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JÁTÉKOT HIRDET BÁTASZÉK 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Bárki megtippelheti, hogy vajon mekkora szavazatszámmal zárt 
2016. február 29-én a magyar fa az Európai Év Fája versenyen. 
A szavazatszám elrejtése előtt 45 939 szavazattal állt az első he-
lyen Bátaszék legöregebb fája.

Tippjét az alábbi e-mail címen adhatja le 
április 18-ig: molyhos.tolgy@bataszekph.hu.
Kérjük, a TIPP (szavazatszám) mellett írja meg 

pontos nevét, értesítésének e-mail címét.

Akinek a tippje leginkább megközelíti a szavazatok 
végeredményét, annak bátaszéki ajándékcsomag lesz a jutalma.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E KÖ N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

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 2016. évi költségvetés 

A költségvetés fő összege 929 935 000 Ft. 
Az idei évben tovább csökkent az állami 
� nanszírozások mértéke. Alul� nanszí-
rozottság jellemző, ennek ellenére sike-
rült takarékos, biztonságos költségvetést 
összeállítani. A bevételi oldalon jelen-
tős szerepe van a helyi adókból várható 
265 716 000 Ft-os összegnek, az előző évi 
pénzmaradványnak, ami 152 140 000 Ft, 
illetve ehhez jön még a TETT-től érkező 
támogatás. A kiadási oldalon szerepelnek 
az intézmények biztonságos működéséhez 
szükséges összegek, továbbra is támogatja 
a költségvetés a nemzetiségi önkormány-
zatokat, az egyesületeket, a civil szerve-
zeteket és biztosítja a szociális ellátás te-
rületén szükséges forrásokat is. Ebben az 
évben rendelkezésre áll 60 171 000 Ft fej-
lesztési céltartalék, 30 657 000 Ft működé-
si céltartalék és 20 817 000 forint összegű 
általános tartalék. 

A közművelődési 
intézményekről

Elfogadta a képviselő-testület a város köz-
művelődési intézményeinek – a Keresztély 
Gyula Városi Könyvtár és a Pető�  Sándor 
Művelődési Ház – tavalyi évről szóló be-
számolóját és a 2016. évi terveket. Az egyik 
legnagyobb kihívást azt jelenti a közműve-
lődési intézmények számára, hogy a folya-
matosan és gyorsan változó világban szol-
gáltatásaik megfeleljenek az elvárásoknak. 
A 2015-ös évben számos új kulturális ese-
mény színesítette a város közművelődési 
életét, illetve az idei év is mozgalmas lesz 
– többek között erről számoltak be az in-
tézményvezetők.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház 
átalakítására tervező megbízása

Az elmúlt évek, évtizedek során a műve-
lődési ház épülete és annak helyiségei igen 
nagy kihasználtságúak. Több civil szervezet 
és egyesület veszi igénybe a tevékenységi 
körüknek megfelelő rendezvények meg-
tartására. Már korábban is felmerült az az 
igény, miszerint tágasabb, több funkció 
ellátására képes épületegyüttest kellene ki-
alakítani. A jelenlegi pályázati felhívások át-
tekintése után megállapítható, hogy pályá-
zati forrást sem lehet bevonni, mivel ilyen 
jellegű megvalósulás a pályázati felhívásban 
szereplő feltételeknek nem felel meg. Saját 
forrás biztosítása mellett szükséges megva-
lósítani a meglévő épület átalakítását az igé-
nyekhez leginkább igazodó módon.

A képviselő-testület elfogadta az intéz-
mény teljes átalakítására a vázlatterv elké-
szítését, melyre az Építész Alkotóműhely 
K
 -t bízza meg. A feladat ellátásához szük-
séges bruttó 825 500 Ft-ot az önkormány-
zat 2016. évi költségvetésében a tervezési, 
pályázat-előkészítési feladatokra elkülöní-
tett céltartalék-keret terhére biztosítja.

Pályázatok előkészítése

Még a február 17-i rendkívüli testületi ülésen 
fogadták el a képviselők a következő tervek 
elkészítését: a Mozi tér és környezetének csa-
padékvíz elvezetése; a meglévő kerékpárút 
folytatása (Szentháromság tér 5. számtól a 
Cigány árokig, majd tovább a Bát-Grill Kft . 
telephelyéig, illetve a Budai utcában a Bezer-
édj utcától a Bonyhádi utcáig, majd tovább a 
Szenes úton a vasútállomásig); a Vörösmar-
ty u. 8. szám alatt lévő Gondozási Központ 
épületének felújítása és bővítése. 

A március 2-i ülésen pedig az alábbi 
előkészítő terveket szavazták meg: az ipa-
ri park fejlesztése (valamennyi telek meg-
közelítésére, ellátására vonatkozóan); a 
templom közvetlen környezetének felújí-
tása (a templomkertet körülvevő kerítés 
helyreállítási munkáit is beleértve, ezen 
kívül pedig a templomtól keletre új egy-
séges térkő burkolat készülne, mely alkal-
mas a helyi piac számára is, a parkoló ki-
alakítása is módosításra kerül a tervben, 
valamint a rendezvénytér is megújulna); 
a Bátaszék, Kossuth u. 3. szám alatt lévő 
Civil-ház külső-belső felújítási munkáira 
(a támogatható tevékenységek fi gyelembe 
vételével).

A Szent Orbán kápolnához 
vezető út megvásárlása

A tavalyi esztendőben az öreg molyhos 
tölgy lett Magyarországon az „Év Fája” és 
ezzel jogot szerzett az európai megméret-
tetéshez. Az interneten terjedő hatalmas 
érdeklődésnek és a médiák által okozott 
hírverésnek köszönhetően az elmúlt idő-
szakban rengeteg érdeklődő látogatja meg 
ezt a helyszínt. Több alkalommal előfor-
dult, hogy az ideérkező látogatók már az 
út elején elakadtak gépjárműveikkel, mivel 
egy sorompóval zárták el a tulajdonosok 
az utat a közforgalom elől. Az út tulajdo-
nosával, Nagy Istvánnal folytatott egyez-
tetés eredményeként lehetősége nyílt az 
önkormányzatnak az út megvásárlására 
bruttó 500 000 Ft összegért, melyet a kép-
viselők elfogadtak. 

További információkat a www.bataszek.hu 
oldalon az Önkormányzat/Tes  tületi ülések 
menüben olvashatnak.                                  DB

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 

a Caminus Tüzeléstechnikai Kft . 
2016. I. félévében a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatást az alábbi időpontokban végzi Bátaszé-
ken: március 1–31., április 1–30., május 2–31. 

Skoda Ferenc jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EUROMÓKÁRA
2016. július 22–24. között kerül megrendezésre a nemzetközi 
„Euromóka/Jux-Spiele” elnevezésű vidám, játékos sportfesztivál, 
amelynek az erdélyi testvérvárosunk, Gyergyóditró ad otthont. 

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének Köz-
művelődési, Oktatási, Ifj úsági és Sport Bizottsága pályázatot 
hirdet a játékokra utazó leendő csapattagok számára. 

Várjuk mindazon 17-30 életév közötti bátaszéki � atalok je-
lentkezését, akik szívesen részt vennének a versenyen. 

A jelentkezéseket rövid bemutatkozás, tanulmányai során, 
munkájában elért eredményei, sikerei, sporttevékenység, hob-
bi, nyelvismeret feltüntetésévél 2016. április 13-án (szerda) 16 
óráig a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 12. irodájában 
(Bátaszék, Szabadság u. 4.) lehet leadni. 

Bármely területen elért kiemelkedő teljesítmény előny a 10 
fős csapatba kerüléshez, hiszen fontos a csapattagok sokoldalú-
sága, ügyessége, kapcsolatteremtő képessége.

Kérjük, a borítékra írják rá: „EUROMÓKA/JUX-SPIELE”

MEGHÍVÓ
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
54. §-ában foglaltakra � gyelemmel

2016. március 23-án (szerdán) 17.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST 
tart a Városháza földszinti Házasságkötő termében. 

Napirendi javaslat: 
1. Tájékoztató a városi önkormányzat 2015. évi célkitűzései-

nek teljesüléséről
 Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

2. Tájékoztató a városi önkormányzat 2016. évre tervezett 
feladatairól

 Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

3. Tájékoztató a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás 
2015. évi tevékenységéről, a Bátaapáti tároló működéséről

 Előterjesztő: Darabos Józsefné TETT elnök
  dr. Kereki Ferenc igazgató RHK Kft .

4. Lakossági észrevételek, felvetések

Az állampolgárok 13 órától 16.30 óráig a 74/591-507-es vagy a 
74/591-918-as telefonon bejelenthetik javaslataikat, észrevétele-
iket, melyekre a közmeghallgatás alatt választ is kapnak.
 Dr. Bozsolik Róbert
 polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy Bátaszék Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 2-i ülésén 
elfogadta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 4/2016. (III.5.) 
önkormányzati rendeletét. A rendeletben a képviselő-testü-
let egyes magatartási formákat, cselekményeket a közösségi 
együttélés megsértésének minősítette, melynek megvalósí-
tása esetén közigazgatási bírsággal sújtható az állampolgár. 
A rendelet részletes tartalma megtekinthető a város honlapján 
az alábbi link segítségével: http://www.bataszek.hu/kihirde-
tett_rendeletek. 

Kérem az állampolgárokat a rendeletben foglaltak betartására. 
 Skoda Ferenc

 jegyző
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Kedves Barátaim! 
Ismét egy nagyon jó hangulatú rendezvényre szeretnélek meghívni Ben-
neteket húsvét vasárnap! Erre az estére a szeptemberi „Bakelit Péntek” 
óta ismét a legjobb zenék kiválogatásával készültünk – összesen hat hó-
napot. Rendezvényünk mottója: I LOVE ’80–’90. Ez a szlogen erőteljesen 
jelzi, hogy az utolsóhoz hasonlóan, újra egy igazi RETRO DISCO-t szer-
vezünk Számotokra! Aki volt az ominózus szeptemberi rendezvényün-
kön, két dologra emlékezhet:

– Vendégeink 25%-ának életkora nagy örömünkre 50 év feletti, és 50%-
a negyven éven felüli hölgyekből és urakból állt. Úgyhogy most is tegyé-
tek félre az életkorból adódó indokolatlan frusztrációt, mert ez a party 
ismét a „30 pluszos” korosztályt célozza meg elsősorban. 

– Zenei felhozatalunk 22 órától KIZÁRÓLAG a ’80–’90-es évek legna-
gyobb dalaiból áll az ITALO DISCO-tól a FUNKY zenékig! Ez hajnal 2 
óráig nem változik, ez idő alatt nem keverjük a RETRO-t az új zenékkel! 
2.00-kor váltunk zenei stílust, ekkor a legújabb zenékkel folytatjuk a ren-
dezvényt, megtisztelve azokat a fi ataljainkat, akik kezdéstől végigbulizzák 
velünk a RETRO KORSZAK legnagyobb dalait. Szeretettel várunk ismét 
Benneteket, most húsvét alkalmából!                                     Üdvözlettel: Norbi

Február 9-én tartott az Alisca Terra Nkft . 
sajtótájékoztatót, amivel a 2015. évi „Hul-
ladékból adomány” elnevezésű kampány 
lezárult. A tavalyi évben 1 199 556 kg 
kommunális hulladék keletkezett Bátaszé-
ken. Szelektíven 55 544 kg hulladék gyűlt 
össze a házhoz menő gyűjtés keretében és 

a hulladékszigeteken. Zöld hulladék 
225 399 kg képződött, a hulladé-
kudvarokba pedig 643 423 kg 
elkülönítetten gyűjtött hulladé-
kot vitt be a lakosság. 

