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E S E M É N Y E K

Európában egyedülálló Nemzeti Bor Ma-
raton azzal a céllal jött létre, hogy nemzeti 
sikerágazatainkat – a magyar bort, a ma-
gyar vidéket és a magyar sportot – össze-

kapcsolja, s egy újfajta közösségi élmény-
műfaj megteremtésével hozzájáruljon ezek 
népszerűsítéséhez és hazánk turisztikai 
vonzerejének növeléséhez. A 2016. má-

jus 13. és 22. között megrendezésre került 
II. Nemzeti Bor Maraton 2057 kilométer 
hosszú útvonala Magyarország 123 telepü-
lését érintette, és hazánk mind a 22 borvi-
dékén keresztül haladt.  Az a település, aki 
a lakosság számához mérten az ingyenes 
(településen belül tartó) részvételen, a ha-
tályos KSH lakosságszám arányában a leg-
több embert megmozgatta, elnyerte a 2017. 
évi Nemzeti Bor Maraton hivatalos RAJT-
CÉL helyszínének jogát, valamint a győztes 
egy 1 millió Ft értékű különdíjat is kapott 
– a Nemzeti Bor Maraton főtámogatója, az 
evopro jóvoltából. A települések különver-
senyén Bátaszék lett a nyertes. A fődíjunk 
egy univerzális elektromos töltőállomás,  
1 millió forint értékben, az evopro jóvoltá-
ból. A kutat dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék 
Város polgármestere és Felegyi Gábor, az 
Evopro csoportelnök-kabinetvezetője adta 
át ünnepélyesen a nagyközönség számára. 
Reményeik szerint egyre többen lesznek 
azok, akik a környzettudatos autózást vá-
lasztják, és így lehetőségük lesz Bátaszékre 
érkezve a most átadott elektromos gyors-
töltő-állomást használni.

Átadták Bátaszék elsô elektromos gyorstöltô-állomását

Gemenc természetfotó kiállítás – megnyitó
Kemény Lajos és Barkuti Balázs nyitották 
meg a Gemenc természetfotó kiállítást a 
bátaszéki Pető� Sándor Művelődési Ház-
ban. A bátaszékieknek nem kell messzire 
menni, hogy csodálatos természeti kin-
csekre találjanak, hiszen itt van a Gemenc, 
néhány kilométerre Bátaszéktől. Az ember 
mindig is a pillanatnyi élményt szerette 
volna megragadni, és ez a vágy hozta létre 
a képzőművészetet. Így a 170 évvel ezelőtt 
feltalált fényképezőgépnek köszönhetően 
is, ma már mindenkinek lehetősége van 

képzőművészeti alkotásokat létrehozni, 
fényképeket készíteni, de igazán jó fotóhoz 
nem elég egy készülék, sok gyakorlat is 
kell. A legkedvesebb téma mindig a termé-
szetfotózás, és azok, akik a természet cso-
dáit keresik, a Gemencet fotózzák, melyre 
jó példa az itt kiállított képek. Barkuti Ba-
lázsnak köszönhető a most kiállított fotók. 
Balázs maga is készít természetfotókat, de 
a háttérből szívesen segít fotóskollégáinak 
abban, hogy a jó fotóik ne maradjanak 
az asztalok �ókjaiban. Ez a kiállítás is így 

születhetett meg. Minden természetfotós 
számára a nagy vad megörökítése az iga-
zi nagy vágy, de míg a lesen várják a nagy 
vadat, mindig akad a lencsevégre más, 
igazán érdekes és értékes pillanat is. Ezek 
a képek egy-egy ablak a Gemenci erdőre. 

A kiállító fotósok
Berta Béla, Cserjés Gábor, Födő Szilárd, 
Gelányi Éva, Harmat István, Kalmár Lajos, 
Kara József, Kovács Györgyi, Kronawetter 
Tamás, Orbán Zoltán, Szabó Ilona
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Zsúfolásig megtelt Bátaszék rendezvény-
tere a Bátaszéki Bornapok első napján. A 
bátaszéki Idióták zenekar alapozta meg 
a hangulatot, majd a nagyszínpadon fer-
geteges koncertet adott Deák Bill Gyula. 
Az estét rockbuli zárta a Bad Times-val. 
A második nap hatalmas érdeklődéssel 
indult a hagyományos szüreti felvonulás-
sal és a Géza koronázási ceremóniával. A 
színes és vidám hangulatú szüreti menet 
több száz méteren keresztül hömpölygött. 
Felvidékiek, svábok, székelyek, romák, 
iskolások, táncosok, kicsik és nagyok vo-
nultak végig a Kossuth és Budai utcákon. 
Nem csak a menetben résztvevők száma, 
de a kíváncsi érdeklődők is minden idők 
legnépesebb gyülekezete volt. A szüreti 
felvonulás – Géza király és udvartartása 

vezetésével – a Romkertben ért véget, ahol 
szemtanúi lehettünk II. Géza koronázási 
ceremóniájának. Csodálatos élményt adó 
esemény különleges színfoltja volt a Bá-
taszéki Bornapoknak. A színpad is színes 
programokkal várta a közönséget. A ki-
váló borok kóstolása közben a színpadon 
népi együtteseket, így a Bartina Néptánc 
Egyesületet, a Szeremlei Néptáncegyüttest, 
a Bácska Bandát, a Heimat Német Nem-
zetiségi Tánccsoportot és a Mecsek Tánc-
együttes Táncszínházát láthatták a szóra-
kozni vágyók. A könnyebb műfaj kedvelői 
pedig a Four Fathers Énekegyüttest, Bon-
Bont, Mohamed Fatimát is hallhatták és 
láthatták a zsúfolásig megtelt nézőtérről. 
Este Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar 
rock and roll partyja után zajló utcabálhoz 

az A'la Carte Show Band szolgáltatta a ki-
váló minőségű zenei élményt. A Bátaszéki 
Bornapok zárónapján már kora délután 
zsúfolásig megtelt a rendezvénytér. Korda 
György és Balázs Klári, Groovehouse, Dér 
Heni, és a Hooligans két órás élő koncertjé-
vel fergeteges zárónapot adott a több ezres 
tömegnek. A három napos rendezvényen 
részt vevő borászatok kiváló minőségű bo-
raiknak és vendéglátásuknak, a változatos 
gasztronómiai kínálatnak, a kézműves ki-
rakodóvásárnak, a színes programoknak 
és a vidámparki elemeknek, valamint a 
professzionális rendezvényszervezésnek 
köszönhetően a siker vitathatatlan! Jövőre 
ismét találkozzunk a III. Bátaszéki Borna-
pokon, 2018. szeptember 7-8-9-én!           IM

