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Gondozási Központ Bátaszék
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Gondozási Központ 7140 Bátaszék Budai u. 61. 

védőnői szolgálat védőnő munkakör betöltésére.

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

T E S T Ü L E T I  Ü L É S E N  H A L L O T T U K …
A február 15-i rendkívüli testületi ülés egyik legfon-
tosabb napirendi pontja a 2017. évi költségvetés első 
fordulós tárgyalása. A költségvetés biztosítja a város 
biztonságos működésének alapjait, takarékos, átlátható, 
gazdaságos, mely megfelelő forrásokat biztosít a szociá-
lis ellátásokhoz, a megkezdett beruházások következetes 
végig vitelét tartja szem előtt és tudatos városüzemel-
tetésre törekszik. A végleges költségvetés elfogadására 
majd a márciusi ülésen kerülhet sor.

A testület tárgyalta több beadandó európai uniós 
pályázat szakmai anyagát, így jóváhagyta „Az egész 
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” té-
májában támogatási kérelem benyújtását, valamint a 
külterületi helyi közutak fejlesztésére benyújtandó 
támogatási kérelemhez kapcsolódó új konzorciumi 
megállapodást.

Döntött a testület bátaszéki civil szervezetek támo-
gatásáról is. A Rákóczi Szövetség programjához csat-
lakozva több, mint 300 magyarországi önkormányzat 
támogatja a határon túli magyar iskolák beiratkozási 
programját. A program keretében közel 15 000 óvodás 
gyermeknek juttatnak el ajándékcsomagot és informáci-
ót a magyar iskolaválasztás fontosságáról. Bátaszék Vá-
ros Önkormányzata 50 000 Ft összegű támogatást ítélt 
meg elsősorban felvidéki – nagysallói – magyar családok 
gyermekeinek magyar iskolába történő beíratásának tá-
mogatására.

Bátaszék Város Önkormányzata határozott a Kossuth 
u. 105. szám alatti ingatlan földszintjének felújításáról, és 
arról, hogy ezt az épületrészt a Bátaszék Város Polgárőr 
Egyesülete részére határozatlan időre ingyenes haszná-
latba adja. A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szerve-
zete részére 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatást 
biztosít az önkormányzat 2017. költségvetésében a báta-
széki véradások megszervezésére.                                       IM

Bátaszék polgármestere találkozóra hívta 
a több mint 30 bátaszéki civil szervezet 
képviselőit, hogy számot adjon az elmúlt 
év eredményeiről és ismertesse a város 
2017-es évi közös feladatait. Polgármester 
Úr hangsúlyozta, hogy a 2016-os év legna-
gyobb eredményének azt a közösségi ösz-
szefogást tartja, amelyben a bátaszéki civil 
szervezetek az élen jártak, és amelynek 
eredményeként számos sikeres progra-
mot tudhatunk magunk mögött. Kiemelte, 
hogy a Nemzeti Bor Maraton nyertes te-
lepüléseként idén elektromos-kutat avat-
hatunk, kitért a Bátaszéki Bornapok és az 
Adventi Forgatag sikerére, ami nem jöhe-

tett volna létre a civil szervezetek segítő 
munkája nélkül. Ismertette az idei év gaz-
dálkodásának kereteit, hogy a város 2017-
ben 53 millió forintot fordít saját forrásból 
városfejlesztésre és további 30 millió fo-
rintot fejlesztési feladatok ellátására. Tá-
jékoztatta a résztvevőket, hogy a bátaszéki 
lakosoknak a 2017-es évben adóteher nö-
vekedésre nem kell számítani, az adókból 
származó bevételeket és a városnak járó 
támogatásokat továbbra is a gondos gazda 
�gyelmével, a biztonságos gazdálkodást 
szem előtt tartva kívánják felhasználni. A 
kiemelt szervezetek támogatására ebben 
az évben 11 150 000 forintot fordít az ön-

kormányzat, valamint további 4 millió fo-
rint támogatást biztosít civil szervezetek 
számára. Ebből 1,3 M forintra pályázhat-
nak a hagyományőrző egyesületek, 1 mil-
lió forintra a közművelődési feladatot ellá-
tó szervezetek és 400-400 ezer forintra az 
egyházak és az alapítványok. A pályázati 
kiírást a testület március 1-én hagyja jóvá, 
ezután 15 napon belül várható a pályázat 
kiírása.

Bozsolik Róbert felhívta az egyesületek 
�gyelmét arra, hogy ebben az évben a Város 
Napján kerül sor a városi kitüntetések 
átadására, melyre a jelöléseket minden bá-
taszéki polgártól várják.                               IM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.04.01. – 2019.09.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7140 Bátaszék, Budai utca 61.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapellá-
tás keretében a védőnői ellátás területén végzett anya, -csecsemő és gyermekvédelem a 
49/2004. (V.21.) ESZCSM és az iskolai védőnői feladatok ellátása az iskola egészségügyi 
ellátásról szóló 26/1997 (IX.3.) NM rendeletben foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• Főiskola, védőnő,
• Védőnői területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképes szakmai önélet-
rajz, szakképzettséget igazoló okirat/ok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. április 3. nap-
jától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borosné Simon Zsuzsanna nyújt, 
a 06-74/591-113-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Bátaszék címére történő megküldésével 
(7140 Bátaszék, Budai utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 27-25/2017., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az írásbeli pályázat alapján, a munkakör betölté-
sére alkalmasnak tartott pályázó személyes beszélgetésen vesz részt az intézményvezetővel, 
aki egyben a munkáltatói jogkör gyakorlója. A döntést az intézményvezető hozza.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal hírdetőtáblája – 2017. március 3.
• Bátaszék város honlapja – 2017. március 3.
• Gondozási Központ hírdetőtáblája – 2017. március 3.

Találkozóra hívta a civil szervezeteket Bátaszék polgármestere
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„Hegyen völgyön által, háton hátizsákkal” 
címmel került megrendezésre rajz- és pla-
kátkiállítás a Bátaszéki Városi Óvoda aulá-
jában. A rendezvény az „Egészségre nevelő 
programok a BAP MOK Városi Óvodá-
ban” TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1197 pá-
lyázat része. A tárlatot a Katica csoport 
műsora nyitotta meg Jakab Rita óvoda-
pedagógus vezetésével. Az idei kiállításra 
a természet szeretete, szabad levegőn való 
tartózkodás jótékony hatása és testi-lelki 

egészség témakörben készíthettek a gyere-
kek rajzokat. Összesen 41 alkotás született, 
melyeket Bátki Erika és Szőtsné Rabacz Il-
dikó zsűritagok értékeltek.

Helyezettek: középső csoport: 1. Bur-
ger Lilla, 2. Felkert Lara, 3. Aradi Luca; 
különdíjas: Kökönyei Tóth Barnabás; 
nagycsoport: 1. Fekete Ágoston Imre, 2. 
Kardos Zsó�a, 3. Molnár Andrea; külön-
díjasok: Fekete Hédi Ilona, Hajdú Gerda, 
Péter Gábor, Mayer Anna, Lerch Szo�, 

Aradi Lázár. Arra buzdítunk mindenkit, 
hogy aki csak teheti térjen be az óvoda 
aulájába, hiszen gyönyörű munkák szü-
lettek, melyeket változatos technikákkal 
készítettek az gyerekek.

egészség témakörben készíthettek a gyere
ÓVODAI HÍREK

D OROT T YÁS H Í R E K
Dorottya-napi rajzpályázat

Az idei Dorottya-napi rajzpályázatunk-
nak két témája volt. Az egyik cégérek 
tervezése, a másik a reneszánsz vásári 
mulatság megjelenítése. Nagyon sok pá-
lyamunkát készítettek az alsós és felsős 
rajztagozatosok és a művészeti iskola fes-
tészet tanszakosai. Egy-egy tanuló sok-
szor két-három alkotást is beadott. A nem 
rajzos osztályok közül az 1.c és az 5.a osz-
tály tanulói pályáztak. A vizuális kultúrát 
tanító nevelőkből álló zsűri elsősorban az 
ötletességet, fantáziát, kidolgozottságot 
vette �gyelembe.

Alsós díjazottak névsora: 1.b: Mizsei 
Viktória, Vida-Szaksz Luca, Tóth Vászoly 
Vata, Pusztai Liliana, Siklósi Dóra. 1.c: 
Schroth Márta, Horváth Lora. 2.b: Matz-
kovics Adél, Feri Klaudia, Csillag Nóra, 

Fekete Zsó�a, Gondos Zoltán. 3.b: Vida- 
Szaksz Lili, Tihanyi Csenge, Barabás Le-
vente, Kutassy Emese Zita, Hauwasser 
Sára.4.b: Verhás György, Köbli Ágnes, 
Patonai Laura, Szilágyi Szabolcs, Szilágyi 
Patrícia. Alsós festészet csoport: Sárközi 
Aisha (1.a), Bálint Kinga (2.b), Kis Lia Lia-
na (3.a), Storcz Boglárka (3.c).

Felsős díjazottak névsora: 5.a: Varjas 
Balázs, Feri Mária Izabell. 5.b: Szikszai 
Tímea, Molnár Ivett, Csillag Nikolett, 
Pulcz Mária, Diószegi Réka. 6.b: Márton 
Gyula, Matzkovics Dóra, Schmidt Anett, 
Milaskity Vanessza, Varjas Kata Sára. 7.b: 
Rózsa Krisztina, Sárközi Mirjam. 8.b: Vá-
radi Anikó, Tanner Tábita Golda, Wágner 
Bálint. Felsős festészet csoport: Kósa Réka 
(5.b), Berlinger Gréta (5.c), Szabó Dalma 
(6.b), Puskás Letícia (7.a), Takács Szo� 
(8.a).                   (Folytatás a következő oldalon.)
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(Folytatás az előző oldalról.)
Köszönjük szépen a Bátaszék Város Ön-

kormányzatának a jutalmazáshoz nyújtott 
anyagi támogatását.                      Bátki Erika

A Dorottya-napi történelmi 
verseny eredményei

A nagyobbak részére – a hagyományok-
hoz híven – egyéni történelmi versenyt 
rendeztünk, melyen a megadott források 
alapján kellett számot adniuk diákjaink-
nak arról, mit tudnak névadónk életéről, 
illetve a korról, amelyben élt.

Az erdmények: 7. évfolyam: 1. Bozsolik 
Ákos (7.b), 2. Grácsik Balázs (7.a), 3. Bódi 
Nikolett (7.b) 8. évfolyam: 1. Nagy Bene-
dek (8.b), Fábián Ferenc (8.a), 3. Süli Ale-
xandra (8.c).                                           SZGÉ

Kanizsai Dorottya nyomában

Kétfordulós vetélkedőn vehettek részt 
az iskolai könyvtár szervezésében a 3–6. 
osztályosok. Az alsó tagozatosok egyéni-
leg neveztek. A verseny során ismereteket 

szereztek Kanizsai Dorottya életéről egy 
cikk segítségével, amely a Cikádor újság 
1999. februári számában a névadó ünnep-
ségről jelent meg. A felsősök háromfős 
csapatokat alkottak. Interjút készítettek 
nevelőikkel egy emlékezetes Dorottya-ün-
nepségről, felkészültek a névadó életéből, 
„Dorottyával” erősítették a csapatot, és 
�gyelmesen hallgatták Kemény Lajost, az 
egykori iskolaigazgatót, aki a névadásról 
beszélt. Senki sem ment haza üres kézzel. 
A szoros versenyben a következő eredmé-
nyek születtek: 3. osztály: 1. hely: Storcz 
Boglárka (3. c), 2. hely: Vida-Szaksz Lili (3. 
b), 3. hely: Elekes Máté (3.c). 4. osztály:1. 
hely: Kóródi Eszter, Molnár Pál, Pesti Sára 
(4. c), 2. hely: Jagicza Bernadett (4. c), 
Köbli Ágnes, Patonai Laura (4. b), 3. hely: 
Varga Tamás (4. b).5. osztály: 1. hely: Kirá-
lyok (Bozsolik Szabolcs, Gáll Kristóf, Kiss 
Áron) 5. c, 2. hely: Udvarhölgyek (Bálint 
Petra, Berlinger Gréta, Káldi Blanka) 5. 
c, 3. hely: Dorottya udvarhölgyei (Csillag 
Nikolett, Dér Krisztina) 5. b. 6. osztály: 1. 
hely: Mohácsi hősök (Appl Zsóka, Lukács 
Melánia, Nagy Dóra (2. c), Szabó Kata) 

6. c. 2. hely: Dorottyácskák (Matzkovics 
Dóra, Szabó Kinga, Varjas Kata) 6. b, 3. 
hely: Nemesek (Csath Dóra (8. b), Forray 
Bence, Vörös Vanessza) 6. c. Gratulálunk 
az eredményekhez!                                         DJ

Köszönetnyilvánítás

A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelői 
és tanulói nevében szeretnénk megköszön-
ni a farsangi és Dorottya-napi felajánláso-
kat, valamint a tombolatárgyakat a kedves 
szülőknek, vállalkozóknak, üzleteknek: 
Zsikó Hús, Lángos Büfé, Bözsi Virág, Bar-
kácskuckó, Vas-műszaki üzlet, Coop üz-
letek, Molnár Optika, Ciron Bt, 100 �-os 
bolt, Otthon Mix Kisáruház, Profex 2000 
K�, Centi Méteráru-rövidáru, Oké Shop, 
Mentha Aquatica Gyógynövénybolt, Reál 
élelmiszerüzlet, BSE kosárlabdaszakosztá-
lya, Bázis Kutyatápszer, Éden cukrászda, 
Horgászbolt, Biobolt, Tercia Vendégház, 
Bát-Erzo K�, Brot K�, Gazdabolt, Virág-
mozaik, Bát-Grill, Aradi Attila vállalkozó, 
Tele a Tokom, Kőnig Virág.          Iskolavezetés

A Bonyhádi Pető� Sándor 
Evangélikus Gimnázium ál-

tal „Glasperlenspiel” címmel 
meghirdetett német nyelvi kultúrtörténeti 
és országismereti verseny írásbeli iskolai 
fordulójában 4 gézás diák mérette meg 
magát február 1-én. Teljesítményük alap-
ján ketten jutottak tovább a bonyhádi or-
szágos döntőbe: Schroth Kinga (7.A) a 4. 
helyen, Mattenheim Bálint (8.A) a 15. he-
lyen. Felkészítő tanáraik: Sümeginé Szép 
Mária és Postáné Herendi Yvett.