Az Alisca Terra Nkft . a kö-
zeljövőben megkezdi a pályá-

zaton nyert szelektív gyűjtőe-
dények kiosztását szolgáltatási 

területén. Háztartásonként 
kettő darab 120 literes gyűj-
tőedényre jogosultak a csa-
ládi házakban élő lakosok. 

A kék és sárga fedelű edénye-
ket az Alisca Terra Nkft . ügyfe-

lei a hozzájuk legközelebb lévő hul-
ladékudvarban vehetik át azok nyitvatar-
tási idején. A hulladékgazdálkodási vál-
lalat legközelebbi számlalevelével együtt 
küldendő információs anyagban és szó-
rólapon ad minden részletre kiterjedő 
tájékoztatást az edények szétosztásáról, 
azok helyes használatáról, a szelektív 
hulladékok gyűjtésének pontos módjáról 
és az edények ürítésének időpontjairól. ■

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K P R O G R A M A J Á N L Ó

Február 20-án sok érdeklődő gyűlt össze 
az ünnepélyes táblaavatáson és az azt kö-
vető � lmforgatáson a molyhos tölgynél. 
Szerencsére az időjárás is kedvezett a jó 
hangulatú programnak. Elsőként a Vá-
rosi Óvoda Katica csoportjának műsorát 
láthatták, majd dr. Bozsolik Róbert pol-
gármester mondta el ünnepi gondolatait. 
Őt követte Herendi János kanonok úr, aki 
megáldotta a táblát. A drónos � lmforga-
tásnál a cél az volt, hogy felülről nézve 
Magyarország formáját jelenítsük meg. 

A határokat  facölöpök  jelölték. Akik hoz-
tak magukkal piros pólót, ezekhez a cö-
löpökhöz  álltak, hogy jól látható legyen a 
határvonal, a többiek pedig a határon be-
lül helyezkedtek el. Köszönet jár minden-
kinek, aki megtisztelte ezt a rendezvényt 
és közreműködött a forgatáson, valamint 
szavazott a fára és ismerőseit is buzdította 
a szavazásra! Bízunk a bátaszéki molyhos 
tölgy sikerében az Európai Év Fája ver-
senyben! Az eredményhirdetésre április 
20-án kerül sor.                                         DB

Táblaavatás és forgatás a molyhos tölgynél

a hulladékszigeteken. Zöld hulladék 
225 399 kg képződött, a hulladé-
kudvarokba pedig 643 423 kg 

Az Alisca Terra Nkft . a kö-
zeljövőben megkezdi a pályá-

zaton nyert szelektív gyűjtőe-
dények kiosztását szolgáltatási 

területén. Háztartásonként 
kettő darab 120 literes gyűj-
tőedényre jogosultak a csa-
ládi házakban élő lakosok. 

A kék és sárga fedelű edénye-
ket az Alisca Terra Nkft . ügyfe-

Eredményesen zárult a „Hulladékból adomány” 
kampány a bátaszéki hulladékudvarban

IDÉN IS FOLYTATÓDIK AZ AKCIÓ

Bátaszéki Pedagógus Kórus Vargáné Schwarz Magdolna 82 954 Ft
Legjobb Utcai Csapat Egyesület Cziner Eszter elnök 60 280 Ft
Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete Czikora Ferenc elnök 58 681 Ft
Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete Fejes József elnök 49 834 Ft
Sport Egyesület Bátaszék Mórocz Zoltán elnök 55 552 Ft
Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nagy Tibor 123 395 Ft
Vármegyések Bátaszékért Egyesület Csaba-Tóth Zsó� a 43 504 Ft
 Összesen: 474 200 Ft

Az eseményen az alábbi civil szervezetek és képviselői vettek részt 
és vették át az akcióban való részvételt igazoló emléklapot:

OMV M6 Bátaszék 

SHOP-ELADÓI 
állást hirdet. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az 
omvszekszard@freemail.hu 

címen lehet. 
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Hosszú évek után ismét a helyi általános isko-
la tornacsarnokában rendezte meg a Bátaszé-
ki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde a farsangi 
mulatságát. A nagyszabású rendezvény célja a 
gyermeki szórakoztatáson túl, hogy a befolyt 
összegből megkezdődhessen egy sószoba kiala-
kítása, valamint az intézmény játékparkjának 
bővítése. A rendezvény érdekessége volt, hogy 
ezúttal nem csak a gyermekek, hanem sok eset-
ben a szülők, nagyszülők is jelmezt húztak. Igaz 
tétje is volt, hiszen a csoportlétszámokhoz mér-
ten a legtöbb maskarát viselő óvodai csoport – a 
közeli lovardába – egy ingyenes kiránduláson 
vehet részt. A legaktívabbnak ezúttal a Lovacska 
csoport tagjai és kísérőik bizonyultak. A jelme-
zes felvonulást, majd a csoportok rövid műsorát 
követően az általános iskola mazsorettesei lép-
tek színpadra. Az előadásukat követően kezdetét 
vette a mulatság. A talpalávalót Tanner Vilmos 
és Kis György szolgáltatta. Az estébe nyúló mu-
latság a tombolasorsolással zárult.                     B.D.

Elmúlt a farsangi időszak. Sikeresen, jó hangulatban lett lebo-
nyolítva a disznóvágás, a húshagyati összejövetel és a „Székely 
Unokák” bálja is. A székelyek készülnek a további programok 
megrendezésére. Április 11-én hétfőn, reggel 7 órakor emlékező 
szentmise lesz dr. Németh Kálmán józse  alvi plébános halálá-
nak 50. évfordulója alkalmából a templomban. Bővebb megem-
lékezés a Bátaszéken tartandó „Székely találkozón” lesz, melynek 
időpontja 2016. július 16. A Baráti Kör vezetősége kéri azon ta-
gok és szimpatizánsok jelentkezését, akik úgy érzik, hogy vala-
milyen formában segíteni tudnak abban, hogy ez a rendezvény is 
sikeresen legyen lebonyolítva, jelentkezzenek Kismődi István el-
nöknél a 0630/9697188-
as telefonszámon vagy 
bármely vezetőségi tag-
nál. Segítségüket előre is 
köszönjük! 

Szeretnénk megkö-
szönni azon személyek 
támogatását, akik adó-
juk 1%-át a székelyeknek 
ajánlották fel. Ez az ösz-
szeg 84 881 Ft volt. Kö-
szönettel vesszük az idei 
évben is a felajánlásai-
kat: Bátaszéki Székelyek 
Baráti Köre – adószám: 
18858822-1-17.   Vezetőség

Ugyan még csak most kezdődött el az év 
harmadik hónapja, de a német egyesület 
már jelentős programokon van túl. Január 
16-án, csatlakozva az ipartestület tagjaihoz 
Budakeszin, a II. Sváb disznóvágáson vet-
tünk részt. A disznóvágás hagyományos 
tevékenységeit az iparosok lelkes, szorgal-
mas és hozzáértő tagjai végezték, a mi 
szerepünk a bátaszéki svábok kultúrá-
jának, életének és városunk értékeinek 
bemutatására korlátozódott. Archív és 
jelenkori fotókon mutattuk be az egy-
kori svábok viseletét, életét, valamint a 
jelenlegi hagyományőrző tevékenységet. 
Táncosaink emlékezetes fellépéssel szí-
nesítették a sátorban zajló színpadi mű-
sort, amikor a technikának köszönhető-
en zene nélkül fejezték be egyik táncu-
kat. Vastaps kísérte végig a produkciót. 
A hideg időjárás ellenére jó hangulatú 
program sikeredett az együttműködésből 
és a szervezők a jövő évben is szeretettel 
várják a bátaszékieket.

Február 19-én került sor a hagyományos 
svábbál megrendezésére. Az iskolai ebéd-
lő az idei évben a szokottnál is szűkebb-

nek bizonyult a jó hangulatú rendezvény 
során. A Schütz zenekar muzsikája most 
is magával ragadott minden jelenlévőt, a 
Heimat Icirik-Picirik kedves produkciója, 
a Glöckner és a Heimat tánccsoportok len-
dületes műsora is nagyban hozzájárult az 
est sikeréhez. A szépszámú tombolatárgy 

adományozásáért nagy-nagy köszönet il-
leti szponzorainkat!

Február 27-én az éves közgyűlésünkre 
vártuk tagjainkat, melynek szokatlanul 
korai időpontját az alapszabály módosí-
tásának márciusi határideje szabta meg. A 

gyűlésen beszámoló hangzott el a tavalyi 
évben teljesült programokról, a gazdálko-
dási tevékenységről, a Heimat tánccsoport 
és a felügyelő bizottság munkájáról. Jelen-
tős változás az egyesület életében, hogy 
január elsejétől a Bátaszéki Ifj úsági Fúvó-
szenekar működtetését is vállalja szerveze-

tünk. Elfogadták a jelenlévő tagok az 
egyesület idei évi programtervezetét 
is, mely több jelentős rendezvényt is 
magában foglal. A közgyűlésre ter-
vezett � lmvetítést – annak hossza és 
témája miatt – egy későbbi időpontra 
tettük át.

A tavalyi esztendőben a felajánlott 
személyi jövedelemadók 1%-ából 
121 596 Ft támogatás érkezett egyesü-
letünkhöz, melyet örömmel vettünk 
és nagyon köszönünk. Az idei évben 
is szeretnénk kérni mindazokat, akik 

egyesületünk céljaival egyetértenek, és 
azokat támogatásra méltónak tartják, sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-ával segítsék 
szervezetünk munkáját!
Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület
Adószám: 19232018-1-17      stang

H Í R E K I S K O L A I  H Í R E K

Itt a farsang, áll a bál…

HÍREK A NÉMETEK TÁJÉKÁRÓL...

HÍREK A SZÉKELYEKRÔL

Csongrádon is képviseltük Bátaszéket

Fotó: 
Wilhelm Tamás

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI
Mini Galéria

Nők Szekszárdért Egyesület kiállítása
Megtekinthető: április hónapban

Költészet Napja
2016. április 8. (péntek), 15 óra

Átharapott fénysugár címmel válogatott verseit mutatja be Fekete Dávid. 
Közreműködnek: vers – Tafnerné 

Fáll Erika, zene – Milaskity Vanessza.

Kedves Olvasók!
Kérjük, receptjeiket továbbra is hozzák el hozzánk. 

Felhívás
Könyvtárunk szeretné megszervezni a Korosztályok Hete című ren-
dezvénysorozatát. Április első hetében a gyermekeket, második he-
tében a fi atalokat, harmadik hetében a középkorúakat és a negyedik 
héten az időseket várjuk.