II. BÁTASZÉKI BORNAPOK
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A nóta szerint szinte minden megtalálha-
tó a borban. Nyilván tudta ezt mindenki, 
aki ellátogatott a Bátaszéki Bornapokra. 
Megfordult a fejemben, hogy vajon illik e 
még nekem megérve a tisztes nyugdíjas-
kor, ilyen vidám, zenés, hangos napokon, 
sétálgatni, elvegyülni a sok �atal között. 
Meggyőztem magam, hisz itt születtem, 
minden érint és érdekel, ami 
történik. A szülőhely iránti 
érzelmek nem korfüggőek. 
Örültem, hogy elmentem. 
Tartalmas, színes műsorok, 
népszerű előadók szórakoz-
tattak. Minden korosztály 
megtalálta a maga műfaját, 
előadóját. A szervezés kö-
rültekintő volt. A kibővült 
Géza-napi felvonulás ren-
geteg érdeklődőt vonzott.  
A piactér asztalai mellett 
nagy egyetértésben, jókedv-

vel beszélgettek a baráti közösségek. Ezek 
az alkalmak remek lehetőségei a családi, 
baráti, munkatársi közösségek együtt pi-
henésének beszélgetésének, hiszen jósze-
rével csak elrohanunk egymás mellett a 
mindennapokban.  Jó érzéssel vettük tu-
domásul, hogy özönlöttek a vidéki érdek-
lődők is. Nagyon ízléses volt a frekventált 

helyeken elhelyezett dekoráció. A biz-
tonság, és zavartalan közlekedés össze-
hangolt munkája betöltötte a szerepét. 
A dal azt is hirdeti, hogy: „Borban él az 
élet, benne messze széled, minden bá-
natunk.” Valószínű igaz az állítás, mert 
búsuló, szomorkodó érdeklődővel nem 
igen találkozhattunk. A rendezvénynek 
már múltja van, sikerrel szervezték, és 
nem lehet nem megemlíteni a hírverést, 
a beharangozást körülötte, a sikeres és 
ötletes kis�lmeket és reklámokat, me-
lyek a „teltházas” részvétel előmozdítói.       

Müller Zsuzsa

2017-ben harmadik alkalom-
mal hirdette meg az Európai 
Mobilitási Hét alkalmából 
Véménd Önkormányzata a 
„Tekerjünk, hogy tekerhes-
sünk!” programot, melynek 
célja, hogy felhívja a �gyel-
met a kerékpározás fontossá-
gára és egyúttal szót emeljen a 
mellet, hogy a megszüntetett 
Pécsvárad-Bátaszék vasútvo-
nal nyomvonalán kerékpárút 
épüljön. A kerékpározók Bá-

taszék, Mohács és Pécsvárad 
állomásokról indultak, majd a 
túra teljesítésével Véméndre ér-
keztek, ahol további szabadidős 
programok várták a résztvevő-
ket. Kora délután került sor a 
„Közös út, közös jövő” címmel 
kiírt kreatív rajzpályázat ered-
ményhirdetésére, melynek idei 
témája a „Tiszta, közösségi és 
intelligens mobilitás”, mely a 
közösségi mobilitási megoldá-
sokat népszerűsíti, kiemelve 
a tisztább közlekedési módok 
előnyeit. A pályázaton az óvo-
dás, és általános iskola alsó és 

felső tagozatos diákjai indulhattak. A bátaszéki 
diákok ebben az évben is kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el. A Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola diákjai közül Jagicza Mónika (1.o.), Fü-
löp Lilla (2.o.), Szabó Dalma (7.o.) alkotása 
részesült díjazásban. A pörbölyi általános isko-
lából Csillag Péter (3.o), és a II. Géza Gimná-
ziumból  Varjas Kata Sára (gimi 7. o.) került a 
díjazottak közé. A verseny első díját is bátaszé-
ki diák, az ötödik osztályos Simó Flóra Kata 
rajza nyerte. Az alkotóknak és felkészítő taná-
raiknak is gratulálunk a szép eredményhez! IM

VÉRADÁS
IDŐPONTVÁLTOZÁS! 
Véradásra várnak mindenkit, 
aki a 18. életévét betöltötte és 
szeretne segíteni 2017. novem-
ber 21-én, kedden, 9–16 órá-
ig, Bátaszék Városháza Házas-
ságkötő termébe. A véradáshoz 
szükséges dokumentumokat 
(személyi igazolvány, lakcím 
kártya, TAJ kártya) mindenki 
hozza magával. 

VÉRADÓK NAPJA 
ÜNNEPSÉG

2017. november 21-én, ked-
den a véradás után, 17:30 órai 
kezdettel várnak minden ju-
biláló, aktív és leendő véradót 
egy előadásra, melyen meg-
tudhatnak többet a véradás-
ról, a véradáshoz kapcsolódó 
szorongásról, lelki hátteréről. 
Majd ezt követően köszöntik a 
jubiláló véradókat.

dr. Kostyálné dr. Kovács Klára

Borban az igazság…

„Tekerj, hogy tekerhessünk!”
KERÉKPÁRTÚRA ÉS RAJZPÁLYÁZAT
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Pillanatok alatt elszaladt a nyár. Nem 
is olyan rég volt, amikor nagy bol-
dogsággal került fel az utolsó betű is 

táblára „VAKÁCIÓ”, és hipp-hopp ismét 
becsengettek. A Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat munkatársai az idei tavaszon 
is nagy lelkesedéssel találgatták, mivel is 
várják nyáron a gyerekeket.  Tíz al-
kalommal találkoztunk a gyerekekkel 
és nagy örömünkre több szülővel is, 
hogy tartalmasan, vidáman töltsük 
együtt a pénteki napokat.  A gyerekek 
nagy örömére, első alkalommal a he-
lyi uszodát vehettük birtokba. Vidám, 
kacagásokkal, játékkal teli napot tud-
hattunk magunk mögött. Második 
alkalommal hosszú utat tettünk meg a 
budapesti Tropikáriumig, de a látvány 
csodás és felejthetetlen maradt mind-
azoknak, akik velünk voltak. Részünk 
lehetett rája simogatásban, nézhettük, 
hogy úszik el a cápa és a többi hal a fejünk 
fölött. A következő alkalommal kerékpárra 
pattantunk és egészen Mórágyig gurultunk, 
ahol volt nagy sziklamászás, focimérkőzés, 
szalonna- és kolbászsütés és mindehhez na-
gyon meleg idő. Szabó Ferenc segítségével 
a gyerekek megtanulhatták a sziklamászás 
technikáit. A negyedik alkalommal a játékos 
sorverseny nagyon lefárasztotta a gyerme-
keket, több állomáson teljesítették hősiesen 
a kijelölt feladatokat, majd gyalogoltak a 

következő állomásig. Munkájuk elismerése-
ként a jutalom sem maradt el (apró ajándék, 
zsíros kenyér, üdítő várta a végállomáson a 
résztvevőket).  Az elmúlt években nagy nép-
szerűségnek örvendő dunaszekcsői Lugio 
Napokra idén július 21-én látogattunk el. 
Az elmaradhatatlan római gályázás mellett, 
a gyerekek megismerkedhettek a molnár 
mesterséggel, a népvándorlás keretein belül 
a hunok népviseletével, harci fegyvereivel és 
haza indulás előtt csobbanhattak egy nagyot 
a Duna vizében. Majd egy újabb pénteki 
napon, a régi bölcsőde udvarán gyöngyöt 
fűztek, ragasztottak, vágtak a szorgos kezek, 
amikből megszülettek a kézműves csodák. 

