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A városi köztemetőről
A képviselők elfogadták a köztemető előző 
évi üzemeltetésével kapcsolatos beszámo-
lóját. A bevételek nem fedezték a kiadáso-
kat, így a 2015. évben keletkezett fenntar-
tási elszámolási különbözetet – 382 631 Ft-ot 
– az önkormányzat a 2016. évi költségve-
tésében biztosítja a temetőt üzemeltető 
Panteon K�. részére. Jóváhagyta a testület 
a városi köztemető 2016. évi fejlesztési cél-
jait is. Ebben szerepel a gondnoki épület 
mellett, a már meglévő urnafalakkal meg-
egyező új, 40 férőhelyes urnafal építése, a 
temető déli oldalán található út felújítása 
és az önkormányzat tulajdonában lévő ra-
vatalozóba új hangtechnikai felszerelés vá-
sárlása. Az urnafalhoz szükséges 1 000 000 
Ft keretösszeget az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésében biztosítják, míg a to-
vábbi tervek megvalósításához szükséges 
1 190 060 Ft keretösszeget fejlesztési cél-
tartalékként jegyezték. Elfogadták a teme-
tő rendezési tervét is, mely február 1-jétől 
hatályos. 

A szociális rendelet  
módosítása

Ebben az évben is szükség van a személyes 
gondoskodás körébe tartozó, szociális el-
látások térítési díjainak a megállapítására. 
A Gondozási Központ e feladatainak el-
látásához összesen 8 793 764 Ft összeget 
biztosít az önkormányzat a 2016-os évi 
költségvetéséből. A rendelet részleteit az 
alábbi cikkben olvashatják.                     DB

Változások  
a házi segítségnyújtásban

A képviselő-testület 2016. január 27-i dön-
tése alapján elfogadásra kerültek a szo-
ciális alapszolgáltatás intézményi térítési 
díjai. A térítési díjak nagy része változatlan 
maradt, míg áremelkedés az ételszállítás 
napi díjában következett be, illetve jog-
szabályi változások okán módosult a házi 
segítségnyújtás szolgáltatások azon köre, 
melyekért térítési díjat kell kérni a szolgál-
tatóknak. A jelenleg érvényes díjtáblázat a 
következő: 

A törvényi módosítások a házi segít-
ségnyújtás szolgáltatásában idéztek elő 
nagyobb változásokat. A házi segítség-
nyújtás szolgáltatását igénybe vevők már 
értesültek arról, hogy a háziorvosaik vé-
leményezése alapján megtörtént a gondo-
zási szükséglet pontszámainak felülvizs-
gálata. A híradásokban is sokat emlegetett 
bűvös 20 pontnak ekkor volt jelentősége.  
A pontszámok alapján az ellátottak sze-
mélyi gondozásra, vagy szociális segítésre, 
vagy mindkét szolgáltatásra együttesen 
válnak jogosulttá. Azt, hogy mely tevé-
kenységek, feladatok tartoznak a gondo-
zás, illetve segítés tárgykörébe, egy kor-
mányrendelet szigorúan és pontosan sza-
bályozza, melyről a Bátaszék, Vörösmarty 
utca 8. sz. alatti irodában, illetve a 74/491-
706-os telefonszámon szívesen adunk fel-
világosítást az érdeklődőknek.

Szociális segítés keretében 
segíthetünk

– lakókörnyezeti higiénia megtartásá-
ban (takarítás, mosás, vasalás),

– háztartási tevékenységben (bevásárlás, 
mosogatás),

– szükség esetén a bentlakásos szociális 
intézménybe történő beköltözésben.

Személyi gondozás keretében 
segíthetünk 

– információnyújtás, tanácsadás és men-
tális támogatás formájában,

– ügyintézésben, 
– gondozási és ápolási feladatokban, me-

lyek a következők: mosdatás, fürdetés; öl-
töztetés; ágyazás, ágyneműcsere; inkon-
tinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, 
kezelése; haj, arcszőrzet ápolás; száj-, fog- és 
protézis-ápolás; körömápolás, bőrápolás; 
folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nél-
kül); mozgatás ágyban; decubitus (felfekvés) 
megelőzés; gyógyszer kiváltása, adagolása, 
gyógyszerelés monitorozása; vérnyomás és 
vércukor mérése; hely- és helyzetváltoztatás 
segítése lakáson belül és kívül.

Amennyiben Önnek vagy családtagjá-
nak a házi segítségnyújtásra lenne szüksé-
ge, kérem jelezze a 74/491-706-os telefon-
számon, vagy személyesen is érdeklődhet 
a Bátaszék, Vörösmarty utca 8. szám alatti 
Nappali Intézmény irodájában.         -Hódi-

v A 2016. január 31-én megtartott pol-
gármester-választáson Ste�en Bühler a 
szavazatok 94,18%-ával megnyerte a vá-
lasztást, s ezzel az elmúlt 24 év után újabb 8 
évig ő testvérvárosunk első embere. A vá-
lasztáson a részvételi arány 34,34%-os volt, 
ami kimondottan jó aránynak tekinthető, 
mivel Ste�en Bühlernek nem akadt komoly 
ellenjelöltje. A régi-új polgármesternek Bá-
taszék város vezetése és lakosai nevében 
gratulálunk, és további tervei megvalósítá-
sához jó erőt, egészséget kívánunk!
v Mint azt a híradásokból tudjuk, szá-

mos menekült érkezett az elmúlt évben 
Németországba, és őket megpróbálják 
szétosztani és állami támogatással letele-
píteni a német városokban, települések-
ben. Besigheimban jelenleg 44 menekült 
él, de további 360-at kell befogadjon, ezért 
4 épület építésébe is belefogtak, hogy el 
tudják majd szállásolni az érkezőket. Az 
épületeknek áprilisra kell elkészülniük. 
Besigheimban időközben megalakult egy 
ún. „Menekült Baráti Kör”, ahova eddig 80 

önkéntes jelentkezett, akik a menekül-
tek ügyeinek intézését, orvosi ellátásu-
kat, iskoláztatásukat és a német nyelv 
elsajátítását segítik majd.
v Több mint 600 lakos volt kíván-

csi Wolfgang Schäuble német pénz-
ügyminiszter besigheimi előadására, 
melyet a menekültek, az ország gazda-
sági helyzete, a biztonság és az euró-
pai összefogás kérdésköreiről tartott. 

Látogatásának másik oka a besigheimi 
CDU-jelölt (Fabian Gramling) támogatása 
a március 13-i tartományi választásokon. 
E célból a többi párt is ismert politikuso-
kat hív majd meg jelöltjei támogatásához.
v Január 26-án a besigheimi képvi-

selő-testület elfogadta a város 2016. évi 
költségvetését. A költségvetési főösszeg 40 
millió euró, és a városnak van 3,5 millió 
euró adóssága, melyet fokozatosan kíván 
csökkenteni. A testület mind a négy frak-
ciója dicsérte a kiváló együttműködést és 
a hivatal kiváló munkáját – Ste�en Bühler 
polgármesterrel és Klaus Schrempf pénz-
ügyi vezetővel az élén – hiszen megoldot-
ták, hogy az eddigiek mellé újabb kölcsönt 
ne kelljen felvennie a városnak 
a működéshez. 
v Besigheim idén ün-

nepli testvérvárosi kap-
csolatainak 50. jubileumát 
a francia Ay/Champagne 
városával, melynek alkal-

mából számos programot és rendezvényt 
tartanak ebben az évben mindkét tele-
pülésen. Ezek egyike a Bächler házaspár 
és Elisabeth Schramm által összeállított 
kiállítási anyag, mely képeken, oklevele-
ken és egyéb dokumentumokon keresztül 
mutatja be az elmúlt 50 év kapcsolatainak 
történetét. A kiállítás először Ay-ban lesz 
megtekinthető, március 18-tól.
v Idén egy másik nagy jubileumot is 

ünnepel testvérvárosunk: a Besigheimhoz 
tartozó Ottmarsheim településrész első 
okleveles említésének 1250. évfordulóját. 
Január 31-én kezdődött az a programso-
rozat, mely szintén az egész évet átszövi, 
s melynek jegyében ugyancsak sok ren-
dezvény várja majd a látogatókat. A júli-
us 17-i központi felvonulásra és rendez-
vényre városunk vezetése már megkapta 
a meghívást, s várhatóan egy kisebb dele-
gáció képviseli majd Bátaszéket eme jeles 
alkalmon is. 
v A Besigheimi Felsengarten-pincészet 

jó évet zárt: a szövetkezet 1000 tagja 680 
hektárnyi területen 8,5 millió kilogramm 
szőlőt szüretelt le, s a jó minőségű must-
ból jó minőségű borokat is remélnek pa-
lackozni.

Összeállította: Gustav Bächler  
és Éberling-Dömény Piroska

Fordította:  
Éberling-Dömény Piroska

Élet Besigheimban

ták, hogy az eddigiek mellé újabb kölcsönt 
ne kelljen felvennie a városnak 
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szőlőt szüretelt le, s a jó minőségű must
ból jó minőségű borokat is remélnek pa
lackozni.

Összeállította: Gustav Bächler 

Dr. Bozsolik Róbert polgármesterrel be-
szélgettem az elmúlt év eredményeiről, 
az idei tervekről és a megcélzott fejlesz-
tésekről, változásokról. 

– Hogyan értékeli a 2015-ös évet a város-
gazdálkodás szempontjából? 

– Úgy gondolom, hogy a tavalyi esz-
tendőt kiegyensúlyozott gazdálkodás 
jellemezte. Úgy próbáltuk összeállítani 
a 2015-ös költségvetést, hogy minden 
kötelező működési feladathoz megfelelő 
források álljanak rendelkezésre, pl. in-
tézmények működtetése, egészségügy, 
szociális ellátások, idősek gondozása, 
városüzemeltetés. Igyekeztünk forráso-
kat biztosítani kisebb beruházások, fej-

lesztések megvalósításához is. Néhány 
járdaszakaszt felújítottunk, illetve néhány 
utca csapadékvíz-elvezetését is sikerült 
megoldani; alapvetően rendben tudtuk 
tartani a város útjait – tudtunk biztosítani 
forrásokat kátyúzásra, padkarendezésre. 
Megújítottuk az iskola, illetve a templom 
előtti teret. Az önkormányzat a lehető-
ségeihez képest mindent elkövet azért, 
hogy a nehéz élethelyzetben lévő csalá-
dokon segíteni tudjon – tavaly három új 
támogatást is bevezettünk: a gimnáziumi 
elsős diákok beiskolázási támogatását, az 
újszülötti támogatást és a természetbeni 
tűzifaosztást. Ez utóbbit novemberben és 
januárban kapják a rászoruló családok. 
Egy új tanulói támogatás bevezetése is 

megtörtént, mely azokat a tanulókat érin-
ti, akik a helyi oktatási intézmény Alap-
fokú Művészeti Iskolájába járnak zene-
szakra, és emellett tagjai a helyi fúvósze-
nekarnak is. Az önkormányzat átvállalja a 
zeneiskolában �zetendő térítési díjat vagy 
tandíjat. A helyi autóbuszjáratok közle-
kedésével kapcsolatban pedig új járatot 
indítottunk el szombati napokon Kövesd-
ről és vissza. Kövesd és Lajvér település-
részen a vízelvezető árok burkolása, illet-
ve a közterületi gyalogjárdák – a padka 
rekonstrukciója is megvalósult. A civil 
szervezetek pályázhattak rendezvényeik 
támogatására, illetve működési költsége-
ikre is az önkormányzat által államháztar-
táson kívülre nyújtott támogatásai által.  

