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2017. NOVEMBER 3-5.

2017. NOVEMBER 3. (PÉNTEK)

14:30 „Felvidék 70” kiállítás megnyitó  

	
–	Petőfi	Sán

dor	Művelődési	H
áz,	Kiállítóte

rem

15:30 Székely Dezső Emléktábla koszorúzás	–	Református	Imaház

16:00 Ünnepi testületi ülés	–	Általános	I
skola	Aula

17:00 Történelmi előadások –	Általános	Is
kola	Aula

18:00 Könyvbemutató –	Általános	Is
kola	Aula

20:00 Balázs János zongoraművész koncertje –	Általános	Is
kola	Aula

2017. NOVEMBER 4. (SZOMBAT)

11:00 Ízek, népek, receptek Bátaszék tűzhelyén c.	receptköny
v	bemutatója 

	
–	Városháza

	Házasságkö
tő	terem

19:00 Királyi Gasztronómiai Est –	Városi	Sport
csarnok

22:00 Bál –	zenél	a Wery Take 

2017. NOVEMBER 5. (VASÁRNAP)

9:00 Megemlékezés a felvidéki kitelepítés 70. évfordulójára	–	Reform
átus	Temető

10:00 Ünnepi református istentisztelet  

	
a	reformáció	500.	év

fordulóján	–
	Általános	Is

kola	Aula

13:00–15:00 Családi programok –	Általános	Is
kola	Aula

 
ReFórum: beszélget

ések	és	biz
onyságok

 Interaktív séta a „66-os úton”

 „Mindenben az Ő útjain járjatok!”:	akadály
verseny	láb

hajtós	járgá
nyokkal	

 ReForma:	kisfilm-,	dizájn-	és
	rajzpályáza

t	kiállítása,
	eredményhirdeté

se
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875 éves Bátaszék
Keressen minket a Facebookon is!       

www.facebook.com/bátaszékiprogramok
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

A szeptember végén zajló testületi ülésen TOP pályáza-
ton elnyert projektekkel kapcsolatos döntések születtek, 
melyen kiválasztották az agrárlogisztikai központ vál-
lalkozóit – nyilvánosság biztosításához, közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához. A tanuszoda felújításához, és az 
Alsónyék-Bátaszék kerékpárút kialakításához kapcso-
lódó projektek vállalkozói is kiválasztásra kerültek. Az 
önkormányzat pályázatot nyújt be a Tájház felújítására, 
ahol a tervek szerint nyertes projekt estén állagmegóvó 
munkákra nyílik lehetőség. A Kubinyi pályázat kereté-
ben pedig lehetőség nyílik a tájház kiállításainak mo-
dernizálására, interaktív eszközök, hozzájuk kapcsolódó 
interaktív tartalmak fejlesztésére, és múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat színesítő eszközök beszerzésére. Új ut-
canévvel ellátott közterület kerül fel Bátaszék térképére. 
Egy bátaszéki lakos kezdeményezésére az Orbán hegyen 
– Leperdi köz néven – új utcanév kerül kiosztásra.

Bátaszék Város Önkormányzata az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával 
együtt működve, az 51/2007. (III.26.) 
Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 
a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsőoktatási hallgatók számára a 
2017/2018. tanév második és a 2018/2019. 
tanév első félévére vonatkozóan

1. A pályázat célja A Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló �atalok felsőoktatásban való rész-
vételének támogatása. 
2. A pályázók köre A Bursa Hungarica Ösz-
töndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányren-
delet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) ren-
delkezők részesülhetnek. [A Kormányren-
delet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántar-
tásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakó-
hely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a 
pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat illetékességi területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos szociális hely-
zetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatá-
si hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat. 
3. A pályázat benyújtásának módja és 
ha tárideje A pályázatbeadáshoz a Bur-
sa Hungarica Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttműködési Rendszerében 
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx

Bátaszék Város Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával 
Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) 
Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 
a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsőoktatási tanulmányokat kez-
deni kívánó �atalok számára

1. A pályázat célja A Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló �atalok felsőoktatásban való rész-
vételének támogatása. 
2. Pályázók köre A Bursa Hungarica 
Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kor-
mányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján 
kizárólag a települési önkormányzat terü-
letén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A 
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fo-
galma a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának 
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lak-
címkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat illetékességi területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű �atalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy felsőok-
tatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek 
ösztöndíjban, akik 2018. évi felvételi eljárás-
ban először nyernek felvételt felsőoktatási in-
tézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. 
tanévben ténylegesen megkezdik.
3. A pályázat benyújtásának módja és 
határideje A pályázatbeadáshoz a Bur-
sa Hungarica Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttműködési Rendszerében 
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx

Horváth Elekné nyitotta meg az Amari Romani Shib 
Konferenciát, a Pető� Sándor Művelődési Házban, mely 
a romani (lovari) nyelv oktatásával és helyzetével foglal-
kozott. Intézmények keretein belül folyó romani nyelv 
oktatása hol tart ma Magyarországon, és egyben hol 
tart Bátaszéken. Kiváló előadók, szakemberek vélemé-
nyét hallhatták a konferencia iránt érdeklődők, így dr. 
Lakatos Szilvia egyetemi adjunktust, a Pécsi Tudomány 
Egyetem Bölcsésztudomány Kar Romológia Tanszéké-
ről, Nagy Gusztávot, a Magyar Köztársaság, Ezüst- és 
Arany Érdemkeresztjével kitűntet író, költő, műfordító, 
újságíró, a Káji Jag Nemzetiségi Szakiskola, Szakkö-
zépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ci-
gány nyelv és irodalom tanára, Déri Ildikót, a Gandhi  
Gimnázium Igazgatója,  Lakatos Klára festőművésznőt, 
meseíró, lovári nyelvoktató, az ORIGÓ Vizsga Központ 
vizsgáztató tanára, dr. Kanizsai  Máriát, az Eötvös József 
Főiskola Pedagógusképző Intézet Intézetigazgató, főis-
kolai tanár, és Varga Gusztávot, a Káji Jag  Nemzetiségi 
Szakiskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény Igazgatója, alapítóját. A rendezvény 
egyik célja volt, hogy a helyi oktatási intézmények veze-
tői, tanárai minél több információhoz jussanak elsősor-
ban a roma �atalok továbbtanulási lehetőségeiről. 

A Bátaszéki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2018-ban, az újból kiírt Nemzetiségi nyelvi és Hitéleti 
tábort ismét megpályázza.                           Horváth Elekné

Önkormányzat hírei

ROMA HÍREK

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának 
határideje: 2017. november 7. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), 

a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani (Szociális irodába). A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthető 

a Városháza hirdetőtábláján illetve a város honlapján (www.bataszek.hu)

Helyreigazítás
Előző lapszámunkban írt beszámolónkban a teljesség 
igénye nélkül soroltuk fel a II. Bátaszéki Bornapo-
kon fellépők névsorát. Itt köszönjük meg a Bátaszéki 
Felvidék Néptánc Egyesület táncosainak, Nagy Imi 
és tanítványainak, valamint az Idióták zenekarnak, 
hogy színvonalas produkcióikkal színesebbé tették 
rendezvényünket!

Köszönettel: Bátaszékért Marketing Nonpro�t K�.
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Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

E G Y E S Ü L E T E K

Nagy érdeklődés követte a második alka-
lommal megrendezett Bátaszéki Bornapo-
kat. Egyesületünk nemcsak az objektumőr-
zés, forgalomirányítás, fellépők kísérését 
vállalta magára, hanem a díszletépítésben 
és bontásában is segédkezett. A többna-
pos eseményen 39 polgárőrünk vett részt, 
akik összesen 905 órát töltöttek szolgálat-
ban. Alsónyéki kézbesítő postást az elmúlt 
időszakban két alkalommal szállítottuk 
szolgálati gépjárművünkkel. Szeptember 
16-án egy zsúfolt szombat várt ránk. Kora 
reggeltől már parkolót kellett zárjunk az 
iskola előtti szakaszon a Bonyhád–Báta-
szék futóverseny befutóinak. Eközben a 
bátai zarándoklat résztvevői érkeztek meg 
gépjárműveikkel, melyek parkoltatását 
és irányítását végeztük. 9 órakor rajtolt a 
harmadik alkalommal megrendezett „Te-
kerjünk, hogy tekerhessünk!” program, 
amelynek keretében Bátaszékről Vémén-
dig tekertek a bringások. Őket megyehatá-
rig kísérte az egyik gépkocsink, miközben 
a másik autónk a zarándoklat 250-300 fős 
csoportját vezette fel a bátai töltésig. Miu-
tán végzett mindkét gépjárművünk, teljes 
létszámmal a BB24 futóverseny biztosítá-
sát végezte. Az alsónyék szüreti felvonulás 
útvonalának biztosítására kaptunk felké-
rést, amelyet az érintett utcák teljes zárá-
sával el is végeztünk. Ugyanezen napon a 
pécsváradi Rotary Club autós ügyességi 
feladatokat szervezett Bátaszékre a temp-

lom mögötti parkolóba. Az érintett terület 
zárását már a piac végén foganatosítottuk. 
A rendezvény végeztével a területet to-
vább foglaltuk, hiszen hétfőn hajnalban 
már a Paks II. információs kamion várta 
az érdeklődőket. Kovács Lajos barátunk 
– városunk szülötte – látogatott haza ked-
ves feleségével egy kötetlen �lmnézéssel 
egybekötött beszélgetésre. Egyesületünk 
elnöke – korábbi ismeretségét kihasználva 
– polgármester úrral egy ebédre invitálta 
a vendégeket. A jó hangulatú beszélgetés 
után Zsuzsika és Lajos a polgárőr irodában 
találkozott egyesületünk vezetőségével. 
Lajos nagy örömmel lépett be a Polgár-
őrségbe, hiszen az ő lokálpatriotizmusa 
hasonlóan intenzív a csapatéval. Megaján-
dékoztuk egy szett formaruhával és az 
irodaátadóra készített bekeretezett jelünk-
kel. Kibővített megyei elnökségi ülésen 
vett részt Farkas András Dunaföldváron, 
ahol az elmúlt időszak kiértékelése után 
napi aktualitásokról tárgyaltunk. A refor-
máció 500 éves évfordulója alkalmából 
emlékfutást tartottak Bátaszéken és Alsó-
nyéken is. A Reformaratonon szép szám-
mal vettek részt kisiskolások és óvodások 
is. Feltehetően szándékos gyújtogatás 
okozta azt a szalmabála tüzet, amely Alsó-
nyék mellett csapott fel. A tűzeset komoly-
ságát az is bizonyítja, hogy a Katasztrófa-
védelem lezáratta az érintett útszakaszt, 
így forgalom elterelésével kellett segítsük 

az ő munkájukat. Polgárőreink váltásban 
este tíz óráig működtek együtt a Rendőr-
ség embereivel. A zsidótemető kerítése 
melletti fásulást takarítottuk ki, és a már 
telepített sövényt locsoltuk meg. Köszöne-
tet szeretnénk mondani az Ipartestületnek 
(Fejes Józsefnek, Heringesné Erikának és 
Bozsóné Szilviának) amiért a Bornapok 
alatt polgárőreinknek �nom szendvicseket 
készítettek. Ugyancsak hálánkat fejeznénk 
ki Berlinger Csabának, aki üzemanyaggal 
segítette munkánkat. Kosztelnik Mihály 
barátunk a szolgálati biciklijeinket szer-
vízelte térítésmentesen, ezzel könnyítve 
anyagi helyzetünket. Köszönjük szépen!