Kérjük, akik szeretnének a rendezvényen részt venni, részvételi szán-
dékukat jelezzék a könyvtárban. Minden héten az adott korosztály ze-
néjét, öltözködési stílusát, gasztronómiáját, kapcsolattartási szokásait 
és egyéb, általuk fontosnak tartott dolgaikat (szokások, egyebek) kíván-
juk bemutatni az adott korosztály közreműködésével. A rendezvények 
sikeréhez az együtt gondolkodás, közös motiváltság nagyban hozzájá-
rul. Az április havi találkozások előkészítése a jövő évi, egy hónapon át 
tartó Korosztályok Hete elnevezésű események folytatásának. Jelentke-
zésüket várjuk!                                                       

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

Dorottya-nap
Iskolánk immár hagyományosan február 
első péntekjén rendezte meg azt az ünnep-
séget, melyet egykori névadónk tiszteletére 
hívtunk életre 1999-ben. Ez a nap elsősor-
ban Kanizsai Dorottya életéhez 
vagy ahhoz a korhoz kapcsolódik, 
amelyben élt oly módon, hogy 
összekapcsoljuk intézményünk 
különböző művészeti csoportja-
inak, tehetséges diákjainak be-
mutatkozásával. Emellett számot 
adunk a megelőző időszak ered-
ményeiről, sikereiről is. Szintén 
ezen a hétvégén rendeztük meg a 
két tagozat farsangi báljait.

A színes műsor az idén is nagy tetszést 
aratott a diáktársak és a szülők, érdeklődők 
körében. A program első részét kitöltő színi-
előadásban, mely a „Török világ Magyaror-
szágon” címet viselte, a 3. osztálytól egészen 

a végzősökig minden osztályból szerepeltek 
tanulók. A zenés-táncos mű Móra Ferenc 
két, a 17. században játszódó novelláját dol-
gozta fel korhű jelmezekkel, díszletekkel 
Pestiné Kunos Boglárka tanárnő rendezé-

sében. Ennek befejeztével Mészáros 
István főigazgató úr ünnepi beszédét 
hallgattuk meg. Ezután zeneiskolá-
saink gitárjátékában, mazsorettcso-
portjaink színvonalas előadásaiban 
gyönyörködhettünk, és felléptek a 
helyi néptánccsoportok iskolánkba 
járó tagjai is kedves koreográfi ájú 
táncokat bemutatva. A modern tán-
cosok is nagy sikert arattak új műso-
rukkal.    (Folytatás a következő oldalon.)

D OROT T YÁS H Í R E K

„Vándorbot a kezemben…” címmel 3. alkalommal került sor a Bátaszéki Mik-
rotérségi Óvoda és Bölcsőde Városi Óvodában a rajz-és plakátkiállítás megren-
dezésére. A rendezvény az „Egészségre nevelő programok a BAP MOK Városi 
Óvodában” TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1197 pályázat része. A tárlatot az intéz-
mény Kacsa csoportjának műsora nyitotta meg. Az előadás érdekes színfoltja 
volt, amikor egy vers nem csak akusztikai, hanem a gyermeki rajzok által vizuá-
lis élményt is nyújtott a hallgatóságnak. Felkészítő pedagógusok: Bíróné Rabacz 
Irénke és Kiss Aranka voltak. Az ifj ú alkotók munkájában a friss levegőn, a ter-
mészetben való tartózkodás, a túrák, a mozgás örömének élménye elevenedik 
meg a mozgalmas szín- és formavilágnak köszönhetően. 68 nagycsoportos és 
16 középsős gyermek művéből hozták létre a tárlatot a vizuális munkaközösség 
tagjai. A munkákat Bátki Erika, Szőtsné Rabacz Ildikó és Wettstein Dániel zsű-
ritagok értékelték. Helyezettek: középső csoport: 1. Fekete Hédi Ilona, 2. Aradi 
Lázár Sebestyén, 3. Demény Zoltán; különdíjasok: Mayer Anna, Péter Panna, 
Kardos Zsó� a; nagycsoport: 1. Péter Anna, 2. Péter Dorka, 3. Pesti Sándor; kü-
löndíjasok: Siklósi Dóra, Aradi Zalán Ágoston, Nagy Bettina. Oklevelet kaptak 
kimagasló teljesítményükért: Szabó Barna, Gál Dániel, Molnár Andrea, Márton 
Aliz. Azért is érdemes 
betérni, és körbejárni 
az óvoda auláját, mert 
néhány művet a báta-
széki molyhos tölgy 
ihletett, valamint a vi-
zuális tehetségműhely 
nagycsoportosainak a 
közös alkotása is meg-
található a kiállított raj-
zok között.                B.D.

Óvodás szemüvegen keresztül
RAJZKIÁLLÍTÁS AZ ÓVODA AULÁJÁBAN 
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– Az iskola diákjai engem tartottak érde-
mesnek erre a feladatra. Minden évben 
olyan királynőt választanak, aki az iskola 
közösségének aktív tagja, én is ilyennek tar-
tom magam. Az évek során annyit tettem, 
hogy jelen voltam az iskolai életben.

A királynőségért leginkább a kampányhét 
alatt dolgoztam azzal, hogy minden nap 
vittem valamit, amivel a tanulókat kínál-
tam végig, plakátokat ragasztottam ki és 
még sok más apró dolgot csináltam, ami le-
hetővé tette, hogy királynő legyek.

– Több oka is lehetett annak, hogy a királyi 
korona az én fejemre került. A legmegha-
tározóbb szerintem, hogy a másik két ki-
rályjelölttel szemben én bátaszéki vagyok, 
ezáltal nagyobb az ismeretségi köröm a 
gimnáziumunkban. Ezenkívül a sporttel-
jesítményeim és a kitartásom adhattak ta-
lán még okot arra, hogy az emberek rám 
szavazzanak.

Őszintén szólva nem tettem meg többet 
az évek során annál, mint hogy önmagamat 
adtam. Próbáltam baráti kapcsolatokat ki-
építeni a gimnáziumban, de ezt nem a kirá-
lyi cím szándékából. A bizonytalan tanulók 
döntése érdekében a kampányhéten próbál-
tam őket süteményekkel „lekenyerezni”, de 
úgy érzem szavazataim többségét nem ezzel 
szereztem.

Megtörtént Pulai Er-
zsébet angoltanárnő 
beavatása a február 
26-án tartott Géza-na-
pon, bár Erzsó már 
2015 szeptemberében 
csatlakozott a gimnázi-
um tanári karához. Őt 
kérdeztük emlékeiről, 
tapasztalatairól.

1982 május. Rekkenő hőség. Az iskola folyo-
sóin az Edda Álmodtam egy világot magam-
nak száma dübörög… ballagunk. Akkoriban 
én még nem voltam gézás, hisz még nem is 
volt II. Géza Gimnázium. A Géza napon pi-
cit irigykedve néztem a mostani diákokat, és 
azt a hagyományt, ami az iskolát közösséggé 
formálja. Az osztályunkból sokan folytattuk 
tanulmányainkat egyetemen, főiskolán. Mé-
száros Istvánnal, Miskolci Csabával, Péter 
Miklóssal – és hogy ne csak a � úkat említsem 
– Gaszner Ilonkával, Györe Máriával jártam 
egy osztályba. Az iskola megőrizte azokat az 
értékeket, amiért mi is szerettünk ide járni. Is-
mertünk minden tanárt, diákot és sza-bályt, 
és boldogan próbáltuk azok egy részét meg-
szegni. A bátaszékiek emlékeznek még a Szász 
sörözőre: olyan � nom kőrözöttes ki� it nem 
ettem sehol, mint ott egy-egy délután. És a 
pohár sörről most ne is beszéljünk. Ültünk az 
asztal körül és hetente legalább egyszer meg-
váltottuk a világot…

I S K O L A I  H Í R E K I S K O L A I  H Í R E K

A programot a második részében rajzpá-
lyázati díjátadók, helyi, megyei és országos 
versenyek eredményhirdetéseivel folytattuk. 
Szerencsére ez még a szokásosnál is hosszabb 
időt vett igénybe, bizonyítva diákjaink helyt-
állását, rátermettségét sportban, művészet-
ben és tanulásban egyaránt. Ezúton szeret-
nénk köszönetet mondani minden diáknak, 
szülőnek, pedagógusnak és közreműködő-
nek azért, hogy iskolánk legjelesebb napját 
ismét méltóképpen ünnepelhettük meg.

Köszönettel tartozunk mindazoknak 
is, akik farsangi báljaink lebonyolítá-
sához nyújtottak segítséget: Zsikó Hús, 
Lángos-büfé, Bözsi Virág, Barkácskuckó, 
Vas-Műszaki Üzlet, Áfész Bátaszék, Mol-
nár Optika, Ciron Bt., Altus Gyógyszer-
tár, Kápolna Gyógyszertár, 100 Ft-os bolt, 
Otthon Mix-Tex Kisáruház, Profex 2000 
Kft ., Centi méteráru-rövidáru, Oké Shop, 
Mentha Aquatica Gyógynövénybolt, Dr. 
Szabó Ákos állatorvos, Éden Cukrászda, 
Horgászbolt, Biobolt, Budai Vendéglő, Pé-
ter Gábor vállalkozó, Virágvarázs, Arzenál 
Élelmiszer, Bát-Grill Kft ., OTP Bátaszék, 
Kőnig Virág, Aradi Jánosné.                    PG

Lotz versenyen voltunk
A Bonyhádi Pető�  Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium az idei tanév-
ben is meghirdette a Lotz János szövegér-
tési és helyesírási versenyt, melynek célja a 
magyar nyelv ápolása, a szövegértés, mint 
kulcskompetencia fejlesztése, a helyesírás 
alaposabb elmélyítése, a tanulók nyelvi ér-
zékenységének fokozása, valamint dr. Lotz 
János világhírű nyelvészprofesszor életének 
és munkásságának széles körben való meg-
ismertetése a tollbamondások és szöveg-
értési feladatok segítségével. Iskolánkból 
Feri Mária Izabell, Indrich Krisztina, Var-
jas Balázs Bence, Bali Milán (4.a), Bárdos 
Bianka, Szikszai Tímea Julianna, Diószegi 
Réka, Csikós Dániel, Ignácz Tamás (4.b), 
Kiss Áron, Káldi Enikő, Gáll Kristóf, Ko-
monyi Orbán Balázs, Appl Ákos (4.c) írta 
meg az iskolai forduló feladatait még de-
cemberben, majd közülük 12 diák jutott 
be a megyei fordulóba, ebből 11 versenyző 
képviselte Bátaszéket január 21-én Bonyhá-
don. A bonyhádi versenyen részt vett tanu-
lók: Bárdos Bianka, Indrich Krisztina, Káldi 
Enikő, Gáll Kristóf, Kiss Áron, Szikszai Tí-
mea, Diószegi Réka, Ignácz Tamás, Csikós 
Dániel, Bali Milán, Komonyi Orbán Balázs.

A tanulókat Müllerné Máté Irén, Heren-
di Lívia és Bozsolikné Tóth Ildikó készí-
tette fel a versenyre. Köszönjük Mayer 
Istvánné igazgatóhelyettesnek, hogy lebo-
nyolította és értékelte az iskolai fordulót. 

 4. osztályok osztályfőnökei

Német Színházban voltunk
A szekszárdi Deutsche Bühne (Német Szín-
ház) meghívására a Lebkuchenmann/Mé-
zeskalácsember című vidám, zenés előadá-
sát tekinthették meg február 3-án a Cikádor 
Általános Iskola 4., 5., 6. osztályos német 
nemzetiségi nyelvet tanuló diákjai. A gyere-
kekkel együtt mi is jól szórakoztunk, sokat 
nevettünk és izgultunk, hogy a kakukkos 
óra kakukkja visszanyerje a hangját. Legkö-
zelebb is szívesen elmegyünk, hogy ezáltal 
is közelebb kerüljön hozzánk a német nyelv. 
Így, utólag is köszönjük a Bátaszéki Német 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatását. 

