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Válogatás a december 16-i 
képviselő-testületi ülés témáiból

· A Bát-Kom 2004 K�. új ügyvezető igazgatója Pap Péter lett, 
aki 2016. január 1-től 2020. december 31-ig tölti be ezt a pozí-
ciót. A korábbi ügyvezető, Kiss Lajos egy éves megbízatása le-
járt és egy másik gazdasági társaság vezetője lett január 1-jével. 

· A művelődési ház élére – további egy évre – újra Dömény 
Boglárkát nevezte ki a képviselő-testület. 

· A helyi autóbuszjáratok közlekedésével kapcsolatban is 
döntés született. Átmeneti jelleggel – még korábban – új jára-
tot indítottak el szombati napokon Kövesdről 07:30 órai indu-
lással,  visszafelé pedig 10:30 órai indulással a Budai utca és a 
vasútállomás érintésével. Az utasszámlálás adatai alapján to-
vábbra is fenntartják ezt a járatot, hiszen tényleg van rá igény. 

· Egy új tanulói támogatás bevezetését fogadta el a képvise-
lő-testület, mely azokat a tanulókat érinti, akik a helyi oktatási 
intézmény Alapfokú Művészeti Iskolájába járnak zeneszakra, 
és emellett tagjai a helyi fúvószenekarnak is. Az önkormányzat 
átvállalja a zeneiskolában �zetendő térítési díjat vagy tandíjat. 
2016-ban várhatóan összesen 15 tanuló érintett, mely a 7 200 
Ft/fő féléves tandíjjal számolva 220 000 Ft-os kiadást jelent az 
önkormányzatnak egy évre. Ezt a támogatást a helyi gyermek-
védelmi rendelet módosításával biztosítják.

· A képviselők arról is döntöttek, hogy heti két alkalommal a 
Mentha Aquatica K�. szállítja a vért Bátaszékről Szekszárdra. 

További információk a www.bataszek.hu oldalon olvasha-
tóak.                                                                                                    DB
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TESTÜLETI ÜLÉSEN HALLOTTUK…

A közelmúltban egy örvendetes esemény 
kapcsán került re�ektorfénybe Bátaszék. 
Nevezetesen a város határában – Orbán 
hegyen – álló öreg tölgyfa révén, mely az 
országos versenyen 2015-ben elnyerte az 
„Év Fája” címet. 

Ez már közismert tény. Az viszont már 
kevésbé, hogy ezt a méreteiben is csodála-
tos fát – egy vihar alkalmával az egyik nagy 
ág letörésével – jelentős károsodás érte. 
Érzékelhető ez az 1962-ben, általam készí-
tett fényképről, melyen még teljes egészé-
ben látható. A sajnálatos esemény után 
szakszerű csonkolással és sebkezeléssel 
sikerült megóvni a törzset a fertőző kor-
hadástól. Talán megmentve az egész fát 
a pusztulástól. Mindezek nyomán egy 
lassú, de biztonságos gyógyulási folya-
mat látható. A készült fotó és a látható 
csonk méreteiből elképzelhető, hogy bő 
ötven év után milyen arányai lennének 
manapság. Dicsőségére váljon, hogy eb-
ben az állapotban is remekül szerepelt, 
további sikerek lehetőségével. 

Kétségtelen, hogy most az Orbán hegyen 
a frissen kitüntetett öreg tölgy a főszerep-
lő. Mégis szólni kell a környezetében lévő 
Szent Orbán kápolnáról is, mellyel egyféle 
szimbiózisban van. Lehet, hogy nélküle a 
�gyelem sem irányult volna rá. Tudvalevő, 
hogy a szakrális helyek (kápolna, útszéli 
kereszt) mellett szokás fát telepíteni vagy 
meghagyni esztétikai és védelmi szem-
pontból is – harmóniában a természettel. 
A kápolna kritikus időket élt át a háború 
utáni évtizedekben. Az egyháznak kevés 

lehetősége volt, ezért a gondozást a kör-
nyékbeli szőlősgazdák és az Orbán-napi 
misére járók kis csoportja látta el. Kollek-
tivizáláskor szerencsére ezen a részen zárt 
gyümölcsös létesült. Ebbe esett bele a ká-
polna kis területe a két tölgyfával. (Egy �-
atalabb, kisebb méretű az északi oldalon.) 
Ezek után a fenntartás már biztonságosabb 
körülmények között a mindenkori helyi 
vezetők és dolgozók jóvoltából történt. 
Ezért elismeréssel kell szólni róluk, mert 
általuk volt lehetséges ezen értékek átmen-

tése a rendszerváltás idejére. Azt követő-
en már korlátozás nélkül, szabadon, akár 
külső segítség (úgy, mint önkormányzat, 
iparosok, tűzoltók, lelkes hívek) révén 
történhetett az aktuális munka. 

Így maradhatott és marad meg ideá-
lis egységben a szőlők és gyümölcsösök 
védőszentjének – Szent Orbánnak – állí-
tott kápolna, valamint a régmúltat idéző, 
a jelent büszkeséggel eltöltő öreg tölgy-
fa. Jövőjük a Gondviselés kezében és az 
utókor felelősségében van.    Werner Mihály

Amit az Év Fájával kapcsolatban tudni érdemes

A hagyományos évzáró fogadásra december 18-án, délután került 
sor a Városháza Házasságkötő termében. Elsőként Bojás Eszter 
előadásában hallhattak két dalt, majd két kis óvodás kápráztatta el a 
megjelenteket kiváló mesemondásával: Kis Janka és Fülöp Lilla. Ezt 
követően dr. Bozsolik Róbert polgármester értékelte az elmúlt esz-
tendőt. Beszéde után díjazta azokat a �atal tanulókat és sportolókat, 
akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és munkájukkal hírnevet 
szereztek városunknak. Az elért eredményekben fontos szerepük van 
a felkészítő tanáraiknak, edzőiknek, akik nevelték, irányították, ha 
kellett biztatták őket; a sok siker közös munkájuk gyümölcse. Egy-

egy támogatói oklevelet kaptak 
azon cégek, melyek a 2015-ös 
évben kiemelkedő támogatást 
nyújtottak rendezvényeink-
hez, intézményeinknek: Alisca 
Bau Zrt., Bátaszék és Vidéke 
Takarékszövetkezet, Bát-Grill 
K�., HegBerger K�., HOZAM 
2001 K�., KÉSZ Közúti Építő és 
Szolgáltató K�., Panteon K�., 
Tarr Építő, Szolgáltató és Keres-
kedelmi K�., UNIQA Biztosító 
Zrt., Bát-Coop Szövetkezet, 
Bátmetall K�., Gemenc Bau 
K�., MANABO Magyarországi 
K�., MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt., Szekszárdi Mezőgazdasági 
Zrt./Twickel Szőlőbirtok K�. ■

Évzáró fogadás
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Meghitt hangulat, gyönyörű dallamok és 
telt ház az általános iskola aulájában. Cím-
szavakban így jellemezhető a Bátaszéki Pe-
dagógus Kórus jubileumi műsora, hiszen 
megalakulásának 25. évfordulóját ünne-
pelte november 28-án. Az est vendége a 
HÍD Vegyeskar volt Somorjáról. A  prog-
ram végén Maul Péter jelképesen átadta a 
karnagyi pálcát Sümegi Katának, ugyanis 
ezentúl ő vezényli a kórust. DB

Gratuláció és halk szavú 
vallomás…

az alapító karnagytól – 
a Pedagógus Kórus 

negyedszázados jubileumán

Emlékszem, milyen gyönyörű volt az a ke-
gyelmi perc…

1990. november 22-ét írtunk. Az első 
próbánk napja volt, Szent Cecíliának, az 
egyházi zene égi pártfogójának emlék-
napja. Az éppen megszülető kórus tagjai 
nem tanárként, nem munkájukat végez-
ni ültek le az általános iskola tanárijában, 
hanem énekelni. Ha lehunyom a szemem, 
minden akkori tagot látok magam előtt. 
Bizakodtunk, szép élményeket vártunk a 
közös énekléstől, s reményünkben nem 
kellett csalatkoznunk. Emlékeztek a 13 
közös évünkre? Kezek szimfóniája íródott 
általunk! Kezet nyújtottatok egymásnak és 
azt mondtátok erre a kórusra: „Legyen!” S 
e kezdőhang nyomán az én kezem emel-
kedett fel, és irányításával megkezdődött a 
közös munka és a közös öröm. De mindez 

nem sikerülhetett volna, ha nem lett volna 
mindig felettünk az Örök Áldás, a Leg-
szentebb Kéz, s ha nem simult volna alánk 
a Legbiztosabb Tenyér. 13 közös évünk… 
Mi fért bele ebbe az időszakba? Kórusnyi 
világunkban ott volt az egész mindenség. 
Emberi események, emberi érzelmek, em-
beri voltunk teljessége. Nevettünk és sír-
tunk – közös tréfában és közös gyászban 
egyaránt. Voltunk nagyok és fényesek: 
minden tapsban, sikerben, elismerésben; 
és voltunk parányiak, megilletődöttek: 
évszázadok imáit őrző templomok magas 
boltívei alatt, átérezve teremtett voltunk 
egyetlenségét, törékenységét, szépséges 
voltát. Lelkünkből zengett a hála szelíd-
sége, a dicsőítés fényessége. Emlékeztek? 
Mert én igen - minden pillanatra! 13 kö-
zös évünk… 2003-ban eljött a búcsú ide-
je. Emberként fontos feladataink vannak. 
Tudnunk kell valamit elkezdeni és tud-
nunk kell életünk korszakait befejezni is. 

Tudnunk kell feladatainkat ellátni és tud-
nunk kell a feladatot, ha eljött az ideje, 
átadni. Úgy érzem, életemnek e feladatai 
a Pedagógus Kórus életében sikerültek. 
Eltelt a búcsúnk óta majdnem ugyanany-
nyi idő, mint közös kóruséletünkben. Az 
elmúlt 12 esztendő bizonysága volt annak, 
hogy a kórus jól döntött, amikor Maul Pé-
ter személyében hozzáértő, felelős szakem-
bert választott utódomul. A közös munka 
jutalmaként - 1998 után - 2005-ben ismét 
arany minősítést ért el a Bátaszéki Pedagó-
gus Kórus az Éneklő Magyarország, ének-
karok országos minősítő hangversenyén. 
Ahogyan szép emlékké nemesedve elszállt 
a kezdeti 13 év, úgy elszállt a rá következő 
12 is. S most itt vagyunk e szép jubileum 
pillanatában a maga hatalmas meglepeté-
sével. A mindnyájunk által ismert és szere-
tett Sümegi Kata veszi át kezeinkből a kar-
mesteri pálcát. Örülhetünk és reményünk 
van arra, hogy zökkenőmentes és gyü-
mölcsöket termő lesz a váltás, hiszen Kata 
birtokában van mindannak, ami szükséges 
ehhez. Sajátja a kiművelt hallás, a kimű-
velt értelem, a kiművelt szív, s a kiművelt 
kéz. Ennél több nem is szükséges, mert ha 
valaki biztos hallással, józan értelemmel, 
érző szívvel és bizton követhető intésekkel 
vezeti kórusát, az két dologra számíthat 
biztosan: énekeseinek odaadó szeretetére 
és az elvégzett munka jutalmaként a kö-
zönség elismerésére. 

Együtt adjunk hálát – most már az új 
karnaggyal – Istennek az elmúlt 25 évért! 
Együtt kérjünk áldást a következő évtize-
dekre!

Szeretettel: Csukor Árpád 
alapító karnagy

E S E M É N Y

JUBILEUMI 
HANGVERSENY
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P R O G R A M A J Á N L Ó

SCHWABENBALL
A Német Nemzetiségi Egyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szeretettel vár mindenkit a hagyományos batyus jellegű 

SVÁBBÁLRA
Időpont: Február 19. (péntek) 19 óra. Helyszín: Általános iskola ebédlője

Zenél: DIE SCHÜTZ KAPELLE 
Közreműködik:

Heimat Icirik-Picirik
Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport

Glöckner János Alapítvány Tánccsoportja
Belépődíj: 2.500 Ft

Z s i k ó  Z o l t á n  s o k  s z e r e t e t t e l  m e g h í v j a  Ö n t  é s  k e d v e s  c s a l á d j á t 
ú j é v k ö s z ö n t ô  h a n g v e r s e n y é r e .