A Curie Matematikaverseny területi 
fordulójában 4 tanuló képviselte iskolán-
kat, közülük ketten továbbjutottak az orszá-
gos döntőbe: Schrothné Molnár Zsuzsanna 
tanítványa, Mattenheim Bálint (8.A) az 1. 
helyen, Németh Ágnes tanárnő tanítványa, 
Nagy Dávid (10.A) az 5. helyen.

A XXVIII. Bátaszéki Matematikaver-
seny döntőjébe iskolánkból bejutott Mat-
tenheim Bálint (8.A).

Február 6-án Sümegi József igazgató 
úr megtartotta a harmadik előadását a 
Tudományos Diákkör által meghirdetett 
előadás-sorozatában: „A cikádori csata az 

újabb kutatások fényében” címmel.
Február 7-én a Filharmónia i�úsági 

hangversenybérletének keretében a Pécsi 
Szimfonietta zenekar élvezetes és tanul-
ságos előadását hallgathattuk meg a Pető� 
Sándor Művelődési Házban.

Február 10-én (pénteken) tartottuk  
meg „A gimnázium éjszakája” elnevezé-
sű, immár hagyományos rendezvényün-
ket, amely 18 órától 24 óráig tartott. A 
diákok és a nevelőtestület tagjai először 
jelmezes, táncos felvonulást láthattak a 
farsang jegyében, majd az alábbi prog-
ramok közül választhattak az este folya-
mán: asztalitenisz, csocsó, sakk, kézmű-
ves foglalkozás, táncház, gyűjtemények, 
hobbik bemutatása, társasjátékok, kártya, 
�lmklub, karaoke, „szabadulás a gimiből” 
szabadulószoba. Az előző évek hagyo-
mányainak megfelelően a gimnázium ta-
nulóinak és nevelőinek fesztelen, vidám 
közös időtöltése kiváló közösségépítő 
programnak bizonyult, amely alkalmas 
volt arra is, hogy ötleteket adjon a diá-
koknak a szabadidő kulturált és hasznos 
eltöltésére. 

Február 13-án 18 órai kezdettel a gim-
názium előadótermében dr. Poór Balázs 
természetgyógyász főorvos tartott előadást 
„Felnőtteknek gyerekekről” címmel a szü-
lőknek, pedagógusoknak, érdeklődőknek.

Február 13-17-ig zajlott a hagyományos 
Géza-napi rendezvények sorába tartozó 
királyi pár választási kampányhét, mely-
nek zárásaként február 20-án a gimnázium 
tanulói szavaztak az új királyi párra. II. 
Géza királynak Egle Gyula Koppányt, 
Eufrozina királynénak Mesz Zsó�a Blan-
kát (11.A) választották meg. 

Február 13-án a névadó tiszteletére ren-
dezett programsorozat keretében mate-
matikából háziversenyt rendezett Schrot-
hné Molnár Zsuzsanna és Németh Ágnes 
tanárnő a 9. és 10. évfolyamos tanítvá-
nyaiknak. A versenyt Draskovits Vencel 
(10.A) nyerte meg, második lett Balogh 
Virág Zita (10.B), a harmadik helyezést 
Schroth Anna (9.A) érte el. 

Február 17-én és 18-án, Szekszárdon (a 
Garay J. Gimnáziumban) és Bonyhádon (a 
Vörösmarty M. Ált. Iskolában) rendezték 
meg a Curie Környezetvédelmi Verseny 

GÉZÁS HÍREK
Evangélikus Gimnázium ál
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I S K O L A I  H Í R E K

területi fordulóját a 9-12. osztályosoknak, 
illetve a 7-8. osztályosoknak. A 3 írásbeli 
forduló után a 10 legjobb csapatot hívták 
meg. Iskolánkat három csapat képviselte. 
A 8.A osztályosok – Pálnok Panna, Török 
Ramóna, Kovács Gertrúd – a  II. helyezést 
érték el. A 9. osztályosok – Göttlinger La-
ura, Mátrai Evelin, Renkecz Roxána – a 
VI. helyen végeztek, a 11. osztályosaink 
– Mesz Zsó�a Blanka, Bozsolik Zsó�, Sze-

keres Alíz – a IX. helyet érték el. Csapa-
tainkat Wernerné Győri Andrea tanárnő 
készítette fel.

Február 18-án zajlott a Diákolimpia 
asztalitenisz országos döntője, ahol Tol-
na megye legjobbjaként iskolánkat Puskás 
Petra 9.B osztályos tanuló képviselte.

Február 20-án tartotta meg Sümegi 
József igazgató úr a „Történelem ember-
közelben” című Tudományos Diákköri 
előadás-sorozatának 4. előadását „Kultú-
ra, művelődés és életmód a Zsigmond-ko-
ri Magyarországon” címmel.

Február 21-én rendeztük meg A Báta-
széki II. Géza Gimnázium hagyományos 
Géza-napi megyei szavalóversenyét. A 
témaválasztással idén a névadó II. Géza 
király emlékének adóztunk, aki 875 évvel 
ezelőtt (1142-ben) alapította Cikádor te-
lepülésen (a mai Bátaszéken) a cisztercita 
apátságot. A verseny témája volt: „Múlt-
idézés – nemzeti emlékezet a magyar 
költészetben”. A megye 4 gimnáziumából 

12 versenyző vett részt a megméretteté-
sen: a Bonyhádi Pető� Sándor Evangéli-
kus Gimnáziumból, a szekszárdi I. Béla 
Gimnáziumból, a Dombóvári Illyés Gyula 
Gimnáziumból és a házigazda Bátaszéki 
II. Géza Gimnáziumból. Az idei szava-
lóversenyünk immár a 30. volt a ver-
seny történetében. A zsűri tagjai voltak: 
Riglerné Stang Erika (a művelődési ház 
nyugalmazott igazgatónője), Sági Lajos-

né (a városi könyvtár igazgatónője), Egle 
Anikó (a szekszárdi Vendéglátó Szakkép-
ző Iskola pedagógusa), Csötönyi László 
(előadóművész, pedagógus, volt gézás 
diák). Ezúton is megköszönjük a Csö-
tönyi László és a Keresztély Gyula Városi 
Könyvtár által a versenyzők jutalmazásá-
ra felajánlott könyveket. Végeredmény: I. 
helyezett lett Szabó Bálint (Bátaszéki II. 
Géza Gimnázium), a II. helyezést Fa�a 
Borbála (Bonyhádi Pető� S. Evangélikus 
Gimnázium) érte el. Két III. helyezett 
lett: Göbl Gabriella (Bátaszéki II. Géza 
Gimnázium) és Schwara Anna (Bonyhádi 
Pető� Ev. Gimnázium). Két különdíjat is 
kiosztott a zsűri, amelyet: Illés Imola (II. 
Géza Gimnázium) és Auth Zseraldin ( I. 
Béla Gimnázium, Szekszárd) nyert el. A 
közönség szavazatai alapján a közönség-
díjat (amelyet Balog Viktor-emlékdíjnak 
nevezünk a tragikusan elhunyt egyko-
ri szavalónk emlékére) Schwara Anna 
(Bonyhád) kapta. Szavalóink felkészülését 

Prantner Béla tanár úr segítette. A ver-
senyt Horváth Jánosné tanárnő szervezte.

Február 23-án, a történelemórákon a 
szaktanárok rövid megemlékezést tartot-
tak a kommunizmus áldozatainak em-
léknapja alkalmából. 

Február 24-én a névadónkhoz kapcso-
lódó Géza-napi programsorozat részeként 
megrendeztük a hagyományos diákna-
pot. Az első órában a diákok különböző 
tanulságos előadást hallgathattak meg. A 
7.-8.-9. osztályosoknak Takácsné Biró Tí-
mea védőnő tartott a bőrápolással, a tisz-
tálkodással kapcsolatos higiéniai témájú 
előadást. A 10.-11. évfolyamos tanulók-
nak dr. Király Balázs rendőrőrnagy (volt 
gézás diák), a Szegedi Rendészeti Szak-
középiskola oktatója a pályaorientáció 
keretében bemutatta a rendőri hivatást. 
A 11.-12. évfolyamosok nagy érdeklődés-
sel hallgatták a drogprevenció jegyében 
tartott előadást, amelyben a Zsibriki Kal-
lódó I�úságot Mentő Missziós Támogató 
Alapítvány munkatársa és három, a prog-
ramban résztvevő �atal beszélt a drogozás 
veszélyeiről. A diáknap egy többfordulós, 
vidám vetélkedővel folytatódott, amelyben 
az osztályok alkotta csapatok versenyez-
tek egymással humoros és kreatív felada-
tok teljesítésével. Az egyes „állomásokon” 
többek között kvízkérdések, ügyességi fel-
adatok megoldása, �lmrészletek felismeré-
se, versírás, valamint a királyi pár részére 
ruhatervezés várt a csapatokra. A diáknapi 
programokat idén a 10.B osztály szervezte 
és bonyolította osztályfőnökük, Pál�y Pál 
tanár úr vezetésével. Az osztályok közötti 
versenyt a 12.A nyerte meg, három csapat 
lett holtversenyben a második: a 12.B, a 
9.AB és a 8.A. A diáknapot záró „királyi 
fogadásra” a Pető� Sándor Művelődési 
Házban került sor. Az iskola apraja-nagyja 
és a nevelőtestület tagjai meghallgatták az 
újonnan választott II. Géza király „trónbe-
szédét”, az osztályok hódolatként előadták 
a királyi pár tiszteletére írt szonettjeiket, 
végül Eufrozina királyné jelképes jutalmat 
adott át azon „alattvalóknak”, akik a tanév 
során az idegen nyelvekből nyelvvizsgát 
szereztek, akik a különböző tanulmányi és 
kulturális versenyeken, valamint a sport-
versenyeken kimagasló eredményeket ér-
tek el. 

Február 28-án került sor a Filharmó-
nia i�úsági hangversenybérletének utolsó 
előadására, amelyen a gödöllői Talamba 
Ütőegyüttes koncertjét hallgathattuk meg. 

Horváth Jánosné
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I N T E R J Ú

Beszélgetőpartnerem éppen egy eszten-
deje kezdte el a különleges chili paprikák 
termesztését, de már komoly sikereket 
tudhat magáénak. Termékeit számos he-
lyen ismerik, felhasználják éttermekben, 
de megtalálhatjuk az üzletek polcain is. 
Folyamatosan csörög a telefonja, e-ma-
ilben és személyesen is keresik az ország 
minden pontjáról. „Az egész nap nyüzs-
gés, pörgés, de nem is lehetne ezt másképp 
csinálni”, állítja Bárdos Viktor, a Janchili 
megálmodója.

A mezőgazdasági iskola elvégzése után 
sok mindennel foglalkozott: 
épített utat, fuvarozott, volt 
kondicionáló terme, segített 
édesapjának a család földjein, 
de dolgozott külföldön is.

– Mégis hogyan jött az ötlet, 
hogy chili paprikát termessz?

– A kevés örömet hozó 
munkák után szerettem vol-
na önállóan, egyedi ötlettel 
sikereket elérni. A mezőgaz-
daság adott volt, vadászként 
szeretek főzni – és tudok is 
– a fűszeres, csípős ízt min-
dig nagyon kedveltem. Kör-
beérdeklődve tapasztaltam, 
hogy Bátaszék és környékén senki sem 
foglalkozik komolyabban chili paprika 
termesztésével. Így mertem elkezdeni 
őstermelőként kisvállalkozásomat 2016 
márciusában az első tövek elültetésével. 
A paprikamagokat egy Amerikában élő 
barátomtól, illetve megbízható magyar 
kereskedőtől vásároltam. Szakszerű ter-
mesztését rengeteg utánajárás előzte meg. 
Nem csak könyvekből, internetes felüle-
teken kutatva, hanem fesztiválokra járva, 
szakemberekkel beszélgetve gyarapítot-
tam tudásomat. Közel egy éve tagja va-
gyok a Kapszaicin és a Kapszaicinfüggők 
Klubjának, ahol rengeteg információhoz 
juthatok. Egy év elteltével már saját titkos 
technikát is kifejlesztettem arra, hogyan 
lehet minél előbb kikeltetni egy magot, 
hogyan lehet vegyszer nélkül egészséges, 
jó minőségű zöldséget előállítani. A pap-
rikából nem csak őrleményt, de szószokat 
és savanyúságot is készítek.

– A paprika termesztését úgy tudom a la-
kásodban kezdted.

– Igen, most is körülbelül 3000 tő pap-
rikapalántával osztom meg a hálószobám. 
Ez a munka teljes embert kíván a nap 24 
órájában. A növények fejlődését folyama-
tosan �gyelem, az igényeikhez alakítottam 
az életem. Ha jön a jobb idő és napközben 
már elég meleg van, a töveket egyesével vi-
szem ki a szabadba; de ha úgy ítélem meg, 
hogy éjszaka megfázhatnak, akkor egyesé-
vel vissza is viszem a palántákat a lakásba.

– Milyen fajta paprikákkal dolgozol?
– A világ egyik legerősebb paprikájá-

ból készítek szószt. A Carolina Reaper kb. 

2 000 000 SHU értékű, ami azt jelenti, hogy 
egy csepp paprika erősségének a semlege-
sítéséhez 2 millió csepp cukros vízre van 
szükség. A Habanero paprika a másik 
kedvencem: kevésbé erős és jobban ismert 
fajta. A Magyarországon létező erős pap-
rikák kapszaicin tartalma (A kapszaicintől 
érezzük erősnek a paprikát.) meg sem kö-
zelíti az általam termesztett paprikákét. A 
feldolgozásukhoz különleges védőfelszere-
lésre van szükségem, mert a bőrrel érint-
kezve is már csípő, maró érzést okoznak. 
Èppen ezért termékeimet hígítatlanul soha 
ne fogyasszuk, kis mennyiségben alkal-
mazva ételek ízesítésére használjuk. 

– A termék megjelenése, dizájnja kinek az 
ötlete?

