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A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesülettől október 
1-jén, Kölesden vehették át a művelődési ház képviselői – Rigler-
né Stang Erika korábbi intézményvezető és Dömény Boglárka mb. 

igazgató – a névadójukról, Egyed Antalról elnevezett kitüntetést. Ezzel a 
díjjal minden évben köszönetet mondanak a honismereti mozgalmat pár-
toló munkáért egy személynek és egy közösségnek. A művelődési házban 
hosszú évek óta végzett magas színvonalú közművelődési tevékenységet, 
a helyi társadalom kulturális szükségletei, önművelő, önképző, amatőr 
művészeti ambícióinak, közéleti, közösségi, szórakozási lehetőségeinek 

magas színvonalú biztosítását, a honismereti egyesület számára nyújtott 
folyamatos támogatást, különös tekintettel a XLIII. 

Országos Honismereti Akadémia meg-
szervezése során tanúsított munkát meg-
köszönve adták át az emlékérmet. 

Köszönjük, hogy intézményünk munká-
ját méltónak találták az elismerésre!          DB

Ö 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 …
Felelősségteljes és takarékos 

gazdálkodás
Bátaszék város képviselő-testülete a szep-
tember 21-én zajlott ülésén elfogadta a 
2016-os év első félévi költségvetését. A 
testületi ülésen megtudhattuk, hogy a fe-
lelősségteljes és takarékos gazdálkodásnak 
köszönhetően az önkormányzat költség-
vetése a tervezett szerint alakult, a követ-
kező félév lebonyolításához a források ren-
delkezésre állnak.

Épülhet a börtön
A legnagyobb érdeklődésre számot tar-
tó kérdés a büntetés-végrehajtási intézet 
megvalósítása, mely kérdésben szintén 
megszülettek a szükséges döntések. A 
város képviselő-testületének döntése 
alapján a büntetés-végrehajtási intézet 
építéséhez szükséges földterületet a meg-
felelő feltételekkel a város állami tulaj-
donba adja.

Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat

Bátaszék a 2017-es évben is csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázathoz. A pályázat célja, a �atal városi 
polgáraink felsőoktatásban való részvételé-
nek támogatása. Pályázatot nyújthatnak be a 
már felsőoktatásban részt vevő hallgatók, va-
lamint azok a középiskolások, akik érettségi 
előtt állnak vagy már rendelkeznek érettségi-
vel, de felsőoktatási intézménybe még nem 
nyertek felvételt. A támogatási kérelmek 
elbírálásához 1,6 millió Ft-ot biztosít az ön-
kormányzat a 2017. évi költségvetésében. 

II. Géza szobor
A város a Nemzeti Kulturális Alap Képzőmű-
vészeti Kollégiuma pályázati felhívására rea-
gálva egy II. Géza szobor felállítását kezdemé-
nyezi. A szobortervek megalkotására három 
művészt kértek fel, a Nemzeti Kulturális Alap 
Képzőművészeti Kollégiuma Gwizdala Dá-

riusz, Imre Péter és Adorjáni Endre pálya-
munkái közül választja ki a megfelelőt. Ezzel 
lehetőség nyílik arra, hogy városunk alapítója 
méltó szobrot kapjon a Romkert területén.

Megújult közterek
Lezárult a beruházás, melynek eredménye-
ként megújulhatott a Lajvér utca útburkolata, 
a Kolozsvári utcában a Református Temető 
előtt több parkolóhely és a temető mellett új 
járdaszakasz segíti az ide érkezők parkolását és 
közlekedését. Jártunkban-keltünkben tapasz-
talhattuk már, hogy a Budai utca és a Bezerédj 
utca sarkán is megújult a járda és elkészült a 
Bezerédj utcában az új buszöböl. A közlekedést 
segítő közel 14 millió forintos felújításokat a 
2016. II. félévi TETT támogatás, és az azt kie-
gészítő önkormányzati forrás tette lehetővé. 

További információkat a www.bataszek.hu 
oldalon az Önkormányzat/Testületi ülések 
menüben olvashatnak.                              IM

DÍJAT KAPOTT A PETÔFI SÁNDOR MÛVELÔDÉSI HÁZ
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Bátaszék Város Önkormányzata az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve, az 51/2007. (III.26.) Kormány-
rendelet alapján ezennel kiírja a 2017. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fel-
sőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. 
tanév második és a 2017/2018. tanév első 
félévére vonatkozóan

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer célja az esély-
teremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló �atalok felsőoktatás-
ban való részvételének támogatása. 

2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 
51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § 

(2) bekezdése alapján kizárólag a települési 
önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
(a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők ré-
szesülhetnek. [A Kormányrendelet „állan-
dó lakóhely” fogalma a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” 
fogalmának feleltethető meg, amelyet a pá-
lyázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat illetékességi területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony kere-
tében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mester-
képzésben, osztatlan képzésben vagy fel-

sőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. 
3. A pályázat benyújtásának módja és 
határideje 
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/paly-
belep.aspx

A pályázat rögzítésének, és az önkor-
mányzatokhoz történő benyújtásának 
határideje: 2016. november 8.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott 
formában), a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármeste-
ri hivatalánál kell benyújtani /Szociális 
Iroda/.

Bátaszék Város Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttmű-
ködve, az 51/2007. (III.26.) Kormány-
rendelet alapján ezennel kiírja a 2017. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fel-
sőoktatási tanulmányokat kezdeni kívá-
nó �atalok számára

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer célja az esély-
teremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló �atalok felsőoktatás-
ban való részvételének támogatása. 