Szolgáltatás megnevezése 2015–ben érvényes in-
tézményi térítési díjak

2016. március 1-jétől  
bevezetendő intézményi 

térítési díjak
Étkeztetés 530 Ft/fő/adag 530 Ft/fő/adag
Szállítás 35 Ft/nap 50 Ft/nap
Nappali ellátás
Bátaszék városban, továbbá 
Alsónána, Alsónyék, Pörböly, 
Sárpilis és Várdomb községek 
esetében 

Térítésmentes Térítésmentes

Jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás Térítésmentes Térítésmentes

Házi segítségnyújtás
személyi gondozás
a.) Bátaszék városban és Báta 
községben
b.) Alsónyék, Alsónána, Pör-
böly, Sárpilis és Várdomb köz-
ségekben

360 Ft/óra 

Térítésmentes

360 Ft/óra 

Térítésmentes

Házi segítségnyújtás
szociális segítés
a.) Bátaszék városban és Báta 
községben
b.) Alsónyék, Alsónána, Pör-
böly, Sárpilis és Várdomb köz-
ségekben

---

360 Ft/óra 

Térítésmentes
Házi segítségnyújtás
mentális/lelki gondozás Térítésmentes Térítésmentes

T E S T Ü L E T I  Ü L É S E N  H A L L O T T U K …

Betekintés az önkormányzat munkájába
É V É RT É K E L Ő  B E S Z É L G E T É S  D R .  B O Z S O L I K  R Ó B E RT  P O L G Á R M E S T E R R E L
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A tavalyi évben befejeződtek az egészség-
ügyi alapellátás fejlesztése című projekt 
munkái, így megújult a gyermekorvosi 
rendelő, a védőnői szolgálat, a háziorvosi, 
fogorvosi rendelők és az orvosi ügyelet. 
Napelemes rendszert kapott négy intéz-
mény is: a Városháza, a Városi Óvoda, a 
Pető� Sándor Művelődési Ház és a Gon-
dozási Központ Idősek Napközi Otthona. 
Próbáltunk minden olyan dologra oda�-
gyelni, ami a bátaszéki emberek életét va-
lamilyen formában érinti vagy befolyásol-
hatja. Ebbe beleértem még, hogy kulturális 
téren is sikerült új dolgokat létrehozni, pl. 
a hagyományos majális rendezvénnyel 
párhuzamosan zajlott egy egészségnap is 
– ezt szeretnénk folytatni. Sikerült méltó 
módon megünnepelni a várossá avatás 
20 éves évfordulóját, színes rendezvények 
voltak minden korosztály számára. Na-
gyon jó visszajelzéseket kaptunk és én is 
úgy gondolom, hogy nagyon színvonalas 
volt a gasztronómiai est, ami a 20 éve vá-
ros Bátaszék rendezvénysorozat része volt. 
Létrehoztunk egy új kulturális teret, ami a 
volt tsz-iroda emeletén található. A város-
ban élők összefogását pedig az is mutatja, 
hogy a tavaszi takarításon, vagy a Bátaszé-
ket is érintő Nemzeti Bor Maratonon ren-
getegen részt vettek és persze ne feledkez-
zünk meg arról sem, hogy megnyertük a 
magyarországi Év Fája versenyt, melynek 
nemzetközi döntője most zajlik. Buzdítok 
mindenkit a szavazásra, mert együtt el-
érhetjük, hogy magyar legyen az Év Fája. 
Számtalan területre próbáltunk �gyelni, 
mindezt olyan költségvetési keretek kö-
zött, hogy a város nem költekezett túl. Az 
előzetes számadatok alapján igen jelentős 
pénzmaradvánnyal tudjuk kezdeni a 2016-
os évet, amihez természetesen az is hozzá-
járult, hogy év végén a város egy 25 millió 
forintos működési támogatásban részesült, 
amelynek megszerzésében közreműködött 
térségünk országgyűlési képviselője is. 

– Mik a főbb irányvonalak, célkitűzések 
az idei évben? 

– A tavalyi évet is úgy indítottuk, hogy 
átgondoltuk, mi lenne az elképzelés a cik-
lus teljes időszakára. Elkészítettük a város 
gazdasági cselekvési programját, illetve 
több területen koncepciót, fejlesztési tervet 
hoztunk létre a működés optimalizálása, 
fenntartása érdekében. Ezen elképzelések 
mentén szeretnénk haladni. Úgy gondo-
lom, hogy ez jellemző volt a 2015-ös évre, 
és 2016-ban is ezt a zsinórmértéket kíván-
juk tartani. Alapvető feladat, hogy bizton-
ságosan működtessük az intézményi háló-
zatot, ez minden városvezető számára egy 

fő célkitűzés. A tavaly megkezdett „vívmá-
nyokat” is szeretnénk folytatni, pl. a közmű-
velődés, kultúra területén legalább hasonló 
színvonalú programokat szeretnénk, mint 
2015-ben; a városfejlesztés tekintetében ki-
sebb lépésekkel szeretnénk haladni a jóvá-
hagyott út-, illetve járdafelújítási koncepció 
szerint, szeretnénk további csapadékvíz-el-
vezetést is megoldani a kritikus helyeken.

Azt az alap elképzelést, amit már 2014 
végén magunknak kitűzünk, hogy a város 
fejlesztése és a lakosság megtartása érdeké-
ben minden lehetséges eszközt ragadjunk 
meg 2016-ban is szemünk előtt tartjuk. 
Ennek megfelelően pályázatokat nyújtunk 
be, melynek egy része gazdaságmegtartó, 
gazdaságélénkítő lesz, másik része pedig a 
város különböző területeinek közérzetjaví-
tó fejlesztését fogja előirányozni. 

Rendezvények tekintetében két új ren-
dezvényt kívánunk hagyománnyá tenni. A 
nyár folyamán szervezzük meg első alka-
lommal a „Város Napja” rendezvényt, ami 
a városlakók elképzelése, ízlése szerint ke-
rülne megrendezésre. Ősszel pedig – kicsit 
átalakítva a korábbi szüreti felvonulást, 
arra építve, de más hangulatban – Báta-
széki Bornapok elnevezéssel kívánunk egy 
rendezvénysorozatot elindítani. E mellett 
a hagyományos rendezvényeinket is meg 
szeretnénk tartani, legyen szó majálisról, 
pünkösdről vagy az idősek köszöntéséről.

– Mi mindenre pályázik a város 2016-ban? 
– Tele vagyunk ötletekkel, már-már sze-

lektálni kell. Nagy elvárással tekintünk 
2016-ban az ún. TOP-os pályázatokra. Ezen 
pályázatok keretében több jogcímen kíván 
majd a város pályázatot benyújtani, pl. ipari 
park fejlesztése a Bonyhádi úton, ami két 
telephely megvalósítását foglalja magába. 
Ez egy gazdaságélénkítő program lenne. 
Szeretnénk az idősek nappali ellátásának 
helyszínét felújítani, kibővíteni, hogy a szol-
gáltatást igénybe vevők jobb körülmények 
közé kerüljenek. Fontos a csapadékvíz-elve-
zetés, ami több évre visszanyúló problémát 
oldhatna meg (pl. Mozi tér és környéke), 
tervben van a városi kerékpárút két szaka-
szának megvalósítása egészen a vasútállo-
mástól a Bát-Grill-ig terjedő szakaszon. Új 
közösségi terekben is gondolkodunk, sze-
retnénk a volt Kossuth utcai óvoda épüle-
tét civil házzá alakítani, jó lenne létrehozni 
olyan – akár kültéri, akár beltéri – kulturális 
teret, ami azoknak a rendezvényeknek tud-
na megfelelő otthont adni, melyeket a város 
az elmúlt időszakokban is megszervezett. 

Emellett számtalan ágazati pályázat be-
nyújtásában gondolkodunk. Nem mond-
tunk le a Kalász János Városi Sportcsarnok 

küzdőterének felújításáról sem, amelyet 
kibővítenénk a vizes blokk teljes felújítá-
sával. Szeretnénk a város néhány járda-
szakaszának felújítására is pályázatot be-
nyújtani, két szakasz lenne megvalósítha-
tó: a gimnáziumtól a Garay utcáig, ami a 
temető megközelítését segítené, valamint a 
„zöld háztól” a Kövesdi utcáig, ami a gyer-
mekorvosi rendelő könnyebb megközelí-
tését eredményezné. Sőt, a Bezerédj utca 
sarkán egy kb. 30 méteres szakasz felújí-
tása is tervben van. A városi konyha kor-
szerűsítése, technológiájának fejlesztése is 
szerepel az elképzeléseinkben. 

– A kulturális életben is további változá-
sok várhatóak. Mik a tervek? Milyen irány-
ba haladhatna egy szervezeti átalakulás és 
az miért lenne jó?

– 2015-ben ezen a területen is elkészült 
egy koncepció, ami tartalmazza, a felada-
tokat a ciklus végéig. Mint kiderült, zászlós 
rendezvényre is szükség van, amit 2016-ban 
már tervezünk. Adott a stratégia egy irányt, 
hogy hogyan lehetne az általunk kitűzött 
célokat a leghatékonyabban elérni. Ebbe 
beletartozik a közművelődési intézmények 
szervezeti átalakítása. Fontos megvizsgálni, 
hogy mik lehetnek a működtetési lehetősé-
gek, ahol hatékonyabban lehet ellátni a fel-
adatokat. A kulturális élet mozgatása eddig 
is magas színvonalon történt, de olyan elem, 
mint a turisztika, idegenforgalom még nem 
nagyon volt téma. Ez fontos feladat a kö-
vetkező időszakban. Ezekhez az igények-
hez igazodva kell áttekinteni a szervezeti 
átalakulást. A turisztikai információs pont 
létrehozása a központban egy fontos lépés 
lesz ebben. Itt vetődik fel a kérdés, hogy a 
művelődési háznak mi lehetne a szerepe. A 
klasszikus közművelődési feladatok eset-
leg a könyvtárhoz kerülhetnének-e. Adott 
esetben egy gazdasági társaság foglalkozna 
a turisztika, idegenforgalom fellendítésével, 
rendezvények szervezésével és egyebekkel. 
Ebben még van tanácstalanság. Mindkét 
szervezeti formának megvannak az előnyei 
és hátrányai is. Ezt kell még pontosan kidol-
gozni, majd dönteni. Ha marad minden a 
régiben, akkor is új szellemiséggel és felada-
tokkal kell szembesülni az ott dolgozóknak. 

– A választások óta eltelt kb. másfél év. Si-
kerül megvalósítani a korábbi elképzeléseket? 

Úgy gondolom, hogy igen. A tavalyi esz-
tendő végén beszélgettem a képviselőtár-
saimmal és nekik is az volt a véleményük, 
hogy végre visszaköszönnek azok a tervek, 
elképzelések, amik már akár a választási 
kampányban is megjelentek, pl. zöldszám 
létrehozása, Garay utca rekonstrukciójá nak, 
csapadékvíz-elvezetések megoldása stb. 

Kiket támogathatunk személyi 
jövedelemadónk 1%-ával?

ALAPÍTVÁNY A KISISKOLÁSOKÉRT 
Adószám: 18854385-1-17

BÁTASZÉKI ÁRVA GYERMEKEKÉRT  
KÖZALAPITVÁNY 

Adószám: 18856387-1-17
BÁTASZÉKI FELVIDÉK NÉPTÁNC EGYESÜLET 

Adószám: 18861556-1-17
BÁTASZÉKI KAMARAKÓRUS 

Adószám: 18863668-1-17
BÁTASZÉKI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE 

Adószám: 18859476-1-17
BÁTASZÉKI NYUGDIJAS EGYESÜLET 

Adószám: 18859160-1-17
BÁTASZÉKI PEDAGÓGUS KÓRUS 

Adószám: 18861776-1-17
BÁTASZÉKI SZÉKELYEK BARÁTI KÖRE 

Adószám: 18858822-1-17
BÁTASZÉKI SZENT CECÍLIA KÓRUS  

ÉS GYERMEKKÓRUS 
Adószám: 18863651-1-17

BÁTASZÉKI VADÁSZTÁRSASÁG
Adószám: 18855238-2-17 

BÁTASZÉK VÁROS KÖZOKTATÁSI,  
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰEMLÉKVÉDELMI  

KÖZALAPÍTVÁNY 
Adószám: 18864133-1-17

FUNDATIO PRO GIMNASIO ALAPITVÁNY  
A GIMNÁZIUMÉRT 

Adószám: 19232070-1-17
MORZSU EGYESÜLET

Adószám: 18217139-1-17
MOZGÁSSÉRÜLTEK TOLNA MEGYEI  

EGYESÜLETE 
Adószám: 19955403-1-17

NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET 
Adószám: 19232018-1-17

ROLLING BOYS BÁTASZÉKI  
MOTOROS BARÁTI KÖR 
Adószám: 18866135-1-17
SENIOR ALAPITVÁNY

18859256-1-17
SPORT EGYESÜLET BÁTASZÉK 

Adószám: 19952819-1-17
SZENT FLÓRIÁN ALAPÍTVÁNY A BAJBAJUTOTT  

TŰZOLTÓK MEGSEGÍTÉSÉRE
Adószám: 18862162-1-17

TOLNA MEGYEI MATEMATIKAI  
TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPITVÁNY 

Adószám: 19231811-1-17
VICZE JÁNOS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY 

Adószám: 18863307-1-17
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 

Technikai szám: 0011
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Technikai szám: 0066

(Folytatás az előző oldalról.)
Fontos, hogy ezen az úton haladjunk to-
vább, mert többek között ezen elképzelé-
sek megvalósítására kaptam, kaptunk fel-
hatalmazást megválasztásunkkal. Itt kell 
megemlítsem, hogy a képviselő-testület és 
a bizottságok működésére a felelősségteljes 
együttműködés a jellemző. Hamar átérezte 
mindenki, hogy a város fejlődésének csak 
ez lehet az útja. Bár még mindig vannak 
„pálya széléről bekiabálók”, akik politikát 
akarnak csinálni a város fejlődéséből, fej-
lesztéséből, és még mindig nem a település 
fejlődését tarják fontosnak, de ők egyre ke-
vesebben vannak és egyre halkabbak. Egy 
biztos, hogy most jött el az a pillanat, hogy 
mindazok, akik valaha ígéretet tettünk 
arra, hogy városunk fejlődéséért kívánunk 

tenni, dolgozni, összefogjunk, mert csak 
így lehetünk sikeresek. 

– Hogy érzi magát összességében egy vá-
ros vezetőjeként? 