– Gyermekkoromban János öcsémet 
Jan csilinek becéztük. Tragikus halála na-
gyon megviselt és azt gondolom ez a név 
– Janchili – méltó emléket állít neki. A 
címkék, üvegek, termékek megjelenése 
az én elképzeléseimet tükrözi. Eddig csak 
pozitív visszajelzéseket kaptam, úgyhogy 

azt gondolom, ez is egy telitalálat volt.  
A marketing feladatokat is én végzem: aj-
tókon kopogtatok, szívesen keresem fel a 
partnereimet személyesen, de internetes 
oldalaimat is magam kezelem. Márciustól 
webshopon keresztül is elérhetőek lesznek 
a termékeim. (www.janchili.com)

– Terveidről mit tudhatunk?
– Az idei esztendőben szeretném a már 

meglévő termékeim skáláját gazdagíta-
ni: 16-18 féle paprikát ültettem, ezekből 
lesz majd fehér és fekete paprikaszószom 
is. A meglévő vásárlói köröm bővítésére 

nagyon jó esélyeim vannak: kü-
lönféle üzletláncokkal folytatok 
tárgyalásokat és tervezek beszál-
lítókkal való együttműködést is, 
mivel az egyre nagyobb igényeket 
valószínűleg egyedül nem fogom 
tudni kielégíteni, így szükséges 
lesz a kisvállalkozásomat is bő-
víteni. Együtt dolgozom Sárközi 
Péter és Makk Norbert chefekkel 
is, akikkel közösen próbálunk új, 
egyedi ízeket kikísérletezni. Sok 
tervem, vágyam és álmom van, 
amelyek közül egyet valóra is sze-
retnék váltani az idei II: Bátaszéki 
Bornapok keretében, mégpedig az 

Első Bátaszéki Chilievő Versenyt. Ezzel is 
szeretném népszerűsíteni a chilit Bátaszé-
ken. 

– Hogyan fogadta a családod a vállalko-
zásod?

– Édesapám eleinte kételkedett bennem, 
de a kezdeti elutasítása mára úgy érzem 
enyhült és büszke rám. Látja sikereim, a 
kitartásom, az akaraterőm és remélem 
neki is be tudom bizonyítani, hogy kitartó 
munkával – amiben az ember még örömét 
is leli – olyan elismerést lehet szerezni, 
amely a megélhetést is biztosítja.

Bárdos Viktor mosolyog! Végig a beszél-
getésünk alatt érzem, hogy tele van erővel, 
lelkesedéssel, szenvedélyesen szereti mun-
kája minden pillanatát.

A Turisztikai Információs Pontban is 
megvásárolható a Janchili. Bátran próbál-
ják ki ezeket a méreg erős szószokat, mert 
azt mondják a kapszaicin amellett, hogy 
csíp, még örömhormont is termel.

– Terveid megvalósításához további sok 
sikert kívánunk!                                               ok

Adunk egy TIP-et!
JA N C H I L I
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P R O G R A M A J Á N L Ó

A rendezvény születésnapja alkalmából, illetve születésnapom 
apropóján MINDEN KEDVES VENDÉGÜNK az est folya-
mán kapott belépőjegye árát, mely 700 Ft, teljes egészében 
levásárolhatja a Bakelit Party után, Húsvétig tartó akciónkban 
a „PÓLÓKOVÁCS” dekorboltban, Bátaszéken a Budai Udvar-
ban, egyedi póló, pulcsi, vagy saját fényképes bögre vásárlása 
esetén! 

Példa: egy bögre jelen pillanatban 1500 Ft nálunk, azonban 
ha részt veszel a rendezvényen, az ott kapott beváltható kupo-
noddal egyszeri 800 Ft értékben kapsz egy egyedileg dekorált 
bögrét! Pólónk ára 2800 Ft helyett NEKTEK 2100 Ft egészen 
Húsvétig!

Ez az akció CSAK a március 25-i „Születésnapi BAKELIT 
PARTY” vendégei részére érvényes, és Minden Kedves Ven-
dégünk egy kupont tud felhasználni, viszont a korán érkezők, 
az 500 Ft-os belépőjük mellé ugyanúgy megkapják a 700 Ft-os 
kupont!

Szeretettel várunk Benneteket 16-100 éves korig!
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E S E M É N Y

2016.01.01-től a családsegítés és a gyer-
mekjóléti szolgáltatás egy szakmai egység 
keretében, integráltan, egyrészt települé-
si szinten, mint család-és gyermekjóléti 
szolgálat, másrészt járási szinten, mint 
család-és gyermekjóléti központ került 
kialakításra. Mindkét ellátási forma köte-
lező feladata az észlelő- és jelzőrendszer, 
valamint a gyermekvédelem átfogó kap-
csolatrendszerének folyamatos működ-
tetése, a szakmai munka összehangolása. 
Ez megköveteli a folyamatos kapcsolat-
tartást a rendszer szereplői között, ezért 
rendkívül fontosak a veszélyeztetettséget 
észlelő- és jelzőrendszer működtetésére 
szolgáló esetmegbeszélések, esetkonferen-
ciák, szakmaközi megbeszélések és az éves 
szakmai tanácskozás. A fórumok lehetősé-
get kínálnak a problémák feltárására és a 
megoldási alternatívák megfogalmazására, 
de jó alkalmat jelentenek a kompetenciák 
tisztázására és a kompetenciahatárok fel-
állítására, segítve ezzel a gyermekvédelmi 
szakemberek együttes, a gyermekek ér-
dekét előtérbe helyező tevékenységét. A 
tanácskozás jó alkalom az egységes látás-
mód kialakítására, és a szemléletformá-
lásra is. A Gondozási Központ Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálata 2017.02.23-án 
tartotta éves Szakmai Tanácskozását. A 
tanácskozásra a jelzőrendszeri tagok (ne-
velési-oktatási intézmények vezetői, illet-
ve gyermekvédelmi felelősei, védőnők, 
gyermekorvos, gyámhivatal dolgozói, 
rendőrség stb.), valamint a szekszárdi Hu-

mánszolgáltató Központ igazgató asszonya 
kapott meghívást. A Tanácskozás témája 
volt a 2016. évi gyermekjóléti feladatellá-
tás áttekintése, az észlelő- és jelzőrendszer 
működésének éves értékelése, javaslatok 
megfogalmazása, a működés javítására, 
valamint az igazgató asszony adott tájé-
koztatást a jogszabályi változásokat követő 
egy éves közösen végzett szakmai munka 
tapasztalatairól. A Szakmai Tanácskozáson 
az intézményvezető tájékoztatta a résztve-
vőket a Szolgálat előző évi szakmai mun-
kájáról, majd Tolácziné Varga Zsuzsanna, 
a szekszárdi központ igazgató asszonya 
ismertette a központ esetmenedzsereinek 
munkáját és a jogszabályi változásokat 
követő egy éves, közösen végzett szakmai 
munka tapasztalatait. Ez a munka szoros 
együttműködést kíván a két intézmény kö-
zött, amely együttműködés a tavalyi évben 
jól működött. Elmondható, hogy a telepü-
lési jelzőrendszeri tagok között folyamatos 
volt az információ áramlás, sok esetben a 
tagok napi kapcsolatban voltak egymással. 
Az igazgató asszony beszédében kihangsú-
lyozta, hogy a segítő szakemberek részéről 
mindenki megteszi a lehető legtöbbet a 
településen élő gyermekek veszélyeztetett-
ségének megelőzése érdekében, de a legna-
gyobb hangsúly minden esetben a szülői 
felelősségen van. Borosné felhívta a �gyel-
met az észlelő- és jelzőrendszer munká-
jának a fontosságára, melynek elsődleges 
feladata a folyamatos tájékoztatás, infor-
máció csere, jelzési kötelezettség. A jelző-

rendszer fontos része a település lakossága. 
Ők ugyan nem a szakmai jelzőrendszer 
tagjai, de jelentős szerepük van a családon 
belüli erőszak és a gyermekek veszélyez-
tetettségének megelőzésében, hiszen sok 
esetben ők azok, akik elsőként észlelik a 
problémákat. Milyen formában lehet je-
lezni a szolgálat felé? A jelzés történhet 
személyesen, írásban, szóban, telefonon. 
Azon dolgozunk, hogy a jelzések írásos 
formában rögzítésre kerüljenek a bejelen-
tő által. A szolgálatnál tett jelzéseket szigo-
rúan zártan kezeljük! Az észlelő- és jelző-
rendszer működésének célja a problémák 
időben történő felismerése és azok miha-
marabbi enyhítése, megoldása, valamint a 
már kialakult veszélyeztetettség és krízis-
helyzet következményeinek enyhítése, az 
ehhez vezető okok feltárása és a probléma 
forrásának feloldása. Bízunk abban, hogy 
az elkövetkezőkben is szoros és hatékony 
szakmai kapcsolatban tudunk tovább dol-
gozni a jelzőrendszeri tagokkal és a lakos-
sággal. Nagyon köszönjük mindenkinek, 
aki segítette és segíti munkánkat!

Ezúton kérjük a lakosságot, ha infor-
mációja van olyan személyről, családról, 
akinél krízishelyzetet tapasztal, vagy elha-
nyagolt, súlyosan veszélyeztetett gyermek-
ről szerez tudomást, tegye meg bejelenté-
sét személyesen vagy írásban, a Bátaszéki 
Gondozási Központ Budai utca 21. számú 
épületében a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál. Tel.: 06-74/491-622; 591-113

-Borosné-

SZAKMAI TANÁCSKOZÁS
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HÍREK A KLUBBÓL
,,Mesterségem címere” elnevezésű prog-
ramsorozatunk első vendége Dózsa Atti-
láné Erzsike konduktor, gyógytestnevelő 
volt. A Gondozási Központ Nappali Intéz-
ményében 2017.02.23-án 9 órára megtelt a 
társalgó érdeklődő, kíváncsi emberekkel. 
Az esemény egyik legszívmelengetőbb él-
ménye, Hegedüs Nimród érkezése és be-
mutatkozása volt. A harmadik hónapját 
betöltött �úcskát a Védőnői Szolgálattal 
együttműködésben édesanyja – Hermina – 
hozta el hozzánk, hogy a �úcska segítségé-
vel bemutathassuk azokat a mozdulatokat, 
melyek a konduktor szakember munkája 
során rengeteg információt szolgáltatnak 
a gyermekek állapotáról, esetleges későbbi 
problémákról. Természetesen i�ú vendé-
günknél minden tökéletesen működött. 
Ahogy körbe néztem a teremben, csupa fá-
tyolos tekintetű, de nagyon vidám arcokat 
láttam. Közben szakemberünk folyamato-
san mesélt, hogy milyen esetekben és mi-
kor kell és érdemes segítséget kérni, amikor 
egy új kisgyermek érkezik a családba. Az 
élményszerű bemutatót követően Prof. dr 
Katona Ferenc által kifejlesztett módszer-
ről láthattunk videót, mely a konduktorok 
tevékenységét ismertette. A Katona mód-
szer főként, de nem kizárólag, az oxigénhi-
ány miatt károsodott csecsemők kezelésére 

alkalmas. Lényege, hogy a minden csecse-
mővel veleszületetten jelen lévő, ún. komp-
lex elemi mozgásmintákat (mászás, ülésbe 
húzódzkodás, ülésbe emelkedés, kúszás, 
stb.) napi rendszerességgel kiváltjuk a �atal 
csecsemőben. A mozgás kiváltását az agy 
„serkentésével” érjük el azáltal, hogy a cse-
csemőt különböző gravitációs helyzetekbe 
hozzuk, ami aktiválja az agy azon részét, 
ahol ezek az elemi mozgásminták tárolva 

vannak. Az agyból kifutó „parancs” hatá-
sára létrejön a mozgásminta, a végrehajtott 
mozgásról pedig visszajut az agyba az in-
formáció. A mozgásminták kiváltása igen 
egyszerű, ezért a szülőknek minden ne-
hézség nélkül megtaníthatók, ezúton biz-
tosítható a feladatok napi rendszerességgel 
történő végeztetése, ami a siker alapvető 

feltétele. Emellett a szülő tevékeny része-
se lehet a terápiának, (www.koraszulott.
com). A Katona-módszer a problémás 
esetek 45%-nál teljes gyógyulást, 35-40%-
nál állapotjavulást, míg 10-15%-nál saj-
nos nem hoz eredményt. A találkozó vé-
gén pedig az időseket közvetlenül érintő 
TAPE technikával ismerkedhettünk meg. 
A Kinesio Tape technika egy önállóan és 
a mozgás szervrendszer problémájának 
kezelésére kiegészítésként is alkalmazható 
terápia, mely az adott terület, vagy érintett 
izom támogatását, működésének helyreál-
lítását segíti, eredményezi. A színes szala-
gok nem tartalmaznak hatóanyagot, gyó-
gyító hatást a szakszerű felhelyezéssel vált 
ki a szakember, mivel megfelelő helyzetbe 
hozza az izmokat, javítja a véráramlást és 
így csillapítja a fájdalmat. Dózsáné Erzsi 
bemutatott egy váll és egy térd ragasztást 
az arra vállalkozó időseknél. Eredmények-
ről még nem tudunk beszámolni, de talán 
nem véletlen az egyre szélesebb körű elter-
jedése, felhasználása e módszernek. 2017. 
március 30-án dr Ligeti Judit főorvos asz-
szony lesz a vendégünk. A bőrrákról és an-
nak megelőzéséről tart előadást. A találko-
zó idején előzetes bejelentkezés ellenében 
anyajegy-szűrést is végez. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk.             -Hódi-

Finomabb rezgésű embereket �no-
mabb módszerekkel kell meggyógyí-
tani. A Gyógyító Érintés Önmagunk 
és mások kezelésére irányul. A másik 
emberre úgy hat, hogy beindítja az 
Öngyógyító folyamatait. Ha valaki-
vel probléma van a családban, csön-
det-békét teremtek magamban, majd 
elmondom neki szeretettel: a Fény vál-
jon Áldássá Bennem és Benned. Segít 
mindennek és mindenkinek, aki be 
tudja fogadni a Fényt. Természetesen 
a Gyógyító Érintés megtanulható, de 
többnyire beavatási szertartást követő-
en alkalmazható hatékonyan. Jó szívvel 
ajánlom a módszer megtanulását, a 
nyugati orvoslás módszereire nem jól 
reagáló betegségek kiegészítő kezelésé-
re, önmagunk vagy szeretteink vitalitá-
sának fokozására. 

