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Egy település jövőjét a jelenben kell 
megalapozni, és a jövő egyik záloga 
lehet a városunkban élő �atalokkal 
megtalálni a közös hangot. Nekik 
jövőképet kell mutatni Bátaszéken, 
hogy a majd megszerzett tudásukat 
itthon, szülővárosukban is kamatoz-
tatni tudják. Ami a településen mú-
lik, azt megteszi a város, így 18 éves 
korukig van lehetőségük itt tanulni a 
�ataloknak, lehet sportolni, művésze-
ti iskolába járni, egyre több lehetőség 
van szórakozásra. Az i�ak nyugodt, 
biztonságos körülmények között él-
hetnek városunkban. Bátaszék számít 
a �ataljaira, melynek ékes bizonyíté-
ka, hogy már hosszú évek óta mond kö-
szönetet így év végén az ő munkájukért, 
tevékenységükért is. A város vezetése az 
idén is felkérte az intézmények, egyesüle-
tek vezetőit, hogy tegyenek javaslatot arra, 
kik azok, akik teljesítményükkel, szorgal-
mukkal, eredményükkel példaképül ál-
líthatók a korosztályuk elé. Dr. Bozsolik 

Róbert polgármester örömmel jelenthette, 
hogy ebben az esztendőben is van kikre 
büszkék legyünk. A december 20-án meg-
tartott, ma már évtizedes hagyománnyal 
bíró ünnepi évzáró polgármesteri fogadá-
son nekik köszönték meg a munkájukat, 
és immár második alkalommal adták át 
a „Fiatalok a városért” elismeréseket. Az 
elismertek között olyan tehetséges óvo-

dások, általános iskolások, 
gimnazista és főiskolás �ata-
lok vannak, akik kiemelke-
dő teljesítményt nyújtottak 
valamely területen, munká-
jukkal öregbítették városunk 
hírnevét. Elismerő oklevelet 
és ajándékot kaptak:

Fábián Lilla, Dinovics 
Bernadett, Nyéki Laura, 
Zoltán Nóra, Bojás Eszter, 
Káldi Kata, Bozsolik Ákos, 
Géringer Anna Kincső, 
Szabó Dalma, Vida-Szaksz 
Lili, Bozsolik Zsó�a, Mesz 
Zsó�a Blanka, Ranga Mar-

tin, Elekes Fanni, Mórocz Ákos, Kiss 
Bánk Botond, Nagy-Jánosi Botond, 
Nagy Ákos Tomaj, Bakó Bálint, Sörös 
Noémi, Fodermayer Anna, Fekete And-
rás, Fekete Sára, Rajnai Viktória, Ligeti 
Áron, Gáll Péter, Bozsolik Dávid, Skor-
day Lilla, Ill Patrícia, Simon Krisztina, 
Galla Kata. Gratulálunk!

Átadták a „Fiatalok a városért” elismeréseket
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A városunkban tervezett 
felújítások sikeresen megvalósultak, illetve 
folyamatosan tovább zajlanak. A fejlesztési 
feladatoknál fontos szempont volt, hogy �-
gyelembe vegyék azt, hogy mekkora közös-
séget ér el majd a beruházás. A lakosságot 
arra kérik, hogy jelezzék az önkormányzat 
illetékes osztályán a településen felmerülő 
problémákat, hogy minél hamarabb orvo-
solni tudják azokat. Az elmúlt jubileumi 
esztendő ünnepi eseményei, azok sikerei 
méltók voltak Bátaszék alapításának 875 
éves évfordulójához. A rendezvények közül 
kiemel fontosságú és sikerű program volt a 
Város Napja és a Bátaszéki Bornapok. Az 
év utolsó testületi ülésén beszámolót hall-
hattak a Bátaszéki Települési Értéktár 2017. 
évi munkájáról, mely Tolna megyében a 
legsikeresebben működő Értéktár volt. A 
testület elfogadta a Bátaszékért Marketing 
Nonpro�t K, valamint a BÁT-KOM 2004 
K. 2018. évre szóló üzleti tervezeteit. Dön-
töttek az önkormányzati bérlakások továb-
bi felújításának tervéről, így a Gárdonyi ut-
cai épületről, az Ady utcában lévő ingatlan 
tetőfelújításáról, valamint a Budai u. 56-58. 
alatt lévő bérlakások közösségi tereinek 
felújításáról és a nyílászárók cseréjéről. A 
civil szervezetekkel rendkívül jó együttmű-
ködés valósult meg a 2017-es esztendőben 

is, melynek egyik nagy sikerét a Bátaszéki 
Horgász Egyesület tavának birtokbavétel 
jelenti. Az országban egyedülálló határo-
zatot hozott a testület a bárányhimlő és a 
Rota virus elleni védőoltás önkormányzati 
támogatásáról. Azoknak a kisgyermekes 
családoknak, ahol az egy főre jutó havi jö-
vedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj kétszeresét, mindkét oltó-
anyagot ingyen kapják majd meg 2018-as 
évben. Azoknál a kisgyermekes családok-
nál, ahol az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj ötszörösét, ott a két oltóanyag egy-
egy adagját támogatja majd Bátaszék Város 
Önkormányzata. Az elmúlt téli időszakban 
a rászoruló családoknak tüzelőt osztottak 
szét, melyet a 2018-as évben is szeretnének 
majd biztosítani a keretösszeg átcsoporto-
sításával. A segítség így nem forintösszeg-
ben, hanem természetbeni juttatásként, 
célzottan jut el a ténylegesen rászorulók-
nak. Az EuróMóka – játék határok nélkül 
rendezvényt 2018-ban Belgiumban rende-
zik majd meg, melyre várják a �atalok je-
lentkezését. A tervek szerint 2020-ban lesz 
Bátaszék a játékok házigazdája. Letette hi-
vatali esküjét Pomsár Szilvia. A december 
31-i hatállyal lemondott Csaba-Tóth Zsó�a 
helyét tölti majd be a Kulturális, Oktatási, 

I�úsági és Sport Bizottsági külsős tagjaként 
2018. január 1-jével. Ezúton köszönjük 
meg Csaba-Tóth Zsó�ának az áldozatos 
munkáját, Pomsár Szilviának gratulálunk, 
és jó munkát kívánunk!

December közepén kezdték meg azo-
kat a nyitómunkálatok, mely a Bátaszéki 
Tanuszoda energetikai korszerűsítését 
oldja meg. Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék 
Város polgármestere Petrich Csabának, a 
kivitelező cég ügyvezetőjének december 
18-án adta át a munkaterületet. Bátaszék 
Város Önkormányzata 2016. július 13-án 
pályázatot nyújtott be az Önkormányzati 
energetikai korszerűsítése című felhívás-
ra. A Magyar Államkincstár Tolna Megyei 
Igazgatóság vezetője 2017. május 5-én, 263 
914 000 Ft összegű támogatásra érdemes-
nek ítélte a támogatási kérelmet. A közbe-
szerzési eljárást az MNP Mérnökiroda K. 
nyerte el, akivel a vállalkozási szerződés 
2017. december 5.-én került aláírásra. A 
tervezett korszerűsítés célja a meglévő ta-
nuszoda víztestének felfűtését és hőntartá-
sát, valamint az egyéb használati melegvíz 
igény felfűtését ellátó hőszolgáltató beren-
dezések átállítása geotermikus hőenergia 
forrás igénybevételére. Ezáltal kiváltva a 
megújuló és környezetbarát energiafor-
rással a földgáz elégetésekor keletkezett 
káros anyag kibocsátást, valamint a föld-
gázvásárlással járó beszerzési költségeket. 
A tanuszoda hőigényeinek ellátása a meg-
lévő épületgépészeti rendszerek által meg-
határozott módon hőszivattyúval történik, 
amelyek hőenergia forrása talajhő kollek-
torból álló geotermikus energianyerő há-
lózati egység. A tervezett gépház a meg-
lévő uszoda épülethez déli oldalról kerül 
hozzáépítésre. Itt kerülnek elhelyezésre a 
tervezett hőszivattyúk és pu�er tartályok 
is. A hőszivattyúk és a technológiai rend-
szer egyéb működtető gépeinek villamos 
energia ellátását részlegesen biztosító nap-
elem telep a tanuszoda tetején kerül kiala-
kításra. A tanuszoda működési költségei a 
fejlesztések után az energia vásárlási költ-
ségek csökkenésével változnak. A beruhá-
zásnak köszönhetően a Tanuszoda fenn-
tartási költségei éves szinten várhatóan 10 
millió forinttal csökkenek majd.
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December 6-án, Miklós napján a Bátaszéki 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mikulás 
ünnepséggel egybekötött közmeghallgatást 
tartott.  A Pető� Sándor Művelődési Ház 
Zöld termében gyűltek össze a kicsik, akik 
közül sajnos az idei esztendőben a betegsé-
gek, és egyéb okokból, csak kevesen tudtak 
találkozni a Mikulással. A kedves Nagysza-
kállú csomagot osztott a jelenlevő gyerekek-
nek, akik felejthetetlen élményt kaptak ezen 
a délutánon. Köszönjük a Mikulásnak és a 
részvevőknek!                                                HEné

ROMA 
ÖNKORMÁNYZAT

BÁT-KOM 2004 K pályázatot hirdet a Bátaszék, Budai u. 56-58 III/1. szám alatti 
társasházban a K. kezelésében álló 1 db önkormányzati bérlakás bérleti jogának piaci 
alapon történő elnyerésére.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. január 26. 14 óra
A pályázat kihirdetésének időpontja: 2018. január 29. 10 óra
A lakás 2018. január 23-án, 13–14 óra között tekinthető meg a helyszínen.
A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok 2018. január 23-tól a BÁT-KOM 

2004 K. irodájában vehető át.
Pályázat benyújtására azok a nagykorú magyar állampolgárok, az állandó tartózko-

dásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak, a magyar hatóságok 
által menekültként elismert személyek jogosultak, akik Bátaszék városban legalább 3 
éve állandó bejelentett lakással rendelkeznek, vagy 5 éve megszakítás nélkül a városban 
tartózkodnak.

BÁT-KOM 2004 K pályázatot hirdet a Bátaszék, Hunyadi u. 2/A. fszt. 2. szám alatti 
társasházban a K. kezelésében álló 1 db önkormányzati bérlakás bérleti jogának piaci 
alapon történő elnyerésére.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. január 26. 14 óra
A pályázat kihirdetésének időpontja: 2018. január 29. 10 óra
A lakás 2018. január 22-én, 13–14 óra között tekinthető meg a helyszínen.
A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok 2018. január 22-től a BÁT-KOM 

2004 K. irodájában vehető át.
Pályázat benyújtására azok a nagykorú magyar állampolgárok, az állandó tartózko-

dásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak, a magyar hatóságok 
által menekültként elismert személyek jogosultak, akik Bátaszék városban legalább 3 
éve állandó bejelentett lakással rendelkeznek, vagy 5 éve megszakítás nélkül a városban 
tartózkodnak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Bátaszék Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 334/2017.
(XII.13.) önkormányzati határozata a 

Bátaszéki Tanuszoda 
tanítási időszakra vonatkozó 

vasárnapi nyitva tartási idejének 
módosításáról 

Bátaszék Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, 

mint a BÁT-KOM 2004 K. 
egyedüli és kizárólagos tulajdonosa 

a Bátaszéki Tanuszoda 
vasárnapi nyitva tartási idejét 
2018. január 1-jei hatállyal 

a tanítási időszakban 
szeptember 1-jétől következő év 

június 30-ig 8–19 óráról 
8–15 órára módosítja.

Bátaszék Város Önkormányzata 
tájékoztatja 

a Tisztelt Lakosságot!

A Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület
 ezúton mond köszönetet 

az 1%-os felajánlásért, 
valamint 

a BÁT-COOP Szövetkezetnek, 
Bátaszék Város 

önkormányzatának és 
a TETT-nek a 2017 évben nyúj-

tott támogatásért!
Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület

Köszönetnyilvánítás
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December 8-án, az „Adven-
ti Forgatag” elnevezésű karácsonyi vá-
sár megnyitása előtt, a Keresztély Gyula 
Városi Könyvtárban dr. Bozsolik Róbert 
polgármester úrral jelképesen adtuk át a 
2018-as év felsőoktatási ösztöndíjait. A 
képviselő-testület szeptemberi döntése 
értelmében, Bátaszék Város Önkormány-
zata a 2018. évi költségvetésben 1,6 
millió forintot biztosított a felsőok-
tatásban tanuló szociálisan rászo-
ruló diákok részére a tanulmányaik 
támogatásához. 29 tanuló nyújtott be 
pályázatot a meghirdetett határidőig. 
A bizottság a pályázatokat az előző 
években már lefektetett elvek szerint 
értékelte, így 17 fő havi 5000 forint, 
míg 12 fő havi 4000 forint támoga-
tást kap, amit az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő ugyanekkora ösz-
szeggel egészít majd ki. Dr. Bozsolik 
Róbert polgármester úr a köszöntő 
gondolataiban arról beszélt, hogy a 
település vezetése mindent megtesz 
azért, hogy Bátaszék élhető kisváros 
legyen a pályakezdők számára is, 
akiket nagy szeretettel várunk visz-
sza diplomásként a városba, hogy a 
megszerzett tudásukat településün-
kön kamatoztassák. A rendezvény 
házigazdájaként hosszabb eszmefut-
tásba kezdtem, a csekély megjelenés 
ellenére, ami részben magyarázható 
azzal, hogy a vizsgaidőszak miatt 
többen utaztak haza. Bódis Józseől, 
a Pécsi Tudományegyetem rektorától 
idéztem, az Aristotelestől származó 
gondolatot, amit nagyon találónak, 
igaznak és időtállónak tartok: „…keserű a 
tudomány gyökere, de édes annak a gyü-
mölcse”. Az idén szeptemberben volt har-
minc éve annak, hogy a Pécsi Tudomány-
egyetemen orvosi diplomát kaptunk. A 
többes számot azért használom, mert fér-
jemmel csoporttárasak voltunk, mi több a 
névsorban egymás után vizsgáztunk. Ez a 
szeptember végi nap, különös ünnepnap 
volt, mert több jeles esemény együttes 
megünneplése a legnagyobb ünnepeinken 
átélhető közösségi élménnyé tette az évfor-
dulót. Szeptemberben volt 650 éve annak, 
hogy Magyarországon elindult az egyete-
mi oktatás, elsőként Pécsen. Nagy Lajos 
király kezdeményezésére 1367 óta van 
egyetemi oktatás a püspöki székvárosban.  
50 éve alakult a MAOTE, a Magyar Álta-

lános Orvosok Tudományos Egyesülete. 
Valahogy azt éreztük, hogy a 30 éves dip-
lománkkal mi is hozzátartozunk az egye-
tem történetéhez. Férjemmel végig jártuk 
az ünnepi ülés előtt az intézetek folyosóit, 
ahol 2-4 szemeszteren keresztül koptattuk 
az azóta semmit sem változott kövezetet. 
Mintha megállt volna az idő, csak az in-

tézetvezetők nevét cserélték, ki tudja há-
nyadszor a régi vaskeretes üvegajtókon. 
Az viszont teljesen új élmény volt, hogy 
a hallgatók három nyelven csicseregtek, a 
látható jegyek alapján három kontinensről 
érkezve, akiknek a fele önköltséges külföl-
di diák. Bódis József rektor úr egyszerű 
köszöntőt mondott, improvizált egy au-
lányi orvos előtt. Elmondta, hogy mérnök 
szeretett volna lenni, de szülei elvárására 
és gimnáziumi tanára bíztatására végül az 
orvosira jelentkezett. Mindannyian tud-
juk, hogy sokszor kellett a többi kollégánál 
jobban teljesíteni tudásból és emberségből 
is ahhoz, hogy egy oktató orvos csapat 
legmagasabb pozíciójába megválasszák. 
Nem ez volt az eredeti álma, de ha el-
kezdte és megszerette, akkor maximálisan 

akart teljesíteni. Az ő története alapján, 
nem biztos, hogy az a legfontosabb szem-
pont, hogy milyen pályáról álmodik, mire 
vágyik a pályaválasztáskor a diák, hanem 
ennél fontosabb, hogy amit tanul azt meg 
tudja e szeretni, felkelti-e az érdeklődését 
és hajtja-e a tudásvágy. Átgondoltam né-
hány szempont, ami alapján ma egy �atal 

pályát választ. Adott az érdeklődési 
kör, ami jó esetben a nebulóé és nem 
a szülőktől látott vagy általuk elvárt 
orientáció.  Adottak a lehetőségek, 
hogy az iskolában ahol tanul, mi az, 
amit magas szinten oktatnak, olyan 
stílusban és olyan módszerrel, hogy 
inspiráló legyen a tanulásra. Ma már 
azon az időszakon túl vagyunk, ami-
kor a képzési aránytalanságok miatt 
a diplomás munkanélküliség rémál-
ma ott lebegett a �atalok feje felett. 
Most már a pályaválasztási segéd-
letben, az adott végzettséggel be-
tölthető állások jövedelmezőségét is 
a diákok elé tárjuk. Mindenki mér-
legelheti, hogy mennyi tanulással, 
mit lehet elérni és, hogy azt jelen-
leg a társadalom mennyire értékeli. 
Vélhetőleg a tájékozódás jelentősen 
egyszerűbb és a szerzett információk 
objektívebbek, mint valaha. Jelentős 
fejlődésen ment át a felsőoktatás és 
gazdasági élet kapcsolata. A kölcsö-
nös egymásra utaltság nem csak a 
duális képzés kapcsán érzékelhető, 
hanem az oktatás egészét befolyá-
solja, meghatározza. A mai i�úságot 
szemlélve, legtöbbször azt gondo-
lom, hogy okosabbak és kreatívab-

bak, mint az előző generációk. Bár a cé-
lokat nehezebben tűzik ki, mert elvesznek 
a részletekben és az információ özönben. 
Szeretik megélni a mindennapok örömét. 
A létük középpontjában nem a munka 
van, hanem az élet szépsége és élvezete.  
Ami igaziból összecseng Albert Schwe-
itzer orvos, �lozófus több száz éves gon-
dolatával:” olyan ember vagy, amennyire 
szeretni tudsz”. A mai húszévesek szeretik 
önmagukat, és szeretik az életet. Hiszek 
bennük! Azt kívánom, hogy az ösztöndíj-
ban részesültek szívből szeressék, amit ta-
nulnak. Legyen nagyon édes a tudomány 
gyümölcse, és a gazdag szüret sok örömöt 
hozzon az életükben!     

dr. Kovács Klára képviselő                                                                                        
Kiss István Lászlóné Morzsu Egyesület elnöke

B U R S A  H U N G A R I C A
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H Í R E K

Bátaszéken november 21-én 
este ünnepeltük a véradókat. 

A Véradók Napja különös ünnep, az em-
berség, az emberi szolidaritás és a felebará-
ti szeret ünnepe. A véradás nagyszerűsége 
az önzetlenségben rejlik. A vérre bármikor 
bárkinek szüksége lehet, és a vérünk bár-
mikor és bárkinek az életét megmentheti. 
Sajnos ennek az ellenkezője is igaz. A vér 
semmivel nem pótolható emberi szövet, 
ami ha nem áll rendelkezé-
sére a gyógyítóknak, akkor 
a szakmailag indokolt terá-
pia hiánya miatt kudarcba 
fulladhat a gyógyítás. Ter-
vezett műtétek, beavatkozá-
sok tolódhatnaknak későbbi 
időpontra a vérhiány miatt. 
Csak szigorú vérgazdálko-
dással biztosítható a gyógyító 
munka. Az idei ünnepséget, 
az ez évi negyedik véradás 
estéjén tartottuk. Olyan ven-
dégünk is volt, aki aznap is 
adott vért. Az ünnepségen a 
köszöntőmben arról beszél-
tem, hogy mi okozhatja azt, hogy sokan 
félnek a tűszúrástól, sokan szoronganak az 
egészségügyi ellátórendszer minden sze-
replőjétől. A negatív gondolatok és érzések 
megfogalmazása, az okok megkeresése, a 
történtek átértékelése vezethet el bennün-
ket a racionális, reális és optimális kapcso-
lat kialakítására a páciens és gyógyító kö-
zött. Csak azoktól a városlakóktól várható 
el tevőlegesen a véradás, akikben nem ala-
kult ki félelem vagy a segítségünkkel legyő-

zik a félelmüket a tűvel, a fehér köpennyel 
szemben. Be kell látnunk, hogy az idegen-
kedés kialakulásáért az egészségügyi dol-
gozókat komoly felelősség terheli. Ezért a 
traumák feldolgozásában jelentős szerepet 
kell vállalnunk. Természetesen a jövőbeli 
gyógyító munka fontos céljának gondo-
lom a pácienssel való együttgondolkodást 
azokról a feladatokról, amik őrá és miránk 
egyaránt várnak. Magyarország vérellá-
tásának biztosításához szükséges, hogy 
a 18-65 éves korcsoport 5% vegyen részt 
véradáson. Ha ezt az elvárást Bátaszékre 
nézem, akkor 300-350 donációt szükséges 
a városnak évente produkálni. 2017-ben 
Bátaszék négy véradás volt, február 23-án 
94 fő, június 6-án 94 fő, augusztus 17-én 
74 fő és november 21-én 78 fő jelent meg. 
A kiszűrtek száma minden alkalommal 
10-15% között mozgott, ami megegyezik 
az országos átlaggal. Az ünnepségen a vé-
radást dr. Bozsolik Róbert polgármester a 
város nevében, Weitnerné Tóth Marianna 
és Kostyál Artúr a Vöröskereszt nevében 
köszönték meg. A Vöröskereszt és Bátaszék 
város ajándékát közösen adták át az ünne-
pelteknek. Akik elfoglaltságuk miatt nem 
tudták átvenni az elismerést, ők a Szociális 
Osztályon a következő véradásuk alkalmá-
val vehetik majd át. Köszönet illet minden 
szervezőt és véradót! Köszönet illeti a vá-

ros képviselőit, akik a költségvetésből évi 
250 ezer forinttal támogatják a véradást. A 
városi ünnep az iskolások kedves, vidám 
műsorával kezdődött. Nagy-Jánosi Botond 
verset mondott, Kutasi Emese Zita, Lo-
boda Anna, Fekete Sára, Bozsolik Zsó�a 
és Papp-Csővári Dóra Viktória fuvolán 
előadott zeneműveik emelték a hangula-
tot. 2017-ban a következők kaptak elis-
merést: 10 véradással rendelkező szemé-
lyek: Nagy Péter Bátaszék, Nagyné Nyári 
Edina, Lengyel Jenő, Ráczné Szatmári 
Cecilia, Szappanyos Árpád, Tóth Zsolt, 
Grill István Zoltán, Galla Kata Bátaszék, 
Dózsa –Pál Jánosné, Deme Szilvia, Bozsó 
Rita. 20 véradással rendelkező szemé-
lyek: Schreck Ferenc, Mészáros János, 
Magyar Dezső, Horváthné Szekeres Gab-
riella, Tanner Vilmos, Bárdos Zoltán. 30 
véradással rendelkező személyek: Kocsis 
János, Jakab Györgyné, Horák Zsolt. 40 
véradással rendelkező személyek: Kopri-
vaneczné Dunai Ildikó, Tkacsuk Erzsé-
bet. 60 véradással rendelkező személyek: 
Vörös Bálintné, Sági Antal. 75 véradással 
rendelkező személyek: Busa László Zol-
tán. 80 véradással rendelkező személyek: 
Pulcz István. 90 véradással rendelkező 
személyek: Cziner László. 111 véradással 
rendelkező személy: Péter László. Tiszte-
let, köszönet, hála minden véradónak! A 
donorokat a következő gondolattal invitá-
lom a következő esztendőben is véradás-
ra: „Segíts! Adj vért, mert az élet ott van 
minden cseppben”. 2018-ban a következő 
időpontokban lesz véradás a polgármes-
teri hivatalban: március 13., június 6., 
augusztus 15., november 27.

dr. Kovács Klára képviselő

104, 105 és 107 segélyhívó számok a köz-
ponti 112-es telefonszámon csörög-
nek ki, ezért Bátaszékről hívható közvet-
len telefonszámok vészhelyzet esetében a 
következőek: 
104 mellett a nem ingyenes Mentő te-
lefonszám: 74/318 104! 
105 mellett hívható közvetlenül a Bá-
taszéki Tűzoltóság: 74/591 163, vagy a 
következő mobilszám: 30/968 9735! 
107 mellett hívható a helyi Rendőr-
őrs: 74/501-127, vagy a következő mo-
bilszám: 70/334 0500!

V É R A D Ó K  N A P J A

SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK
– FIGYELEM
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E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K

Az ősz egyik gyönyörű délutánján elláto-
gattunk egy fővárosba. Nem Budapestre 
persze, hanem csak ide a szomszédba, a 
„Sárköz fővárosába”. Felejthetetlen délután 
volt! A Babamúzeumban Farkas Lászlóné, 
vagy ahogyan mindenki ismeri, Pál Bözsi 
várt minket. Bemutatta a több, mint 150 
népviseletbe öltöztetett babát, ami által 
megismerhettük az egykor itt élők hétköz-
napjait és ünnepeit, a születéstől a halálig. 
A babák „élnek”, mert élővé teszi őket a 
mozdulatuk, ahogy főznek, vizet húznak, 
kapálnak… Élővé válik az őket körülvevő 
méretarányos berendezés, a mindennapi 
élet apró kellékei, a kezükben tartott esz-

közök által. Fontos megjegyezni, hogy a 
babákat, és az előbb említett tárgyakat Pál 
Bözsi készítette, lelte fel, vagy formálta át, 
hogy minél élethűebbek legyenek a vitri-
nekben látható életképek. És Bözsi csak 
mesélt, mesélt ízesen, lelkesen, hitelesen. 
Élmény volt őt hallgatni. Többet erről nem 
is tudnék írni, ezt át lehetett élni, de visz-
szaadni nem lehet. Második állomásunk a 
Tájház volt, ahol szintén szakavatott, igé-
nyes kalauzolásban volt részünk. Megis-
merhettük a hagyományos, módos sárközi 
ház sajátosságait, berendezését, népművé-
szetét. Csak egy műalkotásnak beillő ké-
zimunkát szeretnék kiemelni, amit meg-

rendelésre készített el 50 asszony több havi 
közös hímzéssel az argentin nagykövet-
ségre ajándékba, és ami onnan újra „ha-
zatalált” Decsre. Néhány óra alatt nagyon 
sok értékkel, kinccsel gazdagodtunk. Csak 
ajánlani tudjuk másoknak is, hogy látogas-
sák meg a „Sárköz fővárosát”.                             

