépők számával. Akik ki-
léptek, ők részben elfoglaltság miatt, 
részben anyagi okokból, egy részük 
viszont érdektelenség miatt kizárás-
ra került (egy három évvel ezelőtti 
döntés értelmében a vezetőségnek 
joga van ilyen lépést tenni). 2015. 
évi programjaink jól sikerültek, az 
egyesületi családok aktív részvételt 
mutattak. A 2015. év hónapokra való 
bontásban ezt a képet mutatta:

Március: Adományosztás (ráma). 
• Húsvéti kézműves foglalkozás a vá-
rosi könyvtárban. • Segítségnyújtás a 
véradáson.

Április: Részvétel a várostakarítá-
si programban. • Szerződés aláírása 
az Alisca Terra K�.-vel a „Hulla-
dékból adomány” programban  való 
részvételről.

Május: ENSZ a család évének 
évfordulója alkalmából szervezett 
mini konferencia,  országos NOE 
program részeként. Előadó: Fekete 
Zoltán és Feketéné Takács Andrea • 
Városi gyereknap. • Szekszárd, kon-
ferencia.

Június: Szekszárd, régiós találko-
zón való részvétel.

Július: Néhány gyermek a Roma 
Nem zetiségi Önkormányzat segítsé-
gével Balatonlellén tölthetett pár na pot.

Augusztus: Véradáson való segít-
ségnyújtás.

Szeptember: Segítségnyújtás a 
városi könyvtár által szervezett őszi 
játszóteres napon. • Gasztronómiai 
esten való részvétel.

Október: Részvétel a művelődési 
ház által szervezett tökfaragáson.

November: A könyvtár által szer-
vezett jubileumi faültetés progra-
mon segítőként vettünk részt.

December: Karácsonyi kézműves 
foglalkozás, jött a Mikulás.

Programjaink anyagi  
hátterét biztosította

Városi önkormányzat pályázatán 
elnyert 50 000 Ft, az adó 1%-ából: 
63 700 Ft, tagdíjbevételből: 180 000 
Ft. Tagcsaládjaink életét segítő fel-
ajánlások: reszelt tök, élő kárász, 
töpörtyű, élő kacsa, valamint egy 
felajánlás, mely Erzsébet utalvány 
formájában magánszemélytől ér-
kezett. 

A régiós központ 9 családunknak 
tudott tartós élelmiszercsomagot 
osztani decemberben. Mi decem-
berben a Gondozási Központ mun-
káját segítettük édesség és ruhane-
mű felajánlással.

Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, aki valamilyen mó-
don hozzájárult az egyesület sikeres 
és eredményes munkájához, remél-
jük 2016-ban is támogatják, segítik 
szervezetünket.

Beszámoló a Bátaszéki Nagycsaládosok 
Egyesülete 2015. évi tevékenységérôl Mini Galéria

Mészáros Vilmosné ajándéktárgyak
Megtekinthető: júliusban

Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy könyvtárunk a nyári idő-
szakban az alábbi szombatokon ZÁRVA tart: június 25-én, jú-
lius 9-én, július 23-án, augusztus 6-án és augusztus 20-án.

Ettől eltekintve a megszokott nyitvatartási időben várjuk 
kedves Olvasóinkat!

Kérjük, keresse fel honlapunkat! 
www.kgyvk.hu

VÁROSI GYERMEKNAP
A Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete és a Keresz-
tély Gyula Városi Könyvtár szervezésében május 28-án 
szombaton, gyermeknapon vehettek részt azok, akik 
kilátogattak a Besigheim Játszótérre. A szervezők ze-
nét, játékokat, kézműves foglalkozásokat, közlekedési 
vetélkedőt, örömzenét és lu�eregetést kínáltak prog-
ramként a jelenlévőknek. Az elmaradhatatlan zsíros 
kenyérből délutánra már versenyprogram lett, persze 
mindez értékes nyeremények reményében; de jelen 
voltak a tűzoltók, a mentők, a rendőrök, a kosarasok és 
természetesen a legfőbb résztvevők: maguk a gyerme-
kek. A szervezők köszönetüket fejezik ki mindazok-
nak, akik munkájukkal hozzájárultak a rendezvény si-
keréhez, és természetesen köszönet illeti mindazokat, 
akik velünk együtt játszottak.       A szervezők

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot 
azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük 
során. Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jo-
gait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi 
elérhetőségeken.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány • 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. • Telefon: 06 (1) 342-6355, 
06-70-330-5384 • E-mail: panasz@cchr.hu • Weboldal: www.
emberijogok.hu

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési ren-
dellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató 
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. • Telefon: 06 (1) 342-6355, 
06-70-330-5384 • E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.
emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI
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NEMZETÔRSÉG
· 2016 januárjától ismét munkába állt a csapatunk. 