B Á T A S Z É K  Á L T A L Á N O S  I S K O L A  A U L A  I  2 0 1 6 .  J A N U Á R  2 9 .  1 9  Ó R A 
B á t a s z é k ,  B u d a i  u t c a  9 - 1 1 .

K ö z r e m û k ö d n e k :

P Á L  I S T V Á N  „ S Z A L O N N A ” 
M a g y a r  Ö r ö k s é g-d í j a s  é s  L i s z t-d í j a s  m û v é s z,  a  M a g y a r  Á l l a m i  N é p i  E g y ü t t e s  p r í m á s a

A  F Ö L S Z Á L L O T T  A  P Á V A  D Ö N T Ô S  G Y E R M E K V E R S E N Y Z Ô I

Z S I K Ó  Z E N E K A R

K Ö S Z Ö N T S Ü K  E G Y Ü T T  A Z  Ú J  E S Z T E N D Ô T !

Ú J É V K Ö S Z Ö N T O  K O N C E R T

K ö s z ö n t ô t  m o n d :  D R .  H O P P Á L  P É T E R  k u l t ú r á é r t  f e l e l ô s  á l l a m t i t k á r

m e g h í v ó

Belépőjegyek elővételben a művelődési házban és a Centi-ben (Árpád u.) vásárolhatók.

Tombola!  Büfé!

A II. GÉZA GIMNÁZIUM immár 
3. alkalommal rendezi meg 

január 22-én a 
„Gimnázium 

Éjszakája” 
címet viselő rendezvényét. 

A változatos programok 18 órakor kez-
dődnek az intézményben.

A II. Géza Gimnázium Tudományos 
Diákköre szeretettel hívja a

„Történelem 
emberközelben”

című előadás-sorozatára.

Az előadó: Sümegi József. Az előadá-
sok helyszíne a gimnázium auditóri-
uma. Kezdete: 18 óra. Az időpontok 
a következők: január 25., február 8., 
február 22. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Farsangi kacagás
A bezdáni Pető� Sándor Művelődési 

Egyesület színjátszó csoportja 
bemutatja a

FAROKTÓL FÖLFELÉ 
című francia vígjátékot.

Időpont: január 30. (szombat), 17 óra
Helyszín: Pető� Sándor Művelődési 

Ház Bátaszék

Az előadás INGYENES, 
de HELYJEGYKÖTELES!

Helyjegyek a művelődési házban 
kaphatóak január 29-ig.

Érdeklődni a 74/493-690-es 
telefonszámon lehet.

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!
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E S E M É N Y

Még szeptemberben döntött a képvise-
lő-testület arról, hogy a 2016. évi költ-
ségvetésben 1,6 millió forintot biztosít a 
felső oktatásban tanuló, szociálisan hátrá-
nyos �atalok támogatására. A pá-
lyázatra 32 �atal adott 
be kérelmet. A 
32 tanuló 26 bá-
taszéki családból 
származik. Kettő család-
ban 2-2 nappali tagozatos 
hallgató, kettő családban 
3-3 felsőoktatásban tanuló diák 
van. Sajnos több diák félárva vagy csonka 
családban él. Az egy főre jutó jövedelem és 
a családban tanuló diákok száma, valamint 
a lakhely és iskola közötti távolság alapján 
osztályoztuk a kérelmeket. A pályázók fele 
ötezer forintos, a másik fele négyezer fo-
rintos támogatásban részesül a jövő évben 
a bizottság döntése alapján.

A képviselő-testület elsősorban azért 
támogatja a bátaszéki lakhelyű diákok 
felsőoktatási tanulmányait, mert mind-
annyian tisztában vagyunk az iskolázott-
ság egyéni és közösségi, település szintű 
hozadékával. A teljesség igénye nélkül a 
felsőfokú végzettség személyes előnyei-
ből említenék néhányat. Minél magasabb 
valakinek az iskolai végzettsége, annál ki-
sebb az esélye a munkanélküliségre, azaz a 
munkaerő-piaci esélyei javulnak. Nagyobb 
az egzisztenciális biztonsága a képzett em-
bernek, mert nem csak megkeresni tudja a 
pénzt, hanem azt is tudja, hogy mire költse 
és mire ne. Az iskolázottság és a kockázati 
magatartás közti összefüggés sem kérdő-
jelezhető meg. Például a dohányzás való-
színűségét a magasabb iskolai végzettség 
csökkenti. Az egészségi állapot mutatói 
is javulnak a „diplomától”. A tudás növe-
kedésével az egészségtudatos viselkedés 
válik jellemzővé, mert az egészség felér-
tékelődik. A tanult ember �gyelmet for-
dít az életmódjára, �gyel az étkezésére és 
mozog eleget. A halálozási mutatók is ja-
vulnak az iskolázottságtól. A diplomások 
várható életkora 10 évvel meghaladja az 
alapfokú képzettséggel bírókét. Sajnos ez 
az orvosokra nézve nem igaz. Mit jelen-
tene a városnak, ha a tanult emberek lé-
lekszáma megnőne, az nehezen jósolható, 
de az biztos, hogy mindenkire pozitívan 
hatna. A gazdaság fellendülne, mindenki 
a képességeinek megfelelő munkát találna. 

Egy helyi választáskor a bőség zavarával 
küzdenénk a potenciálisan alkalmas je-
löltek száma miatt. A lakókörnyezetünk 
szebb volna, vidámabb és nyugodtabb em-
berekkel találkoznánk az utcán. Az üdü-

lőövezetek épített környezeti 
szépségéhez és hangulatához 
tudnám hasonlítani azt a lá-

tomást, amit a tudásalapú 
társadalom vetít elém.

Sajnos a felsőoktatás 
helyzetelemzése nem túl-
ságosan biztató. 2006 óta 
csökken a felsőoktatásban 

tanulók száma. A 25 év feletti népesség 
19%-ának van diplomája, a diplomások 
között a nők részesedése emelkedik. Je-
lenleg 1.000 fér� diplomára 1.300 női 
diploma esik. Cél, hogy 10% alatt legyen 
azoknak a száma, akik nem tanulnak 25 
éves korukig. Jelentős probléma a képzé-
seken tapasztalható nagy lemorzsolódás. 
A felvettek több mint harmada sohasem 
kap diplomát. A lemorzsolódást a felére 
szeretné csökkenteni a kormány. Nem a 
színvonalat kívánják csökkenteni, hanem 
felsőfokú szakképzési oklevéllel fejezné be 
a tanulmányait, aki képesség vagy szorga-
lom hiányában az alapképzést nem tudta 
teljesíteni. A honatyák olyan rendeletter-
vezeten gondolkodnak, hogy az államilag 
támogatott képzést hármas átlaghoz köt-

nék, valamint szemeszterenként 150 nap 
hazai munkaviszony fenntartására köte-
leznék a hallgatókat.

Beszéljünk egy kicsit a pénzről is. A pá-
lyaválasztáskor az egyéni ambíción kívül 
mindenki azt is mérlegeli, hogy az adott 
diplomával mennyi pénzt lehet majd ke-
resni. Tény, hogy a diplomásoknak ma-
gasabb az átlag�zetése, mint az érettségi-
zetteké. Természetesen lehet találni olyan 
példákat, ami az adott pillanatban nem ezt 
tükrözi. Felmérésekből azt is tudjuk, hogy 
a diplomások átlagos �zetési elvárása nettó 
258 ezer forint, tehát sokan negyedmilliós 
�zetést tartanak reálisnak. Ez bruttó 400 
ezer forintból marad meg. Ehhez képest 
bruttó 105 ezer Ft a minimálbér, amiből 68 
ezer forintot lehet hazavinni. A szakmun-
kás minimálbér 122 ezer, amiből majdnem 
80 ezer érkezik a számlára. (2015. évi ada-
tok – a szerk.) Mindezt �gyelembe véve 
kell mérlegelni, hogy utóbbinak több mint 
háromszorosa az áhított diplomás bér és 
ez mennyire reális a mai Magyarországon. 
Meggyőződésem, ha megfelelő elhivatott-
sággal és szorgalommal dolgozunk, akkor 
az anyagi megbecsülés mellé annyi pozitív 
megerősítést kapunk a környezetünktől, 
hogy az életünk nem a pénzről fog szólni, 
hanem a pénz csak egy eszköz lesz.

dr. Kostyálné dr. Kovács Klára
Szoc. Biz. elnök

BURSA HUNGARICA 2016
ségvetésben 1,6 millió forintot biztosít a 

oktatásban tanuló, szociálisan hátrá-
nyos �atalok támogatására. A pá-
lyázatra 32 �atal adott 

származik. Kettő család-
ban 2-2 nappali tagozatos 
hallgató, kettő családban 
3-3 felsőoktatásban tanuló diák 
van. Sajnos több diák félárva vagy csonka 

löltek száma miatt. A lakókörnyezetünk 
szebb volna, vidámabb és nyugodtabb em
berekkel találkoznánk az utcán. Az üdü

lőövezetek épített környezeti 
szépségéhez és hangulatához 
tudnám hasonlítani azt a lá

tomást, amit a tudásalapú 
társadalom vetít elém.

helyzetelemzése nem túl
ságosan biztató. 2006 óta 
csökken a felsőoktatásban 
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ÁLLÁSHIRDETÉS

H Í R E K

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hi-
vatal Jegyzője gazdálkodási ügyintéző 
munkakör betöltésére pályázatot hirdet. 
A közszolgálati jogviszony határozatlan 
időre szóló (próbaidő kikötésével), tel-
jes munkaidős. Jelentkezési határidő: 
2016. január 22. A munkakör további 
részletes kiírása a KÖZIG ÁLLÁSON és 
a www.bataszek.hu honlapon olvasható. 
Érdeklődni Skoda Ferenc jegyzőnél le-
het a 74/591-918 telefonszámon. 

Az Idősek Klubja nevében minden ked-
ves klubtagot köszöntünk az új évben és 
valamennyi támogatónknak még egyszer 
nagy-nagy köszönet a segítségükért, me-
lyet az elmúlt évben nyújtottak klubunk 
számára. Külön köszönet illeti a következő 
segítőinket: Bát-Coop Szövetkezet, Brot 
K�., Michéli Vasbolt, Gősy Jenő. További 
sikereket kívánunk munkájukhoz! 

Azt gondolom, még mindig szívmelen-
gető az emlék, ha visszagondolunk a ka-
rácsonyi műsorra, melyet a Decsi Hagyo-
mányőrző Fér�kórus nyújtott számunkra 
és kellemes képek ébrednek bennünk, 
amikor a sütőtök illatú karácsonyi vásárt 
idézzük fel. Mégis új év, új tervek lépnek 

a szép emlékek helyébe. Természetesen 
bevált dolgainkhoz továbbra is ragaszko-
dunk, így hétfőnként ülőtornával, kedden 
könyvtári felolvasással, szerdán társasjá-
tékokkal, pénteken hittan foglalkozással 
várjuk a kedves érdeklődőket. A csütörtöki 
napon továbbra is változó programajánlat-
tal igyekszünk információkat, kiállításo-
kat, új ismereteket adni a tagoknak. Így 
aztán a tavaly alakult Táplálkozási Klub 
január 14-én várta azokat az időseket, akik 
a daganatos betegségek megelőzésével 
kapcsolatosan érdeklődtek Demjén-Ele-
kes Beáta dietetikusnál. Január 28-án Birk 
László nyugalmazott erdész lesz a vendé-
günk.                                                             -Hódi-

HÍREK A KLUBBÓL

Mini Galéria
TKACSUK GRÉTA horgolásai

Megtekinthető: 
február hónapban.