Könyvbarát Klub

Szeretném tájékoztatni a Cikádor újság olvasóit, hogy a Nemzetőrség nem 
szűnt meg. Sajnos az én hanyagságom miatt nem voltak hírek a csapatról. 
A 2017. év is sok munkával járt, így többek között koszorúzásokon vett 
részt Nemzetőr csapatunk: Bátaszéken kettő, Szekszárdon hat, Mohácson 
egy, Újiregen egy, Pécsen egy és Bogyiszlón egy alkalommal. Szeretném 
ezúton is megköszönni támogatóinknak segítségüket, amit ebben az esz-
tendőben is biztosítottak csapatunknak. Köszönettel tartozunk Bátaszék 
Város polgármesterének, dr. Bozsolik Róbertnek, a városunk képviselő 
testületének, Kovács Norbert egyéni vállalkozónak, valamint Hallai An-
talnak és családjának.

Minden kedves bátaszéki lakosnak, támogatónknak, Cikádor újság olvasóinak 
eredményekben gazdag, boldog újévet kívánok a Bátaszéki és 

a Megyei Nemzetôrség nevében:
Kamenszky Tamás nemzetőr megyei elnök – parancsnok

KÖZLEMÉNY
A Bátaszéki Székelyek Baráti Köre 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

jóvoltából 

1 000 000 forintos támogatásában részesült. 
A megpályázott és elnyert projekt 

2017. 12. 31-éig befejeződött. 

Az összegből 
a Székely Unokák Tánccsoport 

hat párjának népviseleti ruhája került beszerzésre.

Bátaszéki Székelyek Baráti Köre

K Ö N Y V B A R Á T  K L U B

Októberi emlék

N E M Z E T Ô R S É G 
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O K T A T Á S

Amikor szilveszter éjszakáján éjfélt üt az óra, 
sokan azon gondolkodnak, mit is fogadja-
nak meg az újévben, mit csináljanak más-
ként 2018-ban? Talán a leghasznosabbak 
az egészségünk védelmében tett ígéretek: 
1. Leszokok a dohányzásról! A dohányzás 
káros az egészségre, drága, büdös és semmi 
értelme. Ezzel mindenki tisztában van. Fo-
gadjunk meg olyan célt elsőre, ami teljesít-
hető is. Például, nem gyújtok rá egy napig, 
majd egy hónapig és végül egész életemben. 
2. Alkoholmentes élet! Válaszd más módját a 
stressz levezetésnek. Sportolj, nézz meg egy 
jó �lmet vagy válassz egy másik baráti társa-
ságot, ahol józan maradsz és nem az alkohol 
az alapja a jó kedvnek.3. Lefogyok! Talán ezt 
fogadják meg legtöbben az újévben. A kará-
csonyi jóízű vacsorák, nassolás után többek 
szájából elhangzik a bűvös mondat: „Idén 
lefogyok!” Az elfogyasztott tömérdek étel 
után jól is esik a diéta a szervezetünknek, 

amit pár napig, hétig jól is bír az ember, de 
utána akaratra is szükség van, hogy ezt fenn 
is tudjuk tartani. A táplálkozásunk legyen 
tudatos, minél többféle alapanyagot vigyünk 
be a szervezetünkbe a megfelelő időben. 
Szénhidrátot lehetőleg csak a délelőtti órák-

ban fogyasszunk, ebéd előtt pedig igyunk 
meg 2 dl vizet, vagy együnk meg egy almát, 
ez segít elkerülni a túlevést. A mozgás pedig 
a másik alapja a fogyásnak, hiszen dekoratív 
formás alakot csak így lehet elérni. Kezdjük 
ezt is kicsiben, például egy esti séta gyerme-
künkkel, vagy egy jó kis kerékpározás a vá-
rosban. A legjobb az lenne, ha észrevétlenül 
lenne életünk része a mozgás. Az internetes 
oldalak tele vannak különböző fogyókúrás 
tippekkel, fogyást segítő eszközökkel illetve 
termékekkel. Ne felejtsük el, hogy fontos az 
egészségünk, de nem minden áron! Ezeket a 
termékeket jól válogassuk meg, hiszen sok-
ról azt sem tudjuk, hogy mit tartalmaznak és 
az áruk sem elhanyagolandó. 

Végül a Védőnői Szolgálat nevében kí-
vánunk mindenkinek egészségben teljes 
2018-as évet és kívánjuk, hogy mindenki 
találja meg a személyre szabott fogadal-
mát!          Hellingerné Fehérvári Márta védőnő

V É D Ô N Ô I  S Z O L G Á L A T

O V I S  H Í R E K

Új év, új fogadalmak…

A karácsony előtti készülődés a gyermekek 
számára az év talán legfontosabb időszaka. 
Nem mindegy hát, hogy a mai világban, 
ahol a hangsúly az anyagiasság felé tolódott, 
milyen impulzusokat kapnak ekkor az óvo-
dások, kisiskolások. Az 1-es számú óvodás 
csoport Récsei Mónika óvónő vezetésével 
immár hagyományosan templomlátogatást 
tett a gyönyörű Nagyboldogasszony templo-
munkban az ünnepekre készülődve, és a szü-
lőket is meghívták kis műsoruk megtekinté-
sére. Nagy szeretettel fogadta a csoportot 
Kürtösi Krisztián atya, akinek kisugárzásáról 
rögtön a címadó idézet ötlött fel a jelenlévők-
ben. Ezzel az alkalommal is fokozták a peda-
gógusok a várakozás hangulatát, hozzáadva 
a gyermekek élményeihez olyan alapvető 
érzéseket, dallamokat és illatokat, melyekhez 
majd felnőttként is visszanyúlhatnak, mikor 
egy kis meghitt elcsendesedésre vágynak a 
rohanó világban. Köszönöm szülőként az él-
ményt:                                        Csaba-Tóth Zsó�a 

„Engedjétek hozzám a gyermekeket…”
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Játékos sportverseny

December 11-én rendeztük meg iskolánk-
ban a játékos sportverseny Szekszárd város 
környéki fordulóját. A játékra öt iskola csa-
pata nevezett: Őcsény, Várdomb, Bogyisz-
ló, Tengelic és Bátaszék. A hat sorversenyt 
magába foglaló küzdelemben a bátaszéki 
csapat lett a győztes, ezzel jogot szereztek 
a megyei döntőn való részvételre, melyet 
január 8-án szintén iskolánk rendez. A 
győztes csapat tagjai: Kollár Lilla, Pom-
sár Anna, Verhás Kata, Szabó Barnabás, 
Horák Merse, Matejcsek Míra, Rácz Nóra, 
Hegedűs Mirjam, Puskás Donát, Tóth Tar-
hos, Sági Bálint, Sebestyén Anna, Kolep 
Lili, Bogár Zsó�a, Kollár Levente, Verhás 
György, Farkas Richárd, felkészítő nevelő 
Mészárosné Pásztor Hedvig. Gratulálunk, 
és további jó versenyzést kívánunk! MPH

A „Mesterségek és munkák” 
című nemzetiségi projekt

Kilencedik alkalommal tevékeny-
kedhettek az 5.a és az 5.c  osztályok 
tanulói a már hagyományos három 
hetet meghaladó projekt keretében. 

A diákok négy mesterséggel ismerkedhet-
tek meg: a fazekassággal, a kékfestéssel, a 
mézeskalács készítéssel és a harisnyakötés-
sel. Magyar, német, és népismeret órákon 
részletesen megismerkedtek a gyerekek 
az adott mesterség alapanyagaival, mun-
kafolyamataival és termékeivel. Kilépve a 
megszokott tanórai keretből ellátogattak 
Szekszárdra, a Petrits mézeskalácsoshoz, 
ahol a cukorka- és a gyertyakészítés forté-
lyaiba is bepillantást nyertekk. A gyerekek 
a mesterségekről képes szótárt készíttek, 
megtudták, hogy milyen sokféle cserépe-
dényt használtak déd- és ükanyáink, meg-
sütötték és díszítették a hagyományos mé-
zeskalácsokat (huszár, baba, tükrös szív 
és rózsafűzér), rajzórákon pedig kékfestő 
mintákat terveztek. Kollégánk irányításá-
val nyalókát öntöttek, ami talán számukra 
a legérdekesebb volt. A harmadik hét vé-
gén az iskolai tanulói és vendégeik meg-
tekinthették a „Kanizsai Nemzetiségi Hír-
adó” adását, mely ez alkalommal bátaszéki 
tudósításokkal jelentkezett. A négy hely-
színen négy tudósító segítségével minden-
ki információkat gyűjthetett az adott mes-
terek tevékenységéről. A záróműsor végén 
megnyitotta kapuit iskolánk hagyományos 

karácsonyi vására, ahol mindenki kedvére 
válogathatott a szebbnél szebb ajándékok 
közül.

Német munkaközösség

Naptár és üdvözlőlap 
gyermekrajzokból

A Szekszárdi Tankerületi Központ a hoz-
zá tartozó iskolák diákjaitól évszakokhoz 
kapcsolódó rajzokat kért. A cél az volt, 
hogy a jövő évi, 2018-as naptárukhoz a 
gyerekek munkáiból válogassanak, a ta-
nulók alkotásait használják fel. A bátaszé-
ki iskolából Kis Lia Liána 4.a két rajzát, 
Géringer Anna Kincső 7.b, és a pörbölyi 
Erdős Bianka 2. osztályos diákok egy-egy 
munkája került kiválasztásra. A színvona-
las szakmai munkának tudható be az is, 
hogy a Szekszárdi Tankerületi Központ 
intézményünk egy tanulójának munkáját 
választotta a karácsonyi tankerületi üd-
vözlő lapjához. A kisdiák, Szebellédi Ba-
lázs Pörbölyön tanul.                     Bátki Erika

Magam és munkatársaim 

nevében békés, 

boldog karácsonyt  

és eredményekben gazdag 

új évet kívánok!

Gerzsei Péter
tankerületi igazgató

D O R O T T Y Á S  H Í R E K
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Babits Iskola 
rajzversenye

A szekszárdi Babits Mihály Álta-
lános Iskola a nevelői és diákjai 
a hagyományoknak megfelelően 
ebben az évben is megemlékeztek 
névadójuk születésnapjáról. Mint 
minden alkalommal rajzpályáza-
tot is meghirdettek a szekszárdi és 
környező települések tanulóinak. 
Alsósoknak „Évszakok”, felsősök-
nek szabadon választott témában 
lehetett pályázni. A versenyre hét 
városi, városkörnyéki iskolából, és három 
óvodából összesen 333 alkotás érkezett, 
amelyek közül 34-et díjaztak. Valamennyi 
rajzot kiállították az iskola aulájában. Isko-
lánkból korcsoportjában első helyezést ért 

el Péter Gábor (1.a), Kis Lia Liána (4.a), 
Berlinger Gréta (6.c). Második helyezett 
Géringer Anna Kincső (7.b), harmadik 
Hauwasser Sára (4.b) és Szabó Dalma 
(7.b) lett. Különdíjban részesült Bálint 
Kinga (3.b).                                       Bátki Erika

Futball

A 7-8. osztályos Futsal labdarúgó 
csapatunk a decsi körzeti verseny 
második helyezése után, Faddon, a 
városkörnyéki tornán szerepelt. A 
négy, csapatos tornáról csak az első 
helyezett juthat a megyei döntőbe. 
Bátaszék, Faddal szemben vereséget 
szenvedett, így a harmadik helyért 
játszhatott a tolnai gimnázium csa-
patával. Végül 3:2-es győzelmükkel 
sikerült megszerezni a harmadik 
helyet. Mindkét versenyen az aláb-

bi tanulók szerepeltek: Rafael Gyula, 
Horváth Roland, Sárközi Krisztofer, 
Héhn Olivér, Matzkovics Milán, Var-
jas Balázs, Berényi Szilveszter.       

 Faidt József

O K T A T Á S

Ahogy arról a Cikádor újság 
előző számában hírt adtunk, a „Határta-
lanul” program keretében a Bátaszéki II. 
Géza Gimnázium is nyert egy határon túli 
kirándulást. A 10.AB  és a 11.B osztály ta-
nulói Sümeginé Bátai Margit tanárnő és 
Pál�y Pál tanár úr  vezetésével november  
12-17-ig hatnapos erdélyi körutazáson 
vehettek részt. Az alábbiakban a diákok 
rövid élménybeszámolója olvasható. „Va-
sárnap hajnali 5 órakor indultunk a nagy 
izgalommal várt kirándulásra. Első meg-
állónk Nagyszalontán volt, ahol megtekin-
tettük a Csonka tornyot és az Arany János 
Emlékmúzeumot. A Király-hágóról a cso-
dálatos panorámában gyönyörködtünk. Ezt 
a természeti képződményt Erdély kapujá-
nak is nevezik.  Bán�yhunyad és Körösfő 
érintésével Kolozsvárra érkeztünk, ahol az 
első két éjszakát töltöttük. Hétfőn Tordára 
látogattunk el, a híres Tordai-hasadékhoz. 