dr. Kovács Klára

Gyógyító Érintés
Ismét sikeres véradás volt 
február 23-án a bátaszé-
ki művelődési házban. Dr. 
Kovács Klára nagy tisztelettel 
és szeretettel köszöni meg a vérel-
látás folyamatosságán igyekvő egész-
ségügyi dolgozók és a bátaszéki véradást 
szervezők nevében a városlakók lelkes 
és önzetlen véradományát. Nagy öröm, 
hogy 130%-ra teljesítette Bátaszék a 
Vöröskereszt tervét. A tervezett 65 egy-
ség vér volt. 94 megjelent donorból 84 
fő egészséges volt és vért adott. Ebből 8 
fő új donorként jelent meg. Szívből kö-
szönjük a szívből jövő adományukat. 
Bátaszék Város Önkormányzata 500�-os 
étkezési utalvánnyal támogatta a véradó-
kat. Következő véradás június 2-án lesz a 
Kossuth utcai óvodában a Nemzeti Bor 
Maraton rendezvény keretén belül. 

dr. Kovács Klára

VÉRADÁS

Kovács Klára nagy tisztelettel 
és szeretettel köszöni meg a vérel-
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A kullancsok sok betegség – 
például a Lyme-kór – hordozói 
és néhány fajuk mérgező is. 
Bizonyos egyedek csípése kul-
lancs okozta agyvelőgyulladást 
eredményezhet. A betegség 
tünetei: étvágytalanság, izom-
gyengeség, levertség, mozgá-
szavar, szemtekerezgés (a szem akaratlan 
oldalirányú elmozdulása), illetve az egyre 
súlyosbodó, a lábaktól felfelé induló bénu-
lás. Ez nagyon veszélyes, mivel a folyamat 
során a légzőizmok is megbénulhatnak. A 
legtöbb vírusfertőzéshez hasonlóan ennek 
a betegségnek sincs gyógymódja, csak a 

tüneteket lehet enyhíteni. 
Fontos tudni, hogy a védőol-
tás a kullancsok által terjesz-
tett betegségek közül csak 
a vírusos agyvelőgyulladás 
ellen véd, a Lyme-kór ellen 
nem! A védőoltás 1 éves kor 
felett adható, a folyamatos 

védelem fenntartásának érdekében pedig 
emlékeztető oltások szükségesek. Kezelés 
– megelőzés: a kullancsokat a lehető legy-
gyorsabban ki kell szedni! A legjobb, ha a 
kullancsot csipesz segítségével óvatosan, 
mégis határozottan eltávolítjuk. Ha a kul-
lancs feje bent maradt, azt el kell távolítani, 

mert elhúzódó gyulladást okozhat és a mé-
lyebben fekvő szövetekbe is bekerülhet. Ha 
sikeresen eltávolítottuk, nem indokolt az 
orvoshoz fordulás. Ha azonban az állatot 
nem sikerül kiszednünk, vagy úgy érezzük, 
nem szívesen próbálkoznánk az eltávolítá-
sával, akkor keressünk fel szakembert. A 
legjobb orvoslás azonban az, hogy előrelá-
tóan gondolkodunk. Ha kirándulni indu-
lunk, megfelelően öltözzünk fel, ne hagy-
junk túl sok támadási felületet magunkon, 
használjunk kullancsriasztót és �gyeljük a 
tájékoztatókat, melyek felhívják a �gyel-
münket a fokozottan veszélyes helyekre és 
időszakokra.                 Verebes Dóra – védőnő

BUNDÁZOTT PARTY PACK
6 személy részére:   9 600.- 4 személy részére:   6 900.-
6 szelet sokmagos rántott karaj 4 szelet sokmagos rántott karaj
6 szelet rántott csirkemell 4 szelet rántott csirkemell
6 szelet párizsi sertéskaraj 4 szelet rántott karaj
3 szelet rántott sajt 2 szelet rántott sajt
6 db csípős csirke szárny 4 db csípős csirke szárny
3 adag párolt rizs 2 adag párolt rizs
3 adag fűszeres sültburgonya 2 adag fűszeres sült burgonya
18 szelet csemegeuborka 12 szelet csemege uborka

ROSTON PARTY PACK
6 személy részére:   9 600.- 4 személy részére:   6 900.-
6 szelet rostonsült tarja 4 szelet rostonsült tarja 
6 szelet rostonsült karaj 4 szelet rostonsült karaj
6 szelet rostonsült csirkemell 4 szelet rostonsült csirkemell
3 szelet grillsajt 2 szelet grillsajt
3 szelet rostonsült csirkecomb 2 szelet rostonsült csirkecomb                                               
3 adag párolt rizs 2 adag párolt rizs 
3 adag fűszeres sültburgonya 2 adag fűszeres sültburgonya
18 szelet csemegeuborka 12 szelet csemegeuborka 

PARTY MIX PACK
6 személy részére:   9 600.- 4 személy részére:   6 900.-
6 szelet rántott karaj 4 szelet rántott karaj
6 szelet roston tarja 4 szelet roston tarja
6 szelet rántott sajt 4 szelet rántott sajt
3 db roston csirkecomb 2 db roston csirkecomb
3 db csípős csirke szárny 2 db csípős csirke szárny
3 adag párolt rizs 2 adag párolt rizs
3 adag fűszeres sültburgonya 2 adag fűszeres sültburgonya
18 db csemegeuborka 12 db csemegeuborka 

A megrendelt csomagjaink mellé kedvezményes áron rendelhető:
Cápaharcsa filé rántva 450.- /szelet
Cápaharcsa filé roston 450.- /szelet
Panírozott rákolló 650.- /3 db
Milánói makaróni 500.- /adag
Bolognai makaróni 500.- /adag 
Fűszeres steakburgonya 280.- /adag
Sültburgonya 250.- /adag  
Savanyúságok 250.- /adag
(káposzta, ecetes paprika, cseresznyepapr. stb.) 

A rendelés leadásakor érdeklődjön az aktuális választékról!

Zöld mix saláta (jégsal., vöröskáp., sárgarépa, kígyóub., paradi.) 450.- /
adag. Öntetek: Ezer sziget, fokhagymás, kapros, csípős, 150.- /adag

Az ár tartalmazza a csomagolóanyag és Bátaszékre történő kiszállítás 
díját. A kiszállítási idő függ a sorban álló rendelések és kiszállítások szá-
mától. Kérjük, kedves vendégeinket a rendelés leadásakor érdeklődje-
nek a szállítás várható idejéről. Amennyiben Ön szállítja el a megrendelt 
ételt, vendégünk egy finom kávéra!

Mit érdemes tudni a kullancscsípésekrôl?

TALIZMÁN VENDÉGLÔ
Party Csomagok

7140 Bátaszék, Garay J. u. 149 • Tel.: +36-74/491-590 
• Mobil: +36-20/218-7870
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Március 22. szerda
OVIVÁRÓ NYÍLT NAP

Helye: Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda 
és Bölcsőde

További információ: Simon Csabáné, 
74/591-003

Március 24. péntek
XXVIII. BÁTASZÉKI MATEMATIKA 

VERSENY DÖNTŐ
Helye: Kanizsai Dorottya Általános Iskola

További információk: Károlyi Károly, 
74/491-405

Március 25. szombat
BAKELIT-PARTY

Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
További információk: Kovács Norbert 

70/772-2048

Március 30. csütörtök
ANYAJEGYSZŰRÉS

Előadás Dr Ligeti Judit főorvos
Helye: Indősek Napközi Otthona

További információk: Hódi Katalin 
74/491-706

Március 31. péntek
SZÉKTÁRSASÁG SZAKMAI NAPJA
Helye: Kersztély Gyula Városi Könyvtár

További információ:  
Sági Lajosné 74/493-076

Április 1. szombat 16.30 óra
LABDARÚGÁS

Bátaszék-Dunaföldvár felnőtt mérkőzés
Helye: Vicze János Városi Sportpálya

További információ: Dorn Ernő 30/212-3675

Április 5. szerda
HOLLYWOOD TÚRA

Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
További információ: Kalmár Éva, 74/493-690

Április 7. péntek
KÖLTÉSZET NAPJA,  

MEGEMLÉKEZÉS 
Helye: Keresztély Gyula Városi Könyvtár

További információ: Könyvbarát klub, 
Csiki Béláné, 30/328-9109

Április 8. szombat
ROMA VILÁGNAP – KIÁLLÍTÁS
Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház

További információ: Bihari Ilonka,  
30/235-1197

TAVASZI BÁTASZÉK KARATE 
BAJNOKSÁG

Helye: Bátaszéki Városi Sportcsarnok
További információk:  

Nagy Ákos 30/266-1235

HÚSVÉTI KÉZMŰVES  
A NAGYCSALÁDOSOKKAL

Helye: Keresztély Gyula Városi Könyvtár
További információ:  

Simondi Zita 20/551-4402

Április 11. kedd
VERS-VÁROS

Helye: Templom – Romkert
További információ: Kalmár Éva 74/483-690

Április 13. csütörtök 17.00 óra
HÚSVÉTI KÉZMŰVES

Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
További információ: Kismődi Rita, 74/493-690

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 20. csütörtök
FILMKLUB,

BARKUTI BALÁZS
Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
További információk: Ócsai Krisztina, 

74/493-690

Április 22. szombat
FÖLD NAPJA, MOLYHOS PIKNIK

Helye: Orbán hegy, Molyhos Tölgy
További információk: Kalmár Éva, 74/493-690

NYUGDÍJASOK LOCSOLÓ BÁLJA
Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház

További információ: Dóra Lajos, 30/636-0440

Április 25. kedd
ELKÉSZÜLNI, VIGYÁZZ, RAJT!

Helye: Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde

További információ: Simon Csabáné, 
74/591-003

Április 27. csütörtök
TÁNC VILÁGNAPJA 

Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház
További információ: Halasi Henrietta, 

74/591-405

Április 29. szombat 
VÁROSTAKARÍTÁS

Helye. Bátaszék közterületei
További információk: Bátaszék 

Város Önkormányzata, 74/591-500

LABDARÚGÁS 15.00 ÉS 17.00
Bátaszék – Őcsény U19 

és felnőtt mérkőzés
Helye: Vicze János Városi Sportpálya

További információk:  
Dorn Ernő 30/212-3675

Április hónapban
MINI GALÉRIA NYITVATARTÁSI 

IDŐBEN LÁTOGATHATÓ
Helye: Kersztély Gyula Városi Könyvtár

További információ: 
Sági Lajosné, 74/491-076

Minden hétfőn 19.00-20.00 óráig
AEROBIK 

Helye: Pető� 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, 

39/358-5442

Minden csütörtökön 18.00-19.00 óráig
GYÓGYTORNA

Helye: Bátaszéki Sportcsarnok, 
tükrös terme. 

További információ: 
Dózsa Attiláné, 30/215-3886

Minden pénteken 17.30-18.30 óráig
PILATES

Helye: Bátaszéki Sportcsarnok, tükrös 
terme. További információ: Istvánovics 

Ildikó, 30/777-5621
Minden szombaton

JÁTSZÓHÁZ: 9.00-11.00 ÓRÁIG
Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház

További információ: 
Kalmár Éva 74/493-690

PROGRAMAJÁNLÓ
M Á R C I U S – Á P R I L I S  H Ó N A P B A N 
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FELHÍVÁS
TISZTELT ÁLLATTARTÓK!
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet alapján 
az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat 
állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
– a 3 hónapos kort elért ebeket esetében 30 napon belül,
– az első oltást követően 6 hónapon belül,
– ezt követően évenként egy alkalommal.
Az állattartó köteles továbbá az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét el-
lenőrző hatóság felszólítására bemutatni, illetve az eb tulajdonátruházása esetén az új tulajdo-
nosnak átadni. 
A veszettség elleni védőoltást valamennyi szolgáltató állatorvos elvégezheti. 
Felhívjuk szíves �gyelmüket, hogy az ebek évenkénti veszettség 
elleni oltásáról minden ebtulajdonos szíveskedjék gondoskodni. 
Felhívjuk a tisztelt ebtartók �gyelmét arra is, hogy a 
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján a 4 hóna-
posnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) 
megjelölve tartható. Veszettség ellen csak az elektronikus 
transzponderrel megjelölt eb oltható, ezért szíveskedjenek az 
ebtulajdonosok az ebek transzponderrel történő megjelölé-
séről is gondoskodni. 

A jelentkezőktől olyan fotósorozatot vár, 
amelyben a fotográfus Bátaszék város 
természeti és épített környezetét, hagyo-
mányai, kulturális eseményeit mutatják 
be. A pályázók képekben jelenítsék meg a 
városhoz fűződő érzéseiket, érzelmeiket, 
személyes kötődésüket.

Nevezés technikai feltételei
File típus: JPEG, a legmagasabb képminő-
séggel elmentve. A kép hosszabbik oldala: 
4000 pixel. Mindenki csak saját fotókkal 
pályázhat. A fotósorozat minimum 15 kü-
lönálló képből álljon.
A pályázatnak nevezési díja nincs.

A pályázat benyújtásának 
módja

A pályamunkákat kizárólag digitális for-
mában, pendrive-on, DVD-n adhatják be 
személyesen vagy postai úton a következő 
címre: 7140 Bátaszék, Hősök tere 7., illet-
ve a muvhazbataszek@gmail.com-ra.

A pályázók személyes adataikat, a képcí-
meket és képaláírásokat a fotók rendelke-
zésre bocsájtásakor adják meg. Tudomá-
sul veszik, hogy a nagyfelbontású képek 
közül a kiválasztottak kiállításra kerülnek. 
Hozzájárulnak a fotók szabad – nem ke-
reskedelmi – felhasználásához. Ehhez 
térítésmentes hozzájárulási nyilatkozat 
megadása kötelező.

Díjazás
Fődíj: A nyertes fotósorozat kiállításra 
kerül a bátaszéki Pető� Sándor Művelő-
dési Ház kiállító termében. A kiállítással 
kapcsolatos összes költséget a Bátaszékért 
Marketing Nonpro�t K�. vállalja.
Közönségdíj: Bemutatkozási lehetőség a 
bátaszéki Cikádor újságban és a Cikádor 
Magazinban.

Pályázati naptár
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. május 31.

A zsűrizés időpontja: 2017. június 9.
A pályázók értesítése:2017. június 16.