2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 
51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § 
(2) bekezdése alapján kizárólag a települési 
önkormányzat területén állandó lakóhely-
lyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelke-
zők részesülhetnek. [A Kormányrendelet 

„állandó lakóhely” fogalma a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, 
amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud 
igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat illetékességi területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű �atalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy felsőok-
tatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesül-

hetnek ösztöndíjban, akik a 2017/2018. 
tanévben először nyernek felvételt fel-
sőoktatási intézménybe, és tanulmánya-
ikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen 
megkezdik.
3. A pályázat benyújtásának módja és 
határideje
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/paly-
belep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzatokhoz történő benyújtásának 
határideje: 2016. november 8.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott 
formában), a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármeste-
ri hivatalánál kell benyújtani /Szociális 
Iroda/.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázati kiírások teljes szövege megtekinthető a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, 
illetve a város honlapján: www.bataszek.hu
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Rendkívüli lehetőséget kínál települé-
sünk számára az a nemzetközi projekt, 
melynek keretében a Római Birodalom 
Duna mentén húzódó határvonalainak 
(limes) kijelölése zajlik. A Bátaszék ha-
tárában található római postaállomás 
része lehet annak a régészeti rekonst-
rukciónak, mely a 67 helyszínből álló 
Pannóniai határszakaszt mutatja be, és 
amely a későbbiekben eséllyel pályázhat 
az UNESCO világörökség része címre is.

Városunk már a Római Birodalom idejé-
ben is fontos közlekedési csomópont volt, 
itt keresztezte egymást az Aquincumot (mai 
Óbuda) Mursaval (mai Eszék) összekötő 
észak-déli irányú kereskedelmi út, és a ke-
let-nyugati irányba Sopianae (mai Pécs) és 
Aquileia felé tartó útvonal, tudtuk meg Sü-
megi Józse�ől. A Kövesdi völgyben még a 
XIX. században is láthatóak voltak a római 
kori híd hídfőállásai, és a vázkerámia gyár 
építésekor római villa maradványai kerül-
tek elő. Az előkelő villa téglái, fedőcserepei 
és padlómozaik részletei ma is megtalálha-
tók a Csanády gyűjtemény darabjai között. 

Az utak találkozásánál létesített egykori 
postaállomás maradványainak helyét ma is 
ismerjük. Az M6-os autópálya lajvéri lehajtó-

jánál található régészeti lelőhelyet a Miniszter-
elnökség Kulturális Örökségvédelmi Főosztá-
lyának Régészeti Osztálya által kezdeménye-
zett, a Római Birodalom határai világörökségi 
helyszín bővítésére irányuló nemzetközi 
projekt is kiemelkedő fontosságúnak tartja. 

A témát felügyelő Prof. Dr. Visy Zsolt mi-
niszteri biztos, a Városházán tett augusztusi 

látogatása alkalmával egyeztetésekre került 
sor a bátaszéki helyszínt érintő fejlesztések-
ről. Első lépésben a postaállomás megjelö-
lésére és tájékoztató táblák kihelyezésére 
kerülhet sor hazai források felhasználásá-
val, majd ezt követően uniós források be-
vonásával további rekonstrukciók is kiala-
kításra kerülhetnek.                                     IM

Az Európai Autómentes Nap alkalmából 
másodjára került megrendezésre a Teker-
jünk, hogy tekerhessünk elnevezésű prog-
ram szeptember 18-án. A rendezvény célja 
kettős, hiszen fel szeretnék hívni a szerve-
zők a �gyelmet a kerékpározás fontossá-

gára, illetve kifejezni, hogy sokan vannak, 
akik szeretnének településeinket összekötő 
kerékpárutat. A fő cél tehát, hogy a meg-
szüntetett Pécsvárad-Bátaszék vasútvonal 
nyomvonalán kerékpárút épüljön. 

(Folytatás a következő oldalon.)

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

RÓMAI KORI EMLÉKEK A TALPUNK ALATT

ISMÉT TEKERTÜNK, HOGY TEKERHESSÜNK
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A résztvevők Bátaszék és Pécsvárad ál-
lomásokról indultak és a túra teljesítésével 
Véméndre érkeztek meg. Itt a napközbeni 
vetélkedők után még trükkös bringákat 
próbálhattak ki a gyerekek és felnőttek 
egyaránt, és egy tányér töltött káposztá-
val pótolhatták a túra sikeres teljesítői az 
elvesztett energiát. Az eseményhez kap-
csolódóan rajzpályázatot is hirdettek, 
melynek eredményhirdetésére is ekkor 
került sor, valamint a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium jóvoltából egy kerékpár is 
kisorsolásra került a regisztrálók között.

Autómentes nap – „Tekerjünk, 
hogy tekerhessünk II.” – 

rajzversenyének bátaszéki díjazottjai
Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcső-

de óvodásai: Molnár Andrea – Márton 
Alíz (közös nagyalakú rajz készítői), felké-
szítő óvónő: Bence Lászlóné.

Kanizsai Dorottya Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói: I. b oszt. 
Pesti Sándor, felkészítő tanár: Schwartzné 
Horváth Anna, II. b oszt. Foderer Máté, 
felkészítő tanár: Dózsa-Pál Tiborné, III. 
b oszt. Sebestyén Anna, felkészítő tanár: 
Gaszner Ferencné, V. c oszt. Bálint Petra 
– Berlinger Gréta, felkészítő tanár: Bátki 
Erika, VI. b oszt. Fekete András Zoltán – 
Márton Gyula – Szabó Dalma, felkészítő 
tanár: Bátki Erika.                                          ■

Az ENSZ közgyűlése 1991-
ben nyilvánította október 
1-jét az Idősek Világnapjá-
vá. Ez az ünnep az időse-
kért van, róluk szól. A �atal 
nemzedék az elődök által 
megalkotott világba szüle-
tik bele. Ők sokat segítenek 
nekünk tapasztalataik át-
adásával, véleményük, böl-
csességük megosztásával. 
Szebbé és reménytelibbé 
teszik életünket. 