A látvány és a hangulat egyaránt felejthetet-
len volt a késő őszi erdőben. Utunk ezután 
a sóbányába vezetett, ahol föld alatti me-
sevilág tárult szemünk elé: csónakáztunk 
a tavon, és az óriáskereket is kipróbáltuk. 
Kedden először kolozsvári városnézésen 
vettünk részt, megnéztük a Sárkányölő 
Szent György-szobrot, Mátyás király szob-
rát, a Szent Mihály-templomot. A Felleg-
várból csodás volt a kilátás a városra. Ez-
után Torockó következett, melyet Erdély 
legszebb településének tartanak. Megnéz-
tük a tájházat és a múzeumot, majd az estét 
Gyergyóditróban töltöttük, ahol a helyi �a-
talok táncházzal vártak bennünket. Szerdán 
Erdély talán legszebb természeti látványos-
ságait tekintettük meg: a fenyőkkel övezett 
Gyilkos-tó felszíne csillogott a tompa őszi 
fényben, a Békás-szoros hatalmas sziklái 
mellett aprónak éreztük magunkat. A dél-
utánt a gyergyóditrói árvaházban töltöttük 

Böjte Csaba ferences szerzetes védencei 
között. Kézműveskedtünk, és játszottunk a 
gyerekekkel. Jól éreztük magunkat, szívme-
lengető volt látni az arcukon a boldogságot 
a játékok közben. Örültünk, hogy örömet 
tudtunk szerezni ezeknek a kedves kis gye-
rekeknek. Csütörtökön megkoszorúztuk 
Tamási Áron sírját Farkaslakán és Orbán 
Balázs síremlékét Szejkefürdőn. Csíkszere-
dán a híres Mária-templomot néztük meg. 
Este búcsúestet tartottak nekünk Gyergyó-
ditrón, ahol remek volt a hangulat. A ha-
zautazás során útközben megálltunk Gyu-
lafehérváron, Déva várát a buszból láttuk. 
Összességében elmondhatjuk, hogy felejt-
hetetlen élmény marad mindannyiunk szá-
mára ez a hét, sok szép tájat láttunk, érdekes 
dolgokat tanultunk, kedves emberekkel ta-
lálkoztunk, és jó volt mindezt az osztálytár-
sakkal és tanárainkkal együtt végigélni.”

Tihanyi Dóra (10.AB), Reisz Alíz (11.B)

G É Z Á S  H Í R E K
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December 1-jén egy különbusszal Ke-
celre kirándult 46 gézás tanuló Ne-

idhardtné Gyarmati Erzsébet, Wernerné 
Győri Andrea és Pulai Erzsébet tanárnők 
kíséretével, hogy megtekintsék a Flóra 
Országos Virág és Kerámia Kiállítást és 
Vásárt.  December 6-án hallgathatták meg 
a gimnázium tanulói és nevelői a Filhar-
mónia I�úsági Hangversenybérletének 
első koncertjét „Ilyen a jazz” címmel. De-
cember 7-én a bajai Eötvös József Főiskola 
munkatársai pályaválasztási tájékoztatót 
tartottak osztályfőnöki óra keretében az 
érdeklődő 10-11-12. évfolyamos tanulók-
nak. December 9-én került sor a Bátaszé-
ki II. Géza Gimnázium második nyílt 
napjára. Az érdeklődő általános iskolai 
diákok és szüleik az igazgatói tájékozta-
tót követően ismerkedhettek az iskolával. 
Ugyancsak december 9-én rendezték meg 
Szekszárdon az asztaliteniszezők számá-
ra a Mikulás Kupát, amelyen a megye 
különböző korosztályú tanulói vehettek 
részt. Iskolánk csapatából Tantos Tímea 
(8.A) első, Taksonyi Zsó�a (8.A) második 
helyezést ért el, a �úk közül Szabó Bence 
(7.A) negyedik lett. December elején ke-
rült sor a Lotz János Anyanyelvi Verseny 
iskolai fordulójára, amelyből dr. Somosiné 
Kispál Gabriella tanárnő tanítványa, Appl 
Zsóka 7.A osztályos tanuló továbbjutott a 
megyei fordulóba. Az őszi érettségi vizs-
gaidőszakban a gézások közül többen is 
sikeres előrehozott emelt szintű idegen 
nyelvi érettségit tettek. Fodermayer Esz-
ter (11.A) angol nyelvből a jeles emelt 
szintű érettségijével is megszerezte a kö-
zépfokú nyelvvizsgát a korábbi C típusú 
állami nyelvvizsgája mellé, ami bizonyá-
ra hasznos lesz majd a felvételin kapha-
tó többletpontok szempontjából. Német 
nyelvből  Bozsolik Zsó�nak sikerült jeles 
emelt szintű érettségijével megszerezni a 
középfokú nyelvvizsgát. A 9.A osztályosok 
Wernerné Győri Andrea tanárnő irányí-
tásával mézeskalácsot sütöttek, és ezzel 
lepték meg a Gondozási Központ által 

támogatott gyerekeket. December 20-án 
került sor a Polgármesteri Hivatalban a 
hagyományos polgármesteri fogadásra, 
amelyet Bátaszék város polgármestere ad 
minden év decemberében azon �atalok 
tiszteletére, akik az adott évben kulturá-
lis vagy sport tevékenységükkel sokat tet-
tek a város hírnevének öregbítéséért. A 
Bátaszéki II. Géza Gimnáziumot a 12.AB 
osztály három végzős tanulója képviselte 
a fogadáson: Bozsolik Zsó�, Mesz Zsó�a 
Blanka,Ranga Martin. Bozsolik Zsó� gim-
náziumi tanulmányait végig jeles tanul-
mányi eredménnyel, példás magatartással 
és szorgalommal végezte. Német nyelvből 
ECL nyelvvizsgát és jeles előrehozott emelt 
szintű érettségijével középfokú C típusú 
nyelvvizsgát szerzett. A gimnáziumi évek 
alatt egyénileg vagy csapattal rendszeresen 
részt vett megyei és országos tanulmá-
nyi versenyeken. 2010 óta tagja a Német 
Egyesület Heimat tánccsoportjának, 2011 
óta a Bátaszéki I�úsági Fúvószenekarnak. 
E két művészeti csoport tagjaként aktív 
közreműködője Bátaszék kulturális éle-
tének. Mesz Zsó�a Blanka a gimnáziumi 
tanulmányait jeles eredménnyel, példás 
magatartással és szorgalommal teljesítet-
te. Angol nyelv és informatika tantárgyból 
előrehozott érettségit tett. A megyei és or-
szágos tanulmányi versenyeken sikeresen 
szereplő csapatainknak is oszlopos tagja 
volt. A BSE úszó szakosztályának tagjaként 
városunk sportéletének aktív szereplője. 
Ranga Martin  gimnáziumi tanulmányai 
során végig jó tanulmányi eredményt ért 
el példás magatartással és szorgalommal. 
Német nyelv és informatika tantárgyak-
ból sikeres előrehozott középszintű érett-
ségit tett. Az elmúlt évek során megyei 
és országos tanulmányi versenyeken elért 
eredményeivel méltóképpen képviselte 
gimnáziumunkat. 2013 óta a BSE labdarú-
gó szakosztályának tagjaként aktívan részt 
vesz városunk sportéletében. December 
21-én 70 gézás diák Neidhardtné Gyar-
mati Erzsébet és Pulai Erzsébet tanárnő, 

valamint Pál�y Pál tanár úr kíséretével 
Pécsre kirándult. A műjégpályán kor-
csolyáztak, majd az ünnepvárás jegyében 
az adventi vásárba is elsétáltak. A tanulók 
egy része az őszi papírgyűjtésben való ak-
tív közreműködéséért jutalmul kapta ezt 
a kirándulást. December 14-én délután a 
7.A osztály tanulói a Koldusének című 
mesejáték előadásával szereztek örömet 
a Gondozási Központ által pártfogolt 
családoknak. December 22-én, a szünet 
előtti utolsó tanítási napon a hetedikesek 
ugyanezzel a kedves kis karácsonyi műso-
rukkal örvendeztették meg diáktársaikat 
és a nevelőtestület tagjait. Az osztályfőnö-
kük, Péter Albert tanár úr által összeállí-
tott és betanított színdarabot a Pető� Sán-
dor Művelődési Ház színpadán adták elő 
megérdemelt sikerrel.           Horváth Jánosné

JANUÁRI PROGRAMELŐZETES  
A GIMNÁZIUMBAN 

2018. január 26-án (pénteken) 18 órai 
kezdettel kerül sor az immár hagyomá-
nyos rendezvényünkre, „A gimnázium 
éjszakája”-ra. Programjaink lesznek: 
kalandozások a mesék birodalmában – 
léleksimogató történetek gyerekeknek és 
felnőtteknek, �lmklub, csocsózás, aszta-
litenisz, X-boksz, logikai társasjátékok, 
sakkozás, makettek bemutatása, kara-
oke, „szabadulás az iskolából”. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk! Előzetes 
jelentkezés személyesen az iskola tit-
kárságán, telefonon (74/493-358) vagy 
e-mailben (geza-bataszek@freemail.hu).

O K T A T Á S

G É Z Á S  H Í R E K
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I N T E R J Ú

Egy évvel ezelőtt indult útjára az „Adunk 
egy TIP-et!” rovatunk, amelyből olyan em-
bereket ismerhettek meg az olvasók, akik-
nek kézműves termékeik megvásárolhatók 
a Turisztikai Információs Pontunkban. A 
mostani rendhagyó interjúalanyom azon-
ban az a valaki, akinek az ötlete alapján 
kezdtük el közösen szerkeszteni és írni 
ezt a rovatot, de az ő nevéhez fűződik az 
elmúlt év számos nagysikerű rendezvényé-
nek újragondolt megvalósulása, a Film-
klub elindulása, vagy többek között olyan 
projektek, mint a Turisztikai Információs 
Pont megnyitása, a Bátaszéki Programok 
turisztikai honlap elindítása, vagy az Ízek, 
népek, receptek Bátaszék tűzhelyén recep-
teskönyv kiadása is. A Bátaszékért Marke-
ting Nonpro�t K. leköszönő ügyvezetőjét 
Izsák Mónikát kérdeztem az elmúlt eszten-
dőben végzett munkájáról.

– Amikor megbíztak a Bátaszékért Mar-
keting Nonpro�t K�. vezetésével mit láttál 
magad előtt: fényt a sötét alagút végén, vagy 
virágos mezőt?

– Egyértelműen virágos mezőt. Amikor 
a pályázatomat írtam, lehetőségeimhez 
mérten feltérképeztem azt, hogy a telepü-
lésen mi áll rendelkezésemre, majd össze-
vetettem azzal a tudással, amit magammal 
hoztam, és azt láttam – ha maradunk ennél 
a hasonlatnál –, hogy nagyon sok terüle-
ten lehet nagyon szép virágcsokrokat köt-
ni. Azt is láttam – egykori bátaszékiként 
–, hogy rengeteg virág van ezen a mezőn, 
olyan érétkek vannak a településen, ami-
nek a megmutatása még gyerekcipőben 
járt. Számomra nagyon örömteli volt, hogy 
bármelyik úton indultam is el a marketing 
szakmai részét illetőleg, mindenhol rendel-
kezésre állt a tartalom, így csak struktúrát 
kellett adnom annak, ami már egyébként is 
jelen volt. Elképesztő értékek vannak Báta-
széken, amit a helyiek néha méltatlanul ke-
vésre tartanak, talán mert számukra ezek 
az értékek mindennaposak. A munka ne-
heze is ebben rejlett, egy új szemléletet kel-
lett meghonosítani, hogy tudják szépnek és 
értékesnek látni a virágaikat. Nem vagyok 
benne biztos, hogy ez maradéktalanul sike-
rült, de azt gondolom, ez túl is mutat egy 
ember hatáskörén.

– Az elmúlt esztendőben szinte megszám-
lálhatatlan rendezvényt szerveztél. Ha vá-
lasztanod kellene, melyik áll hozzád a leg-
közelebb? 

– Valószínű meglepő lesz a válaszom, de 
a Filmklubok állnak a legközelebb a szí-

vemhez. A Bátaszékért Marketing K-nek 
szélesebb feladatkört kellett ellátnia, mint 
a hajdani művelődési háznak. Tevékenysé-
günk nagy részében városi rendezvényeket 
valósítunk meg, amit egyébként azt gondo-
lom, hogy mennyiségre és minőségre is tö-
kéletesen teljesítettünk a 2017-es évben, és 
elfogadom, hogy ezekre a rendezvényekre 
szükség van, illetve nagy hozadéka is van a 
település életében, de ezek a rendezvények 
valódi közművelődési közösségi célokat 
nem szolgálnak. Azért a kedvencem a Fil-
mklub, mert egy új kezdeményezés volt. 
A klub bár lassan indult, azonban nagyon 
sok érdeklődő, aktív és motivált ember vit-
te előre. Alkalomról alkalomra egyre jobb, 
és jobb minőségben sikerült megrendezni, 
miközben formálódott körülötte egy be-
szélgető közösség, amit különösen fontos-
nak tartok. Számomra pedig külön öröm 
volt, hogy nagyon sok ötlet kívülről jött, 

tehát bátaszéki illetőségű polgárok keres-
tek meg egy-egy ötlettel.

