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T E S T Ü L E T I  Ü L É S E N  H A L L O T T U K …
Változások a művelődési 

feladatok ellátásában

A Pető� Sándor Művelődési Ház kulcs-
fontosságú szerepet játszik városunk 
kulturális arculatának formálásában és 
a helyi közösségek kulturális értékeinek 
megőrzésében, gyarapításában, a helyi 
közélet szervezésében. A kis személyi 
állományú intézmény működtetése az 
irányítási, feladatszervezési és gazdasá-
gi szempontokat �gyelembe véve nem 
indokolt. Több településen alkalmazzák 
azt a lehetőséget, hogy a közművelődési 
feladatok ellátását nonpro�t k�. kereté-
ben látják el. A nonpro�t k�. vállalkozási 
tevékenységet is folytathat, különböző 
pályázatokon vehet részt, ezért várható-
an hosszútávon mindenképpen egy szín-
vonalasabb közművelődés biztosítható 
úgy, hogy egyre kevesebb önkormányzati 
támogatást kell a feladat ellátására fordí-
tani. 

A képviselő-testület még 2015-ben a 
fentiek érdekében első lépésként arról 
döntött, hogy a Bátaszéki Közös Víz- és 
Csatornamű NKft. a Bátaszékért Mar-
keting NKft. néven működik tovább, 
illetve meghozta azokat a döntéseket, 
amelyek a megalakítással és a cégbíró-
sági bejegyzéssel kapcsolatos dokumen-
tumok elfogadására vonatkoztak. Így 
elfogadásra került már az NKft. alapító 
okirata, megbízásra került az ügyvezető, 
a felügyelő bizottsági tagok megválasztá-
sa és a könyvvizsgáló megbízása is meg-
történt. 

Következő lépésként a Pető� Sándor 
Művelődési Ház mint közművelődési in-
tézmény megszüntetése érdekében be kell 
szerezni az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma Kultúráért Felelős Államtitkársága 
véleményét, továbbá – mivel a jelenlegi 
intézmény költségvetési szerv is – a Nem-
zetgazdasági Minisztérium Államház-
tartásért Felelős Államtitkársága egyet-
értését is. A miniszter egyetértésének 
kiadásához a képviselő-testületnek elvi 
döntést kell hozni a költségvetési szerv 
megszüntetéséről, amit 2016. december 
31-ével javasolnak. 

A miniszteri vélemények beérkezéséig 
meghozott további döntések:

– A turizmussal kapcsolatos feladatok 
ellátása körében közfeladat ellátási szer-
ződés került megkötésre 2016. szeptember 
1-től az NK�. és az önkormányzat között 
a Turisztikai Információs Pont (TIP) mű-
ködtetése érdekében. 

– Az NK�. által a művelődési ház épü-
letében az idei évre szeptember 1. napjá-
tól egy iroda helyiség használatba adására 
kerül sor. 

– Az intézményben 5,5 fő dolgozott 
közalkalmazotti jogviszonyban, 1 fő kö-
zülük 2016. december 31-éig megbízás 
alapján ellátja az igazgatói feladatokat. 
A technikus foglalkoztatása részmunka-
időben történt, a foglalkoztatott azonban 
kérte határozatlan idejű munkaszerző-
désének 2016. augusztus 31-ével, közös 
megegyezéssel történő megszüntetését. 
Az egyik takarító jogviszonya 2016. au-
gusztus 19-én – közös megegyezéssel 
– szintén megszüntetésre került. Minde-
zekre tekintettel az 1 fő takarító és a 0,5 
fő technikus státuszát megszüntették. 
Helyette a NK�. egy hangtechnikus-in-
formatikus státuszt szeretne meghirdetni 
teljes munkaidőben. A közművelődési 
feladatokat ellátók közül 1 főnek – aki a 
Gyesen lévő közművelődési szakember 
helyén került alkalmazásra – a határozott 
idejű kinevezése szeptember 30-áig meg-
hosszabbításra került. Jelen helyzetben a 
művelődési ház megszüntetéséig a felada-
tellátás biztosítása érdekében a dolgozók 
teljes létszámának átadására nincs lehe-
tőség. Egy fő közalkalmazott jogviszonya 
közös megegyezéssel 2016. augusztus 
31-ével megszűnt, és szeptember 1-től az 
NK�-nél folytatja a munkát. 

– A TIP nyitva tartása 1 fő munkaválla-
lóval nem oldható meg, mely egy fő köz-
foglalkoztatott bevonásával orvosolható. 
Ennek érdekében az önkormányzat és az 
NK�. között közfoglalkoztatás ellátására 
vonatkozó együttműködési megállapodás 
került megkötésre. 

– A Bátaszékért Marketing Nonpro�t 
K�. üzleti terve, valamint a turisztikai 
feladatokra kötendő közfeladat ellátási 
szerződés szerint a feladat ez évi meg-
valósítására 1 700 000 Ft kompenzációs 
keretösszeget szükséges biztosítani. A ke-
retösszeg biztosításának forrását a Pető� 

Sándor Művelődési Ház 2016. évi intéz-
mény�nanszírozásának átcsoportosításá-
ból oldják meg.

A miniszteri vélemények birtokában 
további döntések meghozatala válik majd 
szükségessé: a közművelődési feladatok 
ellátására az NK�-vel közművelődési köz-
feladat-ellátási szerződést kell kötni és a 
művelődési ház épületét teljes egészében 
az NK�. használatába kell adni.

A Bátaszékért Marketing 
Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti 

tervének elfogadása

A Bátaszékért Marketing Nonpro�t K�. 
legfontosabb céljának tekinti Bátaszék 
városmarketing koncepciójának kialakí-
tását, a koncepció mentén haladó kom-
munikációs és marketing tevékenység 
megvalósítását. Az Nk�. tevékenységi 
köre: a marketing, reklám, PR, kommu-
nikáció, közművelődés, kereskedelem, 
újságkiadás, internetes-felületkezelés, ren-
dezvényszervezés, irodai szolgáltatások, 
helyi termékek, ajándéktárgy, emléktárgy 
árusítás. A 2016-os év legfőbb feladata a 
társaság működési kereteinek meghatá-
rozása, a személyi feltételek kialakítása, 
a 2017-es év ütemtervének kidolgozása, 
valamint a marketing tevékenység hátte-
rének megalapozása. További részletek a 
www.bataszek.hu oldalon az Önkormány-
zat/Testületi ülések menüben olvashatóak.

A Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde (MOB) beszámolója a 

2015/2016-os nevelési évről 

Az elmúlt nevelési év főbb eseményeiből: 
a 10. bátaszéki csoport megszűnésével a 
felszabadult csoportszoba új funkciókat 
kapott, a reggeli gyülekező itt történik, 
valamint a tehetséggondozás és a fejlesz-
tés is itt valósul meg. Újdonság a sószoba, 
melynek kialakítását szülők, vállalkozók 
segítségével valósították meg. Új ételszál-
lító autó (a Bátaszéki Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tulajdona) biztosítja zök-
kenőmentesen az óvodás és bölcsődés gye-
rekek étkeztetését. Május végére az óvodai 
csoportok férőhely-kihasználtsága 95%-os 
volt, a bölcsőde egész évben maximális 
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Bátaszék Város Önkormányzata ter-
jesztette fel Nagy Ákost a Tolna 
Megyei Önkormányzat kitüntető 

díjai közül a Sipos Márton-díjra, melyet 
szeptember 1-jén vehetett át a Megyena-
pi Ünnepi Közgyűlésen. Nagy Ákos ki-
emelkedő munkásságú testnevelő tanár 

és edző, aki eddigi 24 éves munkásságát 
a sportnak és a testedzés megszeretteté-
sének szentelte. A felnövekvő generációk 
méltó példaképe saját karate sportered-
ményeivel (Európa- és világbajnokságo-
kon). Tanítványai karate sportágban vi-
lágbajnokságokon dobogós helyezéseket 

hoztak el, de atlétika és úszás területén 
is eljutottak már országos megméretteté-
sekre. Nemzetközi karate versenyek szer-
vezőjeként is megállta a helyét a 2014-es 
és 2015-ös évben. A kitüntetéshez Báta-
szék Város Önkormányzata nevében ez-
úton is gratulálunk! n

NAGY ÁKOST SIPOS MÁRTON-DÍJJAL TÜNTETTE 
KI A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

férőhely-kihasználtsággal működik. Az 
intézményben nőtt az egész napos óvodai 
szolgáltatás igénybevétele, mert délután is 
folynak tehetséggondozó és fejlesztő fog-
lalkozások. A nevelési év programokban 
és ünnepségekben gazdag volt, a hagyo-
mányokat követő ünnepek mellett meg-
valósultak rajzkiállítások, kirándulások és 
sportprogramok is. A Mikrotérségi Óvoda 
és Bölcsőde beszámolóját a 2015/2016-
os nevelési év végrehajtásáról, valamint a 
2016/2017-es nevelési év előkészületeiről a 
Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolták 
a képviselők.