Ünnepélyes kiállításmegnyitó: 
2017. július 1.

A pályázatokat elbírálását szakmai zsűri 
végzi. Bátaszék Város Önkormányzata le-
hetőséget ad a város honlapján közönség-
szavazásra. A 2017. június 1-9-ig közétett 
pályamunkák közül a legtöbb szavazatot 
szerző fotó kapja a különdíjat.

További információk
Ócsai Krisztina, Bátaszékért Marketing 
Nonpro�t K�. Bátaszék, Hősök tere 7. 

Tel: 74/493-690 
E-mail: muvhazbataszek@gmail.com

MOLYHOS 
JÁTSZÓHÁZ

Minden szombaton
játszóház

9.00–11.00 óráig
a Pető� Sándor Művelődési 

Házban

Első alkalom: 
2017. március 4.

A program díjtalan
Váltócipőt hozz magaddal!

FOTÓPÁLYÁZAT
„Az én Bátaszékem”

címmel a Bátaszékért Marketing Nonpro�t K�. fotópályázatot ír ki.
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H Í R E K

Az életem teljesen hétköznapi, mint más 
embereké általában. Gyerekkoromban már 
megérintett Jézus azzal, hogy szerettem hit-
tanórára, istentiszteletre és bibliaórára járni 
anyukámmal. Fiatal felnőttként aztán eltá-
volodtam mindettől, de lélekben mindig 
vágytam rá, és kerestem valamit, ami hi-
ányzott. A keresztyén hitélet körülbelül tíz 
évvel ezelőtt kezdődött újra. Nagyon lentről 
indultam. Újból templomba járó lettem, és 
azt gondoltam ennyi elég. Közben a gyüleke-
zetben az a megtiszteltetés ért, hogy presbi-
ternek választottak. Elkezdődtek a közösségi 
programok: csendes délutánok vasárnapon-
ként, presbiteri konferenciák, táborok, csalá-
di napok, az ünnepek bensőséges együttléte, 
más gyülekezetekkel való találkozások, is-
merkedések. És közben elkezdődött a Szent-
lélek munkája is bennem. De bizonytalannak 
éreztem magam a hitemben. Eléggé negatív 
voltam, a családommal szemben sokszor ér-
tetlen, vitatkozó, nyughatatlan, goromba. Pár 
éve történt egy baleset az életemben. Kór-
házba kerülve volt időm sokat gondolkodni 
az eddigi életemről. Itt állt össze minden, 
amit Jézusról, az Általa való bűnbocsánat-
ról addig tudtam. Minden órában imádkoz-
tam és úgy éreztem végig, hogy nincs fájdal-
mam. Velem volt az Úr végig. Felemelt és a 
tenyerén hordozott. Meggyógyította a tes-
temet és a lelkemet. Innentől voltam biztos, 
hogy igazán Hozzá tartozom. Átéltem azt, 
amire mindig vágytam. Békesség töltötte be 
a lelkem. Megtanultam békésen élni a család-
tagjaimmal. Mindennap imádsággal kezdem 
a napot, tudok másokért imádkozni, el tudok 

csendesedni és Jézussal élni. Az életem telje-
sen megváltozott, és úgy érzem, nem tudnék 
már másképp élni. Örülök, ha a gyülekezet-
ben segíthetek bármit. Helyére került az 

életem a hit által. Ebben 
nagy segítséget és meg-
erősítést kaptam. Részt 
vehettem egy éve egy 4 
napos református Curs-
illón (lelki hétvége), ami 
még sokat segített abban, 
hogy megújult ember-
ként állhatok az Úr előtt. 
Bárhol kész vagyok el-
mondani az Ő hatalmas 
kegyelmét, jóságát és szeretetét.

Halmosi Jánosné

Ab.Ref. helyreigazítás: februári lapszámunkban az 
ab.ref Istenre bíztam az életemet: Találkozás Istennel 
(1) cikk írója Bölcsföldi Blanka, aki a gyermekek kö-
zött és a református napköziben szolgál.         (szerk.)

HITOKTATÁS: 2017/18-as tanév-
re minden érdeklődő gyermeket 
szívesen várunk a zenés – beszél-
getős – lelkileg tartalmas alkalma-
inkra. Beiratkozás az iskolában az 
iskola szervezése szerint.

REFORMÁCIÓ 500: Aki komolyan 
elkötelezett az iránt, hogy Isten a lelki 
növekedését hétről hétre táplálja, az 
éljen az Általa adott növekedést táp-
láló eszközökkel: Igéjével, a Vele való 
beszélgetéssel, a hívő közösséggel, és a 
hited megélésével a világban. Az ige-
hirdetéseket a youtube lejátszási listá-
in megtalálod: www.youtube.com/user/
abreformatus. A JELLEMRŐL SZÓLÓ 
SOROZATUNKBAN előbb önmagad-
ra, majd a dolgaidra, és a kapcsolataid-
ra összpontosíthattál. Úgy látni magad, 
ahogy Isten lát téged. Ez a jellemvonás 
az alázatosság. Úgy látni a dolgaidat, 
ahogy Isten látja. Ez a jellemvonás az 
igazságszeretet. Úgy tekinteni a kapcso-
lataidra, ahogy Isten szeretné látni. Ez a 
jellemvonás a bölcsesség, melynek része 
a békességteremtés. Elhangzik igehirde-
tés a jellemformálódás motivációjáról és 
céljáról is. A húsvétig tartó időszakban 

új sorozat következik: SZABADDÁ ::: 
A GALATÁKHOZ ÍRT LEVÉL. Ez az 
a bibliai könyv, ami röviden és tisztán 
elmondja, hogy hogyan leszel szabad és 
igaz Isten előtt. Bizonyos vallásos szoká-
sok kellenek-e ehhez?! Húsvétra készül-
ve segíteni fog a levél, hogy tisztábban 
ragyogjon előtted az Úr Jézus örömhíre!

Várunk családoddal: ISTENTISZTE-
LET ÉS GYERMEKALKALOM vasár-
nap 10:30. A hétköznapokban befogadó 
közösség vár minket. Ezekre a hétközi 
alkalmainkra is hívunk: NŐI KÖR (kedd 
17:00), FÉRFIKÖR (kedd 18:30), SZI-
VÁRVÁNY OTTHON (kedd 10:00), 
CSEPPECSKE BABA-MAMA KLUB 
(kéthetente kedd 10:00; érdeklődni: www.
facebook.com/groups/cseppecske), OFF/
ON IFJÚSÁGI ALKALOM péntek 18:00. 
Gyülekezeti hírek, események: www.face-
book.com/bataszekreformatus

Áldott húsvétot kíván a református kö-
zösség!                              Fekete Zoltán, lelkész
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AB.REF HÍREK

Halmosi Jánosné, 
presbiter

Sokszor értetlen, vitatkozó, nyughatatlan voltam
TALÁLKOZÁSOK ISTENNEL (2.) 
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H Í R E K

Ezt a vérpezsdítő indulót ma már nem 
zengik, és amikor zengték akkor sem ab-
ban a vonatkozásban, amelyben – napja-
inkban egészen más oldalról megközelítve 
– bizony elgondolkodtató felhívás lehet. 
Egészen egyszerűen földhözragadtakká 
váltunk. Nem Móra Földhözragadt Jáno-
sához hasonlóvá, aki első világháborús 
parasztkatona, s aki roham közben „be-
lemarkol a föltúrt földbe, szétmorzsolta, a 
szagát beszívta, a nyelve hegyére vette, és 
hátra szólt a tisztjének: Hadnagy, ez ám a 
föld!”. Nem. Erről nincs szó. De arról igen, 
hogy dacára annak, hogy meghódította 
az emberiség a tudomány segítségével a 
földet, a levegőt, a vizeket, bejárta az uni-
verzum számos ismeretlen rejtekét, nem 
vagyunk képesek elszakadni, lélekben fel-
emelkedve legalább néha elhagyni a földi 
dolgok nélkülözhetetlennek vélt eszközeit, 
módszereit. Nem kell megtanulni, sem ví-
zen sem levegőben járni, de magasságokba 
emelhet a tény, hogy vannak tántoríthatat-
lan elveink, melyek nem megvásároltak, 
melyeket nem engedünk el, melyek saját 
értékrendünkhöz igazodnak. Rádöbbentő 
erőjűvé válhat az a felismerés, hogy egy-
más szavába vágó, türelmetlen világunk-
ban, a nagy és erőszakos hang helyett, hal-
kan is győztessé válhatunk az ordításban. 
Lélekemelő. Bár kicsit emelkedhetünk, de 

az öröme nagy. Roppant divatos jelszó, 
hogy éljünk a mának a jelennek. Ha nem 
tekintünk sem hátra sem előre, akkor csak 
tobzódunk a múlt gyökere, és a jövő cél-
ja nélkül. Pedig felülemelkedni, erőt adni 
a világosan látott cél és a küzdelem ereje 
által lehet. Gyorsan élve a jelent, a �nom 
érzékelőket is elnyomjuk magunkban. Ha 
ezek elvesznek, eltompulnak, elveszítjük 
önmagunkban a lényeget, nem érezhetjük 
magunkat hitelesnek. Önmagunkat és a 
felemelkedés titkát úgy érhetjük el, és úgy 
őrizhetjük meg, ha nem a felületes dolgok, 
a külső elvárások számítanak, hanem ön-
magunk megőrzése, széljárásoktól, divat-
tól, ordító nagy szavaktól függetlenül. Meg 
kellene nyugodni, kisebb zajjal, nagyobb 
toleranciával, háborgás nélkül élni, ekkor 
kelhet, mozdulhat életre a lélek, aminek 
munkája és mozgása felemel. Jó lenne va-
lóban távlatot állítani, mert nem lenne cél-
szerű elveszíteni szem elől azt a nem várt, 
de kikerülhetetlen tényt, hogy élhetjük az 
életünket földhöz ragadtan, élhetjük fölé 
emelkedve, de egyszer az út végén olyan 
perspektíva előtt állunk, ahová nem lehet 
megérkezni felmálházva csomagokkal, 
batyukkal, földi rangjainkkal és szerze-
ményeinkkel. A lélek kísér el egyedül. Mé-
szöly Miklós gondolatával: „ne maradjunk 
meg bigottul testnek”.                 Müller Zsuzsa

Mini Galéria
FARKAS ROXÁNA RAJZAI 
Megtekinthető: márciusban

Örömmel tudatjuk, hogy városunkban a Széktársaság az Afá-
zia témakörben zártkörű tudományos ülést tart 2017. március 
31-n, pénteken. A programban megismerkedünk Komanovics 
István Szórengeteg című munkájával, amellyel segíteni tudunk 
minden olyan embernek, akinek betegség miatt, lelki zavarok 
miatt vagy más okból kommunikációs nehézsége van. Példát 
szeretnénk adni más közösségeknek is, hogy összefogással óri-
ási segítséget lehet adni embertársainknak. Minderről öröm-
mel tudósítjuk a bátaszéki polgárokat. 

Széktársaság

A VÁROSI KÖNYVTÁR 
HÍREI

„Föl, föl, ti rabjai a földnek!”

Oktatási intézményeknek oktatási célra 
a belépés továbbra is ingyenes!

TÁJÉKOZTATÓ
2017. március 1-jétől a Bátaszéki Tájházba a belépő ára:

Felnőtt jegy:    700 Ft/fő
Gyermekjegy (16 év alatt):  350 Ft/fő
Diákjegy:    350 Ft/fő
Nyugdíjas jegy:   350 Ft/fő
Csoportos (15 fő felett): 10. 000 Ft

ÉVÉRTÉKELÉS A BÁTASZÉKI 
FELVIDÉK NÉPTÁNC 

EGYESÜLETNÉL
Az egyesület 2017. február 23-án, csü-
törtökön tartotta éves közgyűlését. A 
gyűlést – mely a megjelentek számát ille-
tően határozatképes volt – Kalmár Éva az 
egyesület elnöke vezette az előre megje-
lölt napirendi pontok alapján. A 2016. évi 
szakmai beszámolót, valamint a 2017-es 
évi programtervezetet szintén Kalmár 
Éva, a 2016. évi pénzügyi beszámolót Kiss 
Beatrix, az egyesület titkára ismertette. Az 
egyesület minden szempontból sikeres 
évet tudhat maga mögött. Alapszabályuk 
módosítását követően tisztújításra került 
sor. A megválasztott vezetőségi tagok 
mandátumukat öt évre kapták meg.