A következő alkalommal Bitter Attila tartott 
a gyerekeknek bemutatót, ahol megmutat-
hatták, hogy milyen gyakorlati emlékeik 
vannak az előző években tartott baranta 
foglalkozásokról, és azok, akik először talál-
koztak ezzel az ősi magyar harcművészettel 
megismerkedhettek az íjászat rejtelmeivel. 
Aki megéhezett, saját készítésű gofrival csil-
lapíthatta éhségét, ami mind el is fogyott. 
Augusztus 11-én a nyár talán legmelegebb 
napján ismét nagy várakozásokkal indul-
tunk útnak, a Bikali Élménybirtokra. A 

középkori park sokoldalú szórakozást és 
garantáltan felejthetetlen élményt nyújtott 
mindazoknak, akik eljöttek velünk. A hó-
nap, következő péntekén a pécsi Állatkertbe 
látogattunk, amit nagyon szépen, moder-
nül felújítottak.  Nem fejeződhet be a nyár 
lovak, és habparti nélkül, így az idei nyár 
sem volt kivétel. Az időjárás ismét kedvezett 
nekünk. A lovas hintó nagy sikert aratott a 
gyermekek körében, szinte megállás nélkül 
kocsikáztak a résztvevők. Aki nem fért fel 
a hintóra, kipróbálhatta játékainkat, a �úk 
focizhattak.  10 óra környékén megérkezett 
a várva várt tűzoltóautó, amit a gyermekek 
azonnal birtokba is vettek (felmásztak rá, 

beülhettek, és kipróbálhattak). Nem 
sokkal később elfehéredett a játszótér. 
Fürdőruhás gyermekek zsivajától volt 
hangos a tér. A hab nem kímélt sem 
kicsit, sem nagyot, mindenki benne ta-
lálta magát. Aztán eljött a búcsúzkodás 
ideje, sajnálattal vettük tudomásul, hogy 
ez a nyári szünet végét is jelzi. Nagy örö-
münkre egyre több gyermek jön el prog-
ramjainkra, köztük olyanok is, akiknek 
nincs kapcsolata a szolgálattal. Minden 
programunk nyitott, mindenkit szere-
tettel vártunk. Örömmel fogadtuk, hogy 

a szülők is több programon részt vettek. Az 
idei évben is érkeztek pénzbeli és természet-
beni támogatások, melyek segítsége nélkül 
nem tudtuk volna megvalósítani program-
jainkat. Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani, minden cégnek, vállalkozónak, üzlet-
nek, intézménynek, az önkormányzatnak és 
magánszemélynek, akik valamilyen formá-
ban támogatták programjainkat. Köszönjük 
a diákmunkásoknak, a közösségi szolgálatot 
végzőknek, hogy segítették munkánkat és 
várjuk őket jövőre is!                                -Borosné-

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat im-
már 17 éve szervezi a „Lovári nyelv- és ol-
vasó táborait”. Ez évben is táboroztunk a 
Balatonnál, 15 gyermekkel és 3 kísérővel.  
A nyelvtábor elsősorban a romani nyelv 
alapjainak elsajátítását, és a roma kultúra 
megismerését tűzte ki céljául. Számunkra 
nagyon fontos, hogy ne zárjuk ki azokat a 
nem roma gyerekeket, akik szívesen elsajá-
títanák a lovari nyelvet, és ily módon is lehe-
tőséget biztosítunk az ő számukra is, hogy 
megismerjék a roma kultúrát. A gyerekek 
között nincs előítélet, mely barátságokat 
szülhetett a tábor ideje alatt.     Horváth Elekné

Egy újabb nyár margójára

ROMA HÍREK
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Idén harmadik alkalommal került megren-
dezésre az erdélyi Szent Ferenc Alapítvány 
szászvárosi gyermekotthonában az i�úsági 
tűzoltó tábor.  A diák tűzoltók közül, Storcz 
Gábor vezetésével a következők vettek 
részt: Maszler Viktória, Kovács Levente, 
Kósa Szilárd, Széles Tamás, Vámosi György 
és Ill Ninetta. Július 23-án a délelőtti órák-
ban indultunk neki a hosszú útnak. A 7 

órás utazás után megérkeztünk a szászvá-
rosi Szent Erzsébet gyermekotthonba, ahol 
nagy szeretettel és �nom vacsorával vár-
tak minket. Az itt élő gyerekek nagy része 
szegényebb körülmények közül került az 
otthonba. A tábori foglalkozások 25 fő 10 
év feletti gyermek részére tartottuk. Nagy 
érdeklődés miatt a környező gyermekott-
honokból is voltak résztvevők. A délelőttök 

folyamán megismerkedhettek a 800 liter/
perces kismotorfecskendő sugárszerelésé-
vel és magával a motor kezelésével is, vala-
mint a CTIF versennyel és szert tehettek a 
személykeresés és mentés alapjaira. Ezeken 
kívül minden délután különféle érdekes és 
szórakoztató feladatokat találtunk ki szá-
mukra. Kipróbálhatták a drótkötélpályát, 
ugrálhattak a felfújható ugrópárnára. Sor-
verseny keretein belül a személyirányítást, 
az ügyességüket és a gyorsaságukat is gya-
korolhatták. Az egyhetes tábor utolsó nap-
ján a résztvevő gyerekek összemérhették 
erejüket és tudásukat az itt tanultakból egy 
házi verseny keretein belül. Az utolsó dél-
után pedig egy habpartival szórakoztattuk 
őket. Végül amint besötétedett, kezdőd-
hetett a szokásos tábortűz. Ebben a cso-
dás hangulatban Menyhárt Ernő, a gyer-
mekotthon igazgatója megköszönte egész 
hetes munkánkat. Amint elaludt az utolsó 
parázs is, könnyes búcsút vettünk egymás-
tól és az éjszaka folyamán visszaindultunk 
Bátaszékre. A táborról készült �lmet a bá-
taszéki tűzoltóság YouTube csatornáján 
megtekinthetik.                Ill Ninetta diáktűzoltó

IFJÚSÁGI TÛZOLTÓTÁBOR 

A projekt a 0-7 éves korosztály optimális 
fejlődésének komplex támogatását célozza 
meg, minden – de különösen a speciális 
támogatást igénylő – 0-7 éves korú gyer-
mek egészséges életkezdetének és sikeres 
iskolakezdésének támogatásával, a gyer-
mekek fejlődésének nyomon követésével, 
a bennük rejlő készségek kibontakozta-
tásának elősegítésével, a fejlődési rizikó-
tényezők feltárásával, valamint az eltérő 
fejlődést mutató gyermekek kiszűrésével 
az egészségügyi alapellátásban. A program 
középpontjában, mint közvetlen célcso-
port az egészségügyi alapellátás – védőnői 
szolgálat, a házi gyermekorvos, vegyes 
praxisú háziorvos –, illetve a gyermekek 
szülei állnak. A program célja, hogy a 0-7 
év közötti gyermekek rendszeres és kor-
szerű szűrővizsgálatokban részesüljenek, 
és a mostaninál korábban felismerje az 
ellátórendszer a fejlődésben veszélyezte-
tett gyermekeket.  Mivel a tapasztalatok 
szerint a szülők koragyermekkori fejlődés-
sel, illetve gyermekneveléssel kapcsolatos 
ismeretei hiányosak, a projekt szülői tájé-

koztató anyagokkal és hírlevelekkel szeret-
né erősíteni a megfelelő szülői kompeten-
cia és felelősségérzet kialakulását. A szülői 
kérdőív 7 éves korig vizsgálja a gyermekek 
fejlődését 15 életszakaszban, és a kérdőí-
vek mellé a szülők egy kimondottan nekik 
szóló, a gyerekük életkorához kötött tájé-
koztató anyagot is kapnak. A kérdések a 

különböző fejlődésterületekre vonat-
koznak, például a nagy- és �nommoto-
ros mozgásra, a hallásra, látásra, a nyelvi 
készségekre, a beszédre, valamint a kap-
csolatteremtő készségekre és a tanulási ké-
pességekre. Az orvosok és a védőnők által 
kiszűrt gyermekek jelentős részénél már 
a szülői kérdőív is jelzi a problémát, ami 
az újonnan fejlesztett szülői anyag hasz-
nosságát támasztja alá. A kötelező orvosi 
szűrővizsgálatok száma ezek után sem fog 
nőni, hiszen az egészségesen fejlődő gyer-
mekeknél erre nincs szükség. Azonban 
ahol a kitöltött szülői kérdőív alapján in-
dokolt, ott részletesebb és gyakoribb házi-
orvosi vizsgálat javasolt, vagyis a gyermek 
fejlődésének alaposabb követése. A prog-
ramban részt vevő szakemberek egyönte-
tűen azt javasolják, hogy a szülői kérdő-
ívet a családok tekintsék szolgáltatásnak 
és rendszeresen vegyék majd igénybe. 
További információért kérjük, keressék 
fel a http://www.gyermekalapellatas.hu/
koragyermekkori_program honlapját.