Január 12-én Szekszárdon voltunk a Doni megemlé-
kezés 73. évfordulója alkalmából, ahol – mint minden 
évben – díszőrséget álltunk a történelmi zászlókkal és 
koszorúztunk is. A rendezvényt a Babits Mihály Mű-
velődési Ház és Művészetek Háza, a Magyar Nem-
zetőrség Országos Szövetségének Katonai Hagyo-
mányőrző Tagozata, valamint a Szekszárd Megyei 
Jogú Városi Szervezete képviselte a szekszárdi máso-
dik világháborús emlékműnél.

· Január 17-én Bogyiszlón, szintén a Doni meg-
emlékezés 73. évfordulója alkalmából díszőrséget 
álltunk a történelmi zászlókkal. A felkérést a bogyi-
szlói polgármester úrtól kaptuk.

· Február 5-én az általános iskola felkérésére a felső 
tagozatos diákok farsangi rendezvényén vettünk részt. 
Február 6-án az alsó tagozatos diákok farsangi rendez-
vényét biztosítottuk. Február 13-án a Városi Óvoda 
farsangját felügyeltük.

· Március 15-én az 1848-as Emlékműnél vettünk 
részt a városi ünnepségen. Itt is zászlókat tartottunk 
és koszorút helyeztünk el. 

· Április 14-én az óvodai kerékpáros versenyt biz-
tosítottuk.

· Április 23-án a városi takarításon vettünk részt a 
Polgárőrséggel karöltve.

· Április 30-án a Városi Majálison is közreműködtünk, 
ahol szintén a Polgárőrséggel közösen dolgoztunk.

· Május 28-án Szekszárdon, a Hősök napi megem-
lékezésen jelentünk meg, díszőrséget álltunk a törté-
nelmi zászlókkal és koszorúztunk. 

Kamenszky Tamás Nemzetőr megyei vezető

H Í R E K  –  S P O R T H Í R E K

Óvodás (kiscsoport, �úk): 1. Matejcsek Vajk, 
2. Papp Zalán, 3. Tóth Bulcsú Juta. Óvodás 
(kiscsoport, lányok): 1. Beke Míra, 2. Roszpo-
pa Orsolya, 3. Fülöp Adél.
Középsősök (�úk): 1. Maschl Bertalan, 2. Vö-
rös Botond, 3. Péter Gábor. Középsősök (lá-
nyok): 1. Péter Panna
Nagycsoportosok (�úk): 1. Beke Csongor, 2. 
Horváth Bence, 3. Tóth Vászoly Vata. Nagycso-
portosok (lányok): 1. Izsák Fruzsina, 2. Pom-
sár Anna, 3. Péter Dorka
Óvodás triatlon (�úk): 1. Beke Dorián, 2. 
Maschl Richárd, 3. Halasi Lóránt. Óvodás tri-
atlon (lány): 1. Kollár Lilla
Újonc 1 (�úk): 1. Salamon Csanád, 2. Elekes 

Máté, 3. Izsák Bence. Újonc 1 (lányok): 1. 
Schön Panka, 2. Mattenheim Liza.
Újonc 2 (�úk): 1. Várda Levente, 2. Puskás 
Levente. Újonc2 (lányok): 1. Vén Hanga, 2. 
Maschl Rita, 3. Mattenheim Janka 
Családi váltó (-61): 1. Szeghy Petra, Puskás 
Vencel, Puskás Donát. Családi váltó (61-80): 1. 
Horváth Ákos, Horváth Gergő, Farkas András. 
2. Bozsolik Ákos, Bozsolik Szabolcs, Bozsolik 
Zoltán. 3. Szabó Bence, Demjén József, Demjén 
Ábel
Családi váltó (81-100): 1. Nagy Ákos, Nagy 
János, Nagy Péter. 2. Csendes József, Csendes 
Szonja, Csendesné Erika. 3. Bozsolik Róbert, 
Bozsolik Dávid, Bozsolik Zsó�a