Simon Csabáné igazgató asszony teljes 
beszámolója megtalálható a www.bata-
szek.hu oldalon az Önkormányzat/Testüle-
ti ülések menüben.

A szennyvízrákötési szociális 
program bevezetése

Bátaszék területén teljes egészében kiépí-
tésre került a szennyvízcsatorna hálózat. 

Az ingatlanok közül már csak néhány 
nincs csatlakoztatva a hálózatra, ezen in-
gatlanok esetén a tulajdonos környezetter-
helési díjat �zet. A szociális program ke-
retében azok a tulajdonosok nyújthatnak 
be kérelmet, akiknek ingatlana területén a 
bekötő vezeték megtalálható. A bekötések 
kiépítéséhez 2 éven át biztosítana keretösz-
szeget költségvetésében az önkormányzat. 
Egyes ingatlanok tekintetében a rákötés 
költségeinek százalékos arányában javasol-
ják a támogatási összeget meghatározni, 
melyről a Szociális Bizottság dönt a kére-
lem beérkezését követően a soros bizott-
sági ülésen. A támogatást természetben 
nyújtanák, mely a munka elvégzését köve-
tően, számla ellenében kerülne ki�zetésre 
a Bát-Kom K�. részére.

A képviselő-testület a szennyvízcsa-
torna-hálózatra történő rákötés szociá-
lis támogatása programra az idei évben 
500 000 Ft keretösszeget különít el az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
általános tartalékkerete terhére.

Magyar Zarándokút pályázat 
keretében kiadvány készítése

A Magyar Zarándokút Önkormányzati 
Társulás pályázatot hirdetett a Zarándo-
kút Társulás Települései között, melyben 
a Zarándokút népszerűsítését, a helyi lát-
ványosság, szakrális hely megmentését, 
fejlesztését szolgáló kezdeményezések 
támogatása szerepelt. Az önkormány-
zat június 23-án nyújtotta be pályázatát, 
amelyben az elképzelés turisztikai szóró-
anyag készítése volt 200 000 Ft költség-
gel, amin belül 50 000 Ft-os önerővállalás 
szerepelt. Augusztus 12-én érkezett meg a 
Magyar Zarándokút Önkormányzati Tár-
sulás elnökségi döntése, illetve a Támoga-
tási Szerződés, amely 100 000 Ft támogatás 
odaítéléséről szól. A Magyar Zarándokút 
pályázat keretében turisztikai kiadvány 
készítéséhez biztosítja az 50 000 Ft önerőt 
az önkormányzat a 2016. évi költségveté-
sében az általános tartalékkeret terhére.

DB

További információkat a www.bataszek.hu oldalon az Önkormányzat/Testületi ülések menüben olvashatnak.
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Hosszú hónapok munkája, szervezése 
érett be szeptember 9-10-11-én az első-
ként megrendezett Bátaszéki Bornapo-
kon. A hagyományteremtő szándékkal 
létrehozott eseményen a korábbi szüreti 
felvonulást és az azt követő kulturális 
programokat bővítettük ki ebben az év-
ben. A Tájház és a Számvevőség kiállításai 
is megtekinthetőek voltak, illetve három 
információs pont segítette az érdeklő-
dőket. A programok ideje alatt kirako-
dóvásár, gasztro- és borudvar, valamint 
vidámpark várta a vendégeket. A rendez-
vényen összesen 13 borászat képviseltette 
magát: Mestrineli & Oenopolium, Geren-
csér Pince, Mauthner Családi Pince, Wer-
ner Pince, Garai Pince, Twickel Szőlőbir-

tok, Márkvárt Papa Pincéje, Posta-Borház 
K�., Prantner Pince, Borbényi Szőlőbir-
tok, Bodri Pincészet, Szeleshát Szőlőbir-
tok és a Vár-Bor K�.

Szeptember 9-én, pénteken a Turisz-
tikai Információs Pont (TIP) átadásával 
kezdődött meg a három napos rendez-
vény. Az információs pontban bátaszéki 
ajándéktárgyak, valamint helyi termékek, 
borok vásárolhatóak majd, és természete-
sen minden információt megtalálhatnak 
a városról. A pénteki színpadi produkciót 
a Bátaszéki mazsorettek és a Best Street 
Team műsora nyitotta meg, majd dr. Bo-
zsolik Róbert polgármester köszöntő be-
széde következett. A meghívottak részére 
ezt követően polgármester úr állófoga-

dást tartott a művelődési házban, ahol a 
nagysallói Szivárvány Asszonykórus is 
közreműködött. Közben már a 2013-ban 
alakult bátaszéki Idióták zenekar csapott 
a húrok közé a színpadon, majd a Bikini 
fergeteges koncertje zárta a pénteki prog-
ramokat.

Szombaton már a reggeli óráktól meg-
indult a sürgés-forgás a területen, hogy 
a 14 órakor kezdődő programokra min-
den elkészüljön. A szüreti felvonulással 
együtt tartottuk idén a II. Géza koro-
názási menetet, majd a ceremóniát is a 
Romkertben, mely során a II. Géza Gim-
názium tanulói és tanárai elevenítették 
fel korhű jelmezekben a koronázást. Az 
I. András Király Lovagrend – szintén ha-

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Fergeteges hangulat az I. Bátaszéki Bornapokon
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gyományos – bemutatója után már kez-
dődött is a színpadi műsor. A délután 
folyamán fellépett a Bartina Néptánc 
Egyesület, a Bátaszéki Felvidék Néptánc 
Egyesület – mindkét csoportot a Csurgó 
zenekar kísérte, a Vivat Bacchus, a Báta-
széki Heimat Német Nemzetiségi Táncs-
csoport, a Bátai Sárköz Néptánc Egyesü-
let, a Pántlika zenekar, valamint a Tűzvi-
rág Táncegyüttes. Este Tóth Gabi, majd  
A Nyughatatlan zenekar műsora szóra-
koztatta a megjelenteket és végül utcabál-
lal zárult ez a nap, melyen a Wery-TAKE 
zenekar húzta a talpalávalót. A szombati 
napra Makk Norbert kulináris kóstolóval 
is készült „Falatkákba öltöztetett szüreti 
ínyencségeket” hozott, melyek szinte pil-
lanatok alatt elfogytak. 

Vasárnap 15 órától indultak a progra-
mok: Szandi, Desperado és Zoltán Erika 
léptek a színpadra és gondoskodtak a 
remek hangulatról, majd a bornapokat 
dr. Bozsolik Róbert összegző gondolatai 
után a Balkan Fanatik koncertje zárta. 
Ezen a napon játszóház is várta a gyer-
mekeket a Moccantó Játszoda közremű-
ködésével. 

Nagyon örülünk, hogy mindhárom na-
pon rengetegen kilátogattak a rendezvény 
helyszínére, élvezték a borokat, ételeket és 
a műsorokat. Köszönet jár minden köz-
reműködőnek, akinek jóvoltából zökke-
nőmentesen lezajlott a hétvégi program. 
Reméljük, hogy mindenki, aki eljött, jól 
érezte magát és a következő bornapokra is 
ellátogat majd.                                             DB

Az Alisca Terra Nk�. tájékoztatja a lakosságot, hogy

2016. szeptember 24-én, szombaton

LOMTALANÍTÁST
végez Bátaszéken.

Kérjük, hogy az elszállításra szánt lomokat a lomtalanítás napján 
reggel 06:00 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé.
A később kihelyezett lomhulladékot nem áll módunkban el-
szállítani!
Felhívjuk a �gyelmét, hogy a zöld-, a papír- és műanyag hul-
ladékok elszállítása nem most történik, hanem a házhoz menő 
szelektív gyűjtési naptár szerint.
Ezért most ne is helyezze ki!
Nem tartozik a lomtalanítás körébe, így a lomtalanítás során nem 
kerül elszállításra az építési törmelék sem.
A lomtalanítás során el nem szállított anyagok leadására a szekszár-
di, tolnai, bátaszéki és szedresi hulladékudvarokban van lehetőség.
Ugyanezen a napon a következő településeken lesz még lom-
talanítás: Báta, Pörböly, Alsónána, Várdomb, Alsónyék, Szálka, 
Sárpilis.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

FELHÍVÁS!
Értesítjük a tisztelt választópolgárokat,

hogy a 3. számú szavazókörnek
(volt Flórián utcai óvoda épület)

új helyszíne a MÁV ebédlője
(Bátaszék, Bonyhádi u. 4., megközelíthető 

a parkoló irányából).

