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ÖNKORMÁNYZ ATI HÍREK

KÖZMEGHALLGATÁS
Dr. Bozsolik Róbert nyitotta meg, március 9-én a közmeghallgatást, mely egyben
testületi ülés is volt. Első napirendi pontban 2016. évi TETT tevékenységéről és
célkitűzéseiről tartott beszámolót Feked
polgármestere, Tillmann Péter a TETT alelnöke. Összefoglalójában elmondta, hogy
1997 óta működő társulás meghozta a várt
eredményeket. A bátaapáti radioaktívhulladék-tároló létesítmény biztonságos és
munkahelyeket teremtett. 2016-ban lépett
be Ófalu a társulásba. Az új taggal kibővült
Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás
bizakodva tekint a jövőbe. A 2017-es évre
még nincs aláírt szerződés a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Kft-vel. Dr. Kereki Ferenc a Kft. ügyvezető igazgatója elmondta,
hogy a szerződést hamarosan megkötik és
továbbra is folyamatos lesz az együttműködés és a Hulladékokat Kezelő Kft. munkájáról tájékoztatta a megjelenteket. Folyamatos kutatásokat végeznek az irányba, hogy
hogyan lehetne még kevésbé károsítani a
környezetünket a radioaktív hulladékok
tárolása során, valamint azon dolgoznak,
hogy minél költséghatékonyabb legyen
a tárolás. Az idei évben körülbelül 18-20
milliárd forintot takarítanak majd meg. Nagyon fontosnak tartotta elmondani, hogy a
TETT tagjait folyamatosan tájékoztassák.
Ez elektronikusan a honlapjukon, a TETT
Magazinból, a negyedévente megjelenő
TETT Hírlapból, Nyílt Napokon és a Látogatóközpont segítségével valósul meg. Az
idei évben ismét lesz közvélemény kutatás,
amelyre kérik a lakosság együttműködését.
Második napirendi pontban dr. Bozsolik
Róbert polgármester összefoglalta a 2016os év önkormányzati munkáját. A tavalyi
évben 33 képviselő-testületi ülés, 47 bizottsági ülés volt, 325 határozat és 26 rendelet
született. A döntések konszenzuson alapultak, átgondolt, előkészített előterjesztésekkel. Folyamatos együttműködés, együttgondolkodás és közösségépítés jellemezte a
munkát a város polgáraival, civil szervezeteivel, egymással és a politikai szereplőkkel.
Éltek a pályázatok kidolgozásával, kiszámítható és biztonságos működés valósult
meg a folyamatos változások ellenére is.
Polgármester úr hangsúlyozta a közművelődés területén bekövetkező változásokat és
annak fontosságát. Január 1-vel megszűnt,
mint intézmény a Petőfi Sándor Művelődé-

si Ház. Működését a Bátaszékért Marketing
Nonprofit Kft. vette át. Kiemelte a közösségépítés terén elért eredményeket az Év Fája
versenyt, Nemzeti Bor Maratont és az Orbán-napi rendezvényt. Komoly marketing
tevékenység egyik fő állomása a Turisztikai
Információs Pont megnyitása volt. A városüzemeltetés, felújítások, beruházásokban
elismerte, hogy vannak még hiányosságok,
de az idei évben folytatják a megkezdett
munkát és megpróbálnak a lehetőségeket
kihasználva még több eredményt elérni. A
börtön-projekttel kapcsolatban elmondta,
hogy 2018 tavaszán kerül ismét napirendre a 9. börtön megvalósulásának terve, ha a
kormány úgy dönt, hogy lesz 9. börtön, akkor az Bátaszéken épül majd meg. A 2017-es
évben 948 millió forinttal indult a város, az
állami támogatások nem változnak, a helyi
adók mértéke sem emelkedik. Közfoglalkoztatási program ismételten lesz a városban, azonban a közmunkaprogramban az
idén kevesebben, 16 fő vehet majd rész.
Folytatódnak a beruházások, felújítások, így
például a Keresztély Gyula Városi Könyvtár,
a Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Kossuth
utcai civil ház újul majd meg. A Budai utca
növényesítését is tervezik. Kövesd, Lajvér a
tervek szerint bekerül a szennyvízhálózatba.
A jövőben a már megkezdett városmarketing feladatok lesznek nagyon fontosak. A
város vezetése úgy véli, hogy Bátaszék fejlődését a vallás- és borturizmussal, valamint a
fesztiválturizmussal lehet elérni. Harmadik
napirendi pontban került sor a közmeghallgatásra. A jelenlévők közül elsőnek Krix
Lőrinc szólalt fel. Megköszönte a városnak a
II. Világháborús Emlékmű ügyében tett lé-

péseket és elmondta, hogy fontosnak tartja
a bátaszéki zsidóság háborús hőseinek név
szerint való megemlékezését is. Bátaszéknek 1941-ben 103 fő zsidó lakosa volt, akik
közül a II. Világháborúban 90 fő vesztette
életét. Szeretné a várost kérni, hogy vegyék
napirendre ezt a kérdést és méltó emléket
állítsanak a zsidó hősi halottaknak is. Második felszólaló Orbán Gábor volt, aki kérdéseit írásban előre is jelezte a polgármesteri
hivatalban így azonnal meg is tudta válaszolni Bozsolik Zoltán irodavezető. Garay
utca, temető előtti parkoló nem tud megvalósulni forráshiányra hivatkozva. A Deák
és Garay utca sarkán a padkafeltöltés, járdafelújítás elkezdődik, a gimnázium előtti
parkolóra szükség van. Orbán Gábor jelezte
még, hogy a Illés Cukrászda előtti parkolóba
a főútról nagyon nehéz bekanyarodni. Ott,
ha a források engedik, kiszélesítik. Illetve
a Tottó-Lottózó előtt a zebra indokolatlan,
mert 70 m-rel előbb van egy. Telefonon is
jelezhették észrevételeiket a lakosok. Mattenheim Jánosné a Bezerédj u. társasházának árkaira hívta fel a figyelmet. Gazosak
és szemetesek. Az önkormányzat ígéretet
tett arra, hogy a közterületek gondozásával
megbízott Bát-Kom többször figyeli a területet. A társasház járdájának állapotát majd
megvizsgálják. Bozsolik Zoltán azonban
elmondta, hogy van lehetőség az önkormányzattól írásban építőanyagot kérni a
járda rendbehozatalára. Jelezte még, hogy
sok galamb van az épület környékén, ebben a társasháznak kell intézkednie. Révész
László jelezte, hogy a Molyhos Tölgyhöz
nem mindig lehet felmenni, hiszen a gyümölcsösök tulajdonosai sorompóval lezárják az utat. Polgármester úr elmondta, hogy
megállapodás született az önkormányzat és
a gyümölcsösök tulajdonosaival, miszerint a
gyümölcsérés időszakában elzárhatják a felvezető utat. Felmerült még a járdára belógó
bokrok, fák problémája, de ezt az ingatlan
tulajdonosának kell rendbe tartani. Solymos
Sándorné kérdezte, hogy miért nincsenek
reggelente a zebráknál polgárőrök. Farkas
András válasza az volt, hogy a polgárőrök
így is szabadidejükben végezték ezt a munkát és sajnos már nincs kapacitásuk. Jelezte még a nőgyógyászati rendelő ajtajának
cseréjét, mert üveges és zavarja a betegeket.
Ennek a cseréje megtörténik, ha az ott dolok
gozók is jelzik a problémát.

Keressen minket a Facebookon is!
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TESTÜLETI ÜLÉSEN HALLOT TUK…

A március 1-i testületi ülésen a képviselő-testület elfogadta a város 2017. évi költségvetését, mely biztosítja a város gazdaságos és
biztonságos működését ebben az esztendőben is. A testület határozott több pályázat
benyújtásáról. Az EFOP-1.2. 11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázati felhívása
a helyi önkormányzatok számára azt a célt
szolgálja, hogy a kevésbé fejlett régiók 300020 000 fős településeink élő, illetve lakóhelyként ezen településeket választani szándékozó 18-35 éves vidéki fiatalok számára
reális alternatívává váljon a helyben mara-

dás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék
népességmegtartó ereje és versenyképessége
javuljon. A pályázat keretében a város 2 lakás kialakítását tervezi a Baross u. 3. szám
alatt található épület felújításával. A Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett
„Testvér-települési programok és együttműködések” címmel pályázaton való részvételt
is jóváhagyta a testület, a program támogatásával valósulnak meg a felvidék kitelepítés
70. évfordulója köré szervezett programok
és kiadásra kerülhet a bátaszéki recepteket
bemutató reprezentatív szakácskönyv is.

Ezen az ülésen fogadták el a közművelődési intézmények 2016. évi beszámolóját és a
2017-es terveit, a városi sportcsarnok felújítási terveit, a Besigheimben megrendezésre
kerülő 25 éves jubileumi ünnepségre utazó
önkormányzati delegáció programját is.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a helyi adókkal kapcsolatos értesítések
és csekkek elhúzódó kézbesítése miatt a
2017. március 31-éig történő befizetések
után késedelmi pótlék még nem kerül
kiszabásra, és egyéb jogkövetkezmények
alkalmazására sem kerül sor.

BÚCSÚ MICSKY LAJOSTÓL
„Akikre az istenek haragszanak, abból tanítót
csinálnak” – mondja
az ókori mondás. Lajos bácsi bizonyára már
családi öröksége folytán
is tisztában volt ezzel,
hiszen szülőhelyén, a
felvidéki Kismányán az
anyai nagybátyja – Dömötör Sándor – volt az
igazgató-tanító. Mindezek ellenére maga is a
tanítói pályát választotta, és a komáromi tanítóképzőben kezdte
meg tanulmányait. Azonban a történelem
nem hagyta, hogy szülőhelye közelében
be is fejeződjék számára a tanítóképző,
hiszen 1924-ben született, és az utolsó
hadviselő korosztály tagjaként előbb katona, majd hadifogoly lett egy oroszországi hadifogolytáborban. Azok közé a fiatal
felvidékiek közé tartozott, akiknek a hadifogsággal nem értek véget a megpróbáltatásai, hiszen 1947-48-ban a kitelepítés
várt rájuk. Az ő családjuk 1948-ban került
Kismányáról Bátaszékre, így tanulmányait Esztergomban fejezte be. Magyar-orosz
szakos tanárként végzett. A tanári munkát a szomszédos Bátán kezdte meg, ahol
később az általános iskola igazgatója lett.
Az 1964/65-ös tanévben került Bátaszékre a II. számú Általános Iskolába. Amikor
a leányiskolában Benkó Iván 1968-ban

nyugdíjba vonult, Lajos Bácsi
lett az igazgató. A tanulólétszám fokozatos növekedése
miatt 1972-ben elkerülhetetlenné vált a gimnázium önállósodása, és ezzel együtt a két
bátaszéki általános iskola öszszevonása a budai úti épületbe.
Ez a lépés akkor Tolna megye
második legnagyobb iskolájává emelte a csak Bátaszékről
kb. 1100 tanulót befogadó intézményt. Az összevont iskola
igazgatója Lajos bácsi maradt.
Az összevonást követő időszak irányadó
tendenciája volt az iskolai körzetesítés.
Így az általa irányított Alsófokú Oktatási
Intézmények Igazgatóságához tartozott
Bátaszék, Alsónyék, Pörböly, Várdomb,
Alsónána összes óvodája és iskolája. Még
felsorolni is sok, nem még irányítani, naponként kapcsolatot tartani, megfelelő
szakembergárdával – előrelátóan – ellátni. Egy Bátaszék nagyságú településen az
iskola igazgatójának közéleti embernek
kell lennie. Nem önmagáért, hanem az
iskoláért. Lajos bácsi az volt. A korszak
oktatásszervezőjeként, helyi és megyei
kapcsolatai révén indult fejlődésnek az
iskolák infrastruktúrája. Előbb 1980-ban
épült meg egy 8 tantermes iskolaszárny,
alatta konyhával és nagy ebédlővel, majd
1984-ben egy olyan tornacsarnok, amely
máig kielégíti nemcsak az általános isko-

la, de Bátaszék verseny- és tömegsport
igényeit is. Társadalmi megbízatású tanácselnök helyettesként sok éven keresztül vett részt Bátaszék akkori gondjainak
megoldásában. Nagy munkabírású vezető volt. Teljes energiáját Bátaszék oktatásügyére fordította. Amikor 62 évesen
nyugdíjba vonult, vagy inkább parancsolták, ereje teljében volt. Utódjaként gyakran meglátogattam, és mint egykori tanítványával beszélt velem, nem erőltette rám
gazdag vezetői tapasztalata tárházát. De
az iskolát eztán elkerülte. Bátaszék Város
2000-ben szolgáltatott elégtételt számára
azzal, hogy a városunkban adható legmagasabb kitüntetést adományozta neki:
Bátaszék Város Díszpolgára lett.
Hosszú, tevékeny pedagógusi és vezetői
munkássága nyomait hűen őrzik épületek, tanuló generációk és a bátaszéki
pedagógusok sokasága. Ezúton mondok
köszönetet most mindannyiuk nevében
az áldozatos tanári, iskolaigazgatói és Bátaszék fejlődése érdekében kifejtett közéleti munkáért.
Kosztolányi Dezső soraival búcsúzom:
„Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
Nyugodjon békében!
Kemény Lajos

Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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OK TATÁS

ÓVODAI HÍREK
FELHÍVÁS

a Bátaszéki Mikrotérségi
Óvoda és Bölcsődébe történő
beíratásra

A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsának 3/2017. (III.27.) TT. határozata alapján
értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a harmadik életévüket 2017. augusztus 31-éig betöltő/betöltött gyermekek 2017/2018. nevelési évre a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és
Bölcsőde köznevelési intézménybe történő
óvodai beíratásának időpontja 2017. április 24-én (hétfő) 8-16 óráig és 2017. április
25-én (kedd) 8-16 óráig.
A beíratás két helyszínen egyidejűleg, a
bátaszéki és az alsónyéki gyerekek vonatkozásában Bátaszék, Hunyadi u. 44/a.
szám alatt, a pörbölyi lakhelyű gyermekek
vonatkozásában pedig Pörböly, Óvoda u.
3. szám alatti óvodaépületben azzal, hogy
az alsónyéki gyermekek vonatkozásában a
beíratásra a második napon 2017. április
25-én lesz lehetőség.
Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés
alapján történik. A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által
választott óvoda.
A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és
Bölcsőde felvételi körzete:
• a bátaszéki székhely óvoda (7140 Bátaszék, Hunyadi u. 44/a.) esetében Bátaszék
város közigazgatási területe;
• az alsónyéki tagóvoda (7148 Alsónyék,
Fábián Pál u. 3.) esetében Alsónyék község
közigazgatási területe;
• a pörbölyi tagóvoda (7142 Pörböly,
Óvoda u. 3.) esetében Pörböly község közigazgatási területe.
A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és
Bölcsőde székhely és tagóvodái egyaránt
jogosultak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására,
valamint igény esetén német nemzetiségi
nevelést biztosíthatnak.

A beíratáshoz szükséges:

– az egyik szülő személyi igazolványa és
az ahhoz tartozó lakcímkártya;
– a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító (a gyermek születési anyakönyvi

kivonata vagy személyi azonosítót igazoló
hatósági igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok;
– a gyermek TAJ kártyája;
– bölcsődéből óvodába jelentkező gyermek bölcsődei igazolása
– sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői vélemény (ha
rendelkezik ilyen dokumentummal);
– gyermekvédelmi kedvezményről szóló
határozat (ha rendelkezik ilyen dokumentummal)
Lehetőség szerint a szülő vigye magával
beíratandó gyermekét.
Az óvodába kötelező beíratni azt a
gyermeket, aki a 2017. augusztus 31-éig
betölti a harmadik életévét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki
köteles óvodába járni, és aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyerekek is, akik a 2017/2018. nevelési év során
lesznek 3 évesek. A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi azon gyermekek óvodai
felvételét is, akik a harmadik életévüket a
felvételtől számított fél éven belül töltik be
feltéve, hogy minden hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.
A felvételről, az óvodai jogviszony keletkezéséről a férőhelyek ismeretében a
Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde
igazgatója dönt, ennek eredményéről írásban értesíti a szülőket a beíratást követő 21
munkanapon belül.
A kötelező felvételt biztosító óvoda
igazgatója nyilvántartása alapján értesíti
a gyermek tényleges tartózkodási helye
szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem
íratták be.
Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be
az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe
vételt.
Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

EGÉSZSÉGHÉT
AZ ÓVODÁNKBAN
Az egészséges életmódra nevelés napjaink egyik legfontosabb egészségpedagógiai feladata. Ahhoz, hogy
az egészségünket és fizikai erőnlétünket meg tudjuk
tartani, egészségvédő ismeretekre van szükségünk.
Ennek elérésén fáradozunk, melynek egyik állomása
a már hagyományosnak is mondható, az óvodánkban évente márciusban rendezett, öt napon át tartó
EGÉSZSÉGHÉT. Ehhez segítségül hívtuk egészségügyi partnereinket, akik szakszerű és a gyerekek
életkori sajátosságaihoz igazodó módon közvetítették
az ismereteket és végezték a szűrővizsgálatot. Vitéz
Hajnalka és Hellingerné Fehérvári Márta védőnők játékos foglalkozást tartottak csoportjainkban a helyes
táplálkozásról, tisztálkodásról, a személyes higiéniáról. Molnár Réka optometrikus megvizsgálta a gyerekek szemét, ezt követően pedig érdekes filmet vetített
az állatok látásáról. A felnőttekre is gondolva szülők és
az óvoda dolgozói ingyenes szűrővizsgálaton vehettek
részt, mely a vérnyomást, testsúlyt, testzsírt, látást és
hallást érintette. A hetet dr. Omacht Erika gyermekn
orvos játékos vetélkedője zárta.

FELHÍVÁS

A Szekszárdi Tankerületi
Központ fenntartásában
működő általános iskolákba
történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018.
tanévre történő általános iskolai beíratásokra az
alábbi időpontokban kerül sor:
• 2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
• 2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között
Tankötelessé váló, azaz 2011. augusztus 31-ig született gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába
lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek – a szülő
köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első
évfolyamára beíratni.
A beíratás helye: Bátaszéki Kanizsai Dorottya
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Bátaszék Budai utca 9-11.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi
dokumentumok szükségesek:
1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya)
2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:
- óvodai szakvélemény,
- járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a
Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
3. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására
4. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvétel
elutasítása esetén a fellebbezést az iskola igazgatójának kell benyújtani.
Gerzsei Péter s.k.m tankerületi igazgató
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D O R OT T YÁ S H Í R E K
Bakta Kupa
Iskolánk az idén is meghívást kapott
a Horfer-Serleg atlétikai kupára, amelyet most már 30. alkalommal rendeztek meg Szekszárdon, március 17-én.
A Baka István Általános Iskola adott
otthont ennek a versenynek, ahol 4
szekszárdi, az őcsényi és a bátaszéki általános iskola versenyzői mérték össze
tudásukat. A versenyen 25 m-es rajtversenyben, magasugrásban és helyből
távolugrásban zajlottak az izgalmas
összecsapások. Atlétáink 4. osztálytól
8. osztályig alkották a csapatot. Ebben
a három korosztályban a verseny eredményhirdetésekor sokszor tapsolhattunk
versenyzőink kiváló teljesítményeinek. Iskolánk a csapatversenyben 4. lett. Csapattagok: Mattenheim Janka, Péter Boglárka,
Hefner Balázs, Verhás György, Szilágyi
Szabolcs, Ligeti Áron, Berényi Szilveszter,
Raffael Gyula, Góman Friderika, Sükösdi
Daniella, Szabó Kinga, Sükösdi Fanni, Frányó Zorka, Kovács Andor, Hegedűs Márk.
Egyéni eredmények: Rajtverseny: I. hely:
Sükösdi Fanni, II. hely: Mattenheim Janka,
III. hely: Hefner Balázs, Berényi Szilveszter.
Helyből távolugrás: I. hely Sükösdi Fanni,
II. hely: Péter Boglárka, Verhás György, III.
hely: Kovács Andor. Magasugrás: III. hely:
Raffael Gyula. Sükösdi Fanni most is, mint
már jó pár alkalommal, kiemelkedő teljesítményéért különdíjban részesült. Az egész
csapatnak gratulálunk!
n

Mezei futóverseny
2017. március 17-én rendezték meg
Őcsényben a városkörnyéki mezei futóversenyt. Iskolánk mind a négy korcsoportban
indított csapatot, így 40 tanuló versenyezhetett ezen a napon. A csapatok nagyon
jól szerepeltek, mivel az I. korcsoport lány
és fiú csapata I. helyezett, a II. korcsoport

lány csapata II., a fiú III., a III. korcsoportos fiúk III. helyezettek lettek. A csapatok
tagjai: I. korcsoport Lányok – Hefner
Zsófia, Kollár Lilla, Izsák Fruzsina, Matejcsek Míra, Szabó Réka. Fiúk: Kuti Csaba,
Rein Viktor, Bárdos Erik, Indrich Dominik, Haraszti Viktor, Gondos Zoltán II:
korcsoport Lányok – Mattenheim Janka,
Sörös Petra, Péter Boglárka, Indrich Krisztina, Sebestyén Anna, Szilágyi Patrícia.
Fiúk: Izsák Bence, Szilágyi Szabolcs, Kollár Levente, Hefner Balázs, Verhás György.
III: korcsoport Fiúk: Rafael Gyula, Berényi Szilveszter, Ligeti Áron, Varjas Balázs,
Matzkovics Milán, Hefner Gergő. Egyéni
eredmények: 1. helyezett: Hefner Zsófi,
Kuti Csaba 2. helyezett: Kollár Lilla, Rein
Viktor, 3. helyezett: Izsák Fruzsina, Bárdos
Erik. Minden csapattagnak gratulálunk! n

Matematika eredmények
Az ORCHIDEA Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium a
2016/2017-es tanévben már 9. alkalommal
rendezi meg országos tehetségkutató matematika versenyét, melynek nincs nevezési
díja. Iskolánkból 27-en írták meg a versenydolgozatot február 20-án. Ötödik évfolyamon a legjobb eredményeket Ligeti Áron

(73%), Bali Milán (70%), Gáll Kristóf
(70%) értek el. Hatodik évfolyamon
Molnár Hanna (50%), Varga Zsombor
(50%), hetedik évfolyamon Bozsolik
Ákos (60%), nyolcadik évfolyamon
Palásti Anna (53%) írta a legjobb versenydolgozatot. Az eredményeket a
pangeaverseny.hu weboldalon lehet
megtekinteni. A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is megrendezte
a Zrínyi Ilona kétfordulós matematikaversenyt. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus
gondolkodását kívánják mérni. Az
első területi forduló időpontja 2017. február
17-én volt. Iskolánkból 22 tanuló nevezett a
versenyre. A legtöbb pontot elért tanulóink:
Ignácz Tamás (6. évf.) 75 pont, Varga Zsombor (6. évf.) 55 pont. Az alsó tagozatból Lengyel Ákos (2. évf.) 67 pont, Matejcsek Míra
(2. évf.) 61 pont érték el. Az eredmények
megtalálhatók a www.mategye.hu oldalon. A
Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány,
a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai
Kar, a Bolyai János Matematikai Társulat és
a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium
matematikai munkaközössége segítségével
megrendezte a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt. A verseny célja a matematika népszerűsítése, megszerettetése, sikerélmény biztosítása, tehetségek kiválasztása,
Magyarország bekapcsolása egy egységes
európai versenybe, nemzetközi hírnevünk
javítása. A verseny március 16-án volt, melyre 72 tanuló nevezett. A megoldásra fordítható idő korosztálytól függően 45 perctől 75
perc lehetett. Az eredmények hamarosan felkerülnek a www.zalamat.hu oldalra.
matematika munkaközösség