Családi váltó (100+): 1. Halasi Dezső, Halasi 
Tamás, Halasi Loránd
Gyermek kategória (lány): 1. Zoltán Nóra, 2. 
Vén Csenge. Gyermek (�úk) 1. Fekete András
Serdülő (lány): 1. Tumpek Fanni, 2. Sörös 
Noémi, 3. Schroth Anna. Serdülő (�úk): 1. 
Borza Bálint, 2. Polyák Dániel, 3. Mattenheim 
Bálint
I� korosztály (lány): 1. Metz Zsó�a. I� korosz-
tály (�úk): 1. Béda Zsombor, 2. Dahoud Emil
Baráti váltó (-24): 1. Bozsó Máté, Rein Viktor, 
Péter Olivér. 2. Kovács Sándor, Storcz Boglárka, 
Pap Zaránd. 3. Bakó Bálint, Farkas Áron, Nagy 
Gergő

(Folytatás a következő oldalon.)

A TÛZOLTÓSÁG MÁJUSA
Káresetek szempontjából a májusi jellemzően a balesetek hónapja volt. 
Először két személyautó törte össze egymást az M6 lehajtójánál. A hónap 
végén egy kamionos gyalult le egy fát Pörbölyön, letörte egy személygép-
kocsi tükrét. A magával hurcolt, letört faággal kiszakította az 1.000 literes 
üzemanyag tartályát, mely így csöpögni kezdett. Ez a kettő káreset emel-
kedik ki a riasztásaink közül. Jelenleg az idén 32 riasztásnál tartunk.

Május 4-én megtartottuk szokásos Tűzoltó napunkat, mely során be-
jártuk gépjárműveinkkel az egész várost. Közben megkoszorúztuk a 
Flórián szobrot. 
Mise után a jubilá-
ló kollégák vehettek 
át emléktárgyakat. 
Zárásul a templom-
kertben vendégül 
láttuk a megjelente-
ket krá�ival, borral, 
üdítővel.

Nagy sikerünk 
volt május 28-án 
a gyermeknapon, 
ahol reggel 8 órától 
délután háromig ugrálhattak a gyerekek a tűzoltóautó tetejéről a felfújt 
ugrópárnánkra. Az eseményről fotók és �lm is készült, melyek a honla-
punkon megtekinthetők.

Nem kisebb sikert arattunk másnap, május 29-én, a megyei tűzoltóver-
senyen, melyet Pakson rendeztek meg. Három csapattal indultunk, mind-
három csapat elhozta az első helyet és az ezzel járó kupát. Ez nagy szó.

Reméljük, a június hónap káresetekben csendes, egyéb programjaink-
ban viszont hasonlóan sikeres lesz, mint a május volt. Ajánlom honlapun-
kat, ahonnan tájékozódhatnak az aktualitásokról: www.bataszekot.extra.
hu, illetve Facebook oldalunkat is.                                                Fleischer Tibor

Az esô sem moshatta el a IX. Bátaszéki Triatlon Kupát
Az idei évben az időjárás nem volt kegyes a Triatlon Kupán résztvevőkhöz. Már reggel 8 órakor a rajtszámok és az egyen pólók kiosz-
tásakor szépen, csendesen esett az eső, de a lelkes amatőrök és pro�k türelmesen várakoztak arra a pillanatra, amikor a startpisztoly 
eldördül és megmutathatják tudásukat. Idén is rengetegen regisztráltak a kupára és számos kategóriában, sok érmessel zárult a prog-
ram 14:45 tájékában. Íme a részletes eredménytáblázat, kategóriánként:
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Baráti váltó (25-30): 1. Gáll Kristóf, Bozso-
lik Szabolcs, Ruppert Edmond 2. Nagy-Jánosi 
Botond, Csendes Marcell, Izsák Bence. 3. Kiss 
Áron, Ligeti Áron, Matzkovics Milán
Baráti váltó (31-35): 1. Zoltán Nóra, Foder-
mayer Anna, Sükösdi Daniella. 2. Szabó Bence, 
Szabó Dalma, Sükösdi Fanni. 3. Ligeti 
Ákos, Schön Zsanka, Máté Mirkó
Baráti váltó (36-40): 1. Tihanyi Jan-
ka, Csendes Szonja, Edelényi Nóra. 2. 
Bozsolik Ákos, Frányó Zorka, Sánta 
Barbara. 3. Rajnai Viktória, Tóth Nóra, 
Schrot Kinga
Baráti váltó (41-60): 1. Kiss Levente, 
Szeifert Géza Bálint, Faller Martin. 2. 
Farkas András, Pataki Róbert, Lovrity 
Ákos. 3. Matajsz Réka, Modok Adrián, 
Rácz Krisztián