Kérjük az érintett szavazókör 
választópolgárait,

hogy a 2016. október 2-án
tartandó népszavazás napján

és minden további választás alkalmával
az új helyszínen szíveskedjenek

szavazataikat leadni.
Helyi Választási Iroda Bátaszék
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Augusztus 20-án a Bátaszéki Felvidék 
Néptánc Egyesület és a Bátaszéki Hei-

mat Német Nemzetiségi Tánccsoport kép-
viselte városunkat a Nagysallói Falunapok 
alkalmából. Érkezésünk után máris ne-
kiláttunk a főzőverseny előkészületeihez, 
illetve a sátrunk feldíszítéséhez, amivel 3. 
helyezést értünk el. A délután folyamán 
többször is felléptek tánccsoportjaink a 

szabadtéri színpadon, majd az este szabad 
programmal zárult számunkra. Augusztus 
21-én csapatunk már délelőtt hazaindult, 
az aznapi program részeként pedig dr. 
Bozsolik Róbert polgármester koszorút 
helyezett el az I. és II. világháborús hősök 
tiszteletére állított emlékműnél. Köszön-
jük a meghívást és a szívélyes vendéglátást 
nagysallói barátainknak!                               DB

Bátaszék új katolikus plébánosával, Kür-
tösi Krisztiánnal készítettem egy rövid be-
mutatkozó riportot egy esős, hétfői napon. 
Esernyőmet tartogatva hamar és barátsá-
gosan fogadott a plébánián. Izgalommal 
vártam a beszélgetést, hiszen sokat hal-
lottam már róla, érdekelt a személyisége. 
Mondanom sem kell, hogy nem csalódtam. 
Kíváncsi voltam rá, hogy miért pont Báta-
székre, kis településünkre jött, amire hamar 
meg is kaptam a választ: ezt maga a püspök 
döntötte el egy személyes beszélgetés után, 
ugyanis ő „látja” az egész egyházmegyét, 
tudja, kire hol van szükség. Krisztián atya 
elmesélte, hogy Bátaszék nem teljesen is-
meretlen számára, ugyanis 2010 tavaszán 
három napos nagyböjti lelkigyakorlatot 
tartott, illetve Bátán is többször megfordult 
a Szent Vér búcsúban. Nosztalgiával mesél-
te, hogy harmadéves teológus hallgatóként 
egyik csoporttársával egy kirándulás alkal-
mával mennyire vágyakoztak arra, hogy 
megnézhessék a templomunkat. Aztán a 
vágy valósággá vált, hiszen a tettek mezejére 

léptek: becsöngettek az akkori plébánoshoz, 
az elődjéhez, Herendi Jánoshoz és megkér-
ték, hogy mutassa meg nekik a templomot, 
aki szívesen eleget tett a kérésnek.

Kérdésemre, hogy hogyan fogadták a 
hívek a megérkezését, mik a visszajelzések, 

némi gondolkodás után azt mondta, hogy 
úgy érzi, hogy az emberekben benne van 
a nyitottság. Nagyon nehéz időszak, amíg 

az ember le tudja zárni a múltat. Pozitív él-
ményekkel találja szemben magát, azonban 
egyelőre csak azokkal van kapcsolata, akik 
bemennek a plébániára vagy a templomba.

Az is érdekelt, hogy milyen változásokat 
szeretne elérni, mik a tervei a jövőt illető-
en, amire a következőképpen felelt: „…a jó 
dolgokra építeni kell. Tovább kell haladni 
ezen az úton.” A megszokott hagyomá-
nyokhoz és rendszerhez szeretné hozzá-
adni a saját habitusát, és ezeket ötvözve 
kíván haladni az úton. A családokat sze-
retné megszólítani többek között, ugyanis 
nagyon nehéz helyzetben vannak jelenleg. 
Sokat mesélt a család fontosságáról és sze-
repéről, és ennek erősítését hangsúlyozta 
legfőképpen. Beszélgetésünk végén elé-
gedve mondta, hogy jól érzi magát a he-
lyén. Érzi, hogy az emberek szeretik őt és 
elfogadták, ami fontos.

Ezúton is kívánok, kívánunk neki egész-
séget és kitartást, hogy ugyanekkora szere-
tettel és lendülettel tudja végezni a dolgát a 
jövőben is.                                              Pécsi Edit

E S E M É N Y E K

BESZÉLGETÉS KÜRTÖSI KRISZTIÁNNAL

BÁT-KOM 2004 K�. pályázatot hirdet a 
Bátaszék, Ady E. u. 27. 1. emelet 1. szám 
alatti társasházban a k�. kezelésében álló 
önkormányzati bérlakás bérleti jogának 
piaci alapon történő elnyerésére.

A pályázat benyújtási határideje: 
2016. október 26. 14 óra

A pályázat kihirdetésének időpontja: 
2016. október 28. 10 óra

A lakás október 14-én 14.30 – 15:00 óra 
között tekinthető meg a helyszínen.

A pályázat benyújtásához szükséges 
nyomtatványok október 14-től a BÁT-
KOM 2004 K�. irodájában vehetők át.

Pályázat benyújtására azok a nagyko-
rú magyar állampolgárok, az állandó tar-
tózkodásra jogosító személyi igazolvány-
nyal rendelkező bevándoroltak, a magyar 
hatóságok által menekültként elismert 
személyek jogosultak, akik Bátaszék vá-
rosban legalább 3 éve állandó bejelentett 
lakással rendelkeznek vagy 5 éve megsza-
kítás nélkül a városban tartózkodnak. 

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Nagysallóban jártunk…
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A tavalyi tanév végén 
született rajzos eredmények

A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár rajzpályázata

„Mi lenne, ha…” címmel rajzpályáza-
tot írt ki a könyvtár hazai és határon túli 
magyar iskoláknak. A cél az volt, hogy a 
diákok fantáziáját beindítsa az elkezdett 
mondat és rajzolják meg saját gondolatai-
kat. Majd írók, költők írjanak verset, prózát 
a képekhez. A pályázók határtalan képze-
lőerejét igazolja a https://milennehablog.
wordpress.com/page/8/ oldalra feltöltött 
920 rajz. Hét gyermekkönyvíró zsűrizte a 
munkákat. Először a legérdekesebb 99-et 

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

Bátaszék is képviseltette magát a Zombán megrendezett Tolna Me-
gyei Értékek Napján. A csapat két versenyben is megmérette magát.  
A főzőverseny első díját Kovács Sándorné Mariann és Sebestyén József 
nyerték el. Amíg az ebéd készült, addig alkalom adódott találkozá-
sokra régi ismerősökkel, és kapcsolatteremtésre is, hiszen számtalan 
település képviseltette magát. Háromfős csapattal pedig próbát tettünk 
egy újabb díj elnyerésére, ez azonban most nem sikerült. A kirakózást 
gyakorolnunk kell, akárcsak az evezést és a pecázást, de például a ta-
licskázás, fonalgombolyítás remekül ment. A többi feladat is ötletessé-
gével, vidámságával remek kikapcsolódást nyújtott. Díjat kapott még 
a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság 
eddig végzett tevékenységének elisme-
réseként. Élményekben gazdag nap 
részesei lehettünk. Mindenkinek 
további sok sikert! n

SZÍVVEL, LÉLEKKEL, 
TELE ÉRTÉKKEL

D OROT T YÁS H Í R E K

Augusztus 20-i szentmise 
kenyérszenteléssel

Fotók: Müller Éva

gével, vidámságával remek kikapcsolódást nyújtott. Díjat kapott még 
a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság 
eddig végzett tevékenységének elisme-
réseként. Élményekben gazdag nap 
részesei lehettünk. Mindenkinek 