Suli-kupa
2017.03.11-én pótoltuk be a decemberben
betegségek miatt elmaradt tornánkat. Öt
csapat (Szabadka, Szekszárd Baka István
Általános Iskola, Fadd, Somberek, Bátaszék) körmérkőzés formában döntötte el
a végső sorrendet. A csapatok közül Szabadka kiemelkedett és minden mérkőzését megnyerve torna győztesként zárta a
napot. Iskolánk csapata a második helyet
szerezte meg. A további sorrend Fadd,
Szekszárd és Somberek volt.
(Folytatás a következő oldalon.)
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A legjobb kapusnak járó különdíjat kapusunk, Horváth Roland kapta. Csapatunk
tagjai voltak: Horváth Roland, Hefner
Gergő, Matzkovics Milán, Ligeti Áron, Rafael Gyula, Sárközi Krisztofer, Tóth Gilbertó, Héhn Olivér, Berényi Szilveszter.
n

Az internet nem felejt

Mit csinálnál a filmben szereplő helyében?
– tette fel a kérdést dr. Buda Bernadett rendőr őrnagy a Kanizsai Dorottya Általános
Iskolában. A biztonságosabb internet napja
alkalmából a 7–8. osztályosok a bemutatott
rövidfilmek alapján osztották meg gondolataikat egymással és a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársával. Közösen értelmezték a látottakat, tanácsokat fogalmaztak
meg, és a megelőzésről is beszélgettek. Az
internet nem felejt – hangsúlyozta az előadó
többször is. A közösségi oldalakra feltöltött
képekkel visszaélhetnek. Fontos az adataink
védelme és a felelősségteljes internethasználat. A szekszárdi rendőrkapitánysággal a
jövőben is fenntartja a kapcsolatot az iskola.
A tavasz folyamán újabb osztályok hallhatnak hasznos tanácsokat az internetezésről,
valamint a közlekedésbiztonságról is szerezhetnek ismereteket.
(DJ)

Dorottya úszóverseny és
Országos Diákolimpia

A március hónap évről évre a legfontosabb
eseményeket szállítja a bátaszéki úszók számára. Március elején rendeztük meg a IX.
Kanizsai Dorottya Úszóversenyt, melynek
ezúttal is a Bátaszéki Tanuszoda adott otthont. A Dorottya úszóversenyt anno az
úszás népszerűsítése miatt hoztuk létre,
mára túlnőttünk ezeken a célokon. Az úszás
Bátaszéken igen népszerű. Az óvodásokkal,
általános iskolásokkal és gimnazistákkal
együtt mintegy 60-70 gyerek úszik. A cél
ezúttal az országos diákolimpiára való felkészülés volt. A versenyre 11 iskola, több mint
100 versenyzője nevezett. És külön öröm
számunkra, hogy nagyobb tradicionális
úszómúlttal rendelkező intézmény is elfogadta a meghívást. A jó házigazda szerep
mellett nagyon fontos volt számunkra, hogy
az országosra továbbjutott sportolóink, jól
helyt álljanak, jó időket ússzanak. Aggodalomra nem volt okunk, csapatunk nagyon
jól szerepelt és több egyéni csúcs dőlt meg,
sőt több olyan sportolónk volt, aki megyei
riválisát is le tudta győzni. A IX. Kanizsai
Dorottya Úszóverseny végeredménye: 1.
Bonyhádi Általános Iskola, 2. Kanizsai Dorottya Általános Iskola, 3. II. Géza Gimná-

zium, 4. PTE Gyakorló Iskola Szekszárd.
A verseny bátaszéki érmesei: I.hely: Fekete
András (gyors, mell), Zoltán Nóra (gyors),
Sörös Noémi (gyors, hát), Hefner Zsófia
(mell), Salamon Csanád (mell), Fodermayer
Anna (mell, hát), Farkas András (mell),
Mattenheim Janka (hát), Lovrics Adrián
(hát), Mattenheim Bálint (hát), Mattenheim
Bálint, Farkas András, Horváth Dominik,
Papp Tamás (gyorsváltó), Fekete Sára, Zoltán Nóra, Fodermayer Anna, Rajnai Viktória (gyorsváltó), Somosi Szabolcs, Nagy
Ákos, Nagy Dávid, Sörös Noémi (gyorsváltó), II.hely: Ruppert Edmond (gyors), Szűcs
Kristóf (gyors), Mattenheim Bálint (gyors),
Rajnai Viktória (gyors, hát), Fodermayer
Eszter (gyors), Csendes Szonja (mell),
Nagy Dávid (mell), Somosi Szabolcs (hát),
Rajnai Réka, Tóth Nóra, Csendes Szonja, Edelényi Nóra (gyorsváltó), III.hely:
Mattenheim Janka (gyors), Bozsolik Ákos
(gyors), Tóth Nóra (gyors), Somosi Szabolcs (gyors), Elekes Máté (mell), Zoltán
Nóra (mell), Horváth Dominik (mell), Rácz
Nóra (hát), Ruppert Edmond (hát), Fekete Sára (hát), Farkas András (hát), Kaszás
Zénó (hát), Mattenheim Janka, Schön Panka, Sörös Petra, Péter Boglárka (gyorsváltó),
Fekete András, Szűcs Kristóf, Ligeti Ákos,
Bozsolik Ákos (gyorsváltó)
Alig 1 hét telt el, és az év legnagyobb megmérettetése következett az úszók számára. A III. és a IV. korcsoportosok országos
diákolimpiája ezúttal Debrecenbe került
megrendezésre március 19-én. Sajnos már
a nevezési idők láttán is érezhető volt, hogy
a középmezőnybe lettünk rangsorolva. Ennek két oka is volt. A két bátaszéki intézmény (az általános iskola és a gimnázium)

szétválása már nem teszi lehetővé, hogy
városunk úszói egy csapatban induljanak a
diákolimpián. Így a gyorsváltó csapataink
sajnos nem a legelőnyösebb összeállításban
szerepeltek és már a megyein sem hozták azt
a teljesítményt, ami reményre adott volna
okot. A másik sorsdöntő változás az összes
B kategóriás úszót érintette országos szinten. A Magyar Diáksport Szövetség ettől a
tanévtől beengedte a B kategóriába a triatlon, a vízilabda és a vízi uszonyos sportokat,
ami tovább emelte az amúgy is majdnem
profi mezőny színvonalát. Debrecenbe ezúttal 6 kategóriában 9 sportolóért izgulhattunk. Fodermayer Anna 100 méteres hát és
50 méteres mellúszásban, Zoltán Nóra 100
méteres gyorsúszásban, Fekete András 100
méteres gyorsúszás egyéni számban jutott
el az országos megmérettetésig. Továbbá
két lány csapatunk a III. korcsoportos lány
váltóval Fodermayer Anna, Zoltán Nóra,
Fekete Sára és Vörös Vanessza, valamint
a IV. korcsoportos lány váltóval Csendes
Szonja, Edelényi Nóra, Tóth Nóra és Rajnai
Réka csapott össze az ország legjobbjaival.
Ha azt nézzük, hogy sportolóink az ország
15 ezer megyei indulói közül kerültek a legjobbak közé, mindenképp gyönyörű eredménynek mondható. Versenyzőink mind
gyönyörűen úsztak, és több esetben egyéni
csúccsal teljesítették a távot. A legjobb eredményt idén Fodermayer Anna érte el, aki a
lány 100 háton 7. helyen végzett. A többiekre sem lehet panasz 10-17. helyen végeztek,
bár a hivatalos eredmény eddig nem került
fel az MDSZ honlapjára. Én büszke vagyok
úszóinkra, mert tudom, milyen munkát
fektetnek be, és érezhető évről évre a javu-akoszu
lás. Csak így tovább!
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XXVIII. Bátaszéki Matematikaverseny

A bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és a Tolna Megyei
Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány a Bolyai János Matematikai Társulat Tolna megyei tagozatával együttműködve idén immáron 28. alkalommal rendezte meg a Bátaszéki Matematikaversenyt.
A megmérettetésre az ország 15 megyéjéből valamint a fővárosból
90 iskola közel 1000 tanulója, míg a határon túlról 18 iskola közel
250 tanulója jelentkezett és írta meg az első forduló dolgozatát, majd
a II. fordulóban nyújtott teljesítménye alapján a hat évfolyamból 136
tanuló kapott meghívást a 2017. március 24-i döntőbe. A versenyt
az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően szakmai programok, és
városnézés kísérték. A 14 órakor kezdődő eredményhirdetésen az
első három helyezett értékes matematikai témájú könyvcsomaggal,
és valamennyi tanuló a matematikai érdeklődés felkeltését szolgáló
feladatgyűjteménnyel gazdagodott.
n

GÉZÁS HÍREK

Március 3-án a hagyományos
Géza-gálával zárultak a névadónkhoz, II. Gézához kapcsoló
kapcsolódó Géza-napi rendezvényeink. A nagy
érdeklődésre való tekintettel ebben az évben
is kétszer adták elő a szereplők a gálaműsort:
délután 4 órakor és este fél 7-kor. Mindkét
előadásra zsúfolásig megtelt a Petőfi Sándor
Művelődési Ház nézőtere. A
közönség idén is meggyőződhetett diákjaink tehetségéről. A változatos, színes
műsorban felléptek a Felvidék Néptánc Egyesület és a
Heimat Német Nemzetiségi
Tánccsoport tagjai, a Best
Street Team táncosai, a Pántlika Zenekar, a Cifra Harmonika Zenekar ( a bajai Danubia AMI diákjaival). Vidám
jelenetet adtak elő a 7.A-sok
(„Észbontók”), a 8.A osztá-

lyosok („Fekete-fehér”), a 9. AB osztályosok
(„Titanic”-filmparódia), a 12.A osztály (Kern
András: „Halló! Belváros!”). A Bátai Sárköz
Néptánc Együttes szólistáiból alakult alkalmi színtársulat tagjai (gézás öregdiákok)
egy rövid táncszínházi darabot adtak elő
(„Hetvenkedők”). A megyei szavalóversenyünkön győztes Szabó Bálint és a harmadik
helyezett Göbl Gabriella verset
szavalt, a megyei mesemondóversenyünk győztese, Szabó
Zsombor egy székely anekdotát mondott el. Hangszerszólóval lépett színpadra Holcz
Hanga (harmonika) és Török
Ramóna (klarinét). Az idei
gála egy fergeteges „meglepetés” műsorszámmal zárult:
a nevelőtestület tagjai adták
elő a „Rokkant roll” című
táncos produkciót. Az egyes
műsorszámok összeállításá-

ban, betanításában részt vettek: Skordayné Varga Gabriella, Hollósi Bence (12.B),
Göbl Gabriella (12.A), valamint Markó
Zsuzska, Pulai Erzsébet, Wernerné Győri
Andrea, Sümeginé Bátai Margit tanárnők.
A gálaműsort a diákok által megválasztott
„királyi pár”, Mesz Zsófia Blanka és Egle
Gyula Koppány (11.A) vezette. Rendezte
Horváth Jánosné, a hangosításban közreműködött Tanner Vilmos.
Március 13-án Szekszárdon zajlott a Garay János Gimnázium által szervezett „Az
én Pannóniám” elnevezésű szavalóverseny.
A zsűri a 24 versenyző szavalatait három
fokozattal értékelte: arany, ezüst és bronz
minősítést adtak a szavalóknak. A II. Géza
Gimnáziumot Szabó Bálint 10.B osztályos
tanuló képviselte, aki ezüst fokozatot ért el.
Felkészülését Prantner Béla tanár úr segítette. Március 14-én megtartottuk iskolai ünnepélyünket a március 15-i nemzeti ünnep
tiszteletére.
(Folytatás a következő oldalon.)
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(Folytatás az előző oldalról.)