Október 1-jén megtelt a 
művelődési ház nagyter-
me, ahol elsőként Aradsz-
ky László műsora fogadta 
a megjelenteket. A közel 
egy órás program alatt 
elhangzottak az ismert 
dallamok és sikerült ked-
ves, vidám hangulatot te-
remteni. Ezután Kemény 
Lajos, a Közművelődési, 
Oktatási, I�úsági és Sport 
Bizottság elnöke mond-
ta el ünnepi gondolatait.  

A rendezvény végén egy kis állófogadás 
várta a vendégeket, melyet kellemes, nosz-
talgikus beszélgetés, ritkán látott ismerő-
sök kedves mosolya, szava kísért. Aradsz-
ky Lászlónak pedig még volt ideje arra is, 
hogy a program után dr. Bozsolik Róbert 
polgármester kíséretében megnézze a 
Molyhos Tölgyet.                                     DB

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Idén is megünnepeltük az 
Idôsek Világnapját

Megint egy nappal öregebbek lettünk, mert az évek gyorsan szaladnak felettünk! Volt már részünk jóban és rosszban is, sok mindent átéltünk, így utólag is... 
Bár nem az számít, hány évet írhatunk, és az emlékeinkre miképpen gondolunk...! Senki nem fogja számon kérni tőlünk, hogy szívünkben vajon mennyi szépet őrzünk...(Kovács Gabriella: Csak az évek múlnak el…)
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Kedves Vendégeink! Nagy tisztelettel 
meghívunk Benneteket október 22-ére 
a Bakelit Party Egy Éves Születésnapjá-
ra! Hang-fénytechnikánk ismét igen ma-
gas színvonalú lesz vagy, ahogy egy bajai 
vendégünk fogalmazott: „Augusztusban 
a Nyárzáró Bakelit Party 50 km-es körzet 
legigényesebb rendezvénye volt, már vár-
juk az októberi rendezvényeteket is!”

Az elmúlt időszakban láthattátok, hogy 
a belépőből befolyt összeget mindig maga-
sabb és jobb színvonalú hang-fény-vizuál-
technika bérlésére költöttük, és tesszük ez-
után is. Emellett a rendezvény biztonsági 
csapatának munkája is kiemelkedő, mivel 
legfőbb célunk, hogy minden vendégünk 
biztonságban és nyugodt körülmények kö-
zött szórakozhasson. 

Betöltötted a 18-at? Ha igen, ezen az estén 
vendégünk vagy egy születésnapi ajándék ital-
ra! Találkozzunk október 22-én!                 Norbi

P R O G R A M A J Á N L Ó

BAKELIT PARTY

NOVEMBERTŐL HELYKÖZI BÉRLETVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG  
a Turisztikai Információs Pontban! 

Nyitva tartás: K, SZ, CS, P: 10-12 és 14-17 óráig.
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TÖKLÁMPÁST AZ ABLAKBA! 
 

Tökfaragás a művelődési házban 

Kismődi Rita vezetésével 
 

2016. október 28-án, pénteken 17 órakor 

Hozz magaddal kést és mécsest!  

Az első 40 érkező ajándékba 

 kapja a tököt!  
 

 

A kézműves foglalkozás díjtalan! 

 

P R O G R A M A J Á N L Ó

VÉR A DÁS
A következő véradás november 9-én, szerdán 

9-16 óra között lesz a művelődési házban.

Minden véradót szeretettel várunk!

B Á T A S Z É K I  R O M A  N A P
November 5. szombat, 15 óra

HELYSZÍN:  
Pető� Sándor Művelődési Ház,  

Bátaszék Szent István tér 7.

PROGRAM: 15 órától
Kézműves foglalkozások: fafaragás, gyöngyfűzés

Egészségmegőrző programok: vérnyomás, vércukorszint mérés
17 órától kulturális programok és táncház

Bátai Tamburazenekar
Mohácsi Tamburazenekar

Bátai Vadvirágok
Felvidék Néptánc Egyesület – gyerekcsoport
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P R O G R A M A J Á N L Ó  –  H Í R E K

Nem olyan régen – fél éve – azzal a kérés-
sel kerestem meg az óvodába járó gyerekek 
szüleit és a bátaszéki, illetve Bátaszékhez 
kötődő vállalkozókat, hogy 
támogassák a sószoba meg-
építésének a tervét. Elképze-
lésünk támogatásra talált, a 
sószoba elkészült. A megyé-
ben nem sok óvoda büszkél-
kedhet ezzel, most már váro-
sunk óvodája is a ritka kivéte-
lek közé tartozik. 

Miért jó az, hogy az óvo-
dánkban van sószoba? Azért, 
mert a sószoba levegője bizo-
nyítottan az egészségmegőr-
zést szolgálja. Továbbá segíti 
a légúti betegségek gyógyu-
lását, az asztmás tüneteket pedig enyhíti. 
Nagyon jó hatással lesz a kisgyermeke-
inkre, hiszen tudja mindenki, hogy a lég-
úti megbetegedések gyakoriak az óvodás 

életkorban. Az a száraz sóterápia, amely 
itt megvalósulhat, orvosilag elismert gyó-
gymód, mellékhatásoktól mentes, rendkí-

vül hatékony és nincs további fenntartási 
költsége. A só egészségtámogató hatását 
szolgálja a 12 m2 sófal, melybe több mint 
másfél tonna parajdi és himalájai sótömb 

került beépítésre. A szobában egy somo-
kozó is helyet kapott, ami 2 és fél mázsa 
őrölt sóval van feltöltve. A sószobát napi 

rendszerességgel használják 
majd csoportjaink.

Az óvoda egy gyönyörű 
ajándékot kapott. A szülők 
és a vállalkozók olyat tudtak 
adni az óvodánknak, ami ma-
radandó, olyan beruházást, 
amely városunk óvodájának 
a színvonalát növeli, ami 
hosszú évekig szolgálhatja a 
�atalok egészségét. Óvodása-
ink, munkatársaim és magam 
nevében köszönöm ezt a pél-
daértékű társadalmi szerep-
vállalást, melynek köszönhe-

tően olyan célkitűzés valósulhatott meg az 
intézményben, amelyre máshonnan nem 
jutna forrás.                  Simon Csabáné igazgató

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 

Megtörtént a sószoba hivatalos átadó ünnepsége

Mini Galéria
Tűvel-tollal... – Rell Kata kiállítása
Megtekinthető novemberben.
Rell Kata a könyvtár vendége lesz novemberben, 
melynek időpontjáról később adunk tájékoztatást.

