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MEGHÍVÓ
Elektromos töltőállomás átadása és nyilvános sajtótájékoztató

Bátaszék Város Önkormányzata tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt és a 
sajtó képviselőit Bátaszék első elektromos töltőállomásának átadására.
Esemény ideje: 2017. szeptember 8. péntek, 16:00-16:30. 
Helye: 7140 Bátaszék, Budai u. 45.
· magyar fejlesztésű és gyártású evopro gyorstöltő átadása
· beszédet mond dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere és Mészáros Csaba, 

az evopro csoport elnök-tulajdonosa
· a töltőállomás felavatása

E S E M É N Y E K

Augusztus 20-án Szent István királyt, az 
állam alapítást és az új kenyeret ünnepeljük. 
A református istentisztelet és a katolikus 

mise után a város lakói a Nagyboldogasz-
szony plébániatemplomban gyűltek össze, 
ahol Fekete Zoltán református lelkész és 
Kürtösi Krisztián plébános közösen áldot-
ták meg az új kenyeret. 

Az ünnepségen beszédet mondott dr. 
Bozsolik Róbert polgármester, melyben 
kiemelte, a nemzeti színű szalaggal átkö-
tött kenyér szimbolizálja az összefogást, 
az emberek munkáját és a közös munka 
teremtő erejét. „Nekünk, a ma élő nemze-
déknek is az a feladatunk, hogy elszántan, 
egymással összefogva építsük, szépítsük 
Bátaszéket, tegyünk meg mindent azért, 
hogy az itt élők asztalán mindig legyen 

kenyér. Mert, ha így teszünk, akkor az 
utánunk következő generációknak mi is 
megteremthetjük a lehetőséget arra – úgy 

ahogy ezt elődeink is tet-
ték – hogy nemzetünk 
ünnepén megszeghessék 
az összefogást, a megél-
hetést, a hitet jelképező 
kenyeret.”

Ezután dr. Hadhá-
zy Árpád, a Nemzeti 
Agrár gazdasági Kamara 

megyei elnöke köszöntötte az egybegyűl-
teket, beszélt a Magyarok Kenyere prog-
ram által szimbolizált nemzeti összetar-
tozásról, szolidaritásról és az összefogás 
jelentőségéről. 

Állami ünnepünk: Augusztus 20.

Sajtókapcsolat
evopro csoport: Helmich József 

+36703755052,  
jozsef.helmich@evopro-group.com

Bátaszékért Marketing K�.: 
Izsák Mónika +36303084344  
marketingk�@bataszekph.hu
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

A nyár elején megkezdődtek azok a fejlesz-
tések, amelyek Bátaszék köztereinek szépíté-
sét, a városlakók komfortérzetének növelését 
célozzák – számol be lapunknak dr. Bozsolik 
Róbert polgármester. A fejlesztéseket a város 
saját költségvetésből, teljes egészében önkor-
mányzati forrásból �nanszírozza.

Júniusban valósult meg a város egyik 
szimbolikus műemlékének a Romkertnek, 
a Ciszterci apátság romjainak felújítása, a 
2000-ben történt átadás óta ez az első na-
gyobb felújítás, amit 1,8 millió forint ér-
tékben végzett el a város.

Megkezdődött a 2016-os tervek alapján 
a Budai út parkosítása, az első ütemben a 
központi buszmegálló, a Szentháromság 

szobor környéke és az iskola előtti út-
szakasz növényesítése zajlott. A posta 
és a Bátmetall előtt kerékpártárolók 
kerültek kihelyezésre. A városvezetés a 
jövőben is elkötelezett a zöldfelületek 
növelése iránt, ennek köszönhetően 
újulhatnak meg a a Református Ima-
ház előtti zöldterületek és készülhet 
el a nyár végére a II. Géza Gimnázi-
um előtti tér füvesítése és csapadékvíz 
elvezetése is. A csapadékvíz elvezető 
rendszerek felújítása a Garai utcában 
befejeződött és Lajvér utcában Kövesd 
és Lajvér településeken hamarosan 
megkezdődik Befejeződtek a tavasz-
szal megkezdett szokásos kátyúzási 
munkálatok, nyár elején a betonutak 
felújítása, a napokban befejeződhet a 
Bezerédj utca padkarendezése is. 

kövesdi utcában elkészült a Kövesdi 
utca forgalomcsillapító küszöb átalakí-
tása. Lajvér utca nyugati végében az út-
burkolat felújításának 2. üteme.

Az önkormányzati lakásállomány fel-
újítására és korszerűsítésére kiemelt �-
gyelmet fordít a város, az első ütemben a 
Hunyadi u. 2/A önkormányzati társasház 
energetikai korszerűsítése zajlik, a nyílás-
zárók cseréjét és a homlokzatszigetelést  
végezzük el mintegy 11 millió forint ér-
tékben, de ebben az évben a testület ko-
rábbi döntésének köszönhetően megújul 
több önkormányzati ingatlan is.

Fontos számunkra, hogy településünk 
lakói gondos és takaros környezetben 
élhessenek és ne csak a város kiemelke-
dő eseményein, hanem a hétköznapok-
ban is jól érezzék magukat.

Fejlesztések – önkormányzati forrásból szépül a város

Meghalt Mayer Zsuzsanna barátunk és kol-
légánk. 

Ijedten írom le a pontot a mondat végére, 
köröttem nagy csönd keletkezik. Valami lé-
lekemelőt, vígasztalót kellene írnom, leírni 
pályáját tanítói tevékenységét, de csupa olyan 
dolog jut eszembe, ami nem nekrológba való: 
vidám táborozások, éjszakai túrák, farsangi 
maszkázás, kalandos kirándulások, matema-
tika versenyek, jókedvű asztaltársaságok. 

Sok időt töltöttünk együtt jóízű 
beszélgetésekkel. Ő soha ki nem 
fogyott az anekdotákból, humo-
ros történetekből. Kifogyhatatlan 
volt bölcsességekből, mindannyi-
unkat lenyűgözött gondolatainak 
eredetisége, egyéniségének sok-
színűsége. Emberséges, jó tanító 
volt, akit szerettek a tanítványai, 
kollégái.

 
Kedves Zsuzsi!
A valóság nem csak az, 
hogy Veled már nem talál-
kozhatunk, nem válthatunk 
szót sem, a valóság az, hogy Te 
bennünk létezel. A különbség 
csak annyi, hogy most már kü-
lön-külön kell folytatnunk ma-
gunkban a megkezdett beszélge-
téseket…

Örök álmod legyen áldott!                                                                                            
Barátaid és kollégáid 

A valóság nem csak az, 
hogy Veled már nem talál-
kozhatunk, nem válthatunk 

In Memoriam Mayer Zsuzsanna
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T E S T V É R V Á R O S I  K A P C S O L A T O KH Í R E K

A cím akár plágium is lehetne, hiszen a 
Nagysalló és Bátaszék közti testvértelepü-
lési szerződés 20 éves évfordulóján Nagy-
sallóban adták az augusztus 18–20. közti 
ünnepi rendezvényeknek ezt a rövid, de a 
tartalmat tökéletesen meghatározó címet. 
Hiszen a városok közti partnerségi szerző-
déseknek éppen ez az értelme, hogy a te-
lepülések ünnepei, örömei-bánatai közö-
sek, hogy sok területet és sok korosztályt 
érintenek. Az évfordulót megünnepelni 
azért is szükséges, hogy a kapcsolatok 
eredményeinek bemutatásával példázzák 
azok fontosságát, kedvet adjanak a folyta-
táshoz, új kapcsolatokat hozzanak létre, új 
csoportokat és személyeket mozgósítsanak 
az együttműködésre.

Az 1989-90-es rendszerváltást követő 
időszak egyik fontos eredménye, hogy a 
korábbi bezártságban élő emberek előtt új 
ablakok nyíltak Európára, olyanok, ame-
lyeken előbb alig volt lehetőség kitekin-
teni, vagy esetleg csak turista-látogatások 
szintjén, személyes – és főleg hivatalos, te-
lepülés szintű – kontaktusok nélkül. Ránk, 
magyarokra ez különösen igaz, ha Nyugat 
Európára gondolunk, vagy Szlovákiára, 
Romániára, akikhez fűződő kapcsolata-
inkat történelmi nézetkülönbségek ter-
helték. Most csak Nagysallóra gondolva, 

szinte csoda számba megy, hogy az 1997-
es kapcsolatfelvétel a két ország egyik leg-
nagyobb – országok szintjén máig nem 
rendezett – traumájának, a felvidékiek ki-
telepítésének 50. évfordulójához kötődött, 
és ma a 20 éves évforduló megünneplése is 
ugyanennek a traumának a 70. évforduló-
jához. Nyilván az akkori kapcsolatfelvétel 
sem egy véletlen találkozásnak köszönhe-
tő – mint például a Bátaszék és Besigheim 
közötti partnerség létrejötte, hanem törté-
nelmileg determinált: 1947-ben a Nagy-
sallóból kitelepített magyar családok közül 
mintegy 88 család került a számukra ko-
rábban bizonyára teljesen ismeretlen Báta-
székre. Húsz év távlatában is látható, hogy 
a nagysallói vezetés részéről bátorságra is 
szükség volt, hogy felvegyék a kapcsolatot 
Bátaszékkel, az együttműködés részévé 
tegyék a felvidéki kitelepítés történelmi 
tévedésének kérdését, annak fájdalmát 
kiadványokkal, emlékműsorokkal segít-
senek átélni az érintetteknek és utódja-
iknak, valamint eljuttatni olyanokhoz is, 
akik esetleg bagatellizálják ezt a történelmi 
traumát. 