A Varrókör életéből

Az eltelt egy év nem hozott látványos si-
kereket, de adott megbecsülést, törődést, 
oda�gyelést önmagunkra és társainkra. 
Lehetne más kifejezést is használni a tár-
sak helyett, de tulajdonképpen mindegy 
is, hiszen nehéz azt kifejezni, ami kapcso-
lat közöttünk van. Nem vagyunk sokan, 
nem töltünk együtt minden percet, nem 
esünk a túlzás és hivalkodás bűnébe. De! 
Igen, szeretünk együtt kézimunkázni; 
igen, szeretünk kézimunka közben na-
gyokat beszélgetni. A téma mindig válto-
zatos, de pletyka még soha nem lett belő-
le. Receptek sokasága cserél gazdát, ötle-
tek jönnek-mennek. Sírunk és nevetünk 
egymásért és egymáson. Aggódunk, ha 
valaki beteg vagy csak nem jön a szokott 
időpontban. Lehet, hogy nincs velünk, de 

hogy ránk gondol, az biztos. Megcsodál-
juk a másik keze munkáját, bíztatjuk, ha 
valami újra adja a fejét. Saját ünnepeink 
vannak, saját történéseink. Egy biztos: va-
lami mindig készül, amit aztán másoknak 
adunk. Utolsó nagy „vállalkozásunk” már 
rég volt (Faültetés), ideje ismét valamit ki-
találni. Ötletnek nem vagyunk híján. Az 
is igaz, meg kell találnunk az egyensúlyt: 
egy kicsit dolgozni a közösbe, egy kicsit 
a családnak, a barátoknak. Aztán már 
csak azt vesszük észre, ismét elszállt az 
este. Sokan talán nem hiszik el, de nálunk 
keddtől keddig tart egy hét. Ez a mi saját 
időszámításunk. Őszinte leszek: kivéte-
lezett helyzetben vagyok, hiszen minden 
kedden én várhatom a többieket. Tizen-
kettedik éve várom őket, és az öröm nem 
csitul. Minden találkozásunk igazolja ön-
magát. Igazolja azt, hogy akár egy család, 
mi is mindent átélünk. Csak a szeretet az, 
ami sosem múlik. Köszönetemet és tisz-
teletemet fejezem ki nektek, társaimnak a 
Varrókörben!

Kedves Városlakók! 

Kéréssel fordulunk mindazokhoz, akik a 
könyvtár bejárata előtt lévő kerékpártárolót 
használják: kerékpárjaikat szíveskedjenek a 
buszmegállóban lévő fedett kerékpártáro-
lóban elhelyezni, amennyiben bejárósok; 
ha pedig iskolások, akkor az iskola udvarán 
található fedett kerékpártárolóban. A mi 
kerékpártárolónk az olvasóinkat, könyvtár-
használókat várja. Jó lenne, ha állandóan 
annyi ember lenne a könyvtárban, ahány 
kerékpár áll a ház előtt, az meg még jobb 
lenne, ha annyi időt töltenének itt, ameny-
nyi ideig itt állnak, vagyis egész nap. 

Ha már a kerékpároknál tartunk, be-
széljünk a kerékpárútról! Nagyon jó, hogy 
van, de nagyon rossz, hogy kerékpározás 
helyett sokan sétálásra, tereferére használ-
ják. Aztán csodálkozunk, ha baj történik. 
De olyan is előfordul, hogy az üzletekből 
kijövők sem �gyelnek, meg azok sem, 
akik autóval leállnak, és abból kiszállva ki-
lépnek a kerékpárútra, sajnos �gyelmetle-
nül. Kedves gyalogosok és kerékpárosok, 
�gyeljünk egymásra!    Köszönöm: Sági Lajosné
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Székely 
mesekönyv-illusztrációk

A Bukovina Könyvkiadó székely meseil-
lusztrációs pályázatot írt ki a megye általános 
iskolásainak. Minden évfolyam előre mega-
dott két-három meséből választhatott. A 
zsűri tagjai Adorjáni Endre szobrászművész, 
Mayer Antal rajztanár, és Asztalos Zoltán, a 
székely szövetség elnöke voltak. Nem a meg-
szokott módon együtt, hanem külön-külön, 
mesék szerint rangsorolták az alkotásokat, 
majd ezeket összesítve a Bukovina Kiadó 
hozta meg a végső eredményt. 10 mesével 

és illusztrációjukkal külön alsós, külön felsős 
mesekönyvet szerkesztettek meg. A kötetek 
még a téli szünet előtt elkészültek.

A könyvekben illusztrációjukkal sze-
replő gyerekek ünnepélyes eredményhir-
detésen vehettek részt a bonyhádi székely 
házban. A szervezők a Koller panzió fel-
ajánlásával szendvicsekkel, sütemények-
kel fogadták az odaérkező vendégeket. Az 
ünnepélyességet fokozta, hogy a székely 
ház kiállítótermében a könyvekbe kiválo-
gatott munkákat bekeretezve, beüvegezve 
nézhették meg a meghívottak. Minden dí-

jazott értékes ajándékcsomagot és a saját 
rajzával ellátott oklevelet vehetett át a Bu-
kovinai Székelyek Országos Szövetségének 
elnökétől. Mindkét kötetben négy-négy 
bátaszéki alkotás szerepel.

„Ugorj elő bukócskám!” Bukovinai szé-
kely népmesék I.:

„A lusta leán”: Hauwasser Sára (2. b), 
„Az eltáncolt papucsok”: Kádár Zoé (2. b), 
„A kőleves”: Bálint Petra (4. c), „A göm-
böc”: Erdélyi Kíra (4. b).

„A szegén ember meg a tűz” Bukovinai 
székely népmesék II.:

„A csürketojás”: Fekete András Zoltán 
(5. b), „A csillagszemű juhász”: Takács 
Szo� (7. b), „A babonás éjjeli őr”: Ill Ni-
netta (8. a), „Szerencsének szerencséje”: 
Takács Szo� (7. b).

Ez a két kis mesekötetet egy sorozat kez-
dő kötetei, folytatását tervezi a kiadó.      BE

A Babits iskola rajpályázata
A szekszárdi Babits Mihály Általános Isko-
la névadójuk évfordulójára minden tanév-
ben rajzpályázatot ír ki a megye általános 
iskolásai számára. Ebben a tanévben az 
alsósok az „Évszakok”, a felsősök szabadon 
választott témában összesen 312 alkotást 
küldtek be. A zsűri évfolyamonként emelte 
ki a díjazottakat. Iskolánk alsós tanulóinak 
eredménye: I. Kis Lia (2. a), II. Komonyi 
Orbán Balázs (4. c), III. Fekete Zsó�a (1. 
b). Felsős tanulóink eredménye: I. Ill Ni-
netta (8. a), II. Pálnok Panna (7. o), III. 
Barna Nikolett (8. a).                                     BE

I S K O L A I  H Í R E K

D OROT T YÁS H Í R E K

Fekete András Zoltán 5.b. Csürketojás
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TANULMÁNYI VERSENYEK

Az idei tanévben is hagyományosan meg-
rendeztük a karácsonyi tanulmányi verse-
nyeket a felső tagozatban. A tanulók sok 
tantárgyból mérették meg tudásukat. Az 
elért eredményről a 6. b osztály karácsonyi 
műsora után értesültek. Helyezéseket a kö-
vetkező tanulók értek el:

Biológia tantárgyból: 1. Palásti Anna 
7.b, 2. Gál Erik 7.b, 3. Lukács Tímea 7.b, 
Nagy Benedek 7.b; 1. Galla Zsóka 8.c, 2. 
Csankó Patrik István 8.c, 3. Ill Ninetta 8.a.

Természetismeret: 1. Szabó Bence 5.c, 
2. Fodermayer Anna 5.c, 3. Molnár Hanna 
5.c, Szabó Dalma 5.b; 1. Bozsolik Ákos 6.b, 
2. Frányó Zorka 6.b, 3. Nagy Liza 6.c.

Földrajz: 1. Süli Alexandra 7.c, 2. Csá-
szár Vanda 7.c, 3. Lukács Tímea 7.b; 1. 
Csankó Patrik István 8.c; 2. Fehér Balázs 
8.a, 3. Papp Georgina 8.c.

Angol: 1. Forray Bence 5.c, 2. Dénes Ke-
vin 5.a, Guszmann Vajk 5.c, 3. Beke Aliz 
5.a; 1. Szabó Noémi 6.b, 2. Bódi Nikolett 
6.b, 3. Schroth Kinga 6.c, Grácsik Balázs 
Zsolt 6.a; 1. Palásti Anna 7.b, 2.Váradi 
Anikó 7.b, 3. Vertkóczi Ramóna 7.a; 1. Ill 
Ninetta 8.a, 2. Weinhardt Boglárka 8.a, 3. 
Rácz Orsolya 8. a, Bíró Laura 8.c.

Matematika: 1. Nagymiklósi Mátyás 
5.a, 2. Appl Zsóka 5.c, 3. Szabó Kata 5.c; 1. 
Bozsolik Ákos 6.b, 2. Guszmann Zéta 6.c, 
3. Weinhardt Bence 6.c; 1. Nagy Benedek 
7.b, 2. Palásti Anna 7.b, 3. Lőrincz Zsó�a 
7.a; 1. Papp Georgina 8.c, 2. Ill Ninetta 
8.a, 3. Szabó Mirella 8.a, Csankó Patrik 
István 8.c.

Nemzetiségi német: 1. For-
ray Bence 5.c, 2. Káldi Kata 
5.c, 3. Fodermayer Anna 5.c; 1. 
Schroth Kinga 6.c, 2. Bódi Niko-
lett 6.b, 3. Tóth Nóra 6.c; 1. Pa-
lásti Anna 7.b, 2. Lukács Tímea 
7.b, 3. Csath Dóra 7.b; 1. Csankó 
Patrik István 8.c, 2. Galla Zsóka  
8.c, 3. Papp Georgina 8.c.

Helyesírás: 1. Fodermayer 
Anna 5.c, 2. Appl Zsóka 5.c, 3. 
Káldi Kata 5.c; 1. Schroth Kinga 
6.c, 2. Szabó Noémi 6.b, 3. Tóth 
Nóra 6.c; 1. Váradi Anikó 7.b, 2. 
Csath Dóra 7.b, 3. Palásti Anna 
7.b; 1. Papp Georgina 8.c, 2. Ill 
Ninetta 8.b, 3. Szabó Mirella 8.b.

Gratulálunk a nyerteseknek! 
Fodor Jánosné igh.

Az alsó tagozaton a következő 
eredmények születtek

3. Évfolyam
Helyesírás: 1. Molnár Pál 3/C; 2. Köbli 

Ágnes 3/B; 3. Bacher Martin 3/C, Csendes 
Marcell 3/C, Jagicza Bernadett 3/C.

Matematika: 1. Kóródi Eszter 3/C, Köb-
li Ágnes 3/B; 2. Bacher Martin 3/C; 3. Szil-
ágyi Szabolcs 3/B.

Német: 1. Bacher Martin 3/C, Magyar 
Gergő 3/C; 2. Csendes Marcell 3/C; 3. Ja-
gicza Bernadett 3/C, Kóródi Eszter 3/C.

4. Évfolyam
Helyesírás: 1. Gáll Kristóf 4/C; 2. Kiss 

Áron 4/C; 3.Feri Mária Izabell 4/A, Appl 
Ákos 4/C.

Matematika: 1. Varjas Balázs 4/A, Ig-
nácz Tamás 4/B; 2. Komonyi Orbán 4/C, 
Csikós Dániel 4/B; 3. Szikszai Tímea 4/B, 
Bali Milán 4/A.

Német: 1. Gáll Kristóf 4/C; 2. Berlinger 
Gréta 4/C; 3. Ludwig Ramón 4/C.

A Lotz János Helyesírás és Szövegérté-
sei Verseny Házi Forduló eredménye: 1. 
Kiss Áron 4/C; 2. Káldi Enikő 4/C; 3. Igná-
cz Tamás 4/B, Gáll Kristóf 4/C.                   ■

Játékos sportverseny

Iskolánk 2015. november 30-án rendezte 
meg a játékos sportverseny városkörnyéki 
fordulóját. A versenyen négy csapat mérte 
össze erejét: Várdomb, Tengelic, Őcsény és 
Bátaszék. A csapatok 18 főből álltak. Az 
előre meghatározott versenyfeladatokban 
a gyorsaság, az ügyesség játszotta a fősze-

repet. Iskolánk csapata az atlétika szakkör 
foglalkozásain készült erre a megméret-
tetésre, amely igen jól sikerült, ugyanis 
csapatunk az első helyen végzett. A csapat 
tagjai: Kolep Lili, Rácz Nóra, Bátai Anna 
Boglárka, Köbli Ágnes, Szilágyi Patrícia, 
Káldi Enikő, Lukács Boglárka, Indrich 
Krisztina, Feri Izabell, Kollár Levente, 
Grill Bács, Verhás György, Szilágyi Sza-
bolcs, Csizolszki Bence, Csendes Marcell, 
Matus Dávid, Matzkovics Milán, Ligeti 
Áron.