-Vitéz Hajnalka védőnő-

Koragyermekkori program

középpontjában, mint közvetlen célcso
port az egészségügyi alapellátás – védőnői 
szolgálat, a házi gyermekorvos, vegyes 
praxisú háziorvos –, illetve a gyermekek 
szülei állnak. A program célja, hogy a 0-7 
év közötti gyermekek rendszeres és kor-
szerű szűrővizsgálatokban részesüljenek, 
és a mostaninál korábban felismerje az 
ellátórendszer a fejlődésben veszélyezte-
tett gyermekeket.  Mivel a tapasztalatok 
szerint a szülők koragyermekkori fejlődés-
sel, illetve gyermekneveléssel kapcsolatos 
ismeretei hiányosak, a projekt szülői tájé-

koztató anyagot is kapnak. A kérdések a mekeknél erre nincs szükség. Azonban 
ahol a kitöltött szülői kérdőív alapján in
dokolt, ott részletesebb és gyakoribb házi
orvosi vizsgálat javasolt, vagyis a gyermek 
fejlődésének alaposabb követése. A prog
ramban részt vevő szakemberek egyönte
tűen azt javasolják, hogy a szülői kérdő
ívet a családok tekintsék szolgáltatásnak 
és rendszeresen vegyék majd igénybe. 
További információért kérjük, keressék 
fel a 
koragyermekkori_program
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H Í R E K

2017. szeptember 1-jén megkezdődött az 
új, 2017/2018-as nevelési év. A bátaszéki 
óvoda 9 csoportjában elkezdődött a kö-
zös játék. Örömmel üdvözölték egymást 
a régi csoporttársak, ugyanakkor az új 
kiscsoportosok beszoktatása is kezdetét 
vette.  A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, 
Bölcsőde és Konyha (új hivatalos név) 
férőhelyének maximális kihasználásával 
működik az óvoda és a bölcsőde. Az idei 
naptári évben 63 óvodás gyermek várható, 
többen közülük már megkezdték az óvo-
dával való ismerkedést. A bölcsődei férő-
helyek száma is nőtt, már két bölcsődés 
csoport várja a legkisebbeket.  A beszok-

tatós új kicsik eleinte anyukájukkal együtt 
jönnek és ismerkednek az új környezettel, 
az intézményben dolgozó felnőttekkel, a 
csoporttársakkal. Az óvodában, bölcsődé-
ben töltött idő fokozatosan nő, először az 
étkezések jelentik a mérföldköveket, majd 
az intézményben való alvás jelent próbaté-
telt. A sok éves tapasztalat alapján állíthat-
juk, hogy a beszoktatás kulcsa a nyugalom, 
a fokozatosság és a JÁTÉK. A családban és 
az óvodában nevelkedő gyermekért mind 
a két környezet felelős. Az együttműködés 
akkor jó, ha egyenrangú nevelőtársi vi-
szony alakul ki. A jó partnerkapcsolat alap-
ja pedig a bizalom és a segítségnyújtás.  TFE

A Pritker O�ce Land Zrt., a Belmil iskolatáskák kizárólagos 
forgalmazója az elmúlt tanév végén országos rajzpályázatot írt 
ki. A pályázó gyerekeket arra kérték, hogy rajzolják, fessék meg 
milyen témát szeretnének látni az „álombéli” iskolatáskájukon. 
(kedvenc állat, mesehős, jármű, hobbi stb.) Az 1151 beérkezett 
pályaműből a háromtagú zsűri döntése alapján két körcsoport-
ban 20-20 gyereket díjaztak, és még a 20 legtöbb közönségsza-
vazatot kapott tanulót. Díjazásként 60 db iskolatáska került 
kiosztásra 1 millió Ft értékben. Rendkívüli eredmény, hogy a 
Bátaszékről beadott három munka közül ketten, Kis Lia Liana 
(4.a) és Puskás Letícia (8.a) bekerültek a második korcsoport 
(9-14 évesek) díjazottjai 
közé. Mindketten Szek-
szárd egyik papírboltjá-
ban vehették át jutalmu-
kat, az egyenként 15 ezer 
Ft értékű Belmil iskola-
táskát.                Bátki Erika

Besigheim Játszótér 2017
A hagyomány jegyében zajlott a 9. alkalommal 
megrendezett Besigheim Játszótér napja. Egy-
szerűség, játékosság, vidámság, egy kis sorver-
seny, némi labdajáték. Beszélgetés a padokon, 
zsíros kenyér vagy lekváros kenyér, mellé friss 
csapvíz. Zene, régi kedvencekkel, zumba, gitár 

és ének. Köszönet min-
den résztvevőnek és tá-
mogatónak!
Ui.: Biztos helyen egy 
évig a játszótér kulcsa. 
Kaptunk, mi szervezők, 
egy tálca süteményt kö-
szönetképpen egy nagy-
mamától, amiért meg-
rendezzük a programot. 

Ez is hagyomány, mert minden évben köszönetét fejezi ki. De üzenjük: 
a lecsó azért nagyon hiányzott!                 Keresztély Gyula Városi Könyvtár 

BÁTASZÉKI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE

TÁJÉKOZTATÁS
Tekintettel a könyvtárban zajló felújítási munkálatokra, tájékoztatjuk 
kedves olvasóinkat, látogatóinkat, hogy várhatóan október hónapban 
az intézmény határozatlan ideig zárva tart. 

Részletes, naprakész információkat a könyvtár honlapján, valamint 
facebook oldalán közlünk a későbbiekben.

Kérjük, kísérjék �gyelemmel tájékoztatásunkat!

ÓVODAI HÍREK
Megkezdôdött az új nevelési év

Minden pici gyermek örül, 
ha vidám anyja van, 
aki nem felejtette el az ősi tudását,
hogy élni nem csak küzdelem, de játék is.

(Müller Péter)

Iskolatáska tervezô országos rajzpályázat A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

8 2017. OKTÓBER 1.