– Nem volt teljesen ismeretlen ez a fel-
adat, hiszen jegyzőként, a végrehajtói ol-
dalon volt rálátásom, de mégis máshogy 
éltem meg hivatalvezetőként ugyanazt a 
problémát, mint most, polgármesterként. 
Más szemmel látom a dolgokat. Összes-
ségében jól érzem magam, örülök annak, 
hogy tevékeny részese lehetek annak a fo-
lyamatnak, ami most Bátaszéken zajlik. Jó 
érzéssel töltenek el az eredmények. Fárasz-
tó is ez a feladat, mert több területen kell 
megfelelni, de igyekszem a legjobb tudá-
som szerint vinni mindezt. Hogy ez mire 
lesz elegendő, később kiderül.                DB

„Amit az Év Fájával kapcsolatban tudni 
érdemes” címmel i�. Werner Mihály írá-
sa jelent meg az újság előző számában. Az 
írás érdekes – a fa és a kápolna történetéhez 
kapcsolódó részletekkel ismertet meg ben-
nünket, olvasókat. I�. Werner valószínű-
leg szerénységből nem említette édesapja, 
id. Werner Mihály nevét, akinek a fa és a 
kápolna megmentése érdekében végzett 
munkája vitathatatlan és elévülhetetlen. Ő 
és a gyümölcsösben dolgozók rendszeresen 
elvégezték a legalapvetőbb karbantartási 
munkákat és a fa ápolása is nekik köszönhe-
tő. A tárgyilagosság kedvéért meg kell em-
lítenem, hogy mindez a mindenkori TSZ 
vezetés hallgatólagos tudtával, támogatásá-
val történt – hallgatólagosan ők is értékelték 
ezt a munkát. Misi bácsi más dolgokban is 
maradandót alkotott. Az általa telepített és 
vezetett barackos elismerten az ország egyik 
legszebb ültetvénye volt, mely évről évre 
rekordtermésekkel hálálta meg a szakszerű 
telepítési és ápolási munkákat. Az ültetvény 
növényvédelme is a hatáskörébe tartozott. 
Mint ismert, a növényvédelem az agráriu-

mon belül külön szakág, külön tudomány. 
Mint borász is elismert szakember volt és 
mindezeket szakirányú iskolai végzettség 
nélkül, önképzéssel, szorgalommal, nagy 
precizitással érte el.

Most, mikor a németség kitelepítésé-
nek évfordulójára emlékezünk, megírom, 
hogy őt és családját is kitelepítették, kevés 
vagyonától megfosztották. Németország 
keleti zónájába kerültek. Egy beszélgeté-
sünk során elmesélte, hogy a még járni 
alig tudó �ával hogyan szöktek át a nyu-
gati zónába, onnan Ausztrián keresztül a 
hansági nád és mocsárvilágon át Magyar-
országra és Bátaszékre. Mikor megkér-
deztem, hogy mindezt miért tette, miért 
veszélyeztette családja életét, akkor azt 
felelte: „tudod Lőrinc, én nem tudtam 
máshol elképzelni az életemet, mint itt 
Magyarországon, én magyar vagyok.” Ez 
a mondása nagyon megmaradt bennem. 
Ezzel az írással tartozom id. Werner Mi-
hály emlékének, aki a TSZ-ben kollégám 
volt, megtisztelt barátságával, sokat tanul-
tam tőle.                         Tisztelője: Krix Lőrinc

Az Év Fája korábbi ôrzôje
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LÁNY ÉS ASSZONYBÁL
A nőnap alkalmából Lány  
és asszonybált szervezünk

március 12-én (szombaton), 19 órakor
a Pető� Sándor Művelődési Házban. 

A talpalávalót 
a KIS ZENEKAR húzza.

Belépő: 1000 Ft 
Jegyek a művelődési házban kaphatóak!
Fér�ak csak női jelmezben jöhetnek!

P R O G R A M A J Á N L Ó E S E M É N Y E K

Január 30-án megtelt a mű-
velődési ház nagyterme az 
idei farsangi rendezvényen. 
A bezdáni Pető� Sándor 
Művelődési Egyesület szín-
játszó csoportja adta elő a 
Faroktól fölfelé című fran-
cia vígjátékot. A darabot két 
felvonásban láthatták az ér-
deklődők, mely nagy sikert 
aratott. Farsangi kacagás? – 
Megvolt, köszönjük!

DB

Kedves Barátaim!

Nagyon sok szeretettel szeretném megköszönni azt a nem mindennapi élményt, 
amit január 29-én, Bátaszéken kaptunk. Köszönöm, hogy elfogadták meghíváso-

mat, és hogy együtt köszönthettük az új esztendőt. Isten éltesse Önöket, hajrá Bátaszék!
Zsikó Zoltán

MEGHÍVÓ 
A II. Géza Gimnázium  

tantestülete és diákjai
szeretettel várnak minden 

érdeklődőt

a GÉZA-GÁLÁRA.
A nagy érdeklődésre való tekintettel

idén is két előadást tartunk.

Időpontja:  
2016. március 4-én (pénteken)

16 órakor és 19 órakor

Helyszíne: 
Pető� Sándor Művelődési Ház

A zsúfoltság elkerülése érdekében  
megkérjük  az érdeklődőket, hogy 

helyfoglalásukat előre jelezni 
szíveskedjenek személyesen vagy 

telefonon, esetleg e-mailben.
Telefon: 74/ 493-358

E-mail: edinagezagimi@gmail.com
marikagezagimi@gmail.com

„FARSANGI KACAGÁS” A VÁROSI KÖNYVTÁR 
HÍREI

Mini Galéria
�ész Mária varrónő munkái

Megtekinthető: március hónapban

Március 19-én húsvéti ajándékkészítő. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A felolvasások története

2013-ban felkérést kaptam, hogy felol-
vasnék-e időseknek. Örömmel mond-
tam igent. Akkor még nem tudtam, hogy 
mire. Ma már tudom. Igent mondtam a 
kölcsönös oda�gyelésre, a várakozás örö-
mére, a rövid beszélgetésekre. Elsőként 
Szániel Imre: A világ közepe c. könyvét 
olvastam fel. Pontos leszek: 2013. április 
16-án kezdtem el Imre bácsi könyvét és 
2013. október 1-jén fejeztem be. 22 alka-
lom kellett, hogy a végére érjek. Rögtön 
belekezdtem Fekete István: Ballagó idő c. 
életrajzi regényébe, aminek felolvasása-
kor nem győztem kerülgetni a könyvben 
lévő oldaljelölőket, amik kedvenc részei-
met jelölik. Aztán folytatódott a sor. Íme: 
Benedek Elek: A kék liliom; Horváth 
Judit: Rózsák hercegnője; Kóka Rozália: 
Mátyás király nevenapja; Krisztus urunk 
álruhában; Rideg Sándor: Indul a bak-
terház; Martonné Homok Erzsébet: A 
faluban szól a nóta; Martonné Homok 
Erzsébet: Igaz mesék; Magyar népmesék; 
Egy csésze vigasz karácsonyra; Bodrogi 
Gyula: 80 év 80 történet 80 recept; Har-
riott: Ő is Isten állatkája; Az ezeregy nap 
legszebb meséi. 

Most A farm, ahol élünk c. könyvet 
olvasom. Persze voltak rossz választá-
sok is. Ilyenkor tudni kell félrerakni a 
könyvet, jöjjön helyette más. Hiszen 
az a fontos, hogy az idősek örüljenek 
annak, amit hallanak. Terveim, azok 
vannak, és köszönöm kedves hallga-
tóimnak, hogy mindig rám bízzák a vá-
lasztás jogát. De ami a legfontosabb: ők 
örömmel és szeretettel várnak, én pedig 
örömmel és szeretettel megyek. Az már 
külön öröm, hogy mindez kedd délelőtt 
történik, délután meg jönnek a varró-
körösök. Mondtam én, hogy a kedd a 
legjobb nap a hétben.

Sági Lajosné

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
Városunk színházlátogatást szervez  

a MADÁCH SZÍNHÁZBA 
március 19-én. 

Az „Én, József Attila” 
című  

2,5 órás musicalt nézzük meg,  
amely 15 órakor kezdődik.

Jegyek korlátozott számban kaphatóak  
a művelődési házban.

Érdeklődni: 74/493-690 vagy 
muvhazbataszek@gmail.com

www.facebook.com/bataszekvaros 

A program ára  (amely a jegy- és 
a buszköltséget is tartalmazza):  5900 Ft

A Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület ezúton köszöni 
az 1%-os felajánlásokat, 

valamint a BÁT-Coop Szövetkezetnek és 
a TETT-nek a 2015. évi támogatását. 

Dóra Lajos
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Elsô napok a babával
A Kismama Klub keretein belül január 
hónapban egy érdekes és gyakorlatias 
témával vártuk a várandósokat. Min-
den szülő – legyen gyakorlott vagy sem 
– aggodalommal, félelemmel van tele, 
amikor hazahozza újszülött gyerme-
két a kórházból. A klub keretein belül 
próbáltuk oldani ezt a feszültséget és 
bemutattuk a legfontosabb teendőket 
egy baba körül – egy újszülött gyermek 
tartását, fürdetését, bőrápolást, köldö-
kápolást vagy akár egy testhőmérséklet 

mérést. Végezetül pedig városunk 
 gyermekorvosa, dr. Omacht Eri-
ka pár mondatban beszélt az első 
hetek történéseiről a gyermekor-
vos szemszögéből.

A továbbiakban is várunk 
minden érdeklődő kismamát és 
kispapát a következő találkozók-
ra, ahol ezek után is izgalmas és 
fontos témákat beszélünk meg.

Hellingerné Fehérvári Márta
Bacsi-Valkai  

Kornélia védőnők

Több összejövetel is lezajlott már a szé-
kelyeknél az idei évben. Január 10-én a 
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 
Bátaszéken tartotta rendes, éves küldött-
gyűlését. Az ünnepi szentmisét követően 
megkoszorúzták dr. Németh Kálmán em-
léktábláját a városi könyvtárnál. Dr. Né-
meth Kálmán munkásságát Asztalos Zol-
tán, az országos szövetség elnöke méltatta, 
példának állítva a ma emberének is. A jó-
zse�alvi plébános halálának 50. évforduló-
ja ez év március 26-án, születésének 120. 
évfordulója 2017-ben lesz. Ezen alkalmak-
ból a 2016-os évet a Bukovinai Székelyek 
Országos Szövetsége „Dr. Németh Kálmán 
emlékévvé” nyilvánította, rendezvényeit 

ennek jegyében fogja szervezni. Az 
elnök úr felidézte még a Madéfal-
ván, 252 éve történteket. A gyűlés a 
Polgármesteri Hivatalban folytató-
dott. A szövetség minden tagszer-
vezete képviseltette magát küldöt-
tei révén, itt voltak a külhoniak is 
teljes létszámmal. Mint házigazda, 
Kismődi István a Bátaszéki Széke-
lyek Baráti Körének elnöke és dr. 
Bozsolik Róbert polgármester kö-
szöntötte a küldötteket, majd Asz-
talos Zoltán ismertette az elmúlt év törté-
néseit. Tartalmas évet tudhatunk magunk 
mögött ismét. Voltak nehézségek is, de a 
problémák orvosolva lettek, így a 2016-os 

évet tiszta lappal kezdhetik – tudtuk meg 
az elnök úrtól. Két új taggal bővült a szö-
vetség, Marosludas és Nagymányok kérte 
felvételét az országos szövetségbe. Közös 
ebéddel zárult a székelyek gyűlése.

A helyi szervezet is megtartotta évér-
tékelőjét január 26-án, szintén a Polgár-
mesteri Hivatalban. A Bátaszéki Székelyek 
Baráti Köre is tartalmas, szép évet zárt. 
Pénzügyi helyzete stabil. Kevés pénzből jól 
gazdálkodtak – tudtuk meg Kismődi Ist-
ván beszámolójából. A bátaszéki székelyek 
�gyelembe veszik a szövetség és a közös 
programok tervezetét, igyekeznek min-
denhol képviselni a székelyeket.    Erős János

E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K I S K O L A I  H Í R E K

A Bátaszéki Német Nemzetiségi Önkormány-
zat január 23-án ünnepélyes keretek között 
vette át annak az Opel Vivaro Combi gépjár-
műnek a kulcsait, melyet a Német Szövetségi 
Belügyminisztérium pályázatán nyertek el. 
A sikeres „Essen auf Rädern” pályázatnak 
köszönhetően a kisbuszt rendszeres ételhor-
dásra, idősek szállítására és közösségi célokra 
használhatja a nemzetiségi önkormányzat. 
A 17.700 eurós támogatást az iskolakonyhát 
működtető Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
Intézményfenntartó Társulás 1 millió 900 ezer 
forintos önrésszel egészítette ki. Az átadási ün-
nepség a Heimat Iciri-Picirik gyermektánccso-
port kedves kis műsorával kezdődött, majd He-
inek Ottó, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke és dr. Józan-Jilling 
Mihály szociális ügyekért felelős tanácsnok is-
mertették a pályázat céljait és méltatták annak 
fontosságát. Kiemelték, hogy az ilyen nagy pá-
lyázatok sikeréhez elengedhetetlen az együtt-
működés a különböző szervezetek között. A 
helyi nemzetiségi önkormányzat jól elkészített 
pályázata a megyei önkormányzatok szövetsé-
gének segítségével és az országos önkormány-
zat támogatásával lehetett sikeres. Dr. Bozsolik 

Róbert polgármester is örömmel üdvözölte a 
sikeres pályázatot, melynek segítségével töb-
bek között napi tevékenységek zökkenőmentes 
ellátására nyílt lehetőség. A busz kulcsainak 
átadása után Herendi János tb. kanonok áldást 
kért a gépjárműre, majd Schäfer István, a helyi 
német önkormányzat elnöke egy kis buszo-
zásra vitte a gyermektánccsoport tagjait. A jó 
hangulatú programon vendégként részt vett 
dr. Gutai Hajnalka az országos önkormányzat 
irodavezetője, dr. Gerner Éva városi kitünte-
tett, dr. Gerner Zsuzsanna Pécs város tisztelet-
beli német konzulja és Krémer György megyei 
irodavezető.                                                       stang

A Bátaszéki Német 
Nemzetiségi Egyesület

ÉVES KÖZGYÛLÉSE
2016. február 27-én 15 órakor 

a Városháza nagytermében
A Közgyűlés napirendi pontjai:
1.  Beszámoló az Egyesület 2015. 