Német nemzetiségi munkaközösség

Matematika eredmények
A bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola (Cikádor Általános Iskola) és a Tol-
na Megyei Matematikai Tehetséggondozó 
Alapítvány, a Bolyai János Matematikai 
Társulat Tolna megyei tagozatával együtt-
működve 2015. szeptember elején meghir-
dette a XXVII. Bátaszéki Matematikaver-
senyt az általános iskolák és velük azonos 
korú gimnazisták részére. Iskolánkban 
a felső tagozatból 38 diák nevezett a ver-
senyre, a második forduló 2016. január 
11-én volt. A második fordulóba a felső 
tagozatból Szabó Bence ötödik osztályos 
tanuló, a negyedik évfolyamból Ignácz Ta-
más, a harmadik évfolyamból Kóródi Esz-
ter, Mattenheim Janka, Loska Tibor, Schön 
Panka, Tóth Alexandra, Bacher Martin, 
Köbli Ágnes, Szilágyi Patrícia és Sörös 
Petra jutottak be. A döntő március 11-én 
kerül megrendezésre. A döntőbe Kóródi 
Eszter és Mattenheim Janka jutott. 

Az ORCHIDEA Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium a 
2015/2016-os tanévben már 8. alkalommal 
rendezi meg országos tehetségkutató mate-
matika versenyét, melynek nincs nevezési 
díja. Az eredményeket március közepétől 
lehet megtekinteni a pangeaverseny.hu web-
oldalon. Az első fordulót március 2-án tar-
tottuk. A felső tagozatból 7 tanuló nevezett. 

A Matematikában Tehetséges Gyermeke-
kért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanév-
ben is megrendezte a Zrínyi Ilona kétfor-
dulós matematikaversenyt. Az összeállított 
feladatsorokkal elsősorban a tanulók logi-
kus gondolkodását kívánják mérni. Az első 
területi forduló időpontja 2016. február 19. 
volt. A legtöbb pontot elért tanulóink: Var-
ga Zsombor (5. évf.) 90 pont, Forray Bence 
(5. évf.) 70 pont. A negyedik évfolyamból 
Ignácz Tamás 58, Szikszai Tímea 40, Ligeti 
Áron 35, Appl Ákos 20 pontot értek el. Az 
eredmények megtalálhatók a www.mate-
gye.hu oldalon.           Matematika munkaközösség

A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium naptára

A minisztérium az Európai Mobilitási Hét 
alkalmából kiírt rajzpályázatának díjazott 
munkáiból egy 2016-os előjegyzési nap-
tárat készíttetett. Minden oldalán hetekre 
lebontva egy-egy gyermekrajz szerepel. 
A naptárban általános iskolánkat Káldi 
Kata (5.c), a gimnáziumot Korsós Rebeka 
(8.o.) munkája képviseli.

„Álomút” – országos rajzpályázat
A Magyar Közút Nonprofi t Zrt. 2015 ok-
tóberében hirdette meg "Álomút" címmel 
harmadik országos gyermekrajzpályáza-
tát, melyre több mint kétezer pályamű ér-
kezett. A héttagú zsűri összesen 195 rajzot 
díjazott. Iskolánkból a 3-4. osztályosok 
kategóriájában Bárdos Bianka (4.b) 5.000 
Ft értékű vásárlási utalványban, az 1-2. 
osztályosoknál Tóth Dominika (1.b) és 
az 5-6. osztályosoknál Szabó Dalma (5.b) 
tárgyjutalomban részesültek.

Dorottya-napi rajzverseny
Az idei Dorottya napi rajzversenyünknek 
„Zene az kell” volt a mottója. A háromtagú 
zsűri a rajztagozatos osztályok és a mű-
vészeti iskola festészet szakos tanulóinak 
színvonalas munkáiból évfolyamonként 
emelte ki a legjobbakat. 1.b: Egri Zsolt, 
Matzkovics Adél, Liebhauser Zsóka, Ber-
linger Noémi. 2.b: Vida-Szaksz Lili, Lobo-
da Anna, Barabás Levente, Bogdán Réka. 
3.b: Szűcs Kristóf, Szilágyi Patrícia, Köbli 
Ágnes, Péter Boglárka. 4.b: Erdélyi Kíra, 
Papp Zente, Kőpataki Réka, Grill Zoltán. 
Alsós festészet csoport: Csillag Nikolett 
(4.b), Bálint Petra (4.c). 5.b: Szabó Dalma, 
Géringer Anna Kincső, Fekete András, 
Márton Gyula. 6.b: Szabó Fanni, Frányó 
Zorka, Sánta Barbara, Sárközi Mirjam. 
7.b: Dénes Kíra, Palásti Anna, Takács 
Szofi . 8.a: Ill Ninetta, Csipak Odett. Felsős 
festészet csoport: Schőn Luca Zsanka (5.c), 
Káldi Kata (5.c), Appl Zsóka (5.c).            BE

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS 
ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

A Tolna Megyei Kormányhivatal 
értesíti az érintett szülőket, hogy

az általános iskolákban az első 
osztályokba a 2016/2017. tanévre 

történő beiratkozásra
2016. április 14-én 8 órától 19 óráig és
2016. április 15-én 8 órától 19 óráig 

kerül sor.

GÉZÁS HÍREK Curie Környezetvédelmi 
Emlékverseny területi döntő

5. helyezett csapatversenyben Bozsolik 
Zsófi , Mesz Zsófi a, Ranga Martin (10/a). 
Felkészítő tanár: Wernerné Győri Andrea

Curie Matematika
Verseny területi döntő

1. helyezett Draskovits Vencel (9/a). 
Felkészítő tanár: Németh Ágnes

2015. május–június
előrehozott középszintű átlagok
 angol nyelv:  4,25
 német nyelv:  4,5
 informatika:  4,5

2015. május–június
előrehozott emelt szintű átlagok
 angol nyelv:  5,0
 német nyelv:  5,0

eredményeink

eredményeink

versenyek
érettségi

Egyszer volt, hol nem volt...

ÖLTÖZZ PIROSBA

Te is? Én is!
A GIMNÁZIUM ÚJ 

MAGISTRÁJA

…volt Cikádornak egy királyi párja. Ők elevenedtek meg idén Kaszás Maja 
(11/a) és Ludwig Róbert (11/b) személyében.

A II. Géza Gimnázium tanulói és nevelőtestülete február 19-én összefogva és har-
madjára csatlakozva a megmozduláshoz 27 500 forint adományt gyűjtöttek. Kö-
szönjük nektek, hogy idén is gondoltatok másokra is!

2011 novemberében indult útjára a Szemem Fénye Alapítvány „Öltözz Pirosba!” el-
nevezésű országos kezdeményezése, amelynek során együttérzésük kifejezésére piros 
ruhadarabot, kiegészítőt öltöttek magukra a résztvevők, és minimum 200 Ft perselybe 
helyezésével támogatták hazánk első gyermekhospice házát, a pécsi Dóri Házat.
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H Í R E K E S E M É N Y

Február 18-ára véradó versenyt hirdettünk 
a városunkban. Óvodai és iskolai szülői 
értekezleteken hirdettük meg a ver-
senyt a szülők között. A korrekt érté-
kelésre törekedve az osztály-, illetve 
csoportlétszámhoz arányosítva 
százalékosan értékeltük a csapa-
tok aktivitását, amit a véradáson 
megjelent donorok száma alap-
ján összesítettünk. Természetes-
nek gondolom, hogy a verseny 
eredményét nem a ténylegesen 
vért adók száma alapján szá-
moltuk ki, hanem a szándék alap-
ján, ugyanis a mozgósító gyermek 
nem tudhatta, hogy ki alkalmas 
véradónak, ki nem. A nyeremé-
nyeket arányosítani próbáltuk az intézmé-
nyek méretéhez és a remélt teljesítményhez, 
ezért a nyereményalap 60%-át az általános 
iskolának, 40%-át az ovinak szántuk.

A verseny sikeres volt! 81 véradó jelent 
meg, 15 főt kiszűrtek különböző egész-
ségügyi problémák miatt és 66 fő volt al-
kalmas a véradásra. A legnagyobb öröm 
az, hogy 19 új véradót tudtak a gyerekek 
a rendszerbe behozni. Köszönet illet min-
den véradót; büszkeség, melegség és fény 
töltse be a szívüket és a lelküket, mert ők 
tudnak úgy adni, hogy nem tudják, kinek 
adnak. Tudnak önzetlenül, magamutoga-
tás nélkül segíteni – egy véradással akár 
három rászorulónak is. Öröm töltse el a 
szívét minden gyermeknek és a véradás 
minden szervezőjének, aktivistájának, 
mert bizonyították, hogy ők fi gyelnek a 
másik emberre! Ők értik, mi a közösség 
lényege és mi a közös felelősségvállalás.

Nem szabad annyira túlterhelni diákot 
és pedagógust, hogy a hit- és erkölcstan 
tanítása kapcsán vagy osztályfőnöki órá-
kon ne csak megfogalmazzuk és megta-
nuljuk az emberi lét lényegét; alapvető cél, 
hogy tetteinkkel aprópénzre tudjuk vál-
tani a tanultakat, tudjunk szeretettel adni 
valamit, akár a legkisebbnek is. Mit is ad, 
aki vért ad? Emberi szövetet adunk beteg 
embernek. Időt adunk a „drága” időnkből. 
Figyelmünket adjuk, mert fi gyelünk arra, 
hogy segíthessünk. A véradó önmagát 
adja, mert szeret és tud adni.

Mindezek ellenére igen felzaklatott a ver-
seny végeredménye, miszerint az óvodai 
csoportokhoz 28 véradó iratkozott föl, az 
általános iskolai osztályokhoz összesen 15 fő 
jelentkezett be támogatóként; továbbmenve: 

a gimnáziumunk el sem indult a versenyen. 
Ezen eredmény elemzése nem egyszemélyes 
feladat, mert szinte érthetetlen, hol és miért 
veszik el a versenyszellem a gyerekekből és 

a szülőkből, esetleg a pedagógusokból 
az óvodás kortól az iskolás korig. 

Véletlenül sem szeretnék bárkit 
is megbántani, de szeretném 

felrázni a téli álomból azokat, 
akik még képesek emberhez 
méltó gondolkodásra. Tu-
dom, hogy sokan értik, mire 

gondolok. Populárisan nem 
tudom megfogalmazni, mi mindent 

jelent az a szó: adni. Ezt csak megtapasz-
talni lehet, mert beszélni róla kevés. 

Szívből gratulálok az ovisoknak, bele-
értve minden szereplőt, gyereket, szülőt, 
pedagógust. Természetesen az ovi kapja a 
nyeremény 60%-át, az iskolásoké a maradék 
40%. Restellem, hogy a szabályokon változ-
tatni kellett a verseny végén, valóban nem túl 
sportszerű a dolog, de így az igazságosabb!

Óvodai eredmények: 
A Lovacska csoport lett az első helyezett 
11 véradóval. Gratulálunk, a lovak jól el-
húztak! A Halacska csoport lett a második 
helyezett hat véradóval. A halacskák jó 
irányba úsznak, az árral haladnak. A Kati-
ca csoport lett a harmadik helyezett három 
véradóval, ami sajnos nem annyi, mint a 
bogár pöttyeinek a száma.