Gratulálunk a szép sikerhez!             MPH

7-8. osztályosok futsal kupái

Az év utolsó napjaiban több ízben is po-
rondra léphettek az általános iskola 7-8. 
osztályos labdarúgói. December 10-én 
zajlott a bátaszéki sportcsarnokban a Szek-
szárd Városkörnyéki Futsal diákolimpia, 
melyen a körzeti első és második helyezet-
tek csaptak össze. A tét innen már a megyei, 
majd annak abszolválása után az országos 
diákolimpiára való jutás. A hazaiaknak két 
mérkőzésük volt, először a Zombát győzték 
le 3:2-re egy igen küzdelmes összecsapáson, 
végül a döntőben 8:0-ra diadalmaskodott a 
csapat a decsi általános iskola ellen. A �úk a 
január 9-i megyei döntőn mutathatják meg, 
hogy a kvali�kált 6 csapatból képesek-e el-
jutni az ország legjobbjai közé.

Ugyanez a csapat – bár kissé megfogyat-
kozva – lépett újra a pályára a december 
12-i hazai rendezésű Suli Kupán. A meg-
hívást ezúttal 3 csapat: a Szabadka, a Baka 
István Általános Iskola és a Tengelic csa-
pata fogadta el, akik körmérkőzéssel dönt-

hették el a kupa sorsát. A bá-
taszékiek jól kezdtek: először a 
szekszárdi bakát búcsúztatták 
5:0-ra, viszont a szabadkai 
labdarúgók ezúttal nagyobb 
falatnak ígérkeztek, mert 1:3-
ra alul maradtunk. Végül a 
Tengelic elleni 3:1-es győze-
lem már csak a második hely-
hez volt elég. A dobogó má-
sodik helyén kívül azért még 
vigasztalódhattunk Mányák 
Noel gólkirályi és Mányák Dá-
riusz, a torna legjobb kapusa 
teljesítményével. A legjobb 
mezőnyjátékosnak járó kupát 
a tengelici Sárközi Ádám, míg 
a legeredményesebb csapat, 
így a kupagyőztes a Szabadka 
csapata lett.                   -akoszu-

I S K O L A I  H Í R E K

A második helyezett bátaszéki csapat
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• December 1-jén 
Szekszárdon került sor 

az I. Béla Gimnázium által 
meghirdetett megyei angol nyel-

vi fordítóverseny döntőjére. Iskolánk két 
tanulója, Péter Anita (11.A) és Bárány 
Dorina (10.A) vett részt az első, írásbeli 
fordulóban, amely alapján Anita bejutott 
a megyei megmérettetésre. Végül összesít-
ve a IV. helyezést érte el. Felkészítő tanára 
Krammerné Gehring Éva volt. 
• December hónapban folytatódtak a 

„családi életre nevelés” témakörben meg-
tartott interaktív osztályfőnöki órák: 7-én 
a 10. osztály és a 9.B, 16-án a 7.A osztály 
számára.
• A hagyományos adventi programok 

keretében december 11-én a gézások Ne-
idhardtné Gyarmati Erzsébet és Schrothné 
Molnár Zsuzsanna tanárnők kíséretével 
Pécsre kirándultak korcsolyázni a műjég-
pályára. Ez egyben jutalom volt azoknak, 
akik a legszorgalmasabbak voltak az őszi 
papírgyűjtésben. A vidám korcsolyázást 
követően jutott még idő egy kis sétára a 
belvárosban, ahol az adventi vásár hangu-
latába is belekóstolhattak a diákok. 
• December 12-én megtartottuk első 

nyílt napunkat, amelyen az általános is-
kolai tanulók és szüleik először tájékoz-
tatást kaptak a II. Géza Gimnázium jövő 
évi képzési kínálatáról, majd az érdeklő-
dő tanulók és szüleik számára óralátoga-
tási lehetőséget biztosítottunk. Eközben 
a 12.A osztály tanulóiból szerveződött 
lelkes kis csapat – osztályfőnökük, Sü-
meginé Szép Mária tanárnő vezetésével 
– mézeskalácsot készített. A frissen sült, 
illatos süteménnyel megkínálták a ven-
dégeket és a gézásokat is. A nyílt nap zá-
rásaként az érdeklődők a házigazdákkal 
együtt meghallgathatták a 9.A osztályo-
sok által szervezett „A környezetvédelem 
aktuális kérdései” című előadást, amelyet 
meghívott előadóként Miskolci Balázs 
(gézás öregdiák), a Duna-Dráva Cement 
K�. biztonságtechnikai vezetője tartott 
az előadóteremben. A kilencedikesek ez-
zel a rendezvénnyel a szekszárdi I�úsági 
Unió által indított „Kortárs Pilvax” 5+1 
fordulós vetélkedősorozat egyik feladatát 
teljesítették. 
• A Tolna Megyei Középiskolai Ma-

tematikaversenyen a 12. évfolyamos ta-
nulók közül iskolánkból Palkó Tekla 15., 
Werner Anna 23. helyezett lett. Ezen a ver-
senyen egy kategóriában indulnak a megye 

összes középiskolájából a diákok, köztük a 
matematika tagozatos osztályok tanulói is. 
Ezt �gyelembe véve különösen szép a két 
bátaszéki versenyző eredménye. Felkészítő 
tanáruk Schultzné Pem Erzsébet volt. 
• December elején sor került az Imp-

lom József Országos Helyesírási Verseny 
iskolai fordulójára. Ebben a tanévben Fo-
dermayer Eszter és Faragó Fanni (9.A) bi-
zonyultak a legjobbnak, akik képviselhetik 
majd iskolánkat a megyei fordulóban. 
• December 18-án, a téli szünet előt-

ti utolsó tanítási napon, reggel 8 órakor 
a művelődési házban a 7.A osztályosok 
karácsonyváró műsorát láthattuk: Os-
car Wilde A boldog herceg című meséjét 
adták elő. A megható és elgondolkodtató 
előadást összeállította és betanította Wer-
nerné Győri Andrea tanárnő. A két fősze-
repet Fehér Dániel és Mattenheim Bálint 
alakította. 

A műsor végén Németh Ágnes tanárnő A 
Gimnáziumért Alapítvány nevében pénz-
beli hozzájárulást adott át Wojciechowski 
Patrícia és Rácz Ferdinánd  12.A osztályos 
tanulóknak, akik az őszi vizsgaidőszakban 
sikeres előrehozott emelt szintű érettség-
ijükkel megszerezték a középfokú nyelv-
vizsgát angol, illetve német nyelvből.

A Bátaszéki Pedagógus Kórus immár 
hagyományos előadása – amelyet a temp-
lomban hallgattunk meg – tette teljessé az 
adventi, ünnepváró hangulatot. Ezúton is 
köszönetet mondunk a kórus tagjainak és 
Maul Péter karnagy úrnak a bensőséges 
templomi koncertért. 
• December 18-án délután került sor a 

Polgármesteri Hivatalban arra az immár 
hagyományos fogadásra, amelyet Báta-
szék város polgármestere azon �atalok 
tiszteletére ad minden év decemberében, 
akik az adott évben, a közelmúltban tel-
jesítményükkel hozzájárultak a kultúra 
vagy a sport terén a város hírnevének, 
közéletének gyarapításához. A II. Géza 
Gimnáziumot a 12.A osztály  5 tanulója 

képviselte ezen a fogadáson: Palkó Tekla, 
Mezei Réka, Werner Anna, Wágner Nóra és 
Rácz Ferdinánd. Palkó Tekla kiemelkedik 
társai közül példamutató szorgalmával és 
magatartásával. Segítőkész, szívesen vesz 
részt minden közösségi tevékenységben. 
Rendszeres résztvevője a Géza-gáláknak. 
Tanulmányi eredménye minden tanév-
ben kitűnő volt. Már a tizedik osztályban 
előrehozott középszintű érettségi vizsgát 
tett német nyelvből, majd az őszi vizsga-
időszakban kiemelkedő emelt szintű né-
met érettségijével C típusú nyelvvizsgát 
szerzett. Mezei Réka szorgalma és maga-
tartása példamutató. A 11. osztályban elő-
rehozott érettségi vizsgát tett angol nyelv-
ből, majd a nyár folyamán középszintű C 
típusú nyelvvizsgát szerzett. A közösség 
egyik meghatározó, irányító egyénisége. 
Sok színpadi ötlet, koreográ�a fűződik 
a nevéhez. A Felvidék Tánccsoport tag-
jaként rendszeres résztvevője kulturális 
programoknak, fesztiváloknak. Kiváló 
sportoló: novemberben hátúszásban be-
jutott az országos döntőbe. Diáktársai 
szavazata alapján 2015 szeptemberében ő 
személyesíthette meg Eufrozina királynét. 
Werner Anna szorgalma és magatartása 
példamutató. A 11. osztályban előrehozott 
érettségi vizsgát tett angol nyelvből, majd 
a nyár folyamán középszintű C típusú 
nyelvvizsgát szerzett. Kiemelkedik társai 
közül a sakk sportág területén elért kima-
gasló országos és nemzetközi eredménye-
ivel. A diákolimpián 2014-ben második, 
2013-ban és 2015-ben első helyezést ért 
el. Országos bajnokságokon 2012-ben 
harmadik, 2014-ben második, csapat-
ban harmadik helyezett volt. 2014-ben 
az U16 sakk olimpián Magyarország 2. 
csapatában képviselte hazánkat. Wágner 
Nóra szorgalma és magatartása példamu-
tató. A 11. osztályban előrehozott érett-
ségi vizsgát tett angol nyelvből. Életében 
meghatározó szerepet tölt be a zene. Elő-
ször a furulyával ismerkedett meg, majd 
5. osztálytól kezdve klarinéton játszik. A 
Bátaszéki I�úsági Fúvószenekar tagjaként 
arany minősítésben részesült.  Rendsze-
res résztvevője kulturális programoknak, 
fesztiváloknak.  Rácz Ferdinánd szor-
galma és magatartása példás. A 11. osz-
tályban előrehozott érettségi vizsgát tett 
német nyelvből, majd az őszi vizsgaidő-
szakban emelt szintű német érettségijével 
C típusú nyelvvizsgát szerzett. Életében 
meghatározó szerepet tölt be a sport. A 
szekszárdi UFC felnőtt csapatában játszik 
16 éves korától. A gimnázium focicsapatá-
nak évek óta oszlopos tagja.   

Horváth Jánosné

GÉZÁS HÍREK
az I. Béla Gimnázium által 
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A legszebb és legbensőségesebb ünne-
pünk a karácsony, mely lehetőséget nyújt 
arra, hogy a szeretet és az összetartozás 
jegyében gyújtsunk gyertyát. Ilyenkor 
van igazán alkalmunk arra, hogy a roha-
nó világunkban egy kis szünetet tartsunk, 
megálljunk, megpihenjünk, szeretteinkkel 
egy békés, meghitt ünnep varázsát éljük át. 
Az összetartozás, az egymás iránti szeretet 
hatja át napjainkat, békességben és harmó-
niában töltjük a szeretet ünnepét. 

Ismét elrohant egy év, melyből 
a november és december nagyon 
mozgalmas volt a Gondozási 
Központ életében. November 
közepétől lelkesen készülődtünk 
a karácsonyi gyűjtésre, a Gyer-
mekjóléti Szolgálat karácsonyi 
ünnepségére. Sajnos 2013-tól 
már nem kapunk adományt az 
Élelmiszerbanktól, így más for-
mában próbálunk adományokat 
gyűjteni. Négy nap szerveztünk 
áruházi gyűjtést, melyhez helyi 
CBA, SPAR és COOP üzletek 
biztosítottak helyet. A lakosság-
nak köszönhetően nagyon sok 
édesség és tartós élelmiszer gyűlt 
össze, melyet a nehéz helyzet-
ben lévő idősek és kisgyermekes 
családok között osztottunk szét. 
Közben segítettünk a 70 éven fe-
lüliek karácsonyi ünnepségének 
szervezésében, lebonyolításában, 
mely december 4-én került meg-
rendezésre. Mindig nagyon vár-
juk ezt az eseményt, ami közel áll 
a szívünkhöz. 