évi tevékenységéről
2.  Beszámoló az Egyesület 2015. 

évi gazdálkodásáról
3.   Beszámoló a Heimat Tánccso-

port 2015. évi tevékenységéről
4.   Az Ellenőrző Bizottság beszá-

molója
5.  Alapszabály módosítása
6.  Az Egyesület 2016. évi prog-

ramtervezete
7.  Egyebek
8.  Dr. Gyarmathy Lívia: Együtt-

élés című dokumentum�lmjé-
nek megtekintése

A Közgyűlésre az egyesület 
tagjait és minden érdeklődőt 

szeretettel várunk. 
Egyesület Elnöksége

Január 16-án meghívást kapott iskolánk 
III. korcsoportos (5-6. osztály) labdarúgó 
csapata a szekszárdi Garay János Általá-
nos Iskola által rendezett „Zrínyi Kupá-
ra”. Négy iskola csapata körmérkőzéses 
formában döntötte el a helyezések sorsát. 
Bátaszék a házigazdákat, Kisdorogot és 
Faddot legyőzve első helyen végzett 17:1-
es gólaránnyal. A csapat tagjai voltak: Hor-
váth Brendon, Farkas Kevin, Héhn Olivér, 
Sárközi Krisztofer, Rafael Gyula, Berényi 
Szilveszter, Matzkovics Milán, Ligeti Áron. 
A torna gólkirálya: Sárközi Krisztofer, míg 
Héhn Olivér a legjobb játékosnak járó díjat 
vehette át.

Január 30-án volt a XXIX. Kalász János 
Labdarúgó Torna a bátaszéki sportcsar-
nokban. Szabadka, Szekszárd Garay János 
Általános Iskola, Szekszárd Baka István 
Általános Iskola és Bátaszék 5-6. osztá-
lyos csapatai döntötték el a helyezéseket. A 
bátaszéki csapat mindhárom ellenfelét le-
győzve, nagyon jó gólaránnyal (25:1) első 
helyen végzett, 2. Szabadka, 3. Baka István 
Általános Iskola – Szekszárd, 4. Garay Já-
nos Általános Iskola – Szekszárd.

A legjobb kapus: MATKOVIC (NEM-
ANJA) OGNJEN (Szabadka), a legjobb me-
zőnyjátékos: HÉHN OLIVÉR (Bátaszék), 
gólkirály: FARKAS KEVIN (Bátaszék). A 
csapat tagjai voltak: Ligeti Áron, Kis Leven-
te, Matzkovics Milán, Berényi Szilveszter, 
Rafael Gyula, Sárközi Krisztofer, Héhn Oli-
vér, Farkas Kevin, Horváth Roland.

Faidt József

Német kisbusz közösségi szolgálatban

Tanácskoztak a székelyek

| Február 6. – Székely disznóvágás (Bátaszék, Ferenc-ház)
| Február 9. – Húshagyóbál (Bátaszék, művelődési ház)
| Március 19. – Székely mesemondó verseny (Dombóvár)
| Március 26. – Megemlékezés dr. Németh Kálmán halá-

lának évfordulójáról (Bátaszék)
| Április 14. – Székely Focikupa (Dombóvár)
| Április 30. – Székely Borverseny (Nagymányok)
| Május 15-16. – Csíksomlyói búcsú
| Július 9-10. – Bátaszék-Ditró 20 éves kapcsolatának 

ünnepe

| Július 18-24. – Néprajz tábor (Tevel)
| Augusztus 5-7. – Bukovinai Találkozások Nemzetközi 

Folklórfesztivál (Bonyhád)
| Augusztus (pontos időpont később) – Székely Találko-

zó Bátaszék
| Augusztus 28. – Máriagyűd búcsú
| Szeptember 9-10. – Bátaszéki Bornapok
| Október 2. – Székely búcsú (Kismányok)
| December 2. – Városi Karácsonyfa Ünnepsége
| December 16. – Bátaszéki Karácsony

2016. évre tervezett programok DOROTTYÁS 
HÍREK

OVISPORT 
EZÚTTAL NEM GYEREKEKNEK

SPORTFOGLALKOZÁSOK SZÜLŐKNEK  
ÉS NEVELŐKNEK AZ ÓVODÁBAN

Az egészségre nevelés érdekében sportfog-
lalkozásokat szervezett a Bátaszéki Mikro-
térségi Óvoda és Bölcsőde Városi Óvodája 
az idei év elejére. A négy – egymást követő 
– alkalommal megrendezésre kerülő prog-
ramsorozat az „Egészségre nevelő prog-
ramok a BAP MOK Városi Óvodában” 
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1197 pályázat 
fenntartási időszakának állomása. 

Az óvoda nagy hangsúlyt fektet a gye-
rekek egészségének védelmére, egészséges 
életmódra való nevelésére. Ennek érdeké-
ben az intézmény dolgozóit és a szülőket is 
meg kívánja célozni ezzel a programmal, 

hiszen a család és a nevelők példamutatása 
meghatározó a legkisebbek jövőjét illető-
en. A januárban induló foglalkozásokat 
Matejcsek-Lerch Éva kosáredző vezényelte 
le. Az alkalmankénti egy-egy óra bővelke-
dett izomlázat produkáló és szórakoztató, 
játékos feladatokban is. Egy kicsit min-
denki újra önfeledt gyermeknek érezhet-
te magát a kidobók, labdagyűjtők, kosár-
meccsek és egyéb játékos sportvetélkedők 
alkalmával. Volt, akinek még a hetek óta 
tartó hát- és nyakfájdalmát is elmulasztot-
ta ez a néhány alkalom, igaz ennek átvette 
helyét a napokig tartó izomláz.                BD
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Január 11-én megtartotta 
idei első előadását Sümegi 

József címzetes igazgató a 
TDK immáron hagyományos 

„Történelem emberközelben” előadás-so-
rozatából „Az Árpád-kor vége és az inter-
regnum” címmel. 

Január 12-én rendeztük meg a Bátaszék 
környéki általános iskolások számára 
meghirdetett művelődéstörténeti verse-
nyünket. Nyolc csapat mérte össze tudását 
az „Ókori Kelet” témában. Öt csapat Szek-
szárdról, valamint egy-egy csapat Bátáról, 
Dunaszekcsőről és Mórágyról érkezett.  
A versenyt a szekszárdi Dienes Valéria Ál-
talános Iskola egyik csapata nyerte meg. 
Második lett a szekszárdi Garay János Ál-
talános Iskola, a 3. helyet pedig a szekszárdi 
Baka István Általános Iskola csapata szerez-
te meg. A versenyt Sümegi József igazgató 
úr vezette, a szervezésben és a lebonyolí-
tásban részt vett Péter Albert tanár úr és dr. 
Somosiné Kispál Gabriella tanárnő. Az ok-
leveleket Miskei Vendel tanár úr készítette. 

Január 13-án, a Bonyhádon rendezett 
megyei diákolimpián a Bátaszék SE úszó 
csapatában a II. Géza Gimná-
zium kisgimnazistái is verse-
nyeztek, és szép eredményeket 
értek el. Első helyezettekként 
bejutottak az országos ver-
senyre: Mattenheim Bálint 
(100 méteres hát- és gyor-
súszás), a lányok 4×50 méteres 
gyorsváltó csapata – Csendes 
Szonja, Edelényi Nóra (7.A), 
Fodermayer Eszter (9.A), Sörös 
Noémi (9.B) –, valamint a �úk 
4×50 méteres gyorsváltó csa-
patában Mattenheim Bálint és 
Farkas András (7.A). 

További eredmények: 100 
méteres mellúszásban 2. lett 
Fodermayer Eszter, 3. helyen végzett Csen-
des Szonja, Farkas András, Horváth Domi-
nik (7.A). A 100 méteres hátúszásban 2. 
lett Farkas András, 3. lett Sörös Noémi és 
Edelényi Nóra. Második helyezett lett a �ú 
gyorsváltó: Flóderer Károly, Papp Tamás, 
Horváth Dominik, Schmidt Levente. A ver-
senyzőket felkészítette Nagy Ákos tanár úr. 

Január 15-én került sor a végzősök, a 
12.A osztályosok (osztályfőnökük Sümegi-
né Szép Mária) szalagtűző ünnepélyére az 
általános iskola aulájában. A 11.B osztály 

köszöntő műsorát előadták: Bárácz Tímea, 
Hollósi Bence, valamint a Pántlika Zenekar 
– Szabó Barnabás, Szabó Péter Bence, Far-
kas Tamás Barnabás (volt gézások). Sümegi 
József címzetes igazgató ünnepi beszédét 
követően a 11.B-sek feltűzték a jelképes 
szalagot a 12.A osztályos tanulóknak. A 
szalagtűzést a végzősök táncbemutatója kö-
vette. Halasi Henrietta tanárnő koreográ�-
ájára modern táncot adtak elő. A látványos 
produkciót lelkes tapssal fogadta a közön-
ség. Az ünnepély végén a végzős tanulók 
felkérték egy táncra a szüleiket. Az ünnep-
lés zárt körben folytatódott a gimnázium 
aulájában, ahol szépen feldíszített, terített 
asztalok várták az ünnepelteket. Ezúton 
is megköszönjük Tihanyiné Kismődi Rita 
közreműködését a dekoráció elkészítésé-
ben. A házigazdák, a 11.B osztály tanulói 
szolgálták fel a vacsorát a végzősöknek és 
a nevelőtestület tagjainak. A vacsora után 
vidám táncmulatság következett. Dicséret 
illeti a 11.B osztályosokat, akiknek – osz-
tályfőnökük, Péter Albert tanár úr vezeté-
sével – sikerült emlékezetessé tenni végzős 
diáktársaik számára a szalagtűző ünnepélyt. 

Január 16-án, szombaton megtartot-
tuk második nyílt napunkat, amelynek 
keretében az érdeklődő általános iskolai 
tanulók és szüleik tájékoztatást kaptak 
gimnáziumunk jövő évi képzési kínálatá-
ról, majd megismerkedhettek az iskolával, 
beszélgethettek a jelenlévő nevelőkkel. 

Január 21-én a Pécsi Tudományegyetem 
oktatója, dr. Boronkai Dóra tartott pálya-
választási tájékoztatót az egyetemen folyó 
képzésekről, lehetőségekről az érdeklődő 
10-11-12. évfolyamos diákok számára. 

Január 22-én reggel a 8.A osztályosok  
a nagy előadóteremben mutatták be diák-
társaiknak a magyar kultúra napja alkal-
mából megemlékező műsorukat, melyet 
Sümeginé Bátai Margit tanárnő állított 
össze, és Prantner Béla tanár úr tanított be. 

Január 22-én este került sor az utóbbi 
években népszerűvé vált „A gimnázium 
éjszakája” elnevezésű programra. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a gézás tanulók 
és nevelők mellett szép számmal akadtak 
érdeklődők az i�ú és felnőtt városlakók 
közül is. Ezúton is köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik közreműködésükkel 
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez: 
Tihanyiné Kismődi Ritának (kézműves 
foglakozás), Bálint Szabolcsnak (vasúti 
modellek bemutatása), Mayer Antal tanár 
úrnak (pénz- és érmegyűjtemény), Rudolf 
Lászlónak és a Bátaszéki Sakk Klub tag-
jainak, a Báta KSE asztalitenisz szakosz-
tály tagjainak, Bozsolik Dávidnak, Elekes 
Martinnak, Magyar Annának – a Heimat 
Német Nemzetiségi Tánccsoport tagjainak 
(táncház), valamint a 11.A osztályos Illés 
Imolának (cukorvirág készítés). Dicséret 
illeti a 8.A osztályos tanulókat a karaoke 
verseny sikeres lebonyolításáért. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy a rendezvény elérte cél-

ját: a diákok jól érezték magu-
kat az iskolában a változatos 
tevékenységek nyújtotta ki-
kapcsolódási lehetőségeknek 
köszönhetően, és közben a 
közösségi szellem is erősödött. 

Január 25-én a szekszár-
di Deutshe Bühne társulata 
látogatott el a gimnáziumba 
egy német nyelvű előadással, 
melyet A Gimnáziumért Ala-
pítvány jóvoltából 80 tanuló 
nézhetett meg. Strindberg: Jú-
lia kisasszony című művét mu-
tatták be az előadóteremben.

Január 25-én este Sümegi 
József igazgató úr megtartotta 

a TDK 2. előadását „Károly Róbert – egy 
Anjou a magyar trónon” címmel. 