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

FELHÍVÁS
FAÜLTETÉS

A bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár az idei évben 
is megrendezi a faültetést

2016. november 19-én.
Várjuk mindazon bátaszéki családokat,  

akiknél gyermek született, vagy valamilyen oknál fogva  
a tavalyi faültetésről lemaradtak.

JELENTKEZNI
• személyesen, a Keresztély Gyula 

Városi Könyvtárban 
(Bátaszék Hősök tere 1.)

• telefonon a 74/591-060 számon
• e-mailben keresztely.gyula@gmail.com

Egyéb információ: www.kgyvk.hu
• e-mailbe
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I S K O L A I  H Í R E K

Hagyományainkhoz híven idén is megren-
dezésre került Mihály napján ez a jeles ün-
nep az óvodánkban. A 29-ét megelőző na-
pon a gyerekek által otthonról hozott külön-
féle, ősszel érő termények felhasználásával 

az óvoda aulájában ízlésesen elhelye-
zett kompozíciót alkottak a művészeti 
munkaközösség óvodapedagógusai.

Az időjárás szinte nyárias alakulá-
sa is segítette a szabadtérre tervezett 

programunk megvalósulását. 
Így sikeres helyszíne volt az 
udvar focipálya része a közös 
néptáncnak, melyhez a talpalá-
valót a Csurgó zenekar húzta. A 
kemencébe már jó korán begyújtot-
tunk, hogy a tejfölös, sajtos lepények 
időben elkészüljenek. Kapósnak bizo-
nyult a felkínált gyümölcs és a ropo-
gósra sült lepény, gyermek és felnőtt 
egyaránt jó étvággyal fogyasztotta a 
délelőtti csemegét. Meghívásunkra 

szülők, nagyszülők, első osztályosok az 
iskolából és polgármester úr is vendéges-
kedett óvodánkban. A közös együttlét és a 
generációk találkozása kellemes beszélge-
téseket és időtöltést eredményezett ezen a 
napon mindannyiunk számára.                                   

 Simon Csabáné

Mihály nap az óvodában

Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap – nemzetközi 

szintű rajzpályázat
Az Európai Mobilitási Hét idei kreatív pályá-
zata a kötött pályás közlekedés bemutatását 
tűzte ki célul. A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium, a Földművelésügyi Minisztérium és 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 
gyermekek számára meghirdetett „Miénk a 
kötött pálya” című rajz- és fotópályázatra ké-
szítettek rajzokat az általános iskola tanulói is.

Az országból és határon túlról közel 1.200 
beérkezett pályamunka közül kb. 70 darabot 
emelt ki a zsűri, köztük Kutassy Emese Zita 
rajzát is. A díjátadó ünnepségre szeptember 
20-án került sor Budapesten, a Római Kaland-
parkban, ahol értékes nyereményekkel jutal-
mazták a munkákat. A legsikeresebb műveket 
korcsoportokként kerékpárokkal, rollerekkel, 
tabletekkel és vásárlási utalványokkal díjazták. 
A díjakat Boros Anita, az NFM vagyongaz-
dálkodásért felelős helyettes államtitkára, V. 

Németh Zsolt, az FM kör-
nyezetügyért felelős állam-
titkára és Borosán Beáta, az 
EMMI osztályvezetője adta 
át. Annak érdekében, hogy 
minden díjazott gyermek 
eljuthasson az ünnepségre, 
a szervezők biztosították az 
ingyenes utazást a fővárosba 
(MÁV és Volán járatokra), 
és azon belül tranzitjárattal 
vitték őket és kísérőiket a helyszínre. Érkezés-
kor kaptak tízórait, ismerkedtek a kalandpar-
kkal. Az ünnepélyes díjátadó után pedig teljes 
egészében birtokukba vehették a gyerekek a 
kalandparkot. Volt természetesen mászó-pá-
lya, trambulin, lábbal hajtható gokart, kaland-
vasút a kicsinek, lézerharc a nagyobbaknak. 
Ebéd után kutya-bemutatóval kedveskedtek 
a díjazottaknak, végül pedig búcsúajándékkal 
köszöntek el tőlük a szervezők. Élményekkel 
teli napot élhettek át a résztvevők, a siker, az 
elismerés, az öröm, a játék és persze a jutalom 
volt az övék.

Köszönet Bátki Erika tanárnőnek, aki segí-
tette a diákokat a pályamunkák elkészítésében 
és beküldte az elkészült műveket.                  K.E.

Milyen volt Besigheimban? – 
Izgalmas, érdekes, vidám.

Izgalmas volt betekinteni a fogadó családok, 
az iskolai tanórák életébe, gyakorolni a né-
met nyelvet, a fogadó diákokkal együtt egy 

projekt keretében ismerkedni a helyi gaszt-
ronómiával, szokásokkal, összehasonlítva a 
mi specialitásainkkal, hagyományainkkal.

Érdekes volt látni a ludwigsburgi kastélyt, 
a tökkiállítást, Besigheim mesébe illő „Fa-
chwerk” házait; Tübingenben kipróbálni a 
„Stocherkahn” csónak kormányzását, bepil-
lantani a rajz�lmkészítés rejtelmeibe; a Ritter 
Sport gyárban elkészíteni a saját csokinkat; 
Rothenburgban meglesni, hogyan készül a 
„hógolyó” süti különlegesség, megcsodálni 
a gyönyörű, középkorból megmaradt város-
kát, a benne lévő karácsonyi bolt varázsát.