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

O K T A T Á S

Szeptember 1-jén a tanév-
nyitó ünnepéllyel a II. Géza 

Gimnáziumban is megkezdődött 
a 2017/2018. tanév. Szeptember első nap-
jai a tanulás mellett a nyári élmények fe-
lelevenítésének jegyében telnek. Ilyenkor 
mindig kíváncsian várjuk a frissen vég-
zett gézás diákok felvételi eredményeiről 
szóló híreket is. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy szinte minden felvételizőnek sike-
rült az általa kiválasztott helyre bekerül-
nie. A tanév elején megérkeztek a nyári 
nyelvvizsgák eredményei is. Szorgalmas, 
kitartó munkája révén, a nyár folyamán C 
típusú középfokú nyelvvizsgát szerzett a 
11.A osztályból Prucs Ákos András angol 
nyelvből és Draskovits Vencel német nyelv-
ből. Az idei esztendő városunk számára a 
„875 éves Bátaszék” évforduló jegyében te-
lik. E megemlékezések sorába illeszkedett 
a Bátaszék Város Önkormányzata által 
immáron második alkalommal megren-
dezett Bátaszéki Bornapok is, amelynek 
keretében került sor szeptember 9-én a 
városi szüreti felvonulásra, amelyhez csat-
lakozott a II. Géza Gimnázium hagyo-
mányos kosztümös felvonulása, majd a 
Romkertben a gézás diákok által előadott, 
ugyancsak hagyományos, történelmi ko-
ronázási ceremónia. A színpompás, jel-
mezes menet verőfényes időben vonult vé-
gig a szokásos útvonalon. II. Géza királyt 
Egle Gyula Koppány, Eufrozina királynét 

Mesz Zsó�a Blanka személyesítette meg.  
Büszkén mondhatjuk, hogy az iskolánk 
névadójának emlékét megidéző, immáron 
több mint két évtizedes múltra visszate-
kintő kosztümös felvonulás és koronázási 
játék az idei évben is méltó keretet kapott 
a nagyszabású városi rendezvény által. 
Sok bátaszéki és vidéki vendég nézte végig 
érdeklődve a gimnazisták fegyelmezett, 
korhű előadását. Mozgalmasan alakult a 
szeptemberi hónap a II. Géza Gimnázium 
életében, hiszen a fent említett programot 
követően szeptember 20-án a besigheimi 
testvériskolánkból érkeztek német diákok, 
akik egy hetet töltöttek el iskolánkban, vá-
rosunkban, a vendéglátó gézások család-
jánál. Szeptember 22-én, pénteken került 
sor a hagyományos szecskabálra. Ez utób-
bi eseményekről részletesebben a Cikádor 
Újság következő számában számolunk be. 

Horváth Jánosné 

Őszi gimnáziumi 
programelőzetes 

Október hónapban idén is szervezünk PA-
PÍRGYŰJTÉST. Mivel az elszállítás pon-
tos időpontja még nem ismert, ezért kér-
jük azokat a bátaszéki polgárokat, akiknél 
papírhulladék van, hogy a 493-358-as te-
lefonszámon jelezni szíveskedjenek, hogy 
a beszállításáról gondoskodni tudjunk.  
A felajánlásokat előre is köszönjük.

Idén is megrendezzük az immár hagyo-
mányos támogatói GÉZÁS BATYUS BÁ-
LUNKAT. 

Időpontja: 2017. november 18. (szom-
bat) 19 óra. Ezúton is szeretnénk felhívni 
az érdeklődő, segítőkész városlakók �-
gyelmét, hogy a tombolatárgyak felaján-
lását köszönettel elfogadjuk. A bált támo-
gatók adományait a tehetséggondozásra 
(versenyeztetésre, utaztatásra stb.) fogjuk 
fordítani.

GÉZÁS HÍREK
Szeptember 1-jén a tanév

nyitó ünnepéllyel a II. Géza 

A HUNGÁRIA TAKARÉK 
bátaszéki munkahelyére

KIRENDELTSÉG VEZETŐT 

keres.
Feltétel: felsőfokú végzettség  

(számviteli, közgazdasági szakirány)
Előny: banki és vezetői gyakorlat.

Fényképes önéletrajzot 
az alábbi címre várjuk: 

molnar.ibolya@hungariatakarek.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

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. 

Cím: 7140 Bátaszék, Kossuth u. 38-42.  
• Tel./Fax: 74/493-358  

• E-mail: geza-bataszek@freemail.hu
Felvilágosítást ad: Neidhardtné 

Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes
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I N T E R J Ú

Bátaszék közéletében folyamatosan jelen 
vagy közéleti szerepvállalásod, rendez-
vényszervezéseid kapcsán, vendéglátós-
ként is ismerünk, de a közösségi oldala-
don írt bejegyzéseid is sokakat válaszra 
késztetnek. Szemtanúi lehettünk próbál-
kozásaidnak, és – ha voltak, akkor – azok 
kudarcainak is, hiszen mindig őszintén és 
bátran felvállaltad azokat. Most azonban 
úgy tűnik megtaláltad azt, amit kerestél. 

– A PólóKovácsban nagyon nagy per-
spektívát látok. Amikor felkeresett egy 
kedves ismerősöm, hogy alkalmazottként 
tanuljam meg a pólódekorálást cégüknél, 
hamar kiderült számomra, hogy ebben 
óriási lehetőség van. Kezdetben Dóri, a 
párom segített, 2014-ben vele kezdtem sa-
ját vállalkozásomat. Nagy öröm számom-
ra, hogy idén januártól Vörös Júliával dol-
gozhatok, aki Baján gra�kusként végzett, 
és már korábban is nagyon tetszettek a 
munkái. Gyakorló anyukaként egészen 
más oldalról is látja a szakmát, mint én, 
gondolok itt olyan ötletekre, amelyek ne-
kem fér�ként biztosan nem jutnának soha 
eszembe. Hatalmas segítség nekem és – 
mind szakmailag, mind az üzleti részében 
– a PólóKovács cégnek. 

– Még nem telt el egy év a közös munkátok 
kezdete óta, de már most lehet látni, hogy 
ennek a személyre szóló ajándéktárgy-készí-
tésnek igen nagy divatja és keletje van. Ezt 
tapasztaljátok ti is?

– Julcsival igen komoly stratégiával in-
dultunk neki a közös munkának. Az ars 
poeticánk, hogy megrendelőink minden 
egyes ajándéktárgyát úgy készítsük el, 
mintha saját családtagunknak készítenénk. 
Magas minőségben és hozzáértéssel dolgo-
zunk nap mint nap. A közös munka azt is 
jelenti számunkra, hogy akár szombaton 
este fél 11-kor egymás felé érkező ötlet-
nek vagy kérésnek is eleget teszünk, de azt 
gondolom, hogy a befektetett munka es 
a maximális bizalom a közös munkában 
meghozza gyümölcsét. Ennek a megfeszí-
tett, azonban rendkívül örömteli kreatív 
feladatnak az eredménye már most látható.

– Bátaszéken több üzletben megtalálható-
ak termékeitek, többek között a Turisztikai 
Információs Pontunkban is. A Pólókovács-
nak mik a lehetőségei még?

– Nagy terveink és céljaink vannak. Je-
lenleg 250 féle terméket tudunk dekorálni, 

amelyekhez viszonteladókat is keresünk. 
Van egy termékünk – a színezhető póló – 
ami sok más ajándék mellett igen kedvelt a 
kisgyermekes családok körében, ezt szeret-
nénk egyre szélesebb vevői körhöz eljuttatni. 
A fő célunk egyike, hogy a Dél-Dunántúli 
régió dekorációs igényeit mi szolgálhassuk 
ki. Készül a webáruházunk, amely igen ko-
moly feladatot ró majd ránk. Julcsi tervei 
alapján saját márkamintánk is hamarosan a 
piacra kerül, amely Boróka, valamint Dor-
ka néven kerül az ajándéktárgyakra, illetve 
egy magyaros mintájú design is reményeink 
szerint tükrözi majd arculatunkat. Mégis 
most még elsősorban Bátaszéket szeretnénk 
kiszolgálni, hiszen mindig is szívügyem volt 
településünk sorsa.