-elnök-

Évezredes gyakorlat, hogy az anyák szoptatják saját csecsemőjüket. Ezt 
a táplálási módot jól megalkotta a természet, mert minden szempontból 
ez a legoptimálisabb a baba számára. A testi és lelki egészség számos te-
rületére jótékony hatással van, olcsó és környezetbarát. Ezért a szoptatás 
védelme, népszerűsítése és támogatása olyan cél, amivel a társadalom 
minden tagja nyer. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1992-ben 
nyilvánította augusztus 1-jét az Anyatej Világnapjává, augusztus első 
hetét pedig a Szoptatás Világhetévé. A bátaszéki védőnők kezdeménye-
zésével évről évre együtt ünnepelhetjük és köszönthetjük azokat az édes-
anyákat, akik saját gyermekeiket szoptatták, és esetleg mások gyermekei 
számára is tudtak anyatejet biztosítani. Így történt ez idén szeptember 
29-én is. Rendezvényünkön a hagyományoknak megfelelően az előző 
évben, tehát 2016-ban született gyermekek és édesanyukáik voltak a ven-
dégeink, a helyszínt pedig a megszokott „Morzsu” terem biztosította. Az 
ünnepségre a betegségek és egyéb elfoglaltságok ellenére, sokan el tudtak 
jönni. Idén is nagy sikert aratott, hiszen a kicsik élvezettel hallgatták Fre-
derikó, a zenebohóc, vidám, zenés műsorát. Reméljük jövőre is legalább 
ennyien eljönnek majd az ünnepségre. Köszönjük idei támogatóinknak 
is a hozzájárulást!                                                            Vitéz Hajnalka – védőnő

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt 
a 2017. november 10-én, pénteken tartandó rendezvényünkre: 

17 órakor tisztelgő, emlékező szentmise, 
majd a Pető� Sándor Művelődési Házban 

megemlékezünk Druzsbáczky György egykori józse�alvi 
plébánosról, az ottani templom és iskola építőjéről,
valamint Székely Albert józse�alvi ezermesterről. 

Ekkor nyílik meg a Szent László királyról szóló kiállítás! 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Tisztelettel: Bátaszéki Székelyek Baráti Köre elnöksége

MEGHÍVÓ 
Örömmel és szeretettel meghívunk mindenkit a 

SZÉKELY KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉGÜNKRE 
a Pető� Sándor Művelődési Házba!

Időpont: 2017. december 17. vasárnap, 17 óra. 
Helye: Pető� Sándor Művelődési Ház, Bátaszék, Szent István tér 7. 

Kakasdi barátaink előadják az Andrásfalvi Betlehemest. 
Fellépnek a Székely Unokák Tánccsoportja és a Székely Kórus. 

Székely vendéglátás: zsíros kenyér, tea, forralt bor! 

Mindenkit szeretettel várunk!
Tisztelettel: Bátaszéki Székelyek Baráti Köre elnöksége

P O L G Á R O K N A K  A  P O L G Á R Ô R S É G R Ô L

Megrendülten és mély fájda-
lommal vettük tudomásul, hogy 
polgárőr társunk PESTI JÁNOS 
a reggeli gyalogos átkelő biztosítási 
feladata ellátása közben rosszul lett.  
A kiérkező men-
tők azonnal kór-
házba vitték, de 
állapota annyira 
súlyos volt, hogy 
napokkal később 
végleg távozott az 
élők sorából. Jani, 
nyugodj békében!

„Az anyatej élet, erô, egészség!”

Megrendülten és mély fájda-
lommal vettük tudomásul, hogy 

PESTI JÁNOS
a reggeli gyalogos átkelő biztosítási 

Tisztelettel: Bátaszéki Székelyek Baráti Köre elnöksége

M E G H Í V Ó
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S Z É P K O RH Í R E K

Kreativitásra, leleményre mindig szükség 
van, az élet szinte minden területén. Az 
inspirációk és a jó ötletek gyakran látszólag 
a semmiből születnek, miközben a legna-
gyobb szükség esetén elrejtőznek előlünk. 
Ez azért van, mert a kreatív gondolkodás 
összetettsége teljesen különbözik az általá-
nos gondolkodási folyamattól. A tudósok 
lassan ráébrednek, hogy a kreativitás sokkal 
bonyolultabb annál, minthogy a jobb-, vagy 
a bal agyfélteke dominál valakinél (az eddigi 
elmélet csupán az volt, hogy a bal agyfélte-
ke a racionalizmusért felel, míg a jobb agy-
félteke a kreativitásért és az érzelmekért). 
Pszichológiai szemszögből nehéz a kreatív 
személyiségtípusokat körülírni, főleg azért, 
mert ők bonyolultabbak, ellentmondáso-
sak és arra törekszenek, hogy elkerüljék a 
megszokott dolgokat vagy a rutint. Számos 
kreativitással foglalkozó tanulmányt olvas-
hatunk, íme egy olyan, ahol összegyűjtötték 
számunkra milyen jegyek fedezhetőek fel a 
kreatív emberek személyiségében és viselke-
désében, melyek segítik az új, és jó ötletek 
megszületését.( forrás:   http://quartz.hu) 

Álmodoznak: a művészek tudják, hogy 
álmodozni igenis kell, még ha az oktatá-
si rendszer pont az ellenkezőjét próbálja a 
kisiskolásokba bele sulykolni. Kaufman és 
Rebecca L. McMillan szerint az álmodo-
zás a	éle „kreatív inkubációs” folyamat. 
Mindent �gyelembe vesznek: a világ a 
kreatív emberek „osztrigája” – mindenben 
potenciált látnak, folyamatosan meg�gyel-
nek mindent. Henry James idézete szerint 
például „Az igazi író az, aki semmit nem 
hagy elveszni”. Akkor dolgoznak, amikor 
a leghatékonyabbak: sok nagy művész ál-
lítja, hogy a legjobb időpont a munkára a 
kora reggel vagy a késő este. Vladimir Na-
bokov (orosz származású amerikai író, for-
dító, sakkfeladvány-szerző) például rögtön 
írni kezdett az után, hogy reggel 6 és 7 óra 
között felkelt. Időt fordítanak az egyedül-
létre is: „Annak érdekében, hogy nyitottak 
legyünk a kreativitásra, képesnek kell len-

nünk a magány konstruktív használatára is. 
Ehhez pedig le kell győznünk az egyedülléttől 
való félelmet.” – írta az amerikai egziszten-
ciális pszichológus, Rollo May. A művészek 
és a legkreatívabb emberek gyakran tűnnek 
magányosnak a társadalom számára, pedig 
az egyedüllét a kreativitás egyik kulcsa, az 
a helyzet, amikor időt hagyunk magunk-
nak arra, hogy egyszerűen csak hagyjuk az 
elménket vándorolni. Tragédiákból építe-
nek csodákat: a legismertebb történeteket 
és dalokat torokszorító fájdalom és szívfáj-
dalom ihlette – a vigasz keresése és a ko-
moly kihívások a nagy művészet igazi kata-

lizátorai. A pszichológia szerint az élet korai 
szakaszában bekövetkező traumák hatására 
a kreativitás jelentősen nő. A kutatók sze-
rint a trauma a következő területeken segíti 
az emberek kibontakozását:  személyközi 
kapcsolatok, spiritualitás, az élet megbecsü-
lése, a személyes erő növekedése, és – ami 
a legfontosabb a kreativitás szempontjából 
– új lehetőségek felismerése az életben. Új 
tapasztalatokat keresnek: a kreatív emberek 
szeretnek új élményeket, érzéseket és lelki-
állapotokat megismerni – és ez a nyitottság 
fontos előrejelzője a kreatív teljesítmény-
nek. Nem adják fel: a rugalmasság gyakor-
lati előfeltétele a kreatív sikernek, mondja 
Kaufman. A kreatív munkát gyakran úgy 
írják le, mint egy olyan folyamatot, aminek 
újra és újra neki kell futni. A kreatív em-
berek hibáznak, ráadásul gyakran. Viszont 
nem adják fel, amíg nem érik el a kívánt 
eredményt. Oda�gyelnek: a kreatív embe-
rek folyamatosan �gyelik az emberi termé-
szetet – mert ez alapján törnek a felszínre a 
legjobb ötletek. A művészek, írók, tudósok 
lelkes meg�gyelői az emberi természetnek. 
Vállalják a kockázatot: a kreatív munka ré-
sze a kockázat is, sok kreatív ember vállalja 

fel a kockázatok különböző aspektusait. „A 
kockázat vállalás és a kreativitás között mély 
és tartalmas a kapcsolat.” (Steven Kotler) A 
kreativitás az a folyamat, amikor a semmi-
ből valamit teremtünk. Ez pedig soha nem 
lehet félénk cselekedet. Az életet az önki-
fejezés lehetőségének tartják: a kreativi-
tás nem más, mint az egyéni szükségletek, 
vágyak és az egyediség kifejezése. A kreatív 
típusok nagyobb valószínűséggel látják a vi-
lágot ilyen módon, és folyamatosan keresik 
a lehetőséget az önkifejezésre a mindenna-
pi életben. Követik az igazi szenvedélye-
ket: a kreatív emberek nyitottak arra, hogy 
inkább a belső vágyaik motivációját köves-
sék, mintsem a külső jutalmakat, vagy az 
elismerést. „A kiváló alkotók azt választják, 
hogy olyan kockázatos problémákat, kihívá-
sokat oldjanak meg, amelyek kiaknázzák a 
teljesítőképességüket és a tehetségüket” (MA 
Collins). Összerakják a részleteket: ha van 
olyan dolog, ami igazán megkülönbözteti a 
nagyon kreatív embereket a többiektől, az 
a „látás”. Sok nagy művész és író mondja 
azt, hogy a kreativitás képes összekapcsol-
ni olyan pontokat, amelyek közt mások 
nem veszik észre a kapcsolódást. Tudato-
san éberek: a tudomány szerint a „tuda-
tos éberség” az agy teljesítményét számos 
módon növeli. A meditáció csökkenti a 
stresszt, segít koncentrálni, érzelmileg jóté-
kony hatású, és mentálisan is segít kitisz-
tulni – ezek pedig mind hozzájárulhatnak a 
kreatív gondolkodáshoz.