A 9. AB osztályosok hangulatos, látványos műsorát összeállította és betanította
Sümeginé Bátai Margit tanárnő.
A Curie Matematikaverseny területi
fordulójában Mattenheim Bálint (8.A) a
10. legjobb, Nagy Dávid (10.A) a 21. legjobb eredményt érte el.
Március 17-én és 18-án Bonyhádon rendezték meg a Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnáziumban a „Glasperlenspiel” címmel meghirdetett német nyelvi kultúrtörténeti és országismereti verseny országos
döntőjét. A szervezők az írásbeli forduló
alapján a 100 résztvevőből 33 tanulót hívtak
meg a szóbeli megmérettetésre. Iskolánkból
Schroth Kinga (7.A) és Mattenheim Bálint
(8.A) jutott tovább. Német nyelven kellett
egy szabadon választott meséhez előre elkészített kollázs alapján a mesét előadniuk.
Teljesítményükkel a második legjobb szó-

beli pontszámot kapták. Összesítve pedig
holtversenyben az országos 9. helyet érték
el. Felkészülésüket Sümeginé Szép Mária és
Postáné Herendi Yvett tanárnő segítette.
A szegedi Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia által meghirdetett országos
Tudásbajnokság négy írásbeli fordulójában iskolánkból 6 tanuló vett részt. A 7.A
osztályból Erb Martina és Tóth Nóra irodalomból arany, Schroth Kinga anyanyelvből
ezüst fokozatot ért el. A 8.A osztályból Török Ramóna és Fehér Dániel anyanyelvből
bronz, Pálnok Panna angol nyelvből arany
fokozatot kapott.
Március 21-én Bonyhádon rendezte
meg a Magyar Labdarúgó Szövetség a Fair
Play Cup elnevezésű Középiskolai Labdarúgó Program 2017-es körzeti tornáját,
ahol a Bátaszéki II. Géza Gimnázium csapata a III. helyet szerezte meg. A csapat
tagjai voltak: Gáll Péter (8.A), Nagy Ákos

Tomaj, Pataki Róbert, Somosi Szabolcs
(10.A), Mózsi Máté (10.B), Modok Adrián, Ranga Martin (11.A), Ludwig Róbert
(12.B). Edzőjük Pálffy Pál tanár úr volt.
Március 22-24-ig zajlott a Csupor László VI. Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós
Verseny, amelyben a klarinét hangszer
III. korcsoportjában Török Ramóna 8.A
osztályos tanuló II. helyezést ért el.
Március 24-én a Gemenc Zrt. az Erdők
Nemzetközi Napjához kapcsolódón szemétgyűjtési akciót szervezett iskolások
számára. A gézások közül a 8.A osztályosok
osztályfőnökük, Wernerné Győri Andrea,valamint Pulai Erzsébet tanárnő vezetésével
vettek részt a munkában. Baja-Dunafürdő és
Pörböly között az 55-ös út menti erdősávot
tisztították meg a szeméttől. A gemenci szemétgyűjtésben való részvétel immár hagyományosan része a gimnáziumban folyó környezettudatos nevelésnek is. Horváth Jánosné

„Voltunk, mint Ti, lesztek, mint Mi”

Nagycenken a Széchenyi családi kripta lejáratának lépcsője felett olvasható felirat. Az idő
múlásával gyakran gondol az ember a mindenki felett elszálló idővel. Nem okoz szomorúságot, mert ez az élet rendje. Megszületünk,
élünk, majd magunkkal hozott fényruhánk
elkezd kopni, halványodni és végül kialszik.
De közben sok csodát megérünk küzdelmeink, kudarcaink, örömeink sorában. Az ember
gyakorta megy, visszafelé az időben, beleássa
magát a múltba, átrágja magát a saját életén.
Ami egyszer megtörtént velünk, az soha többé nem válhat meg nem történté, amíg élünk,
megőrizzük magunkban a benyomásait. Egyre
többször veszem észre, hogy egyre kevesebben vagyunk, akik kimondhatjuk, hogy itt
születtünk Bátaszéken. Nem is kívánkozunk
el innen. Itt maradunk. De hiányoznak azok a
jól ismert arcok, akik végigkísérték a gyermekkort, a fiatal felnőttkort. Ők is itt maradtak. Ha
valaki megtalálta és megtartotta helyét az életben, óhatatlanul látja a változásokat, melyek
egy emberöltőn át végbe mennek. Ha szereti
a szülőhelyet, ahol megszületett és élt, emlékei
éltetése mellet, az idő múlásának elfogadásával
örülni is tud az új szeleknek, a fiataloknak, a
gyerekeknek. Rádöbben, hogy tapasztalt létére
egy kisgyermek is felnyitja a szemét, és öregedésében is egyre gyűjtheti a tapasztalatokat,
hisz azt is megtanultuk, hogy „jó pap holtig
tanul”. Ahogyan idősödünk, nagyobb eséllyel
látjuk meg másokban a jót, próbáljuk elfelejteni a kisebb csalódásokat, amelyek fiatalabb
korban fájóak voltak, gyanakvóvá tettek. Azt
persze észre kell vennünk, hogy sok minden
megváltozott, mai világunkban a közszellem,

a tömegízlés általában nem evangéliumi. Ami
gazdagítja az emberi életet, a szépség, fűben, fában, a természetben, az emberben, nos, ennek
ma már kultusza van, ami valóságos rabszolgaságba taszít. A reklámok és üzleti fogások kitalálják, hogy milyen a kereskedelem által eszményített külalak, milyen a modern és divatos
élettér. Amikor elkeseredünk a média obszcén
dolgain, örömet okoz és elérzékenyül az ember,
a régi, ma már elment művészek eleganciáján,
műveltségén. Tudomásul vesszük, és kezeljük a
tényt, hogy sehol a világon annyi szemét nem
szóródik az emberre, mint akkor, amikor bekapcsolja a televíziót. A korábbi szűk és szoros
közösségek, melyek stabil értékadó erejűek
voltak, felbomlottak és bizony vannak elmaradó barátságok. Örülni kell és becsülni kell
a növekvő csendet, és ha nincs, hát meg kell
teremteni, mert Nexő szavaival: hinnünk kell
abban, hogy „csöndes mély vizeken nőnek a
legkülönösebb növények”. Egy legenda hiedelme szerint a földre megszülető gyermeki lélek
mindent tud a végtelen univerzumról, Istenről.
Mielőtt megszületik, egy angyal szájára helyezi
a mutatóujját, mintegy hallgatásra inti, és valóban, megérkezik a földre, feledve a mindenség
minden titkát. Hamvas Béla írja a Babérliget
könyvben: „Amit tesz, azt jó szívvel és odaadással teszi. Isten elemi alkotó szenvedélye még
frissen él benne.” Ám az öregedés újabb csoda.
Fogadjuk el és vegyük észre benne, hogy számos korábban fontosnak tűnő dolgot, számtalan nyugtalanító kérdést, leegyszerűsít, megold,
megvilágosít. Észre tudjuk venni és ki tudjuk
nyitni az új ajtókat is, de válogatósak leszünk
a forgalom kérdésében, és vannak ajtók, me-

lyek mellett már érdeklődés nélkül el tudunk
menni. Megtanultuk, hogy vannak fontos, és
kevésbé fontos utak. Isten alkotásának csodája,
hogy teremtménye az ember olyan képességeket hordoz, melyet akkor bonthat ki, mikor itt
van az ideje.
Müller Zsuzsa

Non stop kirándulások autóbusszal Bátaszékrôl!
Egy nap Délvidéken 2017.04.18.
5 990 Ft/fô
Látogatás a Melki Apátságba,
és hajókázás a Dunán 2017.04.22.
9 990 Ft/fô
Prágai szombat 2017.04.29.
13 990 Ft/fô
Lendva és környéke: az Orchidea farm,
és az energia park 2017.05.27.
5 800 Ft/fô
Auschwitz + Krakkó 2017.06.10.
15 990 Ft/fô
Fürdőtúra a Vajdaságba a Pacsér-i termál
és gyógy vizű tóhoz 2017.06.15.
2 700 Ft/fô
Medve szurdok túra az Alpokban 2017.06.17. 10 990 Ft/fô
Egy napos adriai tengerparti fürdőtúrák nyáron már
10 990 Ft/fô-tôl!
Az árak a biztosítási díjakat és a belépő, és hajójegyeket nem
tartalmazzák!
Részletes programok: www.ritaliatravel.hu
Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodáinkat!
Akcióink visszavonásig érvényesek!

Érdeklődni:
RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA (Tolnán a nagy templommal szemben) • 7130 Tolna, Kossuth L. u. 12/1. • Tel/fax:
74/440-486 • Mobil: 30/603-7420 • e-mail: rita@ritaliatravel.hu
web: www.ritaliatravel.hu • Eng.sz.: U-001312 Ritalia Travel Kft.

Keressen minket a Facebookon is!
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Adunk egy TIP-et!
FARKAS VERONIKA TOJÁSFESTŐ
Itt a Húsvét, előkerülnek a lakásunk ünnepi dekorációi, koszorúk, asztali díszek,
kopogtatók és az elmaradhatatlan húsvéti szimbólum: a hímestojás. Lányaimmal
minden évben nagy lelkesedéssel állunk
neki a tojások festésének, ami leginkább
mázolásnak mondható és a végeredmény
nagy jóindulattal sem nevezhető művészinek. Nem úgy, mint Farkas Veronika bátaszéki tojásfestő gyönyörű sárközi hagyományokat követő remekművei.
A kezembe ad egy újságot 1978-ból,
amelyben a messze földön híres tojásfestő
Vörös Mihályné, Terus néni azt mondja.
„Őrizni, menteni kell valamit a múlt szokásaiból, tárgyaiból, viseleteiből. Utolsó
előtti pillanatban vagyunk most már.”
– 2017-et írunk. Elkéstünk?
– Az idei esztendő volt az első, hogy nehéz szívvel álltam neki a tojások festésének.
Nincs igény a hagyományos kézzel készített hímestojásokra, sem pedig arra, hogy
megtanulják a fiatalok ezt a mesterséget. Én
1968-ban, 14 éves koromban kezdtem átjárni a szomszédba, Terus nénihez, miután
szüleim nem tehették meg, hogy zeneművészeti iskolába járassanak. Nagyon szerettem rajzolni is és Bátán nem volt sok lehetőségem, így hát kitanultam a tojásfestést.
Két éven keresztül minden nap figyeltem
hogyan dolgozik Terus néni. Kezdetben
csak az ecsettel festhettem színeket, majd az
irókát is megtanultam használni, szinte észrevétlenül tanultam meg az apróbb művészi
fogásokat. Abban az időben még működött
a felvásárlás a Sárközi Népi Iparművészeti
Szövetkezetnél Decsen, ahová a hímes tojásokat vitték az asszonyok. 17 éves voltam,
amikor Terus néni megbízott azzal, hogy
készítsek egy tíz tojásból álló mintakollekciót, amit majd bemutathatunk a szövetkezetben. Azonnal elfogadták a munkám
és 1993-ig nekik dolgoztam. A szövetkezet
megszűnése után munkanélküliként sem
tudtam abbahagyni a festést, folyamatosan
volt igény a hímestojásokra, de szinte lehetetlen volt megélni ebből a munkából, és
ez mind a mai napig így van. Nem tudom
arra bíztatni a fiatalokat, hogy ezt a kézműves mesterséget válasszák, mert ma sem
ad biztos jövedelmet. Alig vagyunk páran
Sárközben, akik még festünk. Ha nem lesz
aki átvegye a stafétát, olyan népművészeti

értéket veszíthetünk, amely pótolhatatlan.
Az unokáink majd csak fényképekről, vagy
az interneten olvashatnak a tradicionális tojásfestésről.
– Bátaszéken milyen hagyománya van a
tojásfestésnek?
– Városunkat körülölelik a sárközi falvak,
de nem tartozik Sárközhöz. 1990-ben Bátaszékre – bátran merem mondani – én hoztam magammal Sárközt. A sárközi nótákat,
dalokat, táncot és a tojásfestést, ami itt van a
fejemben, szívemben, kezemben a mai napig.
– Egész évben festi a tojásokat vagy csak
Húsvétra készülve?