December 9-én tartottuk a Gyermek-
jóléti Szolgálat karácsonyi ünnepségét, 
melynek az idei évben a Közös Önkor-
mányzati Hivatal Házasságkötő terme 
adott helyet. A karácsonyi műsort a Best 
Street Team tagjai adták elő, akik nagy 
izgalommal és lelkesedéssel készültek az 
ünnepségre. Az idei évben – a megszokot-
tól eltérően – egy zenés, táncos, mozgal-
mas fellépés élményét kapták mindazok, 
akik eljöttek közénk. Az ünnepségen részt 
vettek a Gondozási Központtal kapcsolat-
ban álló hátrányos helyzetű és szociálisan 

rászoruló gyermekek és szüleik, valamint 
a meghívott vendégek, akiknek nagyon 
tetszett a csoport. A műsor után – ünne-
pélyes keretek között – a Mikulás adta át 
a gyerekeknek az ajándékokat. A gyerekek 
nagy várakozással, boldogsággal, moso-
lyogva vették át a nekik szánt csomagokat, 
amikben játékok, édességek, ruhaneműk 
bújtak meg. Végül mindenkit sütemény-
nyel, gyümölccsel, üdítővel vendégeltünk 

meg, majd egy közös beszélgetéssel zárult 
a délután. Az adományok a Gondozá-
si Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 
felhívására érkeztek. A csomagokat min-
denkinek személyre szabottan állítottuk 
össze, �gyelembe véve korát, nemét és a 
lehetőségekhez mérten az előzetesen tu-
domásunkra jutott titkos kívánságoknak 
is igyekeztünk eleget tenni. Az idei évben 
135 gyermek részére tudtunk karácsonyi 
csomagot átadni, akik közül 70 gyerme-
ket vendégeltünk meg. A gyermekeknek 
szánt ajándékok mellett 138 családnak 

tartós élelmiszercsomaggal segítettünk a 
karácsonyi ünnep szebbé varázslásában, 
melyeket intézményünkben vehettek át a 
családok. Betűkkel nem lehet leírni, sza-
vakkal nem lehet elmondani azokat az 
érzéseket, amit évek óta átélünk ezeken 
az ünnepségeken, a gyerekek szemében 
látni az örömet, a boldogságot, hiszen mi 
tudjuk, hogy közülük sok gyermeknek ez 
jelenti a karácsonyt és az ajándékot. Ezek 

azok a pillanatok, amiket soha nem 
lehet elfelejteni, amiért érdemes ezt 
a munkát végezni.

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani a lakosságnak, a helyi vál-
lalkozóknak, cégeknek, üzleteknek, 
és a Kolping Iskola szociális gon-
dozó és ápoló, szakgondozó szakos 
tanulóinak, akik adományaikkal, 
felajánlásaikkal segítettek abban, 
hogy szebbé varázsolják sok csa-
lád és gyermek karácsonyát. Sokan 
nem is tudják elképzelni, hogy mi-
lyen szegény körülmények között 
élnek gyerekek és mekkora nagy 
boldogság számukra egy játék, egy 
apró csoki vagy egy zacskó cukor-
ka. Szeretnék köszönetet mondani 
azoknak is, akik feláldozták a hét-
végéjüket és önkéntesként részt vet-
tek az áruházi gyűjtésben, valamint 
az üzleteknek, akik biztosították a 
helyet és a lehetőséget az adomány-
gyűjtésre. 

Nagyon szeretném megköszön-
ni kollegáim áldozatkész, sokszor 
késő estébe nyúló munkáját, azt, 
hogy feláldozták a hétvégéket és 

hogy önzetlenül segítettek abban, hogy 
mindezt meg tudtuk valósítani (Kö-
könyei-Tóth Judit, Makai Ágnes, Szücs 
Mónika, Magyarné Fábián Éva, Kiss Ba-
lázs, Mezei Anett, Rabárné Ébert Tímea).

Az új esztendőben mindenkinek kívá-
nunk mindenekelőtt jó egészséget, egy-
máshoz sok türelmet, megértést; �gyel-
jünk és vigyázzunk magunkra és másokra! 
Kívánjuk, hogy sikeres, örömöket hozó 
legyen az új esztendő, hozzunk felelős, 
bölcs, jó döntéseket, hogy életünk igazsá-
gosabb, biztonságosabb legyen.         Borosné

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI
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Sokszor és sokat írtak – jómagam is – a 
gyermekekről, a gyermeknevelésről. Most 
az apropóját a nagy fogadkozások és újra-
kezdések ideje, az új esztendő adja; továb-
bá az, hogy remek megújulásra, változásra 
sarkalló és fejlődésre ösztönző világ a gyer-
mekeké, mert világuk sokszínű, érdekes és 
izgalmas feladatokat rejtő. Születésekor 
tiszta és tökéletes minden gyermek, képes 
még az egész világegyetem információinak 
befogadására. Valójában egy tökéletes, sza-
bad lény nevelését veszi át a család, majd a 
nevelési, oktatási intézmények, az őt kö-
rülvevő világ. Aki abban a szerencsében 
részesül, hogy gyermeket nevelhet, annak 
tudnia kell, hogy az emberi lét értelmének 
megértéséhez szükséges alapokat kell be-
oltania testbe, lélekbe, szellembe. Ez nem 
lehetséges csak az ismeretek átadásával. A 
nevelésről hosszú távon gondolkodva, lé-
nyegét meglátva tudnunk kell, hogy egy 
egész életre ad nyomvonalat a lélek 
az érzelem ajándékainak segítsé-
gével megbástyázott ismeretadás 
és átvétel. A belső körülmény adja 
meg a szabadságot, mely a valódi 
alkotó munkához, a személyiség 
kiteljesedéséhez vezet. Ezért 
fontos a lélek erősítése. 
A legsúlyosabb felelős-

ség abban rejlik, hogy tudjuk, gyermekko-
runk jelei ott maradnak életünk helyszíne-
in, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen 
helyszínekkel rendezzük be világunkat. Ha 
a világot alakító emberek gondolatai fé-
nyesek, harmonikusak és tiszták a szándé-
kai, akkor a nevelés beváltotta feladatát. A 
nevelés sikerét nagymértékben befolyásol-
ja a tapasztalati úton való ismeretszerzés 
fontossága. Ehhez persze szükségeltetik a 
formabontás bátorsága. Kell a módszerek, 
eszközök változatos alkalmazása, gazda-
gon megtűzdelve pozitív szemlélettel és 
derűvel. „Azt sugárzod, ami benned van.” 
A gyerekek nagyon hamar megérzik, hogy 
őszintén kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy 
ki is ő valójában, és milyen erők munkál-
kodnak benne, milyen erők irányítják. 
Kell egy mindent érteni igyekvő és felfogó 
holisztikus látásmód. Látni és tudni, hogy 

egy és egész a világ, melyben minden 
mindennel összefügg. Egyetlen lánc-

szem sem hiányozhat, minden lánc-
szem fontos, mindenkinek megvan 
a feladata és szerepe. Miként telje-

síti és hogyan kapcsolódik a nagy 
egészbe, nagymértékben a ne-

velés sikerén múlik, mely-
lyel üzenetet hagyunk 
a jövőnek.        Müller Zs

A Bátaszéki Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat december 12-én rendezte meg 
közmeghallgatással egybekötött karácso-
nyi ünnepségét az általános iskola ebéd-
lőjében. Az ünnepségen megvendégeltük 
a jelenlévőket egy vacsorával, diós, má-
kos kaláccsal, gyümölccsel és 
édességgel. Hozzánk késve jött a 
Télapó: a gyerekeknek 66 Mikulás 
csomagot, valamint ugyanannyi 
élelmiszercsomagot osztottunk 
szét a rászorult roma családok 
között. A közmeghallgatáson a 
legfontosabb kérdések a foglal-
koztatással kapcsolatban érkez-
tek, valamint a munkahelyek hi-
ánya és a megélhetési problémák 
kerültek szóba. Ami pedig a leg-
fontosabb, hogy az érettségizett 
és diplomás romák közül sajnos 
nem tud senki bejutni egyik in-

tézménybe, illetve egyik programba se, 
ami a városunkban működik. Segítséget 
kértek, hogy munkahelyeket próbáljunk 
teremteni, de nem hinném, hogy ez a 
roma önkormányzat feladata lenne. Ezen 
kívül érdeklődtek, hogy miben tudnánk 

segíteni, ha egyetemre, illetve főiskolára 
mennek a roma �atalok. Az elmúlt évben 
a jelentkezéshez tudtunk egyszeri 10 000 
Ft-ot biztosítani. Önkormányzatunk meg-
kérte a �atalokat, ha továbbtanulási szán-
dékuk van és egyetemre, főiskolára vagy 

felsőfokú szakképzésre szeretnének 
jelentkezni, akkor időben adjanak be 
kérelmet a roma önkormányzathoz. 
Amennyiben anyagi lehetőségeink 
en gedik, egyszeri 10 000 Ft-ot tudunk 
biztosítani a számukra. Ezt azért mer-
tük megígérni, mert nem tömeges to-
vábbtanulási szándékról van szó, há-
rom-négy �atalról beszélhetünk.

A karácsonyi rendezvény jó han-
gulatban telt el, aki eljött, jól érezte 
magát. Reméljük, hogy a 2016-os év 
sokkal több jóval kecsegtet minket, 
romákat és nem romákat egyaránt. 

Horváth Elekné

Baba elsôsegély
A Morzsu Egyesület és a Védőnői Szol-
gálat együttműködésének köszönhetően 
2015. november 25-én ismét megtelt a 
Morzsu szoba. Ebben a hónapban Szabó 
András mentőtiszt volt a vendégünk. A 
szülők soha véget nem érő aggódása már 
a gyermek megszületésének első percétől 
megkezdődik. A világ felfedezése sajnos 
igen gyakran jár nem kívánt balesetek-
kel, melyeknek szakszerű ellátása fontos 
kérdéseket vetett fel az édesanyákban 
és az édesapákban. Ezekre a kérdésekre 
kaptak válaszokat és gyakorlati tanácso-
kat a rendezvényen résztvevők ezen a 
napon. Az anyukák körében nagy érdek-
lődést váltott ki az újraélesztés imitálása, 
melynek teendőit lépésről lépésre megta-
nított nekik a mentőtiszt. Hasonlóan ér-
dekesnek találták a háromszögletű kendő 
alkalmazását kar- és fejsérülés esetén, az 
égés helyi kezelését, valamint a háztartási 
mérgező, maró anyagok felismerését. 

Reméljük, résztvevőinknek soha nem 
kell alkalmaznia az elhangzottakat, de ha 
mégis, akkor emlékezni fognak majd a 
hasznos tanácsokra és ezen információk 
alapján bátrabban látják majd el a kör-
nyezetükben lévő sérüléseket. Köszönjük 
Andrásnak a hasznos információkat és a 
remek előadást!                                    Vitéz H.

„Földre csöppent istenek”

ROMA HÍREK

nevelésről hosszú távon gondolkodva, lé-
nyegét meglátva tudnunk kell, hogy egy 
egész életre ad nyomvonalat a lélek 
az érzelem ajándékainak segítsé-
gével megbástyázott ismeretadás 
és átvétel. A belső körülmény adja 
meg a szabadságot, mely a valódi 
alkotó munkához, a személyiség 
kiteljesedéséhez vezet. Ezért 

holisztikus látásmód. Látni és tudni, hogy 
egy és egész a világ, melyben minden 

mindennel összefügg. Egyetlen lánc
szem sem hiányozhat, minden lánc
szem fontos, mindenkinek megvan 
a feladata és szerepe. Miként telje

síti és hogyan kapcsolódik a nagy 
egészbe, nagymértékben a ne

velés sikerén múlik, mel
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H Í R E K

Az adventi örömzenés vásáron a befejezés 
előtt álló gyermek és i�úsági terem, közös-
ségi házra gyűjtöttünk. Köszönjük az ed-
digi hozzájárulásokat! Fiatal zenészeinkkel 
és a gyerekek, i�ak szereplésével töltöttük 
december 24-e karácsonyestjét a művelő-
dési házban. Ezen a karácsonyon tartot-
tunk először külön könnyűzenés és külön 
hagyományos, orgonás istentiszteletet. 