– Akkor tehát nem véletlenül tartanak té-
ged lokálpatriótának?

– 1983-ban, 7 éves koromban kezdődött 
minden, amelyről – megmondom őszin-
tén – mély meghatottsággal tudok csak 
beszélni ennyi év távlatából is. Akkor is-
merkedtem meg a Csukor Árpád bácsi, 
Edit néni és Ócsai tiszteletes jóvoltából 
felépített „családdal” a nyári, három hetes 
kántorképző időszakában – ami egy csoda 
volt – mely alatt szoros kapocs alakult ki a 
résztvevők között, így szívügyemnek tekin-
tettem a későbbi találkozók szervezésében 
való részvételt. Innen indult el városomhoz 
való, bevallom néha elfogult ragaszkodá-
som, hiszen akkor, ott, nagyon mélyre és 
nagyon jól lett elültetve az a bizonyos mus-
tármag. A Bátaszéki Tavaszi Fesztivállal 
kezdődött a rendezvényszervezéseim idő-
szaka, amelyet örömből, lelkesedésből és 
soha nem a meggazdagodásért csináltam. 
Aztán jött a politikai szerepvállalásom és 
a vendéglátózás. Dolgoztam több évet kül-
földön Mexikótól Londonig, de úgy szok-
tam fogalmazni: gumipók e�ektusom van. 
A gumipók egyik vége a templom kerítésé-
re van akasztva, a másik a nadrágszíjamba 
és, ha távol is kerülök városomtól, mindig 
visszahúz a templom kerítése. Hosszú tá-
von nem tudom itt hagyni Bátaszéket, és 
nem is akarom. 

– Nemsokára ismét Bakelit Party! A ren-
dezvényszervezés mennyire fontos része 
most az életednek? 

– A Bakelit Party 5 éve indult, és minden 
évben négyszer rendezem meg, amelynek 
célközönsége a 30-40-50 évesek korosztá-
lya. Azt mondhatom, hogy folyamatosan, 
teljes teltházzal működő rendezvénnyé 
nőtte magát. Ez maradt meg ebből a fajta 
munkából, amely most maximálisan kielé-
gíti a rendezvényszervezési igényeimet.

– Annyi mindennel foglalkoztál már és 
most itt a legújabb – a pénzügyi befekteté-
sek – köre.

– A pénzügyi befektetések területe na-
gyon fontos mérföldköve lett az életemnek 
a PólóKovács mellett. 

(Folytatás a következő oldalon.)

Adunk egy TIP-et!
KOVÁCS NORBERT – PÓLÓKOVÁCS
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„A hordó a család, a dongái mi vagyunk, 
abroncsai az egyetértést, a bor pedig az 
örömöt és a boldog életet jelenti. Amíg a 
családban egyetértés van, addig boldog az 
életük.” Ezekkel a szavakkal próbálta 
öregapa megértetni �aival, a család 
meghatározó szerepét, erejét, egy bol-
gár mese szerint, mely a boldog családi 
élet titkáról szól. A család az első kö-
zösség, melybe beleszületünk. 

Életünk legmeghatározóbb közege, 
legfontosabb kiscsoportja. Itt formáló-
dik személyiségünk, önazonosságunk, 
önmagunkhoz és a világhoz való vi-
szonyunk. A család megvéd az emberi 
élet egyik legképlékenyebb korában, a 
gyermekkorban kapott sok szeretet, és 
a családi meleg, alakít, mindenen átse-
gít, és elkísér. A család a gyökér. Ebből 
növünk, ebből élünk, de ha megszűnik 
a gyökér tápláló ereje, elpusztul a fa. Ha 
nem táplálkozunk a gyökér erejéből, 
nem tudunk töltekezni, újraéledni, és 
átadni. Ennek, a családokat összetartó 
erőnek a megőrzéséért imádkoztunk 
2017. szeptember 14.-én keresztúton, 
a Kálvárián Kürtösi Krisztián atya ve-
zetésével. A hely csodálatosan szép, az 
ódon kápolna falai még ma is megtartó 

erejűek. A feladat pedig nagyon időszerű. 
Zajos, minden igaz értéket szétziláló vilá-
gunkban szükségünk van egy biztos, ér-
tékközvetítő bázisra, melyet a lélek ereje 

összetart. Ekkor lesz erőnk annak az élet-
feladatnak a véghezvitelére, mellyel meg-
érkeztünk erre a földre. Sokszor nehéz, 
sokszor gördül akadály, de a család szo-

ros összetartó ereje ebben is segít. Ősi 
példa is áll előttünk, a minden titkot 
megfejtő és mindenre felelő könyvek 
könyve a Biblia, itt is irányfény. Cire-
nei Simon igaz, hogy felszólításra, de 
segít a kereszt vivésében Jézusnak. Mi 
is meggörnyedünk sokszor, de a csa-
lád megemeli a nehéz súlyt, és velünk 
együtt viszi, hogy le ne tegyük,  hogy 
erőre kapjunk. A család kialakulása 
az ősidőkig nyúlik vissza. A családon 
belüli kapcsolatok történetileg és kul-
túránként is eltérnek. A 20. században 
végbement társadalmi átalakulások 
megváltoztatták a családok létfeltételét 
és társadalmi helyzetét. Ami változat-
lan és örökérvényű, hogy fogadjuk el 
a lépteinket vezető kezet, hogy olyan 
emberré váljunk, aki békében tud élni a 
családjával, a világgal. Aki nem hagyja 
elhalványulni a szeretteivel, szüleivel, 
testvéreivel való kapcsolatát, mert ez a 
szeretet fonal fogja elkísérni a minden 
élők útjának végéig, és még „belépő” 
ajánlásnak is szolgál.        Müller Zsuzsa

V A L L Á S

Vigyázzatok a hordó abroncsaira, gyermekeim! 

(Folytatás az előző oldalról.)
Minket, magyar embereket, így az én 
korosztályomat sem tanítottak meg a 
spórolásra. Küldetésemnek érzem, hogy 
felhívjam a mostani 20-25 éves �atalok 
vagy nagymamák, nagypapák �gyelmét 
arra, hogy van lehetőség havonta félretett 
saját pénz mellé, állami támogatással né-
hány év alatt az unokának lakásvásárlás-
ra, vagy akár felújításra is anélkül, hogy 
mindenféle rossz hitelkonstrukcióba ke-
verednének. 

– Ez a „sok lábon állás” nem feltételezi a 
hiteltelenséget, vagy az esetleges kudarcot?

– Bármit csináltam az életem során, 
próbáltam mindent 100%-osan végezni. 
Akkor léptem tovább, amikor már nem 
tudtam többet hozzáadni ahhoz, amit 
elértem. Vedd a darts táblát példának: 
valaki egy nyilat dob a cél felé, ha talált, 
azt csinálja egy életen át, ha boldog vele, 

ha nem. Nekem nagyon sok nyilam van, 
és egyiket a másik után dobom. Ha vala-
melyik célt téveszt, jön a következő. Soha 
nem volt kudarc élményem, mert nem 
volt rá időm, jött az újabb feladat. Ha 
esett az eső a Tavaszi Fesztiválon, másnap 
már nyitnom kellett újra az Iparos Kávé-
zót, amíg én üzemeltettem azt. Nagyon 
nagy szeretet vesz körül a Bátaszékiek 
részéről – talán, mert láthatták – mindig 
szívemet-lelkemet tettem bele a mun-
kámba. Ha a kreatív műhelyünk mun-
káját nézem, Julcsi személyében olyan 
művészt, gra�kust kaptam magam mellé, 
akitől bátran remélhetem a segítséget ter-
veim megvalósításához. A családom, és 
főleg párom, Dóri teljes mértékben bízik 
bennem és mindenben támogat, amely 
szintén nagyon fontos nekem. A folya-
matos tanulás pedig az egyik záloga a 
sikernek: rengeteget olvasok, blogolok és 

a visszajelzésekből is próbálok építkezni. 
Úgy gondolom, ezek együtt adják a hite-
lességemet. És soha nem hagyom abba az 
útkeresést, mert nem az a lényeg, milyen 
hosszú az élet, hanem hogy milyen széles! 