A vezetőség tagjai:
 elnök Kalmár Éva 
 alelnök Szabóné Béda Anita
 titkár Kiss Beatrix

Az egyesület és a jelenlegi vezetőség kö-
szöni a leköszönő vezetőségi tagok több 
éves áldozatos munkáját.                           KÉ
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E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K

2017. 02. 19-én tartotta közgyűlését a Báta-
széki Horgász Egyesület. Az 1947-ben lét-
rejött egyesület idén ünnepli fennállásának 
70. évfordulóját, melyet az idei horgászna-
pon méltóképpen szeretne megünnepelni. 
A szokásoknak megfelelően február végén, 
vasárnap került megrendezésre a horgász 
közgyűlés. A Polgármesteri Hivatal adott 
helyet a rendezvénynek. Sajnos elmondha-
tó, hogy a több mint 400 fős egyesületből 
nagyjából 50 tag jelent meg. Krista Gábor 
az egyesület elnöke köszöntőjében üdvözöl-
te a megjelenteket, majd beszélt a 2016-os 
év horgász kötődésű történéseiről. Beszá-
molójában elmondta, hogy újra a Tolna 
Megyei Horgász Szövetség kezelésébe ke-
rült a Szálkai Víztározó, melyen a szervezet 
komoly fejlesztéseket kíván végrehajtani. A 
2016. évben a kialakult rendezetlen vízke-
zelői szerződések, mára rendezetté váltak, 
így akadálytalanul folyik az engedélyek 
kiadása. Péter Géza titkár beszámolójában 
ismertette az egyesület létszámának alaku-
lását, miszerint: 2016-ban 441 főből 365 
felnőtt, 3 i�úsági, 35 gyerek, és 38 fő 70 év 
feletti tag volt. A létszámot kismértékben 
befolyásolta, hogy a gyermekek az elha-
gyott horgász okmányok miatt nem tudtak 
tagsági viszonyt létesíteni, illetve a le nem 
adott fogási napló is büntetést vont maga 
után, ami távol tartotta néhány társunkat 
a horgászattól. A fogási napló pontos kitöl-
tése és leadása fontos, hiszen a statisztikák 
mellett a vízkezelők a telepítési kötelezett-
ségeiknek is ezen számadatok alapján tud-
nak eleget tenni. A versenyzőket a tavalyi 

évben is lehetőségeinkhez képest támogat-
tuk, amit a 2017-es évben is folytatni kívá-
nunk. A Szekszárd-Bátai Főcsatorna (Rá-
ros) továbbra is horgászható állami jeggyel, 
azonban nemes hal nem vihető el a vízből. 
Horgászok részéről gyakran felmerül, hogy 
miért nem veszi kezelésbe a Főcsatornát az 
Egyesület. Egyrészt a hosszan elnyúló terü-
lete, mely Szekszárdtól Bátáig nyúlik, belát-
hatatlan és kedvezőtlen mederviszonyok, a 
vízjárás alakulása, az időnként előforduló 
hirtelen vízminőség romlás miatt, illetve 
a vízkezelési joggal járó teendők miatt az 
egyesület vezetősége nem gondolkodik eb-
ben. A közgyűlés létszámát a jövőben pró-
bálja személyes meghívókkal javítani a ve-
zetőség. Az egyesületi tagdíj többször volt 
témája az elmúlt vezetőségi gyűléseknek, de 
egyelőre a minimális 2000 Ft lesz továbbra 
is, mivel így vonzó marad a környező egye-
sületekkel szemben, illetve a megfelelő, po-
zitív mérlegű gazdálkodás sem indokolja az 
emelést. A nők, a rokkantak, a 70 év feletti-
ek további kedvezményekben részesülnek. 
A dunai engedélyek jelentős dráguláson 
estek át. Továbbra is fő téma a felhagyott 
agyagbánya tó megszerzése. Az egyesület 
a megfelelő pénzeszközökkel felkészülve 
várja a kedvező tulajdonosi döntést. Idéntől 
újra tudjuk fogadni az adók egy százalékát 
az egyesület számára: 19954622-1-17 Az 
érkező felajánlásokat köszönjük! Tarjányi 
Jánosné a Felügyelő Bizottság elnöke tájé-
koztatta a megjelent tagságot az egyesület 
gazdálkodásáról. Mint mondta, a szigorú, 
költséghatékony gazdálkodásnak köszön-

hetően közel 200.000 Ft növekedést köny-
velhetett el az egyesület, valamint az összes 
törvényi kötelezettségének és adatszolgál-
tatásának időben eleget tett. Kisagócsi Ti-
bor felügyelő bizottsági elnök beszámolója 
szerencsére ismét rövid volt, mert nem volt 
dolga a bizottságnak a tavalyi esztendőben. 
Bozsolik Róbert Polgármester Úr, immár 
hagyományosan eleget tett meghívásunk-
nak. A „központi bánya tavi” téma során 
kifejtette, hogy a vételi ajánlat megtörtént, 
most jelenleg a tulajdonosi közösség kedve-
ző döntésére kell várni. Amennyiben ez el-
húzódna, úgy a hivatal egy ideiglenes, bér-
leti szerződéssel próbálja meg elérni, hogy 
a birtokba lépés, és az ezt követő szükséges 
munkálatok megkezdődhessenek. Az egye-
sület 70 éves évfordulójára pedig támogatá-
sáról biztosította a megjelenteket.

Felhívnám a horgásztársak és horgászat 
iránt érdeklődők �gyelmét, hogy a hor-
gászat megkezdése előtt tájékozódjanak 
az adott vízterület szabályairól, sajátossá-
gairól, elkerülve ezzel az ellenőrzésekkel, 
esetleges büntetésekkel járó kellemetlensé-
geket. A horgász okmányainkat, a személy-
azonosságot igazoló dokumentumainkat 
mindig tartsuk magunknál, és együttmű-
ködve az ellenőrökkel, hatóságokkal, segít-
sük a munkájukat. A fogási naplók admi-
nisztrációs terhei megnövekedtek, ezért is 
fontos a pontos kitöltés és az időben tör-
ténő leadás. Ezekkel a gondolatokkal kívá-
nok mindenkinek fogásokban bővelkedő, 
sportszerű horgászszezont!

Péter András H.E. alelnök

70 ÉVES A BÁTASZÉKI HORGÁSZ EGYESÜLET
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E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K

POLGÁROKNAK A POLGÁRÔRSÉGRÔL
Az idei esztendő első, igazán nagy munká-
ját Zsikó Zoltán barátunk rendezvénybiz-
tosítási felkérése adta. Az újévi koncertre 
több mint négyszázan érkeztek. A vendé-
gek irányítása és parkoltatása a komoly 
mínuszokban és a jeges úton igazi kihívás 
elé állított bennünket.

Február 4-én a „Rendőrség és polgár-
őrség együttműködése 2017-ben és a jö-
vőben” címmel megrendezett vitaindító 
fórumon vettünk részt Tevelen. Városunk 
Polgárőrségét Farkas András, Juhász Péter 
és Kamenszki Tamás képvi-
selte, míg Rendőr őrsünket 
dr. Vas János és Karádi Lász-
ló. A rendezvényen előadást 
tartott dr. Túrós András, az 
OPSZ elnöke és dr. Kovács 
Zoltán r. ezredes, r.főtaná-
csos, főkapitány helyettes. A 
fórumon elhangzott, hogy a 
legfőbb stratégiai partnerek 
közös munkája nem történ-
het parancsszóra, azt igenis 
egy kölcsönös elismerés, ba-
rátság is át kell lengje. Tolna 
megye „a nyugalom szigete”. 
Ebbe határozottan benne 
van a polgárőrök bűnmeg-
előző tevékenysége is. 

Február 7-én dr. Bozsolik Róbert pol-
gármester úr és egyesületünk elnöke, 
Farkas András megbeszélésre Dunaföld-
várra látogatott Széles János elnök úr-
hoz. A szakmai egyeztetésen rövid- és 
hosszú távú tervek, elképzelések egyez-
tetése történt. 

Alsónyéken a postás gépkocsival történő 
szállításában nyújtottunk segítő kezet.

Február 14-én a megyei polgárőrszövet-
ség alelnökével folytatódott Farkas András 
elnök egyeztető tárgyalássorozata. A konst-
ruktív megbeszélésen több pontban is kö-
zös nevezőre jutott a két vezető tisztviselő.

Február 15-én hosszú-hosszú várakozás 
után megszületett a döntés, amely értelmé-
ben végre egy irodát kapunk határozatlan 
időre. Városunk képviselőtestülete, továb-
bá egy több százezres felújítást is jóváha-
gyott, így március 11-én egy teljesen felújí-
tott helységet vehetünk birtokba.

Február 18-án lejárt a Polgárőrség ve-
zetőségének mandátuma, így tisztújító 
közgyűlés összehívása volt szükséges. A 
tisztújítás az évzáró rendezvénnyel egyben 
került megrendezésre. Farkas András is-
mertette 2016 egyesületi és szakmai mun-
káját, utána Ferencz Józsefné gazdasági 
felelős a pénzügyi helyzetről adott számve-
tést. Az egyesület gazdálkodása kiegyensú-
lyozott, a működési feltételek biztosítottak. 
A következő napirendi pontban az egyesü-
let vezetője ismertette az elnökség előző 5 

évének munkáját. Nagyon sok támogatóval 
élő együttműködési megállapodás van. A 
szakmai sikereket jól mutatja az a számta-
lan elismerés, amelyet az eltelt fél évtized-
ben kaptak. Ezután a polgárőrök új vezetőt 
választottak: ellenszavazat nélkül ismétel-
ten Farkas Andrásnak szavaztak – az elkö-
vetkezendő négy évre – bizalmat. A régi/új 
elnök javaslatára a tagság egyhangúlag tá-
mogatva Juhász Pétert elnök helyettesnek, 
Szefcsik Lászlót parancsnoknak, Ferencz 
Józsefnét gazdasági felelősnek, Sipos Lász-
lót parancsnok helyettesnek választotta. 
A Felügyelő Bizottság elnökének Csonka 
Imrét, míg tagjainak Horváthné Szekeres 
Gabriellát, Papp Antalt, Szásziné Puskás 
Erikát és Hurtony Zoltánt választották a 
közgyűlés résztvevői. Elnöki székfoglaló-
ban megtudtuk, hogy cél a jelenlegi szint 
fenntartása sok-sok évig. Oroszki Sza-
bolcs, megyei alelnök köszöntötte az új 

elnökséget és jó munkát kívánt nekik az 
elkövetkező időszakra. 

Dr. Bozsolik Róbert polgármester is elis-
merően beszélt a nagy aktivitással dolgozó 
polgárőrségről és megnyugtatott minden-
kit, hogy idén is rengeteg feladatot adnak 
nekünk a városi rendezvények. Hozzászó-
lásában elmondta, hogy több éves, évtize-
des adóságát törleszti a város azzal, hogy 
irodát biztosít a csapat részére. A Kossuth 
utca 105. szám alatt található önkormány-
zati ingatlan (amelynek emeletén a Vízmű 

irodái találhatóak) alsó szintje 
kerül teljes felújítás után hatá-
rozatlan időre átadásra. Az ün-
nepélyes átadó március 11.-én 
lesz 10 órakor. A rendezvényt 
megtiszteli jelenlétével és ün-
nepi köszöntőt mond dr. Túrós 
András r. altábornagy, az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség elnöke. 
Meghívást kaptak még polgár-
mesterek, rendőr- és katasztró-
favédelmi vezetők, képviselők és 
azon támogatóink, akik jelentős 
összeggel támogatták leendő 
irodánk berendezését.

Nagy köszönettel tartozunk 
Berlinger Csabának és Bozsó 
Istvánnak, akik a két szolgálati 

gépjárművünk teletankolásával segítették 
szolgálataink hatékony ellátását.

Új támogató – SCHIEBER 
PINCÉSZET

Február végén egy régóta egyeztetés alatt 
álló megállapodást sikerült aláírnunk új 
támogatónkkal a Schieber Pincészettel. 
Az együttműködés határozatlan időre szól 
és – egyesületünk kicsiny költségvetését 
�gyelembe véve – jelentős összegű támo-
gatást ad Schieber Markus ügyvezető, aki 
elismeri a polgárőrök munkáját, amelyet 
valamilyen formában támogatni szere-
tett volna. Emellett lehetőséget biztosít 
gyakorlati képzések megtartására saját 
objektumának területén, ahol előadások 
megtartása és az étkeztetés lehetősége is 
megoldható. Hosszú és sikeres együttmű-
ködést kívánunk mindkét fél számára. 

Farkas András elnök
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H Í R E K

HÍREK AZ „UTCÁBÓL”
Idén harmadik alka-

lommal került megren-
dezésre a Legjobb Utcai 
Csapat Egyesület jóté-
konysági gálája. A rendez-
vényt dr. Bozsolik Róbert 

polgármester nyitotta meg, majd kezdetét 
vette a tánc. Elsőként a �atalok szóltak egy 
énekes-rappes produkcióval a közön-
séghez, majd a 2016-os versenyévad 
bemutatása következett. Minden év 
tartogat számunkra valami megle-
petést: fűtési probléma, feszültségin-
gadozás, sistergő villanykapcsoló… 
De előttünk nincs akadály. Mindent 
megoldunk valahogy, habár nálunk 
is vannak összetűzések. Valljuk be, 
ennyi nő között az lenne a furcsa, 
ha nem lenne. Mégis, ezen az estén 
itt voltunk, talán a hátunk mögött 

hagytuk a szurkálódásokat, vagy csak meg-
enyhültünk ezen a napon, mert ez a nap a 
gyerekeké volt. Ellenben egyik táncos sem 
feledi, hogy rengeteg szülői segítség, kitartó 
és izzasztó munka nélkül a BEST STREET 
TEAM nevet nem sokan ismernék. A sok-
sok segítség meghálálásaként a 2017-es ver-
seny-koreográ�ák kerültek bemutatásra. Az 

egyesület – mint minden évben – fergeteges 
�náléval zárta az estét. Ezt követően a Kiss 
zenekar csapott a húrok közé, akik hajnalig 
táncoltatták a vendégeket. A Legjobb Utcai 
Csapat 2017. március 18-án Kaposváron, a 
kvali�kációs versenyen kezdi a szezonját. 
Támogatóink, akik nélkül ez a nap nem jö-
hetett volna létre: Bát-Grill K�., Dorker K�. 

(Baja), B. Tóth József, Szajkó Milé-
na, Székely Ilona, Sztojka Krisztina, 
Brot K�, Decsi Pék, Molnár Optika, 
Bözsi Virágbolt, König Virágbolt, 
Virágmozaik, Fülöp Italdiszkont, 
Papírbolt, J+J Gazdabolt, Czigler 
Gabriella, Talizmán K�., Pom-Pom 
Szóda, PólóKovács, Budai Pizza, 
Tercia Vendégház, Lángos Büfé, 
Körömkuckó, Gerencsér János és 
családja, dr. Bozsolik Róbert, Dó-
zsa-Pál Tibor.                                   Eszti

Idén harmadik alka
lommal került megren

dezésre a Legjobb Utcai 
Csapat Egyesület jóté
konysági gálája. A rendez
vényt dr. Bozsolik Róbert 

Az Alisca Terra K�. ügyvezetője Tölgyesi Balázs és Bátaszék város 
polgármestere Dr. Bozsolik Róbert hívta találkozóra a bátaszéki 
egyesületeket. A találkozó célja a 2016-ban indított „Hulladékból 
adomány” program lezárása és a program díjainak kiosztása volt. 
Hét bátaszéki egyesület részesült díjazásban a szelektív hulladék-
gyűjtést népszerűsítő programból.