Január 27-én a gimnázium 45 tanulója 
egy különbusszal Pécsre utazott Krammer-
né Gehring Éva és Pulai Erzsébet tanárnők 
kíséretével. A Nagy Lajos Gimnáziumban 
megtekintették a TNT �eatre Britain an-
gol színészei által angol nyelven előadott 
darabot, Oscar Wilde: Canterville-i kísér-
tet című művét. Az angol nyelv gyakorlá-
sára kiváló lehetőséget nyújtott az előadás.

Horváth Jánosné

Minden korosztályt szeretettel hívunk alkalmainkra 
a REF. IMAHÁZ NAGYTERMÉBE. A kaput megjavítottuk, könnyen nyílik! 
FELNŐTT ISTENTISZTELET ÉS A BÁRÁNYKÉPZŐ GYERMEKALKAL-
MAK – VASÁRNAP 10:30, NŐI KÖR – HÉTFŐ 17:00, FÉRFIKÖR – KEDD 
18:30, CSEPPECSKE BABA-MAMA KLUB – KÉTHETENTE KEDD 10:00 
(febr. 23., márc. 8., 22.), OFF/ON IFJÚSÁGI ZENÉS ALKALOM – PÉNTEK 
18:00. Gyülekezeti hírek, események: www.facebook.com/bataszekreforma-
tus. A közösségi alkalmak felvételeit itt tekinthetik meg: www.youtube.com/
user/abreformatus, az AB.REF KÖZÖSSÉGI ÉLET lejátszási listán. A HÁ-
ZASSÁG HETE 2016 nemzetközi rendezvénysorozat kapcsán ajánljuk ugyan-
itt a HÁZASSÁG – KAPCSOLATOK – GYERMEKNEVELÉS lejátszási listát.

Elkezdődött a boldog új év a klubban is, 
tervekkel telve tekintünk a jövőbe. Eszem-
be jutnak Nagy László Adjon az isten című 
remekművének sorai: … lámpámba lángot, 
ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre 
választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dűl-
jön… és reménykedünk, tervezünk, megte-
szünk mindent, hogy a klubban minőségi 
szolgáltatást nyújthassunk a tagoknak.

Január második hetében ismét számos ér-
deklődőt vonzott Demjén-Elekes Beáta die-
tetikus által vezetett Táplálkozási Klub soron 
következő találkozója. A programon a daga-
natos betegségek megelőzésével kapcsolato-
san hallhattunk fontos étrendi tanácsokat.  
A Pannon Egyetem két elismert kutatója 
által készített tanulmány szerint a betegség 
okozta halálozások 25 százaléka a daganatos 
megbetegedésekből származik hazánkban. 
A leggyakoribbak az emlő, tüdő és emésztő-
rendszert érintő daganatok. A daganatos 
betegség kialakulásában szerepet játszik az 
átlagos élettartam növekedése, a környezet-
szennyezés, az egészségtelen táplálkozás, a 
mozgásszegény életmód, a stressz, az alko-
hol és a dohányzás. Fontos megjegyezni azt 
is, hogy a diagnosztikai technika fejlődésé-
vel napjainkban több daganatos megbete-
gedésre derül fény, mint a korábbi évtize-
dekben, sok esetben még korai, gyógyítható 
fázisban. Demjén-Elekes Beáta hivatásából 
adódóan természetesen az egészséges táp-
lálkozás mellett hozott szakmai érveket. Saj-
nos, mint említettük, az emésztőrendszert 
érintő daganatok, így a béldaganatok tekin-
tetében közvetlen kapcsolatot mutattak ki a 
táplálkozási szokások és a betegség kialaku-
lása között. Vagyis a túlzott húsfogyasztás – 
főként a vörös húsok – bizonyos esetekben 
megterhelő lehet az egyének szervezetére 
és kedvezhet a betegség kialakulásának. Itt 
jegyeznénk meg, hogy a pénteki húsmentes 
étrendnek komoly létjogosultsága van a mai 
táplálkozási rend kialakításában is. Bea sze-

rint a diéta összeállítása mellett a nyersanya-
gok kiválasztására és az ételek elkészítésének 
technológiájára is érdemes oda�gyelnünk.  
Minél kevesebb adalékanyagot, tartósító-
szert vigyünk be a táplálkozás során. Jó, ha 
minden nap eszünk valami nyerset. Emlé-
kezzünk csak a régi mondásra: Minden nap 
egy alma, az orvost távol tartja! Kerülendők 
azon konyhatechnikai eljárások, melyek 
a bő zsiradékban sütést helyezik előtérbe, 
mert az így képződött égéstermékek rákkel-
tő hatásúak lehetnek. Végezetül a mértékle-
tesség és rendszeresség a daganat megelőző 
diétánál ugyanolyan hangsúlyos, akár a cu-
korbeteg diéta során.

Tehát fontos hogy jókat együnk, de lega-
lább ilyen fontos a �zikai aktivitás, a stressz 
csökkentése, a tiszta levegő, melyek együtt 
mind megtalálhatóak az erdőben. Ezért is 
gondoltuk, hogy egy kis erdőt varázsolunk 
a klubba, ha másként nem is, hát hívtunk 
egy igazi erdei szakértőt, Birck László nyu-
galmazott erdészetvezető személyében. 
Hallottuk sokszor, hogy a név kötelez, nem 
is lepődünk hát meg, amikor Laci bácsi 
azzal kezdi, hogy a német Birke jelentése 
nyírfa. Laci bácsi valóban hosszú éveken 
át hű volt a nevéhez, és ahogyan azt me-
séli a mai napig is, családja és öt unokája 
mellett az erdő az igazi szenvedélye. Birck 
László előadása során sokat megtudtunk 
a világ, Európa és elsősorban hazánk er-
deiről, azok területéről, a jellemző fafa-
jokról, az erdőgazdálkodásról, természet-
védelemről, vadgazdálkodásról. Ragyogó 
szemmel hallgatták a jelenlévők az erdei 
történeteket. Nevezetesen a Gemenci árté-
ren, árvíz idején a millió szúnyogtól düny-
nyögő erdőben csak úgy lehetett megállni 
a lovaskocsival ebédelni, hogy a ló hasa alá 
egy kis tüzet raktak, füvet dobtak rá, hogy 

ne lánggal égjen, hanem füstöljön, így az 
állat képes volt elviselni egy rövid időre a 
szúnyogok támadását és nyugton maradt, 
amíg gazdája elfogyasztotta az ebédet.

Az erdő nem csak az ott dolgozókat, de 
a benne járókat is lenyűgözi. Ennek tanúbi-
zonyságát őrzi Czebe Jánosné klubtagunk, 
Az erdő rejtekén című versének egy kiraga-
dott részlete: „A Duna néha a fák lábait csó-
kolja, mert szerelmes vize a medrét elhagyja.”

A másik érdekes történet Laci bácsi szá-
mára az egyik legnagyobb szakmai kihívást 
jelentő németországi munkához kapcso-
lódott. Amikor is az 1990-es években a 
németországi orkán erejű szél miatti erdő-
pusztulás okán kellett szakmai segítséget 
nyújtani a német kollégáknak. A helyreál-
lítási munkálatokra két Gemencből szer-
veződött csapat indult Magyarországról. 
Feladatellátás közben sikeresen helytálltak 
erdészeink, és az őket támogató brigád. 
Rengeteg élménnyel és tapasztalattal gaz-
dagodott Laci bácsi életpályája.

Szerencsére a sok szép erdei fotó a jelenlé-
vők �gyelmét is megragadta. Az erdészünk 
által összeállított tudáspróbán különböző, 
hazánkban előforduló őshonos, illetve be-
telepített fafajokat kellett a vállalkozó szel-
leműeknek fotó alapján felismerniük. A 
házi tudáspróba nyertese Csepella Jánosné 
Rózsika lett, aki a szakértő zsűri és a klub 
tagjainak őszinte elismerése mellett szerény 
díjazásban részesült. 

Hasonlóan kellemes élménynek ígérke-
zik a klub következő programja, melyre 
Sümegi József címzetes igazgató úr fogad-
ta el meghívásunkat. Bátaszék történeté-
vel kapcsolatos előadására minden ked-
ves érdeklődőt szeretettel várunk február 
25-én 9 órától. A Táplálkozási Klub leg-
közelebbi összejövetelére várhatóan feb-
ruár 18-án kerül sor, amikor is a különféle 
táplálkozási allergiák szolgáltatnak témát a 
TK résztvevőinek.                                      -Hódi-

GÉZÁS HÍREK
József címzetes igazgató a 

AB.REF HÍREK

HÍREK A KLUBBÓL
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H Í R E K H Í R E K

Kodolányi János: A néma város 
(elbeszélések,  

Szent István Társulat, 2004)
Bevallom, a nevén kívül nem ismertem ezt 
az írót. Az, hogy ez a könyv akadt a kezem-
be, párhuzamos volt azzal, hogy elkezdtem a 
magyar népi mozgalomról olvasgatni, mely 
kicsit talán háttérbe szorult az irodalomok-
tatásban (ha valaha volt is egyáltalán ob-
jektív oktatás ezen furcsa, „harmadik utas” 
formációról). Messzire vezetne, és nem ide 
tartozik ezen áramlat értékelése, azonban a 
kategorikus ítéletektől mindenkit óvnék. Na-
gyon sokrétű és lazán kapcsolódó művészek 
halmaza volt a „népi írók” társasága. Közöt-
tük talán Kodolányi Jánost foglalkoztatta 
legjobban a transzcendens világ, hit, vallás 
kérdése. Kis kitérőként említeném, hogy az 
ideológiák ütközésétől terhes XX. században 
leleményes írása volt a Zárt tárgyalás című, 
mely egy elképzelt pert ír le, ahol az ügyé-
szek és a bíró egy-egy uralkodó ideológiát 
képviselt, a vádlott pedig maga az író volt.

Ebben az elbeszéléskötetben érezhetőek 
ezek a különféle hatások, út- és válaszkere-
sések. A 20-as évek végén, 30-as évek elején 
íródott elbeszéléseken érződik a kiábrán-
dultság, a boldog békeidők romantikája 
immár illúziónak tűnik. Van a kötetben 
„karinthys” utópia a tökéletes társadalom-
ról, vagy éppen tökéletlen társadalomról, 
mint a címadó novella, mely egy földalatti 
üregekre épült, a folyamatos beszakadás-
tól való rettegésben élő város miliőjét írja 
le, szimbolikusan bemutatva a társadalom 
alatt aknaként elterülő feszültségeket. Akad 
nyomasztó falusi életkép (korai éveiben az 
Ormánság falusi viszonya-
it örökíti meg, később Ba-
ranyai utazás címen szo-
ciológiai tanulmányt is ír) 
és számos, egyes szám első 
személyben írt, önéletrajzi 
jellegű vasúti útibeszámo-
ló. Az egészet belengi egy-
fajta mélabús, meg�gyelő 
szemlélet, melynek alap-
hangulatát pár tökéletes 
ecsetvonással az első be-
kezdésekben megfesti úgy, 
hogy már alattunk is ott 
kattog a „vicinális”. Ezeken 
az utakon rengeteg min-
den történik. Belső világ, 
belső vívódás, képzeletek, 

emlékek, melyekbe bele-beleszól a külvilág, 
újabb gondolatok fonalát indítva el.

A kötetből ismét muszáj egy írást kiemel-
nem, ami a fenti módon, a vasúti kocsiban 
játszódik, és az utasok (a modern, „nem 
tudni leány vagy asszony, nő”, a diák, a pap, 
az őrnagy és a beteg kis�ával utazó közép-
paraszt) leírásával kezdődik, majd a közöt-
tük lezajló diskurzusból és vitából ismerteti 
meg a kor legjellemzőbb eszmei ütközési 
pontjait, valamint a változó női és fér� sze-
repköröket, társadalmi problémákat. A „Két 
állomás között” háromoldalnyi leírással 
indít, cselekmény nem történik, csak zöty-
kölődünk a vonaton az utasok társaságában, 
akik zárkózottak, nem beszélgetnek. Apró 
mozdulataikból, pillantásukból tűnik ki 
csak jellemük, feltételezhető nézeteik, társa-
dalmi helyük. Ide lép be a beteg �ával uta-
zó apa, akik megjelenésükkel megindítják 
a kommunikációt, mely pillanatokon belül 
világnézeti összecsapássá változik. A kis�ú 
beteg, már egy gyermekét elvesztette az apa 
– tudjuk meg a pap érdeklődése nyomán. A 
többi utas érzéketlen a fér� gondjaira, aggo-
dalmaira. A pap Istenben való bizakodásra 
inti a szülőt, aki keserűségében hitét veszti 
a gondviselésben, és ennek hangot adva ki-
pattintja a „szikrát”. Erre, az addig magába 
mélyedő, rezignált pap áttüzesedik – ősz 
hajszálai mintha apró lángocskák lettek vol-
na feje körül, ezüstlángocskák -, kifejti néze-
tét a világ romlásának okáról: a hitevesztett-
ségről, az isteni akaratba való belenyugvás 
hiányáról, a magasabb rendű célok elvesz-
téséről, a társadalom, nemek, egyének kor-
csosulásáról. Az apa akár egyet is értene, de 

szubjektivitása nem engedi, hogy �lozó�ai 
mélységekbe vesszen: Ön nem apa, megbo-
csásson. Egyszerre belereccsen a beszélge-
tésbe az őrnagy, aki egyetért a pappal – ez-
zel kezdi, de lényegében egészen másról fejti 
ki a véleményét, a fegyelem, önfeláldozás, 
közösségért való munka hiányáról, megol-
dásként a szigorú diktatúrát jelölve meg. A 
�atal diák (vagy már dolgozó i�ú, az olvasó 
nem tudja megállapítani), valamint a foly-
ton sminkelő kacér hölgy nem szólal meg. 
Hallgatással képviseli az „új világot”, ezzel a 
hallgatással megvetve még azt is, hogy ezek-
re a letűnt erkölcsökre szót fecséreljenek. 
Közönyük szinte ordít, �atal és modern 
önzőségükben képtelenek átérezni más fáj-
dalmát, vagy egyáltalán világnézetek iránt 
érdeklődni. A kocsi megtelik egyrészt hang-
zavarral, másrészt megvetéssel, csak kap-
kodja a fejét az olvasó… a vonat begördül 
az állomásra, és amikor visszazökkennek az 
emberek a készülődésben a valóságba – ki-
derül, hogy a kis�ú közben meghalt. Az apa 
zokog, a �atalok érdektelenül leszállnak, az 
őrnagy kicsörtet, a pap imádkozik, a tömeg 
összecsődül.