2016-ban is minden korosztályt sze-
retettel hívunk alkalmainkra a REF. 
IMAHÁZ NAGYTERMÉBE. Csak el-
sőre nehéz a kaput kinyitni! FELNŐTT 
ISTENTISZTELET ÉS BÁRÁNYKÉP-
ZŐ GYERMEKALKALMAK – VASÁR-
NAP 10:30, NŐI KÖR – HÉTFŐ 17:00, 
FÉRFIKÖR – KEDD 18:30, CSEPPECS-
KE BABA-MAMA KLUB – KÉTHETEN-
TE KEDD 10:00 (jan. 26., febr. 9., 23.), 
OFF/ON IFJÚSÁGI ZENÉS ALKALOM 
– PÉNTEK 18:00. Gyülekezeti hírek, ese-
mények: www.facebook.com/bataszek-
reformatus. A karácsonyest felvételeit itt 
tekinthetik meg: www.youtube.com/user/
abreformatus, az AB.REF KÖZÖSSÉGI 
ÉLET lejátszási listán.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Városlakó-
kat, hogy december 12-ével a Hatvannégy 
Vármegye I�úsági Mozgalom bátaszéki tag-
szervezetének vezetője lemondott tisztségé-
ről. Az esetleges további HVIM akciók nem 
köthetőek a korábbi vezetők nevéhez. 

A helyi alakulástól eltelt 5 (a HVIM 
színeiben eltöltött 10) évre pozitívan te-
kintünk vissza, sok értékes rendezvényt 
sikerült szervezni, sok eredményt sikerült 
elérni. Csak címszavakban foglaljuk ösz-
sze az 5 bátaszéki év „termését”: 15 előa-
dás; 5 megemlékezés; 2 �lmvetítés; 1 saját 
�lm elkészítése; 1 saját irodalmi est ösz-
szeállítása; mintegy 6 közösségépítő, belső 
rendezvény önképzőkör jelleggel, közös 

edzéssel, kiselőadásokkal, túrákon való 
részvétel, túrák szervezése; 51 cikk – a 
rendezvény-beszámolókon kívül feltalá-
lók bemutatása, könyvajánlók, történelmi 
ismeretterjesztő témakörökben; számta-
lan internetes cikk gyermekvállalás, egyéb 
publicisztika témakörben. Részt vettünk 
az általános iskola falára visszaállított cí-
merhez való gyűjtésben, megszerveztük 
Nagy László első ideiglenes kiállítását, a 
gyűjtemény bemutatásában egészen az ál-
landó kiállítás létrejöttéig szorosan együtt-
működtünk a gyűjtővel, a végső hely be-
rendezésében aktív szerepet vállaltunk. 
Streetball-bajnokságokon, városi megem-
lékezéseken vettünk részt, második helye-

zést értünk el a városismereti vetélkedőn, 
várostakarításon, jótékonysági futáson, fu-
tóversenyeken, számtalan bátaszéki prog-
ramon vettünk részt, segítettük az Év Fája 
versenyben Bátaszéket, sírt takarítottunk 
– mindezt a mozgalom képviseletében – a 
teljesség igénye nélkül. Úgy érezzük, ne-
künk hasznunkra vált ez az időszak, sze-
retnénk hinni, hogy ugyanez a városról, a 
rendezvényeink látogatóiról is elmondható.

A Vármegyések Bátaszékért Egyesületet 
egyelőre nem érintik a változások, vala-
mint egyszerű „civil” polgárként továbbra 
is aktívan dolgozunk Bátaszékért. Boldog 
új évet kívánunk:

Tóth Máté és Csaba–Tóth Zsó�a

AB.REF HÍREK

Közlemény és visszatekintés
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E S E M É N Y E K

Október elején indult Bátaszéken „Re-
ális Önvédelem” címmel önvédelmi 
oktatás. Az egyelőre kis csapat edzője 
Bonyhádról látogat minden szombaton 
az Izomműhely kistermébe szemléletet, 
magabiztosságot, erőt és technikát át-
adni. Kiss Csabával, a Reális Önvédelem 
oktatójával beszélgettünk.

– Kezdjük talán rögtön Veled. Mit tudha-
tunk Rólad, küzdősport múltadról, milyen út 
vezetett a mostani oktatói mivoltodig? Mi-
lyen sportbéli és éles tapasztalataid voltak?

– Talán ott kezdeném, hogy mindig is az 
életem része volt a sport. Sport tagozatos 
óvodába (sajnos ilyen már nem létezik), 
majd sport tagozatos általános iskolába 
jártam. Ezekről annyit érdemes tudni, 
hogy kötelező volt a testnevelés, nem volt 
kibúvó. (Sajnos a mai testnevelés órák 
nagy része nem szól másról: a �úk köré-
ben a foci, a lányok körében valamilyen 
labdajáték, már ha játszanak, és nem csak 
beszélgetnek. Ez nem a gyerekek hibá-
ja!) De kanyarodjunk vissza hozzám. Az 
iskolában 4 évet atletizáltam, és utána 4 
évet kézilabdáztam. Soha nem gondoltam 
volna, hogy önvédelemmel fogok foglal-
kozni. Életem első támadását megúsztam 
egy veréssel. Általános iskola 1. osztályos 
voltam, amikor hazafelé menet megvert 
két nyolcadikos �ú. Életem második veré-
sét akkor kaptam, amikor 8-os korunkban 
mentünk az osztállyal szerenádot adni az 
osztályfőnökünknek. Az utcán két felnőtt 
ember megvert. Ekkor döntöttem úgy, 
hogy elkezdek valamilyen küzdősportot. 
A kick-box mellett döntöttem. Másfél év 
alatt eljutottam a magyar bajnoki címig. 
Váltottam, és elmentem thai-boxra. Közel 
két év alatt itt is magyar bajnok lettem. 
Bekerültem az éjszakai életbe: portás, ki-
dobó - ki hogy hívja. 21 éve vagyok benne 
az éjszakai körforgásban, a mai napig ak-
tívan. Láttam, hallottam és érezhettem is, 
hogy egy szóváltásból komoly verekedés 
lett. Megismerkedtem az éjszakában Cseh 
Tamás krav-maga (szintén egy önvédelmi 
rendszer) edzővel, az ő invitálására men-
tem el az első önvédelmi edzésre. Itt hamar 
kiderült számomra, hogy hiába vagyok 

100 pár kiló, ez az önvédelmi rendszerek-
ben semmivé foszlik, ha valaki tudja, hogy 
kell kezelni, mit kell csinálni stressz alatt. 
Röviden csak annyi történt az első edzé-
semen, hogy egy 48 kg-os lány „megvert”. 
Itt fordult bennem valami, hogy nekem 
ez kell. 2008-ban oktatói képzésen vettem 
részt és sikeres vizsgát tettem: DEFENDO 
oktató lettem. 2009-ben letettem az oktatói 
képzés második szintjét, 2010-ben pedig a 
legmagasabb oktatói szintjét végeztem el. 
2008 óta aktívan oktatom a DEFENDO-t.

– A fentiekből is látszik, hogy a mostani 
edzésprogram több műfaj tapasztalataiból 
tisztult le, kristályosodott ki. Mik azok, 
amik itt egybe vannak gyúrva?

– Nagyon sok harcművészeti ág megtá-
lalható a DEFENDO-ban. Minden harc-
mű vészeti ágból a legegyszerűbb és hasz-
nálható technikát vették ki. A DEFENDO 
65 technikából áll.

– Össze lehet-e hasonlítani, rangsorolni a 
harcművészeteket, illetve az irányzatokat?

– Nem lehet összehasonlítani semmi-
lyen harcművészettel. Önvédelmi rend-
szerekben a legközelebb a krav-maga áll a 
DEFENDO-hoz.

– Egy átlagember mennyire tudja ezt a 
tudást a mindennapi életben hasznosítani?

– Az edzéseken nagyon sokat ismétel-
jük a gyakorlatokat azért, hogy rutinsze-
rűvé váljon a mozdulat. Ez azért fontos, 
mert egy külső behatás (stressz) miatt ál-
talában egy átlagember lefagy, nem csinál 
semmit, mert megijedt. Egy átlagember 
tudja hasznosan is alkalmazni – ha eleget 
gyakorolja – ezeket a szituáció- k a t : 
erre valók az edzések.

– Mennyi idő kell annak 
elsajátításához, hogy ma-

gabiztosan élhesse civil életét az önvédelmet 
tanuló, hogy a legáltalánosabban előforduló 
esetekben képes legyen a tanult technikát 
eredményesen alkalmazni?

– A tapasztalat azt mutatja, hogy heti 
egy-két edzéssel 3 hónapon keresztül már 
egy átlagembernek is jó rálátása van a dol-
gokra, és ha kell, tudja alkalmazni a meg-
felelő technikát.

– Kiknek ajánlod ezt a bátaszéki edzést? 
Kapcsolódik-e korhatári korlát a részvétel-
hez? Mi lenne az a mondat, amivel jellemez-
néd a „Reális önvédelmet”, amivel ajánlani 
tudnád a bizonytalan érdeklődőknek ezt a 
hasznos sportágat?

– Mindenkinek ajánlom, akinek fontos 
saját és családja épsége – és itt nem csupán 
csak támadásokról van szó. Korhatár azért 
nincs, mert ha a gyereket nincs hová leten-
ni, míg anya, apa vagy akár mindkét szülő 
edzeni akar, elhozzák és nem baj, ha gyere-
künk látja, mit is tanulunk, ebből ő is tanul-
ni fog egy jó közösségben jó emberekkel.

Két mondat a végére, amit mindig fon-
tosnak tartok: 1. SOHA NE ADD FEL! 2. 
A KEVESEBB NÉHA TÖBB.

– Köszönjük a válaszokat és buzdítunk 
mindenkit arra, hogy kóstoljon bele ebbe az 
új műfajú sportba Bátaszéken!               CSTZS

ÖNVÉDELMI OKTATÁS

– Az edzéseken nagyon sokat ismétel-
jük a gyakorlatokat azért, hogy rutinsze-
rűvé váljon a mozdulat. Ez azért fontos, 
mert egy külső behatás (stressz) miatt ál-
talában egy átlagember lefagy, nem csinál 
semmit, mert megijedt. Egy átlagember 
tudja hasznosan is alkalmazni – ha eleget 
gyakorolja – ezeket a szituáció- k a t : 
erre valók az edzések.

– Mennyi idő kell annak 
elsajátításához, hogy ma-

Jelentkezni, 
részletekről 

érdeklődni lehet: 
mikolt89@gmail.com
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December 4-én az általános iskola felké-
résére 15 órától 20 óráig őriztük a Mikulás 
bulit 3 fővel. A rendezvényük esemény-
mentesen lezajlott.

December 6-án, vasárnap év végi me-
gyei gyűlést tartottunk a művelődési ház-
ban, melyen megbeszéltük a 2016-os év 
tervezett munkáit, feladatait. Itt szeret-
ném megköszönni a művelődési ház ve-
zetőjének, hogy biztosítani tudta nekünk 
gyűlésünk helyszínét.

December 18-án az évzáró foga-
dáson vettünk részt a Városházán, 
melyre a polgármester úr nagy tiszte-
lettel meghívta az állomány vezetőjét. 
Ugyanezen a napon a művelődési ház 
vezetőjének felkérésére 19 órától éjjel 2 
óráig a felvidéki néptáncosok karácso-
nyi előadását és az azt követő tánchá-
zas rendezvényt biztosítottuk 4 fővel. 
23 óra után megjelentek a rendőrök és 
1 fő nemzetőrt elvittek magukkal egy 

balesethez, ahol hatósági tanúként kel-
lett közreműködnie.

Minden kedves bátaszéki lakosnak, 
támogatónknak, a Cikádor újság olva-
sóinak eredményekben gazdag, boldog 
új évet kívánok a Bátaszéki és a Megyei 
Nemzetőrség nevében.