– A Turisztikai Információs Pont megnyi-
tása mennyire fontos a városnak, és mennyi-
re volt fontos neked?

– Nagyon fontos, amit képvisel. A turisz-
tika fejlődését támogató szemlélet ezzel a 
bolttal kezdett meghonosodni, támogatva 
a jövőbeni fejlesztési célként meghatáro-
zott területet Bátaszéken. Az üzletben kell, 
hogy ajándéktárgyakat is áruljunk, de fon-
tosabb, hogy a helyi termelőket megmutas-
suk, és elinduljon egy közös munka, amely 
majd a későbbiekben egy közös bátaszéki 
branddé is alakulhat. Az üzletbe nem volt 
nehéz behozni a helyi termelőket, egymást 
hozták az emberek. Csak adminisztratív 
nehézségek állnak fenn, mivel itt hivatalos 
áruforgalom zajlik, ami azt jelenti, hogy 
csak számlaképes termelőket tudunk be-
fogadni.

– Bátaszék első recepteskönyvének kiadása 
és szerkesztése is a te nevedhez fűződik. Mit 
gondolsz erről a kiadványról?

– A recepteskönyv az itt töltött közel 
másfél évnek az egyik legnagyobb érté-
ke számomra. Nagyon jó példája annak, 
hogy hogyan kell a virágos mezőn lévő 
virágokból csokrot kötni mások örömére. 
Az ötlet már évekkel ezelőtt megszületett, 
valamiféle kezdeményezés is elindult, de a 
kivitelezés valahogy elmaradt. Fontos volt, 
hogy a recepteskönyv egy reprezentatív ki-
advány legyen, így emblémája lett annak 
a minőségi ugrásnak, amit a k az elmúlt 
évben meglépett. Igazán impozáns gaszt-
roturisztikai kiadványt sikerült létrehozni. 
A k-nek is ez az egyik feladata a bátaszéki 
értékekkel, hogy a már meglévőt minőségi 
köntösbe öltöztetve adja át újra a nagykö-
zönségnek.

– Az elmúlt másfél év munkái mennyi-
re alapozták meg a Bátaszékért Marketing 
NK�. működését? 

– Ebben az évben elbillent a mérleg az 
ad hoc-ról a tudatos tervezés irányába, 
ami nagyon fontos, hogy jól működhes-
sen a rendszer. A struktúrát kialakítottuk, 
a feladatkörök körülhatároltak, amely 
mindenképpen minőségi ugrást jelent egy 
szervezet életében. Adminisztratíve a cég 

A D U N K  E G Y  T I P P E T !

Izsák Mónika, a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. leköszönô ügyvezetôje
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felépült, minden operatív feladat rendszer-
ré vált. Jól működő szervezetet tudok itt 
hagyni, ami nekem rendkívül fontos volt. 
Maximális erőbefektetéssel dolgoztam egy 
célért, és olyan eredményekkel zárhatom 
ezt az évet, aminek okán rendben és nyu-
godt szívvel hagyhatom itt, és adhatom át 
az új vezetőnek.

– Tehát egy jól működő céget hagysz itt, és 
nem azért állsz fel a vezetői pozícióból, mert 
„süllyed a hajó”. Akkor mégis miért távozol a 
Bátaszékért Marketing Nonpro�t K�. éléről?

– A vezetői pozícióra soha nem gon-
doltam előjogként, mindig szolgálatként 
tekintettem rá. A tapasztalatom az, hogy 
a dolgokat leginkább a partnerség és az 
együttműködésben viszi előre, és nagyon 
nehéz egyedül menni a megrögzült rend-
szerekkel szemben. Olyan a területen dol-
gozom tovább, ahol közvetlenül láthatom 
a munkám eredményét. Továbbra is mara-
dok a közművelődés területén, és elképzel-
hetetlennek tartom, hogy ha időm és ener-
giám, vagy lehetőségem engedi, akkor ne 

tegyek majd a településért a jövőben is. Ez 
túlmutat minden személyes és egyéni ér-
deken. Amit gyerekként kaptam ettől a kö-
zösségtől, abból remélem az elmúlt másfél 
évben sikerült visszaadnom a közös jóba.

– Mit adott neked a Bátaszéken eltöltött 
egy év?

– Sokat tanultam, megtanultam értékel-
ni a saját sikereimet, megtanultam moti-
vált maradni a külvilágtól függetlenül, és 
megtanultam azt, hogy ne vívjak felesleges 
harcot. A legnagyobb hozadéka számomra 
ennek az egy évnek azonban az, hogy visz-
szataláltam Bátaszékhez. 

– Az elmúlt egy évben Bátaszék életében 
– gondolok itt marketingjére és színes ren-
dezvénynaptárára – igen magasra tetted 
a mércét. Nyugtasd meg kérlek a városla-
kókat, hogy az általad megkezdett munka 
vitathatatlan sikerei távozásod után is foly-
tatódik majd Bátaszéken?

– Biztos vagyok benne, hogy az általam 
felépített váz erős, aminek köszönhetően 
ugyanolyan, vagy még magasabb szín-
vonalon valósulnak majd meg a 2018-as 
programtartalmak városunkban az új ve-
zetőnek és az új munkacsoportnak a mun-
kája által is.

– Kívánom, hogy továbbra is köss virág-
csokrokat a magad és mások örömére! Sok 
sikert az új munkádhoz, és remélem talál-
kozunk még Bátaszéken!                              ok

I N T E R J Ú

2018. január 1-jétől az egykori bátaszéki 
gimnazista, Csötönyi László vezeti a Bá-
taszékért Marketing Nonpro�t K�.-t. Laci 
sokáig Szekszárdon tanított, mellette pe-
dig a legnagyobb városi és megyei kultu-
rális rendezvények moderátoraként dol-
gozott. A rádióból is ismerősen csenghet 
a neve és a hangja, hiszen éveken ke-
resztül a Rádió Antritt szerkesztő-mű-
sorvezetőjeként látta el a feladatait, és a 
Megyei Magazint továbbra is az ő neve 
fémjelzi. A következőkben őt kérdezzük 
többek között az új feladatköréről, a bá-
taszéki terveiről.

– Milyen szálak kötnek a városhoz?
– 1993 őszétől négy évet töltöttem a 

gimnáziumban, ahol olyan alapértékekkel 
lettem gazdagabb, amelyek meghatározták 

a későbbi életemet is. A gézás esztendők 
alatt bejártam az országot, és nem mel-
lesleg az iskolai „érdemfalat” is gazdagít-
hattam megyei és országos versmondó és 
nyelvhasználati versenyek dobogós helye-
zéseivel, illetve az igazán szép eredmény-
nek számító Kazinczy-emlékéremmel.  
A kapcsolat az érettségi óta folyamatos, hi-
szen minden évben visszahívnak a hagyo-
mányos megyei versmondó verseny zsűri-
jébe, és ezt a feladatot szívesen vállalom. 
Az utóbbi időszakban egyéb feladatokkal 
is megtalált a város, és tavaly szeptember-
ben kezdte a kislányom a gimnáziumban 
a 7. osztályt, amely a nosztalgia és az em-
lékidézés mellett újabb kapcsolaterősítési 
pontnak bizonyult.

– A Bátaszékért Marketing Nonpro�t K�.-
ben kamatoztathatod azokat a tapasztala-

tokat, amelyekkel pedagógusként, szervező-
ként, műsorvezetőként felvértezted magad…

– Igen, mindenképpen a célomnak te-
kintem az első időszakban megerősíteni 
azt a kapcsolati hálót, amelyet sikerült 
kialakítanom az elmúlt 20 évben. Elsőd-
legesnek tekintem azonban felmérni a 
városban lévő lehetőségeket. Jól tudom, 
hogy a közművelődés, a kultúra, az okta-
tás területén olyan intézmények, szerveze-
tek és egyesületek működnek a városban, 
amelyek számos „jó gyakorlatot” éltetnek, 
amelyeknek köszönhetően színes és tartal-
mas a bátaszéki közélet. A belső erőforrá-
sok megerősítését nagyon fontosnak tar-
tom, és egyben felajánlom a munkatársaim 
nevében is a lehetőséget az együttműkö-
désre, és kérem, hogy keressenek bennün-
ket az elképzeléseikkel, a javaslataikkal, 

Beszélgetés Csötönyi Lászlóval, a Bátaszékért 
Marketing Nonprofit Kft. megválasztott ügyvezetôjével
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hiszen a meglévő kínálatot is szeretnénk 
bővíteni a városban élők elképzeléseivel. 
Természetesen nekem is vannak terveim, 
amelyek között ott szerepel a Művelődési 
Ház „kinyitása”, egy olyan kulturális közeg 
létrehozása, amelyben életkortól és egyéb 
szempontoktól függetlenül mindenki 
megtalálja a számítását.

– Ha jól értem, a meglévő hagyományok-
ra építve szeretnéd valami újjal is megkínál-
ni a városban élőket.

– Teljes mértékben így gondolom. A ha-
gyományőrzés kiemelt szerepű számomra, 
hiszen ez ad gyökeret a közösségnek, ebből 
tud táplálkozni, alapot teremteni a felnö-
vekvő generációk identitástudatának ki-
alakításában. Úgy tapasztaltam, hogy az itt 
élők számára is nagyon fontos ez. Emellett 
az új utak keresése, a kreatív gondolkodás, 
az innovativitás szintén szempont, hiszen 
az ismeretek tágításával – a jó gyakorlatok 
megtartása mellett – hasznos tudással bő-
víthető a meglévő információs halmaz, és 
ez szintén a közösség javát szolgálja.

Hangsúlyoznám ezen kívül a kooperáció 
fontosságát. Egyéni versenyzők is érhetnek 
el fantasztikus eredményeket, de egy kul-
túraközvetítéssel foglalkozó szervezetben 
a benne dolgozók együttműködése a ren-
dezvények leghatékonyabb lebonyolítása 
érdekében elengedhetetlen. 

– Van olyan konkrét elképzelésed, amelyet 
mindenképpen szeretnél megvalósítani?

– Sok tervem van, de a fokozatosság 
elvét betartva igyekszem kialakítani a kí-
nálatot. Egye lőre a tájékozódás és tanulás 
stádiumában vagyok, hiszen ahhoz, hogy 
átlássam a társaság teljes működését, ne-
kem is rengeteg információra van szüksé-
gem. Figyelek, kérdezősködöm, várom a 
javaslatokat, a kiskutya próbál beletanulni 
az ugatásba… Hogy ne maradjak adós a 
válasszal, azt elmondhatom, hogy min-
denképpen szeretnék egy olyan temati-
kus rendezvényt, amelyen sokak számára 
ismert vagy ismerős bátaszéki embereket 
mutatnánk be vendégek, emlékek, élmé-
nyek, fényképek, történetek felsorakoz-
tatásával. Talán lehetne a címe Bátaszéki 
ismerős, amelynek a keretein belül a kivá-
lasztott személyt még jobban, illetve több 
oldaláról is megismernénk.

– Marketing és média…
– Igen, mindkettő a k. feladatkörébe 

tartozik. A tájékoztatás 2018-ban is léte-
leme a közművelődés és kultúra felada-
tait a zászlajára tűző szervezeteknek. Ha 
az információk nem jutnak el a célcso-

portokhoz, akkor a hatékonyság csökken, 
és értelmét veszíti a befektetett munka, a 
sok erőfeszítés. A megyei médiumokkal 
folyamatos a kapcsolatunk, bár a lejárt 
szerződéseink újrakötésére ezután kerí-
tünk sort azok átvizsgálását, aktualizálását 
követően. A Cikádor újság megjelenésére 
továbbra is számíthatnak a bátaszékiek, a 
Tolnai Népújság hasábjain is igyekszünk 
megjelenni, a Tolnatáj Televízióval kötött 
szerződés felülvizsgálatát mindenképpen 
szükségesnek tartom, illetve a közösségi 
oldalakon történő megjelenéseink erősí-
tését, a városi honlapon megjelentetett in-
formációk bővítését szorgalmazom. Nem 
tartom kizártnak a más fórumokon való 

megjelenést, de az előzőekben már emle-
getett tájékozódást követően kerülhet erre 
sor. A közlekedésbiztonsági akcióknak 
szokták jelmondatul választani a látni és 
látszani szlogent. A munkámban is kulcs-
fontosságúnak gondolom.

– A saját elképzelések mellett nyilván meg 
kell felelned az önkormányzati elvárások-
nak is. Milyen a kapcsolatod a városveze-
tőkkel?

– Barátsággal fogadtak, megelőlegezett 
bizalommal, és ez nagyon jól esett. Ugyan-
akkor feladat és teher is, hiszen a megfe-
lelés számomra a Bátaszékért érzett sze-
reteten felül a mindennapi munkámban 
realizálódott. Azon leszek, hogy minden 
érintettel kooperáción és lojalitáson ala-
puló kapcsolatot tudjak kialakítani. Fontos 
az önkormányzattal, a városvezetéssel, a 
testülettel megtartott kapcsolat, ahogyan 

a Bátaszék Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének hatályos önkormányzati 
rendelete a helyi közművelődési feladatok 
ellátásáról is irányadó.