Kapunk-e választ a feltett kérdésekre? Ki 
lehet-e fejteni világnézeteket egy novellán 
belül? Mit vetít a mi életünkre a történet 
és az abban átadott érvek sokasága? Az, aki 
azt a letűnt világot érzi magának, egyszerre 
ért egyet a pappal, az apával, az őrnaggyal. 
Valami hiányzik, valamit elhagytunk, és 
az eszeveszett kavarodásban már nyomát 
sem találjuk. Hát ezért létfontosságú, hogy 
szépirodalmat olvassunk, hogy a könyvek-
ből felvegyük még annak a hitnek a fonalát, 
amely egyengette a világot azelőtt, hogy va-
lami véglegesen elromlott volna.

A vallásos érzés ma már nem képes átitat-
ni az embereket. Befészkelte 
magát a materializmus az 
iskolákba is. Irtózatos kára 
az országnak, a társadalom-
nak, hogy a gyermeket már 
zsenge korában holmi dar-
winizmusra meg a francia 
forradalom okaira és ered-
ményeire tanítják, ahelyett, 
hogy valláserkölcsi oktatás-
ban részesíthetnénk őket. Így 
történik aztán, hogy nehéz 
időkben az emberek nem 
képesek éhezni és fázni, mert 
a testi örömöket és a test kí-
vánságait olyan magasra he-
lyezik, hogy arról lemondani 
nem tudnak.                 CSTZS

KÖNYVAJÁNLÓ
A Morzsu Egyesület 2011-ben kezdte meg műkö-
dését. A megalakulás óta az egyesület pályázatok 
elnyerésével próbálta megalapozni életképességét és 
folyamatos működését. Az évek során a közhasznú 
státusz megtartásával, a közművelődési megállapo-
dás megkötésével lehetővé vált a pályázatokon való 
részvétel. A pályázatok lehetőségén túlmenően az 
önkéntesekkel kötött megállapodás is segítette a 
szervezet munkáját.

A volt bölcsőde elhagyott helyiségének rendbeho-
zatalában és bútorral, játékkal való felszerelésében a 
LEADER pályázat segített. További működést szolgált, 
és programok szervezésében segített a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinet támogatása. 
Bátaszék Város Közoktatási, Közművelődési és Műem-
lékvédelmi Közalapítványa is támogatást nyújtott. Bá-
taszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
civil szervezetek számára meghirdetett pályázatának és 
elnyerésének sikere tovább bővítette lehetőségeinket. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 
pályázatok az évek során három alkalommal sikeresen 
támogatták a működést és a szakmai programokat.

A pályázati tevékenységet is folytatva szeretnénk kérni 
a Morzsu Egyesület munkája iránt érdeklődők 1% adó-
felajánlását, mely tovább segítheti működésünket.

Adószám: 18217139-1-17
Köszönettel: Kiss István Lászlóné

Müller Zsuzsa

A MORZSU EGYESÜLETRŐL
Azt mondják, az idő kereke életünk során egy-
re gyorsabban forog. Ez bizonyíthatóan így 

van! Mi másért lehet, hogy emlékeinkben 
még egészen frissen él a karácsonyi ün-
nepség meghitt hangulata, a gyertyafény, 
a szép versek, a hozott �nomságok kósto-

lása, a vidám beszélgetés. Pedig már január 
legvégén járunk, az újévi pezsgős koccintás, 

a rövid évértékelés is rég elmúlt már. Ezen az 
összejövetelen állítottuk össze az előzetesen kért 

javaslatok, vélemények alapján az idei programunkat. 
Ebből szeretnék rövid összefoglalót készíteni, a teljesség igénye nélkül és 
az esetleges változtatás lehetőségét fenntartva.

A farsangi és húsvéti alkalmakkor a vallási – néprajzi szokásokkal ismer-
kedünk helyi, országos és még tágabb kitekintéssel, és az alkalmakhoz illő 
konkrét tevékenységek sem maradnak el természetesen. A könyv szeretete 
most is több programunkat határozza meg: Költészet Napja, látogatás Szek-
szárdra, az ottani könyvtár Ünnepi Könyv heti rendezvényére, a helyi Őszi 
Könyvtári Napokon való részvételre, stb. A kialakult, több éves hagyomá-
nyainkhoz ragaszkodva tartjuk meg közösségkovácsoló találkozásainkat, 
amiket igyekszünk mindig egy kicsit gazdagítani is: nyári nap a vízparton 
Faidt József tanár úr „rezidenciáján”, karácsony, újév, stb. Természetesen 
kirándulunk is! Az idén Gemencbe megyünk kisvasúttal egészen Keselyű-
sig, és ellátogatunk a festői szépségű Magyaregregyre is. Reméljük, terve-
ink valóra válnak, és a 2016-os év is sok szép emlékkel gazdagítja klubunk 
életét!                                                                                                               NBK

ÚJ ÉV, ÚJ TERVEK A 
KÖNYVBARÁT KLUBBAN

t  Egy kicsit vissza kell nyúlnom a cikk 
elején az óévbe. November 28-án tiszt-
újításon vettünk részt Budapesten, a 
Teve utcai Rendőrpalotában. Egyesüle-
tünk elnöke, a Tolna megyei küldöttek 
vezetőjeként többi társával egybehang-
zóan ismételten bizalmat szavazott a 
korábbi elnökségnek és Túrós András 
elnök úrnak. 

t  November 30-án Széles János megyei 
elnöktől 3 darab szolgálati kerékpárt 
kaptunk saját tulajdonba, a szolgálataink 
hatékonyságának megkönnyítésére.

t  December 3-án az óvoda felkérésének 
eleget téve 6 fővel biztosítottuk a Mi-
kulás napi futóversenyüket a környező 
utcákban.

t  Két nap múlva Dunaföldváron vett 
részt egyesületünk elnöke megyei el-
nökségi ülésen, ahol az aktualitások 
mellett az év értékelése is megtörtént.

t  December 8-án a város karácsonyfá-
jának kivágásánál és a templom előtti 
elhelyezésénél segítettünk forgalomi-
rányítással.

t  Az új év első hetében a NAV felkéré-
sére hatósági tanúztunk egy helyszíni 
ellenőrzésnél.

t  A nagy mennyiségben leesett ónos eső 
és az azt követő havazás hajnaltól adott 
munkát polgárőreinknek. Először egy 
magántulajdonú ingatlannál az autóra 
dőlt fát kellett összedarabolni, utána 
pedig leszakadt vezetékeket kellett őriz-
ni a szolgáltatók kiérkezéséig.

t  Az idei esztendőben a délutáni köz-
területi jelenlét fokozását tűztük ki fő 
feladatként az általunk vigyázott tele-
püléseken. Kézzelfoghatóbb, elérhe-
tőbb lesz a Polgárőrség városunk frek-
ventált helyein mindenki számára már 
a kora délutáni órákban is.

t  A focipályán fokozott �gyelőszolgála-
tot láttunk el.

t  Elnökségi ülést tartottunk január vé-
gén. Kijelölésre került az évzáró köz-
gyűlés időpontja, költségvetési főszá-
mokat határoztak meg és az idei fel-
adatok meghatározása is megtörtént.

t  Megkezdődött a garázs felújítása is. 
Terveink között szerepel a garázsunk 
tavaszra történő teljes felújítása tagja-
ink társadalmi munkájával.

t  Szeretnénk megköszönni Hegedűs 
István „Hege” és Sárközi János „Janó” 
nagylelkű karácsonyi ajándékát, amely 
a kö zgyűlésen kerül felhasználásra. 
Külön szeretnénk megköszönni Pom-
sár Imre, mezőgazdasági vállalkozó 
üzemanyag támogatását, amellyel a 
döcögős évkezdetet segített egy kicsit 
átbillenteni.

Farkas András
elnök 

POLGÁROKNAK A POLGÁRÔRSÉGRÔL

Azt mondják, az idő kereke életünk során egy
re gyorsabban forog. Ez bizonyíthatóan így 

van! Mi másért lehet, hogy emlékeinkben 
még egészen frissen él a karácsonyi ün
nepség meghitt hangulata, a gyertyafény, 
a szép versek, a hozott �nomságok kósto

lása, a vidám beszélgetés. Pedig már január 
legvégén járunk, az újévi pezsgős koccintás, 

a rövid évértékelés is rég elmúlt már. Ezen az 
összejövetelen állítottuk össze az előzetesen kért 

javaslatok, vélemények alapján az idei programunkat. 

KÖNYVBARÁT KLUBBAN
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S P O R T H Í R E KE S E M É N Y E K

A tavalyi évben minden idők legkevesebb 
riasztására volt szükség. Ha a januári ten-
dencia folytatódik, idén közel kétszer any-
nyi vonulásra számíthatunk, mint az el-
múlt évben. Meglehetősen változatos kár-
eseteink voltak. Január hónapban az alábbi 
események történtek a tűzoltóság életében:
v Az évet január elsején kezdtük a 

riasztások szempontjából is. Egy kémény-
tűzhöz kellett vonulnunk. Itt szeretném 
felhívni a �gyelmet arra, hogy a kémé-
nyek ellenőrzése, tisztíttatása kötelező. 
Kéménytűznél ott lesz egy szekszárdi tűz-
oltóautó is, és kérni fogják az igazolást a 
tisztítás, ellenőrzés megtörténtéről. Az iga-
zolást a kéményseprő adja, amikor elvégzi 
ezt a szolgáltatást. Őrizzük meg, hogy fel 
tudjuk mutatni!
v  Második beavatkozásunk egy ka-

zánházban történt, ahol műszaki hiba mi-
att túlmelegedett a víz, és a forró gőz miatt 
volt szükséges a tűzoltó védőruhában tör-
ténő behatolás, a kazánban lévő tűz, parázs 
eltávolítása és a szellőztetés.
v Aztán leesett a hó. A környékün-

kön túl nagy fennakadást nem okozott: 
elakadt, árokba csúszott gépjárművekhez 
nem kellett vonulnunk, de tuják, faágak 
megadták magukat a hó súlyának, így há-
rom alkalommal is vonulnunk kellett – a 
bölcsőde udvarában egy tujához, és még 
két helyre a város központjában leszakadt 
faághoz, megdőlt fához, melyek a közúti és 
gyalogos forgalmat veszélyeztették.
v Volt egy épületomlás is, egy mel-

léképületrész dőlt ki. A helyszínt biztosí-
tottuk az önkormányzat szakemberének 
kiérkezéséig. 
v  A hónap káresete egyértelműen az 

M6 autópálya C jelű alagútjában történt 

baleset és tűz volt. Kisebb balesetek előfor-
dultak már az alagútrendszerben, de tűz 
még nem. Két személygépkocsi ütközött, 
az egyik kigyulladt. A káreset során két fő 
szenvedett sérülést. Az égő személygépko-
csit két vízsugárral eloltottuk. Kettő gép-
járműfecskendővel és hat fővel vonultunk 
az esethez, első beavatkozók voltunk, hét 
perccel előbb értünk ki a szekszárdi tűz-
oltóknál. Hét perc nagyon sok egy tűznél. 
Az eset megmutatta, hogy az elmúlt évek 
nem múltak el nyomtalanul, és a különbö-
ző káreseteknél gyűjtött tapasztalatokat a 
beavatkozó tűzoltóink jól hasznosították.
v Ki kellett mennünk egy utólag be-

jelentett tűzesethez is, amit a lakó a tűz el-
oltása után jelzett. A hatályos szabályozás 
alapján az ilyen eloltott tüzeket is be kell 
jelenteni, de a biztosítók amúgy is igazolást 
kérnek róla. Ezért kellett most is kimenni, 
adatokat rögzíteni. Az igazolást azonban 
nem mi adjuk ki, hanem a Szekszárdi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági 
Osztálya.
v Két egymást követő este is Bátára 

vonultunk. Mindkét esetben családi ház 
lakórészében keletkezett tűz. Szerencse a 
szerencsétlenségben, hogy egyik eset sem 
a hajnali órákban történt, amikor a lakók 
már alszanak, és a tüzek későbbi észlelése 
még nagyobb kárt, esetleg sérülést okoz-
hatott volna.