Tisztelettel: 
Kamenszky Tamás nemzetőr

Megyei elnök – parancsnok

A tavalyi év sok tekintetben könnyebb, 
egyszerűbb, kiszámíthatóbb volt, mint a 
megelőző évek. Folytatni tudtuk a megkez-
dett szakmai programjainkat, a védőruhák, 
védőfelszerelések cseréjét, eleget tudtunk 
tenni vonulási kötelezettségeinknek. Sőt, 
ha nincs riasztás, akkor a tűzoltóság garázs-
mesterei besegítenek a reggeli zebraügye-
letbe, hogy a gyermekek minél biztonságo-
sabban juthassanak el az iskolába. Hivatalos 
küldöttség járt Nagysallóban, Besigheim-
ban, de fogadtunk is ilyen küldöttségeket 
Nagysallóból és Ditróból. Diáktűzoltóink 
1 hetet Erdélyben, Szászvárosban tölthet-
tek, ahol a Szent Erzsébet Gyermekvédelmi 
Központ gyermekeinek tartottak bemuta-
tót. A diáktűzoltók soraiba folyamatosan 
várjuk felső tagozatosok jelentkezését!

2015-ben összesen 55 riasztásunk volt, 
melyek során 42 óra 43 percet dolgoztunk 
a kárhelyszíneken, melyben nincs benne a 
kivonulási és a bevonulási idő. A megfele-
lő szakmai színvonalú beavatkozásokhoz 
szükség volt az év közbeni oktatásokra, gya-

korlatokra. Kiemelkedő nap volt november 
5-e, amikor délelőtt Pörbölyön gyulladt ki 
egy melléképület acetilén, oxigén és PB gáz-
palackokkal, este pedig Bátaszéken egy la-
kórésszel összeépített garázs. Tavaly szeren-
csére egyetlen olyan káreset sem volt, ahol 
valaki meghalt volna. Felhívjuk azonban a 
�gyelmet, hogy a 10 közlekedési balesetből 
5 az 55-ös főúton következett be, fokozott 
óvatossággal közlekedjenek rajta!

A tavalyi év legfőbb tűzvédelmi változásai 
a lakosságot érintették. Március 5-én életbe 
lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. 
Ennek kapcsán változtak az égetési szabályok 
mind belterületen, mind külterületen. Amit 
most írok, célszerű nem elfelejteni, mert 
pénztárcába vágó dolog. Bátaszéken kerti 
hulladékot égetni csak tavasszal és ősszel sza-
bad, a környezetet nem zavaró módon. Mi-
vel a városban van zöldjárat, az égetés helyett 
inkább ennek igénybevételét javaslom. Kül-
területen (ide tartozik a zárkert is) az égetést 
kérelmezni kell, melyet legkésőbb az égetés 
tervezett időpontját megelőző tizedik napig 

kell benyújtani az engedélyező tűzvédelmi 
hatósághoz, Bátaszék esetében a Szekszárdi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez (Szek-
szárd, Mikes u. 16-22.). A külterületi égetés 
kérelme illetékköteles, mely 3 000 Ft. A kére-
lemhez szükséges formanyomtatvány a báta-
széki tűzoltóságon is kérhető. Természetesen 
a belterületi és az engedélyezett külterületi 
égetéseknél a biztonságos tüzelés szabályait 
be kell tartani! Ez miért pénztárcába vágó? 
Szabálysértés esetén a szabálytalanságot el-
követővel szemben a Szekszárdi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség a tűzvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédel-
mi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és baleset-biztosításáról szóló 
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. mel-
léklet 40. sora alapján 20 000–60 000 Ft-ig 
terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki. Sajnos a 
tavalyi évben is volt rá példa, hogy amikor az 
égetést nálunk bejelenteni szándékozó meg-
tudta a szigorításokat, minket kezdett el szid-
ni. Pedig a szigorításokat nem mi találtuk ki, 
viszont a betartását rajtunk is számon kérik. 
Ha egy ilyen szabálytalan, be nem jelentett 
égetéshez riasztást kapunk, annak a mai mo-
dern számítógépes rendszerben már nyoma 
van, abból már elkerülhetetlenül ügy lesz. 

A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság 
2016-ban is a lakosság biztonsága érdeké-
ben fog ténykedni. Igyekezni fogunk, hogy 
�gyelmeztetésekkel, felhívásokkal, tájékoz-
tatásokkal segítsünk a baj megelőzésében 
vagy ha bekövetkezik, akkor eszközeinkkel, 
tudásunkkal a károk mérséklésében. Ajánl-
juk �gyelmükbe a honlapunkat és facebook 
oldalunkat, ahol tájékozódhatnak kárese-
teinkről, felhívásainkról, illetve betekintést 
nyerhetnek a tűzoltóság életébe: www.bata-
szekot.extra.hu.                               Fleischer Tibor

E S E M É N Y E K

Nemzetôrség

A Bátaszéki Önkormányzati Tûzoltóság 2015-ben
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A sikeres jótékonysági gála után a Best 
Street Team Egyesület táncosai az őszi 
bajnokságon mutathatták be tudásukat. 
A Budakalászon, november 7-én meg-

rendezésre kerülő versenyen a gyermek-
csoport, valamint két junior szóló állt 
színpadra. A ködös hajnal után kirobbanó 
erővel szerepelt a StepUp kiscsoport. A 

déli eredményhirdetésen a bírák ezüstér-
met lógattak a táncosok nyakába (a csa-
pat tagjai: Baricsa Szilvia, Bárdos Bianka, 
Böröcz Kamilla, Farkas Zsanett, Hollósi 
Zsóka, Kovács Regina, Pap Kitti, Szarkali 
Viktor, Szénási Szabina). A délutáni órák-
ban került sor a junior korcsoportra, Ill 
Patrícia aerobic dance szólóban, Simondi 
Réka pop szólóban versenyzett. Mind a két 
táncos ezüstéremmel büszkélkedhet. Az 
őszi kupa amolyan főpróba a következő 
versenyszezon előtt. Junior korcsoport-
ban sérülések miatt sajnos nem tudtunk 
csapatot indítani, de bízunk benne, hogy 
a tavalyi eredményeket a 2016-os ver-
senyszezonban nem csak követjük, de túl 
is szárnyaljuk. Köszönet a két kisbuszért 
Bátaszék város polgármesterének, dr. Bo-
zsolik Róbertnek, valamint Péter Gábor 
„Zsan”-nak.                                              Eszti

KOSÁRLABDA: Mérkôzések, Mikulás Kupa, eredményjelzô

S P O R T H Í R E K

Első mérkőzését még 2015. november 3-án 
játszotta a BSE fér� kosárlabdacsapata a 
Baranya Megyei Bajnokság 2015/2016-os 
idényében, szép számú közönség előtt ha-
zai pályán fogadta a pécsi ANK-t. A közel 
30 pontos győzelem kiváló bemutatkozás 
volt, külön öröm, hogy nem 1-2 kimagas-
ló teljesítménnyel sikerült győzni, hanem 
igazi csapatjátékkal, amit jól mutat a do-
bott pontok egyenletes eloszlása is. Báta-
szék–ANK: 79-52. Pontszerzők: Szegedi: 
16, Heberling: 16, Ruppert: 14, Kőműves: 
12, Pomsár: 8, Szabó P: 7, Péter: 6.

November 13-án kisebb ünneplés előz-
te meg a BSE kosárlabdacsapatának soron 
következő mérkőzését, a tavalyi Szekszárdi 
Bajnokságban 2. helyezést kiharcoló csa-
pat tagjai vették át jól megérdemelt ezüs-
térmeiket. A meccsen azonban már nem 
volt helye az ünnepi hangulatnak, a cím-
védő Mohács ellen csak maximális össz-
pontosítással és akarattal lehetett győzelmi 
esélyünk. A feldobás pillanatától kezdve 
óriási küzdelem zajlott a pályán, a játékve-
zetői szempontból is igen nehéz mérkőzést 
a sípmesterek igyekeztek végig kézben tar-
tani, sikerült is az időnként előtörni készü-
lő indulatokat idejében megfékezniük. Bár 
végül kikapott, maximális dicséret illeti 
kosárlabdacsapatunkat, amely ha a küzdő-
szellemet és ezt a védekezést hozni tudja a 
továbbiakban is, bárki ellen jó esélyekkel 

léphet pályára. Bátaszék–Mohács: 58-65 
(14-17, 18-16, 6-11, 20-21). Pontszerzők: 
Pomsár: 26, Heberling: 11, Kőműves: 10, 
Péter: 7, Ruppert: 2, Szegedi: 2.

A következő két mérkőzésén idegen-
ben, majd idehaza szoros, balszerencsés 
végjáték után is alulmaradt a BSE. Mecsek 
Se–Bátaszék Se: 52-43 (9-5, 15-6, 14-16, 
14-16). Pontszerzők: Heberling: 11, Szabó 
P: 9, Ruppert: 8, Pomsár: 6, Pap: 4, Ka-
menszki: 3, Péter: 2. Bátaszék–PVSKIII: 
67-70 (9-9, 20-18, 18-23, 20-20). Pontszer-
zők: Pomsár: 21, Heberling: 13, Ruppert: 
9, Kőműves: 7, Izsák: 6, Szegedi: 4, Szabó 
P: 4, Péter: 3.

A �atalabb korosztály sem tétlenkedett 
eközben, november 7-én Kecelre utazott 
az U12 és U18-as csapat Matejcsek-Lerch 
Éva vezetésével, ahol az ottani szakosztály 
5. évfordulóját ünnepelték. A meccsek 
eredményei a következőképpen alakultak: 
Kecel KKSE U12–Bátaszéki Oroszlánok: 
37-18 (6-2, 18-4, 11-2, 6-6). Pontszerzők: 
Dékány N. 4, Bozsolik Á. 4, Szabó F. 2, 
Papp Z. 2, Ruppert E. 2, Gáll Z. 2, Bódi N. 
2. Bátaszéki Oroszlánok–Mohács U12: 
31-22 (4-6, 8-6, 6-8, 13-0). Pontszerzők: 
Szabó F. 11, Bozsolik Á. 8, Bódi N. 4, Papp 
Z. 4, Kiss Á. 2, Ruppert E. 2. U12-es csapa-
tunk így elhozta az ezüstérmet! Az U18-as 
csapat pedig az alábbi eredményekkel zárt: 
U 18 Kecel - Bátaszék: 54-22. Kamenszki: 

8, Szabó P: 6, Pap: 6, Molnár: 2 pont. U 18 
Bátaszék–Mohács: 30-64. Kamenszki: 10, 
Szabó P.: 6, Suplicz: 4, Pap: 4, Cseresnyés: 
4, Szabó D: 2.

Az események még nem értek véget, 
ugyanis november 8-án, Szekszárdon a 
Nyuszi Kupa második fordulóján vettünk 
részt, ahol két, látványsporthoz illő, iz-
galmas mérkőzést játszottunk. Bátaszéki 
Oroszlánok–Babits Sólymocskák: 17-18 
(6-2, 0-8, 2-0, 6-4 félidei bünt: 3-4). Pont-
szerzők: Grill Z. 4, Ruppert E. 3, Papp Z. 3, 
Bozsolik Sz. 3, Kiss Á. 2, Ligeti Á. 2. Báta-
széki Oroszlánok–Mányoki Sasok: 24-18 
(6-6, 5-0, 4-1, 4-5 félidei bünt: 5-6). Pont-
szerzők: Ligeti Á. 6, Komonyi B. 4, Rup-
pert E. 4, Gáll K. 3, Bozsolik Sz. 3, Papp Z. 
2, Kiss Áron 1, Grill Zoltán 1.

December 2-án a szokásos Béla Kupára 
utazott középiskolás csapatunk, melyen 
3. helyen végeztünk. A bátaszéki csapat 
mindkét mérkőzést elvesztette, de az elis-
merendő, hogy végig küzdöttek támadás-
ban és védekezésben egyaránt. Sikerült 
csapatként játszani, működtek a besegíté-
sek, elzárások és a passzok. Hibáink az el-
adott labdák száma és a kihagyott helyzetek 
voltak. A szünet utáni új lendülettel, sok 
edzésmunkával jövőre még összeszokot-
tabban tudunk kiállni hasonló mérkőzé-
seken. II. Géza Gimnázium Bátaszék–I. 
Béla Gimnázium Szekszárd: 28-45. 