– Sajnos egészségi állapotom nem engedi a nagyüzemi munkát, így egész évben
készülök a húsvéti szezonra. A tojásokat
keltetőkből kapom, külön nekem válogatják. Általában liba, kacsa és krédli tojásokat festek, de kérésre, strucctojást is
készítettem. Egy tojást harmincszor is kézbe kell venni mielőtt kész lenne. Kifújjuk,
kétszer átmossuk, majd száradni hagyjuk.
Majd a tojásokat festés előtt ecetes vízben
áztatjuk, ami a felső réteget lemarja és
szép fehér lesz a felszíne. Csak fehér héjú
tojásokra lehet festeni, aztán újra öblítem
és szárad. Volt idő, amikor 1000 tojás száradt egyszerre és olyan volt az udvarunk,
mintha havas lenne. Ez után lehet viasszal
írni a mintákat, és következnek a festések.
Egyedül a festékek változtak az évek alatt.
Régen természetes anyagokkal festettem,
később anilint használtam, ma pedig már
környezetbarát festékeket választok.
– A minták hagyományosak vagy újragondolva kerülnek a tojásokra?
– A Sárközi hímes tojások nemcsak mutatósak, színben és technikában bravúrosak, hanem tartalmilag is igen fontosak. A
jelképek íróasszonyonként változnak, mégis egységes, jellegzetes sárközi stílust ala-

kítottak ki, főleg Bátán, ahonnan a Sárköz
legősibb díszítési módja, a viaszos tojásírás
indult. Én ragaszkodom ehhez a hagyományhoz, ezeket szeretem. Nézem a tojás
alakját, formáját és ahhoz alakítom a mintázatot. Öt alapszínnel dolgozom a fekete,
piros, zöld, sárga és lila. A mintázatuk több
száz féle, például rózsás, madaras, gyöngyös, pipacsos, tölgyfaleveles, szíves, halas,
csárdáspántlikás stb. Vannak saját kreációim, ami csak az enyém. Ilyen a „hétszínvirág” minta. Szeretek a színekkel játszani, de
a minta mindig autentikus, sárközi, írott és
metszett tojások hagyományos díszítéssel.
– Hová jutottak el a hímes tojásai?
– Magyarországon és a világ szinte minden pontján megtalálhatóak a hímestojásaim. Korábban bemutatókra jártam,
számos kiállításom volt. A legbüszkébb a
Magyar Nemzeti múzeumi kiállításomra
vagyok, ahová kétszer is meghívtak.
– Tudását átadja valakinek a családból?
– A lányomat kislány korában próbáltam rávenni a tojásírásra, kevés sikerrel.
Ma sem érdekli igazán, nem szereti. Ennek
ellenére nagyon sokat segít nekem: a tojásokat kifújja, már 10 éve ő festi a színeket
ecsettel, az akasztókat ő rakja fel. Unokám
nagyon szereti nézni, ahogyan dolgozom,
remélem egyszer majd átveszi a stafétabotot. Ehhez a mesterséghez fanatikus szerelem kell, nem lehet másképp csinálni. Bennem a mai napig megvan ez a szerelem.
– Meddig szeretné csinálni a tojásírást?
– Amíg az egészségem engedi. Mindig
akad, aki bekopog és kér néhány tojást.
Nem tudom elképzelni, hogy valaha is azt
tudnám mondani, hogy „nem tudok adni
tojást, mert már nem dolgozom”.
– Ha valaki szeretné megtanulni öntől a
tojásfestést, mit mondana neki?
– Nagy örömmel fogadnám. Az utolsók
között vagyok, akik még aktívan hagyományokhoz hűen sárközi tojásokat írnak. Jó
lenne, ha lennének olyan fiatalok, akiknek át
tudnám adni a tudásom és azt a szenvedélyt
a tojások iránt, amit én érzek lassan 50 éve.
– Kívánom, hogy legyen őrzője még sokáig ennek az ősi kézműves mesterségnek
és legyenek, akik életben tartják majd.
A bátaszéki Turisztikai Információs Pontban megvásárolhatók Farkas Veronika sárok
közi mintájú hímestojásai.

Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

2017. ÁPRILIS 12.

9

HÍREK

Fiatal felnôttként, 22 évesen jutottam el odáig,
hogy a bibliát kinyissam
TALÁLKOZÁSOK ISTENNEL (3.)

Vallásos neveltetésben nem
részesültem. Bár a nagymamák próbálkoztak. Egészében azért az jellemző, hogy
Istennel nem törődtem. Jó
tanuló, de lázadó fiatalként
éltem meg a '89-es fordulat
éveit Kecskeméten. Punk és
alternatív zenei mozgalmak
sodrásában jelent ez meg
nálam sok-sok feszültséget
okozva a családomban és
a gimnáziumban. A barátságokban, kapcsolatokban sem értettem,
hogyan keveredhet bennem a szeretet és
a harag. Amikor érettségi felé a vibrálás
alábbhagyott és kisimultak szüleim ráncai
is, eltökélten a tudományba vetettem magam. 4. éves biológus hallgatóként, látva,
hogy mennyire hideg az evolúció tanítása,
és mennyire kevés az, amit a tudomány ad
ahhoz, hogy jó életet éljünk, megint váltottam a hangsúlyokon. Most az utazásokba.
A marokkói hegymászásom után hazafelé
kaptam egy újszövetséget egy keresztyén
információs központban. A következő
utamra (Törökország és Izrael) magammal
vittem, ahol tapasztaltam, hogy több mint
ismeret, ami benne van. A könyv olvasása közben azt éreztem, hogy nem vagyok
egyedül az utazás kalandjai közepett, noha
a hátizsákomon kívül nem volt társam. Az
újabb hegycsúcs megmászása eldöntötte
bennem, hogy csak Isten lehet e csodála-tos világ kialakulása mögött. Az Istentől
való személyes megszólíttatás azonban
már a szobámban történt. A Biblia lapjain keresztül biztos voltam, hogy Isten, aki
szól. Egy ELTE-s kollégium 10.10-es szobájában tiszta vizet öntött életem poharába. Ő szólt: Egyedül az Úr Jézus által van
életem és Istenhez utam. Biztos voltam,
hogy Ő szól. Megértettem, hogy az Úr
Jézus halt meg a kereszten, bűntelenként
bűnné lett, hogy engem, – aki eddig nem
hallgatott Istenre, – igazzá tegyen Isten
előtt. Ő szenvedte el halálával az Atyja
haragját a bűn felett, hogy feltámadásával
az életet visszaadja azoknak, aki Benne
bíznak, Rá hallgatnak. Megtapasztaltam,

hogy lehull rólam minden
lelki teher. A legnyilvánvalóbb változás az volt, hogy
éheztem az Istennel töltött
időre, a Bibliaolvasásra, a
hívők közösségére és hogy
beszéljek másoknak is arról, ami bennem történt. A
diplomamunkám készítése
közben már rengeteg időt
szántam az egyetemisták
közötti felekezetközi keresztyén mozgalmakban való
részvételre. A MEKDSZ és Timóteus Társaság (FÉK) diák önkéntese voltam. Az
egyetem után utóbbinak főállású munkatársa lettem öt évig. Rengeteget beszélgettem egyetemistákkal Istenről és sok-sok
rendezvény szervezésében vettem részt. A
munkatársi csapatban ismertem meg feleségem, Andreát, aki társam lett a hivatásban is 2002-ben. Személyes vezettetés után
jutottunk arra, hogy a vallástanári szak
mellett én a teológiát is elvégezzem. Két
év nagykőrösi gyakorló év után kerültünk
Bátaszékre 2010-ben. Legfőbb feladatom
lelkészként, hogy a hívőket felkészítsem
Isten igéjén keresztül arra, hogy hogyan
van jó életük, és hogyan kövessék Istent
szolgálva saját családjukban, a gyülekezetben és a környezetükben. Huszonegyedik
éve nincs újabb hullám életem fókuszában:
Fekete Zoltán
Istené vagyok.

TÖTTŐS GÁBOR

Az előreformáció
500 éve
című előadás-sorozata

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
Kezdete: 18 óra

Az előadások időpontjai:
1. előadás: 2017. március 30.
(csütörtök)
Ígéretek mennytől pokolig
2. előadás: 2017. április 27. (csütörtök)
Hatalmon innen, hatalmon túl
3. előadás: 2017 május 18. (csütörtök)
Szegény-igények
4. előadás: 2017 június 22. (csütörtök)
A lelki felnőtté válás százada

AB.REF HÍREK
REFORMÁCIÓ 500:: Az igehirdetéseket
itt megtalálod: www.youtube.com/user/
abreformatus. SZABADDÁ ::: A GA-LATÁKHOZ ÍRT LEVÉL MAGYARÁ-ZATA.. Ez az a bibliai könyv, ami röviden
és tisztán elmondja, hogy hogyan leszel
szabad és igaz Isten előtt. HITOKTATÁS:
2017/18-as tanévre minden érdeklődő
gyermeket szívesen várunk a zenés – beszélgetős – lelkileg tartalmas alkalmainkra. Beiratkozás az iskolában az iskola
szervezése szerint. Várunk családoddal:

ISTENTISZTELET ÉS GYERMEKALKALOM vasárnap 10:30. A hétköznapokban befogadó közösség vár minket.
Gyülekezeti hírek, események: www.facebook.com/bataszekreformatus Áldott
húsvétot kíván a református közösség!