A kreativitás jegyében zajlanak őszi prog-
ramjaink a Klubban. Nagy élmény volt 
minden résztvevő számára Czebe Jánosné 
Kajtor Margit verses könyvének bemutató-
ja, melyet az életéből összeállított fotókiállí-
tás tett még közvetlenebbé. Október végén 
egy szintén érdekes és kreativitást sem nél-
külöző hobby művelőjével ismerkedhetünk 
meg a Klubban. Papdi Istvánné érkezik 
hozzánk „Csodás csokoládé” programjával 
és házi készítésű bonbonjaival. Novem-
berben megemlékezünk halottainkról és 
az eltávozott klubtagokról. A hónap végén 
a textíliák újragondolásával és vidám, sze-
met gyönyörködtető alkotásokkal látogat el 
hozzánk Vassné Ill Teréz. Minden alkotó-
nak, háziasszonynak, a ház körül barkácso-
ló fér� társunknak sok sikert, és legyenek 
minél kreatívabbak!                                -Hódi-

SZÉPKOR
SZÍNES ŐSZ – SZÍNES GONDOLATOK
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Táblaavató Mihály-napon: Az új nevelési 
év első közös ünnepe volt a Mihály-nap. 
Egy kiemelkedő esemény is színesítet-
te a hálaadást. A főbejáratnál felállított 
„HAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA” felira-
tú fatábla avatása ekkor történt, Kürtösi 
Krisztián, bátaszéki plébános felszentelte 
és megáldotta a ditrói fafaragók által készí-
tett fatáblát. Az intézmény apraja-nagyja 
közösen táncolt az élőzenére Szent Mi-
hály ünnepén. A gyümölcskóstoló és a 
kemencében sült lepényevés sem maradt 
el, melynek a vendégek éppen úgy örültek, 
mint az óvodások. Bátaszéki óvodások a 
mediani mesemondó versenyen: A bá-
taszéki lovacska csoportból három bátor 

mesemondó vett részt a XXII. Medinai 
Óvodás Mesetalálkozón. Mátyás Míra „A 
kismalac és a farkasok” című mesét adta 
elő, Matejcsek Vajk „Az ördög szántotta 
hegy” legendáját mesélte el, mindketten 
oklevelet és ajándékot kaptak. Lampek 
Zétény „A kiskakas gyémánt fél krajcárja” 
című mesével elnyerte a zsűri különdíját. 
Roma rajzverseny: A Bátaszéki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat rajzpályá-
zatot hirdetett meg, roma eredetmondák 
témában. Az óvoda 1. számú csoportjából 
Fábián Lilla és Kolompár Sándor Rickárdó 
tű�lc-rajzokat készítettek anilines festék 
kiegészítésekkel. Mindkettőjük alkotását 
Kerényi György „Madarakból lettünk” 

című történetet ihlette. Márton-napi fé-
nyünnep: 2017. november 9-én tartja a 
városi óvoda a hagyományos Márton-na-
pi programját, melyre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

című történetet ihlette. Márton-napi fé-

ÓVODAI HÍREK

Délvidéki kirándulás

Nagy szerencse érte az idei tanév 
elején a 7. évfolyamot: a „Határta-
lan” program pályázatát megnyerve 
4 napos szerbiai kiránduláson ve-
hettünk részt. Szeptember 19-én 
reggel 6 órakor izgatottan 
toporogtunk az iskola előtt: 
40 diák (a 6.a, 7.a, 7.b, 7.c 
osztályból) és 4 kísérő tanár. A tompai ha-
tárátkelőnél röpke egyórás várakozás után 
átjutva haladtunk első állomásunk felé, 
Újvidékre, azaz Novi Sadra. Délben már 
a péterváradi erőd történelmét tanulmá-
nyoztuk, ahol azt is megtudhattuk, hogy 
a vár óratornyának érdekessége az, hogy a 
kis- és nagymutató működését itt felcserél-

ték. A Duna hídján átsétálva megnéztük 
Újvidék belvárosának főterén a 
bátaszékire nagyon hasonlító ka-

tolikus templomot. A buszhoz visz-

szatérve már indultunk is szállásunkra, 
amely Székelykevén volt. Másnap Nán-
dorfehérvárra, azaz Belgrádba mentünk, 
ahol szintén a várat barangoltuk be.  

D OROT T YÁS H Í R E K

Felhívás! 
Hogyan készítsük fel okosan gyermekünket 
az iskolára? Már most szeretnénk felhívni 
a nagycsoportos óvodások szüleinek �gyel-
mét, hogy 2017. november 23-án, 17:30 óra-
kor hasznos tanácsokat, és a gyakorlatban jól 
hasznosítható ismereteket fog megosztani az 
érdeklődőkkel Busáné Jordán Judit pedagógus. 
A központi téma az iskolaérettség, és a boldog 
iskolába lépés „műhelytitkai” lesznek.          TFE
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A vár területén rengeteg I. és II. világhábo-
rús harci eszközt láthattunk. A vár tetejéről 
gyönyörű kilátás nyílt a Száva torkolatára 
és az egész fővárosra. Visszatérve Székely-
kevére az ottani tájházban ismerkedtünk a 
falu történelmével. Harmadik nap a delib-
láti homokdűnéket látogattuk meg, majd 
délután a szendrői vár volt a következő 
megállónk. A felújított belső várban felka-
paszkodtunk a várfalakra, tériszonyunkat 
legyőzve csodáltuk a XV. század építésze-
tét. Következett Versec, ahol a kitartó eső 
és az erős szél dacára felmásztunk a 
vár egyetlen megmaradt őrtornyá-
hoz. Az utolsó napon Zentára láto-
gattunk, ahol megnéztük a zentai 
csata emlékművét, majd egy kicsit 
sétáltunk a Tisza partján is. Követ-
kező megállónk Palics volt, ahol a 
tó partján álló szecessziós épüle-
tekben gyönyörködhettünk. Aztán 
következett kirándulásunk utolsó 
állomása: Szabadka, ahol a főté-
ren körbesétáltuk a szép városhá-
zát. Ezzel búcsúztunk Szerbiától, a 
Délvidéktől. A határon eltöltött egy 
órát rövidítette egy Délvidék-totó, 
melyben tesztelhettük emlékezőképessé-
günket és �gyelmünket az elmúlt 4 nap 
történéseiről. Köszönjük a szervezőknek, 
pályázatíróknak ezeket az élményeket!

Izsák Evelin és Koprivanecz Kíra 7.a 

Nyertünk, kirándultunk
Az SPAR üzletlánc 2017 tavaszán meghir-
detett egy pontgyűjtő játékot. A Bátaszéki 
Kanizsai Dorottya Általános Iskola 1.b osz-
tályának szülői csapata gőzerővel elkezdett 
blokkokat gyűjteni és azokat rögzíteni. Két 
hét múlva értesítés érkezett, hogy a mi 
osztályunkat sorsolták ki. A blokkok elle-
nőrzése után vált biztossá, hogy az osztály 
800  000 forintot nyert, amit kirándulásra 
költhetünk el, az év végéig. A szervezésben 
egy budapesti utazási iroda volt segítsé-
günkre. Szeptember 29-én reggel fél 8-kor 
izgalommal vártuk, hogy a kirándulásunk 

elkezdődhessen. Búcsúzkodás előtt a he-
lyi SPAR-tól ajándékcsomagokat kaptunk, 
csoportképet készítettünk, majd elköszön-
ve a szülőktől 8 órakor elindultunk két na-
pos kalandunkra. A három pedagóguson 
kívül (Ildi néni, Kati néni, Éva néni) egy 
anyuka Andi néni tett ígéretet arra, hogy 
mindenkit épségben, élményekkel telve 
hoznak haza. A három órás utazás után 
elértük az első állomásunkat, a Budakeszi 
Vadasparkot. Itt végig sétáltunk a dinosza-
urusz parkon, elfogyasztottuk �nom ebé-

dünket, majd az állatsimogató felé vettük 
irányunkat, ahol őzeket és mu�onokat etet-
hettünk, simogathattunk. 15 órakor már 
Budapesten voltunk, ahol várt ránk a River 
Ride busz. (Ez a kétéltű busz nem csak uta-
sainak nyújt óriási élményt, hanem a Duna 
partján szemlélődőknek is.) Először, Pest 
néhány nevezetessége mellett haladtunk 
el, majd a rövid városnézés után belecsob-
bantunk a Dunába. Hihetetlen érzés volt 
busszal hajózni és a Parlamentet, Budai 
várat a Duna felöli oldaláról megtekinteni. 
A pénteki nap végállomására már a saját 
buszunkkal utaztunk. Esztergomba vettük 
az irányt, ahol a campingben már vártak 
minket. Itt négy csapatot alkotva foglaltuk 
el szobáinkat, ágyainkat. A �nom vacsora 
után, meglepetésként megköszöntöttük 
osztálytársunkat, Janács Mihályt, aki aznap 
lett 8 éves. A �nom csokitorta elfogyasztá-

sa után sort kerítettünk még egy energia 
levezető fogócskára, fogmosásra, cicamo-
sakodásra, átöltözésre, esti mesére. Egy 
idő után, mindenkit elnyomott a fáradtság. 
Reggel hét órakor ébresztő, átöltözés, bepa-
kolás, majd 8 órakor reggeliztünk. Kilenc 
órakor kezdődött a szombati programunk. 
A szobák csapatait meghagyva, mobil te-
lefon segítségével felfedeztük Esztergomot 
és nevezetességeit. Szobrokat utánoztunk, 
kérdésekre feleltünk, 193 lépcsőt megmász-
tunk, hogy a végállomásunk az Esztergomi 

Bazilika lehessen.  A várostól el-
búcsúzva, és egy kicsit megéhezve 
érkeztünk következő állomásukra 
egy McDonald’s-ba. Megebédel-
tünk, majd Budapestre a Csodák 
Palotájába mentünk. Az Öveges 
teremben részt vettünk egy fog-
lalkozáson, ahol száraz jégről, és 
a folyékony nitrogénről tudtunk 
meg néhány érdekes dolgot. Na-
gyon élveztük a kísérleteket, plá-
ne, hogy néhány osztálytársunk 
is részt vehetett bennük. Volt, aki 
száraz jégre öntött vizet ivott, ami 
ekkor már szén-dioxiddal dúsított 

víz volt, más valaki pedig lu�t tört dara-
bokra. A tanóra után elindultunk felfedezni 
az épületben lévő dolgokat. Kipróbáltuk az 
interaktív asztalokat, a hangbombát, feküd-
tünk szöges ágyon, majdnem elvesztünk a 
tükörlabirintusban, az Űrállomás terem-
ben pedig feladatokat oldhattunk meg. Öt 
órakor még elfogyasztottuk az otthonról 
hozott úticsomag utolsó darabjait, majd a 
buszunk elindult hazafelé. A szüleink már 
nagyon vártak. Örültünk, hogy újra itthon 
lehetünk, de az biztos, hogy ezt az osztály-
kirándulást soha nem fogjuk elfelejteni! 
Nagyon jól éreztük magunkat! Ezúton is 
köszönjük ezt a rengeteg élményt a SPAR-
nak, az utazási irodának, a szülőknek. 
Köszönjük, hogy ezt a két napos osztály-
kirándulást létrehozták, leszervezték, meg-
engedték.  Köszönjük!

2.b osztály és kísérő tanáraik és Andi néni
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Besigheimi kollégák látogatása

Október első hétvégéjén a besigheimi Maximilian Lutz Realschule nyolc 
tanárát fogadta az általános iskola tantestülete. Az iskolák tanulói éven-
te, a tanárok minden második évben látogatják meg egymást. Kollégáink 
Mohács környéki és pécsi nevezetességekkel ismerkedhettek, valamint 
a magyar és a sváb konyha ízeit kóstolhatták meg. A kirándulásokat a 
beszélgetések, az emlékek közös felidézése és a Tájházban eltöltött esték 
koronázták meg. 