Három véradót egyébként három óvodai 
csoport is hozott, amin senki nem csodál-
kozik, merthogy a három mesebeli szám. 
A negyedik helyre holtversenybe azért csú-
szott le két csoport, mert a csoportlétszám 

egy fővel elmaradt a Katicák létszáma mö-
gött. Szívből gratulálunk a helyezésekhez, a 
nyereményt a Vöröskereszt adja át. 

Az iskola eredményei 
a következők:

23 osztály tanulói 53 véradót tudtak ered-
ményesen megszólítani. Az 53 véradó 10 
osztályhoz iratkozott fel támogatónak. 13 
osztály nem vett részt a versenyben (ez 
több, mint az osztályok fele). A véradás 
szervezésében résztvevők eredményei nagy 
szórást mutatnak. A legeredményesebb a 
3.c osztály, ahol az osztálylétszámra vetít-
ve 54%-os volt a véradási szám. 24 diák 13 
véradót hozott a rendszerbe. Gratulálunk 
az első helyezéshez a 3.c osztályos tanulók-
nak! Második helyezett a 7.c osztály. A 12 
fős osztály 6 véradót prezentált. Nagyon 
szép teljesítmény! A harmadik helyezett a 
4.c osztály, ahol a 21 diák 9 véradót tudott 
meggyőzni a véradás fontosságáról.

A város szépen teljesített, az eredmény ki-
váló! Akik a szervezéssel dolgoztak az ered-
ményért, legyenek elégedettek a munkájuk 
eredményével, mások vérével. Most nem csak 
a véradóké a dicsőség, mert az emberség mel-
lett a versenyszellem is megmérettetett. 

A verseny és az önzetlen segítés jó társai 
egymásnak. Sajnos sokan nem látták meg a 
feladat szépségét és az eredmény üzenetét. 
Bízom abban, hogy a jövő évi versenyen 
emberségből is kiválóan teljesít a város.

A díjak átadására – ünnepélyes keretek 
között – májusban kerül sor a Vöröske-
resztes Világnapon, Szekszárdon. A k ö-
vetkező versenyig jó felkészülést kívánok 
mindenkinek!                               dr. Kovács Klára

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
február 25-én tartotta éves Szakmai Ta-
nácskozását, melyre a jelzőrendszeri tagok 
kaptak meghívást (nevelési-oktatási intéz-
mények vezetői, gyermekvédelmi felelő-
sei, védőnők, gyermekorvos, gyámhivatal 
dolgozói, stb.). Az elmúlt évek tapasztala-
tai azt mutatják, hogy magas a hátrányos 
helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyerme-
kek száma. Éppen ezért rendkívül fonto-
sak a gyermekvédelmi rendszer és ezen 
belül a veszélyeztetettséget észlelő- és jel-
zőrendszer működtetésére szolgáló eset-
megbeszélések, esetkonferenciák, szak-
maközi megbeszélések és az éves Szakmai 
Tanácskozás.

A Szakmai Tanácskozás témái voltak: a 
2015. évi gyermekjóléti alapellátások átte-
kintése, az észlelő- és jelzőrendszer műkö-
désének éves értékelése, valamint javaslatok 
megfogalmazása a működés javítására. Az 
észlelő- és jelzőrendszer alapvető feladata 
az észlelés, a jelzés, vagyis segítségkérés a 
probléma megoldásához. A tagok feladata 
nem az, hogy mindig azonnal jelezzenek a 
Gyermekjóléti Szolgálat felé, amikor problé-
mát érzékelnek. A tagok elsődleges feladata 

az, hogy a gyermeket érintő, veszélyeztető 
probléma észlelésekor saját szakmai eszköz-
tárukat mozgósítva avatkozzanak be, a gyer-
mek érdekét szem előtt tartva. Amennyiben 
olyan, a gyermeket veszélyeztető problémát 
érzékelnek, melynek megoldásában azonnal 
intézkedés szükséges, haladéktalanul jel-
zéssel kell élniük a Gyermekjóléti Szolgálat 
vagy a hatóság felé. A tavalyi évi szakmai 
munka értékeléséből kitűnt, hogy a gondo-
zott gyermekek száma hasonlóan alakult, 
mint az előző évben, de a problémák súly-
pontjai áthelyeződtek. Egyre több a gyer-
meknevelési nehézségekkel küzdő szülők 
száma, valamint a magatartási problémát 
mutató gyermekek száma. Sok családnál 
napi megélhetési gondokkal találkozunk, 
ahol esetenként mindkét szülő munkanél-
küli. Gondot jelentenek az igazolatlan isko-
lai hiányzások. Jelentős azoknak a családok-
nak a száma, ahol összetett, halmozott prob-
lémákkal szembesülünk. A jelzőrendszeri 
tagok hozzászólásaiból kitűnt, hogy jónak 
ítélik meg a településen működő hálózatot, 
hiszen sok esetben napi kapcsolatban van-
nak egymással, a szolgálat családsegítőivel 
közösen látogatják meg a családokat. 

A jelzőrendszer fontos része a település 
lakossága. Ők ugyan nem a szakmai jelző-
rendszer tagjai, de jelentős szerepük van 
a családon belüli erőszak és a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzésében, 
hiszen sok esetben ők azok, akik elsőként 
észlelik a problémákat. Azt gondolom, 
hogy a jelzés nem döntés kérdése, hanem 
kötelessége minden állampolgárnak, ezért 
kérjük, hogy tegyenek bejelentést a Gon-
dozási Központba, ha tudomásuk van 
olyan személyről, családról, akiknél krízis-
helyzet áll fenn, vagy olyan gyermekről, 
aki esetlegesen családon belüli bántalma-
zás, erőszak áldozatává vált vagy súlyos 
veszélyeztetésnek van kitéve. Ezt a bejelen-
tést megtehetik személyesen, írásban vagy 
telefonon, az alábbi intézményben:

GONDOZÁSI KÖZPONT 
7140 Bátaszék, Budai u. 21., 
tel.: 74/491-622; 74/591-113.

Bízunk abban, hogy az elkövetkezőkben 
is szoros és hatékony szakmai kapcsolat-
ban tudunk tovább dolgozni a jelzőrend-
szeri tagokkal és a lakossággal. Nagyon 
köszönjük mindenkinek, aki segítette és 
segíti munkánkat!                               -Borosné-

Az életkorhoz kötött kötelező védőoltáso-
kat 11 éves kortól iskolai oltások keretében 
kell elvégezni, mivel 11-14 éves korban a 
gyerekek sokkal eredményesebben utol-
érhetőek az iskolában, mint egyénileg. 
Kampányoltás keretében egy 
közösség számára rövid időn be-
lül lehet biztosítani a megfelelő 
védettséget – a kampányoltások 
iskolai osztályokra és nem a ta-
nulók életkorára vonatkoznak. 
A fertőző májgyulladás egy, a 
hepatitis B vírus által okozott 
fertőző betegség, mely a májat 
támadja meg. A fertőzés négy 
fő módon terjedhet: 1. A fer-
tőzött anya a szülés folyamán a 
magzatot fertőzheti. 2. Család-
tagok, rokonok közös haszná-
latú tárgyak (fogkefe, borotva, 
éles játékok) használata folyamán, ha ezek 
hámsérülést okoznak. 3. Fertőzött vér, vér-
készítmény által. 4. Szexuális úton.
Ma Magyarországon a vérrel és a szexuá-
lis úton történő fertőződésnek megnöve-

kedett a veszélye. A legveszélyeztetettebb 
korosztályba a serdülők, fi atal felnőttek 
tartoznak (szexuális élet kezdete, gyakori 
partnercsere, kábítószerek injekciózása, 
utazás a betegség által súlyosan fertőzött 

országokba). A betegség lappangási ideje 
1,5–6 hónap. A megfertőzött személyek 
10%-a krónikusan beteg marad és vírus-
hordozó lesz. Közülük sokan nem is tud-
ják, hogy fertőző betegek, hiszen minden 

harmadik esetben tünetmentesen zajlik 
a betegség. A vírushordozók egy részé-
nél 10-20 év múlva májzsugorodás vagy 
májrák alakul ki.  Országunkban a vírus-
hordozók száma kb. százezer, tehát kb. a 

lakosság 1%-a. A vírus nagyon 
ellenálló, testváladékokban beszá-
radva hetekig fertőzőképes ma-
rad. A betegség jelenleg csak tü-
netileg kezelhető, nem gyógyítha-
tó, de megelőzhető! A megelőzés 
leghatásosabb módja a védőoltás, 
melyet két részletben (6 hónapos 
időközzel) karjukba adva, kampá-
nyoltásként az iskolában kapnak 
meg a tanulók. 
A 2015/2016-os tanévben a 7. 
osztályos tanulók szeptemberben 
kapták meg a hepatitis B elleni vé-
dőoltás első részét, és 2016 már-

ciusában kapják majd meg a másodikat. 
A védőoltás pontos időpontjáról minden 
tanuló szüleit/gondviselőjét az iskolavédő-
nő írásos formában fogja értesíteni.

Vitéz Hajnalka Védőnő

Szakmai Tanácskozás GONDOLATOK EGY SIKERES VÉRADÓ VERSENY KAPCSÁN

7. osztályos tanulók hepatitis B elleni védôoltása

Kampányoltás keretében egy 

védettséget – a kampányoltások 

támadja meg. A fertőzés négy 

a városunkban. Óvodai és iskolai szülői 
értekezleteken hirdettük meg a ver-
senyt a szülők között. A korrekt érté-
kelésre törekedve az osztály-, illetve 
csoportlétszámhoz arányosítva 

moltuk ki, hanem a szándék alap-
ján, ugyanis a mozgósító gyermek 
nem tudhatta, hogy ki alkalmas 
véradónak, ki nem. A nyeremé-

Ezen eredmény elemzése nem egyszemélyes 
feladat, mert szinte érthetetlen, hol és miért 
veszik el a versenyszellem a gyerekekből és 

a szülőkből, esetleg a pedagógusokból 
az óvodás kortól az iskolás korig. 

Véletlenül sem szeretnék bárkit 
is megbántani, de szeretném 

gondolok. Populárisan nem 
tudom megfogalmazni, mi mindent 

jelent az a szó: adni. Ezt csak megtapasz-
talni lehet, mert beszélni róla kevés. 

Szívből gratulálok az ovisoknak, bele-
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Februárban bővelkedtünk a programok-
ban, hiszen kiváló előadók, szakemberek 
látogatták meg időseinket. Sümegi József 
címzetes igazgató úr virtuóz előadását 
hallgatva az is beleszeretett a történelem-
be, illetve Bátaszékbe, aki addig idegen-
kedett a témától. Czebe Jánosné Kajtor 
Margitka verssel köszöntötte városunk el-
ismert helytörténész előadóját. Nehéz len-
ne pontosan ideidézni a rendkívül színes 
előadás minden momentumát, de annyit 
mindenképp megosztunk az érdeklődők-
kel, hogy a jó idő beköszöntével meghívást 
kaptunk Sümegi József romkerti tárlatve-
zetésére. Így, aki esetleg lemaradt a váro-
sunk régmúltjának felidézésére szolgáló, 
érdekességekben bővelkedő beszámolóról, 
annak még lesz lehetősége a pótlásra.

Demjén-Elekes Beáta dietetikus a Táp-
lálkozási Klub keretében szintén izgal-
mas, a közvéleményt is érdeklő témában 
tartott előadást „Ehető? E betűk” címmel. 
Először is érdemes tisztázni, hogy mik is 
az E-számok. Az E-számok az Európai 
Unióban engedélyezett egyes élelmiszera-
dalék-anyagok kódjai. Dr. Gunda Tamás 
Élelmiszeradalékokról elfogultság nélkül 
című tanulmányában (www.gunda.hu) 
részletes tájékoztatást nyújt az érdeklő-
dőknek a különféle E-anyagokról, azok 
csoportosításáról és hasznáról.