A partneri kapcsolat 20 éves évfordulós 
programja is visszaemlékezéssel kezdődött, 
a 70 évvel ezelőtti eseményekre. Elsőként 
Kún Ferenc történész előadásával, amely 
átfogó képet adott a korról, politikai szán-
dékokról és a sok felvidéki magyar számára 
végzetes döntésekről. Ezt követte a nagy-
sallói származású Kicsindi Enikő szerkesz-
tette könyv – a kitelepítésről – bemutatója: 
Nagysalló, Kissalló, Hölvény 1947 … Nem 
felejtünk … címmel. A könyv összefoglalót 
ad a csehországi deportálásokról (kény-
szermunka) és a kitelepítésekről. Tartalmaz 
korabeli fényképeket, családi visszaemléke-
zéseket, akkor írt leveleket, levelezőlapokat, 
végül pedig a történelmi igazságtalanságot 
elszenvedettek teljes névsorát.

Amíg 1997-ben, az 50. évforduló ün-
nepségein még nagyon sok olyan ember 

is részt vett, aki felnőttként élte át a kite-
lepítést, most már – 70 év elteltével – csak 
olyanok voltak jelen, akik vagy csecse-
mőként kerültek Nagysallóról Bátaszékre, 
vagy pedig már Magyarországon születtek. 
Így személyes visszaemlékezés már nem 
hangozhatott el, csak a szülők, nagyszülők 
történeteire emlékezhetett a könyvbemu-
tató után Kemény Lajos. 

A történelmi emlékezést követően köz-
ségi díjak átadására került sor. Díszpolgári 
címet kapott Kiss Pál református tisztele-
tes, aki 30 év nagysallói lelkészi szolgálat 
után nyugdíjba vonul. Dr. Cseri Tibor ve-
gyészprofesszor, Nagysalló szülötte. A pol-
gármester kitüntetését vehette át Német 
József, aki a nagysallói FOLK-ART ha-
gyományőrző polgári társulás segítségével 
vezető szerepet játszott a nagysallói tájház 
felújításában, megvalósításában.

Az ünnepi műsor második része Báta-
szék és Nagysalló 20 évéről szólt. A baráti 
kapcsolat sokszínűségét jellemezte, hogy 
milyen sok területet értékeltek a kapcso-
latok kezdeményezői, mozgatói. Nagysalló 
részéről Tóth Gábor iskolaigazgató szólt 
az EURO-MÓKÁ-ról, az iskolák közti 
kapcsolatokról, Bátaszék részéről több ér-
tékelés is elhangzott: a Bátaszéki Felvidék 
Néptánc Egyesület részéről Kalmár Éva, a 
mazsorettekről Bosnyákné Kovács Margit, 
a tűzoltókról Péter József, az iskolai kap-
csolatokról, honismereti táborokról, SU-
LI-MÓKA játékokról Kemény Lajos adott 
visszatekintő értékelést. 

Ezt követően Kotora Marián polgár-
mester értékelte a 20 éves kapcsolatot, 
amelynek megkötésétől a mai napig ré-
szese. A beszéd után sor került a baráti 
szerződés megerősítésére, amelyet mind-
két polgármester aláírásával látott el.  
A hivatalos ünnepség dr. Bozsolik Ró-
bert, Bátaszék Város polgármesterének 
köszöntőjével ért véget. 

(Folytatás a következő oldalon.)

HÚSZ KÖZÖS ÉVHÚSZ KÖZÖS ÉVHÚSZ KÖZÖS ÉV
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T E S T V É R V Á R O S I  K A P C S O L A T O K H Í R E K

Június utolsó hétvégéjén Ditróba, Báta-
szék testvérvárosába invitálták városunk 
egy delegációját. A három napos non-stop 
rendezvényre hat tagú küldöttség utazott. 
Horváth György és felesége, Erős János 

és Licska Mária, valamint a delegáció ön-
kormányzati vezetője Kemény Lajos és a 
felesége. Utazásunk készséges sofőrje Ka-
menszki Tamás volt.

A falunap változatos programmal várt 
időst és �atalt. Könyvbemutatók, 
sportversenyek, mazsorettes be-
mutató és sok koncert várta az ér-
deklődőket. Közülük kiemelkedett 
Enyedi Ágnes: Édesanyám sok szép 
szava… című könyvének bemutató-
ja és a hozzá kapcsolódó csodálatos 
néptánc bemutató.

A falunap különleges apropója 
volt 2017-ben, hogy Bátaszékhez 

hasonlóan az idén Ditró is ünnepelt, írásos 
említésének 450. évfordulóját. Ezért az ün-
nepi tanácsülésen köszöntötték a gyergyói 
községet magyarországi testvértelepülései: 
Budajenő, Kamut és Bátaszék. Ugyanitt 
dísz polgári címet, és több kitüntetést ado-
mányoztak.

A falunap hagyományos rendezvénye 
volt a főzőverseny, amelyet „visszatérően” 
a ditrói Kézimunkakör tagjaiból álló csa-
pat nyert meg.

Végül a falunapokat az éjszakába nyúló 
szuperkoncert zárta: a Csík Zenekar. Fer-
geteges koncertjüket hatalmas tömeg hall-
gatta és tapsolta végig.             Kemény Lajos

(Folytatás az előző oldalról.)
A pénteki ünnepségsorozat esti kulturá-

lis műsorral zárult, ahol előbb Benkő Géza 
színművész adta elő Soóky László: A nagy 
(cseh)szlovákiai magyar csönd című de-
rűs szomorújátékát, majd a budapesti Cor-
vinus Közgáz Néptáncegyüttes fergeteges 
néptáncbemutatójával, és az azt követő 
táncházzal ért véget a nap.

A szombat délelőtt legfontosabb ese-
ménye a Tájház avatása volt, melyen 
közreműködött a bátaszéki Felvidék 
Tánccsoport is. A jellegzetes nagysallói 
parasztház csodálatosan felújítva fogad-
ta első látogatóit. Az avatóbeszédek után 

egy állandó kiállítást tekinthettünk meg: 
egy paraszti szobabelső hagyományos bú-
torzattal, ruházattal. A másik – időszakos 
– kiállítás a kitelepítésről szólt: dokumen-
tumok, fényképek, névsorok mutatták be 
a Felvidék, benne Nagysalló háború utáni 
tragédiáját.

Délután a hagyományos búcsúi forga-
tag fogadta a helyi és vidéki vendégeket. 
Játékok, folyamatosan cserélődő fellépők 
a színpadon, ételek és italok sokasága biz-
tosította mindenki számára a jó hangu-
latot. Itt léptek fel a bátaszéki művészeti 
csoportok is, a Bátaszéki Felvidék Néptánc 
Egyesület, a Heimat Német Nemzetisé-

gi Tánccsoport. Bátaszék képviseletét az 
előbbieken kívül még a Bátaszéki Öreg�-
úk Labdarúgó csapat is színesítette, akik 
megmérkőztek a helyiekkel és részt vettek 
a szombat délutáni főzőversenyen is.

A háromnapos rendezvény vasárnap zá-
rult, ahol a katolikus misét és a református 
istentiszteletet követően megkoszorúztuk 
a világháborús emlékművet.

A nagysallóiak méltó ünnepséget szer-
veztek a testvéri szerződés 20. évfordulója 
és a kitelepítés 70. évfordulója tiszteletére. 
Feladták a leckét bátaszéki partnerüknek a 
novemberi hasonló rendezvény megszer-
vezéséhez.                                    Kemény Lajos

Falunap Ditróban
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H Í R E K

A Cigány Világszövetség kongresszu-
sának határozata alapján 1972 óta em-
lékeznek meg a világ több országában 
arról, hogy 1944. augusztus 2-án, éjjel az 
auschwitz-birkenaui koncentrációs tá-
borban néhány óra alatt több, mint há-
romezer romát gyilkoltak meg. Augusztus 
2-án, a cigányholokauszt emléknapját Bá-
taszéken is megtartották a Pető� Sándor 
Művelődési Házban. A bensőséges han-
gulatú eseményen a közvetlenül is érin-

tettek meséltek emlékeikről, elevenítették 
fel a holokauszt áldozatainak történetét 
és az akkori eseményeket. A cigányho-
lokauszt (porajmos) a második világhá-

borúban a Harmadik Birodalom által a 
cigányok körében végrehajtott etnikai 
tisztogatást jelenti. Mivel a cigányság ke-
vésbé volt szervezett, mint a zsidóság, és 
mivel sokukat mindenféle nyilvántartásba 
vétel nélkül gyilkolták meg, az áldozatok 
számát nehéz megállapítani. A magyaror-
szági cigányságot sújtó porajmos történe-
te csak megközelítően dokumentálható. 
Széles körben elterjedt vélekedés szerint 
azonban Magyarország 1944. március 