Szabó Ervin Könyvtár Sárkányos 
Gyerekkönyvtár udvara
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Fényfestés Szekszárdon
„Gyújtson fényt a 

ceruzád!” – rajzpályázat 
Június 12-én, 21 órakor izgalmas 
programot talált ki a szekszárdi 
Babits Mihály Kulturális Központ. 
A Művészetek Háza kinyomtatott 
homlokzatára kellett a gyerme-
keknek színes kompozíciót ter-
vezni. A Háry János mesefesztivál 
zárásaként a beküldött munká-
kat sötétedés után kivetítették a Művészetek Háza homlokzatára. Közel 400 
színes terv készült három korcsoportban, mindegyiket kivetítették. Korcsopor-
tonként 15-15-en kerültek díjazásra, és ezen belül az első három helyezett kapott 
nagyobb jutalmat. A szervezők az összes munkát feltöltötték a Babits Mihály 
Kulturális Központ facebook oldalára. Díjazásban részesült iskolánkból alsós 
korcsoportban: Sebestyén Anna 2.b, Kósa Réka 3.b, Bárdos Bianka 4.b, Dó-
zsa-Pál Janka 4.b, felsős korcsoportban: Matzkovics Dóra 5.b, Szabó Dalma 
5.b, Appl Zsóka 5.c, Frányó Zorka 6.b, Váradi Anikó 7.b. II. helyezést ért el az 
alsósoknál Berlinger Gréta 4.c, a felsősöknél Takács Szo� 7.b osztályos tanuló. 
Mindketten értékes tárgyjutalmat és a szedresi Lovas Udvarház által felajánlott 
lovaglási lehetőséget kaptak. Az oklevél hátterének iskolánk tanulójának, Szabó 
Bencének (5.c) alkotását használták fel.                                                                      BE

választották ki a Szabó Ervin Könyvtár Sárkányos 
Gyerekkönyvtárában rendezett kiállításra, majd 
ezen belül pontozással döntötték el, melyek ke-
rülnek a top 33-ba. Mind a 99 gyermek meghívót 
kapott június 4-re, a díjkiosztóval és meglepetés-
programokkal egybekötött kiállítás-megnyitóra. 
Iskolánkból kiállították az 5.c osztályból Káldi 
Kata: „Mi lenne, ha lovagolhatnék”, a 6.b osztály-
ból Frányó Zorka: „Mi lenne, ha tündér lehet-
nék”, Horváth Dóra: „Mi lenne, ha átsétálhatnék 
a felhők között”, Müller Evelin: „Mi lenne, ha 
belelátnék a gólyába?”, Tóth István: „Mi lenne, 
ha a többi bolygón is lenne élet?” című munká-
ját. Mindannyian oklevélben részesültek. A leg-
jobb 33-ba került Bátaszékről a „Mi lenne, ha 
én lennék a természet?” című munkájával Szabó 
Mirella 8.b osztályos tanuló. Ő az oklevél mellé 
könyvjutalmat kapott. Különdíjban részesítet-
ték a legszínvonalasabb munkákat beküldő is-
kolákat. A különböző könyvkiadók által felaján-
lott könyvcsomaggal jutalmaztak 3 határon túli 
és 5 hazai iskolát, köztük a bátaszékit is. 

Bükfürdői sporttábor
A tábor nagyon tartalmas és élményekkel teli 
néhány nap volt. Első nap, amikor odaértünk, 
kiosztották a szobákat, hogy ki hol aludjon, ki-
pakoltunk és elrendeztük holmijainkat, aztán az 
udvaron elmondták a szabályokat és a progra-
mokat. Második nap elmentünk Bükfürdőn egy 
játszóházba, amit mindenki élvezett, utána elin-
dultunk megnézni Kőszeg és Szombathely váro-
sát. Nagyon szép volt. Harmadik nap kisvasutaz-
tunk, ami körülvitt minket Bükfürdőn. Nagyon 
izgalmas volt, mert jobban megismerhettük azt 
a helyet, ahol táboroztunk. Délután várt minket 
a strand hűsítő vize. A felfrissülés után csapat-
versenyek következtek, ami nagyon izgalmas és 
érdekes volt. Utolsó nap kihirdették a versenyek 
győztesét, megkezdődött a bepakolás és elindul-
tunk hazafelé. Útközben megálltunk a Balatonnál 
fürödni, amikor Bátaszékre érkeztünk, a szülők 
már vártak minket, jó volt viszontlátni őket. Még 
ma is emlegetjük ezt a néhány napot, reméljük jö-
vőre is lesz ilyen a tábor. 

Matzkovics Dóra 6.b osztályos tanuló

Bátaszéki gyerekmunkák székely mesekönyvben 
A Bukovina kiadó folytatta tavaly elkez-
dett mesekönyv-sorozatát. Az idén kü-
lön-külön, egy-egy könyvet a bonyhádi 
és a bátaszéki gyerekek illusztrálhattak. 
„Gyermekkori rosszaságom” című 
kötetben 11 bátaszéki diák munkáját 
találhatjuk. Június 8-án a kiadó mun-
katársai ellátogattak iskolánkba és az 

udvari emelvényen 
került sor a díjátadás-
ra. A kiadó minden 
tanulónak saját rajzá-
val ellátott okleve-
let és tárgyjutalmat 
adott. Különdíjban 
részesült a rajzával 
címoldalon szerep-
lő Berlinger Gréta 
(4.c). Első helyezett 
lett Szikszai Tímea 

(4.b) a „Három kívánság”, második Matzkovics Adél (1.b) „A szegén asszony 
gyermekei”, harmadik Loboda Anna (3.b) „A tizenkét hónap” című illuszt-
rációjával. A kötetben szerepel még Vida-Szaksz Lili (2.b): „A régi nyereg”, 
Sörös Petra (3.b): „Az elrabolt leán”, Bálint Petra (4.c): „Gyermekkori rossza-
ságom”, Milaskity Vanessza (5.b): „A három vásár�a”, Sárközi Natália (5.b):  
„A lovak elrepülnek”, Káldi Kata (5.c): „Kelemenke kabátja”, Galla Zsóka (8.b): 
„A sánta réce” című műve.

A könyv megrendelhető a bukovinakiado.hu címen vagy Bátki Erika tanárnőnél.

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

Augusztus 30-án és 31-én 
iskolánk leg�atalabb tanulói, 

a 7. osztályos kisgimnazisták 
(29 fő) az osztályfőnökük, Pulai Erzsébet 
tanárnő vezetésével „gólyatábor” kereté-
ben ismerkedtek a gimnáziummal és egy-
mással. Leendő tanáraik közül is többen 
részt vettek a változatos, vidám és játékos 
programok lebonyolításában. Szeptember 
elsején reggel 8 órakor a tanévnyitó ün-
nepéllyel hivatalosan is kezdetét vette a 
2016/2017-es tanév. Sümegi József igazgató 
úr köszöntőjében először bejelentette, hogy 
a gimnázium és az általános iskola külön-
válása a nyáron megtörtént, így mindkét 
intézmény önállóan, saját nevén működik 
tovább. Iskolánk hivatalosan a Bátaszéki 
II. Géza Gimnázium nevet viseli, az intéz-
ményt Sümegi József igazgató és Neidhard-
tné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes 
vezeti. Az igazgató úr ezután az új tanév 
küszöbén három kulcsszóban foglalta össze 
a diákok számára az iskolai élet lényegét: 
kapcsolatok, tudomány, kultúra (viselke-
dés-, beszédkultúra, stb.). Hangsúlyozta, 
hogy a kitartó, szorgalmas munkának meg-
van a gyümölcse, ezt a végzősök sikeres fel-
vételi eredményei is bizonyítják. Ezután rö-
viden ismertette az idén érettségizett 12.A 

osztályosok felvételi eredményeit: az osz-
tályból a tanulók fele adta be jelentkezését 
felsőoktatási intézményekbe. Szinte min-
denkit az első helyen megjelölt intézmény-
be fel is vették. Öten a Pécsi Tudomány-
egyetem hallgatói lesznek: testnevelés-tör-
ténelem tanári, angol-informatika tanári, 
sportszervező, néprajz, illetve gyógyszerész 
szakon. Ketten a budapesti Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen tanulhatnak tovább 
anglisztika, illetve pszichológia szakon. Egy 
tanulót a Budapesti Gazdasági Egyetemre 
vettek fel kereskedelem-marketing szakra, 
egy tanulót pedig Győrbe, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem Műszaki Tudományi Karára 
mechatronikai mérnök szakra. Van, akinek 
a budapesti Pető András Főiskolára sike-
rült bejutnia a konduktor szakra, egy főt 
pedig a Debreceni Egyetem Egészségügyi 
Karára mentőtiszti képzésre vettek fel. Egy 
fő a Károly Gáspár Református Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karára nyert fel-
vételt. Az osztály másik fele érettségi utáni, 
szakmát adó képzésben folytatja ősztől a 
tanulmányait. Változatos a választott szak-
mák listája: bűnügyi nyomozó, turisztikai 
szervező, értékesítő, pénzügyi-számviteli 
ügyintéző, jogi asszisztens, logisztikai ügy-
intéző, mezőgazdasági technikus, pincér. 