Mindezen riasztások mellett a tűzoltó-
ság élte a szokásos életét is. A beavatkozó 
állomány felkészültségét szolgálták kü-
lönböző gyakorlatok, mint például a bátai 
gázkompresszor állomás megyei szervezé-
sű gyakorlata, amin Tolna és Baranya me-
gye hivatásos tűzoltóival közösen vettünk 
részt.

Zárásul szeretném felhívni a �gyelmet 
arra, hogy jön a tavasz, indulnak a kin-
ti munkák. Ne felejtsék, hogy Bátaszék 
területén csak tavasszal és ősszel lehet 
égetni a környezetet nem zavaró módon. 
Tehát várják meg vele a márciust. Bár én 
inkább a zöldjárat igénybevételét javaslom 
a város levegőjének telefüstölése helyett. 
Külterületen, ahova a zártkertek, tanyák 
is tartoznak, csak a januári számban már 
részletesen kifejtett módon, a Szekszár-
di Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől 
írásban kért engedély birtokában szabad 
égetni. Az engedélyt a Szekszárd, Mikes 
u. 16-22. szám alatt kell benyújtani, az 
engedély illetékköteles. Az engedélyhez 
szükséges formanyomtatványt a bátaszéki 
tűzoltóságon is lehet kérni. Erről már any-
nyiszor írtam �gyelmeztetést az újságban 
az elmúlt egy év során, hogy remélem, 
mindenki tisztában van már vele, és senki 
nem fog belefutni egy büntetésbe.

Fleischer Tibor

Január 8-án tartotta a Karate és Úszó 
Szakosztály közös évzáró eseményét a 
tradicionális Spagettiparty-t. A rendez-
vényen több mint 80 karatéka és úszó 
gyűlt össze, és  ünnepelte az előző évi 
eredményeket.  A rendezvényre elfogad-
ta a meghívásunkat dr. Bozsolik Róbert 
polgármester úr, dr. Somosi Szabolcs al-
polgármester úr, Mórocz Zoltán a BSE 
elnöke és Péter Géza a BSE elnökhelyet-
tese. Az esemény a 2015-ös év legsikere-
sebb versenyzőinek díjazásával kezdő-
dött, majd a szokásos bulizással, beszél-
getéssel, társasozással folytatódott.

Az Úszó Szakosztály díjazottjai vol-
tak: Mattenheim Bálint, Bozsolik Ákos, 
Farkas András, Rajnai Viktória, Csendes 
Szonja, Edelényi Nóra, Mezei Réka.

A Karate Szakosztály díjazottjai vol-
tak: Mattenheim Janka, Szabó Gergő, 
Mendi Noémi, Flóderer Károly, Kaszás 
Maja,  Liska  Zsó�a, Faller Martin, Matzko-
vics Márk, Jánosi Klaudia, Babos Csaba.

Köszönjük az egész éves biztatást és a 
város támogatását!                           -akoszu-

Január 15-én a Stefánia Palota dísztermében rendezte meg a 
Magyar Karate Szakszövetség szokásos évértékelő fogadását. 
A rendezvényen jelen voltak a hazai karate jeles képviselői, 
legeredményesebb versenyzői. A megjelenteket dr. Mészáros 
János elnök úr köszöntötte, majd a szövetségek legjobbjainak 
díjat adott át. Nagy örömünkre szolgált, hogy a kitüntetet-
tek között ott volt Kaszás Maja, aki a díjat kivételes, 2015-
ös eredményeinek köszönheti. Maja a tavalyi évben minden 
versenyt dobogós helyen zárt, ezek közül a legnívósabbak: a 
Tatami Kupa, a Szlovák Open, a törökországi Rumi Games, 
a WKF Magyar Bajnokság és a budapesti EB. Gratulálunk az 
eredményeihez, és további sikereket kívánunk!            -akoszu-

Az általános iskolás korú úszók háza táján 
is elkezdődtek a versenyek. Mint minden 
évben, ezúttal is házi bajnoksággal indul az 
év, hogy kiderüljön, kikkel tudjuk tovább 
folytatni a kvali�kációt a városkörnyéki és 
megyei diákolimpián. December 9-én ren-
deztük meg a házi bajnokságot – szokás 
szerint – a bátaszéki tanuszodában, 
ahol kb. 60 versenyző gyűlt össze. A 
diákok hát-, mell- és gyorsúszásban 
mérték össze tudásukat, az alsó tago-
zatosok 50, míg a felsősök 100 méte-
res távon. A kategóriák első és má-
sodik helyezettjei juthattak tovább a 
január 8-i Szekszárd városkörnyéki 
diákolimpiai fordulóra.

Gyorsúszók
2007-2008 születésűek: 1. Salamon 
Csanád,  2. Bozsó Máté, 3. Szabó 
Bence; 1. Rácz Nóra. 2005-2006-os 
születésűek: 1. Szűcs Kristóf, 2. Ruppert 
Edmond, 3. Ligeti Áron; 1. Fodermayer 
Anna, 2. Fekete Sára, 3. Mattenheim Janka. 
2003-2004-es születésűek: 1. Mattenheim 
Bálint, 2. Bozsolik Ákos, 3. Fekete And-
rás; 1. Rajnai Viktória, 2. Zoltán Nóra, 3. 

Holcz Hanga. 2001-2002-es születésűek: 1. 
Horváth Dominik, 2. Mányák Dáriusz, 3. 
Guszmann Zéta; 1. Sörös Noémi, 2. Edelé-
nyi Nóra, 3. Fodermayer Eszter. Középis-
kolások: 1. Somosi Szabolcs, 2. Nagy Ákos, 
3. Lubiczki Zalán; 1. Mezei Réka, 2. Mesz 
Zsó�a, 3. Bozsolik Zsó�.

Mellúszók
2007-2008 születésűek: 1. Salamon Csa-
nád, 2. Elekes Máté. 2005-2006-os szüle-
tésűek: 1. Szűcs Kristóf, 2. Szaif Bálint, 3. 
Gáll Kristóf; 1. Fodermayer Anna, 2. Fe-

kete Sára, 3. Péter Boglárka. 2003-2004-es 
születésűek: 1. Farkas András, 2. Fekete 
András, 3. Folland Ervin; 1. Tóth Nóra, 2. 
Zoltán Nóra, 3. Rajnai Réka. 2001-2002-
es születésűek: 1. Horváth Dominik, 2. 
Schmidt Levente, 3. Mányák Dáriusz; 1. 
Fodermayer Eszter, 2. Csendes Szonja, 3. 

Dékány Nóra. Középiskolások: 1. 
Nagy Dávid, 2. Nagy Ákos, 3. Ka-
szás Zénó; 1. Bozsolik Zsó�.

Hátúszók
2007-2008 születésűek: 1. Szabó 
Bence; 1. Bozsolik Sarolta. 2005-
2006-os születésűek: 1. Ruppert 
Edmond, 2. Lovrics Adrián, 3. 
Szeremlei Attila; 1. Mattenheim 
Janka. 2003-2004-es születésű-
ek: 1. Mattenheim Bálint, 2. Far-
kas András, 3. Bozsolik Ákos; 1. 
Rajnai Viktória, 2. Tóth Nóra, 3. 

Simon Evelin. 2001-2002-es születésűek: 
1. Mányák Dáriusz; 1. Sörös Noémi, 2. 
Edelényi Nóra, 3. Rácz Viktória. Közép-
iskolások: 1. Somosi Szabolcs, 2. Nagy 
Dávid, 3. Kaszás Zénó; 1. Mezei Réka, 2. 
Mesz Zsó�a.                                    -akoszu-

A TÛZOLTÓSÁG JANUÁRI ESEMÉNYEI

SPAGETTI PARTY 
FOREVER

Magyar Karate Szakszövetség díjátadó ünnepsége

HÁZI ÚSZÓVERSENY

A bajnokság utáni szokásos 
zárókép

Január 9-én a Kalász János Sportcsarnokban fér� egyesben tizeny-
nyolcadszor, fér� párosban tizenegyedszer került sor a Bátaszék 
Kupa megrendezésére.

Egyesben – a papírformának megfelelően – a 23 évvel �atalabb 
Keller József győzte le Tolna megye örökös teniszbajnokát, Maró-
thy Gézát. A páros nagy küzdelmet és színvonalas játékot hozott.  
A győztes páros főleg jobb adogatásának köszönhette győzelmét.

Eredmények – egyes az elődöntőben: Maróthy Géza – Kocsis 
János 8:2, Keller József – Korcsmár István 8:6. Helyosztók, a 3. he-
lyért: Korcsmár – Kocsis 8:3, döntő: Keller-Maróthy 8:3. A párosok 
versenyében: Maróthy, Keller – Korcsmár, Misetics Gábor 8:6.

A verseny támogatásá-
ért köszönetet mondunk 
az Alisca Baunak. Ebben 
a nehéz gazdasági hely-
zetben egyelőre nincs 
sok esély két salakos te-
niszpálya megépítésére. 
Kérjük a polgármester 
urat és a képviselő-testü-
letet, hogy amint lehet, 
segítsék elő két teniszpá-
lya megépítését.              K.J.

TENISZ – Bátaszék Kupa

A Magyar Karate Szakszövetség díjazottjai edzőikkel  
(középen dr. Mészáros János, elnök)

Kocsis János, Keller József, Maróthy Géza,  
Misetics Gábor, Korcsmár István

KELLER ÉS A MARÓTHY-KELLER PÁROS GYŐZÖTT
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S P O R T H Í R E KS P O R T H Í R E K

Január 8-án folytatódtak az úszóprogra-
mok. Ekkor rendeztük meg a Szekszárd 
Városkörnyéki Diákolimpiát a bátaszéki 
tanuszodában. Versenyzőinket a korábbi, 
decemberi házi bajnokság érmesei közül 
válogattuk ki. A megmérettetés célja a me-
gyeire való továbbjutás volt, mely minden 
kategória első és második helyezettjének 
jár automatikusan. Ezúttal külsős iskolák 
is részt vettek a megmérettetésen. Vendé-
günk volt a várdombi, a tolnai és a zombai 
általános iskola. 

A verseny érmesei voltak
Gyorsúszás: 1. hely: Szűcs Kristóf, Foder-
mayer Anna, Mattenheim Bálint, Rajnai 

Viktória, Horváth Dominik, Sörös 
Noémi; 2. hely: Bozsó Máté, Rup-
pert Edmond, Fekete Sára, Bozso-
lik Ákos, Zoltán Nóra, 
Edelényi Nóra; 3. hely: 
Szabó Bence, Rácz Nóra. 

Mellúszás: 1. hely: Szűcs Kris-
tóf, Fodermayer Anna, Farkas András, 
Zoltán Nóra, Horváth Dominik, Foder-
mayer Eszter; 2. hely: Elekes Máté, Feke-
te András, Tóth Nóra, Schmidt Levente, 
Csendes Szonja; 3. hely: Gáll Kristóf, Fe-
kete Sára.

Hátúszás: 1. hely: Elekes Máté, Ruppert 
Edmond, Mattenheim Janka, Mattenheim 
Bálint, Rajnai Viktória, Schmidt Levente, 

Sörös Noémi; 2. hely: Bozsolik 
Sarolta, Lovrics Adrián, Péter 

Boglárka, Farkas András, 
Tóth Nóra, Mányák Dá-
riusz, Edelényi Nóra; 3. 
hely: Szabó Bence.

Minden gyorsváltó csapatunk arany-
érmes lett: 2. korcsoportban: lányok – 
Fodermayer, Fekete, Mattenheim, Péter, 
�úk – Ruppert, Szűcs, Ligeti, Lovrics; 3. 
korcsoportban: lányok – Rajnai, Zoltán, 
Tóth, Vörös, �úk – Mattenheim, Bozsolik, 
Fekete, Farkas; 4. korcsoportban: lányok 
– Fodermayer, Csendes, Edelényi, Sörös, 
�úk – Schmidt, Flóderer, Papp, Horváth. 

-akoszu-

A Bátaszéki Úszó Szakosztály számára na-
gyon komoly helytörténeti jelentőséggel bír, 
hogy a megyei úszóéletbe betört és évről évre 
egyre több helyet követel.

Kanyarodjunk kicsit vissza az időben, mert 
eljött a számvetés ideje! Történt, hogy 2008-
ban elhatároztuk, új fejezetet nyitunk Báta-
szék város sporttörténelem könyvében, úszó-
versenyt szervezünk. Kis túlzással mondha-
tom, hál’ Istennek mindenki egyben maradt. 
No, persze voltak többen, akik az 50 
és 100 méteres távok megtétele előtt 
feladták, de voltak olyanok is, aki-
ket úgy kellett szabályosan kiemelni 
a vízből, mert már annyi erejük sem 
maradt, hogy ezt önállóan megtegyék. 
Azért persze volt egy-két csiszolatlan 
gyöngyszem is nagy szerencsénkre. 
Ők voltak azok, akik tehetségüknél 
fogva néhány hónap alatt képesek 
voltak elsajátítani az úszás alapjait, és 
egyben teljesíteni a távokat. Ezekkel a 
„versenyzőkkel” vágtunk neki 2009-
ben az első megyei diákolimpiának. 
Néztek is a pro�k, hogy ki ez a jó kiál-
lású csapat, akik harsányan drukkol-
nak az utolsó helyen célba érő versenyzőknek. 
Persze, ők nem tudták, hogy mi azért szur-
kolunk, hogy az a „szerencsétlen” bátaszéki 
fuldokló gyerek célba érjen súlyosabb egész-
ségkárosodás nélkül. Végül is teljesítettük a 
távokat, leküzdve az oxigénhiányt. Sajnos az 
ellenfeleket nem. Első megyei próbálkozá-
sunk cikkének címe is ez volt: „Az asztalról 
lehulló morzsák”. Merthogy két bronzérmet 
megszereztünk, akarom mondani megkap-
tunk. Mert háromból lettünk harmadikak. 
De ennek ellenére mi boldogok voltunk, ün-
nepeltünk, szerettük, amit csinálunk. 