E-anyagok csoportosítva
E 100-199 Elsősorban színezőanyagok
E 200-299 Tartósítószerek, antioxidánsok, 

savasságszabályzók
E 300-399 Antioxidánsok, ízmódosítók, 

savasságszabályzók
E 400-499 Zselésítő, sűrítő, emulgáló 

anyagok
E 500-599 Savasságszabályzók, 

csomósodásgátlók, 
fényezőanyagok

E 600-699 Ízfokozók és módosítók
E 900-999 Édesítőszerek, vegyes adalékok
E 1000-… Egyéb kiegészítők és 

segédanyagok

Tényként kezeli, hogy főleg a festékeket 
nagyon gyakran feleslegesen alkalmaz-
zák az élelmiszeriparban. Miért nem jó 
a ketchup természetes színe? Miért jobb, 
ha zöld vagy lila? Semmiért. Miért jó, ha 
a cola vagy a narancslikőr kék? Semmi-
ért. Az ilyen termékeket nyugodtan nagy 
ívben el lehet kerülni. Főleg az „olcsó és 

gazdaságos” üdítőitalok, májkrémek, stb. 
azok, amikben az olcsóság miatt kispórolt 
alapanyagot a még olcsóbb adalékokkal 
helyettesítik, hogy eladható legyen a ter-
mék. A kapott kotyvalék ugyan ártalmat-
lan, jobb azonban, ha a 100%-os narancs-
lét vesszük le a polcról. Ha úgy tesszük fel 
a kérdést, hogy csupán a mesterségesen 
előállított anyagok veszélyesek-e, akkor a 
válasz az, hogy sajnos egyáltalán nem. A 
közvélemény eléggé érzékeny az élelmi-
szerekben található E-anyagokra, ugyan-
akkor egyáltalán nincs tudatában annak, 
hogy kifejezetten káros anyagokkal azóta 
szennyezzük magunkat, amióta az ősem-
ber "feltalálta" a tüzet és a sütést. Elsősor-
ban az erősen megsült, kissé odakapott 
ételekről van szó – hányan szeretik például 
a tepsi vagy jénai szélére kicsit odaégett 
ropogós rakott krumplit? Van, aki a húst 
is erősen átsütve szereti, amikor a külseje 
bizony már eléggé odakapott. Az, hogy 
mi minden képződhet mindennapi bete-
vő falatunkban a hőkezelés (sütés, főzés) 
során, csak az utóbbi egy-két évtizedben, 
az analitikai vizsgálatok érzékenységének 
fejlődésével derült ki. Mit (t)együnk? Az 
egyetlen javaslat, hogy szigorúbban be kell 
tartani a sütés körülményeit. A húst sok-
szor forgatva, maximum 160-180 fokon 
süssük, a burgonyánál is a 160 fok alatti sü-
tés javasolt, maximum az aranybarna szín 
eléréséig. Szakemberünk szerint legbizto-
sabb a főzés, párlás, mely  eljárások eseté-
ben a fenti veszélyes anyagok közül egyik 
sem mutatható ki. Demjén–Elekes Bea 
dietetikus véleménye alapján a mai korban 
elengedhetetlen az E-anyagok használa-
ta a rengeteg és minden igényt kielégítő 
élelmiszerek előállítása és eltarthatósága 

szempontjából. De vajon mikor méreg 
egy anyag? A testünkben állandóan jelen 
levő nélkülözhetetlen természetes anyagok 
is csak egy szigorúan adott koncentráció-
ban, mennyiségben ártalmatlanok. A sej-
tek energiatermelésénél nélkülözhetetlen 
lépés az alkohol (etilalkohol, etanol) je-
lenléte, így mindig van bennünk egy ke-
vés. Ha több van belőle, akkor már méreg, 
ennek látható jele a részegségnek nevezett 
idegrendszeri zavar. Dr. Gunda Tamás pél-
dának említi a konyhasót (nátrium-klori-
dot): a testünkben levő folyadék tulajdon-
képpen szigorúan adott koncentrációjú 
híg sóoldat. Ha megváltozik a koncentrá-
ciója, nagy baj van. A napi néhány gramm 
konyhasó ezért életfontosságú, míg a túl 
sok só káros. Ugyanez elmondható a cu-
korról is. A túl sok cukor lassú, de biztos 
méreg a szervezet számára, s eredménye a 
sokat emlegetett cukorbetegség. Súlyos fe-
lelőtlenségük az E-anyagokról véleményt 
nyilvánítóknak ott van, ha hozzá nem értő 
módon általánosítanak, s telekürtölik a vi-
lágot, hogy „X” anyag „Y” károsodást okoz 
anélkül, hogy említést tennének a körül-
ményekről, s azt a benyomást keltik, hogy 
ez a normál használatnál is bekövetkezhet. 
Demjén–Elekes Bea szerint tehát ne fél-
jünk ezektől az anyagoktól, mert megfe-
lelő módon alkalmazva, jó tulajdonságaik 
előnyösek lehetnek, segítik az élelmiszerek 
eltarthatóságát, ugyanakkor fontos a ki-
egyensúlyozott, változatos étrend egészsé-
günk megóvása érdekében.

Éppen ezért március 31-én kiváló egész-
ségmegőrző italok elkészítésére vállalko-
zunk a klubban dietetikusunk irányításá-
val. Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk!                                                      -Hódi-

H Í R E K H Í R E K

Dr. Tüzes József a vadásztársaság megha-
tározó egyénisége volt. Sokáig az elnöki 
tisztséget töltötte be. Szenvedélyes vadász 
tanúságát tette. Azon kevesek közé tarto-
zott, akik megszállottként űzték a szalon-
ka-vadászatot. Mint mindenkinek, neki is 
volt egy felfelé ívelő pályája és egy leveze-
tő időszaka. Ebből az időből maradt fent 
egy komikus eset egy vadászati eligazítás 
során. A vadászatvezető annak rendje és 
módja szerint megtartotta az aznapi va-
dászattal kapcsolatos eligazítást. Többek 
között beszélt arról, hogy azok a vadászok, 
akik nem rendelkeznek a vadászat vég-
zéséhez szükséges alapvető feltételekkel, 
jelentkezzenek. Kitért a látási és hallási 
korlátozottságra és az egyéb, hajtásban 
szükséges � zikai állóképességi elvárásokra 
is. Miután befejezte az eligazítást feltette a 
kérdést, hogy van-e valakinek az elhang-
zottakkal kapcsolatban kérdése. Doki erre 
reagálva megkérdezte, hogy az eligazító 
mit mondott.

A Bátaszéki Vadásztársaság 1949 elején 
alakult. Az első területbérleti szerződést 
1949. március 24-én írta alá a társaság el-
nöke, dr. Tüzes József. Szállási Ernő és 
Kostyák Mihály is alapító tagok voltak. A 
kezdeti időszakok szegényesen alakultak. 
Előfordult, hogy az intézőbizottsági tagok 
zsebből előlegezték meg a vadőrök bé-
rét és az egyéb kiadásokat. Tulajdon-
képpen a lelkesedés tartotta életben a 
vadásztársaságot. Fontos feladat volt a 
vadállomány óvása, fejlesztése. A tag-
ságnak meg kellett elégedni a konyha-
vadászatokkal. Az évek múlásával egy-
re inkább szükségessé vált a gazdasági 
tevékenység fokozása. Az 1960-as évek 
elején a fácánértékesítést tenyésztett 
fácánok eladásával fokozták. A Nagy-
dorogon vásárolt és keltetett madarakat 
a nyéki határban nevelték fel. Ezekben 
az években kezdődött a bérvadásztatás 
is. Az első vendég egy olasz vadász volt, 
majd őt egy német követte. Ezek a ven-
dégvadászok hosszú ideig visszajártak. 
Ők az értékesebb őzbakokat vadászták 
előszeretettel. 

A nagyüzemek kialakulása jelen-
tősen befolyásolta a vadállomány ala-
kulását is. Ebben az időszakban tűnt el 
a területről a fogoly. A vadásztársaság 
és az új „cégek” kapcsolata nem volt 
mindig felhőtlen. A helyi TSZ elné-

zőbb volt a vadkárral kapcsolatban, vi-
szont a TSZ zárszámadására mindig jutott 
vad. Az ÁG-val a pörbölyi területre őrzési 
szerződést kötöttek a vadkárok mérsék-
lésére. Cserébe terménnyel � zettek. A 
Gemenci Erdőgazdasággal hosszas peres-
kedés után – mely a legfelsőbb bíróságon 
fejeződött be – nyert a Bátaszéki Vadász-
társaság. Szerencsésen alakult a társaság 
területe, mert a bátai területen és a legelőn 
szinte mindenfajta vad vadászható volt. 
Hasonlóan értékes volt a nyéki határ és a 
hegyi terület is. Erre az időszakra a társa-
ság szépen gyarapodott, már jelentős va-
gyona volt. 1969-ben a vadászati tagdíjat 
480 Ft/évben határozták meg. Mindhárom 
területen vadászház szolgálta a tagok te-
vékenységét, szórakozását. Ez az állapot 
1997-ig tartott, amikor szétvált a társaság. 
Az ingatlanok területileg is megoszthatóak 
voltak. A fennmaradó pénzvagyont úgy 
osztották el, hogy nyúlvadászatot vásárol-
tak Jászárokszálláson, illetve fácánvadá-
szatot Tengelicen. 

1973-tól a Báta-Bátaszéki TSZ-közi Va-
dásztársaság néven szerveződik újjá a tér-
ség vadásztársasága. A társaság létszáma 
megközelíti a 80 főt. A nagy létszám in-
dokolja a vadászati csoportok kialakítását. 
Így létrejön egy alsónyéki, egy bátaszéki és 

egy bátai csoport. A csoportok vadászat-
vezetők irányítása mellett végezték a tevé-
kenységüket. A vadászatvezető elismert, 
kellő vadászati gyakorlattal és alapos helyi 
ismerettel rendelkező vadásztárs volt. Al-
sónyéken Karácsony János, Bátaszéken 
Werner Mihály, Bátán Dér István vezették 
a vadászatot. A társaság gazdálkodásának 
sikerét az értékesített lőtt vad hozta. Jelen-
tős volt a körvadászatokon terítékre került 
nyúl értékesítése. A terítékre került nyula-
kat gyakran Müller János lovas fogatával 
szedték össze és a „vendégoldalra” párosá-
val aggatták föl. A természet szeretete nem 
csak abban nyilvánulhat meg, hogy a falon 
van kirakva a vad trófeája. Sokkal többet 
lehet tenni a vad védelmében, a természet 
megóvásáért. Egyre inkább az a gyakor-
lat, hogy a kilőtt lőszerhüvelyt összesze-
di, illetve nem dobja el a vadász, ezzel is 
próbálja óvni a természetet. Jogos kritika 
éri akkor a vadászokat, ha az indokoltnál 
gyakrabban fordulnak a vetésekre, más 
növényi kultúrákra. Igazi vadászélmény 
az elejtett vadat emberi erővel „kihúzni” 
a föld szélére, a közlekedési útra. Sikeres 
volt az 1970-es évek végén a fácánvadászat 
is hegyi területen. Egy Dolina-Leperd haj-
táson 15 fő vadász 52 db fácánkakast ejtett 
el. Volt olyan eset is, hogy 10 fő 39 fácánt 