19-ei német megszállását követően – je-
lentős mértékben zárt cigánytelepekről – 
kb. 30–70 000 romát, köztük gyerekeket, 
nőket és öregeket deportáltak a komáro-

mi Csillagerődbe, majd onnan különbö-
ző koncentrációs táborokba. A porajmos 
során meghalt magyarországi cigányokról 
sem rendelkezünk pontos számadatokkal. 
Karsai László történész, a magyarországi 
holokauszt kutatója szerint kb. 5000-re 
tehető azon magyarországi cigány hon�-
társaink száma, akiket 1944–45-ben etni-
kai hovatartozásuk miatt álorvosi kísérle-
tekkel megkínoztak, megnyomorítottak, 
illetve akiket haláltáborokban gyilkoltak 
meg, vagy munkaszolgálaton haltak meg. 
Egy túlélő így emlékszik vissza: „Aki 
olyan vót, hogy ki tudták válogatni őket, 
összeszedték, elvitték Németországba. 
Aki meg meghalt, kidobták az udvarba. 
Füstölt a trágya, mer esett az eső, és a ga-
najra dobták a meztelen gyerekeket. Még 
meleg vót az a kis halott, ahogy kidobták. 
Ráesett az eső, ősz vót, szabályosan gőzöl-
gött. A másféléves húgom is ott halt meg. 
Valamilyen betegséget kapott szegény. Is-
tenem, kidobták azt is, biztos, mint a töb-
bit, a trágyára. Olyan szép kislány vót…” 
Mindig is kevés szó esett a cigányságról 
és ez az emléknap alkalmas arra, hogy 
ugyan olyan emberként tekintsünk rájuk, 
mint bármelyik másik embertársunkra. A 
történelem során sokat próbált roma kö-
zösségnek a cigányholokauszt segít emlé-
kezni az áldozatokra, és arra hívja fel a �-
gyelmet, hogy többé soha ne történhessen 
meg az a tragédia, ami több mint hetven 
évvel ezelőtt megtörténhetett. A bátaszéki 
megemlékezést a Bátai Tambura Zenekar 
zenéjével és gyertyagyújtással zárták.

Cigányholokauszt

A „Bátaszéki Árva Gyermekekért Köz-
alapítvány” 2017-ben is támogatja – az 
alapítvány céljának megfelelően – a vá-
ros közigazgatási területén élő azon árva 
gyermekeket, akik közép illetve felsőfokú 
tanintézetek nappali tagozatán folytatják 
tanulmányaikat.

Az alapítvány – PÁLYÁZAT útján – 
tanulmányokkal kapcsolatos kiadások 
(tankönyvek ára, vizsgadíjak, kollégiumi 
illetve lakásköltségek) – részbeni fedezé-
sére nyújt egyszeri segítséget. A pályáza-
tokat, jelentkezéseket írásban, elsősorban 
felsőfokú tanintézmények nappali tago-
zatos hallgatóitól várjuk.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó nevét és címét, a tanintézmény nevét és 

címét, indokot. Kérjük, hogy a pályázó 
diák mellékeljen iskolalátogatási igazolást.

A pályázat beadási határideje: 
2017. szeptember 30.

Beadás címe és helye: Bátaszéki Árva 
Gyermekekért Közalapítvány 7140 Bá-
ta szék Szabadság u. 4. Polgármesteri Hi-
vatal Földszint 14. ajtó (Kovács Józsefné 
kuratóriumi tag)

KÖSZÖNET
Egyúttal a „Bátaszéki Árva Gyermeke-
kért Közalapítvány” kuratóriuma köszö-
netet mond mindazoknak, akik személyi 

jövedelemadójuk 1 %-át eljutatták az ala-
pítvány részére. 

2016 évben a befolyt összeg 252 000 Ft 
volt, amit az alapító okiratnak megfelelő-
en használtunk fel ebben az évben is.

Az összes bevétel 413 000 Ft, a támoga-
tásra fordított összeg pedig 400 000 Ft volt.

Tisztelettel kérjük a Város lakóit, hogy 
amennyiben módjuk, lehetőségük van rá, 
a jövőben is támogassák az alapítványt. Az 
Önök segítségével 2016-ban a Közalapít-
vány 8 diáknak tudott segítséget nyújtani.

Az alapítvány bankszámlaszáma: 
71800288-10106547 Hungária Taka-
rék, Bátaszéki Kirendeltség

Tisztelettel és köszönettel:
a Kuratórium

PÁLYÁZAT
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Sporttábor – Tarján

Az idei sporttábor célja az volt, hogy kicsit 
felfedezzük Tatabánya és környékét.  Az 
iskola sportoló tanulói  négy szép napot 
tölthettek ezen a vidéken.

Kis csapatunk, 44 gyerek és négy nevelő, 
26-án reggel Visegrád felé vette útját, hogy 
megismerkedjen a Dunakanyarral. Itt a 
Fellegvárból csodálhattuk meg a gyönyörű 
kilátást, amit sokan először láttak a való-
ságban. Megnéztük a várban található kiál-
lításokat, így egy kis betekintést nyertünk 
a régi korok világába. Ezután következett 
a várva várt bobozás, amit nehéz szívvel 
hagytunk ott, de sietni kellett, mert még 
Esztergom nevezetességei is vártak ránk. 
Sikerült is ezeket, köztük a Bazilikát meg-
nézni egy városnéző kisvonat segítségével, 
amelyik még Szlovákiába is átvitt minket. 
Aztán következett Tarján, a szállásunk. 

A tábor elfoglalása után csapatokat 
alakítottunk, akik a hátralevő napokban 
különböző feladatokban versenyeztek 
egymással. Második nap egy helyi vezető 
segítségével túra keretében ismerkedhet-
tünk meg az erdőben élő jellegzetes növé-
nyekkel. Ebéd után Tatabányára mentünk a 
Gyémánt fürdőbe, ahol a csúszdák és egyéb 
élményfürdői elemek frissítettek fel ben-
nünket. Következő nap délelőttje a csapat 
sportversenyeké volt. Versengtünk sor- és 
váltóversenyekben és a legek versenyén is. 
Ezután következett Tata a vizek városa. Itt is 
kisvonat segítségével jártuk be a várost. Bár 
nem látogattuk meg, de az Öreg-tó partján 
külön meg kellett említeni az itt lévő edző-
tábor magyar sportban betöltött szerepét. 
Este a csapatok számot adtak arról, hogy 

mi mindennel ismerkedtek meg az elmúlt 
napokban. Sajnos elérkezett az utolsó nap. 
Hazaindulás előtt minden táborozó meg-
kapta a nagyon várt szokásos saját személy-
re szóló emléklapját, ami egy-egy tábori 
élményt juttatott eszünkbe. Itt meg kell 

említsem, hogy Inci néni is kapott egyet a 
sok-sok együtt töltött sporttábor emlékére, 
mivel nyugdíjba vonulása miatt szeptem-
bertől már nem áll munkába.

Hazafelé szerettünk volna fürödni a Bala-
tonban, de sajnos az időjárás nem engedte, 
így csak egy �nom ebédet fogyasztottunk el 
a Balaton partján kis sétával, lábáztatással. 
A fürdést Tamásiban ejtettük meg. A ben-
ti élményfürdő alkalmasabb volt egy utol-
só lubickolásra. Este fáradtan, de rengeteg 
élménnyel tértünk haza. Örülünk, hogy az 
idei sporttábor is nagyon jól sikerült!     MPH

Felső évfolyamosok 
kirándulása Budapestre

2017. május 26-án 6 órakor vonattal indult 
diákcsoportunk Budapestre a Várkert Ba-
zár meglátogatására.  Felnőtt kísérőink az 

igazgató úr és Szilvi néni voltak. Az uta-
zást Zsikó Zoltánnak köszönhettük, aki 
elintézte az ingyen látogatást és tárlatve-
zetést. Az iskolai Diák Önkormányzatnak 
köszönhetően az utazásunk ingyenes volt, 
hiszen �nanszírozta a pesti tömegközle-
kedést, az intercity helyjegyet, valamint a 
Hadtörténeti Múzeum belépőjegyét. Há-
rom óra múlva a Kelenföldi pályaudvaron 
szálltunk le, aztán elmentünk villamossal 
az I. kerületben lévő Várkert Bazárba. Itt 
Zsikó Zoltán várt és vezetett körbe min-
ket a gyönyörűen felújított kertben és 
épületekben. A Várkert Bazár területén 
volt régen az I�úsági Park, itt Zoli bácsi 
mesélt a hely történetéről, rendezvényei-
ről, koncertekről. Érdekes volt hallgatni, 
hogy régen mennyivel szigorúbban vették 
az öltözködési és illemszabályokat. Maga-
mutogató öltözékben nem engedték be az 
embereket. A gyönyörűen felújított kert 
meglátogatása után lementünk egy lép-
csőn ahol egyszer még „Sissi” királynő is 
lesétált. A lépcső végén egy nagy terembe 
érkeztünk, ahol a kormányrendezvényeket 
szokták tartani. A fal led-világítással volt 
tele, amivel feliratokat tudnak világítani a 
falra. A falba még egy 500 férőhelyes lelá-
tó is be van építve, aminek köszönhetően 
sokan elférnek a teremben. Ezek után visz-

D OROT T YÁS H Í R E K
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Tanév végi rajzpályázati 
eredmények

Fényfestés Szekszárdon
A Babits Mihály Művelődési Ház fényfestő 
pályázatára a diákoknak népmese illuszt-
rációkat kellett készíteniük egy fénymásolt 
alapra, a Művészetek Háza homlokzati 
rajzára. A szervezők a megye iskoláiból be-
adott összes pályázati munkát (Bátaszékről 
kb. 80-at) a Háry János Mesefesztivál zárá-
saként sötétedéskor kivetítették az épület 
homlokzatára. Monumentális, izgalmas és 
látványos vizuális élményben volt részük a 
jelenlévőknek.