Német munkaközösség
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Szeptember 14-én reggel negyed hétkor 
tizenhét diák és három nevelő nagy bő-
röndökkel indulásra készen várakozott 
a bátaszéki vasútállomáson. Budapesten 
kicsit nehéz volt az átszállás a nemzetközi 
vonatra, a Railjet-re. Ez a vonat kényelmes, 
halk és nagyon gyors volt, időnként még 
a 236 km/h-t is elérte. A vonaton Mün-
chenig szuper volt a hangulat.  
Stuttgartban várt ránk még egy 
átszállás. Onnan már egyene-
sen robogtunk Besigheim felé. 
Késő este lett, mire megérkez-
tünk, ahol a vendéglátó csalá-
dok fogadtak minket. Az első 
este egyedül egy ismeretlen csa-
ládban nem volt egyszerű. Más-
nap reggel az iskolában kezdtük 
a napunkat, majd következett a 
város bemutatása. Szombaton a 
ludwigsburgi uszodát látogat-
tuk meg. Ott volt egy szuper csúszda, ja-
kuzzi, valamint egy 1 méteres, egy 5 méte-
res és egy 10 méteres ugródeszka is. Sajnos 
a legmagasabbat nem nyitották meg, nagy 
bánatunkra. De ettől függetlenül min-
denki nagyon jól érezte magát. Vasárnap 
a családokkal elmentünk a Winzerfestre, 
ahol megnéztük a Festzug-ot, azaz a szü-
reti felvonulást. A következő nap Tübin-
genben csónakáztunk a Neckar folyón és 
vásárolhattunk. Kedden Bietigheimban 
3D-s pályákon mini-golfozhattunk. Ebben 
a játékban a szemüveg volt a legzavaróbb, 

mert abban kellett játszanunk. Szerdán a 
hatalmas, gazdagon díszített ludwigsburgi 
kastélyt néztük meg. Az udvarában tök-
kiállítás volt, aminek a témája: Asterix és 
Obelix. Nem messze onnan pedig a Mär-
chengarten mesevilágába csöppentünk. 
Itt a legemlékezetesebb házikó olyan volt, 
amibe ha bementünk, olyan érzésünk volt, 
mintha velünk együtt forgott volna. A rá-
következő napot már nagyon vártuk, mert 

a Ritter Sport Csokoládégyárat látogattuk 
meg. Fontos tudni, hogy ott nagyon �nom 
csokikat készítenek. Mi is készíthettünk 
az otthoniaknak, valamint megtölthettük 
szatyrainkat különböző ízű �nomságok-
kal. Az utolsó nap egy szuper vidámpar-
kot látogattunk meg, a Tripsdrill-t. Sok 
vidámparki játékot kipróbálhattunk, mint 
például a Mamutot és a Karachot, ami 130 
km/h-val hasította a levegőt. A visszauta-

zás napja 22-e volt. A vona-
tok már ismerősek voltak, a 
csomagok föl- és leemelése is 
szinte már rutinosan ment. 
Amikor hazaértünk a szüle-
ink tárt karokkal vártak ben-
nünket. 

Nagyon szuper volt Né-
metországban! Köszönjük 
szépen!  

Bozsolik Szabolcs, Polt Ádám, 
Tóth Milán Achilles 6.c

A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár „Víz 
az élet forrása” címmel rajzpályázatot írt ki a 
megye általános iskolásai számára. A rengeteg 
szebbnél szebb beérkezett alkotásból kiállítást 
rendeztek a könyvtárban. Az ünnepélyes kiál-
lítás megnyitó, és egyben az eredményhirdetés 
október 5-én, délután volt. Iskolánkból négy 
tanuló került a díjazottak közé: Fekete Hédi 
(1.b), Fülöp Lilla (2.b), Tihanyi Csenge (4.b), 
és Varga Tamás (5.b) osztályos tanuló.            BE
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Jelen cikkünkhöz mellé-
kelten közöljük a Báta-

széki II. Géza Gimnázium 
képzési kínálatát a következő, 

azaz a 2018/2019. tanévre. Az érdeklődő 
általános iskolai tanulók és szüleik �gyel-
mébe ajánljuk, hogy ha tájékozódni szeret-
nének az iskolánkban folyó oktató-nevelő 
munka minőségéről, akkor érdemes meg-
ismerniük az érettségi vizsgák eredményét 
(a Cikádor újság szeptemberi számában 
közöltük), valamint a továbbtanulási ada-
tokat. Ez utóbbiról elmondhatjuk, hogy 
a 2016/2017. tanév végzősei közül szinte 
minden felvételizőnek sikerült az általa 
kiválasztott helyre bekerülnie. A 12.A osz-
tályból (osztályfőnökük Németh Ágnes 
volt) 8 tanuló a Pécsi Tudományegyetemen 

folytatja tanulmányait a következő szako-
kon: testnevelés-matematika, sport-és rek-
reációszervezés, egészségügyi gondozás, 
népegészségügyi ellenőr, orvosi diagnosz-
tikai analitikus, jogász, gazdálkodás és me-
nedzsment, kereskedelmi marketing,vala-
mint a Kultúratudományi Karon humán 
fejlesztés szakon. Hárman a Szegedi Tu-
dományegyetemre nyertek felvételt: jogász 
szakra, programtervező informatikus, va-
lamint gazdálkodási informatikus szakra. 
Két tanuló Budapesten fog továbbtanulni: 
az egyikük az ELTE Tanárképző Karán az 
osztatlan tanárképzés biológia-nemzetisé-
gi német nyelv szakán, másikuk a Károly 
Gáspár Református Egyetemen germanisz-
tika-néderlandisztika szakon. Egy fő a Ka-
posvári Egyetem hallgatója lesz mezőgaz-

dasági mérnök szakon. Három tanuló az 
érettségi utáni középszintű OKJ-s képzést 
választotta: csecsemő és kisgyermekne-
velő, hangszerkészítő- és javító, valamint 
látványtervező szakon. A 12. B osztályból 
(osztályfőnökük Péter Albert volt) 8 tanu-
ló jelentkezett felsőoktatási intézménybe, 
közülük 3 főt a Pécsi Tudományegyetemre 
vettek fel:  gazdaságinformatikus, sport- és 
rekreációszervezés, valamint politológus 
szakra. Hárman Budapesten folytatják ta-
nulmányaikat: egyikük a Károly Gáspár 
Református Egyetemen anglisztika szakon, 
a másikuk a Budapesti Corvinus Egye-
temen vidékfejlesztési agrármérnök sza-
kon, a harmadik tanuló pedig a Budapesti 
Gazdasági Egyetemen nemzetközi gazdál-
kodás szakon. Egy fő Gödöllőre megy, a 

GÉZÁS HÍREK
széki II. Géza Gimnázium 

Besigheimi élmények

„Víz az élet forrása” – megyei szintű rajzpályázat
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Szent István Egyetem mezőgazdasági mér-
nök szakára, egy fő pedig a győri Széchenyi 
István Egyetem agrármérnök szakára. Az 
osztályból 7 tanuló az érettségi utáni OKJ-s 
képzést választotta: a szo�verfejlesztő, a ra-
diográ�ai asszisztens, a gyógyszertári asz-
szisztens, a pénzügyi-számviteli ügyintéző, 
az autóvillamossági műszerész és a cuk-
rász szakmát fogják elsajátítani a további 
tanulmányaik során. Négy tanuló nem 
jelentkezett továbbtanulni, ők valószínű-
leg munkába fognak állni. Az előző tanév 
végén, 2017 májusában iskolánkból 10 ta-
nuló és két pedagógus vett részt Besighe-
imban a két gimnázium közti diákcserén. 
Az egyhetes látogatás projekttémája a VÍZ 
volt, ennek keretében ásványvíz palacko-
zót látogattunk, kenutúrán vettünk részt, 
és megvizsgáltuk az Enz folyó vizét �zikai, 
kémiai és biológiai szempontok alapján. A 
projekt a jelen tanévben folytatódott Báta-
széken szeptember 20-28. között. Német 
vendégeinkkel közösen jártunk az OMÉK-
on Budapesten, Mohácson megismerked-
tünk a papírmerítéssel, fürödtünk Siklóson 
és sárkányhajóztunk Baján. A programot 
búcsúesttel zártuk, amelyen a besigheimi 

vendégek, a vendéglátó diákok, szülők és 
a tanárok is részt vettek. Idén szeptember 
22-én került sor az új gézások, a „szecs-
kák”, vagyis a 7.A (osztályfőnökük Péter 
Albert) és a 9.B osztályosok (osztályfőnö-
kük Sümeginé Szép Mária) tréfás beavatá-
sára és az azt követő szecskabálra. A két 
szecskaosztály versenyét a 9.B nyerte meg. 
A végzősök az idei szecskahercegnek Mol-
nár Leventét, szecskahercegnőnek Mancsi 
Pannát, szecskakirálynak Varga Zsombort, 
szecskakirálynőnek Zeyer Lillát választot-
ták meg. A „legszecskább szecska” címet 
Kiss Bátor érdemelte ki. Szeptember 30-án 
Nagydorogon rendezték meg a Tolnai Ta-
risznyások Környezetismereti Versenyét. 
E túraversenyen a 9.B osztályos Mecseki 
Panda és Mecseki Pálma alkotta csapatunk 
III. helyezést ért el, a szerencsefutamban 
a 10.AB osztályos Váncsa Eugénia má-
sodik, Schroth Anna harmadik helyezést 
ért el. Kísérőjük Wernerné Győri Andrea 
tanárnő volt. Szeptemberben hirdettek 
eredményt a „Szekszárd, ahogy én látom” 
című videopályázat szervezői. Iskolánk 
tanulója, Bíró Ágnes (11.A) első helyezést 
ért el pályamunkájával. A hagyományos 

őszi túranap keretében iskolánk tanulói az 
osztályfőnökök kíséretében busszal kirán-
dultak Paksra és Szálkára, ahol a Decsi Kiss 
János szervezte programokon vettek részt. 
A végzősök, a 12.AB osztály osztályfőnö-
kük, Péter Péter tanár úr vezetésével utolsó 
gimis osztálykirándulásukon vettek részt 
október második hétvégéjén. A nagyon 
szépen felújított Pörbölyi Ökoturisztikai 
Központban volt a szállásuk, teljes ellá-
tással. A kisvasutazás, a vadmeg�gyelés, 
a tanösvény bejárása a gemenci erdőben, 
a hajókirándulás a Dunán, és mindez ve-
rőfényes, szép őszi időben, bizonyára em-
lékezetes marad mindannyiuk számára. 
Október hónapban idén is sor került a ha-
gyományos őszi papírgyűjtési akciónkra. 
Ezúton is köszönetet mondunk a Keresz-
tély Gyula Városi Könyvtárnak és mind-
azoknak, akik felajánlásaikkal segítették 
tanulóinkat a gyűjtésben. 

EMLÉKEZTETŐ: idei első nyílt na-
punkat november 8-án, szerdán tartjuk 
8 órai kezdettel! Az igazgatói tájékozta-
tót követően óralátogatásra is lehetőséget 
biztosítunk az érdeklődő általános iskolai 
tanulóknak és szüleiknek.    Horváth Jánosné

Képzési kínálat
Iskolánk célja: minden tanulót képességeinek 
megfelelően felkészíteni az érettségi vizsgára: a 
tehetséges, továbbtanulni kívánó tanulókat el-
juttatni az emelt szintű érettségire; az érettségi 
után szakmát tanulni kívánókat a középszintű 
érettségire a diákokban rejlő képességek minél 
jobb kibontakoztatása
Mindezek biztosítéka: iskolánk családias, humá-
nus légköre, igényes oktatás, következetes, rend-
szeres értékelés. 

Hatévfolyamos képzés
Tagozatkód: 01

Előnyei: 
• hat év alatt készül fel a diák az érettségi vizs-

gára
• egyenletesebb terhelés
• a középiskolai tananyag alaposabb elsajátítása
• nagyobb lehetőség nyelvvizsga és előrehozott 

érettségi megszerzésére

Specialitások:
7-8. évfolyamon a matematika és idegen nyelv 
oktatása magasabb óraszámban

• második idegen nyelv tanulására lehetőség 
fakultatív formában

Felvételi vizsgát nem tartunk. A diákokat az 
általános iskolából hozott eredmények alapján 
vesszük fel.
Az érdeklődő diákok a jelentkezési lapot az ál-
talános iskolájukban vagy közvetlenül a gim-
náziumtól kaphatják meg, ahol tájékoztatást is 
adunk a felvételi eljárás további menetéről.

Hagyományos gimnáziumi képzés
Tagozatkód: 02

Előnyei:
• négy év alatt készül fel a diák az érettségi 

vizsgára
• a középiskolai tananyag alapos elsajátítása
• lehetőség nyelvvizsga és előrehozott érettségi 

megszerzésére

Specialitások:
9-10. évfolyamon a matematika és informatika  
oktatása magasabb óraszámban
• az informatika oktatása szakkör, illetve fakul-

tációs keretben

Felvételi vizsgát nem tartunk. A diákokat az 
általános iskolából hozott eredmények alap-
ján vesszük fel. Elsősorban az érettségi tárgyak 
(magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) 
eredményeit vesszük �gyelembe. 
Az érdeklődő diákok az általános iskolában kiál-
lított jelentkezési lapon jelentkezhetnek.