lőtt. Hasonlóan szerencsés vadászaton 
7 fő vadász 19 vadat terített le. A sike-
resen lövő vadászt az elejtett vad után 
3 db lőszer illette meg. Ez a gyakorlat 
nem tartott sokáig. Ebben az időben 
a vadászat helyszínének megközelíté-
se gyalogosan történt. A vadásztársak 
döntő többsége is egyszerű munkásem-
ber volt. A társaságba nehezen lehetett 
bekerülni, de hamar repült az az egyén, 
aki a normákat – ha véletlenül is – át-
lépte. Sajnos időnként előfordult kisebb 
horderejű vadászbaleset, sörétezés, ami 
kizárólag � gyelmetlenség következmé-
nye volt, de adott esetben ez azzal járt, 
hogy a vétkes búcsút mondhatott a va-
dászatnak. Sajnos a bajt még az is tetéz-
te, hogy a vadásztársaságot működésé-
ben a hatóság felfüggesztette. A vétlen 
vadászoknak is újra kellett vizsgázni, és 
a kizárt tag vagy tagok helyett a felsőbb 
szerv „delegált” új vadásztársat. A va-
dásztársaság mindig is a sikeres gazdál-
kodásban volt érdekelt. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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Egy héten belül kétszer mérkőzött meg 
a BSE a pécsi PTE csapatával a Baranya 
Megyei Fér�  Kosárlabda Bajnokságban. 
Az első, idegenbeli összecsapásra sajnos 
igencsak szűk kerettel tudott csapatunk 
elutazni, ennek ellenére sokáig vezettünk; 
a fi atalabb, nagyobb rotációs lehetőséggel 
rendelkező ellenfél azonban végül fordí-
tani tudott és szoros végjáték után győzel-
met aratott. Ugyanakkor látszódott, hogy 
nem legyőzhetetlenek számunkra, hazai 
pályán megfoghatóak lesznek. PTE-ÁOK 
– BÁTASZÉK: 57-51 (15-21, 14-10, 16-12, 
12-8), dobott pontok: Pomsár 22, Ruppert 
15, Heberling 8, Szabó 4, Pap 2. Pomsár 
Szilvia edző: Az első félidőben két ponttal 
vezettünk, de a meccs végére elfáradtunk. 
Egy � atal, gyors játékú ellenfél ellen ma-
radtunk alul, de kedden, hazai pályán tel-
jes csapatállománnyal küzdeni fogunk a 
győzelemért! A visszavágón, február 16-án 
már csatasorba állíthattuk az új szerzemé-
nyeket: az eredményjelzőt és a palánko-
kat. Előbbi kiválóan működött, utóbbiak 
azonban kissé megtréfálták játékosainkat, 
az idegen gyűrű egyelőre nehezen fogad-
ta be dobásainkat, rengeteg ziccer maradt 
ki. Ennek köszönhetően – bár a védekezés 
összességében rendben volt – a félidő vége 
előtt néhány perccel 10 ponttal meglógott 
a PTE. Még idejében sikerült azonban újí-
tani, egy 14-0-s etapot repesztve át is vet-
tük a vezetést. Ekkor még kapaszkodott az 
ellenfél, a vezetést is visszavették – utoljá-
ra. Fokozatosan elléptünk, a pécsiek egyre 
idegesebbek lettek – volt is némi kakasko-
dás a pályán –, az utolsó játékrész közepén 

már tudtuk, hogy nem veszíthe-
tünk. Bár legjobb lepattanózónk 
és védelmünk egyik fő oszlopa, 
Ruppert kipontozódása felcsil-
lanthatta ellenfelünk reményeit, 
ez nem sokáig tartott. Kőmű-
ves vette vállára a csapatot, az ő 
pontjai pedig végleg eldöntöt-
ték a mérkőzést. Mellettük He-
berling emelhető ki, aki szokás 
szerint elöl-hátul vezér volt. Ez-
zel megszületett kosarasaink 2. 
győzelme, méltán szólt nekik a 
taps az ezúttal sajnos kicsit ki-
sebb, ám igen lelkes szurkolók 
által. BÁTASZÉK – PTE ÁOK: 
60-46 (11-12, 12-15, 10-5, 27-
14), dobott pontok: Heberling 
18, Pomsár 17, Kőműves 8, 
Szegedi 6, Ruppert 6, Izsák 5. 
Pomsár Szilvia edző: Az első 
félidőben gyengébb védekezéssel 
és sok kimaradt ziccerrel, közép-
távoli dobással hátrányba kerültünk a pé-
csi csapat ellen. A harmadik negyed végére 
átvettük a vezetést és egy pörgősebb, lendü-
letes végjátékkal zártunk. Tudtam cserélni 
folyamatosan és pihentetni a meccs alatt a 
rutinosabb játékosokat is, így az ellenfelünk 
nem tudta kivédeni a lepattanóinkból szer-
zett gyors indításokat és üres helyzetből való 
dobásokat. Gratulálok csapatomnak!

No, és melyik szülő ne lenne büszke, ha 
gyermeke a nyomdokaiba lépve, példáját 
követve ugyanazt a sportot űzné, esetleg 
ugyanolyan fanatizmussal, mint ő? No, és 
melyik gyermeknek ne okozna örömöt, 

ha szülője tőle tanulva válna egy sportág 
hívévé? Vajon van-e csodálatosabb do-
log, mint apának és fi ának, anyának és 
lányának közösen munkálkodni, közösen 
szórakozni, egy célért hajtani? Mindezek 
megadattak a BSE Kosárlabda Szakosz-
tályának két örökmozgó motorja, az öt-
letgazda Matejcsek-Lerch Éva és segítője 
Csaba-Tóth Zsó� a által szervezett II. Ko-
saras Családi Nap résztvevői számára. Volt 
itt minden, ami egy igazi családban szo-
kásos: mosoly, boldogság, büszkeség, ver-
seny, örömkönnyek, esés, fájdalom, sírás, 
megnyugvás apa karjai közt, összeszorított 
fogak, fáradtság, pihenés, evés, ivás, játék, 
beszélgetés, újra nekiindulás, anya biztatá-
sa, siker, hibázás, ügyesség, kicsi ügyetlen-
kedés, élmény, közösség; sok mozgás és a 
világ leggyönyörűbb sportja: a kosárlabda.

Matejcsek-Lerch Éva: Nagy öröm volt 
számomra, hogy betöltöttük a sportcsar-
nokot, és a kis Oroszlánjaink anyával, 
apával, lelkes és sportos mamával, kereszt-
szülővel vagy épp testvérrel együtt vere-
kedte át magát az akadályokon. Minden-
kinek gratulálok, nagyon ügyesek voltatok! 
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK a sok-sok 
� nomságot és az önzetlen segítséget a pult 
mögött, és bárhol, bármikor: köszönöm a 
szülőknek, a segítő nagy kosarasainknak és 
természetesen a szurkolóknak, hogy buzdí-
tották kosarasainkat!

(Folytatás a következő oldalon.)

(Folytatás az előző oldalról.)
Ha a vadászat kellő odafi gyeléssel, szakmai 
hozzáértéssel történt, akkor eredményes 
és gazdaságilag is sikeres volt. Ha az az elv 
kerekedett felül, hogy „egyet magamnak, 
egyet MAVAD-nak” akkor a vadásztár-
saság anyagi gondokkal küzdött. Az er-
kölcstelen, etikátlan vadászat egyben 
törvénysértő is. Morálisan romboló 
hatású és rossz hírben tűnteti fel a tisz-
tességes, törvénytisztelő vadászokat is. 
Sajnos esetenként tapasztalható volt, 
hogy szemet hunytak az ilyen viselke-
désnek. Pedig itt is igaz az, hogy „vétke-
sek közt cinkos, aki néma”! Szerencsére 
a vadászok döntő többsége tisztességes, 
etikus módon hódolt kedvenc szenve-
délyének. Mindenkor példaképként 
lehet állítani a vadásztársak elé Mo-
zsonits Sándort és Szentes Józsefet. Ők 
és sok társuk igazi vadász volt, sajnos 
akadtak puskás emberek is…

A vagyongyarapodás mindig sikeres, 
ha a vadászat eredménye a közös kalapba 
kerül, és nem vándorol magánzsebekbe. 
Sajnos a közelmúltnak is volt egy sikerte-
len periódusa. Az intézőbizottság leváltá-
sa megakadályozta a teljes kudarcot. Az 
üggyel kapcsolatban még mindig tart az 
eljárás.

Visszatérve a korábbi időszakhoz, a 
rendszerváltás után minden vadásznak 
újra kellett vizsgáznia. Lövészetből is és 
elméleti tudásból is számot kellett adni 
bizottság előtt. A kilencvenes évek elejétől 
vált gyakorlattá a nagyobb nyitott-
ság a társadalom felé, rendszeressé 
váltak a nagy létszámú vadászbálok. 
Az új szelek a tagfelvételeknél is je-
lentkeztek. Előtérbe került a föld-
tulajdonosok tagfelvétele. A gazda 
a vadásztársaság tagjaként belülről 
látta a vadgazdálkodást, gyakorlat-
ban végezhette a vadkár-elhárítást a 
dúvadirtást, a nagyvad-selejtezést. Az 
1990-es évek végére a sikeres gazdál-
kodás lehetővé tette, hogy a társaság 
megvásárolja a Kőkuti tanyát és sok 
társadalmi munkával vadásztanyává 
alakítsa. 

A Bátaszéki Vadásztársaság veze-
tői (elnöke Zsigmond András) ren-
delkeznek megfelelő képességgel és 
elképzelésekkel, hogy a következő 
időkben is végezhessék a vadászat irá-
nyítását, gazdálkodását. Fontos lenne 
a város érdekében is, hogy ez a jelen-
legi vadásztársaság maradjon meg a 

béke szigete és ne állandó viszálykodás, 
följelentgetés színtere legyen. Valamennyi 
tisztességes vadász abban érdekelt, hogy a 
gazdák részéről korrekt döntés szülessen a 
vadászati jog odaítélése ügyében.

Az új vadászati törvény több helyen is 
eltér. Abban viszont nem változik, hogy a 

gazdák, a földtulajdonosok döntenek ab-
ban, hogy az elkövetkező húsz évben kik 
végezhetik a bátaszéki határban a vadásza-
tot. Fontos, hogy a vadászati tevékenységet 
a továbbiakban is olyan vadászok végez-
zék, akik már bizonyították, hogy értik és 
tudják a feladatukat. Nem lenne szerencsés 
a kísérletezés és esetleg ismét lehetőséget 
kapnának azok, akik már az alkalmatlansá-
gukat bizonyították. Nélkülük gyarapodott 
a társaság, nem lenne jó, ha ez a folyamat 
megszakadna. A földtulajdonosok döntése 
hosszú távra meghatározza azt, hogy ki va-
dászik, ki teljesíti a bérleti díj fi zetését, ki 

rendezi a gazdák részére a vadkár megté-
rítését. A jelenlegi intézőbizottság sikerre 
vitte a társaság gazdálkodását, a társaság 
vagyona gyarapodott, jelentős pénzmegta-
karítás és ingatlanvásárlás is realizálódott, 
megvásárolták a Budai utcában lévő volt 
Vasutas Klubot. Nyitott a vadásztársaság 

a fi atalok, az utánpótlás felé is. Most, 
hogy van kulturált körülményeket biz-
tosító, saját tulajdonú vadászházuk, 
lehetővé válhat vadász szakkör műkö-
dése is – persze, ha lenne, lesz igény rá. 
Kihelyezett természetismereti órákat 
is lehetne tartani megfelelő szakem-
berek és szemléltető eszközök biztosí-
tásával. Az utóbbi időben megtartott 
vadászmajálisok bizonyították, hogy 
a fi atal vadászcsemeték és azok baráti 
körében igen népszerű a légpuskával 
való célba lövés, megfelelő felügyelet 
mellett. Az új vadászházat más progra-

mok céljából is lehetne használni, például 
borversenyeket tartani és a város hivatalos 
vendégeit is fogadni lehetne, valamint a 
� atalok számára is nyitott lehetne külön-
böző zenés rendezvényekre is. 