A nevelőtestületben annyi változás történt, 
hogy Schultzné Pem Erzsébet tanárnő tá-
vozott az iskolából, az ének-zene tantárgyat 
pedig ősztől Molnár Márta tanárnő fogja 
tanítani. Neidhardtné Gyarmati Erzsébet 
igazgatóhelyettes vette át a szót az ünne-
pély végén. Ismertette azt a szép sikert, 
amelyet iskolánk az utóbbi években a Tu-
dásbajnokságban eredményesen szereplő 
tanulók révén ért el: az „Ezüst minősítésű 
tehetséggondozó központ” címet nyertük 
el. Megköszönte a diákok felkészítésében 
oroszlánrészt vállalt dr. Somosiné Kispál 
Gabriella tanárnő munkáját. Neidhardtné 
tanárnő ezután elmondta, hogy az egész 
iskolában megtörtént a nyáron a tisztasá-
gi meszelés. Felhívta a tanulók �gyelmét 
a tisztaság megőrzésének fontosságára.  
A tanévnyitó ünnepélyt követően osztály-
főnöki órákkal folytatódott az új tanév első 
munkanapja. Szeptember elsején délután 
a 9.AB osztály 37 tanulója „csapatépítő” 
kerékpártúrán vett részt osztályfőnökük, 
Sümeginé Bátai Margit tanárnő vezetésével 
és Prantner Béla tanár úr kíséretével. Kis-
kövesd, az erdészház volt az úti cél, ahol 
hangulatos szalonnasütéssel, közös játékkal 
töltötték el az első tanítási nap délutánját.  

Horváth Jánosné

A szeptember elérkezésével nem csak az 
iskolásokra vár egy újabb kihívásokkal és 
feladatokkal teli tanév, hanem rengeteg, 
eddig otthon lévő, mindennapjait a család 
védelmező karjai között töltő kisgyermek is 
útra kel, új közösségbe kerül. A bölcsődei, 
óvodai évkezdés és beszoktatás gondolata 
éppúgy vált ki izgalmakkal teli várakozást, 
fogalmaz meg kérdéseket, mint ahogy sok 
esetben társít magához szorongást és fé-
lelmet gyermekben és szülőben egyaránt. 
A gyermek egyéniségére, lelki világának 
egyediségére oda�gyelve felépíthetünk egy 
olyan élményszerű beszoktatási folyama-
tot, melynek segítségével megalapozhat-
juk a bölcsődei vagy óvodai éveket. Ha a 
bölcsődét kezdjük és gyermekünk még 
pici, fontos, hogy először magunkban tisz-
tázzuk, hogy miért döntöttünk a közösség-
be szoktatás mellett. Mindenképpen gon-
doljuk újra döntésünk okait, és elemezzük 
azoknak a családi életünkre kiható hosszú 
távú pozitívumait, negatívumait. Ezáltal 
elkerülhetjük a későbbi önmarcangolást 

és lelkiismeret-furdalást. Kétgyermekes 
édesanyaként tapasztalatból tudom, hogy 
nem mindegy az sem, hogy mikor kezd-
jük a közösségbe szoktatást. A beszoktatást 
megkönnyíti, ha az otthon eltöltött időszak 
alatt minél gyakrabban visszük gyerme-
künket baba-mama foglalkozásokra vagy 
más gyermekek közé, hogy ismerkedjen 
a többi, azonos korosztályú gyermekkel, 
illetve otthoni környezetéből kiszakadva 
is érjék őt pozitív ingerek. A beszoktatás 
előtti időszakban jó, ha 1-2 órára elme-
gyünk a bölcsődébe/óvodába és felfedez-
zük közösen a helyiségeket, találkozunk a 
gondozónőkkel, óvó nénikkel, így nem lesz 
ismeretlen a gyermek számára az új közeg. 
Beszélgessünk sokat a közelgő életmódbeli 
váltásról, esetleg bábozzuk el együtt, hogy 
a kismaci is elment a bölcsibe/oviba, ahol 
rengeteg barátot szerzett, sokat játszott 
és mindig ment érte az anyukája délután. 
Amint látjuk, a beszoktatás valójában nem 
akkor kezdődik el, amikor ténylegesen át-
lépjük az intézmény kapuját, hanem már 

jóval előtte. Ha ezeket az előkészületeket 
megtesszük, akkor gyermekünk már lelki-
leg és érzelmileg felkészítve várja majd az 
újdonságot. A beszoktatásra intézményen-
ként és korcsoportonként változó időt 
hagynak a szakemberek, fontos azonban, 
hogy gyermekünk egyedi igényeit is �gye-
lemmel kísérjék. Vannak gyorsabban és 
lassabban alkalmazkodó gyerekek, illetve 
ne keseredjünk el, ha a kezdeti siker után 
a 3. vagy 4. héten kezdődik a nehezebb el-
válás. Lényeges az is, hogy bármennyire 
nehéz a búcsú reggel, minden alkalommal 
köszönjünk el gyermekünktől, és bizto-
sítsuk őt arról, hogy mindig a megbeszélt 
időben visszajövünk érte. A bizalom a kul-
csa a beszoktatás sikerének, illetve min-
den este beszéljük meg az aznap történt 
eseményeket. Úgy gondolom, ha ezeket 
az alapvető dolgokat, mozzanatokat meg-
valósítjuk a gyermekünk közösségbe ke-
rülése előtt, sokkal zökkenő-mentesebbé 
tehetjük a beszoktatást.

Takácsné Biró Tímea védőnő

GÉZÁS HÍREK
Augusztus 30-án és 31-én 

iskolánk leg�atalabb tanulói, 

Beszoktatás – a kiegyensúlyozott közösségbe járás pozitív megalapozása
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H Í R E K

Az őszi munkák beköszöntével újra elő-
térbe kerülnek a szabadtéri tűzgyújtás 
szabályai. Ebben a tekintetben meg kell 
különböztessünk külterületen történő, és 
belterületen történő égetést. Belterületen 
csak akkor szabad kerti hulladékot éget-
ni, ha azt önkormányzati rendelet szabá-
lyozza. Bátaszéken van ilyen rendelet. A 
12/2014-es önkormányzati rendelet 
kimondja, hogy tavasszal és ősszel, 
csak a lakosságot nem zavaró módon, 
szélcsendes időben, az általános tűz-
védelmi előírások betartásával szabad 
kerti hulladékot égetni. A szabadban 
meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk 
felügyelet nélkül és minden esetben 
gondoskodjunk megfelelő mennyiségű 
oltóanyagról! Mindig legyen nálunk 
a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, 
és csak akkora tüzet gyújtsunk, amek-
korát folyamatosan felügyeletünk alatt 
tudunk tartani. Tájékozódjunk a vár-
ható időjárásról, mert a szél kedvez a 
tűz gyors továbbterjedésének! Báta-
széken van zöldjárat, van hulladékudvar. 
Ezért, bár az önkormányzati rendelet le-
hetővé teszi, mégis javasoljuk az égetés 
elkerülését, és a zöldjárat, hulladékudvar 
szolgáltatásait igénybe venni. Ne füstöl-
jük tele a városunkat! A külterületre más 
szabályok vonatoznak. Az Országos Tűz-
védelmi Szabályzat szerint az irányított 

égetés tűzveszélyes tevékenység, aminek 
bejelentése, előzetes engedélyeztetése kö-
telező! A kérelmet legkésőbb az égetés ter-
vezett időpontját megelőző tizedik napig 
kell benyújtani az engedélyező tűzvédelmi 
hatósághoz (illetékes katasztrófavédelmi 
kirendeltség – Szekszárd, Mikes u. 16-22., 
telefon: 74/412-422 – itt az égetéssel kap-

csolatos kérdéseinkre részletes válaszokat 
kaphatunk). Az elbírálás öt munkanapon 
belül történik meg. Az ingatlan tulajdono-
sa, használója a tűzvédelmi hatóság enge-
délyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő 
területen végezhet irányított égetést. Az 
irányított égetés során a tűz nem hagyha-
tó őrizetlenül, és ha az irányított égetést 

befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az 
irányított égetés csak úgy végezhető, hogy 
az a környezetére veszélyt ne jelentsen. Be-
fejezése után a helyszínt gondosan át kell 
vizsgálni, és a parázslást, izzást meg kell 
szüntetni! Figyelni kell, mert a zártkertek 
külterületnek minősülnek! Mi történik, 
ha valaki bejelent egy szabálytalan ége-

tést? Riasztást kapunk a Tolna Me-
gyei Tevékenység Irányító Központ-
ból és innentől kezdve már nyoma 
van az esetnek. A szabálytalanságot 
elkövetővel szemben a Szekszárdi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 
tűzvédelmi hatósági feladatokat el-
látó szervezetekről, a tűzvédelmi 
bírságról és a tűzvédelemmel fog-
lalkozók kötelező élet- és balesetbiz-
tosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) 
Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora 
alapján 20 000–60 000 Ft-ig terjedő 
tűzvédelmi bírságot szab ki. Erre a 
folyamatra a bátaszéki tűzoltóság-
nak semmilyen ráhatása nincs. Ilyen 

ügyben segíteni mindössze annyit tudunk, 
hogy újságcikkünkben felhívjuk a �gyel-
met az égetés szabályaira, és kérjük annak 
betartását. Közeleg az év vége, vele együtt a 
karácsony. Költsük inkább majd a szerette-
ink megajándékozására a pénzünket, mint 
büntetések be�zetésére!

Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság

t  Június 25-én, az Alsónyéken megren-
dezett „Nyék–feszt”-en biztosítottuk a 
felvonulást a menet idejére. 

t  Július 9-10-én nagy számban felvonulva 
biztosítottuk a Város Napja programjait, 
amelyet vasárnap este egy TNT élő kon-
cert zárt.

t  Július hónapban a „Táncolj velünk” ut-
cai zenés estéket biztosítottuk nemzetőr 
kollégákkal közösen.

t  A Bátaszéki Székelyek Baráti Körének 
felkérésére egyesületünk segítette az 
Országos Székely Találkozó biztosítását 
július 15-17. között.

t  Augusztus 6-án Bátaszék látta vendé-
gül a megye polgárőreit a XVI. alka-
lommal megrendezett Polgárőr Na-
pon. Jeles eseményen egyesületünk 
arany, ezüst, és bronz kitüntetéseket 

vehetett át. Arany érdemkeresztet ve-
hetett át városunk polgármestere, dr. 
Bozsolik Róbert és a bátaszéki Rendő-
rőrs vezetője, dr. Vas János r. százados. 
Ezüst kitüntetést vehetett át Ferencz 
Józsefné, a Polgárőrség gazdasági fele-
lőse és bronz érdemkereszttel ismerték 
el Kamenszky Tamás több éves áldo-
zatos munkáját. Elnöki elismerésben 
és jutalomban részesült Farkas And-
rás, az egyesület elnöke. Külön kö-
szöntötték a 25 éve alapított bátaszéki 
Polgárőrség még három aktív tagját: 
Rohmann Györgyöt, Bencs Vilmost 
és Wetzl Bálintot. A rendezvény és a 
kísérő programok jó hangulatban le-
zajlottak. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni minden segítő és közreműködő 
odaadó munkáját. 

t  Augusztus 20-án, az Alsónyéken meg-
tartott esküvőn segítettük az érkezők 
navigálását, parkoltatását. Az egyesü-
let tagjai ezúton kívánnak Zsikó Zol-
tánnak és feleségének, Budai Nórának 
nagyon hosszú és boldog házas éveket.

t  Szeptemberben – az iskola megkez-
désével – ismételten igyekszünk helyt 
állni a zebrákon. 

t  Sajnos Bráj Feri polgárőrtársunk hosz-
szú időre kidőlt a sorból az egészségi 
állapotában bekövetkezett változások 
miatt. Ezúton kívánok neki – polgár őr - 
társaim és jómagam nevében – sok 
kitartást és türelmet, és természetesen 
minél előbb szeretnénk újra soraink-
ban, szolgálatban látni.

Farkas András
elnök

POLGÁROKNAK A POLGÁRÔRSÉGRÔL

A SZABADTÉREN TÖRTÉNŐ ÉGETÉSEK SZABÁLYAI
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H Í R E K

A lélek ruhája és a 
lélek gyümölcsei. Ke-

vésbé izgalmas, de sokkal küz-
delmesebb beszerzésük, mint a szüntelenül 
ránk ömlő kínálatok tömkelegének meg-
szerzése. Hogy mit vegyünk meg feltétle-
nül, hogy mivel válhatunk sokkal szebbé, 
egészségesebbé, hogy mitől gyógyulhatunk 
meg szempillantás alatt, miként gondos-
kodhatunk kényelmünkről, időskorunk 
biztonságáról, és folytatódhat a felsorolás 
vég nélkül. Végeláthatatlan a lehetőségek 
sora testünk karbantartásának lehetőségei-
ről. A lélek karbantartásáról is szó esik, hisz 
betegsége nyomot hagy a testen is. Arról a 
lehetőségről kevesebb szó esik, hogy a lé-
lek karbantartása, gyümölcseinek érlelése 
megad minden olyan szépséget, mely a 
külső megjelenést is sugárzóvá teszi. Való-
színűleg az árfekvése is kedvezőbb, csak hát 

küzdelmes a beszerzés. Sok mindent felté-
telez. Feltételezi azt a lehetőséget, hogy éle-
tünk eseményeit, mindennapi küzdelmeit 
megpróbáljuk a szeretet prizmáján keresz-
tül szemlélni. Egyáltalán nem könnyű fel-
adat, nem is mindig sikerül, de egyetemes 
a tanítás a használatára vonatkozóan. Ér-
demes ezt a varázsprizmát használni, mert 
rajta keresztül felismerhetőek azok az apró 
örömök, amik mellett rohanva haladunk 
el. Mindenkiben van valami, ami miatt sze-
rethető, és ezt megtalálni öröm. A békesség 
is ránk köszönthet közben. Ez sem könnyű 
feladat. Oly sok módon és formában va-
gyunk képesek zavarni egymás életét. A 
�gyelmetlenség, az önérdek-érvényesítés 
komoly veszélyt jelent a békesség jelenlé-
tének. Gyógyír ellene a türelem. A körü-
löttünk zajló élet nem inspirál a türelem 
rózsáinak kibontakoztatásában. Igen gyor-
san, kapkodva, állandó időhiánnyal küzdve 
élünk, de hinnünk kell, hogy a megfontolt, 
türelmes kivárás, a csendes, csinnadratta 
nélküli változás is meghozza gyümölcsét. 
A türelem csendes társa a jóság. Megindító 
a vele való találkozás. Még létezik. Fellelhe-
tősége a csendben járók útján. A szívesség 
nehezen meghatározható tulajdonság, haj-
landóság és készség a segítésre. Leginkább 
akkor tapasztaljuk, amikor felhívások, 
kampányok keretében kérnek segítséget. 

Csodákra képes ilyenkor a tömeges rész-
vétel. Mindennapjaink �gyelemmel, ön-
zetlenséggel, tapintattal való fűszerezése is 
óriási szívességet jelent a körülöttünk élők 
életében. Eltűnőben lévő jelenség a hűség. 
Hűség, önmagunkhoz. „Nem az vagyok, ki 
voltam egykor, Belőlem a jobb rész kihalt.”- 
írja Arany János a „Letészem a lantot” című 
versében. Ezt a kihalt részt kellene életben 
tartani mindvégig, egészen a végső csend 
napjáig. Hogy megértsük a hűséget, ismer-
nünk kell az árulást. Értékfelismerő erő.  
A Maslow piramis önmegvalósító kitelje-
sedésre buzdító építkezése sem feltétlenül 
a szelídség és mérsékletesség útját jelöli 
ki, sokkal inkább a mindenekelőtti önmeg-
valósítás feladatát. Hogy a jól megtervezett 
építkezés közben mit hagyok hátra, kit 
sodrok el az útból, mit hagyok �gyelmen 
kívül, arról nincs kimutatás.

„Vegyetek erőt magatokon
és legelőször is
a legegyszerűbb dologhoz lássatok –
adódjatok össze,
hogy roppant módon felnövekedvén,
az Istent is, aki végtelenség
valahogyan megközelítsétek.” 

József Attila: Számok

Müller Zsuzsa

„...egy a lélek és ezer 

a ruhája”
Szabó Lőrinc

Augusztus 27-én Mohácson jártunk a 
mohácsi csata 490. évfordulója alkalmá-
ból a Honvéd Hagyományőrző Egyesület 
Szekszárdi Tagozata szervezésében, vitéz 
Kovács János nyugállo-
mányú honvéd alezredes 
vezetésével és a Magyar 
Nemzetőrök Országos 
Szövetsége Baranya me-
gyei szervezet Tóth János 
nemzetőr parancsnok, és 
a Tolna megyei szervezet 
Kamenszky Tamás nem-
zetőr parancsnok részvéte-
lével. A Duna-Dráva Nem-
zeti Park és a Honvédelmi 
Minisztérium felkérésére 
mindenoldalúan biztosí-
tott katonai jelenlétet adott 
a Nemzetőrség. A rendez-
vény után dr. Simicskó 

István, Magyarország honvédelmi minisz-
tere személyesen is köszönetet mondott 
a példás és alakias, katonás helytállásért 
és a résztvevő szervezetek csapatzászló-

it megtekintve aláírta azokat. Közös imát 
és áldást a Magyar Honvédség Katolikus 
Tábori Püspöke, dr. Bíró László nyugállo-
mányú tábornok és Markovics Milán Mór 

százados mondták, illetve adták.  
A Tolna megyei szervezetnek a 
nehezebb feladat jutott: a történel-
mi zászlók tartása a kánikulában, 
1 óra összpontosítás és helytállás. 
Nagyon szeretném megköszönni 
név szerint is Habinyák Zsuzsan-
nának, Bujdosó Mihálynak, Deli 
Jánosnak, Kabók Lászlónak, Ka-
tona Imrének, Módis Istvánnak 
és László Józsefnek a kitartásukat. 