A II. Géza Gimnázium az alábbi 
lehetőségeket kínálja diákjainak:

Idegennyelv-oktatás
– tanórai keretek között:
• angol
• német
– szakköri formában:
• francia
• latin
• orosz 

Felkészítés középszintű 
érettségi vizsgára

– 9. évfolyamtól:
• informatikából és idegen nyelvekből
– 10-12. évfolyamon:
• kötelező érettségi tárgyakból
• választható érettségi tárgyakból

A BÁTASZÉKI II.GÉZA GIMNÁZIUM KÉPZÉSI 
KÍNÁLATA A 2018/2019. TANÉVRE
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Felkészítés emelt szintű 
érettségi vizsgára 10-12. 

évfolyamon:
• magyar nyelv és irodalom
• történelem
• angol és német nyelv
• matematika
• �zika, biológia, kémia
• informatika

Testvériskolai kapcsolatok, 
csereprogramok

• Besigheim – Németország
• Fülek – Szlovákia
• Ditró – Románia

Tudományos Diákkör
• tanulmányi versenyek szervezése
• tudományos előadások
• különleges foglalkozások
• kirándulások
• színházlátogatások
• téli sport, korcsolyázás

Szabadidős tevékenység
• úszás, labdarúgás, kosárlabda
Meleg étkezés: az iskolai menzán

Diákjaink támogatása
Alapítványunk anyagi támogatást nyújt:
• tantárgyi és nyelvi táborokhoz
• központi szakkörökhöz
• felkészítőkhöz

• versenyekhez
• külföldi tanulmányutakhoz
• múzeum-, hangverseny-, színházlátogatá-

sokhoz.

Iskolai hagyományok
• Géza-napi felvonulás
• Géza-napi gálaest
• Géza-napi versenyek
• iskolai ünnepségek
• a gimnázium éjszakája

A gimnázium által szervezett 
megyei versenyek: 

2018. január 26.
Géza-napi megyei művelődéstörténeti- 

és szavalóverseny általános iskolásoknak
2018. február 6.

Géza-napi megyei művelődéstörténeti verseny 
középiskolásoknak
2018. február 20.

Géza-napi megyei szavalóverseny 
középiskolásoknak

Várunk minden érdeklődő 
általános iskolai diákot nyílt 

napjainkon
2017. november 8. (szerda)

(igazgatói tájékoztató, óralátogatási lehetőség)
2017. december 9. (szombat)

(igazgatói tájékoztató diákoknak és szülőknek)

Az iskolai nyílt napok reggel 8 órakor 
kezdődnek!

A jelentkezési lapok beadási határideje: 
2018. február 15. 

Felvilágosítást ad: 
Neidhardtné Gyarmati Erzsébet 

igazgatóhelyettes

O K T A T Á S

Nem kell megkérdeznünk, mert tudjuk egy-
másról, hogy hol vagyunk, és évente találko-
zunk is. 1957-58-ban voltunk elsőosztályo-
sok, a régi leányiskolában. Nem felejtettük 
el a régi, muskátlikkal teli 
ablakokat, a mindent értő 
és mindenkit ismerő Miska 
bácsit, és feleségét, Kati né-
nit. Béres Klári néni, a ta-
nítónőnk, összekötőkapocs 
volt köztünk évtizedekig. 
Mindössze négy évet töl-
töttünk együtt, mert – ak-
kor intézményi átszervezés 
következtében körzet hatá-
roknak megfelelően – töb-
ben átkerültek a �úiskolába. 
Meglehetősen nagy változás 
volt. Szürke volt minden, 
nagy szürke lépcsők, korlátok, zaj, és sok, 
szünet nélkül rohangáló és kurjongató �ú. A 
fehérfalú, piros virágos, csendes iskola után, 
Iza néni jóságára és életre szóló tanítására 
nagy szükségünk volt. Ám nem felejtettük 

el egymást, annak ellenére, hogy a változás 
megszakított barátságokat hosszú évekre. 
2015 óta évi rendszerességgel találkozik a 
régi csapat. Minél idősebbek leszünk, annál 

jobban örülünk egymásnak. Megváltoztunk, 
de látjuk egymásban a régi gyereket. Nem 
kell magyarázkodni, ismerjük egymást, a 
gyermekkorban kitörölhetetlen nyomot 
hagytunk egymás lelkében. Alkothatunk 

magunknak szabályokat, ebben a szabályo-
kat nem tűrő és egyre kevésbé ismerő vi-
lágban. A magunk alkotta szabály, hogy aki 
csak teheti és tudja, az tartja a kapcsolatot 

a régi társakkal és megragad-
ja a lehetőséget a találkozásra. 
Őszinte és érdek nélküliek itt a 
barátságok, Találkozunk, mert 
érdekel a másik sorsának ala-
kulása, és egész egyszerűen jó 
együtt lenni.    Hadd legyen 
szavunk a köszöneté Kolbert 
Margitnak, aki fáradhatatlanul 
hív és vár, és szervez minden 
évben. Zsigmond István szavai 
helytállóak:

„Csak egy osztály voltunk, 
/ Egy osztály, amelyről né-
hányan túl sok jót hittek, / 

Később sokan azt gondolták, tévedtek. / 
...Hitték, gondolták… / És talán senki sem 
tudta, kik voltunk valójában.”

Mi már tudjuk: régi társak, akik nem en-
gedték el egymás kezét.             Müller Zsuzsa

Hol vagytok régi barátok?
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Engedjék meg nekem, hogy elfogult legyek! 
Meggyőződésem, hogy Bátaszéken igen is 
van olyan kézműves mester, aki a világ bár-
mely pontján megállná a helyét.  Amikor 
először kaptam ajándékba Hermesz Anikó 
keze által készült kerámia �gurát nem hittem 
el, hogy azt lakásomtól háromutcányira, egy 
�atal keramikus készítette. Mind kidolgozás-
ban, mind színeiben, mind fantáziavilágban 
lenyűgözött első pillanatra. Keresni kezdtem 
a munkáit – ami nem volt egyszerű a méte-
rekben mérhető nyúlfarknyi távolság ellenére 
sem – és egyre nagyobb szerelem lett köztem 
és Anikó kerámiái közt. Személyesen jóval 
később találkoztam vele, amikor házszámun-
kat megtervezve a megvalósításért fordultam 
hozzá. Találkozásunkkor pedig pontosan 
olyan volt, ahogyan elképzeltem: bájos, mo-
solygós, kedvességet és nyugalmat sugárzó, 
�atal hölgy – olyan, mint az alkotásai.

– Az, hogy a személyiséged tükröződik a 
munkáidon ez tudatos, vagy a véletlennek kö-
szönhető?

– Nem tudatos. Rendkívül nagy a fantázi-
ám, gyakran álmomban jönnek elő az ötle-
tek, képek, érzések, amikből aztán másnap 
a műhelyben készülnek azok az ajándéktár-
gyak, amik a személyiségemet is tükrözik. 
Amikor Bátaszék első rajztagozatos álta-
lános iskolai osztályába kezdtem járni, 
olyan tanárt kaptam Bátki Erika sze-
mélyében, aki hihetetlen szabad-
sággal vezette művészi énemet. 
Csak a fantáziám szabott határt 
alkotásaimnak, és ott dőlt el szá-
momra, hogy alkotói pályát fogok 
választani. Az út nem volt egyenes, 
de miután elvégeztem Sopronban 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott 
Művészeti Intézet Designer szakát 
tudtam, hogy keramikusként szeretnék 
dolgozni. Azt gondolom, hogy az ember hoz 
magával egyfajta művészi vénát és – ha van 
kellő támogatás, segítség – azt elő lehet hozni 
bármelyikünkből. Nekem szerencsém volt.

– Van, aki egész életében úgy él, hogy mű-
vész akar lenni, mégsem lesz az soha, és van, 
aki egész életét művészként éli, mégsem vágyik 
arra, hogy művésznek tartsák. Úgy vélem, te 
az utóbbihoz tartozol, és egy művésznek ihle-
tet kell meríteni ahhoz, hogy újabb és újabb 
alkotások születhessenek. Te miből merítesz?

Érdekes, hogy leginkább a saját munkáim 
továbbgondolásával készülnek el az új tárgya-
im. Amikor elkészül egy darab, mindig azon 
gondolkodom, hogy azt akár technikailag 
– hogyan lehet úgy felakasztani, hogy ne lát-
szódjon a zsineg - vagy akár színben, méret-

ben, kiegészítő motívumokkal hogyan tudom 
másképp elkészíteni. Bevallom, hogy a mosta-
ni munkáim nagyon vásárlócentrikusak, – a 
vásárlók igényeit szolgálom ki –, ami azt is je-
lenti, hogy rengeteg új ötlettel gazdagodom ál-
taluk. Vannak kollégák, akik nyilván szívesen 
„lopnak” más keramikusoktól, de ezzel én na-
gyon nem tudok azonosulni. Előfordult, 
hogy azt gondoltam csak ötletet adok 
valakinek, majd néhány hónap múl-
va pontosan ugyan olyan terméket 
készített, mint az enyém. Ez ellen 
egyébként nem lehet mit tenni, 
még jogilag sem. Egy dolgot te-
hetek, hogy mindig előrébb já-
rok egy lépéssel!

– A kerámiáidat sok közül is meg-
ismerheti a vásárló. Mitől lesznek 
hermeszanikósak?

– A kerámiáim leginkább mesevi-
lágot ábrázolnak, és a legjellegze-
tesebb rájuk, hogy rendkívül szí-
nesek. Egyedi technikával festek, 

ezáltal az élénk színek az égetés 
után is megmaradnak. Gyakran egy tár-

gyat 13-15-ször is a kezembe veszek, mire azt 
mondhatom, hogy elkészült. Igyekszem min-
den tárgyra a HA monogramomat is rátenni.

– Vállalkozó vagy. Meg lehet ebből élni?
– Nem könnyű, nagyon sokat kell dolgoz-

nom. Vállalkozóként egyfajta nyomás is van 
rajtam, hogy mindig, napról-napra teljesíte-
ni kell, de ez nem csak teher, hanem öröm is 
számomra. Nagyon szeretek alkotni. A kol-
légák gyakran rácsodálkoznak, hogy milyen 
olcsón adom a termékeimet, hiszen rengeteg 
munkaóra van egy-egy darabban. Nekem 
mégis az fontos, hogy minél több emberhez 
eljussanak az ajándéktárgyaim. Boldog va-
gyok, ha az utcán az én házszámomat látom 
kirakva, vagy ha látom a vevőim arcán az 
örömet, amikor hazaviszik a kerámiáimat.

– Hiába kerestelek az interneten, szinte 
semmit nem találtam rólad – se honlapod, se 
közösségi oldalad. A mai vállalkozói létben 
nem luxus ez? 

– Tudom, hogy meglepő lehet, de soha nem 
vágytam arra, hogy meghódítsam a világot, de 
jól esik, ha tudnak azonosítani a munkámmal. 
Számomra nagyon fontos a vevőimmel való sze-

mélyes kapcsolat, a kerámiatermékek pedig 
nem alkalmasak csomagban küldésre. Az, 

hogy nincsen közösségi oldalam tudatos 
döntés. Rengeteg munkám van annak 
köszönhetően, hogy egyedi, minőségi 
termékeket készítek. A vásárlóim visz-

szajárnak, ami a legnagyobb elismerése és 
visszajelzése a befektetett energiámnak. 
Úgy gondolom, hogy munkával és oda-
adással is elismerést lehet szerezni, nem 

csak a hírnévvel. A kerámiáim itthon, és a 
világ szinte minden pontjára eljutottak már. 