Vidám volt az együttlét a német bará-
tainkkal a játszótéren, a vidámparkban, a 
közös játék és a családi kirándulás során. 

Jól éreztük magunkat, sokat láttunk, ta-
pasztaltunk, tanultunk. Mi is szeretnénk 
ilyen izgalmas, érdekes és vidám programot 
összeállítani besigheimi barátainknak, aki-
ket májusban szeretettel várunk Bátaszéken. 
Diákcserében részt vevő tanulók és kísérőik: Zné HH és VGyné

D OROT T YÁS H Í R E K
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GÉZÁS HÍREK
Szeptember 8-án délután 

a gézások egy külön busszal 
Szigetvárra utaztak, ahol a vár-

ban megtekintették a szabadtéri színpadon 
előadott nagysikerű ZRÍNYI 1566 című 
rock-musicalt. Az előadás annak a rendez-
vénysorozatnak a része volt, amellyel a szi-
getváriak Zrínyi Miklós és a várvédők hősi 
halálának 450. évfordulójára emlékeztek.

A tanév elején megérkeztek a nyári 
nyelvvizsgák eredményei. Szorgalmas, ki-
tartó munkájuk révén a nyár folyamán hár-
man is sikeres nyelvvizsgát tettek. Somosi 
Szabolcs (10.A) német nyelvi, Soós Eszter 
(12.B) és Göbl Gabriella (12.A) pedig angol 
nyelvi középfokú nyelvvizsgát szerzett.

Szeptember 10-én verőfényes, szin-
te nyárias időben került sor a II. Géza 
Gimnázium névadójának tiszteletére 
megrendezett hagyományos jelmezes 
felvonulásra és a romkerti koronázási 
ceremóniára. Az első ízben megszerve-
zett Bátaszéki Bornapok keretében zajlott 
idén ez a színpompás esemény. II. Géza 
királyt Ludwig Róbert, Eufrozi na király-
nét Kaszás Maja személyesítette meg. Az 
udvarmester Papp Máté volt, az érseket 
Keszeli Patrik alakította. A koronázási 
szertartást előadták: Lukács Dániel, Matus 
Bence, Szabó Bálint, Fóti Alex, Nagy Dávid, 
Nagy Ákos, Somosi Szabolcs, Szalai Balázs, 
Lovrity Ákos, Pataki Róbert, Fehér Dáni-
el, Tóth Szabolcs, Schmidt Levente, Duzsi 
Péter, Háder Dániel, Weinhardt Bence.  
A székesfehérvári I. András Lovagrend 

képviselői idén is csatlakoztak a gimna-
zisták menetéhez. Büszkén és köszönettel 
mondhatjuk, hogy az iskolánk névadó-
jának emlékét megidéző, immáron több 
mint két évtizedes múltra visszatekintő 
kosztümös felvonulás és koronázási játék 
az idei évben méltó keretet kapott e nagy-
szabású városi rendezvénysorozat által. 
Nagyon sok bátaszéki és vidéki vendég 
nézte végig lelkesen a gimnazisták fegyel-
mezett, korhű előadását.

Szeptember 15-17-ig a végzős évfolyam 
tanulói, a 12.A és 12.B osztályosok utolsó 
osztálykirándulásukon Horvátországba 
utaztak. Szállásuk Kraljevicán volt, ahol 
félpanziós ellátásban részesültek. A kel-
lemes időt kihasználva mindkét napon 
megfürödtek az Adriai-tengerben. Busszal 
átkeltek a Krk hídon (az egykori Tito híd) 
Krk szigetére, ahol a szigetről elnevezett 
várossal ismerkedtek meg. Hajóval elmen-
tek Kosljun szigetére, ahol megnézték a 
ferences kolostort. Hazafelé Károlyváros-
ban is tettek egy rövid sétát. A kirándulást 
Péter Albert tanár úr szervezte és vezette, 
kísérőként Mayer Emese tanárnő is részt 
vett az utazáson. 

Szeptember hónap utolsó hete vidám 
és izgalmakkal teli időszak volt iskolánk 
legi�abb tanulói, a „szecskák” számára. 
A végzősök idén is tréfás próbák elé állí-
tották őket a nagyszünetekben. Szeptem-
ber 30-án este került sor a szecskabálra. 
Mókás jelmezekbe öltözve hajtották végre 
az újonc gézások a végzősök által rájuk 

rótt feladatokat, majd letették a „szecska 
esküt”. A 7.A és a 9.B osztályosok versen-
gését a hetedikesek nyerték meg. A 12. 
osztályosok szavazatai alapján az idei esz-
tendő szecskakirálya Nagy József (9.B), a 
szecskakirálynője Hollósi Zsóka (7.A) lett. 
Szecskahercegnek Dobai Bálintot (7.A), 
szecskahercegnőnek Puskás Petrát (9.B) 
választották. A „legszecskább szecska” cí-
met Flóderer Dániel (7.A) kapta. 

Október hónapban megkezdődnek a 
jövő évi pályaválasztást, beiskolázást elő-
készítő őszi rendezvények, amelyek során 
az iskolánkat képviselő nevelők is részt 
vesznek az általános iskolai osztályfőnöki 
órákon, szülői értekezleteken a környező 
településeken és Bátaszéken. A mohácsi 
pályaválasztási börzére is elvisszük a be-
mutatkozó kiállításunkat. 

Horváth Jánosné

Felhívás
Idén november 12-én, 19 órai kezdettel 
fogjuk megrendezni az immár hagyomá-
nyos jótékonysági Géza-bálunkat.

Ezúton is szeretnénk felhívni az érdek-
lődő, segítőkész városlakók �gyelmét, 
hogy felajánlott tombolatárgyakat köszö-
nettel elfogadunk. A báli bevételt a tehet-
séges tanulók versenyeztetésére, utaztatá-
sára, év végi könyvjutalmakra, valamint a 
nyári honismereti táborra fordítjuk majd. 
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Nem levelet írtunk, mint Mátyás anyja 
Arany János versében, hanem utaztunk 
Kürtösi Krisztián bátaszéki plébános úr 
vezetésével.