Hírek az „Utcából”
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Pontszerzők: Pap 2, Bátai 4, Suplicz 4, 
Cseresnyés 6, Szabó P 12/6. B.Á.G. Tamá-
si–II. Géza Gimnázium Bátaszék: 37-24. 
Kamenszki 11/3, Pap 5, Cseresnyés 4, Sup-
licz 2, Szabó 2. 

December 6-án második alkalommal 
rendezte meg a BSE Kosárlabda Szakosz-
tálya a Mikulás Kupát, mely ezúttal a leg-
kisebbek, az óvodások és 1-2. osztályosok 
megmérettetésével kezdődött. Öröm volt 
nézni, hogy „szivárogtak be” a gyerekek a 
csarnokba, és milyen izgatottan várták az 
első kosárlabdás versenyüket! Egy rövid 
bemelegítés után a csapatok már készen is 
álltak a sor- és váltóversenyhez. A labda-
ügyességi, valamint a kosárlabdázásra fel-
készítő fejlesztő gyakorlatokból álló felada-
tokat nagyon lelkesen és bátran hajtották 
végre a gyerekek. Az eredményhirdetésig 
rövid bemutatót tartottak a kis kosarasok 
az óvodások edzője segítségével a megje-
lent szülőknek, majd következett az érmek 
átadása az időközben megérkezett Mikulás 
által. 1. helyezett csapat tagjai: Kolep Lili, 
Papp Zaránd, Tóth Levente, Heberling Ba-
lázs, Folland Ábel, Aradi Lázár, Heberling 
Dániel; 2. helyezett csapat tagjai: Bozso-
lik Sarolta, Tóth Tarhos, Matejcsek Míra, 

Hauwasser Sára, Tóth Vászoly, Kollár Lilla, 
Úri Szabolcs; 3. helyezett csapat tagjai: 
Bakó Bálint, Besszer Bettina, Molnár Erna, 
Hegyesi Norbert, Hegyesi Jázmin, Pomsár 
Anna, Aradi Zalán.

Ezt követően a Nyuszi Kupa 3. forduló-
jával folytatódott a Mikulás Kupa. Az első 
mérkőzést a mezőny legerősebb csapatával 
játszottuk, ahol sajnos az eredmény is tük-
rözi, hogy Bonyhádon a Dobd a kosárba 
iskolai program milyen nagy jelentőség-
gel bír. Bátaszéki Oroszlánok–Széchenyi 
Malamut: 8-77. Pontszerzők: Bozsolik 
Szabolcs 2, Papp Zente 2, Gáll Kristóf 2, 
Kiss Áron 1, Papp Zaránd 1. A követke-
ző mérkőzést a Pvsk Jaguárok játszották a 
Széchenyi Malamuttal, ahol szintén nagy 
különbséggel győzedelmeskedett a bony-
hádi csapat. Széchenyi Malamut–Pvsk 
Jaguárok: 70-15. Az utolsó mérkőzésen 
sajnos meglátszott a gyerekeken az előző 
játék eredménye, és sajnos itt sem bíztak 
magukban. Bátaszéki Oroszlánok–Pvsk 
Jaguárok: 20-44. Pontszerzők: Kiss Áron 
5, Bozsolik Szabolcs 5, Gáll Kristóf 3, Papp 
Zente 2, Komonyi Balázs 2, Ruppert Ed-
mond 2, Heberling Balázs 1. A Bátaszéki 
Oroszlánok legjobb játékosa Bozsolik Sza-

bolcs volt, az éves munkájáért Papp Zente 
kapott különdíjat, valamint kiemelendő 
teljesítményt nyújtott a mérkőzéseken a 
bemutatkozó Besszer Zsolt. A tornát egy 
kis örömkosárlabdázás, „All Star” meccs 
zárta.

Év végére pedig egy nagy öröm jutott a 
kosarasoknak és a bátaszéki sportolóknak 
egyaránt: december 17-én szerelték fel a 
Kalász János Városi Sportcsarnokban az új 
elektronikus eredménykijelzőt. Az össze-
sen 1 285 714 Ft értékű fejlesztést 900 000 
Ft értékben a Bátaszék Sport Egyesület 
Kosárlabda Szakosztálya állta a TAO-támo-
gatásából, míg a szükséges önerőt Bátaszék 
Város Önkormányzata biztosította 385 714 
Ft értékben. A kijelző elsősorban kosárlab-
da-speci�kus, azonban alkalmas más sport-
ágak eredményeinek kijelzésére is, melyet 
így természetesen a szakosztály más szak-
osztályok tornáihoz is rendelkezésre bocsát. 
Köszönjük mindazok munkáját, akik lehe-
tővé tették e színvonalemelő fejlesztés létre-
jöttét, bízunk benne, hogy a nézőközönség 
megelégedésére és bővülésére szolgál majd. 
Kérünk minden csarnokhasználót, becsülje 
meg a készüléket, hogy még sokáig szolgál-
hassa Bátaszék sportolóit!                   Tóth Máté

A BSE Labdarúgó Szakosztálya 2015. de-
cember 27. és december 30. között 33. 
alkalommal rendezte meg a Fenyő Kupa 
kispályás labdarúgó tornát. A nagy hagyo-
mányokra visszatekintő tornára 11 amatőr 
és 12 pro� csapat adta le nevezését. A torna 
minden napján a délutáni, esti órákra telt 
háznak örülhettek a szervezők. A kora esti 

órákra szervezett bemutató mérkőzésekre, 
valamint a döntő napján fellépő mazso-
rettek bemutatójára megtelt a csarnok. A 
kupán végig színvonalas, gólokban gazdag 
mérkőzéseket láthattak a nézők. Az utolsó 
napra az előzetesen várt csapatok kerültek. 
Az egyenes kieséses szakaszban kialakult a 
legjobb négy csapat mezőnye, akik a dobo-

gós helyekért küzdöttek mindkét kategóriá-
ban. A mérkőzések sportszerű keretek közt 
zajlottak. A részletes eredmények a www.
bataszekse.hu honlapon megtalálhatók.

Szeretnénk köszönetet mondani a torna 
lebonyolításában közreműködő szerve-
zőknek, segítőknek, valamint a játékveze-
tőknek. Szeretnénk megköszönni azoknak 
a cégeknek és magánszemélyeknek a segít-
ségét, akik a torna lebonyolításához vala-
milyen formában hozzájárultak; reméljük, 
jövőre is számíthatunk segítségükre.

Eredmények:
Amatőr: 1. Speed, 2. Welorex, 3. Nánai 

Torpedók, 4. Bor és Halásztanya
Legjobb kapus: Tenczlinger Tamás (Ná-

nai Torpedók), gólkirály: Péter Róbert 
(Speed), legjobb játékos: Illés József (Wel-
orex).

Pro�: 1. Gold Car, 2. Palermo FC, 3. 
Welorex, 4. Kriszt K�.

Legjobb kapus: Klézli Tamás (Palermo 
FC), gólkirály: Vituska István (Gold Car), 
legjobb játékos: Pilisi Márk (Welorex).

BSE Labdarúgó Szakosztály

FENYÔ KUPA
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A Karate Szakosztály november 28-29-én 
zárta a teljes évadot a már hagyományos 
hétvégi övvizsga táborral, mely minden 
ősz és tavasz végén foglal helyet a csapat 
programjában. Ezek az események kizáró-
lag a tradicionális wadokarate ápolásáról 
szólnak. Olyan jellegű munkát végzünk, 
mely a hajtós versenyidőszakban a felké-
szülés miatt nem lehetséges. A táborba 
vendégedzőként Szilágyi Pétert hívtuk 
meg, aki sok-sok évvel ezelőtt (90-es évek 
elején) sokat segített az akkor még szár-
nyait bontogató szakosztálynak. Péterrel 
egy évvel ezelőtt felfrissítettük a kapcso-
latunkat, és azóta több programunkon 
részt vett. Ennek apropóján gondoltuk 
úgy, hogy bevonjuk a közös munkába és a 
kezdők edzését ezúttal rábíztuk. A nagyok 
edzésén főként Katák (formagyakorlatok) 
és azok értelmezése zajlott. A programot – 
a szokásoknak megfelelően – övvizsgával 

zártuk, ahol 23 fő léphetett előre egy öv-
fokozattal. 

Sikeres vizsgát tettek
Citrom övre: Steigler Bence, Kékes Gá-

bor, Marosi Liza, Boros Dominik, Elekes 
Máté, Kovács Sándor, Papp-Bonnyai Ba-
lázs, Izsák Gergő, Szikszai Balázs;

Narancs övre: Nagy Zsolt, Köbli 
Ágnes, Nagy Gergő, Izsák Bence, 
Nagy-Jánosi Botond, Mattenheim 
Janka, Péter Boglárka, Sörös Petra, 
Szeremlei Attila;

Zöld övre: Máté Mirkó;
Lila övre: Mendi Noémi, Győri Li-

ána, Gáll Péter, Benedek Boldizsár.
December 15-én került megren-

dezésre a Magyar Diáksport Szövet-
ség és a Tolna Megyei Önkormány-
zat év végi díjkiosztó ünnepsége, 
ahol az előző tanév országos diáko-

limpiai 1-3 helyezettjeit jutalmazták. A Bá-
taszék SE Karate Szakosztályából a tavalyi 
évben 6 sportoló tudta felverekedni magát 
a dobogóra: Paksi Péter és Faller Martin 
(aranyérmesek), Flóderer Károly, Kaszás 
Maja és Ludwig Róbert (ezüstérmesek), 
valamint Schmidt Levente (bronzérmes). 

-akoszu-

2015. december 12-én első alkalommal 
került megrendezésre a Kalmár Béla kis-
pályás labdarúgó emléktorna. A Welorex 
csapat alapítói és játékosai így emlékez-
tek meg a csapat alapító szponzoráról, aki 
1989-től haláláig segítette a Fenyő Kupán 
induló csapatainkat. Örömmel vettük, 

hogy a családtagok megtisztelték 
rendezvényünket. Az első ku-
pán a Welorex csapata mellett 
a Nánai Torpedók és a Speed 
csapatai vettek részt. A kupát 
a Welorex csapata nyerte meg a 
Speed és a Nánai Torpedók előtt. 

A mérkőzéseket követően az Iparos-
házban tartott eredményhirdetés 
és megemlékezés után a csapatok 
tagjai egy ebéddel zárták az em-
léktornát. A torna minden évben 
a Fenyő Kupa előtti időszakban ke-

rül megrendezésre.              Péter Géza

KALMÁR BÉLA EMLÉKTORNA

Év végi szezonzáró edzôtábor és díjkiosztó

hogy a családtagok megtisztelték 

Speed és a Nánai Torpedók előtt. 

A mérkőzéseket követően az Iparos
házban tartott eredményhirdetés 

rül megrendezésre.              

A tavalyi tanév országos diákolimpiai dobogósai

A bátaszéki év végi edzőtábor sikeres vizsgázói
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TEVÉKENYSÉGI KÖR
• teljes körű munkavédelmi szolgáltatás;
• foglalkoztatási rehabilitációs humán  
   és műszaki tanácsadás;
• munkavédelmi koordinátori feladatok;
• épülettervezés;
• műszaki vezetés;
• műszaki ellenőrzés;
• épületenergetikai tanúsítás

Elérhetőségeink: 
IFJ. MAYER ANTAL
7140 Bátszék, Flórián u. 2/c

Tel.: 0620/333-7545
e-mail: gamaterv.bataszek@gmail.com

web: www.gamaterv.hu

épületenergetikai tanúsításépületenergetikai tanúsítás

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

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

MOLNÁR RÉKA optometrista és kontaktológus

www.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

Nagy Flóra 12.07.
Rostási Vince 12.08.
Füle Attila 12.11.
Machán Gergő 12.18.

Balázs Hedda Panna 12.22.
Dóczi Gábor 12.23.
Horváth Hanna Julianna 12.23.

Gősy Dezső 1948
Péter Attila 1924
Nagy Ferencné  
    Molnár Anna 1919
Gauser József 1929
Horváth János 1968
Tamás Gyula 1937

Cziner Györgyné  
    Páján Anna 1922
Mayer Ádámné  
    Bécsi Mária 1938
Gréger Árpád 1930
Gombár Andrásné  
    Borbáth Erzsébet 1942