Tölgyesi Balázs, az Alisca Terra K�. ügyvezetője elmondta, hogy 
közel tíz éve működnek együtt a várossal a szelektív hulladékgyűjtés 
területén. A 2008-ban létesített szelektív hulladékgyűjtő szigetektől, 
a város és az önkormányzat támogató döntéseinek köszönhetően, 
két éve eljutottunk oda, hogy a K�. által működtetett 8 hulladékud-
var egyike Bátaszéken létesülhetett. A visszagyűjtött hasznosítható 
hulladék mennyisége azóta is évről-évre nő, a tavalyi évben 36%-os 
növekedést regisztrálhattak. A környezet védelmét szolgáló szemlélet-
formálás része volt a 2016-ban indított Hulladékból adomány elneve-
zésű program is, amelyen hét bátaszéki egyesület összesen több mint 
200 000 forintos támogatást nyert. A szemléletformáló programot a 
jövőben is folytatni kívánják megújult formában más keretek között. 
Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere elmondta, hogy a min-
denkori városvezetésnek fontos a hulladék környezettudatos gyűjtése 
és ártalmatlanítása, valamint az, hogy a hulladékgyűjtés városunkban 
XXI. századi körülményeknek megfelelően történjen. Az Alisca Terra 
K� és a város vezetése együtt adta át az elismerést a díjazottaknak.

A program díjazottai: Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete, Bá-
taszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Bátaszéki Pedagógus Kórus, 
Bátaszéki Sport Egyesület, Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete, Best 
Street Team, Lokálpatrióták Bátaszékért Egyesület.                                    IM

Megéri szelektíven gyûjteni
Leadható hulladékok: A hulladékudvarba csak szelektíven, egymástól 
külön gyűjtve helyezhetők el a háztartási és veszélyes hulladékok:

Háztartási hulladékok:lom hulladék (pl. bútorféleségek), üveg 
hulladék (pl. befőttes, szörpös és italos üvegek), papír hulladék (pl. 
szórólap, karton), műanyag hulladék (pl. nejlon zacskó, üdítős palack), 
italos karton dobozok (üdítős és tejes dobozok), személyautó gumiab-
roncs, maximum egy garnitúra évenként, ömlesztett zöld hulladék, (fű-
kaszálék, ágnyesedék, lomb), textil hulladék, lakossági építési törmelék, 
maximum 1 köbméter évenként elkülönítve, válogatva, fémhulladék

Veszélyes hulladékok: fáradt olaj, használt sütőzsiradék, festék, 
oldószer, növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei, 
fénycső, izzó, száraz elem (pl. gomb és ceruzaelem), háztartási gépek 
(pl. gáztűzhely, mosógép), akkumulátor, festékpatronok, tonerek, 
háztartásban előforduló hajtógázos palackok (pl. légfrissítők, dezo-
dorok)

A felsorolt hulladékok fajtánként ingyenesen leadható mennyisé-
géről személyesen a helyszínen, telefonon az Alisca Terra K�. ügyfél-
szolgálatánál tudnak informálódni.

Hulladékudvarok elérhetőségei: Tel.: 06 74/528-850, Fax: 06 74/528-
851, Email: info@aliscaterra.hu Székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 
9. Postacím: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.

Hulladékudvar Bátaszék (Mohácsi út)
október 1-től március 31-ig április 1-től szeptember 30-ig

hétfő zárva zárva
kedd 08:00-15:00 08:00-15:00
szerda 08:00-15:00 08:00-17:30
csütörtök 08:00-15:00 08:00-15:00
péntek 09:30-17:30 09:30-17:30
szombat 08:00-12:00 08:00-12:00
vasárnap zárva zárva

Szelektív gyûjtés a hulladékgyûjtô udvarbanMegéri szelektíven gyûjteni



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.szám INGYENES

18 2017. MÁRCIUS 14.

Keressen minket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros Keressen minket a Facebookon is!       

S P O R T H Í R E K

Február 4-én elkezdődött mindenki szá-
mára a versenyszezon. Szinte minden 
évben menetrendszerűen Magyar Wado 
Szövetség programjával, a Wado Budapest 
és Vidék Bajnoksággal kezdjük a szezont, 
melyet a Soroksári Sportcsarnokban ren-
dezett a Sozsin WKE. Sajnos az év eleji 
in�uenza kissé megtizedelte a mezőnyt, de 
így is 14 egyesület, mintegy 150-170 ver-
senyzője gyűlt össze. A kisebb létszámú 
kategóriákban is többet tudtak mérkőzni 
a versenyzők a körmérkőzések jóvoltából, 
így a végső győzelemhez 3-4 győztes mér-
kőzésre volt szükség. Érdekesség továbbá, 
hogy Magyarországon ez volt az első olyan 
hivatalos verseny, ahol az új (2017-es) 
WKF versenyszabályokat alkalmazták. A 
Bátaszék SE 14 arany, 7 ezüst és 12 bron-
zéremmel az éremtábla élén végzett, meg-
nyerve ezzel a legeredményesebb csapat-
nak járó serleget. 

A Budapest és Vidék Bajnokság 
érmesei

Arany: i�. Szilágyi Péter (kata, kumite), 
Kovács Zoltán, Ligeti Ákos, Máté Mirkó, 
Mendi Noémi, Mórocz Ákos (junior és fel-
nőtt kumite), Nagy Zsolt, Nagy-Jánosi Bo-
tond, Szabó Gergő (kata, kumite), Szilágyi 
Tamás, Takács Kolos

Ezüst:Győri Liána, Kaszás Maja, Kovács 
Sándor, Nagy Ákos, Nagy Gergő, Verebi 
Máté, Takács KolosBronz: Felpéczi Dáni-
el (kata, kumite), Kiss Bánk Botond (kata, 
kumite), Máté Mirkó, Mendi Noémi, Nagy 
Ákos, Nagy Gergő, Nagy Zsolt, Steigler 
Bence (kata, kumite), Szilágyi Péter

Csapatunk következő megméretteté-
se sem váratott sokáig magára. Egy nagy 
létszámú, ugyanakkor – elsősorban – az 
utánpótlás korú versenyzőknek szereve-
zett versenyen a Kodomo Kupán vettünk 
részt Budapesten. Sajnos a betegségek mi-
att most is nélkülöznünk kellett néhány 
kiválóságunkat, de egy 16 fős csapattal, 
bírókkal, segítőkkel, kísérőkkel vágtunk 
neki a megmérettetésnek. A verseny egy 
nagyon jól szervezett utánpótlás prog-
ram volt, melyen 26 egyesület több, mint 
600 versenyzője vett részt. A szervezők 
gondoskodtak a garantált sikerélmény-
ről, érem vagy ajándék nélkül senki nem 

maradt és rengeteg kategóriát hirdettek, 
annak érdekében, hogy megszerettessék 
sportágunkat a �atalokkal. Persze az érme-
ket nem adták ingyen. Ahhoz, hogy valaki 
a legfényesebb érmet birtokolhassa mini-
mum 2-3 mérkőzést kellett nyernie. Csa-
patunk jól szerepelt, a népes mezőnyben 
sikerült 8 arany, 7 ezüst és 10 bronzérmet 
szerezni a bátaszéki karatékáknak. Össze-
sítésben az éremtábla 8., a pontversenyben 
6. helyen végeztünk.

A Kodomo Kupa érmesei
Arany: Bognár Barna (kata, kumite), Ele-
kes Máté (kumite), Izsák Gergő (kumite), 
Kiss Bánk Botond (kumite), Papp-Bony-
nyai Balázs (kumite), Steigler Bence (kata) 
Ezüst: Elekes Máté (kata), Kovács Sándor 
(kata, kumite), Ligeti Ákos (kumite), Ró-
zsahegyi Richárd (kumite), Steigler Ben-
ce (kumite), Szabó Gergő (kata) Bronz: 
Győri Liána (kumite), Izsák Bence (kata, 
kumite), Izsák Gergő (kata), Kiss Bánk 
Botond (kata), Nagy Gergő (kata, kumite), 
Rózsahegyi Richárd (kata), Szabó Gergő 
(kumite), Takács Kolos (kumite)

Jóval komolyabb megmérettetés követ-
kezett egyesületünk életében február 17-
19 között. Mint már tavaly hírül adtuk, 
kiválóságunk Mórocz Ákos kvali�kálta 
magát Magyarországról a junior -68 kg-
os kategóriában a Szó�ai EKF Európa 

Bajnokságra, mely a legnagyobb Európai 
kontinensviadal. 50 ország, több mint 
1200 versenyzője vett részt. Minden kate-
góriában csak az országok azon legjobbjai 
szerepeltek, akik a saját nemzeti kvali�-
kációjukban a legeredményesebbnek bi-
zonyultak. Ákos kategóriájában 39 ver-
senyző volt egy 64-es táblára sorsolva. A 
Magyar Válogatott 29 versenyzőt delegált 
az EB-re, többségük fővárosi klubokból 
kerültek ki. A szerdai közös utazást kö-
vetően csütörtökön hivatalos programok 
és válogatott edzések zajlottak, melynek 
elsődleges célja a bemelegítés és a csapat 
összekovácsolás volt. Pénteken számunk-
ra „üres nap” volt, ekkor a kadet verseny-
zőkért szurkoltunk, szombat délelőtt 10 
órától jött el a mi pillanatunk. Természete-
sen mi már 8 órától a giga méretű csarnok-
ban melegítettünk, hangolódtunk. 

KARATÉS HÍREK
Budapesti gyôzelmek, Szófiai izgalmak, Bátaszéki spagetti

A Budapest és Vidéke Bajnokság kupagyőztes csapata

Papp-Bonyai Balázs két aranyat nyert a 
Kodomo Kupán
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S P O R T H Í R E K

A sorsolást már előre tudtuk, Ákosnak 
nem kellett bemérkőznie a 32-be, így az 
ötödik meccs volt a miénk. A meccsről 
és az Európa Bajnokságról akkor egyből 
megosztottam a gondolataimat a BSE Ka-
rate Szakosztályának facebook oldalán, 
ezeket a sorokat másolom ide:

„Üzenet a hazaiaknak 
Szófiából

A korosztályos EKF Európa Bajnokság szá-
munkra befejeződött. Én őszintén hiszem, 
hogy csak ez az Európa Bajnokság ért véget, 
és még sok van előttünk. Mondhatnánk azt, 
– talán magyarázkodásnak is hatna – hogy 
milyen nagy dolog kijutni Európa legjobbjai 
közé. Ez azt jelenti, hogy nap mint nap ké-
szülsz, hogy a hazai kvali�kációs rendszer-
ben a legjobbak között is a legjobb lehess. 
Azt jelenti Te vagy a legjobb valamiben, 
amiben a hazádat képviseled, és ennek vi-
selned kell minden testi és lelki terhét. So-
kan sokféleképpen élik meg… Azt tudom 
és látom, hogy sajnos a magyarok többsége 
viszonylag radikális érzelem nélkül. Talán 
mi megmosolyogjuk azt, ha más nemzet 
versenyzője keresztet vet, imádkozik az Is-
tenéhez, és ordítva harsányan melegít. Ösz-
szehúzott szemöldökkel nézzük, hogy egy 
külföldi versenyző bánatában sír, zokog, a 
földre veti magát, a szó szoros értelmében 
kitépi a haját. Ellenkező esetben, már az első 
győzelemnél a mellét veri, hogy ő a legjobb 
és verhetetlen. Van, akinek még ennyi sem 
kell, mert már az első pontszerzését olyan 
adrenalin többlettel éli meg, mintha a lab-
darúgó bajnokok ligája döntőjében az utol-
só percben megszerezte volna az aranygólt. 
Mert imád pontot csinálni. Mert imád nyer-
ni. Mert az életét adná a győzelemért. Meg-
mosolyogtató szélsőséges érzelmek. De mi 
történik ez után? Semmi. Kitombolta magát 
bármi történik és folytatja ugyanazt a mun-
kát, amit addig is. Meggyőződésem hogy 
belőlünk, magyarokból ritkán szakadnak ki 
ehhez hasonló emóciók és hordozzuk őket 
a következő megmérettetésig, arra gondol-
va csak, nehogy megismétlődjön velünk a 
vereség keserű íze. Görcsölünk és a pohár 
nem félig tele, hanem félig üres. Ákos sze-
repléséről és a történtekről mit gondolok? 
Egyrészt azt, hogy jó volt. Megtett mindent. 
Rajta tényleg nem múlt semmi. Még annak 
ellenére sem, hogy a háttérben – amit még 
az élő közvetítésen sem lehetett látni – zaj-
lottak kizökkentő tényezők. Az első mecs-
csen – az osztrák versenyző ellen – minden 
rendben ment. Leszámítva, hogy volt két 
olyan egyértelmű pont, amit nem adtak 

meg. Az elsőnél egy zászló ment ki, a má-
sodiknál – amikor négy sarokbíró egyértel-
műen pontot jelzett – áttette a vezetőbíró 
kontaktra, túl erős technikára. Végül nyer-
tünk. A második meccsen már kezdődtek a 
problémák. A felkészülő helyen – ahol edző 
és versenyző várja, hogy ők következnek – 
az ellenőrzéskor kiszúrták, hogy nincs wkf 
(A World Karate Federation logója) jelzés 
Ákos testprotektorán. Csak jelzem, ekkor 
már túl voltunk két ellenőrző ponton, és egy 
győztes meccsen. Ilyenkor nem sok időd 
akad, hogy gyorsan szerezz egyet, és egyéb-
ként meg kitől. No, az osztráktól – akit előtte 
legyőztünk – gyorsan elkuncsorogtuk. Nem 
is akarom tudni, mire gondolhatott. Ezután 
jött a szerb meccs. Az első pontot „bealud-
tuk”, utána pedig volt egy együttes találat. 
Mifelénk zászló sem lendült. A szerb ver-

senyzőn hamarosan megjelentek a tünetek, 
elkezdett vérezni az orra. Akkor ezek szerint 
– még ha nem is szabad elérni az ellenfelet – 
mégiscsak volt valami. Az utolsó támadás-
nál Ákos tisztán fejen rúgta ellenfelét, amit 
a jó pozícióban ülő sarokbíró be is húzott, 
minimum egynek még kellett volna látni 
és támogatni. Ez elmaradt. Szerencsénkre 
a szerb döntőbe jutott, ami vigaszágat és 
új reményt jelentett. A dán-koszovó meccs 
győztesével – a dán versenyzővel kezdtünk 
– aki egyébként végigmenetelve nyerte a vi-
gaszágat. A dán volt talán ma a legnehezebb 
ellenfelünk. A meccs előtt ismét ellenőrzés. 
Ákos gíjének kötője valamelyik meccsen 
elszakadt. A továbbiakat már tudjátok… 
Van kb. egy perced, hogy szerezz egy felsőt. 
A magyar szurkolók gyorsan dobtak egyet. 
A dán amúgy jó volt és azt hiszem, Ákos is 
mindent megtett. Érzelem mondjuk nem 
szakadt ki belőle, az igaz. De az már a ma-
gyar betegség. Ugyan úgy, mint az a típusú 
fajsúlytalanság, amit sokszor tapasztalunk. 
Bennünket mindig lehet egy kicsit pofoz-
ni, stresszelni, kizökkenteni. Ha érvénye-
sülni akarunk nem elég hogy jók vagyunk,  

sokkal jobbnak kell lennünk. Hiányoznak 
belőlünk a radikális érzelmek, a konfron-
tálódásra való hajlam, a sportdiplomáciai 
képességek és amúgy – bár törekszünk rá 
– a pro�zmus. De azért mi mégis boldogok 
vagyunk, mert van egy Mórocz Ákosunk, 
aki gyerekkorában vesztett helyzetből soha 
nem tudott nyerni, mert kétségbe esett min-
dig. Aki megmutatta a reményt, hogy a mi 
kis „falunkból” is lehet valaki valamiben 
Magyarország legjobbja. Aki elhiteti a csa-
pat többi tagjával, hogy a saját receptünkkel 
képesek vagyunk bajnokokat kinevelni. Én 
büszke vagyok, tapasztalatokkal gazdagod-
tam, és edzőként nekifutok, amíg lehet. Kö-
szönjük mindazoknak a támogatást, akik 
Ákos edzőpartnerei, segítői, támogatói. A 
kedvező feltételeket mind családi, mind vá-
rosi szinten. Köszönjük, hogy rengetegen 
szurkoltatok és biztattatok bennünket. Ha-
marosan hazatérünk és dolgozunk tovább, 
mert elhisszük…” Mórocz Ákos a junior -68 
kg-ban 9. helyen végzett. Gratulálok!