Prága csodálatos város. Nem csak a 
város szépségei, de az együtt utazók kö-
zössége is élményt adott egymás számára 
néhány napra. Különböző településekről 
érkező utazók voltunk, egy cél által vezé-
relve. A közös cél összekovácsoló és fegyel-
mező erő. A pompás tornyok, kupolák, a 
Moldván átívelő hidak mellett egészen 
különleges panorámában gyönyörköd-
hettünk a város több pontján is. Prága egy 
nagyon kellemes város. Az épületek, utcák 
hangulata, a folyó, a vár és a katedrális a 
hegyen nagyon otthonos atmoszférát te-
remtenek. Budapest óhatatlanul felvillan 

emlékeinkben, ötvözve azzal a gondolattal, 
hogy a magyar főváros bizony sokkal job-
ban megszenvedte a világháború pusztítá-
sait. Itt a régi, ódon házak sértetlenül őrzik 
a régmúlt idők hangulatát. 

Ami rendkívüli élményt jelentett, a ma-
gyar címerek jelenléte templomokban, 
középületeken. A sorsunk, a múltunk szá-
mos ponton összefonódott. A hétközna-
pokban nem gondolunk rá, természetes, 
hogy magyarnak születtünk, magyarok 
vagyunk, országunkban élünk, küzdünk, 
dolgozunk, de idegenben, más nép, „más-
fajta raj” között érzi igazán a lélek, hogy 
jó magyarnak lenni. Itt teljes szívvel örül-
ni tud hazája megjelenő szimbólumainak. 
Ez az utazás a lélek utazása is volt, ezért 
volt teljes. Legmélyebb emberi szükség-

leteink, az érzéseink, félelmeink és aggo-
dalmaink kerülhettek felszínre az utazás, 
az imák, a misék nyugalmában, csendjé-
ben. Vittük magunkkal sebeinket, élet-
tapasztalatainkat, melyeknek �gyelemre, 
megnyugtatásra volt szükségük. Előke-
rült a megbízható, bölcs, őszinte énünk a 
gyónás misztériumában. Bűvös gyermeki 
énünk visszahozta életünkbe néhány nap-
ra a csodákat, a teremtett világ, az embe-
ri alkotás csodáit. A játékos gyermek is 
előkerült, hisz mindvégig ébren tartottuk 
lelkünknek azt a képességét, amely tudja 
a módját, hogyan érezzük jól magunkat. 
Nagyszerű volt sokat nevetni, énekelni. 
Prágát a sörivók Mekkájaként emlegetik. 
Prága a már-már zarándokhelynek szá-
mító kocsmáiról is híres. Ezt az élményt 
kihagytuk, de néhány doboz sört besze-
reztünk madárlátta ajándékként.

Müller Zsuzsa

AB.REF HÍREK

„FIÁNAK A LEVÉL, PRÁGA VÁROSÁBA.”

Kinyitom naponta a Bibliám, 
hogy halljam, mit szól Isten hozzám: 

„Szívét adta énértem,
hogy engem újra öleljen.”

Dicsőség Néki mindenben! 
Október 1-jei közös alkalmunkon ezen 
a versen keresztül igyekeztük visszaadni 
annak a több mint 70 református hitokta-
tásban résztvevő gyereknek és i�únak azt, 
amit az 500 éve kezdődő reformáció je-
lentett. A reformáció 5 sola tételét (egye-
dül a Szentírás, egyedül hit által, egyedül 
Krisztus, egyedül kegyelemből, egyedül 
Istené a dicsőség) dolgoztuk fel interak-
tívan az állomásokon. A középkori egy-
háznak a Biblia alapján való reformálása 
az az alap, ami ma is kulcsfontosságú. Eb-
ből az ötből nem kellene engednünk, sem 
hozzátennünk! Erről beszél a pólókon 
lévő rövid párbeszéd. Vidám, játékos dél-
utánnal és a reformációban való egységre 
mutató tortával zártuk a napot.
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H Í R E K  –  S P O R T H Í R E K

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket arról, 
hogy a human papilloma vírus (a to-

vábbiakban: HPV) elleni védőoltás 
az elmúlt évben bekerült a magyar 
védőoltási rendszerbe. A védőoltást 
a hazai átfogó méhnyakrák-meg-
előzési program részeként vezette 

be az Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ). 

Célunk a méhnyakrák okozta megbe-
tegedések és halálesetek számának csök-
kentése. A védőoltást a program keretében 
2014 őszétől minden évben, az általános is-
kola VII. osztályát (7. évfolyamát) végző, 
12. életévüket betöltött leányok kaphatják 
meg. A 2016/2017-es tanévben a beiskolá-
zási rendnek megfelelően a 2003. június 1. 
– 2004. május 31. között születettek.

Az oltás védelmet nyújt a magas kocká-
zatú HPV típusok okozta méhnyakrák, mé-
hnyakrák-megelőző állapot és perzisztáló 
(azaz tartósan fennálló) fertőzés ellen. Az 
oltóanyag a HPV adott típusainak tisztított 
fehérjéit tartalmazza (vagyis nem tartalmaz 
élő vírust), hatékony és biztonságos. Megelő-
zésre szolgál, így a már kialakult betegséget 
nem gyógyítja. Az iskolaorvos és az iskol-
avédőnő feladata felajánlani minden jogo-
sult számára az állam által ingyenesen biz-
tosított HPV elleni védőoltást. A védőoltás 
önkéntes, annak beadásához a szülő/gond-
viselő írásbeli nyilatkozata szükséges. A 
nyilatkozatokat a védőnő küldi személyre 
szabottan a családoknak, melyet aláírva kér 
vissza. A méhnyakrák elleni védőoltások a 
magyarországi jól bevált gyakorlat szerinti 
iskolai kampányoltások keretében kerülnek 
lebonyolításra, felhasználva a többi kam-
pányoltásnál is alkalmazott módszereket, 
eszközöket és erőforrásokat. A két oltásból 
álló oltási sorozat első részletének beadására 
2016. október hónapban kerül sor. 