A tíz felsős díjazott közé került isko-
lánkból öt tanuló. A 6.b osztályból Fekete 
András Zoltán, Schmidt Anett, Szabó 
Dalma, Varjas Kata Sára, és a 8.b-ből 
Szebényi Dominik.

47. Tolna Megyei 
Gyermekrajzpályázat

A Babits Mihály Művelődési Ház az idei 
tanév végén 47. alkalommal hirdette meg 
megyei szintű rajzversenyét. A Márvány-
terem csordultig megtelt színvonalas és 
változatos gyermekmunkákkal.

Iskolánkból díjazásban részesült: Sárkö-
zi Aisha (1.a), Sárközi Brendon (1.a), Bá-
lint Kinga (2.b), Hegyesi Norbert (3.a), 
Dér Krisztina (5.b), Káldi Kata (6.c), Sza-
bó Dalma (6.b).

„Kincsek között élünk” 
rajpályázat

Az 50. jubileumi Sárközi Napok ren-
dezvénysorozat keretein belül Alsónyék 
Község Önkormányzata hirdette meg a 
pályázatot. Ezen a pályázaton sárköz ér-
tékeit, szépségeit kellett papírra vetniük 

a �ataloknak. A sárközi 
falvakból és környékbe-
li településekről össze-
sen 176 alkotás érkezett, 
melyből a zsűri 26 rajzot 
emelt ki díjazottként. 
Óvodás, alsó tagozatos, 
felső tagozatos és i�úsági 
kategóriákban külön-kü-
lön értékeltek. A díjak 
kiosztására Alsónyéken 
az Utcafesztivál kereté-
ben került sor. Továbbá 
minden beérkezett rajz 
alkotóját emléklappal ju-
talmazták, melyet saját 
oktatási intézményeikben 
vehettek át.

Díjazottak
Óvodás korcsoport: Fuchsz Kinga (Alsó-
nyék), Kovács Bíborka (Alsónyék), Kará-
csonyi Sára (Pörböly), Bayer Leila (Decs) 
1-2 évfolyam: Péter Dorka (Bátaszék), 
Antal Barbara (Őcsény), Palkovics József 
(Pörböly), Fekete József (Bátaszék), Feri 
Klaudia (Bátaszék), Berlinger Noémi 
(Bátaszék) 3-4 évfolyam: Storcz Boglár-
ka (Bátaszék), Veszeli Petra (Pörböly), 
Kovács Hanna (Várdomb), Becker Éva 
(Bátaszék), Vida Szaksz Lili (Bátaszék), 
Sárközi Eugénia (Bátaszék), Köbli Ágnes 
(Bátaszék), Erdős Bianka (Pörböly), Sch-
neider Enikő (Őcsény) Felső tagozat: Nagy 
Kiara Virág (Decs), Holczer Enikő (Vár-
domb), Dér Krisztina (Bátaszék), Sánta 
Barbara (Bátaszék).

O K T A T Á S

szamentünk a kerthez, itt Zoli bácsi „át-
adott” minket az egyik munkatársának. 
Az ő vezetésével megtekintettük az első 
világháborúról szóló kiállítást. A kiállítás 
nagyon érdekes volt, a meglátogatott 
termekben feltárult előttünk a háború 
nyomorúsága, iszonyata. A látogatás 
befejeztével a főkapunál készítettünk 
egy csoportképet, majd mozgólép-
csőn mentünk fel a várba. Elsétáltunk 
a palota és a köztársasági elnök rezi-
denciája mellett és közben megcso-
dáltuk Budapest csodálatos látképét. 
Az ebédünket a Mátyás templom mel-
letti parkban padokon ülve fogyasz-
tottuk el. Felmentünk a Halászbástya 
tetejére és csináltunk pár fényképet, 
majd a vár egyik utcáján mentünk 
végig és megnéztük az épületeket. Ez-

után a Hadtörténeti Múzeum anyagának 
jelentősebb részét néztük meg. Itt az igaz-
gató úr vezetett körbe minket, és beszélte 
meg velünk, hogy mit is láthatunk az adott 

termekben. Itt is láthattunk az I. világhá-
borúban használt fegyvereket, térképe-
ket, plakátokat és sok-sok olyan kiállítási 
anyagot, amely segített elképzelni, hogy 

milyen lehetett az élet a fronton 
és a hátországban. Miután végez-
tünk a Múzeum látogatásával, vá-
rosnézés és szabadidős elfoglalt-
ság következett. Gyalog jutottunk 
el a II. kerületi Széna térre, ahol 
betértünk a Mammut plázába. Itt 
ettünk, ittunk, fagyiztunk. Miu-
tán ezzel végeztünk metró segít-
ségével utaztunk a Keleti pályaud-
varra, ahonnan hazaindultunk. A 
vonaton még sokat beszélgettünk, 
nevettünk. Egy fárasztó, de érde-
kes napot tudhattunk magunk 
mögött.                  Bojás Eszter Anna



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

92017. SZEPTEMBER 1.

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

O K T A T Á S

Jelen Gézás híreink júniusi 
eseményekről és eredmények-

ről számolnak be. 
Június 15-én, az utolsó tanítási napon 

színes, változatos programokkal zárult az al-
sóbb évesek számára a 2016/2017. tanév. Az 
osztályok óránként váltva egymást vehettek 
részt az egyes előadásokon, foglalkozásokon 
az osztályfőnökükkel és a nevelőtestület tag-
jaival együtt. Nagyon nagy érdeklődés övezte 
a mások elfogadása, a szolidaritás és az esély-
egyenlőség  érdekében iskolánkba ellátoga-
tott előadókat és kísérőiket, akik a vakokat 
és gyengénlátókat, a siketeket, a szellemi 
fogya tékosokat, a mozgáskorlátozottakat, 
valamint a hátrányos megkülönböztetést el-
szenvedőket képviselték. Dicséret illeti diák-
jainkat, hiszen az utolsó tanítási nap hangu-
lata és a 30 fokos meleg ellenére nagyon ko-
molyan és fegyelmezetten, nagy empátiával 
�gyelték az előadókat és kísérőiket. 

Bizonyságát adták annak, hogy a �gyelem-
felkeltő program elérte célját, hogy a �atalok 
nyitottak, elfogadóak és segítőkészek legye-
nek majd az életben is a hátránnyal vagy fo-
gyatékkal élő embertársaik iránt. A gimnázi-
um aulájában a szekszárdi Diótörő Mesebolt 
vezetője, Benedekné Czikk Adrienn által 
felkínált és bemutatott remek, fantáziadús 
logikai játékok, társasjátékok hozták lázba az 
egyéb napokon a számítógép, az okostelefon, 
az internet bűvöletében élő gézás diákokat. 
Dr. Somosiné Kispál Gabriella „mesefog-
lalkozással” örvendeztette meg a tanulókat. 
Az iskola udvarán a Bátaszéki Önkéntes 
Tűzoltók Storcz Gábor vezetésével tartottak 
bemutatót a tűzvédelmi alapismeretekből. A 
látványos és tanulságos szemléltetésből ki-
vették részüket iskolánk azon tanulói is, akik 
az Önkéntes Tűzoltó Diákkör tagjai: Schroth 
Anna, Maszler Viktória, Máthé Krisztián és 
Széles Tamás.

A szünidő kezdete nem vonatkozott a vég-
zősökre, akikre még várt a megmérettetés 
a szóbeli érettségi vizsgán, melyre június 
19-22-ig került sor. Mindkét osztály tanulói 
nagyon szépen helytálltak, senkit sem kel-
lett elmarasztalni. A 12.A (osztályfőnökük 
Németh Ágnes) érettségi átlaga 4,2 lett. Ki-
tűnő érettségi bizonyítványt szerzett Göbl 
Gabriella és Papp Míra. Jeles eredményt 
ért el: Bátai Eszter, Ember Diána Magdolna, 
Kaszás Maja, Péter Anita. Jó eredménnyel 
végzett: Bojás Alícia, Illés Imola, Izsák Péter, 
Jauch Norbert, Skorday Lilla, Steindl Kíra. A 
vizsgabizottság általános dicséretben részesí-

tette Göbl Gabriellát és Papp Mírát. Tantárgyi 
dicséretben részesült magyar nyelv és iroda-
lomból szóbeli teljesítményéért Ember Diá-
na, Kaszás Maja, Péter Anita, Steindl Kíra, 
történelemből Kaszás Maja, Péter Anita, szó-
beli feleletéért Papp Máté, Steindl Kíra, mate-
matikából Illés Imola. Emelt szinten 9 tanuló 
érettségizett 10 tantárgyból, az ő átlaguk 4,8 
lett. 