– Fiatal alkotóként folyamatosan rengeteg 
munkád van. Jól tudom, hogy nemrégiben a 
„Föld sója” című projekten belül téged kértek 
fel az evangélikusok, hogy készíts egy temp-
lomtorony formájú sószórót? Sok feladatod és 
terved van még?

– Az evangélikus egyház keresett meg erre 
a feladatra, amit boldogan vállaltam el. Kihí-
vás volt úgy megalkotni a sószórót, hogy az 
használható és szép is legyen. Egyébként most 
egy nyugalmas időszaka van mind a magá-
néletemnek, mind a munkámnak. Párommal 
– akivel tizenegy éve élünk együtt – sikerült 
egy saját otthont, saját igényeinknek megfele-
lően berendezni, ami egy nagy vágyunk volt. 
Ennek az otthonnak a nyugalma adja a mun-
kámban is a kiegyensúlyozott, eredményes 
időszakot. Az alkotás magányát nagyon sze-
retem, majd jön a rendezvényes, zajos néhány 
nap. Emellett folyamatosan fejlesztem a mű-
helyem, nemrégiben sikerült megvásárolnom 
egy kemencét, melyben magasabb hőfokon is 
tudok égetni. Már több üzletben is megvásá-
rolhatóak a termékeim, aminek nagyon örü-
lök. Eddig nem volt időm arra, hogy zsűriztes-
sem a kerámiaimat, ami leginkább magammal 
szembeni elvárás, de igyekszem hamarosan 
ezt megtenni amellett, hogy szeretnék majd 
önálló kiállítást is megvalósítani. 

– Kívánom, hogy még nagyon sokat álmodj, 
és remélem hamarosan ismét beszélgethetünk 
majd az önálló kiállításod kapcsán!

Aki szeretne találkozni Anikóval és a kerá-
miáival, látogasson ki az Adventi Forgatagba 
december 8-án, vagy keresse fel a Turisztikai 
Információs Pontunkat, ahol megvásárolha-
tók Hermesz Anikó munkái. További infor-
mációkat a következő telefonszámon kaphat-
nak: Hermesz Anikó 30/441-8872.                 ok

Adunk egy TIP-et!
HERMESZ ANIKÓ – KERAMIKUS

„lopnak” más keramikusoktól, de ezzel én na
gyon nem tudok azonosulni. Előfordult, 
hogy azt gondoltam csak ötletet adok 
valakinek, majd néhány hónap múl-
va pontosan ugyan olyan terméket 
készített, mint az enyém. Ez ellen 
egyébként nem lehet mit tenni, 
még jogilag sem. Egy dolgot te-
hetek, hogy mindig előrébb já-

jól esik, ha tudnak azonosítani a munkámmal. 
Számomra nagyon fontos a vevőimmel való sze

mélyes kapcsolat, a kerámiatermékek pedig 
nem alkalmasak csomagban küldésre. Az, 

hogy nincsen közösségi oldalam tudatos 
döntés. Rengeteg munkám van annak 
köszönhetően, hogy egyedi, minőségi 
termékeket készítek. A vásárlóim vis

szajárnak, ami a legnagyobb elismerése és 
visszajelzése a befektetett energiámnak. 
Úgy gondolom, hogy munkával és oda
adással is elismerést lehet szerezni, nem 

csak a hírnévvel. A kerámiáim itthon, és a 
világ szinte minden pontjára eljutottak már. 

gyak, amik a személyiségemet is tükrözik. 
Amikor Bátaszék első rajztagozatos álta-
lános iskolai osztályába kezdtem járni, 
olyan tanárt kaptam Bátki Erika sze-
mélyében, aki hihetetlen szabad-
sággal vezette művészi énemet. 
Csak a fantáziám szabott határt 
alkotásaimnak, és ott dőlt el szá-
momra, hogy alkotói pályát fogok 
választani. Az út nem volt egyenes, 
de miután elvégeztem Sopronban 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott 
Művészeti Intézet Designer szakát 
tudtam, hogy keramikusként szeretnék 
dolgozni. Azt gondolom, hogy az ember hoz 

– A kerámiáidat sok közül is meg
ismerheti a vásárló. Mitől lesznek 
hermeszanikósak?

– A kerámiáim leginkább mesevi
lágot ábrázolnak, és a legjellegze
tesebb rájuk, hogy rendkívül szí
nesek. Egyedi technikával festek, 

ezáltal az élénk színek az égetés 
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H I T É L E T

Szeptember utolsó vasárnapján Kövesden, 
a felújított kápolnában misézett Krisztián 
Atya és János „Tiszi”. A kápolna szűkösnek 
bizonyult, a maroknyi tömeg csak az utcán 
fért el. Szeptember végétől megújulva foly-
tatódnak a kapálási szezonnal félbeszakadt 
bibliaórák: kéthetente keddenként „Beszél-
getések az evangéliumról” címmel. Krisz-
tián Atya havonta egy alkalommal ven-
dégelőadót hív ezekre az estekre. Az első 
ilyen alkalommal egy pszichológus-teoló-
gus, Krisztián Atya egykori rendtársa és 
máig jó barátja beszélt az egyház helyzeté-
ről és jövőjéről – a pszichológus szemszö-
géből. A következő vendég október 24-én 
a Szent Vér tiszteletről beszélt. Október 

4-én ünnepeltük templomunk szentelésé-
nek évfordulóját. Ahogyan 1903. október 
4-én a város kiemelten fontos eseménynek 
tartotta ezt az alkalmat, úgy a mi célunk 
is az, hogy minden évben közösségünk 

egyik legfontosabb ünnepének érezze. Az 
idei első ünneplést egy egyházzenei hang-
versennyel kívántuk emlékezetessé tenni. 
A szentmisén és a hangversenyen több kó-
rus vett részt. A helyi együttesek, Bátaszé-
ki Szent Cecília Kórus és Kismődi Ferenc 
Énekegyüttes mellett vendégeink voltak 
a Dusnoki Szent Cecília Nőikar és az Ér-
sekcsanádi Összhang Kórus. Az énekesek 
műsora után Krisztián Atya méltatta a ren-
dezvényt, majd közös állófogadáson vettek 
részt az ünneplők. A bátaszéki Karitász 
csoport háza október 19-től minden csü-
törtökön délután 15:00 és 17:00 óra között 
tart nyitva. Ide várják a rászorulók részére 
szánt adományokat. Ezek lehetnek: mo-
sott, használt ruha, játék, ágynemű, bútor, 
háztartási gép, egyéb felajánlások. Élelmi-
szereket csak az arra kijelölt időpontokban 
gyűjtünk. A ház a Budai u. 49. szám alatt, 
a Mária kápolnával szemben található. In-
formáció: Sümeginé Bátai Margit (30/306-
9858). A Bátaszéki Katolikus Családkö-
zösség már több, mint 20 éve jelen van a 
plébánia életében. A közösségbe jelenleg 
mintegy 10-12 család tartozik. Rendsze-
resen, többnyire havonta találkoznak. Cél-

juk, hogy egymást segítsék, erősítsék hitük 
és családi életük minél teljesebb megélésé-
ben. A közösségi alkalmakra mindig egy 
házaspár készül, valamilyen aktuális témát 
körüljárva. Ezt közösen megbeszélik, időt 

szánva a kötetlen beszélgetésre is, és arra, 
hogy mindenki beszéljen családjáról. Mi-
lyen örömök, problémák érték a családot, 
a gyerekeket. Szinte minden alkalommal 
meglátogatja a csoportot Krisztián Atya, 
aki útmutatásaival segíti a résztvevőket. 
Fontos, hogy érezzék a párok, nincsenek 
egyedül gondjaikkal, mások is hasonló 
terheket viselnek, egymásnak tanácsokat 
tudnak adni a gyereknevelésben, párkap-
csolatban és egyéb felmerülő problémák-
ban. Mások meghallgatása, a problémák 
kibeszélése mindenkinek segítségére le-
het. „A megosztott fájdalom fele fájdalom, 
a megosztott öröm viszont kettős öröm.” 
Régi-új csoport van újjáéledőben a hitü-
ket a mindennapokban is közösségben 
megélni szándékozó tizenévesek körében. 
A hitoktatók és táboros segítőik, a szülők 
kezdeményezésére újraindult októberben 
a katolikusok i�úsági csoportja. A hit-
tantáborokban jól működő kis közösség 
életét hosszabbítaná meg az i�s csoport 
a kétheti gyakorisággal megrendezésre 
kerülő összejöveteleken. Várunk minden 
közvetlen bérmálkozás előtt állót és a kö-
zépiskolásokat!                                             ESJ

A rómaikatolikus 
plébánia hírei

Az elmúlt hónap eseményei
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– Miért nem jelöltette magát 
a következő elnöki ciklusra?

– Az jellemző a személyisé-
gemre, hogy amit elvállalok 
és csinálok, nagyon komolyan 
veszem és igyekszek maximá-
lisan megfelelni az elvárások-
nak. A város egyik legnagyobb 
civil szervezetét vezetni, amely 
közel 300 fő �atal sportolási 
lehetőségét hivatott biztosítan 
nagy felelősség. A második el-
nöki ciklusomat töltöttem az egyesületnél, 
a 9 év alatt egy elnöknek nem csak repre-
zentálni kell, hanem felelősséggel biztosí-
tani a sportolóknak a megfelelő hátteret. 
Ez a munka komoly nyomást helyez az em-
berre, és rengeteg stresszel jár. A hosszan 
tartó felelősségteljes munka eszi az ember 
testét és lekét. Én úgy gondolom, hogy 
elnökségem ideje alatt megtettem, amit 
tudtam. Úgy érzem az egyesületnek és ne-
kem is szükségem van változásra, „vérfris-
sítésre”. Ezúton is szeretném megköszönni 
a volt elnökségi tagoknak, és különösebb 
szerepet már nem vállaló Péter Gézának, 
Izsák Gyulának, Gerhát Jánosnak az elvég-
zett munkájukat. Azt gondolom, hogy na-
gyon jól és harmonikusan tudtunk együtt 
munkálkodni az egyesület érdekében. A 
maradó, és az új elnökségi tagoknak pedig 
sok sikert kívánok a munkájukhoz.

– Mire büszke, illetve mire emlékszik visz-
sza szívesen a két cikluson át tartó elnöki 
tevékenysége kapcsán?