Ha a HPV elleni védőoltással kapcsolat-
ban Önnek bármilyen kérdése van, lehető-
sége nyílik azt feltenni az iskolaorvosnak 
és/vagy az iskolavédőnőnek, akik szaksze-
rű tájékoztatást tudnak adni a méhnyakrák 
megelőzéséről. Kérjük, hogy döntsön Ön is 
a lánya védelme mellett!

Vitéz Hajnalka
védőnő

A Karate Szakosztály nem sok pihenőt tar-
tott. A nyári 3-4 hetes leállást követően már 
augusztus elején megkezdődött az alapozás, 
hogy az őszi szezonra a legjobb formában 
álljon ki a csapat. A szeptember minden té-
ren egy kicsit az újrakezdés időszaka, újult 
erővel vágtunk neki a különböző csoportja-
ink megszervezésének, és egy kicsit átszer-
veztük az edzéseket is. Az dások edzéseit 
ismét hárman fogják vezetni: Nagy, Matzkcs 
Márk és Köbli Kata; előbbiek a bátaszéki 
csoportot heti két alkalommal (kedden és 
csütörtökön), Kata pedig a nyéki csoportot 
viszi hétfőn és szerdán. Az általános iskolás 
és idősebb korú csoportjaink életében is 
komolyabb változások történtek. Matzkcs 
Márk segédedzői szerepet kapott heti egy 
alkalommal a kicsiknél, és egyszer a top-
versenyzőknél. Utóbbiak az idén már heti 
ötször edzenek, két alkalommal külön csak 
a számukra kialakított programmal kisebb 
– 10-12 fős – létszámban.

Ezekkel az irányelvekkel és programok-
kal indult neki a csapat az ősznek, és ezzel 

együtt az egyik legnagyobb hazai verseny-
nek, a Budapest Open-nek. A Budapest 
Open méretét tekintve a legnagyobb ha-
zai nemzetközi verseny, melyet 6 küzdőté-
ren rendeznek két teljes napon keresztül.  
A több mint 20 országot felvonultató me-
zőnyben jelen van szinte a teljes kelet-kö-
zép-európai karate elit. A kategóriák zö-
mében 32-es táblára voltak sorsolva a ver-
senyzők, ami azt jelenti, hogy létszámu-
kat tekintve 17-32 versenyző mérte össze 
tudását egy-egy súlycsoporton belül. A 
külföldiek arányát jól mutatja, hogy több 
olyan 32-es tábla volt, ahol mindössze 2-3 
magyar versenyző szerepelt. A bátaszéki-
ek nagyon jól helyt álltak. Az augusztus 
elején kezdődött kőkemény felkészülés 
nagyon jól tetten érhető volt versenyző-
ink mozgásán, hozzáállásán. Szinte alig 
volt olyan versenyzőnk, aki nyert mérkő-
zés nélkül zárta a versenyt. Az érmesek-
nek 3-4-5 mérkőzést kellett abszolválni-
uk ebben a rendkívül erős mezőnyben. 
Mórocz  32-es táblán, 5 nyert mérkőzéssel 

HÍREK A KLUBBÓLA MÉHNYAKRÁK 
VÉDÔOLTÁSSAL 
MEGELÔZHETÔ
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket arról, 

hogy a human papilloma vírus (a to
vábbiakban: HPV) elleni védőoltás 
az elmúlt évben bekerült a magyar 
védőoltási rendszerbe. A védőoltást 
a hazai átfogó méhnyakrák-meg
előzési program részeként vezette 

MEGELÔZHETÔ
Szeptember elején, a nyár utolsó szép nap-
jait kihasználva tartottuk meg az Idősek 
Klubjában a Nyárzáró kerti mulatságot. 
A 60 fős rendezvény a klubtagságot és az 
intézmény dolgozóit, segítőit ültette egy 
asztalhoz. A babgulyás hatalmas üstben 
rotyogott, Tanner Vili gondoskodott a 
„talpalávalóról”, és még pogácsasütő baj-
nokot is hirdettünk Fazekas Béla bácsi 
személyében. A zsűri egyhangú döntése 
alapján Béla bácsi pogácsája érdemelte 

az első helyet, így ő vehette át a Bátaszék 
Város Önkormányzata által felajánlott 
ajándékcsomagot. A verseny valamennyi 
résztvevője szépen helyt állt, fantasztikus 
pogácsákat kóstolhattunk. Támogatóinkat 
is nagy-nagy köszönet illeti: Brot K�, Merkl 
Krisztina CBA, Ciron Papírbolt.

Október 27-én 9 órától Görcs Péter rest-
aurátor érdekes előadását hallgathatják 
meg a hozzánk érkezők. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!               Hódi

ŐSZI KEZDÉS
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S P O R T H Í R E K