– Norbi saját bevallása szerint „színes 
ceruzával rajzolja az életét”, és erre tanítja 
két lányát is. Kevés olyan emberrel találkoz-
tam, aki ilyen pozitív energiával, lelkesedés-
sel és boldogsággal beszél életéről a tragédi-
ák, nehézségek, ellenére is. Bízom abban, 
hogy Kovács Norbertről még sokat hallunk 
és kívánom neki, hogy a most megtalált út-
ját sikerrel járhassa.

A PólóKovács termékeket megvásá-
rolhatják többek között a Bátaszéki Tu-
risztikai Információs Pontunkban, va-
lamint a Budai udvarban, illetve többet 
megtudhatnak a PólóKovács facebook 
oldalon, és a következő telefonszámon:  
36 70 221 8280.                                         ok
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V A L L Á S

Szent Vér Kegyhely zarándoklat

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika 
Közösségének huszonöt éves fennállását 
ünnepelték augusztus 26-án, Budapesten 
a Nagyboldogasszony-(Mátyás-)temp-
lomban. Süllei László, a Mátyás-templom 
plébánosa köszöntötte a Szent Mónika 
közösség megjelent több,  mint 1200 tag-
ját (köztük a tavasz óta működő bátaszé-
ki Mónikások lelkes képviselőit), akik az 
ország különféle településeiről érkeztek 
a fővárosba. Süllei László megemlékezett 
a magyar közösség 25 évvel ezelőtti 
megalakulásáról, és Róna Gábor jezsuita 
szerzetesről, aki kezdettől lelki vezetője 
volt a közösségnek. A közösség országos 
vezetője a mi plébánosunk, Krisztián Atya. 
A találkozó hálaadó szentmisével folytató-
dott, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás 
mutatott be. A találkozón kiállított Mária 
szobrot megkapta a Bátaszéki Római Ka-

tolikus Plébánia, mint a következő Mónika 
találkozó helyszíne. Jövő év május 12-én 
kerül sor erre az országos eseményre itt 
Bátaszéken. Addig a szobor házról házra 
jár, elvihető egy-egy hétre otthonunkba. 
A sekrestyében lehet jelezni az igényt erre. 
Szeptember 10-én újabb zarándoklaton 
vett részt Bátaszék hívői közössége Mátra-
verebély-Szentkúton. Útközben megtekin-
tették a pásztói Temető kápolnában lévő 
Könnyező Madonna kegyszobrát is. Szep-
tember 14-én Szent Kereszt felmagasztalá-
sa ünnepén újabb hagyomány megterem-
téseként a Kálvárián keresztutat végeztünk 
a családokért. Szeptember 16-án egyház-
megyei gyalogos, autóbuszos, kerékpáros 
és motoros zarándoklat helyszíne volt Báta, 
a Szent Vér Kegyhely, amely ezúttal Nyit-
ráról érkező Szent Vér ereklyével is gazda-
godott. A zarándoklatot záró ünnepi szent-

misét 15 órakor Udvardy György pécsi 
megyéspüspök mutatta be a jelenlévő pap-
ság koncelebrálásával a bátai templomban. 
A szentbeszédet a nyitrai püspök, Viliam 
Judák tartotta. Másnap tanévnyitó Veni Sa-
nctet tartott Krisztián Atya a diákokért és a 
pedagógusokért. Ez alkalommal történt az 
iskolatáskák megáldása is. Újabb, ezúttal 6 
napos zarándoklatot szervez Krisztián Atya 
a portugáliai Fatimába jövő év áprilisában 
repülővel. Részletekről a plébánia facebook 
oldalán tájékozódhatnak, ill. közvetlenül a 
plébános úrtól a 06-30/433-46-03-as tele-
fonszámon. A Szent Cecília Gyermekkórus 
szeretettel várja azok jelentkezését, akik 
gitáron, vagy más hangszeren játszanak, 
vagy tanulni szeretnének, és hangszerükkel 
szívesen részt vennének a diákmiséken. Je-
lentkezni Jagicza Józsefnél a 30/6888-454-
es számon lehet.                                          ESJ

Szeptember 16-án egyházmegyei gya-
logos, autóbuszos, kerékpáros és mo-
toros zarándoklat helyszíne volt Báta, 
a Szent Vér Kegyhely, amely ezúttal 
Szent Vér ereklyével is gazdagodott. 

A zarándoklatot záró ünnepi szent-
misét közel kétezer ember jelenlétében 
15.00 órakor Udvardy György pécsi 
megyéspüspök mutatta be a jelenlévő 
papság koncelebrálásával a bátai temp-
lomban. A szentbeszédet a nyitrai püs-
pök, Viliam Judák tartotta. A főpásztor 
szentbeszéde előtt átadta a bátai kegy-
helynek hozott ajándékát, a garam-
szentbenedeki apátságban őrzött Szent 

Vér ereklye egy darabját, így a bátai 
kegytemplom is rendelkezik Szent Vér 
ereklyével. A szentmisét követően sajtó-
tájékoztató volt a polgármesteri hivatal-
ban, amelyen a püspökség munkatársai 
bemutatták annak a másfél milliárd fo-
rintos keretösszegnek a felhasználását, 
amelyet a püspökség egy GINOP pályá-
zat keretében nyert el. Ennek a pályá-
zatnak része a bátaszéki Orbán kápolna 
felújítása és a molyhos tölgy környeze-
tének rendezése. Erre a pályázatból 17 
millió forintot különítettek el, mint azt 
Sümegi Józse�ől, a bátai Szent Vér kegy-
hely őrétől megtudtuk.          Sümegi József

A rómaikatolikus 
plébánia hírei

Az elmúlt hónap eseményei
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Szeptember 4-én tartotta tisztújító köz-
gyűlését a Bátaszék Sportegyesület. A 
közgyűlésen végül a tagok több, mint 51 
%-a megjelent, és kis csúszással el tudta 
kezdeni az ülést, melyen minden – a Ka-
rate, a Kosárlabda, a Labdarúgó és az Úszó 
–  szakosztály megjelent. Az ilyenkor szo-
kásos közgyűlési napirendi pontok elfoga-
dása után, a tavalyi és a 2017-es év gazda-
sági pénzügyi beszámolóival folytatódott 
a gyűlés, végül tisztújítás következett. Az 

5 évvel ezelőtt megválasztott elnökség-
ből Mórocz Zoltán elnök, Péter Géza he-
lyettes, és Izsák Gyula elnökségi tag nem 
indultak jelöltként. Mórocz Zoltán szólt 
nevükben is és megköszönte azt a 9 év-
nyi élményt, melyet a bátaszéki sportolók 
okoztak személy szerint neki is. Beszédé-
ben minden szakosztályra kitért, és meg-
köszönte a közös munkát. Mi sportolók és 
sportvezetők viszont köszönjük az odaadó 
munkát és támogatást, melyet majd egy 