– Elégedettséggel tölt el, hogy egy nem túl 
jó gazdasági állapotban átvett egyesületből 
– az eltelt időszak alatt – egy stabil gazdál-
kodással rendelkező feladatait �nanszíroz-
ni tudó szervezetet tudtunk kialakítani és 
jó állapotban tudom átadni az utódomnak.  
Az elmúlt 9 évben rengeteg munkában és 
nagyon sok fantasztikus sportélményben, 
sikerben volt részem. Felejthetetlen volt 
17 év „csend” után hangosan együtt ün-
nepelni a 2010/2011 évadban megye I.-es 
bajnokságot nyert felnőtt labdarúgókkal. 
Ráadásként 2013/2014 évadban szintén 
bajnok lett a csapat. A legutóbbi évben 
egy arannyal felérő 2. helyet sikerült el-
érni egy nagyon erős mezőnyben. Jó ér-
zéssel töltött el az a tény is, hogy sikerült 
Bátaszékre csábítani komoly tapasztalattal 

rendelkező utánpótlás edző-
ket, és az ő tevékenységüknek 
köszönhetően jó kezekbe ke-
rült az utánpótlás nevelése is. 
A kosárlabda szakosztálynál 
nagyon komoly fejlődés ment 
végbe az utóbbi években az 
i�úsági nevelés területén. Kö-
szönhetően Pomsár Szilviának 
és edzőtársainak. A tanuszoda 
megépülésével, és Nagy Ákos 
barátom kitartó munkájával 

egy új sportág honosodott meg az egyesü-
let berkein belül. Rövid idő alatt komoly 
országra szóló eredményeket értek el úszó-
ink a diákolimpiákon, ami nagy élményt 
adott nekem és a sportszerető Bátaszéki-
eknek. A bátaszéki karate fogalom az or-
szágban. Én magam már több, mint 18-20 
éve támogatom, �gyelem a felnövekvő ge-
nerációkat, és nagyon sok szép élménnyel 
ajándékoztak meg a karatékák ezen idő-
szak alatt. Ezen a területen személy szerint 
is érintett voltam, hiszen a két �am Máté 
és Ákos a karate sportágban jeleskedtek, 
nem is akármilyen eredményekkel. Apa-
ként és elnökként egy nagyon különleges 
élményt adott ez számomra. Több korosz-
tály szereplését végig tudtam kísérni gyer-
mekkorától a felnőtté válásig. Országosan 
az utóbbi időkben az első nyolc – tíz klub 
között tartják számon a BSE-t. Számos VB, 
EB érem büszke tulajdonosai a sportoló-
ink. Elnökként egészen kivételes ezeket a 
sikereket megélni. Ez nekem megadatott 
és köszönöm a sportolóknak és edzőknek 
ezt a sok csodát. Természetesen a felsorolt 
sikereket, eredményeket a sportolók érték 
el, de az eredmények mögött ott vannak az 
edzők, szülők, támogatók, sportvezetők és 
az elnök munkája is. A megfelelő háttér, 
létesítmény, és anyagiak nélkül nem lehet 
eredményeket elérni. Személyes kezde-
ményezésemre az utóbbi években mindig 
megrendeztük az egyesület szervezésében 
a sport bálját. Fontos volt számomra, hogy 
az egyesület négy szakosztályát a rendez-
vénnyel egy kicsit „összekovácsoljuk”, és 
méltó körülményeket biztosítsunk az „Év 
sportolóinak” díjazására. A szakosztályok 
hangulatos körülmények között jobban 
meg tudták ismerni egymás eredményeit 
és sportsikereit. Nagyon fontosnak tartom, 

hogy 2009-től folyamatos jelentős fejleszté-
sek tudtak megvalósulni a sportpályán és a 
kiszolgáló létesítményeknél. Komoly pénzt 
költött rá Bátaszék Város Önkormányzata, 
amit az elnyert pályázatok jól kiegészítet-
tek. Így megújult a lelátó, illetve az épület és 
annak teljes berendezése a fűtési rendszer-
rel együtt. A jelenlegi körülményeket sok 
csapat megirigyelhetné. A 2017/2018 TAO 
támogatási időszakra elnyertük egy műfü-
ves nagypálya megépítésének lehetőségét 
is, ami jelentősen javíthatja majd a labda-
rúgók felkészülési, edzési lehetőségeit.

– A továbbiakat hogyan tervezi? Teljesen 
elszakad az egyesülettől?

– Az egyesület közgyűlésének döntése 
alapján Nagy Ákos barátom veszi át az egye-
sület irányítását. Úgy gondolom, jó kezekbe 
kerül az egyesület vezetése. Amennyiben 
Ákos és az elnökség igényli, akkor továbbra 
is segítem az egyesület munkáját elsősorban 
a gazdálkodás területén. A hosszú évek alatt 
kialakított kapcsolati tőkémet is szívesen fel-
ajánlom a jövőben. Az egyesület �nanszíroz-
hatóságának nagyon fontos eleme az önkor-
mányzati támogatás és a TAO támogatások 
rendszere. Mindkét területen a megszerzett 
tapasztalatommal, tudásommal igyekszem 
majd az egyesület javát szolgálni.            BMNK

MÓROCZ ZOLTÁN, 
a Bátaszéki Sport Egyesület leköszönô elnöke
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BESZÉLGETÉS 
ASZTALTÁRSASÁGOKBAN

AT

VACSORA VENDÉGSÉG 
POÓR BALÁZS EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSADÓ 
RECEPTJE ALAPJÁN + VIDEÓS BEJELENTKEZÉS

REFORMÁTUS
IMAHÁZ

SZENT ISTVÁN TÉR 6.SZENT ISTVÁN TÉR 6.
PÉNTEKENKÉNT 

18-20 ÓRA

CSALÁDOKNAK,
IFJAKNAK ÉS

FELNŐTTEKNEK

GYERMEK-
FOGLALKOZTATÁS

KÖZBEN
NOVEMBER 10. 
NOVEMBER 17. 
NOVEMBER 24. 
DECEMBER 1. 
DECEMBER 8. 
JANUÁR 12. 
JANUÁR 19.  
JANUÁR 26. 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 
SZERETETTEL VÁRUNK
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Kedves Sporttársak 
és Sportszimpatizánsok!
Bár igen rég óta vagyok jelen 
Bátaszék sportéletében, még-
is úgy gondolom, hogy egy 
rövid bemutatkozással – és 
talán megnyugtatva minden 
kétkedőt – megköszönöm 
a rám ruházott feladatot és 
bizalmat. Nagy Ákos va-
gyok, testnevelő tanár, edző. 
Szekszárdi középiskolai éve-
imet követően a Szekszárdi Illyés Gyula 
Pedagógiai Főiskolán, majd a Pécsi Tu-
dományegyetem testnevelő tanári szakán 
végeztem. Párommal és két �ammal élünk 
Bátaszéken, a Vázkerámia lakótelepen. 
Családunk sportszerető, gyermekeim gya-
korlatilag egy sportos közegbe születtek 
bele. Párom Klaudia, és én is, a Bátaszéki 
Általános Iskola alkalmazásában állunk. 
Mozgékony és eleven gyerek lévén, kisis-
kolás korom óta sportolok. Atletizáltam, 
fociztam, kosaraztam. De valahogy a szí-
vem és az alkati képességeim is a Karate 
irányába mozdították az érdeklődésemet. 
A Karate Szakosztály 80-as évek végi edző-
váltásai, valahogy nagyon hamar a csoport 
élére kényszerítettek, de ezzel együtt meg-
tanultam felelősen és csapatban gondol-
kodni, következetesen dönteni. Fiatalem-
ber lévén rengeteg segítséget és instrukciót 
kaptam az akkori szülői gárdától, sportve-
zetéstől, és lassan egy olyan csapat vezetői 
szerepét töltöttem be, mely az országha-
tárokat is túlnőtte. Én magam is hosszú 
éveken keresztül versenyeztem, és igyekez-
tem ezzel is példát mutatni a felnövekvő 
nemzedéknek, de rengeteg nemzetközi és 
hazai siker kötődik tanítványaim és a BSE 

Karate Szakosztályának nevéhez. 
Az utóbbi tíz évben – az uszoda 
megépülésével – az úszósporttal is 
szorosabbra fűződött a kapcsola-
tom. Először a bátaszéki gyerekek 
vízhez szoktatása volt a cél, mára 
komolyabb megyei és országos 
sikerek is fémjelezik munkánkat. 
Ezzel együtt egy több generációt 
felölelő utánpótlás nevelői munkát 
is magunkénak tudhatunk, közel 
100 úszó és egy 4 fős stáb közre-

működésével beírtuk magunkat a megyei 
úszósport történelemkönyvébe. Megvá-
lasztásom többekből elismerést, másokból 
kételyeket váltott ki. Előzőeknek köszö-
nöm a támogató gesztusokat, a kétkedőket 
pedig szeretném megnyugtatni. Igazi lo-
kálpatrióta, és mint a BSE egyik legrégebbi 
tagja, megnyugtathatok mindenkit arról, 
hogy az egyesület elnöksége Bátaszék Vá-
ros sportjáért hivatott dolgozni. Egyik 
szakosztályt sem érheti hátrány, sem indo-
kolatlan előny. A szakmai munkába nem 
kíván az elnökség beleszólni, maximum 
javaslatokat tesz, csak úgy, mint a költség-
vetésre. A meghatározó döntéseket a tagok 
fogják meghozni, és hiszem, hogy az a 
béke, ami az utóbbi évtizedben jellemezte 
a helyi sportéletet, végül a jelenben is hely-
reáll. Ennek érdekében mindent megte-
szek, megteszünk. Arról is biztosíthatunk 
mindenkit, hogy az alaptalan rosszindula-
tú vádaskodásokat sem hagyjuk szó nélkül. 
Ezért inkább arra kérjük a sportkedvelőket, 
hogy építő jellegű javaslataikkal, észrevé-
teleikkel higgadt, emberi módon segítsék 
ennek az elnökségnek a munkáját, mert mi 
– bizony – a Bátaszék sportjának további 
fejlődésére tettünk ígéretet, energiáinkat 

ennek kívánjuk szentelni. Végül nagyon 
szépen köszönöm Mórocz Zoltán barátom 
utóbbi kilenc éves munkáját és támogatá-
sát. Tevékenységére, tanácsaira, szakértel-
mére a továbbiakban is számítunk.

Sporttársi üdvözlettel:  Nagy Ákos

Debrecen 2017.06.02. Hexasakk időosz-
tásos rapidverseny 1. hely. • Pécsett 
2017.07.08. 67. Vasutasnap Juliális ren-
dezvény Női sakk versenyén 1. hely. • 
Pardubicén Polgar Superstar Chess World 
Championship 2017.07.17. Csillagsakk 
világversenyén Senior kategóriában és 
Női kategóriában 3. hely. • Kalocsán 
2017.09.17. Logikusakk Kupa Hexasakk 
versenyen 3. hely. 

Bátaszék Sport Egyesület elnöki bemutatkozója

Nem panaszkodhatunk az uszoda kihasz-
náltságára. A Bátaszék SE Úszó Szakosztá-
lya élettel tölti meg a bátaszéki tanuszodát 
nap, mint nap. Az új tanév új célokat és fel-
adatokat generált. Ovis úszóinkból immár 
három csoportra való kisgyermek jár hoz-
zánk szombatonként, ahol Bertalan Anett 
és Mezei Réka végez kitűnő, lelkiismeretes 
munkát. A kisiskolás és a tophaladó cso-
portban Mesz Zsó� tölt be segítő és egyben 
anyáskodó szerepet, kimondottan nagy ha-
tékonysággal. Az Úszó Szakosztály létszáma 
erősen tendál a 100 főhöz, melynek edzéseit 
négyfős stábbal oldunk meg, így minden-
nap jelen vagyunk az uszodában.     -akoszu-

TÖMVE AZ USZODA…

SAKK HÍREK 
Pereszlényi Gabriella idei év 

eddigi sakk eredményei
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Furcsa kettősség, avagy 
Cikádor Kupa Szekszárdon