érte el ezt az eredményt. Szlovák, román, 
magyar, ukrán, végül ismét egy szlovák 
versenyzőt győzött le. Az 5 mérkőzés alatt 
12 pontot szerzett, rajta egyetlen pontot 
sem tudtak szerezni. (Leszámítva, hogy 
az orvosok folyamatosan kozmetikázták.) 
A menetelés alatt 3 ippon értékű fejrúgást 
csinált, egyet a döntőben. Hi-
hetetlenül büszkék vagyunk 
rá, mert rengeteg munka 
van ebben az eredményben.  
A sportemberi nagyságot 
csak tovább növeli, hogy  az 
előtte lévő napokban magas 
láz miatt már nem tudott a 
csapattal készülni. Matzkcs 
Márk is nagy tettet hajtott 
végre a felnőtt fér�ak -84 kg-
os mezőnyében. Egy rossz 
kezdést követően, a vigaszá-
gon a harmadik helyig me-
netelt. A sikersorozat folyta-
tódott másnap is. Kiss Bánk 
Botond a 10-11 éves 40 kg alatti �úk me-
zőnyében 32-és táblán a döntőig jutott, 
ott sajnos alulmaradt. Ezüstérmes helye-
zése mindenképp történelmi jelentőségű, 
gyerek mezőnyben még soha nem volt 
döntősünk a Budapest Open-en. Ugyan-
ilyen sikert ért el Mendi Noémi, aki szin-
tén a harmadik helyig verekedte magát. 
Érmeseink: 1. hely Mórocz  (junior -68 
kg), 2. hely Kiss Bánk Botond (10-11 
éves -40 kg), 3. hely Matzkcs Márk (fel-
nőtt -84 kg), 3. hely Mendi Noémi (12-13 
éves -50 kg). Remek formában verseny-
zett Nagy-Jánosi Botond és Szabó Gergő, 
nekik 2 nyert mérkőzésük is volt. Nyert 
meccset produkált Szeifert Géza, Schmidt 
Levente, Gáll Péter. Szívvel-lélekkel küz-
dött Bomba Gábor, Liska Zsó�, Győri Lia, 
Ligeti  és Flóderer Károly. A BSE ezekkel 
az eredményekkel a 21. helyen végzett a 
több mint 150 klubot felvonultató nem-
zetközi listán, a magyar csapatok listáján 
a 8. helyen zártunk.

Nem volt túl sok idő a pihenésre, szeptem-
ber 24-én rendezte meg csapatunk a XIII. 
Cikádor Kupát. A sokáig – a Széki Kupa után 

– „másodszülöttnek” titulált rendezvényünk 
„felnőtt” elődjéhez, és paramétereit nézve 
immár a jól működő, nagy létszámú verse-
nyek sorába lépett. A Cikádor Kupán 32 csa-
pat közel 400 versenyzője lépett küzdőtérre, 
több mint 500 nevezéssel. Az öt küzdőtéren 
9 órán át zajlottak a küzdelmek egyéni kata 
és kumite versenyszámokban. A versenyen a 
6-7 évesektől a veteránokig minden korosz-
tály képviselte magát, és harcba szállhatott az 
Európai Év Fáját, a Bátaszéki Molyhos Töl-
gyet ábrázoló egyedi díjakért. A rendezvény-
nek – méretei miatt – a Szekszárdi Sport-
csarnok adott otthont, de felkérésünkre dr. 
Bozsolik Róbert polgármester úr vállalta a 
házigazda szerepet, és köszöntötte az egybe-

gyűlteket. Már tradíci-
ónak mondható, hogy 
rendezvényeinken két 
garnitúra kupát osz-
tunk ki. Az utánpótlás 
és kezdő kategóriák 
összesített pontverse-
nye alapján kiosztjuk 
az úgynevezett Ciká-
dor Kodomo Kupát, a 
haladó kategóriák ösz-
szpontszáma alapján 
pedig a Cikádor Kupát. 
A bátaszéki csapat a 
kezdő kategóriák te-
kintetében a közép-

mezőnyben végzett, de a haladók versenyét 
magas különbséggel ismét mi nyertük meg. 
Az utánpótlás kategóriákban a következő 
végeredmény született: 1. hely MTK, 2. hely 
Budaörsi SC, 3. hely Bodorkarate Szeged; 
Bátaszék a 7. helyen végzett.

A haladó kategóriák végeredménye: 1. 
hely Bátaszék SE, 2. hely Vasas, 3. hely Spi-
rit Balatonlelle.

Bátaszéki érmesek:
I. helyezett: Köbli Ágnes, Nagy Gergő, 

Nagy-Jánosi Botond, Gáll Péter (kadet és 

junior kategóriában is), Flóderer Károly, 
Mórocz Ákos, Szeifert Géza, Kaszás Maja;

II. helyezett: i�. Szilágyi Péter, Elekes 
Máté, Izsák Bence (kata és kumite verseny-
számban), Nagy Gergő, Schmidt Levente, 
Nagy Ákos, Babos Csaba, Péter Boglárka, 
Liska Zsó�a;

III. helyezett: Lisztes Levente, Kékes Gá-
bor, i�. Szilágyi Péter, Mattenheim Janka, 
Nagy-Jánosi Botond, Szilágyi Péter, Péter 
Boglárka, Kiss Bánk Botond, Szabó Gergő, 
Máté Mirkó, Ligeti Ákos, Schmidt Levente, 
Árvai András, Mórocz Ákos, Matzkovics 
Márk, Győri Liána, Kaszás Maja.

Köszönet a Bátaszék SE szervező stábjá-
nak! Külön köszönet Antal Jánosnak, Babos 
Csabának, Kovács Zoltánnak, Nagy Zsolt-
nak és Szeifert Gézukának fáradhatatlan 
munkájukért. Köszönet a lelkes szülői gár-
dának, a versenyzők hozzátartozóinak, az 
úszó csapatomnak, a bíróknak és minden-
kinek, aki segített a verseny gördülékeny 
lebonyolításában. Köszönjük Orbán Zoltán 
főbírónk munkáját és a pro� bírói gárda 
összeállítását. Az egyedi érmeket az Érem-
gyár.hu készítette, köszönjük Pap Jánosnak, 
hogy évek óta egyedi díjakkal készül ren-
dezvényeinkre. Köszönet a támogatóknak, 
akik nélkül a verseny nem jöhetett volna 
létre: Bátaszék Város Önkormányzata, Bát-
Grill K�., Kaszás Borászat, Mattenheim 
Auto K�. és a Péterkert kertészet. Hajrá 
Bátaszék!                                              -akoszu-

Elindult az Ovi Karate

Mórocz Ákos a Budapest Opent  
és a Cikádor Kupát is I. hellyel zárta

Edzői instrukciók 
(Budapest Open)

Kaszás Maja, a legeredményesebb  
junior lány versenyzőnk
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