A 12.B osztály (osztályfőnökük Péter Al-
bert) érettségi átlaga 3,7 lett. Jeles bizonyít-
ványt kapott Ludwig Róbert, Soós Eszter, 
Szabó Barnabás. Jó eredményt ért el: Balázs 
Gergely, Garai Zsolt, Keszeli Patrik, Kovács 
Viktória, Sárközi Tirza, Szalai Balázs, Vágner 
Gréta. Az érettségi bizottság általános dicsé-
retben részesítette Ludwig Róbertet. Tantár-
gyi dicséretben részesült a történelem szó-
beli feleletéért Soós Eszter, Szabó Barnabás, 
matematikából Vágner Gréta, angol nyelvből 
szóbeli feleletéért Balázs Gergely, Keszeli 
Patrik, Kovács Viktória, informatikából Ga-
rai Zsolt, Vágner Gréta. A 12.B-ből 5 tanuló 
érettségizett emelt szinten 8 tantárgyból, az ő 
átlaguk 4,3 lett.

Előrehozott érettségi vizsgát tett kö-
zépszinten 22 tanuló német nyelvből, angol 
nyelvből vagy informatikából. Érettségi át-
laguk 4,25 lett. Az érettségi bizottságtól tan-
tárgyi dicséretet kapott német nyelvből Bíró 
Ágnes, Somosi Szabolcs (10.A), szóbeli felele-
téért Nagy Ákos (10.A), Bozsolik Zsó�, Ranga 
Martin (11.AB), angol nyelvből Fodermayer 
Eszter (10.A), szóbeli feleletéért Bíró Ágnes 
(10.A), az emelt szintű vizsgán nyújtott tel-
jesítményéért Bárány Dorina 11.AB), infor-
matikából Prucs Ákos (10.A).

Június 23-án reggel tartottuk meg a tanév-
záró ünnepélyünket. Sümegi József igazga-
tó úr röviden összegezte, értékelte a 2016/ 
2017. tanévet, amelyről megállapította, hogy 
tartalmas és eredményes volt. Az iskola ta-
nulmányi átlaga 3,75 lett. Az osztályok kö-
zül a 12.A (osztályfőnökük Németh Ágnes) 
lett az első 4,15-dal, második helyen a 10.A 
(osztályfőnökük Schrothné Molnár Zsuzsan-
na) végzett 4,00 átlaggal. Tizenkét tanuló az 
augusztusi javítóvizsgán javíthatta elégtelen 
osztályzatait.

Az igazgató úr ismertette az érettségi 
vizsgák eredményeit is, méltatta a vizsgá-
zók szorgalmát, amelynek köszönhetően 
megszülettek a szép eredmények, majd 
megköszönte a diákokat felkészítő nevelők 
áldozatos munkáját. Ezután felsorolta azok-
nak a tanulóknak a nevét, akik kitűnő vagy 

jeles tanulmányi eredményt értek el. Ők az 
osztályfőnöküktől a bizonyítvány mellé ju-
talomkönyvet is átvehettek. Kitűnő, illet-
ve jeles tanulmányi eredményéért, kitartó 
szorgalmáért, példamutató magatartásáért, 
kulturális és/vagy sporttevékenységéért, jó 
közösségi munkájáért jutalmat kapott a 7.A 
osztályból Szabó Noémi, Tóth Nóra, Schroth 
Kinga, Rajnai Réka, a 8.A osztályból Győri 
Petra, Török Ramóna, Csendes Szonja, Ébert 
Ajmann, Farkas András, Mattenheim Bálint, 
Patonai Viktória, Pálnok Panna, Széles Ta-
más, a 9.AB-ből Fábián Patrik, Korsós Rebe-
ka, Renkecz Roxána, Schroth Anna, Treszner 
Noémi, Kovács Róbert, Csankó Patrik, a 10.A 
osztályból Somosi Szabolcs, Csankó Doroty-
tya, Draskovits Vencel, Faragó Fanni, Foder-
mayer Eszter, a 11.AB osztályból Bozsolik 
Zsó�, Mesz Zsó�a Blanka, Simondi Liza, 
Papp Gerda.

Az ünnepély végén Németh Ágnes tanár-
nő átadta „A Gimnáziumért Alapítvány” 
pénzbeli támogatását azoknak a tanulóknak, 
akik a tavaszi vizsgaidőszakban sikeres kö-
zépfokú nyelvvizsgát tettek. Német nyelvből 
Papp Míra (12.A), Ludwig Róbert (12.B), Bá-
rány Dorina (11.AB), angol nyelvből Steindl 
Kíra (12.A), Skorday Lilla (12.A), Kovács 
Viktória (12.B) szerezte meg a középfokú 
nyelvvizsgát. 

Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazga-
tóhelyettes átadta az okleveleket és könyv-
jutalmakat a „Tudásbajnokság” országos le-
velezős versenyben sikeresen szerepelt 7. és 
8. osztályos tanulóknak. A szegedi Bendegúz 
Akadémia által meghirdetett versenyben 
anyanyelv, irodalom, valamint angol nyelv 
kategóriában a 6 írásbeli forduló alapján 
kaptak minősítő oklevelet a versenyzők, ezen 
kívül a megyei döntőben elért helyezéseket 
is jutalmazták a szervezők. A 7.A osztályból 
Erb Martina irodalomból ezüst, Tóth Nóra 
irodalomból arany, Schroth Kinga anyanyelv-
ből ezüst minősítést kapott. A 8.A osztályból 
Fehér Dániel és Török Ramóna anyanyelvből 
bronz, Pálnok Panna angol nyelvből arany 
minősítést ért el. 

A nyári szünidő második hetében, június 
26-tól 30-ig honismereti tábort szervez-
tünk a jelenlegi és a leendő gézás diákok 
számára. A tábor változatos, érdekes progra-
mokat kínált a résztvevőknek: ismerkedhet-
tek Bátaszék nevezetességeivel (templom, 
Tájház, Kálvária, Orbán-kápolna, Rom-
kert), részt vehettek kézműves foglalkozá-
son. Megnézhették a grábóci szerb ortodox 

GÉZÁS HÍREK
Jelen Gézás híreink júniusi 

eseményekről és eredmények
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templomot, kirándultak Szálkára, ahol a tó 
partján grillezéssel és fürdéssel telt a nap. 
Felkeresték a Sárköz falvait is, Őcsényben 
és Decsen a református templomot, Decsen 
a Tájházat és a Babamúzeumot tekintették 
meg, Bátán megnézték az Öreghegyen a ré-
gészeti lelőhelyet és a Szent Vér-templomot. 
Dunaszekcsőről komppal átmentek Duna-

falvára, ahol megfürödtek a Dunában. El-
látogattak Pörbölyre, ahol kisvasútra száll-
tak, majd a Malomtelelőnél megtekintették 
a méhészeti és vadászati kiállítást, betértek 
a pörbölyi Ökoturisztikai Központba, ahol 
megszemlélték a Gemencről szóló inter-
aktív kiállítást is. A tábor Bátaszék Város 
Közoktatási, Közművelődési és Műemlék-

védelmi Közalapítványának támogatásával, 
valamint a Géza-báli adományok jóvoltából 
valósult meg.                                   

Horváth Jánosné 

Az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóri-
um szakmai támogatásával és a Jobb Veled 
a Világ Alapítvány kezdeményezésére lét-
rejött kutatásról egy szakmai értekezésen 
hallottam, majd mivel felkeltette érdeklődé-
semet, kicsit utána olvastam a világhálón. 
Örömmel értesültem róla, hogy elkészült 
Magyarország első boldogságtérképe, mely 
szerint a nők, a kistelepüléseken élők, a 30-
50 év közöttiek, a családosok és diplomás 
nyugat-magyarországiak a legboldogabbak. 
Minél kisebb egy település, annál derűseb-
ben szemlélik a hétköznapokat annak lakói, 
a nők pedig minden régióban 
boldogabbnak vallották magu-
kat, mint a fér�ak – egyebek 
mellett ez is kiderül Magyar-
ország boldogságtérképéből. A 
kutatás szerint a nők magasabb 
boldogságszintjében szerepet 
játszik, hogy ki�nomultabb 
boldogságteremtő techniká-
val bírnak, a fér�aknál jobban 
szeretnek beszélni másokkal jó 
élményeikről. A gyermekne-
velés örömei is emelnek a bol-
dogságszinten – lásd facebook. 
A felmérésből az is kiderült: 
hazánkban az átlagnál boldo-
gabbak a Nyugat-Magyaror-
szágon élők, a diplomások, a 
párkapcsolatban élők. A leg-
boldogabbnak a nagycsaládosok mutatkoz-
tak: minél több gyerekük volt a kutatásban 
résztvevőknek, annál elégedettebbek voltak 
életükkel. Vagyis elmondható, hogy – nem 
meglepő módon – boldogabbak azok, akik 
családban, támogató közegben élnek, mint a 
magányosok. (www.boldogsagprogram.hu)

Ellenben csak a lakosság 12,3 százaléka so-
rolható azok közé, akik a mentális egészségük 
csúcsán vannak – olvashatjuk tovább a kuta-
táselemzésben. A legboldogtalanabbak a Nóg-
rád, Heves, Somogy és Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében élő emberek. A megyeszékhe-
lyek szerinti nézetben a legboldogabb emberek 
Tatabányán, Székesfehérváron és Szekszárdon 
élnek, a legboldogtalanabbak Debrecenben, 

Miskolcon és Salgótarjánban. Budapest a 13. 
helyet érte el, de összességében is az látható, 
hogy a vidéken élő emberek általában boldo-
gabbak, mint a fővárosiak. A foglalkozások 
tekintetében a vállalkozók boldogságszintje 
bizonyult a legmagasabbnak – emögött az áll, 
hogy az ő munkájuk kötetlenebb, legtöbbször 
a keresetük is jobb. A legalacsonyabbnak pedig 
– ez ugyancsak nem okozhat nagy meglepetést 
– a munkanélkülieké.