– A rövid bemutatkozás végén szeretné-
lek néhány személyes kérdéssel bombázni, 
amelyek megválaszolásával talán téged is 
jobban megismerhet a bátaszéki olvasó. Le-
het róla szó?

– Huhh, erre nem számítottam, de szíve-
sen válaszolok.

– Van-e kedvenc költőd, íród?
– Mindenevő vagyok, de szeretem a mi-

nőségi irodalmat. Radnóti-Babits-József 
Attila. A líra területéről ők a favoritok, de 
imádom a kortárs irodalmat is. Jönnek fel 
a nők, és fantasztikusak. Szabó T. Anna, 
Tóth Krisztina, Erdős Virág… A világiro-
dalom gyöngyszemeiből is szívesen sze-
mezgetek, és a gyermekirodalom is közel 
áll a szívemhez. 

– Kedvenc zene?
– Az nincs, illetve hangulatfüggő. Min-

den jó jöhet, és sokan nem tudják rólam, 
hogy a komolyzene elkötelezett rajongója 
vagyok. Kikapcsol, megnyugtat, ugyanak-
kor feltölt. A zene az kell…

– Kedvenc étel?
– Hús! Nem tudok élni nélküle. Hal, 

szárnyas, disznó, marha, vad, tengeri 
nyalánkságok… Minden mennyiségben. 
Egyébként mindenevő vagyok, csak spe-
nótfőzelék ne kerüljön a közelembe… Val-
lom, hogy jó bor nélkül nem élet az élet, 
ráadásul nagy pálinkarajongó vagyok.

– Melyik a legjobb és a legkevésbé jó tu-
lajdonságod?

– Kezdjük a rosszal. Makacs vagyok, mint 
az öszvér. Ragaszkodom az elveimhez, bár 
a konokságom sokat enyhült. Megjegyzem, 
sokszor vettem hasznát az állhatatosságom-
nak. A jó? Megbízható vagyok, és precíz. 
Nem büdös a munka számomra, a �zikai 
sem. Különben is vallom, hogy a szellemi 
munkát ki kell egészíteni egyébbel is, fon-
tosnak tartom a mozgást. 

– Van-e valamilyen hobbid?
– Szívesen bringázom, szeretek túráz-

ni, a családdal, a gyerekekkel bejártuk 
Magyarország legszebb tájait. Szeretnék 
többet olvasni, és bízom abban, hogy a 
munkám mellett jut majd idő a baráti kap-
csolatok ápolására is.  

– Laci! Köszönöm a beszélgetést, jó mun-
kát kívánok neked!

– Köszönöm szépen én is, és mindenkit 
barátsággal várok a Művelődési Házban, és 
a városi rendezvényeken!                     BMNK
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J Ó T É K O N Y S Á G

Nagy izgalommal és sok készülődéssel 
indult a december a Gondozási Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának 
életében. Érkeztek a felajánlások, zörögtek 
a csomagok, sürögtek a segítők, igyekeztek 
a dolgozók. Nagy izgalommal vártuk a 
december 14-ét, a nagyesemény kezdetét, 
amikor is 15 órakor a Pető� Sándor Mű-
velődési Ház nagytermében a karácsonyra 
készültek kicsik és nagyok. A csomagok 
kipakolása és a színpad díszítése után el-
kezdtek szépen lassan gyülekezni a gye-
rekek, a szülők és a meghívottak. Sajnos, 
többen jelezték előre, hogy nem tudnak el-
jönni, mert betegek a gyerekek. Az ünnep-
séget a II. Géza Gimnázium 7. osztályos ta-
nulóinak szívmelengető műsora indította, 
amelyet Péter Albert tanár úr tanított be a 
gyerekeknek. A műsort követően, a gyer-
mekek nagy meglepetésére, megérkezett a 
Mikulás, akinek tiszteletére együtt eléne-
keltük a „Hull a pelyhes” kezdetű dalocs-
kát. A gyermekek nagy szemekkel, öröm-
mel nézték a piros ruhás nagyszakállút, aki 
az idei évben is sok csomagot hozott ma-
gával. Az ünnepség végén 74 gyermeknek 
osztottunk ajándékcsomagot, melyekben 
játékot, édességet, ruhaneműt rejtettünk. 

Próbáltuk a gyermeki vágyaknak, 
kívánságoknak megfelelően ösz-
szeállítani a csomagokat. Egyesével 
szólították a Bátaszéki Gondozási 
Központ dolgozói a gyermekeket, 
akik a Mikulástól vehették át nagy 
örömmel az ajándékukat, amit alig 
bírva, ragyogó szemekkel cipeltek 
vissza a helyükre. A műsor zárása 
után szeretetvendégségre hívtuk a 
gyermekeket, akik vígan lakmároz-
tak a pogácsákból, süteményekből. 
Mindenki elégedetten nyugtázta a napot, 
a gyermekek és a szülők örömüket fejezték 
ki a kapott ajándékokért. A sok boldog arc 
és felhőtlen mosoly láttán az ember szíve 
megtelik melegséggel, de mégis eszünkbe 
jut, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek 
nem lesz más ünnepi ajándéka, csak amit 
innen hazavisz. Rajtuk kívül 64 gyermek-
nek tudtunk, édesség és játék csomagot 
ajándékozni, amit egy másik napon, a 
Gondozási Központban vehettek át. A fel-
ajánlásokat bátaszéki lakosok, helyi cégek 
és vállalkozók, a gimnázium 9/A osztályos 
tanulói, és a helyi üzletek tették. Köszönjük 
a Gondozási Központ dolgozói nevében a 
II. Géza Gimnázium 7. osztályos tanuló-

inak, és Péter Albert tanár úrnak a szín-
vonalas, szívmelengető műsort, valamint 
a Télapónak, hogy ilyen messziről tiszte-
letét tette nálunk. Köszönetünket fejezzük 
ki minden meghívottnak, akik el tudtak 
jönni a rendezvényre, és az önkéntes se-
gítőknek is, akik nélkül az ünnepség nem 
lett volna teljes. Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani minden támogatónak, aki 
fontosnak érezte, hogy segítsen másokon! 
Bízunk benne, hogy az Önök segítségével 
a jövőben is támogatást tudunk nyújtani 
mindazoknak, akik segítségre szorulnak. 
Az intézmény valamennyi dolgozója 
nevében kívánunk Bátaszék valameny-
nyi lakójának sikerekben gazdag boldog 
újesztendőt!                  Pécsi Edit családsegítő 

A Gondozási Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata december 19-én 140 
rászoruló, nehéz anyagi körülmények kö-
zött élő családnak, egyedül élőnek 
és idős embernek osztott tartós 
élelmiszercsomagot. A csomagok-
ba liszt, cukor, olaj, rizs, tészta, 
bab, májkrém, zacskós leves, löncs, 
tej, lekvár, hagyma, burgonya, 
hús kerültek – �gyelembe véve a 
család nagyságát, összetételét és a 
rászorultság mértékét. Az adomá-
nyosztáshoz a természetbeni és 
pénzbeli felajánlásokat a bátaszéki 
lakosok, helyi cégek, vállalkozók, a 
helyi üzletek, egyesületek, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és Bá-
taszék Város Önkormányzata tette.  
Az összegyűlt, közel 300  000 fo-
rint értékű pénzbeli felajánlásból, 

intézményünk tartós élelmiszert vásárolt, 
valamint a csomagokba kerültek azok az 
élelmiszerek, amiket a lakosság az áruházi 

élelmiszergyűjtés során ajánlott fel, vagy a 
Központba hozott be. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani mindazoknak, akik 

a felajánlásaikkal segítettek és köny-
nyebbé tették 140 család karácsonyát. 
Köszönjük mindazoknak akik, sok-
sok éve támogatják intézményünket 
abban, hogy segíteni tudjunk a nehéz 
körülmények között élőkön! Szeret-
nék köszönetet mondani a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai-
nak, Magyarné Fábián Éva, Pécsi Edit, 
Mezei Anett, Zoltánné Szabó Viktória 
lelkiismeretes, önzetlen munkájukért, 
hogy sokszor szabadidejüket áldozták 
fel azért, hogy mindezt meg tudjuk 
valósítani! Köszönet Szabó Ferenc és 
Bitter Attila tűzoltóknak azért a sok 
segítségért, amit évek óta nyújtanak 
munkánkhoz!                                 -Borosné-

G O N D O Z Á S I  K Ö Z P O N T

SZERETET KARÁCSONY

ÉLELMISZEROSZTÁS
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H Í R E K

December a ragyogás, az ünnep, a szeretet 
időszaka, cseppet sem közhely ugyanak-
kor, hogy manapság egyre többen szen-
vednek az egyedülléttől. A társ nélkül élő 
emberek különösen ilyenkor ünnepek ide-
jén viselik el nehezen a magányt. Könnyít-
sünk a helyzetükön néhány jó szóval, egy 
kis oda�gyeléssel, szerető gondoskodással. 
A gazdaságilag fejlett társadalmakat már 
évtizedek óta az idős emberek számará-
nyának növekedése jellemzi. Az egyedül-
álló éltes emberek már nehezen kötnek új 
ismeretségeket, ezért közöttük sokkal több 
a magány miatt betegeskedő. Sokszor nem 
is olyan betegek, mint amilyennek látsza-
nak, egyszerűen csak társaságra vágynak, 
ezért látogatják oly gyakran a rendelőin-
tézeteket vagy hívják ki magukhoz a há-
ziorvost. A decemberben, és különösen 
karácsony környékén jelentkező depresz-
sziós időszakot «karácsonyi zavarnak» 
nevezik a szakemberek – vitatott téma, 
hogy ilyenkor valóban többen döntenek-e 
úgy, hogy véget vetnek életüknek, de annyi 
bizonyos, hogy kétszer annyi a telefonos 
lelkisegély-szolgálatokat tárcsázók száma. 
Sokszor azért érezzük boldogtalannak ma-
gunkat, mert arra �gyelünk, amink nincs, 
s nem arra, amink van. Szakemberek sze-
rint a karácsony-szindróma a szentestét 
megelőző napokban, majd pedig a kará-
csonyt követő pár napban a legjellemzőbb. 
Előbbit az indokolja, hogy sokan kényte-
lenek egyedül tölteni a szeretet ünnepét. 
A tévéműsorok ezen nem sokat segítenek, 
hiszen ha belegondolunk, az ünnepekkor 
látható �lmek is főleg – ideális és vidám 
– családokról és családoknak szólnak... 
Különösen azokban tör fel újult erővel a 
szomorúság és magára hagyatottság érzé-
se, akik valakijüket elveszítették – de elég 
hozzá egy szakítás, vagy az egykor boldog, 
ma már szétszakadt család emléke. Az em-
ber rágódni kezd azon, mennyiben hibás 
abban, hogy egyedül kell töltenie a szen-
testét – és persze vannak, akik teljesen ön-
hibájukon kívül kerülnek ebbe a helyzetbe. 
Aki egyedül érzi magát az ünnepek előtt, 
és szeretne társaságot – miért ne mehetne 
emberek közé? Ha hívják valahová, bátran 
menjen el – akár jó hangulatú este is kere-
kedhet a dologból. De beülhet a templom-
ba is, karácsonyi dalokat énekelni, akkor 
is, ha nem vallásos. Miért ne hívhatna meg 
magához néhány embert? Akár a szintén 

magányosan élő szomszédot vagy bará-
tokat – nem kell eltitkolni, ha az ember 
társaságra vágyik. Ha úgy érzi, nincs kit 
megajándékoznia – biztosan lehet találni 
valakit. Lehet az a házikedvence is. Szeres-
sük és becsüljük magunkat annyira, hogy 
meglepjük magunkat egy kis ajándékkal, 
vagy �nom süteménnyel. 

A Gondozási Központ Nappa-
li Intézménye nevében kívá-
nunk egészségben, örömökben 

gazdag újévet valamennyi bátaszéki 
idősnek és családjaiknak! Köszönjük 
támogatóink, önkénteseink egész éves 
segítségét, és további sok sikert kívá-
nunk munkájukhoz!                          -Hódi-

S Z É P K O R

HA BAJ VAN: 
Lelkisegély telefonszolgálatok elérhetősége

Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok: 116-123. Éjjel-nappal,  mobilról vagy 
vezetékesről hívható, mindkettőről ingyenes.
Caritas Lelkisegély Telefonszolgálat: 06-80-505-503. Este 6-tól reggel 6-ig, 
vezetékesről hívható, ingyenes.
Meleg Háttér Telefonszolgálat: 137-37 vezetékesről és mobilról is hívható, 
ingyenes. Minden nap este 6 és 11 közt.
HIV-vonal HIV-pozitívoknak: 06-70-94-97-666 vezetékesről vagy mobilról 
normál tarifával. Éjjel-nappal.
Kék vonal (gyermek- és i�úsági telefonszolgálat): 116-111. Éjjel-nappal, 
vezetékesről hívható, ingyenes.
NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyerekeknek telefonszolgálat: 
06-80-505-101 vezetékesről, ingyenesen (06-1) 267-4900 mobilról vagy veze-
tékesről hívható, normál tarifával. Szerda kivételével este 6-tól 10-ig.
Délután telefonszolgálat: lelkisegély időseknek: 06-80-200-866 Este 6-9-ig.
A www.delutan.hu-n egyéb információk (jogsegély, pszichológus).
I�úsági Lelki Elsősegély: 137-00 Ingyen hívható hétfőtől szombatig 9-21 óra 
között vezetékes számról és 30-as mobiltelefonról. www.pecs.gyitosz.hu
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Egyesületünk tagjai tartalmas 
és jó hangulatú kiránduláson 
vettek részt Sümegen és 
Veszprémben – szeptember 24.