évtizedig folytatott. Az új elnökségben a 
közgyűlés szavazatai alapján a következő 
személyek kaptak bizalmat. Elnök: Nagy 
Ákos; Elnök-helyettes: Varjas Zoltán; El-
nökségi tagok: Péter Gábor, Dózsa-Pál 
Tibor, Antal János, Lieszkovszki Larion, 
Máté Gábor

Az elnökség ezúton is köszöni a tagok 
bizalmát, és reméli legjobb tudása szerint 
tud Bátaszék sportjáért, és a bátaszéki 
sportolókért tenni!                             -akoszu-

S P O R T

Új elnökség a BSE-ben

A Karate Szakosztály sok éves ha-
gyományt követve – ismét – meg-
kezdte felkészülését a Wado-Kai 

Európa Bajnokságra. A részvétel évek 
óta töretlen, hol kisebb, hol nagyobb 
létszámmal képviselte magát a csapat, a 
Magyar Wado Szövetség válogatott ke-
retében. 2012-ben Ausztria, 2013-ban 
Portugália, 2014-ben Anglia, 2015-ben 

Magyarország, és legutóbb 2016-ban Belgium volt a há-
zigazdája a Wado-ryu Karate stílus kontinensviadalának. 
Ezúttal Olaszország kapta meg a rendezési jogot, és Szar-
dínia szigetére, Olbia kikötővárosába „költözik” az előre-
láthatólag 15-20 ország versenyzői gárdája.  Az EB-t egy 
1 éves kvali�káció előzte meg, melyen több �atalt tesztelt 
a Szövetség és maguk a klubok is. Bátaszékről ezúttal 10 
versenyző vette úgy az akadályokat, hogy képviselheti ha-
zánkat az október második felében megrendezésre kerü-
lő EB-n. A rutinosabb – több EB-t megjárt – versenyzők 
közül Mórocz Ákos, Babos Csaba, Kovács Zoltán, a ta-
valyi résztvevők közül Győri Lia, Kiss Bánk Botond, Sza-
bó Gergő és Nagy-Jánosi Botond utazik a kerettel. Máté 
Mirkó és Nagy Gergő az idén vesz részt először a magyar 
csapat munkájába.  Bizakodóak vagyunk. Évről-évre erő-
södik a mezőny. Érezhető, hogy a 2020-as olimpiai be-
mutatkozó miatt, nagyon megindult a pro�zmus, amivel 
egyre nehezebb lépést tartani, ennek ellenére éremmel 
szeretnénk hazatérni az idei évben is.                         -akoszu-

Európa Bajnokságra. A részvétel évek 
óta töretlen, hol kisebb, hol nagyobb 
létszámmal képviselte magát a csapat, a 
Magyar Wado Szövetség válogatott ke
retében. 2012-ben Ausztria, 2013-ban 

Irány Szardínia!

Történelmet írt labdarúgó csapatunk a Magyar Kupában! A főtáblára jutás után, a Tolna csapatát 
legyőzve a legjobb 64 között vagyunk! Az első félidőben Gábor Gergő fantasztikus játékának is kö-
szönhetően 3-0-ra vezetet a Bátaszék. Kiss János csapata a második félidőben is sorra dolgozta ki 
a helyzeteket, de nem sikerült újabb, a mérkőzést végleg lezáró gólt megszerezni. A Tolna a végére 
felzárkózott, így a 3-2-s végeredmény a Bátaszék tovább jutását jelentette! A legjobb 64 között már 
jöhet akár NB-1-s csapat is – és ha szerencsénk van – ismét itthon játszhatunk, remélhetőleg sok 
néző előtt! Bátaszék – Tolna 3-2 (3-0) Gólszerzők: Gábor Gergő, Kertész József, Babanics Gyula   VZ

Továbbjutás a Magyar Kupában!
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Gyere, táncolj velünk 
      és tartozz közénk!
A BÁTASZÉKI FELVIDÉK NÉPTÁNC 
EGYESÜLET SZERETETTEL VÁR 
MINDEN TÁNCOLNI VÁGYÓT!

APRÓK (ÓVODÁS KOROSZTÁLY) 
PRÓBÁJA:
Szerda 17:15–18:00. 
Pető� Sándor Művelődési Ház, Bátaszék

UTÁNPÓTLÁS (KISISKOLÁS KOROSZTÁLY) PRÓBÁJA:
Péntek 17:00–19:00. Pető� Sándor Művelődési Ház, Bátaszék

KEZDŐ FELNŐTTEK PRÓBÁJA
Szerda 18:00–19:30. Pető� Sándor Művelődési Ház, Bátaszék

FELNŐTT TÁNCCSOPORT PRÓBÁJA
Szombat 16:00–18:00. 
Pető� Sándor Művelődési Ház, Bátaszék

H Í R E K

GONDOZÁSI KÖZPONT NAPPALI INTÉZMÉNY
(IDŐSEK KLUBJA)

2017. október 26. 9 óra

Csodás csokoládé
Vendégünk: 

PAPDI ISTVÁNNÉ

Megmártózni a nagyvilágban…
www.ritaliatravel.hu

ADVENTI
NON STOP UTAK AUTÓBUSSZAL, 

IDEGENVEZETŐVEL
Tolnai, szekszárdi, paksi, bajai, 

bátaszéki felszállással!!

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

Szerda 18:00–19:30. Pető� Sándor Művelődési Ház, BátaszékSzerda 18:00–19:30. Pető� Sándor Művelődési Ház, Bátaszék

Gyere, táncolj velünk 
      és tartozz közénk!
Gyere, táncolj velünk 
      és tartozz közénk!
Gyere, táncolj velünk 
A BÁTASZÉKI FELVIDÉK NÉPTÁNC 

Érdeklődni: Kalmár Éva 30/701-2636
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HÁZASSÁGKÖTÉS

GÓLYAHÍREK

GYÁSZHÍREK

Fülöp Eszter 08.02.
Kocsis Noel Tamás 08.20
Szalai Adrián 09.05.
Czebe Laura 09.05.
Ördög Lotti 09.08.
Pfeifer Melánia 09.11.

Bácsfalvi István Dániel (Szekszárd) – Tóth Kíra (Bátaszék)
Sági Csaba (Tolna) – Máthé Viktória (Bátaszék)

Teibert Norman (Bátaszék) – Berg Alexandra (Bátaszék)
Forray Zoltán (Nagydém) – Kovács Melinda (Nagydém)
Márton Gyula (Bátaszék) – Kovács Viktória (Tataháza)
Komjáti Károly (Várdomb) – Mózes Zsó�a (Bátaszék)

Bácsfalvi István Dániel (Szekszárd) – Tóth Kíra (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

Hajnal Tibor György  1959
Pécsi Árpád 1934
Fürcht János  1935
Nagy Mártonné  
     Dohány Erzsébet 1924
Papp Árpádné Rebi Magdolna  1933
Varga Istvánné Ferenc Márta  1942
Kajtár Ferencné Péter Ágota  1937
Mikó Ferencné  
     Diriczi Erzsébet  1939

Hargitai Józsefné  
     Rutterschmiedt Mária 1943
Sárosi Mihályné  
     Holecsek Terézia 1937
Németh Sándor 1966
Hohmann Mátyásné  
     Holecsek Erzsébet 1925
Takács Gyuláné  
     Diriczi Piroska 1953