Persze vannak dolgok, amikre összehúz-
zuk a szemöldökünket és elkezdünk pa-
naszkodni. Sértettségek, negatív gondolatok 

belső feszültségekből fakadó indulatok. A 
panaszkodás valami olyasmi dolog talán, 
amit általában mindannyian bűnös érzettel 
teszünk, nem éppen a boldog énünket éljük 
meg ezalatt. Panaszkodunk a kollégánkra, 
az országra, panaszkodunk az idő miatt, a 
közlekedés miatt, ha süt a nap, az a baj, ha a 
hó esik, az a baj. Egy véget nem érő történet 
is lehetne akár. De a jó hír az, hogy mindig 
minden változik. És milyen jó, hogy a ke-
zünkbe vehetjük a sorsunkat, ha igazán hisz-
szük és csináljuk.

Saját intézményünk tekintetében például na-
gyon jó érzéssel töltött el a Katolikus Karitász 
által nyújtott gyors és hatékony segítség, ami-
kor egy gondozásunkban lévő idős, magányos 

hölgy esetében fogtak össze velünk és segítettek 
önzetlenül, hogy az általunk gondozott idő-
sünk magányát oldják látogatásaikkal, beszél-
getéseikkel. Ugyancsak hatalmas segítséget je-
lentenek az ellátási területünkhöz tartozó idő-
seinknek, a lakosságtól érkező adományok, 
elsősorban jó állapotú segédeszközök (járóke-
ret, tám bot, megmaradt pelenka stb.), hiszen 
ezek az eszközök szakorvosi rendelvényre 
érhetőek csak el, és ez bizony időbe és utá-
na járásba kerül a betegek és hozzátartozóik 
számára. Amíg viszont elintéződik egy ilyen 
beszerzés, nagy segítség az intézményünktől 

ingyenesen kölcsönözhető 
eszköz. Boldogsággal tölt el 
azoknak az önkénteseinknek 
a munkája, akik hétről-hétre 
eljönnek hozzánk, színesebbé 
varázsolják időseink min-
dennapjait és így segítenek. 
Köszönet illet minden olyan 
alkotót, mestert, és előadót, 
akik elfogadják meghívása-
inkat a klubba, mert a havi 
programok csak az Ő segítő 
hozzáállásuk révén valósul-
hatnak meg és nyújtanak 
felüdülést, ismeretszerzést, 
tanulási lehetőséget a klub-
tagok számára. Jó hallani az 
elégedettséget és látni a mo-
solygó szempárokat a prog-

ramok után. Nem elvárható ugyan, mégis 
nagyon jóleső érzéssel számolt be gondozó 
kollégám arról, hogy az általa ellátott idős 
ember családtagjai megköszönték a segítsé-
get, amit munkája során nyújtott. Apró �gyel-
messég csupán, mégis elég, hogy újult erővel, 
mosolygósan álljon egy következő munkanap 
és próbatétel elé. A boldogság tehát elérhető, 
szétosztható, nem luxuscikk, csupán észre kell 
vennünk. Ráadásul a fent ismertetett kutatás 
szerint, a pozitív emberi kapcsolatok a hosszú, 
egészséges élet egyik legfontosabb záloga. Au-
gusztus végén Nyárzáróval ünnepelünk, míg 
szeptemberben Czebe Jánosné Kajtor Margit 
könyvbemutatójára látogathatnak el a tisztelt 
érdeklődők.                                                -Hódi-

SZÉPKOR
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A közel fél éve indult „Adunk egy TIP-et!” 
rovatunk olvasói megszokhatták, hogy 
olyan embereket mutatunk be itt, akiknek 
a kézműves termékeit megvásárolhatják 
a Turisztikai Információs Pontunkban. 
A mostani beszélgetőpartnerem anyuka, 
feleség, dolgozó nő. A bátaszéki tanuszo-
dában pénztárosként dolgozó Papp Haj-
nalkáról nem mindenki tudhatja, hogy 
szabadidejében textilekből különböző 
használati tárgyakat, fonálból csodálatos 
hajócsipke ékszereket készít.

– Ha azt kérném, mesélj 
magadról, honnan kezdenéd?

– Talán a nagylányom 
születésénél. Nagyon igé-
nyelte, hogy foglalkozzam 
vele, rengeteget olvastam 
neki, együtt rajzoltunk, min-
dent közösen csináltunk, így 
a kézműveskedést is. Mindig 
is ügyes kezű voltam. An-
nakidején nagy divat volt 
a kötött holmi, édesanyám 
rengeteget készített nekem. 
Tőle láttam, hogy nem csak 
az üzletben lehet tucatöltö-
zéket vásárolni, hanem ott-
hon saját kézzel, egyedi darabokat is lehet 
készíteni. Amikor a nagylányom megszüle-
tett, onnantól kezdődik igazán az én kész-
műves életem is. Ahogyan nőttek a gyere-
keim, úgy változtak az igényeik, melyeket 
mindig szívesen követtem. Amíg kisebbek 
voltak szoknyák, ruhácskák mellett játéko-
kat gyártottam, később nőies kiegészítőket 
kezdtem készíteni nekik, textilből táskákat, 
neszesszereket, ajtódíszeket, ékszereket. A 
családnak, barátoknak, ismerősöknek min-
dig szívesen ajándékoztam kézimunkákat, 
így ismertek meg egyre többen Bátaszéken. 
Ma már kisvállalkozóként árulom a szaba-
didőmben készített ajándék- és használati 
tárgyaimat.

– A hajócsipke mikor jött az életedbe?
– Amikor nyolc évvel ezelőtt elkezdtem 

pénztárosként dolgozni az uszodában, egy 
nyugdíjas tanárnő vendégünk hívta fel a 
�gyelmemet erre a technikára. Először az 
interneten láttam hogyan készítik. Onnan 
lépésről-lépésre tanultam meg az alapokat, 
majd egyre bonyolultabb mintákat készí-

tettem, és ma már saját mintáim is vannak. 
Tűvel és hajócskával készítik ezt a fajta ké-
zimunkát. A hajócska – melyről a nevét is 
kapta a hajócsipke – az az eszköz, amellyel 
hagyományosan készítik a mintákat. Mire 
beszereztem Magyarországon a hajócskát, 
megtanultam a tűvel való hajócsipke ké-
szítését. Mindkettővel dolgozom, de a tűt 
jobban szeretem. Ma már szinte oda sem 
kell néznem, és pillanatok alatt elkészülnek 
az ajándéktárgyak, amelyekből nincs két 
egyforma darab. A legbüszkébb egy meny-

asszonyi nyakékre vagyok, fülbevalóval, 
karkötővel. 

– A textilből készült termékek és a hajó-
csipke készítése nagyon különböznek egy-
mástól. Ha azt mondanám, hogy mától csak 
egyfajta technikával dolgozhatsz, melyiket 
választanád?

– Ha azt kérdezed, melyiket csinálom 
szívesebben, akkor egyértelműen a hajó-
csipkét választanám, de ha azt, melyiket 
tudom jobban értékesíteni, akkor a textile-
ket mondanám. Érdekes, hogy a hajócsip-
két sokan nem ismerik, vagy nem szívesen 
hordják, pedig nagyon kellemes viselet, és 
nagyon egyszerű a tisztítása is. Mosószeres 
vízbe kell beáztatni, majd kiöblíteni. Már 
lehet kapni textilkeményítő sprayt, amivel 
befújjuk és olyan, mint újkorában. 

– Milyen lehetőségeid, terveid vannak 
még?

– Sajnos nem értek igazán az internetes 
reklámhoz, és jelenleg elég nehéz megta-
lálni a termékeimet annak, aki személye-
sen nem ismer. Szeretnék egy márkanevet, 

hogy könnyebb legyen eljutni hozzám és a 
kézimunkáimhoz. A nagy vágyam pedig 
egy saját kézműves üzlet, ahol egyedi ter-
mékeket árulnék, melyek szívemhez közel 
állnak, értékesek és érdekesek. 

– Hogyan fogadtad, amikor megkerestek, 
hogy a kézimunkáidat szeretnék a TIP-ben 
árusítani?

– Amikor megnyitott az üzlet, tudtam, 
hogy a helyi kézművesek portékái kerül-
nek majd oda, és reméltem, hogy egyszer 
én is kapok egy polcnyi helyet. Nagyon 

boldog vagyok, hiszen 
ez elismerés és megbe-
csülés Bátaszék városa 
részéről. 

– Azt mondtad, nem 
a kézimunkáidért kapott 
pénz a fontos, de akkor 
mégis mi motivál?