Sváb módra készültek a 
�nomságok a disznóvágáson
– november 25.

Történelmi utazás �lmforgatással – kitelepítés 1946-ban – június

Történelmi utazás �lmforgatással – 

betelepedés az 1700-as években – június

Új viseletben a lányok a tánccsoportjubileumi ünnepségén – október 21.

Bátaszéki fúvósaink térzenéje 
Pünkösdkor – június 4.

Újra sikert aratott tánc- 

csoportunk Besigheimban, 
a Winzerfesten – 

szeptember 15–17.

Zsíroskenyeret készítettünk, díszítettünk, vonultunk – Bornapok, szeptember 9.

jubileumi ünnepségén – október 21.
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R E F O R M Á T U S  E G Y H Á Z

Minden évben talán a karácsony az az ün-
nep, amit a legjobban várnak a családok. 
Mi is nagyon készültünk rá, törekedve 
arra, hogy „belülről kifelé” jussunk el az 
ünnephez. Általában úgy érezzük, hogy ha 
a külső dolgok meglesznek, ha áll a fa, ha 
be vannak csomagolva az ajándékok, akkor 
jutunk el az ünnep örömébe, pedig pont 
fordítva van. Örömben kell készülnünk az 
örömre. A helyes sorrend belül indul, az Úr 
Jézussal való személyes kapcsolatból indul. 
„Mária a jó részt  , amelyet nem vehetnek 
el tőle.” (Lukács 10,42) Gyülekezetünkben 
Jézus bibliai próféciai és jelképes neveiről 
szóló adventi naptár segítette az ünnepre 
való készülést. A világunkban az Úr Jézus 
már nem lényeges ebben az ünnepben, pe-
dig miatta van a karácsony. A karácsony-
váró alkalmon arra törekedtünk ebben az 
évben is, hogy minden Róla szóljon. Az 
énekek, az igehirdetés, a gyerekek szolgála-
ta. Ez utóbbi most különösen mély üzenetet 
hordozott. Egy színdarab segített minket 
megérteni az emberi reakciók megjelené-
sét Jézus felé. Az elképzelt történet szerint 
egy karácsonyi vásárban megjelenik maga 
Jézus. Az, amit Ő adna nekünk, egy szemé-
lyes belső kapcsolat megbocsátással és örök 
élettel. Mit válaszolunk Neki mi emberek? 

– „Örök élet, talán ez valami csodatevő or-
vosság, amitől tovább él az ember?!” – „Eh-
hez még túl �atal vagyok, annyi minden 
van, amit szeretnék!” – „Amit ez a világ 
ígér sokkal vonzóbb, sokkal szebb, mint 
amit Ő adhat nekünk.” – „Talán Jézus be 
is csomagolhatná magát, vagy az üzenetét 
könnyedebbé tehetné. Egy kis feltűnés, egy 
kis praktika és nyomulás, és jobban célba 
találna mindez az embereknél.” Jézus vi-
szont nem akarja, hogy bármi is eltakarja 
Őt, szelíden és csendesen zörget a szívünk 
ajtaján, soha nem erőszakosan kopogtat 
nálunk. A kifogásaink sablonosságát is 
megmutatta a színdarab: „Nekem nincs 

semmi bűnöm, egész életemben mindig 
jót tettem. Nincs szükségem Isten kegyel-
mére. Másnak talán szüksége lehet Rá, de 
mi egész jól elboldogulunk Nélküle is.” Az 
igazság az, hogy amit Jézus adni akar, az 
meg�zethetetlen. Nem tudjuk kiérdemel-
ni. EZ MAGA A KEGYELEM! Jó hír, hogy 
az Úr Jézus megtalál néhányunkat ezen az 
ünnepen. Kívánjuk, hogy Ön is átélje ezt: 
„Ma is bekopog a szíved bezárt ajtaján. El-
jön ugyanúgy, mint azon az éjszakán. Ma 
is bekopog és várja, mi a válaszod. Befoga-
dod-e vagy egyszerűen kint hagyod?” (Pin-
tér Béla: Száll a hír dala) 

Feketéné Takács Andrea református hitoktató

Karácsonyváró

Menô Reformáció
A REFORMÁCIÓ 500-ik 
évfordulója programsorozat 
része az országot járó inter-
aktív busz kiállítás, ahol 
egy rövid látogatás alatt is 
közelebb lehet kerülni a re-
formáció lényegéhez, amely 
szintén „belülről kifelé” hatott. A Bibliá-
hoz, mint Isten Szavához való visszafordu-
lás meghatározza az ember külső életét is, 
a gondolkodásmód megújulásán keresztül 
a családra, az oktatásra, a társadalmi sze-
repvállalásra, a közéletre hatott. A kiállítás 
bemutatja, hogy amit ma természetesnek 
veszünk Magyarországon, annak nagyon 
erős gyökerei vannak az 1517-es witten-
bergi eseményekben, Luther Márton né-
met Ágoston-rendi szerzetes és teológiai 
tanár prófétai életében.

Fekete Zoltán református lelkész

Menô Reformáció
A REFORMÁCIÓ 500-ik 
évfordulója programsorozat 
része az országot járó inter

A REFORMÁCIÓ 500-ik 
évfordulója programsorozat 
része az országot járó inter-

Köszönjük a gyerekek és i�ak szolgálatát!
„Mária a jó részt választotta, 
amelyet nem vehetnek el tőle.”

(Lukács 10,42)

H I T É L E T
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November végén, Krisztus Király vasár-
napjával véget ér az egyházi év. Most első 
alkalommal került sor az ünnep előestéjén 
egyórás szentségimádásra. Az interneten 
továbbított országos kezdeményezéshez Bá-
taszék is szép létszámmal csatlakozott. Az 
imaóra lényege, hogy egyszerre, egy időben 
legyünk együtt az úrral, bárhol is legyünk az 
országban, az Oltáriszentségben velünk lévő 
Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeres-
sük! A felnőtteknek szóló bibliaóra novem-
ber végi előadásán a pécsváradi bencés apát-
ság történetével ismerkedhettünk meg egy 
�atal történelemtanár és egyben lelkes hely-
történész, Friesz Péter segítségével. Az óra 
felért egy időutazással, melynek végcéljaként 

megérkeztünk a mába, jobban megérthetjük 
a ma történéseit. A következő órán Krisztián 
atya beszélt az adventi várakozásról, a ké-
születről, hogyan, miként kellene a lelkünk 
megtisztításával, nyitott szívvel, rorate-áldo-
zattal felkészülni Krisztus megszületésére. 
Készüljünk Krisztus második eljövetelére, 
mely öröm és boldogság lesz a hívő ember 
számára! Máté evangéliuma kapcsán pedig a 
béna meggyógyításának történetén keresztül 
a lelki megkötözöttségre, a testi bajaink lelki 
hátterére hívta fel a �gyelmet az atya. A ka-
rácsony előtti bibliaóra témája Mária volt: 
Mária az eucharisztikus élet kapujában. Az 
első adventi gyertyagyújtás diákmise kereté-
ben történt, melyen a gyerekek köszöntötték 
Szent Miklóst. A mise végén ajándékot is 
kaptak a Mikulás zsákjaiból, melyet az i�s 

hittanosok, mint szorgos Manók készítettek 
elő. Hagyományteremtő szándékkal az el-
hozott adventi koszorúkat is megáldotta az 
atya. December 3-án emléktábla avatására 
került sor a templom előterében a néhai bá-
taszéki káplán, Sebestyén Ferenc emlékére. 
Csukor Árpád kántor úr méltatta a �atalon, 
tragikus körülmények között elhunyt lelkész 
máig tartó hatását, majd Mihály püspök 
megáldotta az emléktáblát. Az i�s hittano-
sok a már említett Mikuláscsomag-készítés 
mellett mézeskalácsot is sütöttek, meg-
vendégelték vele a jövő gimnazistáit. Im-
már sokadik alkalommal jött össze Ranga 
Martin irányításával a ministránsok lelkes 
csapata. Felolvasást gyakorolnak, vonulást 
próbálnak, megnézhették a templom eddig 
rejtett kincseit is az oratóriumban. Tea, süti, 
játék, sőt spagetti is színesítette már a prog-
ramot, Molnár Réka jóvoltából. Az adventi 
időszak régi szép hagyományát elevenítette 
föl már tavaly is Krisztián atya: hajnali mi-
sére, roratéra hívta, várta a híveket heti két 
alkalommal. Elcsendesedés, sötétség, virra-
dat, Úrangyala éneklése, forró tea, kalács... 
A várakozás meghitt pillanatai, lelassulás 
a mindennapok rohanásában... December 
13-án újabb zarándoklatot szervezett az atya 
Budapestre. Nyári ígéretét teljesítette a Szik-
latemplom meglátogatásával. A program ré-
sze volt egy modern templom, a gazdagréti 
Szent Angyalok Templom, valamint a Szt. 
István Bazilika és a Lengyel Kápolna meg-
tekintése. A városi adventi forgatag nyitá-
nyaként Krisztián atya és Fekete Zoltán re-
formátus lelkész megáldotta a templom előtt 
felállított Betlehemet. Az advent a jótékony-
kodás időszaka is. A helyi Szent II. János Pál 
Pápa Karitasz Csoport által meghirdetett tar-
tós élelmiszergyűjtésre a tavalyi mennyiség 
többszörösét adakozták a hívek. Ezzel együtt 
a forgatagban árusított süteményből befolyt 
összeg – a Központi Karitasz által nyújtott 

támogatással kiegészítve – 60 élelmiszercso-
mag elkészítését, és 12 mázsa tüzelőanyag 
megvásárlását tette lehetővé, ez utóbbiból 
11 család részesült téli tüzelőben. A hitokta-
tók taneszközöket is vásároltak az összegből 
rászoruló gyerekeknek. A Karitasz Csoport 
hálásan köszöni a jószándékú adományokat, 
illetve mindazok segítségét, akik a csomagok 
összeállításában, kiosztásában közreműköd-
tek. A Gondozási Központ együttműködése 
nélkülözhetetlen segítség volt munkájukhoz. 
A csomagokba be nem került maradék liszt-
ből és cukorból egy-két hozzávaló beszerzése 
után a csoport tagjai aprósüteményeket ké-
szítettek a rászorulók, a Szivárvány Idősek 
Otthona, az Idősek Napköziotthona, illetve 
azon idősek számára, akik ezt már maguk-
nak nem tudják megtenni. Az adventi készü-
let csúcspontja közvetlenül az ünnep előtt a 
karácsonyi hangverseny a templomban. A 
közreműködők: Bátaszéki és Szekszárdi Szé-
kelyek Egyesített Kórusa, Kismődi Ferenc 
Énekegyüttes, Szent Cecília Kórus, Bátaszéki 
Pedagógus Kórus, I�úsági Fúvószenekar va-
lamint Farkas Béla, Szajk polgármestere, aki 
tárogatón karácsonyi dalokat játszott.        ESJ

R Ó M A I  K A T O L I K U S  E G Y H Á Z
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December 3-án régi tervünk vált valóra, 
végre felavathattuk Nyerges Mihály emlék-
tábláját a Vicze János Városi Sportpályán. 
Az első, igazán téli időjárással ránk kö-
szöntő napon lelkünket melegítette, hogy 
milyen sokan jöttek el leróni tiszteletüket 
városunk egykori kiválósága előtt. Nem-
csak hajdani sporttársak, barátok, család-
tagok, hanem azok is, akik személyesen 
nem ismerhették, munkássága előtt mégis 
meghajtják fejüket, ahogy mi is tesszük. 
Egy ember előtt, aki itt élt, itt vált belőle 
atléta, akiből innen indulva lett válogatott 
tízpróbázó, szociológus, egyetemi tanár, 
dékán, a hazai sportmenedzser képzés 
megteremtője, a Magyar Atlétikai Szövet-
ség Elnökségének –, az Európai Atlétikai 
Szövetség Elnökségének –, és a Magyar 
Olimpiai Bizottságnak tagja, a Magyar 
Atlétikai Szövetség alelnöke. Megkapta 
a Magyar Atlétikáért érdemérem arany 

fokozatát, a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemrendjét, az Európai Atlétikai Szö-
vetség   Plaque of Merit elismerését, és a 