Amennyiben újból bizalmat kapunk a 
vadászati tevékenység végzéséhez a jelen-
legi felállásban, úgy biztosan lesz lehetősé-
gük vadászni az újonnan vadászni vágyó 
� ataloknak a jelenlegiek mellett. Befeje-
zésül, ahogy a vadászok is mondják: va-
dásztársainknak egy „kalappal” kívánunk 
a további sikerekhez!

Pásti József–Werner Mihály–Szebényi Géza

Családi kosarazás másodszor – és gyôzedelmes avató
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S P O R T H Í R E KS P O R T H Í R E K

Március 3-án rendezte meg a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége
a „megye legjobb sportolója” díjátadót. A gála a szekszárdi Vármegyeházán volt, ahol a sportági szakszövetségek által 
előterjesztett versenyzők kaptak elismerésül díjat. A megyei karate elismeréseket ezúttal három bátaszéki versenyző 

vehette át. Kaszás Maja lett a megye legjobb női, Mórocz Ákos a megye legjobb férfi  karate sportolója. 
Nemzetközi eredményéért Babos Csaba kapott különdíjat. Gratulálunk nekik és hajrá Bátaszék! -akoszu-

A tavaszi szezon első versenye – a szokások-
nak megfelelően – minden évben a Wado 
és Bp. és Vidék Bajnokság. Február 6-án a 
Soroksári Sportcsarnokban 32 versenyző-
vel megkezdtük a szezont. Bár sok javítani 
valónk van a továbbiakban, azért a főpróba 
nem sikerült rosszul. A Bátaszék SE csapata 
17 arany, 18 ezüst és 11 bronzéremmel el-
nyerte a legeredményesebb csapatnak járó 
serleget is. A 14 egyesületet és kb. 200 ver-
senyzőt felvonultató mezőnyből teljesítmé-
nyével kitűnt Flóderer Károly (aki a kadet 
korosztályban kata-ban és kumitében is a 
dobogó legmagasabb fokáig jutott), Kiss 
Bánk Botond (aki szintén korosztálya mind-
két kategóriáját megnyerte, és számtalan ip-
pont szerzett küzdelmei alatt), Mórocz Ákos 
(aki mind a junior, mind a felnőtt mezőnyön 
átgyalogolt). A legkisebbek szintén említést 
érdemelnek, Kovács Sándor és Izsák Gergő 
is, akik fővárosi bemutatkozásuk alkalmával 
egyből a csúcsra törtek. Rengeteg jó egyéni 
teljesítmény volt és néhány, ami alulmaradt 
a megszokottól, de ahogy mondani szokás 
„show must go on”. 

Eredmények:
I. hely: Babos Csaba (kumite), Flóderer 
Károly (kadet kata, kumite), Izsák Bence 
(kumite), Izsák Gergő (kata, kumite), Já-
nosi Klaudia (kumite), Kaszás Maja (juni-
or kumite), Kiss Bánk Botond (kata, kumi-
te), Kovács Sándor (kumite), Mórocz Ákos 
(junior és felnőtt kumite), Péter Boglárka 
(kumite), Romhányi Vid (kata), Szilágyi 
Péter (veterán kata), Takács Kolos (ku-
mite), II. hely: Bomba Gábor (kumite), 
Flóderer Károly (junior kata), Gáll Péter 
(kumite), Kaszás Maja (felnőtt kumite), 
Kovács Zoltán (kumite), Ligeti Ákos (ku-
mite), Ludwig Róbert (kumite), Mattenhe-
im Janka (kumite), Mendi Noémi (kumi-

te), Nagy Ákos (kadet és junior kumite), 
Nagy-Jánosi Botond (kata, kumite), Sze-
remlei Attila (kata, kumite), Szilágyi Péter 
(felnőtt kata), Takács Kolos (kata), Verebi 
Máté (kata), III. hely: Flóderer Károly (juni-
or kumite), Liska Zsófi a (kumite), Máté Mir-
kó (kata), Mendi Noémi (kata), Nagy Gergő 
(kata, kumite), Romhányi Vid (kumite), 
Schmidt Levente (kumite), Szabó Gergő 
(kata, kumite), Szeifert Géza (kumite).

Február 20-án a Tatami Kupával folyta-
tódott a szezon. A versenyt ezúttal is Szi-
getszentmiklóson rendezték, melyen 12 
ország több mint 50 klubja 500 fő feletti 
létszámmal indult. A Tatami Kupa (a Bu-
dapest Open mellett) a legnagyobb hazai 
nemzetközi verseny, tehát a hazai verseny 
karate területén mindenki jelen volt, aki 
számít. Csapatunk a bíróknak és a szezon 
eleji megmérettetésnek köszönhetően egy 

kicsit megilletődve kezdett, de délutánra 
beleerősítettünk, és dobogós helyeket pro-
dukáltunk. Kiemelendő Kaszás Maja telje-
sítménye, aki bár második helyen végzett 
a junior nők +59 kg-os mezőnyében, de 
nagyon komoly ellenfelekkel nézett szem-
be, és WKF VB, EB helyezettekkel állhatott 
végül a dobogón. Maja második mérkőzé-
sén azt a horvát lányt győzte le, aki né-
hány órával korábban a felnőtt kategóriát 
nyerte. Említést érdemel Gáll Péter, aki bár 
szoros mérkőzéseken, de minden ellenfe-
lét túl tudta szárnyalni és végül megnyer-
te a kategóriát. Csapatunk az összesített 
ponttáblán 13., az éremtáblán 16. helyen, 
a magyar csapatok versenyét tekintve a 
ponttábla 8-9. helyén, az éremtábla 11. he-
lyén végzett. 

Helyezettek: 1. hely Gáll Péter, 2. 
hely Kaszás Maja, Mendi Noémi, 3. hely 
Mórocz Ákos, Győri Liána.                -akoszu-KIVÁLÓ SPORTOLÓKAT KÖSZÖNTÖTTEK

Az ovis és 1-2. osztályosok 
sorversenyének eredménye:

I. hely: Tóth Tarhos és apukája, illetve test-
vére Vászoly, és nagynénije Csenge, Kollár 
Lilla és mamája, illetve Kollár Levente és 
apukája, Bozsolik Sarolta és anyukája;

II. hely: Molnár Erna és apukája, Hau-
wasser Sára és anyukája, Papp Zaránd és 
testvére Zente, Kolep Lilli és apukája;

III. hely: Aradi Zalán és testvére Lázár, 
Papp Ákos, Bozsolik Ákos, Besszer Bettina 
és keresztapukája, Dékány Zóra és testvére 
Nóri, Szabó Fanni és testvére Dominik;

IV. hely: Pomsár Anna és apukája, He-
berling Dani és apukája, Matejcsek Míra és 
keresztanyukája, Folland Ábel és anyukája, 
Úri Szabolcs és testvére, Tamás.

A rövid eredményhirdetés után Pomsár 
Szilvia pár szóban bemutatta a kosárlabda 

szakosztályt a megjelent szülőknek, óvodá-
soknak, majd a szakosztály lepte meg a veze-
tőedzőt egy videóval, melyben megköszön-
ték áldozatos munkáját. A videó az alábbi 
linkre kattintva megtekinthető: https://www.
youtube.com/watch?v=l_ocpl31wC0.

A legkisebbek sorversenye után követ-
keztek a nagyobbak rövidített kosárlab-
da mérkőzései, természetesen itt is szülő, 
hozzátartozó bevonásával. A felsorakozó 
8 csapatot két csoportba osztva folytak a 
csoportmérkőzések, majd a csoportok 1. 
és 2. helyezettjei vívtak a 3. helyért, illetve 
a végső győzelemért.

I. helyezett: Hopeless (Ruppert Ed-
mond és Szilárd, Papp Zente és Zaránd, 
Bódi Niki és Krisztián, Bozsolik Ákos, 
Kamenszki Tamás), II. helyezett: Hebik 
(Heberling Dániel, Balázs, Norbi, Zsolti 

és Ildi, valamint Schroth Anna), III. helye-
zett: LEL (Szabó Dominik és Fanni, Szabó 
Peti, Molnár Bence, Suplicz Dani, Császár 
Bence).

További csapatok: Körmend (Tóth Tar-
hos, Máté, Zsófi a, Csaba Csenge, Grill Zo-
lika), Túros Tétta (Horváth Rita, Cseres-
nyés János, Tóth Niki, Schroth Kinga, Papp 
László, Dékány Nóra), Bolhák (Gáll Kristóf, 
Péter és Péter, Bozsolik Szabolcs és Ildi, 
Indrich Krisztina és Varnai László), Mig-
nonok (Kiss Áron, Endre és Reni, Komonyi 
Balázs és Orbán, Besszer Zsolt és Botár Ba-
lázs, Matzkovics Dóra és Gábor), Pomsárék 
(Pomsár Anna, Szilvia és Tamás, Orbán 
Renáta, Kósa Réka és Adri, Dékány Zsani).

Kövesse friss híreinket a bataszekse.
hu oldalon, illetve facebookon: facebook.
com/bsekosarlabda.                            Tóth Máté

Budapest és Vidék Bajnokság Tatami Kupával fûszerezve…Mórocz Ákos a 
győzelem felé halad 

A Budapest és Vidék Bajnokság 
legeredményesebb csapata

Gáll Péter, a Tatami Kupa legjobbja
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A Bátaszéki Idősek Gondozóháza 
szeretettel várja az érdeklődőket! 
 24 órás szakképzett személyzet
 napi négyszeri étkezés
 csendes, nyugodt környezet
 családias, kis létszámú közösség

ÉRDEKLŐDNI A 0630/975-9267-ES TELEFONSZÁMON LEHET.

HÁZASSÁGKÖTÉS
az elmúlt időszakban nem volt.

GÓLYAHÍREK

GYÁSZHÍREK
Loska Tibor 1951
Fazekas Tivadarné Kismődi Angéla 1925
Botár Sándor 1936
Botár Sándorné Hajdu Julianna 1942
Szauter Ferencné Bíró Erzsébet 1952
Huitz Antalné Hermann Anna 1947
Hollósi Edéné Csendes Julianna 1944
Sós Károlyné Balog Anna 1954
Szűcs Ernőné Kajtár Emma 1926
Berg Istvánné Flórián Györgyi 1955
Janotka Lajosné Kálazi Mária 1943

Ill Leila Mirjam 02.02.
Csonka Dominik 02.05.
Nevendős Gergő 02.21.
Földvári Viktor Noel 02.24.

HÁZASSÁGKÖTÉS