– Szerencsés vagyok, 
mert a lányaim szíve-
sen viselik az általam 
készített ruhákat, kie-
gészítőket, ez nekem és 
nekik is öröm. Szinte 
egész Európában van-
nak már kézimunkáim, 
New Yorkban ékszere-

im, Mexikóba ajtódíszem került. Nagyon 
jó érzés számomra az is, ha valaki szembe 
jön velem az utcán egy általam készített 
darabbal, és látom a szemében a csillogást. 
A különböző városi rendezvényeken tu-
datosan engem keresnek a vevőim, amely 
büszkeséggel tölt el, mégis számomra a ké-
zimunka elsősorban kikapcsolódás, olyan, 
mint másnak az olvasás. Sok az energiám! 
A munkahelyemen is nagyon pozitív va-
gyok. Az évek alatt látom felnőni az úszni 
tanuló gyerekeket, és úgy érzem mindany-
nyiuk „tyúkanyója” vagyok. Kellemes a lég-
kör, jól érzem ott magam, de a kézimun-
ka teszi teljessé az életemet, ami újabb és 
újabb feladatokat ad nekem. 

– Köszönöm a beszélgetést. Hiszem, hogy 
terveid – sok energiádnak köszönhetően – 
hamarosan megvalósulhatnak.

Papp Hajnalka kézműves termékei meg-
vásárolhatóak a Turisztikai Információs 
Pontban. További információkat Papp Haj-
nalka Facebook oldalán, és a +36 30/473-
2711 telefonszámon kaphatnak.                  ok

Adunk egy TIP-et!
PAPP HAJNALKA – KÉZMŰVES, ÉKSZERKÉSZÍTŐ
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Június 11-én tanévzáró Te Deum kere-
tében Szent Antal áldásban részesítette 
Krisztián Atya a hittanosokat, akik a mise 
végén bizonyítványaikat is átvehették. 

Június 15-én első alkalommal Eucha-
risztikus est (mise és körmenet) helyszíne 
volt Báta. A misét celebrálta főtisztelendő 
Erb József, hímesházi plébános. 

Június 17-én Krisztián Atya kirándulni 
vitte ministránsait Sümegi József diakónus 
és Rácz Dávid teológiai hallgató segítségé-
vel. A Pécsi Székesegyházbeli papszentelés 
különleges élmény volt – ministránsnak, 
szülőnek egyaránt! Utána fagyizni vitte a 
�úkat Krisztián Atya, majd mivel teendői 
elszólították, Püspökszentlászlón már Sü-
megi József diakónus kalauzolta a társa-
ságot. A záró program versenyfutás volt a 
hegyoldalban – hogy el is fáradjanak a �úk 
– Szent László király szobrához. 

Június 18-án, Úrnapi körmeneten idén 
először szórták az elsőáldozó �úk is a ró-
zsaszirmot.

A város napja rendezvénysorozat része-
ként június 30-án Illés Teréz énekművész 
koncertjének helyszíne volt templomunk. 
A koncert másik előadója Mátyás István 
orgonaművész volt.

Július elsején ünnepi szentmisén vet-
tek részt testvérvárosaink polgármesterei 
is. Örömmel láthattuk a misét celebrálók 
között a felépülőben lévő Herendi János 
plébános urat is. Délután Sümegi József 
helytörténész méltató szavai után Kriszti-
án Atya megáldotta II. Géza király szob-
rát, Imre Péter szekszárdi szobrászművész 
alkotását.

Július 2-án Szent Vér búcsú volt Bátán. 
A misét megelőzően katekézist tartott Sü-
megi József diakónus. A szentmisét bemu-
tatta főtisztelendő dr. Varga Lajos váci se-
gédpüspök. A misét szentségimádás zárta.

Július 8-án Krisztián Atya zarándoklatot 
szervezett Báta „kistestvéréhez”, Garam-
szentbenedekre. Ez egy Szent Vér kegy-
hely, ahol Szent Vér ereklyét is őriznek. Az 
itt álló 600 éves templomban misézhettek 

is a bátaszékiek. A középkorban ehhez a 
gyönyörű gótikus templomhoz hasonló 
állt Bátán is, csak sokkal monumentáli-
sabb kivitelben. A török dúlás következté-
ben teljesen elpusztult. Maradványai talán 
láthatóvá lesznek a bátai Szent Vér kegy-
hely megújulásával. 

A zarándoklat odafelé Márianosztrán, a 
templom meglátogatásával kezdődött, ha-
zafelé testvérvárosunkban, Nagysallóban 
is időztek a zarándokok.

A nyár közepén két részletben került sor 
az 5-10 évesek napközis rendszerű hittan-
táborára immár 4. alkalommal. Az össze-
sen több, mint 120 gyerek az Öröm hangjai 
elnevezésű táborban a hit, remény, szeretet 
hármas egységének jegyében énekléssel, 
kézműveskedéssel, tánccal, vetélkedővel 
töltötte el az öt napot. Egy szeretgethető 
sünivel is megismerkedhettek a gyere-
kek, és egy kicsit őrangyallá is válhattak. 
A táborszervező Jagicza Józsefné Anita 
és a már szinte állandó segítő stáb büszke 
lehet a kezdetben fele ekkora létszámmal 

V A L L Á S

A rómaikatolikus 
plébánia hírei

Ez történt a nyáron – katolikus szemmel
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indult tábor sikerére, melyet hírül vihet-
nek Óbányától Mohácson, Szekszárdon át 
Budapestig az e településekről származó 
táborozók. A nagyobbak a magyarherte-
lendi hittantáborban Pécsre kirándultak, 
és a helyi fürdőben enyhíthették a kániku-
lai meleget.

Július 23-án, ünnepi misén köszöntötte 
Krisztián Atya a jubiláns házasokat. A mise 
végén Herendi János plébános úrral közösen 
részesítették áldásban a 25, 45, ill. 50 éves év-
fordulót ünneplő párokat. Megható pillanatok 
voltak, köszönhetően a Jagicza József vezette 
Szent Cecília kórus közreműködésének is.

Augusztus 13-án templomunk búcsú-
napja alkalmából ünnepi misét celebrált 
főtisztelendő Bíró László püspök. 

A nyári időszakban Krisztián Atya 
örömmel fogadott kezdeményezésére a 
hétfői és keddi misék a Mária Kápolnában 
zajlanak. Itt a helyszín méretéből adódóan 
is még bensőségesebb a mise hangulata. 
Az egyik ilyen misét követően itt került sor 
a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Kö-
zösségének imaórájára is. Ezt a közösséget 
Krisztián Atya (aki a szervezet országos 
vezetője!) hívta életre városunkban idén 
márciusban. Minden hónapban 18-án az 
esti szentmise után tartják imaórájukat. 
Májusban országos találkozón jártak az 
édesanyák Szombathelyen. Augusztus 26-
án jubileumi országos találkozó lesz a bu-
dapesti Mátyás-templomban.                      ESJ

E G Y E S Ü L E T E K

Polgárőrségünk ismét nagy létszámban és 
eredményesen lebiztosította a nagy hagyo-
mányokkal rendelkező triatlon versenyt.

Az idei esztendőben a Gemenc Nagydíj 
útvonala elkerülte városunkat, ezért egy 
autónyi emberrel segítettük Szekszárdon a 
kerékpárverseny biztosítását.

Városunk lehetett a házigazdája a me-
gyei tűzoltóversenynek. A rendezvény 
helyszínének biztosítását a tűzoltók felké-
résére polgárőreink végezték két éjszakán 
keresztül.

Június 2-án a régóta elhanyagolt furkói 
gyereksírt tettük rendbe. A külterületi 
helyszínre rengeteg eszközzel vonult ki 
egyesületünk három tagja és dr. Bozsolik 
Róbert polgármester úr. A kemény, fér�-
as munka eredményeként egy körbeka-
szált, bodzától és vadrózsától mentesített, 
csiszolt sírkövű és festett kerítésű emlék-
művet sikerült kialakítsunk.

Június 4-én a hagyományos pünkösdi ré-
tes fesztivált vigyázták egyesületünk tagjai.

Június 10-én városunk köteles és önkén-
tes (Cikádor Mentőcsoport) polgári védel-
mi szerveinek tartottak továbbképzést a 
Polgárőrség irodájában. 

Egy héttel később már ugyancsak jelen-
tős létszámmal a bátaszéki zsidótemető 
takarításában, helyreállításában vettünk 
részt. Csapatunkhoz ismét csatlakozott vá-
rosunk polgármestere dr. Bozsolik Róbert. 
Ugyanezen a napon, Alsónyéken megren-
dezésre került „Alsónyék Utcafesztivál” 
elnevezésű program is, amelyhez a kor-

donos, előőrzéses biztosítást polgárőreink 
végezték.

Idén 875 éves településünk és ebből ki-
folyólag a város napja egy nagyszabású 
több színterű rendezvénnyé alakult. Helyt 
kellett álljanak polgárőreink az ünnepi 
testületi ülésen, térzenén, szoboravató 
ünnepségen és a piactéren zajló kulturá-
lis rendezvényeken. A napot egy Ocho 
Macho élő koncert zárta, amelyen a tagok 
épségének és a színpad környékének meg-
őrzése komoly feladatot jelentett.

Július 24-én a kánikulának véget vető 
nagy erejű vihar Pörböly településen oko-
zott komoly fennakadásokat. Azonban a 
helyszínre érkező tűzoltók és rendőrök 
szabad, megtisztított úton haladhattak. Ez 
három embernek volt köszönhető: Kovács 
Ferenc polgárőrnek (ő irányította a men-
tést), Kovács Katalin és Szabó László ál-
lampolgároknak.