Baráti váltó (61-100): 1. Péter Judit, Kiss Mar-
git, Adorján Viktória
Baráti váltó (100+): 1. Molnár Gábor Zoltán, 
Molnár Gábor Attila, Molnár Gábor Ádám. 
2. Heilmanné Luca Krisztina, Tóth Vivien, 
Mórocz Zoltánné

Amatőr triatlon iúsági: 1. Somosi Szabolcs
Serdülő (�ú): 1. Mattenheim Bálint
Serdülő (lányok): 1. Holtversenyben: Bertalan 
Anett és Mezei Réka
Felnőtt: 1. Roszpopa Péter. 2. Makay Péter. 3. 
Nagy Tamás

Senior: 1. Jánosi Balázs. 2. Trautmann Ta-
más. 3. Zákányi József
„Molyhos” futás: Fér�: 1. Czencz Péter. 
Női: 1. Szeghy Petra
Csak futás-úszás kategória: 1. I�. Czencz 
Péter. 2. Id. Czencz Péter. 3. Schrancz Róbert
Amatőr triatlon váltó: 1. Kiss Levente, 
Szeifert Géza Bálint, Faller Martin. 2. 
Nagy Ákos, Nagy János, Nagy Péter
Gratulálunk mind a helyezetteknek, mind a 
résztvevőknek! Gyönyörű eredmények szü-
lettek!                                                      Pécsi Edit

S P O R T H Í R E K

Május 28-án lezárult a 8 fordulós Nyuszi 
Bajnokság, ahol egész éves teljesítményün-
kért érmekkel a nyakunkban térhettünk 
haza. Az egész évet tükrözte, hogy csapa-
tunk ott van a 19 csapat részvételével zajló 
bajnokság erős középmezőnyében és csak 
olyan csapatoktól szenvedtünk nagymér-
tékű vereséget, melyek más körülmények 
között, jobb adottságokkal rendelkeznek 
(Pécs, Bonyhád). Összegezve az évet, szin-
te az összes mérkőzésünk végig 
izgalmas, szoros játék volt, ezzel 
Szekszárd és Paks színvonalához 
emelkedhettek ebben a korosztály-
ban Bátaszéki Oroszlánjaink.

Ennek tudatában a végső mér-
kőzéseknek optimistán indultunk 
neki, és az aranyérmet céloztuk 
meg. Sajnos az utolsó forduló sor-
solása számunkra nem kedvezett, 
mert az első mérkőzést a későbbi 
győztessel, az Atom Manók csa-
patával (Paks) vívtuk. Végig szo-
ros volt az eredmény, és bíztunk a 
győzelemben. Félidőben 8-8-as eredmény-
nyel kezdtük a büntetődobásokat, ahol saj-
nos végig kimaradtak a dobások. Nálunk 
Gáll Kristóf talált csak a kosárba, míg az 
ellenfél 7 játékosa is pontot szerzett, így 6 
pontos hátrányból indultunk a harmadik 
negyedben. Ezután rengeteg ziccerünk ki-
maradt, ezáltal ez a különbség megmaradt 
a végeredményig. Kiemelkedő volt Bozso-
lik Szabolcs védekezése, ahogy az ellenfél 
legjobbját teljes mértékben hatástalanítot-

ta és labdaszerzéseivel támadásában is jól 
teljesített. Papp Zente és Izsák Bence véde-
kezése is kimagasló volt, amit általában el-
mondhatunk az egész csapat védekezésére. 
Gáll Kristóf támadásban volt eredményes, 
és büntetőit is értékesítette.