Szeptember 23-án került megrendezésre a 
XIV. Cikádor Kupa, országos meghívásos 
karate verseny, melynek a Szekszárd Városi 
Sportcsarnok adott otthont. Furcsa kettő-
ség, hogy bátaszéki rendezvény, és szekszár-
di helyszín, de a résztvevő 32 egyesület 350 
versenyzője, és legalább kétszer annyi né-
zője, megmagyarázza azt a fajta kényszert, 
melyet a Karate Szakosztály érez, amikor 
egy ilyen versenyt elvállal. Sajnos az 500 
négyzetméter tatami és a látogatók száma 
teszi indokolttá, hogy a rendezvény egyelő-
re a szomszédba „költözött”. Ettől függetle-
nül egy ízig-vérig bátaszéki rendezvényről 
beszélünk, mert mind a versenyzők, mind 
pedig kiszolgáló személyzet a BSE aktív 
tagjai, vagy szülői háttér segítői. A Cikádor 
kupa anno, Alisca Bau Kupa néven látott 
napvilágot, mint felkészítő regionális ver-
seny 2003-ban, és egy év kihagyással (2006-
ban) töretlenül növekszik. Azóta nemcsak a 
neve és mérete változott meg, de a verseny 
célja is. A Cikádor Kupa már a Magyar Ka-
rate Szakszövetség kiemelt esemény nap-
tárában lévő verseny, de a Magyar Wado 
Szövetség EB kvali�kációjának is fontos ele-
me. A 7 órán keresztül tartó küzdelmek, 5 
küzdőtéren zajlottak, és a fair play jegyében 
horvát bírókkal is tarkították a szervezők a 
játékvezetők sorát. A Bátaszék SE csapata 
az utánpótlás kategóriák összesítésében a 
második, a haladó kategóriákban a 8. he-
lyet tudták megszerezni. Az utánpótlás és a 
haladó kategóriákban is ezúttal a KSI dia-
dalmaskodott.  Eredmények: 1. hely: Izsák 
Bence, Varga Máté, Steigler Bence, Köbli 
Ágnes, Elekes Máté,  2. hely: Bognár Barna, 
Mátyás Eszter (kata, kumite), Izsák Fruzsi-
na, Auth Eszter, Takács Kolos, Nagy Ákos, 
Mórocz Ákos, Mendi Noémi (kedet és ju-
nior kategóriában is), Győri Liána, 3. hely: 
Bognár Barna, Péter Boglárka, Nagy-Jánosi 
Botond, Kiss Bánk Botond. Támogatóink: 
Bát-Grill K�, Bátaszék Város Önkormány-

zata, Kaszás Kúnó, borász, Péter János, 
kertész. Köszönet a Bátaszék SE szülői és 
szurkolói gárdájának a magas színvonalú 
segítségért! Hajrá BSE Karate Szakosztály!

Wado Magyar Bajnokság 
Soroksáron

Rövid pihenő után Soroksáron folytattuk 
mind a szervezést, mind a versenyzést. A 
2015-ös hazai rendezésű Wado-Kai Eu-
rópa Bajnokság óta tartjuk a karmesteri 
pálcát és bátaszéki levezető stábbal, továb-
bá fővárosi klubok nyújtotta segítséggel 
bonyolítjuk le a Wado Magyar Bajnoksá-
got. A Soroksári Sportcsarnokot már-már 
hazai helyszínnek is titulálhatjuk, mert az 
utóbbi évek során több saját rendezésű 
versenynek adott otthont. A Magyar Wado 
Szövetség újraalakulásának 5. évfordulója 
alkalmából nyílttá tettük a küzdelem kate-
góriákat a más stílust gyakorló karatecsa-
patok számára is, így 21 csapat, mintegy 
300 versenyzője gyűlt össze október 7-én. 
A versenyen az egyéni versenyszámok 
mellett csapat kata, valamint csapat kumi-
te kategóriák is terítékre kerültek. Sajnos 
a bátaszéki csapatból többen hiányoztak 
betegség miatt, de még így is egy 30 fős 
versenyzői gárdával tudtunk kiállni. A ver-
senyen két kupa került kiosztásra, ebből 
kifolyólag két eredménytáblát határoztunk 
meg. Mivel a nem wadokaratét gyakorló 
klubok nem indulhattak formagyakor-
latban, ezért a haladó küzdelmek alapján 
hirdettük meg az egyik serleget. Ezt a KSI 
nyerte meg, és a Bátaszék SE végzett a má-
sodik helyen. Az összes kategóriát  értéke-
lő listán az UTE végzett az első helyen, itt a 
21 csapatból 4. helyen végeztek a bátaszé-
ki karatékák. Eredmények: 1.hely: Izsák 
Fruzsina, Kiss Bánk Botond, Elekes Máté, 
Izsák Bence, Takács Kolos, Nagy Ákos, 
Mórocz Ákos, Köbli Ágnes, Mendi Noé-
mi (kadet és junior kategóriában), Steigler 
Bence (kata, kumite), kadet-junior-fel-
nőtt kumite csapat (Takács Kolos, Verebi 

Máté, Mórocz Ákos). 2. hely: Nagy Zsolt 
(kata, kumite), Nagy-Jánosi Botond, Nagy 
Gergő, Nagy Ákos, Kovács Zoltán, Izsák 
Fruzsina, Győri Liána (kadet és junior ka-
tegóriában), kadet-junior-felnőtt kumite 
csapat (Nagy Ákos, Kovács Zoltán), Bog-
nár Barna (kata, kumite), Rózsahegyi Ri-
chárd. 3. hely: Varga Máté, Lisztes Levente 
(kata, kumite), Nagy Gergő, Szabó Gergő 
(kata, kumite), Verebi Máté, Mátyás Esz-
ter (kata, kumite), Péter Boglárka (kata, 
kumite), I� kata csapat (Szabó Gergő, Kiss 
Bánk Botond, Nagy-Jánosi Botond), Hal-
mosi Zoltán (kata, kumite), Böcz Kamil-
la, Varga Máté, Nagy-Jánosi Botond, Kiss 
Bánk Botond, Máté Mirkó, Babos Csaba, 
Gyermek kumite csapat (Elekes Máté, 
Nagy-Jánosi Botond, Kiss Bánk Botond).

Megindult 
a szezon új tervekkel…

A Bátaszék SE Karate Szakosztálya a toborzó 
tevékenységnek és az óvodában kialakított 
kapcsolatrendszernek köszönhetően lét-
számbővítéssel indította a szezont. Az alsó-
nyéki és a bátaszéki oviban több mint húsz 
kisgyermek kezdte velünk a tanévet és heten-
te egyszer edz velünk. Természetesen ezek az 
edzések, még csak nyomokban tartalmazzák 
a karate technikai repertoárját, leginkább az 
ügyességfejlesztésre és játékosságra helyez-
zük a hangsúlyt. A kisiskolás csoportunk is 
bővült, leginkább azok választották a karatét, 
akik már egészen kiskorukba elkezdték ve-
lünk a munkát. Új színfolt a bátaszéki karate 
életbe a felnőtt karate oktatás, mely rendkívül 
nagy népszerűségnek örvend. Keddenként 
és csütörtökönként 15-20 fős felnőtt csapat 
gyűlik össze a sportcsarnokba, és maximá-
lis lelkesedéssel vetik bele magukat a karate 
alapjaiba, melyet kondicionális fejlesztéssel 
kötünk össze.                                          -akoszu-

KARATÉS HÍREK
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Megmártózni a nagyvilágban…
www.ritaliatravel.hu

NON STOP UTAK AUTÓBUSSZAL, 
IDEGENVEZETŐVEL

Tolnai, szekszárdi, paksi, bajai, bátaszéki felszállással!!

ADVENT BÉCSBEN
INGYENES Csokoládégyár és csoki kóstolás 

mindkettő program esetén!
MADAME TUSSAUDS PANOPTIKUM vagy 
SCHÖNBRUNN-I KASTÉLY LÁTOGATÁS
2017. 11. 25., 12. 02., 12. 09., 12. 16.

6.990 Ft/fô + belépôjegy 

Mariazell és Sopron december 2., 9. 10.990 Ft/fô
Pozsony és Győr december 16. 7.990 Ft/fô

Utazás teljes felszereltségű autóbusszal!  Ár-, és programváltoztatás 
jogát a jogszabályoknak megfelelően fenntartjuk! Áraink az utasbiztosítást, útlemondási biztosítást és 

a belépő-, hajójegyeket, fakultatív programok árát nem tartalmazzák! Hirdetésünk nem teljes körű, 
részletekért hívja irodánkat! Helyek korlátozott számban! Ajánlatunk visszavonásig érvényes!

Ritalia Travel Utazási Iroda Tel.: 74/440-486, 30/603-7420, 30/625-7652 • 7130 Tolna, Kossuth 
L. u. 12/1. • info@ritaliatravel.hu • Eng.sz.: U-001312 • Ritalia Travel Kft.-Utazási Iroda

Tolnai, szekszárdi, paksi, bajai, bátaszéki felszállással!!

NON STOP UTAK AUTÓBUSSZAL, 

Szeretnél valami jót cselekedni?
Most itt a lehetőség, hogy csatlakozz az „Egy játék – egy mosoly” 
játékgyűjtési akciónkhoz, ahol, örömöt, mosolyt csempészünk a ne-
héz körülmények között élő gyerekek életébe, akiknek nem biztos, 
hogy kerül valami a karácsonyfa alá. Felhívásunkban arra kérünk, 
hogy megunt, alig használt, tiszta, jó állapotú játékaid, könyveid, 
vagy kinőtt, de még használható ruháidat 2017. december 4-ig 
juttasd el intézményünkbe. 

Felajánlásaidat a következő címre várjuk: 
Gondozási Központ 7140 Bátaszék, 

Budai u. 21. Tel.: 491-622

SEGÍTSÉGED ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!
Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói

FELHÍVÁS
Karácsony közeledtével a Gondozási Központ Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálata ismét szeretné a lakosság segítségét kérni.
Szeretnénk, minden kisgyermeknek, boldog, örömteli ünnepet va-
rázsolni, ezért karácsonyi tartós élelmiszer gyűjtési akciót szerve-
zünk a rászoruló családok gyermekei számára.

Kérünk minden lakost, aki tartós élelmiszert 
(liszt, cukor, étolaj, zsír, tartós tej, tészta, rizs, 
vaj, konzerv, keksz, csokoládé) szeretne adomá-
nyozni, hogy 2017. december 11-ig juttassa el 
intézményünkbe.

Felajánlásaikat a következő címre várjuk: Gondozási Köz-
pont, 7140 Bátaszék, Budai u. 21. Tel.: 491-622

Kérünk minden lakost, aki tartós élelmiszert 
(liszt, cukor, étolaj, zsír, tartós tej, tészta, rizs, 
vaj, konzerv, keksz, csokoládé) szeretne adomá
nyozni, hogy 2017. december 11-ig
intézményünkbe.

Felajánlásaikat a következő címre várjuk: 
pont, 7140 Bátaszék, Budai u. 21. Tel.: 491-622

FELHÍVÁS
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György Szo� 09.21.
Lö�i Dorina 09.19.
Bóta Sára 10.04.

Burján Tamás (Somberek) – Neidhardt Ágnes (Bátaszék)
Hellinger Adrián (Bátaszék) – Csapó Anita (Bátaszék)

Burján Tamás (Somberek) – Neidhardt Ágnes (Bátaszék)

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
Nyitva tartás:	H,	K,	CS,	P:	8–12;	14–17;	
SZE:	8–12;		SZO:	9–11

Marancsik József 1924
Jelusics Ferencné Németh Cecília 1935
Erdősi Lajosné Faragó Rozália  1937
Pesti János 1958

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak, 
barátnak, ismerősnek és mindazoknak, akik drága sze-
rettünk

NÉMETH SÁNDOR
temetésén megjelentek, együttérzésükkel gyászunkban támo-
gattak és fájdalmunkban osztoztak.                   A gyászoló család

SEGÍTSÉG, NEM GYŐZZÜK A MUNKÁT!

Megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
keresünk bátaszéki telephelyünkre, 

betanított munkára! 
Érdeklődni, jelentkezni: 

70/320-68-08

SEGÍTSÉG, NEM GYŐZZÜK A MUNKÁT!

ÁLLÁSHIRDETÉS

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak, 
barátnak, ismerősnek és mindazoknak, akik drága sze-