Az idei polgárőr napot Dunaföldváron 
rendezték. Már a pénteki napon kétau-
tónyi bátaszéki tag nyújtott segítséget a 
helyszín berendezéséhez. Másnap jelentős 
létszámban képviseltette a bátaszéki Pol-
gárőrség magát, hiszen 16 főnyi apparátus-
sal érkeztünk meg a megyei rendezvényre. 
Ugyanezen a napon, Mórágyon, a Gránit 
Fesztiválon is helyt kellett álljon egy csapa-
tunk, sikerrel. A rendezvény zökkenőmen-
tesen lezajlott.

Augusztus 5-én pedig Pörbölyön segítet-
tük ki 5 fővel a helyi polgárőr csapatunkat 
a falunap rendezvényeinek biztosításában.

Az Önkormányzat eredményes zöldí-
tési, parkosítási munkáit segítettük azzal, 
hogy több mint egy hónapon keresztül ön-
töztük a növényeket. A munkánk eredmé-
nyességét tükrözi, hogy sikerült 100 %-os 
eredési mutatót produkálnunk. Természe-
tesen a kánikula ideje alatt is folyamatosan 
gondozzuk a növényeket.

Az elmúlt időszakban több alkalommal 
is kísértük a kézbesítő postás munkáját.

Ezúton szeretnénk megköszönni dr. 
Kostyálné dr. Kovács Klára nagylelkű tá-
mogatását, mellyel szolgálati autóink tan-
kolását segítette elő.       Farkas András elnök

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

Fájó szívvel búcsúzunk HAJNAL 
TIBOR polgárőrtársunktól, aki 
tragikus hirtelenséggel hagyott itt 
minket. Tibi 1994 óta látta el önként 
vállalt feladatát és 2009-ben „Év pol-
gárőre” elismerő címmel lett kitüntetve. 
Hosszú-hosszú éveken keresztül a ha-
zai labdarúgó mérkőzések biztosításá-
nak alapembere volt. Alázattal végzett 
munkája példa-
ként állítható �a-
talabb társai elé. 
A Polgárőrségben 
nagy űrt hagy 
maga után, em-
léke örökké ben-
nünk él. Nyugodj 
békében Tibi!

HAJNAL 
 polgárőrtársunktól, aki 

tragikus hirtelenséggel hagyott itt 
minket. Tibi 1994 óta látta el önként 
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S P O R T

Igazi közösségépítő alkalommá nőtte ki 
magát a BSE Kosárlabda Szakosztályának 
3 (és fél) napos alapozó-edzőtábora. Az 
aktív kosarazók több mint fele, mintegy 35 
gyerek mozgatta át magát augusztus 2-5 
között. Az idén először a legkisebb kor-
osztály (szeptembertől elsősök) számára 
is lehetőség volt kedvelt sportjában egész 
napokat eltölteni. Reggel a sportpályán 
kezdtük egy kis ébresztő kocogással, gim-
nasztikával, két csoportban történő „álla-
potfelmérő” futással. Tízórai, minimális 
játékot követően a délelőtti kosáredzés el-
sősorban az erőnlét fejlesztésére irányult, 
a végén a dobások �nomításával dobóver-
senyek, ziccer gyakorlatok formájában. 
Kiéhezett sportolóinkkal a szemben lévő 
Terciáig kellett csak kitartani még az ebéd 
elfogyasztásához, majd egy kis fagylalttal 
nyugtattuk gyomrunkat, hogy a délutáni 
edzésre is maradjon lelkesedés. A csendes 
pihenőben előkerültek a különböző tár-
sasjátékok minden korosztálynál, néhány 
lány tornabemutatókat tartott a szőnye-
gen. Sokszor nem bírtak már a gyerekek 
kifogyhatatlan energiáikkal, így a sok foci, 
futkározás, ugrálás után először nehezeb-
ben vették a délutáni labdaügyességi gya-
korlatokat, de a meccsezéskor már senki 
sem panaszkodott, a tábor előrehaladtával 
pedig jobban is sikerült beosztani az ener-
giákat. A reggeli futások időeredménye-
iből látható, hogy vették fel fokozatosan 
a szezonra szükséges ritmust a gyerekek, 

az edzésközi időkben meg�gyelhető volt 
a kis barátságok kialakulása/megerősödé-
se, mely mind a közösségi kapcsolatokat 
erősítették, így remélhetően a szezonbeli 
mentális helytállást fogja erősíteni ez az 
élmény. Az utolsó napon ezt fokoztuk az 
alkonyatban egy kis bátorságpróbával a 
sportpályán, ahol szintén két csoportra 
osztva kellett ijedelmeiken közösen túllép-
ve néhány feladatot megoldaniuk a gyere-
keknek. Este aztán a leglelkesebbek ott is 
aludtak a csarnokban, ezzel megkoronázva 
az együtt töltött időt. Nehéz volt szavakkal 

átadni ezt a pár napot, mert –engedjenek 
meg egy kis személyes kommentárt – egy-
részt nem hittem, hogy ennyire jó lesz ki-
kapcsolódni a mindennapi rutinmunká-
ból, de azt sem, hogy ennyire fárasztó lesz: 
a gyerekekért azonban megéri a fáradtság, 
és szeptemberben szeretettel várunk min-
denkit edzéseinkre!

Figyeljék az iskolában kifüggesztett in-
formációkat majd az edzésekről, csatla-
kozzon bátran bármelyik korosztályból, 
akinek rokonszenves a szakosztályban zaj-
ló munka!                                              CSTZS

KOSARAS HÍREK
Gyorsabbak, erôsebbek 

és bátrabbak lettek a kosarasok
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ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

 Mezőgazdasági munkagép ismeretekkel rendelkező munkatársat keresünk 
ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTŐI munkakörbe.

Feladatvégzés helye: Bátaszék 

FELADATOK:
• A partnerek részéről beérkező igények kezelése, feldolgozása, 

rögzítése, árajánlatok készítése
• Megrendelések adminisztrálása Vállalatirányítási rendszerünkben
• Partnerek kiszolgálása (pultozás)
• Reklamációs ügyintézés
• Régión belüli ügyfelek és azok munkagépeinek ismerete, kezelése 

ELVÁRÁSOK:
• Középfokú végzettség
• Erős mezőgazdasági gép/alkatrész ismeret
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Jó kommunikációs képesség
• Gépjármű alkatrész értékesítés területén szerzett tapasztalat 

előnyt jelent

Jelentkezést az info@dmker.hu címre várjuk fényképes önéletrajzzal együtt.

H I R D E T É S

A bátaszéki Turisztikai Információs 
Pontunk új, helyi kézműves termé-
kekkel gazdagodott. Papp Hajnalka és 
Stengel Istvánné kézműves-ékszerké-
szítők, valamint PoloKovács ajándék- 
és használati tárgyaik vásárolhatók 
meg. A Bátaszéki Bornapokra készülve 
2017-es bornapok feliratú borospo-
harak, hűtőmágnesek, 
�dget spinnerek és bo-
rászaink �nom boraiból 
válogathatnak a vásárlók.
A bornapok alatt szep-
tember 8-9-10-én a Tu-
risztikai Információs Pont 
és a rendezvénytérre kihe-
lyezett Infópult a következő 
időpontokban tart nyitva:

Turisztikai Információs Pont:
Péntek: 9:00-12:00 és 17:00-
22:00 óráig
Szombaton: 16:00-22:00 óráig
Vasárnap: 15:00-20:00 óráig

Infópult:
Péntek:17:00-22:00 óráig
Szombaton: 16:00-22:00 óráig
Vasárnap: 15:00-20:00 óráig

TURISZTIKAI 
INFORMÁCIÓS PONT
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HÁZASSÁGKÖTÉS

GÓLYAHÍREK

GYÁSZHÍREK

Zidó Amélia Csenge  05.08.
Zsohár Márton  05.30.
Simon Csaba  05.31.
Mizsei Zádor  06.21.
Halasi Vanda Nilüfer 06.23.
Benizs Kitti Zsuzsanna  07.06.
Balázs Aida Johanna  07.10.
Szabó Klarissza  07.23.
Biró Rebeka  07.28.
Fülöp Eszter  08.02.
Hauwasser Lenka  08.12.

Boda Gábor (Bátaszék) – Pethő Annamária Johanna (Bátaszék)
Szalai István (Bátaszék) – Farkas Andrea (Bátaszék)

Hegedüs Tamás (Bátaszék) – Takács Mónika (Bátaszék)
Bóka István (Bátaapáti) – Botár Anita (Bátaszék)

Faragó Zoltán (Bátaszék) – Joó Vivien (Dunaszekcső)
Gábor Tibor (Bátaszék) – Bartha Réka Judit (Bátaszék)
Hollósi Ede (Bátaszék) – Baranyi Zsuzsanna (Bátaszék)

Boda Gábor (Bátaszék) – Pethő Annamária Johanna (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

Móré Gergelyné 1929
Bognár Antal 1938
Bogdán Julianna 1938
Bölcsföldi László 1961
Novák József 1951

Mayer Zsuzsanna 1956
Kappelmayer Mátyás 1931
Magyar József Dezső 1947
id. Ill Györgyné Péter Julianna 1941
Géczi György 1937