Kamenszky Tamás nemzetőr

Dr. Simicskó István
honvédelmi miniszter aláírja
a Tolna megyei csapatzászlót

NEMZETÔRSÉG
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E S E M É N Y E K

Nem is olyan régen elcsendesedett az isko-
lák környéke, megérkezett a várva várt nyári 
szünidő. A Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói 
az idei évben is lelkesen tanácskoztak, hogy 
mi legyen az idei nyári játszóház programja. 
Sok színes ötlet született utazásról, kirándu-
lásról, szalonnasütésről, sziklamászásról és 
habpartiról, mire körvonalazódtak az idei 
nyár programjai. Kilenc alkalommal gyüle-
kezhettünk a Gondozási Központ udvarán, 
hogy vidám hangulatban, hasznosan töltsük 
együtt az időt. Volt nagy sziklamászás, foci-
mérkőzés, szalonna- és kolbászsütés, amit egy 
nagyobb távolságú biciklitúra előzött meg. 
Meglátogattuk a pécsi állatkert lakóit, ahol 
nagy élményben volt részük a gyermekeknek. 
Aztán elérkezett a kirándulás az ókorba, a du-
naszekcsői Lugio Napokon, ahol a gyermekek 
sajnálatára az időjárás nem kedvezett a római 
gályáknak. Sajnos a program nem lehetett tel-
jes, mert a hideg időjárás miatt a gályák nem 
vitorlázhattak ki a nyílt vízen. Ezt kárpótolta 
a játszótéren a körhinta és a fagylaltozás. Ne-
gyedik programunk, a játékos sorverseny na-
gyon lefárasztotta a gyermekeink izmait, több 
állomáson teljesítették hősiesen feladataikat, 
és gyalogoltak a következő állomásra. Mun-
kájuk elismeréseként a jutalom sem maradt 

el (apró ajándék, zsíros kenyér, üdítő várta 
a végállomáson a résztvevőket). Aztán jött a 
nagy vízbe csobbanás a helyi uszoda segítsé-
gével. Augusztus 5-én a vártnál több izgatott 
gyermek érkezett a helyi vasútállomásra egy 
kis vonatozásra. A vonat Bajáig vitt bennün-
ket, ahol átszállhattunk a helyi élményvonat-
ra, és tehettünk egy nagyobb sétát a városban. 
A kisvonaton az örömtől sugárzó arcok inte-
gettek a helyi gyalogosoknak, ez a városnézés 
mindenkinek élményben sokat jelentett. Pi-
henésképpen a Pandúr Ökoparkot választot-
tuk, ahol megmásztuk a magas kilátót. Volt itt 
játék, birkózás, nagy beszélgetés, majd vissza, 
ismét az élményvonattal a vasútállomásra. A 
hetedik alkalommal a Tájház udvarán gyűl-
tünk össze, ahol kipróbálhatták a gyermekek a 
népi játékokat, és megízlelhették a Gondozási 
Központ dolgozói által készített gofrit. A kéz-
műves foglalkozásra a régi bölcsőde udvarán 
került sor. A �úk többsége a labdát rúgta, de a 
lányok és a kisebb �úk szívesen alkottak, szí-
neztek, fakanálbabát készítettek, gyöngyöt és 
karkötőt fűztek, tollasoztak. Nem fejeződhet 
be a nyár lovak és habparti nélkül, így az idei 
nyár sem volt kivétel. Az időjárás kedvezett 
nekünk, a lovas hintó már várt, mikor bicik-
likkel megérkeztünk az alsónyéki játszótérre. 

A hintó nagy sikert aratott a gyermekek köré-
ben, szinte megállás nélkül hintóztak a részt-
vevők. Aki nem fért fel, kézműveskedhetett, 
illetve szalonnát süthetett velünk. 11 óra kör-
nyékén megérkezett a várva várt tűzoltóautó, 
amit a gyermekek azonnal birtokba is vettek 
(felmásztak rá, beülhettek és kipróbálhatták). 
Fél tizenkettő környékén elfehéredett a játszó-
tér, hatalmas habtócsát képezve. Fürdőruhás 
gyermekek zsivajától volt hangos a tér. A hab 
nem kímélt sem kicsit, sem nagyot, mindenki 
benne találta magát. Aztán eljött a búcsúzko-
dás ideje, sajnálattal vettük tudomásul, hogy 
ez a nyári szünet végét is jelzi. Pár nap múlva 
iskolába siető gyermekekkel telik meg az utca. 
Gondolatban mindenki tudta, hogy jövőre 
ugyanitt találkozni fogunk. Sikeres tanévet 
kívánunk minden gyermeknek! 

Magyarné Fábián Éva családsegítő

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
minden cégnek, vállalkozónak, üzletnek, in-
tézménynek és magánszemélynek, aki vala-
milyen formában támogatta programjainkat. 
Köszönjük a diákmunkásoknak, a közösségi 
szolgálatot végzőknek, hogy segítették mun-
kánkat és várjuk őket jövőre is!

Ösztöndíj roma tanulók számára
A bátaszéki Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat egyszeri ösztöndíj pályázatot írt ki au-
gusztus hónapban, amit meghosszabbítottak 
szeptember 30-ig. Pályázhat minden álta-
lános 5-8. osztályos tanuló, 9-10. osztályos 
gimnáziumi, szakmunkás, szakközépiskolás 
és felsőfokú szakképzésben résztvevő, nappa-
li tagozaton tanuló roma diák. Hármas átlag-
tól 5.000 Ft-ra, négyes átlagtól 10.000 Ft-ra 
lehet pályázni. Az adatlapok beszerezhetőek 
a Városháza portáján, és ugyanott leadhatók. 
Érdeklődni a pályázattal kapcsolatban Bihari 
László elnök úrnál, illetve Horváth Elekné-
nél, a 30/235-1197-es telefonszámon lehet.

Kézműves tábor 06.16.–08.26.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat har-
madik éve szervezi a nyári 9-10 hetes nap-
közis táborát, ahol különböző programokat 
kínál az unatkozó roma és nem roma gye-
rekek számára. A tábor programjai közé 
tartozik a lovári nyelvtanulás, kézműves 
foglalkozás, kirándulás és családi hétvégi 
programok. Sajnos, nem a legsikeresebb 
évnek könyvelhettük el az ideit. Hála Isten-
nek, most sem csalódtam a városi könyvtár 
dolgozóiban. Szeretném megköszönni Sági 

Lajosnénak, a könyvtár vezetőjének, hogy 
minden lehetőséget biztosított számunk-
ra a foglalkozásokhoz, és szeretném meg-
köszönni Móróczné Áginak és segítőinek, 
hogy egész nyáron tartotta a gyerekeknek 
az ötletes kézműves foglalkozásokat. Ő volt 
a mi mentő angyalunk.

Lovári nyelv és olvasó tábor: 
Siófok, augusztus 21–28.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Lo-
vári nyelv és olvasó tábort szervezett 08. 
21-28-ig Siófokon, 15 gyerekkel és három 
kísérővel. Táborunk már sok éves múltra 
tekint vissza, sok gyerek nyaralt 
velünk, és kellemes emlékekkel 
gazdagodtak. A lovári nyelvtá-
borunkba várunk minden olyan 
nem roma gyereket, aki szívesen 
megismerkedne a cigány nyelv-
vel és a cigány kultúrával. Nagy 
örömömre szolgál, hogy azért 
vannak a városunkban mindig 
olyan családok, akik szívesen 
küldik el a gyerekeiket az általam 

szervezett táborba. Bátran ki merem mon-
dani, hogy az összes gyerek jól érezte magát. 
Az órákon megismerték a cigány abc-t, ál-
latokat, zöldségeket, gyümölcsöket, ételeket, 
italokat, napokat, hónapokat, számokat, ün-
nepeinket, köszöntőket tanultak és képesek 
bemutatkozni: mi a neve, hol született, hány 
éves, hol lakik, hány testvére van, be tudja 
mutatni a családját, a házukat és annak be-
rendezéseit. Volt időnk fürödni a Galerius 
Fürdőben, majd a jó időnek köszönhető-
en a Balatonban is, ezen kívül játszottunk, 
szalonnát sütöttünk, ismerkedtünk. Végül 
sikeresnek mondható a program, de nem jö-
hetett volna létre, ha nem támogat minket az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Horváth Elekné