Magyar Sportért Díj II. fokozatát. Igazán 
maradandót alkotott élete egyik legje-
lentősebb vezetői megbízatása során, az 
1998-as Budapesten rendezett Atlétikai 
Európa-bajnokság szervező bizottságában, 
ahol az egyik legjelentősebb részterület ve-
zetőjeként járult hozzá az EB szakmai sike-

reihez. Neki igyekeztünk hát maradandó 
emléket állítani, amellyel utat mutatha-
tunk városunk �atal sportolói számára is. 
Ne csak a külcsín, ne csak a propaganda, 
az eladhatóság, de a tisztességes, kemény 
munka és a valódi eredmények elérése le-
gyen a kritérium életük során. A megem-
lékezők, a közös emlékeket megidéző Kis 
Eszter, az állító Lokálpatrióták Bátaszékért 
Egyesület nevében felszólaló Csaba-Tóth 
Zsó�a, a gyönyörű énekével ismét cso-
dát tevő Bojás Eszter, és Nyerges Mihály 
szelleme mellett megtisztelte avatónkat 
részvételével és köszönő szavaival Nyerges 
Attila, az Ismerős Arcok zenekar énekese, 
vezetője is. Talán, a különben is lélekemelő 
nap legnagyszerűbb pillanata az volt, ami-
kor elmondta, bátaszéki látogatásai során 
szokásosan végigjárt Temető-RégiHáz út-
vonal ezentúl édesapja emléktáblájával fog 
kibővülni.                                                  -TM-

Számos mérkőzésre került sor a 2017/18-
as szezon első felében, a legkisebb kor-
osztálytól egészen a felnőttekig. Nézzük 
számokban a mérleget: Két U11-es csapa-
tunk megyei bajnokságban nyújtott telje-
sítményén látszik az előző évek munkája: 
A rutinos, Bátaszéki Oroszlánok csapata 
(tavaly E csoportbeli ezüstérmes) idén 
folyamatosan az élvonalbeli csoportok-
ban játszik. Eddig 2-4 győzelem-vereség 

aránnyal áll, a 4. fordulót a B csoportban 
játssza majd. Győzelmeik közül kiemelke-
dő a PVSK elleni hősies küzdelmük. Élvo-
nalbeli meccsélményt okozott a szurkolók 
számára, amikor a kiélezett végjátékban 
sikerült egy pontos győzelmet aratni a 
csapatnak. Túlzás nélkül mondható, hogy 
a 2017-es év legjobb meccse volt! Csapat-
tagok: Szikszai Balázs, Tóth Tarhos Előd, 
Kollár Levente, Bakó Bálint, Dékány 

Zóra, Bozsolik Sarolta, Matejcsek Míra, 
Ráz Nóra, Kolep Lili, Besszer Bettina. 
Az idén elsőbálos Bátaszéki Kisoroszlá-
nok csapata az alsóbb csoportokból küzdi 
felfelé magát, 5-1-es aránnyal januárban a 
D csoportban mutathatja meg, vajon nagy 
falat-e egy Kisoroszlánnak a középme-
zőnyben helytállni. Csapattagok: Sümegi 
Botond, Tóth Vászoly Vata, Szabó Barna-
bás, Heberling Dániel, Pongrácz Bálint, 

Egy őszinte tiszteletadás

Kosárlabda – a szezon elsô felének értékelése
K O S Á R
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December 12-én került megrendezésre a 
Bátaszéki Úszóbajnokság, mellyel kapcso-
latosan vegyesek az érzéseink. Elmond-
ható, hogy az úszóverseny azon legnép-
szerűbb sporteseménye kisvárosunknak, 
melyre rengeteg diák jelentkezik önként. 
Ezúttal több mint száz gyerek, azaz a báta-
széki általános iskola negyede vett részt a 
megmérettetésen. Ez a létszám is bizonyít-
ja, hogy városatyáink anno jól döntöttek, 
van létjogosultsága az uszodának Bátaszé-
ken. Másrészről kicsit szomorúan kons-
tatáljuk, hogy a népszerűség és a létszám 
ellenére, oktatási oldalról évek óta – 100 
db oklevélen kívül – semmilyen támoga-
tást nem kap a rendezvény.  A decemberi 
úszóversenynek több célja 
is van. Egy részről az úszás 
és versengés megszeret-
tetése a diákok körében. 
Másrészről kvali�káció a 
Szekszárd Városkörnyéki 
úszóversenyre, melynek 
szintén majd Bátaszék ad 
otthont januárban. Néhány 
éve bevezettük az amatőr 
és pro� kategóriák szétvá-
lasztását, ami nagyon jót 
tett a verseny hangulatá-
nak. A lelkes, de „vízbiztos” 
amatőrök, akik „csak” az is-
kolai úszásórákon vesznek 
részt, külön indulnak az 

egyesületi úszóktól. Ők nem kvali�kálnak, 
egyszerűen versengenek egyet, és jól érzik 
magukat. A haladó kategória résztvevői 
gyors, mell és hátúszásban dönthetik el, 
hogy kik az adott korosztályok legjobb-
jai. Az úszókra az elkövetkező időszakban 
nagyobb nyomás hárul, a Szekszárd város-
környéki verseny után a megyei, majd a 
legeredményesebbekre az országos diáko-
limpia vár. A Bátaszéki Úszóverseny házi 
bajnokai:

Amatőr kategóriákban: Balázs Száva, 
Bóka Donát, Pomsár Anna, Janács Mi-
hály, Kollár Lilla, Bakó Bálint, Kutassy 
Emese, Kollár Levente, Kolep Lili. Gyors-
úszásban: Nemes Júlia, Bozsó Máté, Schön 

Panka Rege, Szűcs Kristóf, 
Mattenheim Janka, Matten-
heim Bálint, Zoltán Nóra. 
Mellúszásban: Hefner Zsó�a, 
Elekes Máté, Schön Panka 
Rege, Szűcs Kristóf, Foder-
mayer Anna, Farkas András, 
Rajnai Viktória. Hátúszásban: 
Hefner Zsó�a, Bozsó Máté, 
Mattenheim Liza, Ruppert 
Edmond, Fodermayer Anna, 
Mattenheim Bálint, Rajnai 
Vik tória.                           -akoszu-

Ú S Z Á S

Házi úszóverseny

Sárközi Brendon, Aradi Zalán, Pomsár 
Anna, Kollár Lilla, Molnár Erna, Verhás 
Kata, Siklósi Dóra, Benkő Vivien. Az 
U12-es csapatunknak egy mérkőzése volt, 
terem hiányában a tervezett másik két 
edzőmérkőzést a következő évben tartjuk 
majd. Vegyes utánpótlás csa-
patunknak a Béla Kupán idén 
bronzérmet sikerült szerezniük. 
Csapattagok: Kamenszki Ta-
más, Cseresnyés János, Széles 
Tamás, Szabó Péter, Schroth 
Anna, Besszer Zsolt, Gáll 
Kristóf, Bozsolik Ákos. Fel-
nőtt csapatunknak a Szekszárdi 
Városi Bajnokságban 4 győze-
lem mellett mindössze 1 vere-
séggel áll, mindeközben a Paksi 
Amatőr Kosárlabda Kupáról 

novemberben ezüstéremmel a nyakukban 
tértek haza. Csapattagok: Szabó Péter, Pé-
ter Géza, Maczkó Szabolcs, Kamenszki 
Tamás, Heberling Norbert, Kovács Zol-
tán, Ruppert Szilárd, Bozsolik Ákos, 
Pomsár Tamás.               Csaba-Tóth Zsó�a

Kalmár Béla emléktorna
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2017. december 17-én, harmadik alkalom-
mal került megrendezésre a Kalmár Béla 
kispályás labdarugó emléktorna. A Welorex 
csapat alapítói és játékosai ezzel a labdarú-
gótornával emlékeznek meg a csapat alapító 
szponzoráról. Az emléktornán a Welorex csa-

pata mellett a Torpedók, a Zöldház, a Grund 
SC és a Speed csapatai vettek részt. A csapa-
tok körmérkőzéses lebonyolítási rendszerben 
döntötték el a végső helyezéseket. A tornát a 
Torpedók nyerte meg a Zöldház és a Welorex 
csapatai előtt. A negyedik helyen a Speed, az 

ötödik helyen a Grund SC csapata végzett. A 
mérkőzéseket követően az Iparosházban tar-
tott eredményhirdetés után a csapatok tagjai 
egy ebéddel zárták az emléktornát.  A csapa-
toknak köszönjük a részvételt, Erőss István-
nak pedig a játékvezetést.                    szervezők

Mozgalmas féléven vannak túl a BSE 
Labdarúgó Szakosztályának utánpót-
láskorú focistái. A legkisebbek Tencz-
linger Tímea vezetése mellett a Bozsik 
Program összes fesztiválján részt vet-
tek. A Szekszárdon megrendezett al-
központi tornákra kéthetente utaztak 
el az ovisok. Szintén ezeken a tornákon 
vett részt Dorn Ernő és az U-9 korosz-
tály. A kezdeti lépéseket megtanulva 
kisfocistáink ezen rendezvényeken ba-
rátokat, és jó élményeket is szereztek. 
U-11-s korosztályunkban Tenczlinger 
Tamás keze alatt egy jó generáció áll 
össze szép lassan. Itt már látjuk, hogy 
a két éve megkezdett utánpótlás újraépítés 
meghozta eredményét. A csapat a Bozsik 
Programban rendre megmutatta minden 
ellenfelének, hogy mind játékban mind 
egyéni képességekben felveszi bárkivel 
a versenyt. U-13 és U-14 csapatunk a ta-
valyi megyebajnoki utolsó hely után szép 
lassan összeállt, és a bajnokságban a Du-
naföldvár, Majos, Simontornya, Tevel csa-
patait legyőzve a 6. helyen zárta az őszt a 
tabellán. A tavaszi rajt előtt a Bozsik Futsal 

programban szerepelünk majd, és január 
20-án szombaton a Kalász János Városi 
Sportcsarnokban rendezzük meg máso-
dik alkalommal U-13-s tornánkat. U-16-
os korosztályunk egy sikeres és egy kicsit 
szerencsés félévet tudhat maga mögött. 
Nagyon kevés a 2002-2004-s születésűek 
létszáma, pont egy kezdőcsapatot tesz ki, 
így ha mindenki el tud menni az adott 
mérkőzésre, akkor sincs sok variációs le-
hetőség, azonban a �úk így is öt győzelem 
mellett egy döntetlent értek el, és a negye-

dik helyen végeztek. A Dombóvár játé-
kosainak hamis játékengedélyei miatt 
16 pontos büntetést kaptak. Így csa-
patunk a felsőházban játszik tavasszal, 
ami igazi kihívás lesz Gáll Péteréknek. 
Legnagyobb korosztályunk a megyei 
i�úsági bajnokság negyedik helyén 
telel. Ahhoz képest, hogy tavaly még 
alig volt ki a csapat, most hat győze-
lem mellet három vereséggel 18 pontot 
gyűjtöttek a srácok. A Tóbi István által 
edzett U-19 és U-16-os csapatokban 
már látszik, hogy van egy-két játékos, 
akire hamarosan lehet számolni a fel-
nőtt csapatnál.  Az utánpótlás edzők 

egész stábja nevében köszönjük a szülők és 
szurkolók támogatását, várunk mindenkit 
a következő évben is! Sikerekben gazdag 
2018-as évet kívánunk!                             VZ

L A B D A R Ú G Á S

S P O R T

Kalmár Béla emléktorna

Utánpótlás labdarúgás
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HÁZASSÁGKÖTÉS

GÓLYAHÍREK

GYÁSZHÍREK
Máté Bernátné Puskás Ilona 1929
Erős Sebestyén László 1967
Mauthner Vincéné Csapó Magdolna 1925
Diriczi Etelka 1937
Tölgyesi Józsefné Száruk Erzsébet 1931
Szilágyi Károlyné Pardi Julianna 1939
Albert István János 1956

Fazekas Olivér 11.17.

Dobler Róbert István (Soltvadkert) – Sztojka Cintia  (Bátaszék)

NÁLUNK A LÁTÁS MEGFIZETHETŐ!
2018-BAN IS A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAIVAL!

MOLNÁR PÉTER
látszerész mester

Szemüvegek készítése, javítása 
helyben, rövid határidővel

DR. CSÁKI MÓNIKA
szemész főorvos

Szemészeti-gyermekszemészeti
magánrendelés

MOLNÁR RÉKA
optometrista és kontaktológus Ingyenes 

látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés
minden nap, időpont egyeztetéssel

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

HÁZASSÁGKÖTÉS
Dobler Róbert István (Soltvadkert) – Sztojka Cintia  (Bátaszék)

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék köszönetet mondani testvérem, Erős 
László barátainak ismerőseinek, akik segítették 
betegsége napjainak megkönnyítését, törődéssel, �-
gyelmükkel, és mindvégig mellette voltak. Sokat jelentett ez 
a törődő �gyelem számára, és családunk számára is. Mindig 
szerette a sportot, és mindig akadt a régi társak között valaki, 
akivel felidézhette a régi emlékeket. Nem volt magányos és 
magára hagyott. Sok szenvedést viselt el, nagy türelemmel. 
Most miénk házában a csönd, miénk a gyász, de miénk az 
emlékezés is.                                 Illés Károlyné Erős Ágnes, testvér

Erős 
 barátainak ismerőseinek, akik segítették 

betegsége napjainak megkönnyítését, törődéssel, �-

BÁTASZÉK  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA.  
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