Atom Manók – Bátaszéki Oroszlánok: 23-
15 (4-2, 4-6, 1-2, 7-4, bünt.: 7-1). Pontszer-
zők: Gáll K. 6, Bozsolik Sz. 2, Papp Zente 
2, Komonyi B. 2, Ruppert E. 2, Grill Z. 1.

Sajnos a másik csoportban két olyan csa-
pat volt, amit előző mérkőzéseken mind 
győzelemmel zártunk. A Mányoki Sasokat 
a bajnokság során kétszer vertük 24-18 és 
31-20-as eredménnyel, és egyszer szenved-
tünk vereséget 13-15-re – a sorsolások ré-
vén mégis ők vívhatták a döntőt, míg mi a 
bronzért a Zombaskettel küzdöttünk (akik 
ellen 30-20-as győzelemmel zártunk még 
a 6. fordulóban). Viszont két kimagasló 
teljesítményű játékost el kellett engedjek 

fellépésre, és a hosszú szünet sem tett jót 
a meccsre várakozó játékosaimnak. Itt is 
a félidei büntetőknél kezdődtek a problé-
mák, amibe 10-10-es eredménnyel vág-
tunk bele, és ott 15-13-ra vette át a veze-
tést az ellenfél, ami ennél a mérkőzésnél is 
megmaradt. Bár az utolsó percben 33-32-
es hátránynál (20 mp-el a vége előtt) időt 
kértem, a megbeszélt taktikát sajnos nem 
tudtuk ponttal befejezni, és ebből az ellen-

fél még egy gyors indítással pontot 
szerzett. Kimagasló teljesítményt 
Gáll Kristóf és Kiss Áron nyújtott és 
ezzel többször reményt adtak a győ-
zelemre. Izsák Bence rengeteg lab-
daszerzését sajnos nem tudta meg-
felelően kamatoztatni, mert labda-
vezetési technikáján még csiszolni 
kell, mivel csak nemrég csatlakozott 
a csapathoz, viszont úgy gondolom, 
már első mérkőzésén remek játékot 
mutatott!

Zombasket – Bátaszéki Oroszlá-
nok: 35-32 (8-4, 2-6, 10-8, 10-11 

bünt.: 5-3). Pontszerzők: Gáll K. 10, Papp 
Zente 5, Grill Z. 4, Géringer K. 4, Izsák B. 
4, Papp Zaránd 2, Ruppert E. 2, Heberling 
B. 1. A két mérkőzés legjobbja Gáll Kristóf 
volt. Gratulálok!

A Nyuszi Kupa B csoportjának végered-
ménye: 1. Atom Manók, 2. Mányoki Sasok, 
3. Zombasket, 4. Bátaszéki Oroszlánok.

Köszönöm a csapatnak és a szülőknek az 
egész éves támogatást, és hogy ilyen remek 
gyerekeket edzhetek!          Matejcsek-Lerch Éva

Véget ért a gyermekek megyei kosárlabda-bajnoksága
A BÁTASZÉKI OROSZLÁNOK MÉRLEGE A NYUSZI KUPÁN
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Püspöki Roland (Bátaszék) – Székely Anna (Bátaszék)
Halmosi János (Bátaszék) – Bede Krisztina (Bátaszék)

GÓLYAHÍREK

GYÁSZHÍREK
Csoboth Pálné Mezei Mónika 1934
Sipos Sándor 1938
Vida Mihályné Péter Margit 1932
Ódor Jánosné Iglói Matild 1957
Sárközi Jánosné Sági Emma 1936
Kajsza Józsefné Bencsik Etelka 1930
Buzás István János 1947
Szentes Lajosné Knauer Anna 1935
Récsei János 1938

Facskó Natasa 05.03.
Molnár Balázs Krisztián 05.03.
Szegedi Géza Barna 05.18.
Ritter Dorka 05.28.

EK

NÁLUNK A LÁTÁS MEGFIZETHETŐ!

Szemüvegek készítése, javítása 
helyben, rövid határidővel

MOLNÁR PÉTER
látszerész mester

DR. CSÁKI MÓNIKA
szemész főorvos

Szemészeti-gyermekszemészeti
magánrendelés

Ingyenes látásvizsgálat,  
kontaktlencse illesztés

minden nap, időpont egyeztetéssel
MOLNÁR RÉKA

optometrista és kontaktológus

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