ROMA HÍREK

EGY NYÁR MARGÓJÁRA
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H Í R E K

A Bátaszéki Sport Egyesület jelentős fej-
lesztéseket tudott végrehajtani az év során 
a sportpályán, illetve a labdarúgó szak-
osztálynál. A fejlesztések forrását a TAO 
pályázat, valamint az önkormányzat bizto-
sította. Összességében 17 709 000 Ft össze-
get fordítottunk a 2015/2016 szezonban a 
sportfejlesztési program megvalósítására. 
A sportlétesítmény kívül-belül megújult. 
A lelátó új székeket kapott, ezzel növelve 
a nézők komfortérzetét. Az eredményjel-
ző berendezés is a mérkőzésekre kiláto-
gatók miatt került beszerzésre. A tribün, 
az épület, illetve a korlátok festése után 
igazán kulturált körülmények fogadják a 
sportolókat és a nézőket. Az épület belső 
tekintetében a bútorzat megújítására ke-
rült a hangsúly. Az öltözők európai szintű 
öltözőpadokkal és szekrényekkel lettek el-
látva. A taktikai terem bútorzata szintén a 
mai kornak megfelelő, modern elemekből 
került berendezésre. A sportolók mérkő-
zés és edzés feltételeinek javítására szintén 

sokat tettünk. Különféle sportfelszerelé-
sek, sportruházat beszerzésére több mint 
5 000 000 Ft összeget fordítottunk. Az ér-
tékeink megőrzése miatt a vagyonvédelem 

terén is előre léptünk. Az épületek riasztó-
val és kamerarendszerrel lettek felszerelve, 
amely GSM átjelzővel rendelkezik a biz-
tonsági szolgálat felé. n

FEJLESZTÉS A SPORTPÁLYÁN
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HÍREK AZ „UTCÁBÓL”
2016-ban máso-

dik alkalommal ke-
rült megrendezésre a 
Legjobb Utcai Csapat 
Egyesület nyári tánc-
tábora.  Ha azt olvassa 
az ember, hogy tánctá-

bor, arra gondol, hogy csak tánc és tánc. 
Ez nálunk sem volt másként, de próbáltuk 
változatossá tenni a résztvevők napjait. A 
hét öt napján minden reggel erősítéssel 
kezdtük a napot. Futás, fekvőtámasz, nyúj-
tás, gumi dobálás, traktor gumi forgatás, 
Lada tolás, létrázás, volt minden, hogy ne 
unatkozzanak. Ez követően három órányi 
intenzív táncolás, új koreográ�ák tanulá-
sa, egy óra ebédszünet, majd délután újra 
a tükör elé álltunk és ott folytattuk, ahol 
abbahagytuk. Hétfőn az időjárás kedve-
zőtlensége miatt szabadtéri vetélkedésre 
nem került sor, de önkéntes alapon egy 
freestyle versenyt tartottunk. Bárki jelent-
kezhetett, kalapból véletlen húztuk az egy-

más ellen párbajozók nevét. Nagyon szo-
ros volt a verseny, voltak olyan produkci-
ók, amikor nagyon nehezen tudtak a bírók 
dönteni. A freestyle győztes Hollósi Zsóka 
lett, de minden versenyző kitett magáért, 
gratulálunk nekik (Szarkali Viktor, Mácsai 
Viktória, Rabár Amanda, Simondi Petra, 
Pesti Zsó�a, Szabó Kinga, Pap Kitti, Czip-
pán Réka, Ill Norbert). A hét többi napján 
már az udvarban is tudtunk gyakorol-
ni, valamint játszani. Voltak ügyességi és 
gyorsasági feladatok egyaránt, kerestünk 
kulcsot, bekötött szemmel fel kellett ismer-
nünk csapattársainkat, vittünk pohárban 
vizet szájból szájba, vödörből kanállal �a-
konba. Dobáltunk kerékgumit, segítettünk 
bekötött szemű társunknak az akadálypá-
lyát teljesíteni, építettünk kockacukorból 
hátrakötött kézzel várat. Hátratett kézzel 
vízből pecáltunk almát, majd lisztből kek-
szet, itt már csak egy kis só kellett volna 
és kész a tészta az arcunkon, és labdá-
val is zsonglőrködtünk a térdünk között.  

A táncosok három csoportban versenyez-
tek egymás ellen, a héten összegyűjtött 
pontok alapján a győztes csapat a „#Gyere 
Rám”, másodikként a „Kacshák”, harmadik 
helyen a „Ropik” elnevezésű csapat végzett. 
A pénteki nap rendhagyóvá vált, a délelőt-
ti elfáradás után arra szántuk a délutánt, 
hogy az eddig tanult koreográ�ákat a 37 
táncos együtt, egyszerre táncolja. Hely-
hiány miatt a piacteret választottuk gya-
korlásunk színhelyének. A fárasztó hetet 
az oklevelek, emléklapok kiosztásával és 
szalonnasütéssel zártuk. Köszönöm a szü-
lők rugalmasságát a tábor ideje alatt, a tán-
cosoknak a kitartásukat és lelkesedésüket 
egész hétre. Próbáltam a hét alatt éreztetni 
a két szárnysegéddel, hogy mennyire hálás 
vagyok nekik a segítségükért, de azért itt 
is megköszönöm Szeifert Gézának a vál-
tozatos reggeli erőnléti edzéseket, Hollósi 
Bencének a heti koreográ�ákat. Mindenki 
mindent megtett, hogy ez a hét ismét em-
lékezetes maradjon.                                  Eszti

2016-ban máso
dik alkalommal ke

rült megrendezésre a 
Legjobb Utcai Csapat 
Egyesület nyári tánc
tábora.  Ha azt olvassa 
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Második alkalommal rendeztünk edző-
tábort, az összlétszámhoz viszonyítva 
bensőségesebb fővel, 19 gyermekkel és 2 
kísérővel vágtunk bele az alapozásba. Aki 
már a tavalyi táborban volt, tudta, hogy 
reggelente az atlétikaedzéssel kezdünk, és 
egy kis pihenő után erőnléti edzést tar-
tunk a teremben. A lemerített-kimerített 
energiaraktárainkat a Tercia étteremben, 
illetve Gazsi bácsi fagyizójában pótoltuk. 
Csendes pihenő közben egy dinnyézésre 
is volt alkalom, persze csak ha a pókerpar-
ti engedte. A pihenőt egy kis agytréning 
követte, amikor is interaktív módon meg-
beszéltük az életmentő feladatokat, sport-
sérüléseket. Szó volt az egészséges táplál-
kozásról, és megtudhatták a résztvevők a 

vitaminokkal, nyomelemekkel kapcsola-
tos legfontosabb tudnivalókat, kiemelve a 
sportolókat. Ráadásként beszéltünk az il-
lemtanról is, annak sportban való megjele-
néséről. Ezt követően a gyerekek már vár-
ták a meditációt: első nap látták magukat, 
ahogy kosaraznak, második nap mindenki 
szabadon választott országban érezhette 
magát (volt Egyiptom, Ausztrália, de Ló-
föld és Tündérország is). Harmadik napon 
egy gyönyörű szigeten voltunk vízesés-
sel, illetve felhők felett. Miután minden-
ki kipihente magát, a tábori napokat egy 
technikai, labdás edzéssel fejeztük be. Az 
utolsó napon szerveztünk egy táborzáró 
estét, amit a Morzsu Egyesület gyönyörű 
termében és udvarán tölthettünk (köszön-
jük Müller Zsuzsa néninek). A csapat java 
része kitekert a „Molyhoshoz”, és a kosara-
sok is meglocsolták kulacsaikkal a tölgyet. 

Visszaérkezésünkkor a paprikás krumplira 
egy kicsit várni kellett, de a desszert feled-
tette ezt. Születésnapot is ünnepeltünk, 
az igazán összerázódott csapatot torta is 
megörvendeztette. Az utolsó este végre, 
nagy nehezen zsugabubusaink is elpakol-
ták szépen a pókerkészletet, és elérkezett 
a lámpaoltás ideje. Reggeli után kicsit kó-
másan, de bízom benne, hogy mindenki 
élményekkel teli, feltöltődve térhetett haza. 
Az edzőtábor alatt megkaptuk az új, mini 
palánkjainkat, aminek nagyon örülünk, és 
reméljük, jobban vigyáznak majd rá. Saj-
nos a pályázaton nyert eredményjelzőn is 
töréseket, repedéseket találtunk, de kiváló 
gyakorlatokat végeztünk a sportlétra segít-
ségével, és kitartóan szökdelhettünk az új 
ugráló-köteleinken!

Jövőre is várunk mindenkit!
Matejcsek-Lerch Éva

A nyári kosaras edzôtáborról
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