Keressen minket a Facebookon is!
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„Hírek a Klubból” rovatot a továbbiakban
Szépkor címmel találják meg az érdeklődők a Cikádor újság hasábjain. A névváltozás oka pedig a tavaszi megújulás mellett, a
szerkesztőktől érkezett kérés, miszerint jó
lenne, ha egyedi névvel, arculattal jelentkezhetne mindenki az újságban. Ez még
csupán egy apró lépés, mégis, igyekszünk
haladni és a felmerülő igényekhez is alkalmazkodni. Éppen ezért, amennyiben
módunk, lehetőségünk lesz rá, a programbeszámolók mellett olyan témákkal is jelentkezünk, melyek szépkorú embertársaink problémáival, örömeivel kapcsolatosak
és érdeklődésükre számot tarthatnak. Az
aktív időskor témája (Alan Walker) rendkívül fontos, mind társadalmi, egészségügyi,
szociális ellátórendszer és egyén szempontjából is. Az OECD 1998-as definíciója
szerint, az aktív időskor jelentése: az idős
emberek képessé tétele arra, hogy minél
tovább aktívak maradjanak a társadalomban és a gazdaságban. „Meg kell kapniuk a
lehetőséget arra, hogy szabadon döntsenek
arról, mivel töltik az idejüket: tanulással,
munkával, pihenéssel vagy ápolás-gondozás igénybe vételével” (OECD,1998, p.
84). A koncepció lényege, hogy nemcsak
a gazdasági aktivitásra helyezi a hangsúlyt,
hanem minden aktivitásra (akár fizetett,
akár nem), hiszen bármilyen céllal kifejtett aktivitásnak lehet hasznossága a társadalom és az idős ember számára.Az aktív
időskor alapelvei a következők: 1. Jogok
és kötelezettségek: az aktív idősödés koncepciója egyrészt jogokat fogalmaz meg az
időskorúak számára (függetlenség, társadalmi részvétel, méltóság, gondoskodás,
önkiteljesítés), másrészt ez egyéni szinten
kötelezettségekkel is jár (pl. az egyénnek
is mindent meg kell tennie azért, hogy
aktív maradhasson). 2. Megelőzés és integráció: a szociális és egészségügyi rendszernek funkcióját tekintve át kell állnia a
megelőzésre, azaz a cél az egészség és az
öngondoskodási képesség minél további
megőrzése. Ennek érdekében szükséges a
két területet integrálni. 3. Életút-megközelítés: annak a felismerésén alapszik, hogy
az idősek nem alkotnak egységes, homogén tömeget, és az egyéni különbözőségek
növekszenek a korral. A megközelítés tagolja a teljes életszakaszt, és meghatározza
az egyes szakaszok jellemzőit és szükségleteit. Pl. a korai életszakaszra a növekedés
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és fejlődés, a középkorúaknál a funkciók
kiteljesítése, időskorban az önellátás megtartása és a rokkantság elkerülése jellemző. 4. Az intézményi korlátok lebontása:
ilyen korlát például a kötelező nyugdíjba
vonulás idejének központi meghatározása
vagy a korai nyugdíjba vonulás ösztönzése,
amely az utóbbi időkig Európa számos országában létező gyakorlat volt. 5. Kulturális változás: meg kell változnia az idősekről
való gondolkodásnak. Itt főként a sztereotípiák, előítéletek felszámolásán van a
hangsúly. 6. Intergenerációs (generációk
közti) szolidaritás: a fiatalok és az idősek
egymás iránti felelősségének fokozása. Az
aktív időskort igyekszik segíteni a Nappali
Intézmény is szolgáltatásaival, illetve a tagok számára nyújtott programokkal, foglalkozásokkal. Nagyon fontos számunkra
a megelőzés, a megfelelő tájékoztatás és
információk átadása, melyet jelez, hogy
március hónapban anyajegy-szűréssel
egybekötött tájékoztató napot tartottunk
dr. Ligeti Judit bőrgyógyász főorvos segítségével. Az előadás célja volt, hogy felhívja
a figyelmet a bőrdaganat megelőzésének,
korai felismerésének előnyeire. A nagyfokú érdeklődést jelzi, hogy nem csak az idős
korosztályból, de fiatalok közül is több,
mint huszan érdeklődtek a szűrési lehetőség iránt. A programmal egy időben nyílt
meg a Klubban Székely Lázár klubtagunk
legújabb faragásaiból létrehozott kiállítás.

A közelgő Húsvét alkalmából egyházi témájú faragások kerültek a falakra, egyértelmű jelzésként, hogy az időskor nem
csupán valaminek a vége, de a képességek
kitejesedésének a lehetősége is. Köszönjük
Lázárnak és kedves feleségének Rózsikának, hogy alkotásaikkal megörvendeztetnek minket. Az aktív időskor program
elemei között felfedezhetjük a generációk
közötti együttműködés elősegítését is,
melyre szép gyakorlat Intézményünkben
a már negyedik éve megszervezett Föld
Napja programunk. A helyi oktatási és
nevelési intézmények segítségével rajzpályázatot hirdettünk, mely plakátokkal már
bizonyára találkozhattak a program iránt
érdeklődők. Fő támogatónk Bát-Grill Kft
mellett, felhívásunkon olvashatják azokat
a helyi cégeket, akik szívesen csatlakoztak
céljaink megvalósításához. Nagy-nagy köszönet illeti Őket és sok sikert kívánunk
munkájukhoz! Április tehát a Föld Napja
ünnep köré csoportosul a Klubban, természetvédelemmel kapcsolatos foglalkozásokat tartunk, ugyanakkor a művészetekről
sem feledkezünk meg. Mesebeli Madarak
rajzpályázatunk eredményhirdetésére április 20-án kerül sor, amikor is Görcs Péter
(rajzpályázat zsűri elnöke) restaurátor „Tavasz a képzőművészetekben” című előadását is meghallgathatjuk. Minden kedves
szépkorúnak „aktív idősödést” kívánunk!
-Hódi-

MESEBELI MADARAK

Gondozási Központ Idősek Klubja
FÖLD NAPJA alkalmából meghirdetett rajzpályázata
A pályaműveket 2017.04.10.-ig várjuk a Vörösmarty u 8.-ba. Szakértő zsűri választja ki
a díjazottakat az óvodás, kisiskolás, felsős és felnőtt kategóriából. A pályaművek A/4,
A/3 méretben készüljenek, nincs egyéb megkötés. Nevet, életkort, csoport ill. osztály
jelölést a hátoldalon kérjük feltűntetni.
Kiállítás megnyitó és díjátadás: 2017. április 20-án 9 órakor
Vendégünk Görcs Péter restaurátor
Tavasz megjelenítése a képzőművészeti
alkotásokban
Fő támogatónk: Bát-Grill Kft.
Közreműködő partnereink:
Kanizsai Dorottya Általános Iskola
• Tercia étterem Ciron • Papírbolt
• CARYON Kutyaszertár • Virágmozaik

Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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POLGÁROKNAK A POLGÁRÔRSÉGRÔL
Ezúton szeretnénk gratulálni egyesületünk tagjainak megszületett gyermekeikhez. Petra január 13-án született, édesapja Juhász Péter második kislányaként.
Március 10-én Dánfi Adrienn és Farkas
András ugyancsak második kislányuknak, Majának örvendhetett. A babáknak jó
egészséget, a szülőknek rengeteg örömöt
és boldogságot kívánunk. Hosszas előkészület, társadalmi munka után március
11-én átadásra került új főhadiszállásunk,
a Polgárőr Iroda. Március 15-én, az ünnepi
műsor keretében lebonyolított koszorúzás
zavartalanságát biztosítottuk. A szokásosnak mondható havi postás kísérés/szállítás
március hónapban is megtörtént. Március
18-án kibővített elnökségi ülést
tartottunk az új irodánkban. Az
ötfős elnökség mellett részt vettek
az újonnan felálló felügyelő bizottság tagjai, valamint a csoportvezetők is. Átbeszélésre került az
elnökség és a felügyelő bizottság
feladat- és hatásköre. Új, kibővített járőrútvonal került meghatározásra a csoportvezetőkkel. Az
iroda használata és élettel történő
megtöltése szolgáltatta az egyik
utolsó napirendi pontot, míg
legvégül döntés született abban
is, hogy Bátaszék is csatlakozik
az OPSZ kezdeményezéséhez,
és megteremti az „ifjú polgárőrként” történő csatlakozás és a közösségi szolgálat feltételeit. Március végére fokozott közterületi jelenlétet
foganatosítottunk városunk közterületeire,
ezáltal fokozva a közrend és közbiztonság
növelését, és elérhetőbbé téve a polgárőröket a városlakóknak.

Új iroda átadása bátaszéken
Március 11-én egy réges-régi álma teljesült a 26 éves múltra visszatekintő bátaszéki polgárőrségnek, saját irodát kaptak
az önkormányzat jóvoltából. A közös
munka hosszú – hosszú évekre nyúlik
vissza (ékes bizonyítéka a 2015-ös „Év
Polgárőr Városa” cím), így nem volt kérdés dr. Bozsolik Róbert polgármester úr
számára, hogy az első adandó alkalommal
irodához segítse az öt települést soraiban
tudó polgárőrséget. Nemcsak helyiségeket (nagy előadóterem, társalgó, mosdó)

biztosítottak az önkéntesek számára, hanem több százezer forint értékben felújítást is eszközöltek. Ehhez a fejlesztéshez
az egyesület is hozzátett kb. 300.000 ezer
forintot és hívó szavukra támogatóik is
mélyen zsebbe nyúltak, hogy a berendezés
is méltó legyen egy XXI. századi irodához.
Az átadó nívóját emelte, hogy dr. Túrós
András, az OPSZ elnöke személyesen is
megjelent az átadón. Beszédet mondott,
átadott, rögtönzött állománygyűlést tartott, és az ünnepi ebéden is részt vett. Az
átadón részt vettek az érintett települések
polgármesterei, Bátaszék város képviselői,
dr. Pilisi Gábor szekszárdi rendőrkapitány,
dr. Vas János őrsparancsnok, Metz Ildikó

a megyei védelmi bizottság titkára, Greska
Attila tű. alezredes, a Katasztrófavédelem
részéről. Részt vettek továbbá az ünneplő polgárőrök mellett azon támogatóink,
akik jelentős összeg befektetésével segítették a létesítmény beruházását. Az ünnepi
beszédek sorát dr. Túrós András, az OPSZ
elnöke kezdte meg, őt Széles János, megyei
elnök követte, majd dr. Bozsolik Róbert
Bátaszék polgármestere kért szót, és a sort
Farkas András, egyesületi elnök zárta. A
jelképes átadót ezután egy rögtönzött állománygyűlés követte, amelynek levezető
elnöke Túrós elnök úr volt.
A kötetlen beszélgetésbe mindenki bekapcsolódhatott. Elnök úr általános tájékoztatást adott a polgárőr mozgalom jelenlegi helyzetéről valamint elismerően szólt
a bátaszékiek kimagasló munkájáról, az
országos elvárást meghaladó óraszámról, a

háromszor is odaítélt „Év Polgárőr Egyesülete” címről. Ezután dr. Bozsolik Róbert
polgármester úr szólalt fel, aki zakójának
jobb oldalán, büszkén viselte a polgárőr
érdemkereszt arany fokozatát. Méltatta a
csapat több évtizedes munkáját és kifejezte
örömét, hogy ilyen színvonalasan berendezett helyiséget vehetnek most birtokba
a város önkéntes „bűnüldözői”. Ezután a
környék és Bátaszék bűnügyi helyzetéről,
friss statisztikák ismertetésével csatlakozott a kötetlen beszélgetéshez dr. Pilisi
Gábor. Farkas András egyesületi elnök is
rövid hozzászólásra jelentkezett. Tájékoztatta a jelenlévőket az iroda kialakításának
költségeiről valamint a támogatókról és felajánlásaikról. A város a négy
helyiségből álló épületrészt
felújítva, kifestve adta át
határozatlan időre a polgárőrségnek, ehhez a bátaszéki
szervezet is jelentős összeget
tett hozzá. A Panteon Kft.
Nyakas Gábor ügyvezető
közbenjárására 40 darab
tárgyalószéket ajánlott fel,
Márkus István, a Márker Kft
ügyvezetője 4 darab zárható
szekrényt adományozott a
csapatnak. Hegedűs István,
bátaszéki vállalkozó 3 darab
tárgyalóasztalt vásárolt meg,
Papp Vilmos, a Bátépker Kft.
vezetője egy új, billenő garázskaput vásárolt, szállított
le és szerelt fel. Zsikó Zoltán az ablakokra
szerelt szalagfüggönyök költségének átvállalása mellet még egy tankolókártyát is
ajándékozott. Schieber Markus, a Schieber
Pincészet tulajdonosa, a meghívott vendégek megajándékozásához prémium minőségű boraiból díszdobozos borválogatással
járult hozzá. A borválogatást a meghívott
vendégek a finom ebéd zárásaként egy
meleg kézfogás kíséretében vehették át dr.
Bozsolik Róbert polgármestertől, Farkas
Andás elnöktől és Juhász Péter elnök helyettestől. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz,
hogy új és ízléses, XXI. századi színvonalon berendezett irodát vehettünk birtokba
március 11-én. Nem utolsó sorban külön
köszönet minden polgárőr társamnak, aki
segített a felújítási munkálatokban.

Keressen minket a Facebookon is!
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B Á TA S Z É K I B O R V E R S E N Y
A Bátaszéki Térségi Hegyközség által
megrendezett Bátaszéki Borverseny
eredményei: „Bátaszék Város Vörösbora” 2017. évben a Garai Pincészet
2015-ös évjáratú Szekszárdi Bikavér
minőségi vörösbora. „Bátaszék Város Fehérbora” 2017. évben a Werner
Pince 2016-os évjáratú Királyleányka
minőségi fehérbora. „Bátaszék Város Rozé bora” 2017. évben a Szeleshát Szőlőbirtok 2016-os évjáratú
Pinot Noir Rose minőségi rozé bora.
A rendezvény támogatói voltak: Bátaszék Város Önkormányzata, Kwizda, Syngenta, Bayer, Du Pont, Fito
Horm, Mahun, Nufarm, Petőfi Sándor Művelődési Ház.