Február utolsó péntekén elmaradtak az 
edzések. Nem volt se betegség, se komo-
lyabb fennakadás, egyszerűen egy tradicio-
nális rendezvényünkhöz értünk, a Spagetti 
Partyhoz. Ahhoz a programhoz, melyen 
generációk nőttek fel, hiszen valamikor 
a 90-es években kezdtük el külön díjazni 
sportolóinkat egy vacsorával egybekötött 
rendezvényen. Ez lett az a Spagetti Party, 
ami ma már a karatékákon kívül, az úszó-
kat is idevonzza jó néhány éve. A rendez-
vényen ismét megtisztelt bennünket dr. Bo-
zsolik Róbert Polgármester Úr, és Mórocz 
Zoltán a BSE elnöke. Nagy örömünkre 
egyre több szülő is bekapcsolódik a prog-
ramba, így több mint száz fő gyűlt össze a 
méltatásokra és a vacsorára. A spagettizés 
után rendhagyó módon – a nagyobbak ké-
résére – diavetítést tartottunk a Karate és 
Úszó Szakosztály múltját idéző mintegy 500 
fényképet felölelő válogatásból. Szem nem 
maradt szárazon, amikor szembesültünk a 
múltbéli arcokkal, frizuradivattal és az em-
lékezetes pillanatokkal. 

A Karate Szakosztály díjazottjai vol-
tak: Mórocz Ákos, Kiss Bánk Botond, Gáll 
Péter, Nagy-Jánosi Botond, Szabó Gergő, 
Flóderer Károly, Kaszás Maja, Mendi Noé-
mi, Izsák Bence, Nagy Gergő, Ligeti Ákos, 
Péter Boglárka

Az Úszó Szakosztály díjazottjai voltak: 
Csendes Szonja, Sörös Noémi, Edelényi 
Nóra, Fodermayer Eszter, Farkas András, 
Fekete András, Bozsolik Ákos, Mattenhe-
im Bálint                                                -akoszu-

Mórocz Ákos 9. helyen végzett Szó�ában
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Kosarasok 
tapasztalatszerzés

Egy sportoló számára mindig az adja a va-
lós visszajelzést arról, hogy hol tart mun-
kájában, amikor egyre magasabb léceket 
igyekszik megugrani, egyre erősebb ellen-
felekkel méri össze tudását. Oroszlánjaink 
és U14-es csapatunk is kaphatott visz-
szacsatolást a legutóbbi mérkőzésein, hol 
kell javítani, mik a kritikus pontok, hova 
fektessen a csapat még kifejezettebb 
munkát, valamint arról, hogy mi az, 
amit valóban sikerült már beépíteni. 
Ugyan nem győzelmek csillognak, de 
aki tudja, hogyan működik a sport 
világa, azt is tudja, hogy nem csak a 
pillanatnyi siker létezik, de a valódi 
sikerhez a vesztett csaták is hozzájá-
rulnak. Még tán nagyobb mértékben, 
mint a győztesek.

Nyuszi-Kupa 5. forduló

Oroszlánok-PVSK Turbóegerek: 16-
28 (2-8,2+5-2+4,7-7, 0-7) Pontszer-
zők: Ruppert 4, Heberling 3, Papp 3, 
Izsák 2, Szikszai 1, Rácz 1, Kolep 1, 
Bakó 1

Oroszlánok-Zombasket: 18-34 (2-
6, 4+3-8+3, 7-10, 2-7) Pontszerzők: 
Ruppert 6, Heberling 6, Bakó 3, Izsák 
2, Szikszai 1

Matejcsek-Lerch Éva, edző: „A 
négy forduló után Oroszlánjaink a C 
csoportig meneteltek felfelé. Sajnos 
itt már a bemelegítésnél látható volt, 
hogy az ellenfél alapjai biztosabbak, és a 
képzettségük is máshol tart. A heti edzés 
óraszám különbségei nagyban megmu-
tatkoztak, de az eredmények miatt nem 
kell szégyenkezzünk. Küzdeni tudásunk-
kal nem hagytuk magunkat, és büszkén 
tudtunk veszteni. Az első meccs utolsó 
negyedét 5 pont hátrányból kezdtük, de 
akkor mi még reménykedtünk. Az ellen-
fél csapata egy 7-0-ás negyedet zárt, ezzel 
beállítva a végeredményt. Gratulálok a 
PVSK Turbóegerek csapatának! A követ-
kező ellenfél a Zombasket csapata, akik 
hasonló küzdeni tudással rendelkeznek, 

mint Oroszlánjaink. A zombaiak negyed-
ről-negyedre fokozatosan húztak el. Ezen 
a mérkőzésen agyban fáradtunk el és a 
zombai csapat egy-két kiválóságával nem 
tudtunk mit tenni. Gratulálunk a Zombas-
ket csapatának!”

U14-es fiú kupa – Szekszárd

Február 4-én az U14-es korosztály máso-
dik fordulóját rendezték Szekszárdon.

Kozármisleny SE – 
Bátaszéki SE 56:17 (9-5, 
27-4, 5-4, 15-4). Bátaszé-
ki SE: Ruppert Edi –, Schroth 
Anna 2, Matzkovics Dóri –, Dékány Nóra 
2, Bódi Niki 4, Sikabonyi Eszti –, Széles 
Tomi 4, Sánta Barbi –, Schroth Kinga 2, 
Bozsolik Ákos –, Szabó Fanni 3.

Mohácsi GYKSE – Bátaszéki SE 40:30 
(15-3, 5-9, 8-8, 14-10). Bátaszéki SE: Rup-
pert Edi 2, Schroth Anna 8, Matzkovics 
Dóri –, Dékány Nóra –, Bódi Niki 4, Si-
kabonyi Eszti –, Széles Tomi 3, Sánta Bar-
bi 4, Schroth Kinga –, Bozsolik Ákos 6, 
Szabó Fanni 3

Horváth Rita, edző: „Továbbra is mi 
vagyunk a bajnokság egyetlen résztvevő-
je, akik koedukált csapattal indulnak. Bár 
kikaptunk mindkét mérkőzésen, a báta-
széki fordulóhoz képest egyértelmű javu-
lás volt látható. Az akarattal és a küzdeni 
tudással maximálisan elégedett voltam. 
Mindenkinek egyaránt fontos szerepe 
van, nem számít, ki mennyit játszik, csak 
az számít, hogy mindig – ha a pályán van 
– adjon bele mindent. Ebben nem volt 
hiba. Összességében nagyon elégedett 
voltam a tegnap látottakkal. A Kozármis-
lenynek és a Mohácsnak is okoztunk kel-
lemetlen perceket, negyedeket, ami a bá-
taszéki fordulón még nem volt jellemző. 
Amin továbbra is javítanunk kell, azok a 
lepattanók (bár láttam az igyekezetet, ez 
mindenképpen pozitív), a pontos pasz-
szok, a ziccerek és az, hogy fejben se ad-
juk fel. Sosem!”                   Csaba Tóth Zsó�a

KOSARAS HÍREK
27-4, 5-4, 15-4). Bátaszé-

ÁLLÁSAJÁNLAT
Mezőgazdasági gépszerelőt, 

autószerelőt 
azonnali kezdéssel felveszünk! 

Bonyhád illetve Bonyhád környékiek előnyben! 

Érdeklődni: Alföldi Zoltán 30/946-4428
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A lélek betegsége

Együtt élünk a szenvedéssel,
rég eltemetett emlékekkel,
gyógyíthatatlan betegséggel,
pótolhatatlan veszteséggel.

Vajon akarunk változtatni?
A bajainkból kigyógyulni?
Vagy maradunk a megszokottnál,
az önsajnálat mocsaránál?

Menni szeretnénk, de nem tudok,
gátat szab akarathiányunk.
A történetnek itt nincs vége,
minden a lélek betegsége.

Álomnyitó gondolataink,
aznapi cselekedeteink,
hangulata bennünk maradhat,
jót teremt, vagy tovább rombolhat.

Céljainkért sokat kell tenni,
ha kell, naponta megújulni.
Haragot, vagy bosszút mellőzni,
bűnnek, és szennynek nem falazni.

Láttunk már csúnya arcot szépnek?
Vagy �atalt nagyon öregnek?
Ez az élet és halál kérdése,
sikerünk, vagy életünk csődje.

Ha változnak gondolataink,
szelídülnek képzelgéseink.
A harag, bűn, a bosszúságok,
ártó, lázadó gondolatok.

Ha életünk fonákját látjuk,
a szépet, és jót nem csodáljuk,
csak a hulló faleveleket,
s nem a fán érő gyümölcsöket.

Ha Húsvétból csak nagy pénteket,
s nem piros tojást, zöld mezőket.
Vajon lesz-e még jó megoldás?
Most fontos az alkalmazkodás.

Tudnunk kell mindig mit akarunk,
bár sokszor egyedül maradunk.
Egykor majd egyedül távozunk,
de addig még sokat változunk.

Sorsunk nem vak, mi vagyunk azok,
kik hit nélkül élnek, kamaszok.
Jogos haragunkkal is ártunk,
mit elvetünk, azt arathatunk.

Hamis délibábot ne kergess!
Inkább valós életet szeress!
Légy rászorulók segítője,
igaz SZERETET HÍRVIVŐJE.

Bátaszéki Turisztikai Információs Pont
2017-ben is várjuk bérletárusítással a bátaszékieket. 
Március hónapban még akciósan megvásárolhatók 

a 2017-es plakátnaptárak és határidő naplók.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Turisztikai Információs Pont
Bátaszék, Budai u. 4.
Tel: +36 74/950-455
E-mail: turisztikaiinfopont@t-online.hu

Nyitva tartás: 

hétfő-péntek 9-12, 

14-16.30 óráig

ADOMÁNYGYÛJTÉS
A Bátaszéki Pető� Sándor Művelődési Ház 

GYŰJTÉST SZERVEZ 
a közösségi termének 

függönyeire.

Kérünk minden kedves városlakót – akinek 
lehetősége van – támogassa a következő 
rendezvények alkalmával a felújítást:

– március 15. Pilvax kávéház,
– április 5. Hollywood Túra,

– április 13. Húsvéti kézműves,
– április 22. Föld Napja.

Minden felajánlást megköszönünk.

OLVASÓINK ÍRTÁK
Bárányné Zarándó Erzsébet küldte Önöknek ezeket a sorokat, aki Bátaszé-

ken született 1944. február 21-én. A Kossuth Lajos utcai Leányiskolában tanult, 
majd 25 éves koráig a Szekszárdi Bőrdíszmű Vállalatnál dolgozott. Budapestre ment férj-
hez, két gyermeke született, Péter és Nikolett. 1992-ben költözött Pándra, ahol távol a 
nagyváros zajától él. Nyugdíjasként kezdett verseket írni. Azt mondja: „A szép gondola-
tok táplálnak, erőt adnak. Számomra az írás, legyőzhetetlen varázslat. Az Égiek ajándéka.”

Bárányné Zarándó Erzsébet küldte Önöknek ezeket a sorokat, aki Bátaszé
ken született 1944. február 21-én. A Kossuth Lajos utcai Leányiskolában tanult, 

majd 25 éves koráig a Szekszárdi Bőrdíszmű Vállalatnál dolgozott. Budapestre ment férj
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HÁZASSÁGKÖTÉS

GÓLYAHÍREK

GYÁSZHÍREK
Scharer Ferenc 1931
Micsky Lajos 1924
Schmidt Jánosné Kincses Rozália 1933
Őry Istvánné Decsi Klára 1957
Kató Ferencné Szűcs Eszter 1938
Strubel Imréné Papp Regina 1936
Kaposi Józsefné Pap Margit 1925
Hohmann Margit 1923
Lassú Sándorné Ill Katalin 1949
Fügedi Antal 1962

Miskolczi Erzsébet Elvira 02.10.
Márton Martin 02.14.
Burger Benedek 02.24.
Bogos Flóra 02.27.
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NÁLUNK A LÁTÁS MEGFIZETHETŐ!
Szemüvegek készítése, javítása 

helyben, rövid határidővel
MOLNÁR PÉTER
látszerész mester

DR. CSÁKI MÓNIKA
szemész főorvos

Szemészeti-gyermekszemészeti
magánrendelés

Ingyenes látásvizsgálat,  
kontaktlencse illesztés

minden nap, időpont egyeztetéssel
MOLNÁR RÉKA

optometrista és kontaktológus

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

Árajánlatkérés, látásvizsgálati időpont egyeztetés:
molnaroptika@molnaroptika.hu; 30/261-63-20; 74/492-451
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