Felhívás
várostakarításra
Kérjük a bátaszéki intézményeket, civil szervezeteket, egyesületeket, egyházakat, sportolókat, vállalkozókat és magánszemélyeket, hogy jelentkezzenek 2017. április 29-én, szombaton megrendezésre
kerülő várostakarításra a Petőfi Sándor Művelődési
Házba. Várjuk azon gyermekek családjának közreműködését is, akiknek az elmúlt években fát ültettünk városunkban. A fa, valamint a fa környékét
rakják rendbe.
Jelentkezési határidő: 2017. április 21. péntek.
További információ: Kismődi Rita, 74/493-690

Bátaszéken a Polgárőrség 26 éve járul hozzá a közrend és közbiztonság
megszilárdításához, a bűnözés megelőzéséhez.
A bátaszéki Polgárőrség stratégiai partnere a Rendőrségnek,
a Katasztrófavédelemnek a települési önkormányzatnak és más
a közrend fenntartásban szerepet játszó rendészeti szerveknek.
A Polgárőrség kormányzati támogatásban részesül valamint a bátaszéki
önkormányzat kiemelt támogatásban részesíti.
Tevékenységüket törvény szabályozza, tagjait a közfeladatot ellátó
személyeknek járó kiemelt védelem illeti meg.
Ha szeretne közvetlen lakókörnyezetének
értéket adó önkéntes munkát végezni,
lépjen be a Polgárőrségbe, várjuk jelentkezését!

tn

Ha

re
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ni:

en
et

ü közösségi bűnmegelőzésért,
ü biztonságosabb közlekedésért,
ü gyermekek és ﬁatalok védelméért,
ü kiszolgáltatott helyzetben lévő, idős emberek támogatásáért,
ü környezetvédelemért,
ü katasztrófa helyzetek elhárításáért,
ü kiegyensúlyozott közbiztonság megtartásáért,
ü hadisírok állapotának megóvásáért,
ü és hisz az önkéntes munka értékteremtő erejében

akkor

köztün

k a hely

Érdeklődni lehet mobilon és/vagy személyesen:
Farkas András: +3670/3788625
Juhász Péter : +3630/5569195

e.

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI
Mini Galéria:
Holecsek Viktória
munkái.

Megtekinthető: április hónapban
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PROGRAMAJÁNLÓ
ÁPRILIS–MÁJUS HÓNAPBAN
Április 15. szombat 15.00 és 17.00 óra
LABDARÚGÁS
Bátaszék – Majos U19 és felnőtt mérkőzés
Helye: Vicze János Városi Sportpálya
További információk:
Dorn Ernő 30/212-3675

Április 26. szerda
ELKÉSZÜLNI, VIGYÁZZ, RAJT!
Helye: Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és
Bölcsőde
További információ:
Simon Csabáné, 74/591-003

Április 20. csütörtök 9.00 óra
TAVASZ A KÉPZŐMŰVÉSZETEKBEN
– VENDÉG GÖRCS PÉTER
Helye: Gondozási Központ Idősek Klubja
További információk:
Hódi Katalin, 74/491-706

Április 27. csütörtök 13.00 órától
HÁZI ÚSZÓBAJNOKSÁG
Helye: Bátaszéki Városi Uszoda
További információk:
Nagy Ákos, 30/266-1235

Április 20. csütörtök 18.00 óra
FILMKLUB – BARKUTI BALÁZS
Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház
További információk:
Ócsai Krisztina, 74/493-690
Április 20. és 21. csütörtök és péntek
8.00-19.00 óráig
BEIRATKOZÁS AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBA
Helye: Kanizsai Dorottya Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
További információ:
Mayer Istvánné, 591-403
Április 22. szombat 14.00-18.00 óráig
FÖLD NAPJA, MOLYHOS PIKNIK
Helye: Orbán hegy, Molyhos Tölgy
Továbbí információk:
Kalmár Éva, 74/493-690
NYUGDÍJASOK LOCSOLÓ BÁLJA
Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház
További információ:
Dóra Lajos, 30/636-0440
Április 24. és 25.
hétfő és kedd 8.00-16.00-ig
BEIRATKOZÁS A BÖLCSŐDÉBE ÉS
ÓVODÁBA
Helye: Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és
Bölcsőde
További információk:
Simon Csabáné, 74/591-003

Április 27. csütörtök 17.00 óra
TÁNC VILÁGNAPJA
Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház
További információ:
Halasi Henrietta, 74/591-405
Április 27. csütörtök 18.00 óra
AZ ELŐREFORMÁCIÓ 500 ÉVE –
TÖTTŐS GÁBOR ELŐADÁSA
Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház
További információ:
Kalmár Éva, 74/493-690
Április 29. szombat
VÁROSTAKARÍTÁS
Helye: Bátaszék közterületei
További információk: Petőfi Sándor Művelődési Ház, Kismődi Rita, 74/493-690
LABDARÚGÁS 15.00 ÉS 17.00 ÓRA
Bátaszék – Őcsény U19 és felnőtt mérkőzés
Helye: Vicze János Városi Sportpálya
További információk:
Dorn Ernő 30/212-3675

Május 11. csütörtök 18.00 óra
FILMKLUB – A HÜLYESÉG KORA
Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház
További információk:
Ócsai Krisztina 74/493-690
Április hónapban
MINI GALÉRIA –
HOLECSEK VIKTÓRIA MUNKÁI
Helye: Kersztély Gyula Városi Könyvtár
További információ:
Sági Lajosné, 74/491-076
Minden hétfőn 19.00-20.00 óráig
AEROBIK
Helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház
További információk:
Mihály Nóra, 30/493-7339
Minden kedden 18.00-19.00 óráig
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA
Helye: Bátaszéki Sportcsarnok,
tükrös terme
További információk:
Mészárosné Székely Viola, 30/937-2963
Minden szerdán 17.30-18.30 óráig
ZUMBA
Helye: II. Géza Gimnázium
További információ: Bodor Andrea,
30/366-0688, Boda Boglárka 20/224-8103
Minden csütörtökön 18.00-19.00 óráig
GYÓGYTORNA
Helye: Bátaszéki Sportcsarnok, tükrös
terme
További információ:
Dózsa Attiláné, 30/215-3886

Május 1. hétfő 16.00 órától
VÁROSI MAJÁLIS
Helye: Bátaszék, Piac tér
További információ:
Kismődi Rita, 74/493-690

Minden pénteken 17.30-18.30 óráig
PILATES
Helye: Bátaszéki Sportcsarnok,
tükrös terme
További információ:
Istvánovics Ildikó, 30/777-5621

Május 6. szombat 10.00 óra
BALLAGÁS
Helye: II. Géza Gimnázium
További információk:
Horváth Jánosné, 74/493-358

Minden szombaton
JÁTSZÓHÁZ: 9.00�11.00 ÓRÁIG
Helye: Bátaszék Sándor Művelődési Ház
További információ:
Kalmár Éva 74/493-690
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EGYESÜLETI HÍREK

HÍREK AZ „UTCÁBÓL”

Idén harmadik al
alkalommal nevezett a
Legjobb Utcai Csapat
Egyesület a Magyar Lát
Látványtánc Szövetség éves
versenyszezonjába. A ka
kaposvári versenyen több száz produkció
lépett színpadra. A délelőtt folyamán Ill
Patrícia, junior aerobic dance szólóban,
Mácsai Viktória junior
street dance mix szólóban,
valamint a Killer Squad
(Bihari Felícián, Böröcz
Kamilla, Czippán Réka,
Farkas Levente, Hollósi
Bence, Hollósi Zsóka, Ill
Norbert, Ill Patrícia, Mácsai
Viktória, Pap Kitti, Pesti
Zsófia, Schmidt Andrea,
Szabó Kinga, Takács Luca)
street dance mix generációs formációban képviselte
kicsiny városunkat. A jó
hangulatú
eredményhirdetés nekünk kedvezett. Ill

Patrícia ezüst minősítést, Mácsai Viktória
arany minősítést, míg a Killer Squad arany
minősítéssel különdíjasként végzett. A délután sem volt eseménymentes, a szervezés
katasztrofális. Amit tudni kell ezekről a
versenyekről; a táncosok sorsolása a verseny előtti héten történik, on-line értesítik
az egyesületek vezetőit a sorrendről. Amit
mi kaptunk sorrend az a délután folyamán

percenként változott. Nem estünk kétségbe kisebb- nagyobb csúszással Hollósi
Bence felnőtt street dance mix szólóban,
Cziner Eszter felnőtt dance aerobic szólóban, Czippán Réka és Hollósi Bence street
dance mix párosban lépett színpadra. Az
eredményhirdetés már estébe nyúlt, de
megérte. Hollósi Bence arany minősítéssel különdíjjal, Cziner Eszter bronz minősítéssel, Czippán Réka, Hollósi Bence arany minősítéssel
zárták a napot. Köszönjük
mindenkinek, akik szurkoltak
nekünk, akár a helyszínen,
akár itthon. Elfáradt a „kis
család” de mosollyal az arcunkon nyüzsögtünk hazáig,
mivel produkcióink kvalifikálták magukat a májusban megrendezésre kerülő Országos
Bajnokságra. Ezúton köszönjük dr. Bozsolik Róbertnek a
Bátaszék Város Önkormányzat
buszát, valamint sofőrünknek,
Cziner Lászlónak.
Eszti

Bátaszéktôl Bécsig
Régi tervét valósította meg a Bátaszéki Székely Kórus. Olyan kirándulást szervezni, ahol nincs fellépés, szereplés, csak szabadon választott program, mai nyelven
csapatépítő tréning. Március 18-án a kellemest a hasznossal összekötve elutaztunk
Budapestre. A fővárosba érve Zsikó Zoltán várta a kórust, és kalauzolta előbb a
Citadellához, ahol gyönyörködhettünk Budapest panorámájában. Sajnos az időjárás ebben nem segített. Esett az eső és erős szél fújt, de a látvány csodálatos volt.
A Citadella után Zoli bevitt bennünket a „művészbejárón” a Várkert Bazárba. A
rossz idő miatt a díszkertet nem tudtuk megnézni, viszont a belső térben Zoli
végigkalauzolt, és megtekinthettük az első világháborús kiállítást. Tanulságos és
elgondolkodtató volt a Várkert Bazárban eltöltött idő. Ezúton is köszönjük Zsikó
Zolinak a tárlatvezetést. További program séta a várban, a Halászbástyán és a Dísztéren. Este a Magyarság Házában Illés Teréz énekművész dalestjén vettünk részt,
melyet a művésznő dr. Németh Kálmán tiszteletére ajánlott fel, születésének 120.
évfordulója alkalmából, Bölcsőtől a pódiumig címmel. Zongorán Mazalin Wanda kísérte. A Bátaszékről
származó, jelenleg Bécsben
élő művésznő Bartók Béla,
Brahms, Lajta László, Kodály Zoltán és Liszt Ferenc
műveiből állította össze
műsorát. A színvonalas,
jól összeállított dalest nagy
sikert aratott a szépszámú
közönség előtt. Kissé fáradtan, de tele élményekkel
tértünk haza.
Erős János
Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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KARATÉS HÍREK v MÁRCIUSI KAVALKÁD
Március elején Szigetszentmiklósra utazott csapatunk a Tatami
Kupára, mely hazánk egyik legnagyobb nemzetközi versenye a
Budapest Open mellett. 10 ország,
több mint 700 versenyzője vett
részt, a 6 tatamin és a 14 óránál
is tovább tartó versenyen. A Bátaszék SE 11 versenyzővel vett részt,
de ezúttal két versenyzőnknek sikerült érmet szerezni Mendi Noémi az ifjúsági korosztály -50 kgos mezőnyében lett bronzérmes,
Steigler Bence a 8-9 évesek -30
kg-os mezőnyében a legfényesebb
éremig jutott. Sajnos a délutáni,
esti időszakban már vagy versenyzőink, vagy a bírói kar vétett hibákat, ezért több érem nem került a
nevünk mellé. Az éremszerzéshez
legközelebb Mórocz Ákos és Szabó Gergő jutott, ők a bronzmecscsen estek ki. Győztes meccset
tudott abszolválni Nagy Ákos és
Nagy-Jánosi Botond is.
Március közepén nagy volt a sürgés forgás a karatékák háza táján,
következett csapatunk életének egy
újabb kihívása, a 22. Széki Kupa. A
kihívás nem csak versenyzői szakmai szempontból értendő, hanem
szervezési vendéglátói oldalról is.
A Széki kupát az utóbbi években a
Szekszárdi Sportcsarnokban rendezzük, mert egyre nagyobb érdeklődés
mutatkozik versenyünk iránt, ami ezúttal
sem maradt el. 35 csapat 400 versenyzője
indult a vidék legnagyobb WKF Karate eseményén. A megnyitót dr. Bozsolik Róbert
polgármester úr tartotta és tulajdonképp
a saját gondolatainkat fogalmazta meg azzal, amikor azt mondta nagyon örül hogy
a BSE Karate Szakosztálya ilyen nagyszabású verseny szervezésére vállalkozik évről
évre, viszont sajnálatos hogy a bátaszéki
sportcsarnok befogadó kapacitása nem teszi lehetővé az ilyen méretű rendezvények
lebonyolítását. A 400 versenyző 5 küzdőtéren és 9 órán keresztül versengett egyéni
kata és kumite versenyszámban. Nekünk
is vegyesek voltak az érzéseink, mert míg
szervezői oldalról kitűnőre vizsgáztunk,
sajnos a több – biztos éremhozónk – sérüléssel és betegséggel bajlódott, így a kiemelkedő szereplés ezúttal elmaradt. Az érem-

400 versenyző a 22. Széki Kupán

Professzionálisan berendezett terem

táblán az utánpótlás és haladó kategóriák
középmezőnyében végeztünk, az összesített
ponttábla 6. helyén. Ettől függetlenül voltak
nagyon jó egyéni eredmények, Izsák Bence és Kaszás Maja látványos küzdelmekkel
jutottak el a dobogó legmagasabb fokára.
A tény mellett, hogy egy professzionálisan
megrendezett versenyt bonyolítottunk le,
semmiképp nem mehetünk el. Rengeteg
pozitív visszajelzést kaptunk már a helyszínen, és előreláthatólag a szeptemberi
Cikádor Kupán elérhetjük a félezer indulót
is. A siker a Bátaszék SE versenyzői, szervezői és szülői stábjáé és nem utolsó sorban
a támogatóké. Külön köszönöm a munkáját
az old boys team-nek, barátaimnak Antal
Jánosnak (Dzsánni Bának), Kovács Zoltánnak (Bobnak), Babocs Csaba bácsinak
(a legidősebb magyar karatékának), Nagy
Zsoltnak, Steigler Istvánnak (nekik még valami jelzőt kell találnunk), és Szilágyi Péter
barátomnak (egykori patronálómnak) A

stáb, de különösen nélkülük biztosan nem jöhetett volna létre – ilyen
színvonalon – ez a nap. Őszintén
bízom benne, hogy hosszú éveken
keresztül számíthatunk rájuk! A
Széki Kupa érmesei: I.hely: Izsák
Bence, Kaszás Maja (felnőtt kumite), II.hely: Kovács Zoltán, Köbli Ágnes, Lisztes Levente (kata),
Nagy Ákos, Péter Boglárka, Steigler Bence (kata), III.hely: Auth
Eszter, Bognár Barna, Elekes Máté,
Győri Liána, Kaszás Maja (junior
kumite), Kiss Bánk Botond (kata,
kumite), Kiss Máté, Ligeti Ákos
(ifi, kadet kumite), Liska Zsófia,
Lisztes Levente (kumite), Mendi
Noémi (ifi, kadet kumite), Sörös
Petra, Steigler Bence (kumite),
Szabó Gergő. Az Utánpótlás végeredmény: 1. Budaörsi SC, 2. Spirit
Balatonlelle, 3. Arashi SC Budapest. A Széki Kupa végeredménye:
1.Vasas, 2. Sozsin Budapest WKE,
3. Budaörsi SA 22. Széki Kupa támogatói voltak: Bátaszék Város
Önkormányzata, Bát-Grill Kft.,
Caryon Kft, Bát-Coop Kft, Kopka
Zrt., Mattenheim Auto Kft, Alisca
Bau Zrt, Kész Kft. Talizmán Kft.,
Péterkert, Kaszás Borászat, Hegedűs István vállalkozó. Köszönjük
dr. Bozsolik Róbertnek, Mórocz
Zoltánnak, Szekeres Sándornak,
dr. Szabó Ákosnak, B. Tóth Józsefnek, Mattenheim Rolnadnak, Werner Mihálynak,
Kőműves Józsefnek, Fejes Józsefnek, Péter
Jánosnak, Kaszás Kúnónak és Hegedűs Istvánnak, hogy szívügyének tekinti a Bátaszék SE Karate Szakosztályának munkáját.
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KOSARAS HÍREK
Sûrû napok a kosarasoknál
Nyuszi Kupa
Sajnos csapatunkat igencsak legyengítette
a betegség, így csak fél csapattal tudtunk
kiállni a 6. fordulóban. Az első mérkőzésen még próbáltunk helyt állni, és csere
nélkül is végig menetelni. Végig szoros volt
az eredmény, majd a félidei büntetőkkel
Bonyhád csapata jókora előnyre tett szert.
Ezt még vissza tudtuk fordítani, de az utolsó negyedben
elfáradtunk. A harmadik negyed végén 21-23-as állásnál
még bíztunk a győzelemben,
de a bonyhádi csapat jobban hajrázott, amit mi már
nem bírtunk. Gratulálunk a
Malamut csapatának. Bátaszéki Oroszlánok-Széchenyi
Malamut: 24-29 (4-5, 4+14+8, 12-8, 3-4). Pontszerzők: Ruppert E. 16, Bozsolik
Sz. 4, Bozsolik S. 3, Szikszai
B.1. A második mérkőzésre bizakodóan érkeztünk, és
reménykedtünk, hogy a forduló körbeveréssel ér véget, de Tamási
csapata hamar szertefoszlatta álmainkat.
A Dámocskák végig vezették a mérkőzést,
ügyesen kihasználták hibáinkat (eladott
labdák, pontatlan passzok). A második félidőt ugyan mi nyertük meg, de ez kevés
volt. Gratulálunk a Tamási Dámocskáknak. Bátaszéki Oroszlánok-Tamási Dámocskák: 23-36 (4-17, 4+2-6+6, 5-3, 8-4)

Pontszerzők: Ruppert E. 10, Bozsolik Sz. 5,
Szikszai 2, Rácz N. 2, Tóth T. 2, Bozsolik S.
1, Kollár L. 1.

Megyei Diákolimpiai döntő
Dombóváron került megrendezésre a
III. korcsoportos kosárlabda diákolimpia
döntője. Fiatalabb csapattal utaztunk, és

ez a bemelegítésnél is látszott már, hogy
szerkezetileg magasabb és rutinosabb
csapatokkal kell megküzdenünk. Bízzunk
benne, hogy fiatal csapat lévén jövőre mi
is magabiztosabban tudunk helytállni.
Büszkék vagyunk arra, hogy eddig eljutott
a csapat! Ezúton köszönjük az iskola igazgatójának, Mészáros Istvánnak segítségét.
Bátaszék-Dombóvár: 4-87 (Pontszerző:

Gáll 4) Bátaszék-Szekszárd: 9-56 (Pontszerző: Komonyi 4, Gáll 3, Papp 2) I.hely:
Dombóvár, II. hely: Paks, III hely: Szekszárd, IV hely: Bátaszék.

III. Kosaras Családi nap
Harmadik alkalommal került megrendezésre a kosarasok családi napja. Láthatóan
évről-évre egyre nagyobb az
érdeklődés, és nagy örömmel
látjuk, hogy a résztvevők már
eleve komplett csapattal érkeznek. Ez nagyobb falat már
a szervezőknek is, így érezzük
közvetlenül a bőrünkön – ami
nagy öröm – hogy az eddigi
kereteinket kinőttük. Nagynagy köszönet a gyerekeknek,
szülőknek, régi kosarasoknak,
akik most már, mint apukák
vettek részt, családi kosaras
csapat tagjaiként. Az utolsó mérkőzés például szülők,
nagyszülők (egész kosaras-dinasztiák) játszottak közösen,
akik 20-30 éve pattogtatták a labdát. Köszönjük a szülőknek, hogy végig odafigyeltek a gyerekekre. Sportszerű játékokat láthattunk, ami egy igazi családi napon dukál.

Szekszárdi Városi Bajnokság
(felnőtt férfiak):
Három mérkőzésre került sor legutóbbi beszámolónk óta. Sikerült keményebben odatennie magát a csapatnak, jobban összezárni
a fiatalok határozottabb játékával, melynek
meg is lett a gyümölcse: a három mérkőzésből kettőt „hozott” a csapat. Vis Maior
Se–Bátaszék: 46-63 (15-12,11-10,15-18,523). Pontszerzők: Heberling 20/6, Nagy 12/6,
Kamenszki 11/9, Cseresnyés 10, Pomsár 4,
Ruppert 4, Bátai 2. Garay Gimnázium – Bátaszék: 43-52 (6-9,11-16,17-10,9-17) Pontszerzők: Nagy 18/12, Ruppert 12, Pomsár 12,
Péter 4, Kamenszki 2, Szabó 2, Suplicz 2. Bátaszék-Ántsz: 45-72 (16-16,16-15,4-17,9-24).
Pontszerzők: Pomsár15, Nagy 9/3, Heberling
9/3, Szentes 2, Szabó 5/3, Kamenszki 5/3. Az
utolsó meccsünk hazai pályán 03.31-én lesz a
Formalin csapata ellen.
Csaba-Tóth Zsófia
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HÁZASSÁGKÖTÉS

Petrovics József Zénó (Bátaszék) – Fehér Dóra Erika (Tolna)
Földvári Viktor (Bátaszék) – Goman Anita (Bátaszék)
Sárközi Tamás (Bátaszék) – Varga Susanne (Bátaszék)

GÓLYAHÍREK

Mészáros Bende
Petrovics Dorisz Anabell
Váradi Zsófia
Papp Kende

02.16.
02.17.
03.08.
03.13.

GYÁSZHÍREK

Schárer Mihály
Somlai Lászlóné Englert Erzsébet
Kocsis Andrásné Bokros Margit Edit

1931
1917
1960

„SEGÍTSÉG, NEM GYŐZZÜK A MUNKÁT!”
Megváltozott munkaképességű munkavállalókat
keresünk bátaszéki telephelyünkre, betanított munkára.
Érdeklődni és jelentkezni: 70/320-68-08

NÁLUNK A LÁTÁS MEGFIZETHETŐ!
Ingyenes látásvizsgálat,
kontaktlencse illesztés
minden nap, időpont egyeztetéssel
MOLNÁR RÉKA
optometrista és kontaktológus
DR. CSÁKI MÓNIKA
szemész főorvos
Szemészeti-gyermekszemészeti
magánrendelés

Szemüvegek készítése, javítása
helyben, rövid határidővel
MOLNÁR PÉTER
látszerész mester

www.molnaroptika.hu
www.facebook.com/molnaroptika.hu

Árajánlatkérés, látásvizsgálati időpont egyeztetés:
molnaroptika@molnaroptika.hu; 30/261-63-20; 74/492-451
Nyitva tartás: H, K, CS, P: 8–12; 14–17; SZE: 8–12; SZO: 9–11
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