Az idők folyamán azért érezhető volt, hogy 
fejlődik a csapat. Bár 2010-ben még mindig 
két bronz volt a mérlegünk, a srácok egyre 
jobban teljesítettek, a középmezőny aljára ér-
tünk. Végre voltak kategóriák, melyben nem 
az utolsó helyen zártunk, és elkezdtünk tény-
leg úszni, ami egy úszóversenyen kimondot-
tan előnynek számít. 2011-ben szereztük az 
első ezüstérmünket, a mai napig is úszó Me-
zei Réka és Bertalan Anett másik két társával 

váltóban jeleskedett. E mellé még szereztünk 
4 bronzérmet is. Nagy szó volt. Ahogy teltek 
az évek, a statisztikák egyre jobbak voltak. 
Bár az ezüstök száma általában kettő volt, 
egyre több bronzérem lett, egyre több ver-
senyzőnk végzett a dobogó legalján. Érez-
tük: közeleg az idő, hogy valami kiemelkedő 
történjen. 2015 januárjában megtört a jég, 
a Bátaszéki Úszó Szakosztály – végre – me-
gyebajnokokat mutatott fel. 4 arany, 7 ezüst 
és 4 bronzérem volt a mérlegünk, ami több 
volt, mint amit mi jósolni mertünk volna. 
Az időeredményeink is olyan erősek voltak, 

hogy az országoson szinte minden indulónk 
a legerősebb futamba lett sorolva, és leány 
gyorsváltónk csak tizedekkel maradt le a do-
bogóról. Büszkék voltunk, de a lecke ezzel 
fel lett adva. 2015-től kezdve kutyakötelessé-
günk megyebajnokokat, országos indulókat 
produkálnunk.

Eljött 2016. január 13-a, ismét egy megye 
bajnokság. Hátunk mögött rengeteg mun-
kával és megtett kilométerrel, vállunkon a 

kötelező jó teljesítmény terhével 
ismét nekivágtunk. A – számunk-
ra – történelmi siker nem maradt 
el. Először Mattenheim Bálint 
– megismételve tavalyi eredmé-
nyét – nyerte meg a gyorsúszást, 
majd hátúszásban is az első helyen 
ért célba (hozzáteszem, klubtársa 
Farkas András előtt, tehát duplán 
be voltunk biztosítva ebben a ka-
tegóriában). Ezt követően Sörös 
Noémi (akitől már régóta vártuk 
az eredményt) szintén a hátúszók-
nál lett első. Ezután rendkívüli 
izgalommal vártuk a váltókat, 
mert abban valahogy mindig jól 

teljesítünk. A várakozás nem volt hiábavaló. 
Hat csapatunkból öt a dobogón végzett, és 
sikerült a 3 egyéni arany mellé még 2 csapat 
elsőséget megszereznünk. 

A Bátaszék SE úszói január 13-án átírták a 
helytörténeti jelentőségű sikereket. 5 arany, 6 
ezüst és 11 bronzéremmel minden idők legsi-
keresebb megyei diákolimpiáját produkáltuk. 
Ezzel az eredménnyel (hozzávéve Mezei Réka 
novemberi sikerét) 6 kategóriában kvali�kál-
tuk magunkat a március 19-20-án, Miskol-
con megrendezésre kerülő Országos Diáko-
limpiára.          (Folytatás a következő oldalon.)

Mikulás Kupa, Bátaszék: A Tolna 
megyei általános iskolások Rozs-
nyay Mátyás Emlékversenyének 
egyik állomása évek óta a Bátaszé-
ken megrendezett Mikulás Kupa. 
2014-ben fordult elő először, hogy 
nem volt bátaszéki induló az álta-
lános iskola ebédlőjében megren-
dezett versenyen. 2015-ben Péter 
András révén végre ismét volt 
hazai induló a 33 fős mezőnyben. 
András élete első versenyén 1,5 
pontot szerzett a 7 forduló során.
„Aranyvasárnap” Bátaszéken: Az 
évadzáró hexasakk verseny 6 in-
dulója közül hárman bátaszékiek 
voltak. Végeredmény: 1. Rudolf 
László (Bátaszék) 4,5; 2. Sütő 
Péter (Debrecen) 4,5; 3. Vámosi 
Albert (Szálka) 3; 4-6. Pereszlé-
nyi Gabriella (Bátaszék) 1, Péter 
István (Bátaszék) 1, Csupor Péter 
(Kalocsa) 1 ponttal. Az 1-2. helyen 
kialakult holtversenyt a több sötét-
tel szerzett pont döntötte el, a 4-6. 
helyen kialakultat még az sem.

Megyei sakkcsapatbajnokság, 
Bátaszék: A II. Géza Gimnázium 
adott helyet a megyei sakkcsapat-
bajnokság idei első fordulójának, 
amely szenzációs bátaszéki siker-
rel zárult. A Bátaszéki Sakk Klub 
csapata Werner Anna, Rudolf 
László, Dardos Ferenc, Vámosi 
Albert és Werner Péter összeállí-
tásban az első helyen végzett! Az 
együttes hat mérkőzéséből ötöt 
megnyert (Szekszárd, Palotabo-
zsok, Bonyhád, Decs II. és Tolna 
ellen), s csupán az NB-s játékosok-
kal felálló Decs I. csapatától szen-
vedett vereséget. Az eredmények 
szerencsés alakulása folytán végül 
a bátaszékiek végeztek az élen 10 
ponttal a 9 pontos Decs I., vala-
mint a 8-8 pontos Palotabozsok és 
Tolna csapatai előtt.

Egyénileg a csapat második fele 
tett ki magáért: Dardos Ferenc 4, 
Vámosi Albert 5,5, Werner Péter 
6 pontot szerzett a 6 fordulóban. 
Vámosi Albert és Werner Péter 
tábladíjasok is lettek!

A játékosokat bizonyára „fel-
dobta”, hogy most volt a 2014-15. 
évi megyei sakkcsapatbajnokság 
eredményhirdetése, melynek ösz-
szesített pontversenyében Decs 
mögött Bátaszék végzett a máso-
dik helyen.                                    (RLO)

Az eredményjelző után újabb sportfelszereléssel 
bővült a BSE kosárlabda szakosztályának eszköztá-
ra. Január utolsó szerdáján megérkezett a bátaszéki 
Kalász János Sportcsarnokba az Atomerőmű KSC 
Szekszárd csapata által felajánlott, a BSE színeiben 
(kék-fehér) pompázó két új kosárlabda palánk. 
Egyelőre összecsukott állapotban láthatók még, de 
hamarosan üzembe helyezzük – legkésőbb a Bara-
nya Megyei Fér� Bajnokság alapszakaszának máso-
dik köre hazai meccsein a közönség is megcsodál-
hatja! Az eddig használatban volt, az elmúlt évben a 
szakosztály által felújított – új bőrözés, plexi, gyűrű 
– palánkok sem mennek nyugdíjba, segítségükkel 
megoldódik a gyermek-palánk hosszú ideje húzó-
dó problémája is. Ugyan azok sem túl régiek, a sta-
bilizálásért felelős alj azonban már javíthatatlanul 
tönkrement, nem kis gondot okozva az edzéseken. 
A kis palánkok átalakítva felakaszthatóak lesznek 
a régi nagyokra – ez a munka jelenleg is folyamat-
ban van. A Bátaszék Sport Egyesület Kosárlabda 
Szakosztálya hálás köszönetet mond az ajándékozó 
KSC-nek, valamint a szállításban, munkálatokban 
segédkezőknek: Pap Péternek, a Bát-Kom veze-
tőjének és Bozsolik Zoltánnak, városüzemeltetési 
irodavezetőnek. Kérünk minden sportcsarnokot 
használót, hogy óvja fenti értékeinket, ezzel meg-
becsülve sok ember áldozatos munkáját!

A megyei fér� bajnokság következő hazai mér-
kőzéseinek időpontjai: február 16. (kedd) 19:15: 
Bátaszék – Pető� ÁOK, valamint március 22. 
(kedd) 19:15: Bátaszék – Mecsek Se.

Mindeközben folynak a meg-
mérettetések az utánpótlás kor-
osztályban is. A Nyuszi Kupán, 
a 4. fordulón egy alkalommal 
győzelmet arattak a kis kosara-
sok, a második mérkőzésen vi-
szont sajnos alulmaradtak. Bá-
taszéki Oroszlánok-Mányoki 
Sasok: 31-20 (13-6, 4-2, félidei 
bünt.: 5-6, 4-4, 5-2). Pontszer-
zők: Bozsolik Sz. 11, Ruppert E. 
5, Gáll K.f 4, Grill Z. 3, Papp Z. 
2, Komonyi B. 2, Heberling B. 2, 
Kiss Á. 1, Papp Z. 1. Bátaszéki 

Oroszlánok-Dínók: 12-24 (1-2, 2-7, félidei bünt.: 
5-5, 4-2, 0-8). Pontszerzők: Bozsolik Sz. 3, Papp Z. 
2, Gáll K.f 2, Grill Z. 2, Papp Z. 1, Ruppert Edmond 
1, Matzkovics D. 1. Matejcsek-Lerch Éva, edző így 
értékelte csapatát: Bámulatosan kezdtük az évet az 
első meccsen, csodálatos játékot láthattunk mind 
támadás, mind védekezés terén. A pontszerzők ará-
nyaiban is megmutatkozik, hogy csapatként játszot-
tak a gyerekek, ahol csodás passzokat is láthattunk 
több esetben! Edzőként öröm volt látni, ahogy a gye-
rekek alkalmazták az edzésen újonnan tanultakat 
(lefordulás, elszakadás, precíz védekezés és gólpasz-
szok meglátása). Kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
Bozsolik Szabolcs védekezésével, labdaszerzéseivel és 
gyors ziccereivel, Ruppert Edmond gyors indulásai-
val, Komonyi Balázs kiváló védekezésével. Továbbá 
Gáll Kristóf, Papp Zente, Kiss Áron, Grill Zoltán, 
Bárdos Bianka, Heberling Balázs is sokat tettek hoz-
zá az eredményhez. A csapat többi tagjának játéká-
val is nagyon elégedett vagyok: Papp Zaránd, Kósa 
Réka, Matzkovics Dóra, Indrich Krisztina, Besszer 
Zsolt. A második mérkőzésen végig szoros mérkőzést 
láthattunk, és bár látszott: csapatunkban több van, 
de sokat hibáztunk, amit az ellenfél ügyesen kihasz-
nált. Az utolsó negyedet 12-16-os hátrányból kezd-
tük, ahol még bíztunk a győzelemben, de sajnos úgy 
tűnt, kevés volt a tartalék, és még jobban elhúzott 
az ellenfél csapat, ezzel biztosabb győzelmet aratott 
felettünk. Gratulálunk a győzelemhez Oroszlánja-
inknak, valamint ezúton is a második összecsapás 
nyertesének, a Dínók csapatának is!             Tóth Máté
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Ajándék palánk a bátaszéki kosarasoknak és 4. Nyuszi Kupa forduló

Aranyos lányok (Edelényi, Sörös, Fodermayer, Csendes)

SZEKSZÁRD VÁROSKÖRNYÉKI ÚSZÓVERSENY
Viktória, Horváth Dominik, Sörös 

 Bozsó Máté, Rup-
pert Edmond, Fekete Sára, Bozso-
lik Ákos, Zoltán Nóra, 

3. hely:

Sörös Noémi; 
Sarolta, Lovrics Adrián, Péter 

Boglárka, Farkas András, 

(Folytatás az előző oldalról.)
A kérdés addig is, hogy sikerül-e dobogóra jut-
ni országos versenyen. Nem tudjuk még, de azt 
biztosan állítom, a kérdést nap mint nap, kilomé-
terről kilométerre feltesszük magunknak. Hajrá 
bátaszéki úszók! A legjobbak vagytok!

A megyei diákolimpia érmesei:
1. hely: Mattenheim Bálint (gyors, hát), Sörös 
Noémi (hát), Bozsolik Ákos, Farkas András, Fe-
kete András, Mattenheim Bálint (gyorsváltó), 
Edelényi Nóra, Csendes Szonja, Fodermayer Esz-
ter, Sörös Noémi (gyorsváltó);

2. hely: Rajnai Viktória (gyors, hát), Foder-
mayer Eszter (mell), Farkas András (hát), Raj-
nai Viktória, Zoltán Nóra, Tóth Nóra, Vörös 
Vanessza (gyorsváltó), Schmidt Levente, Fló-
derer Károly, Papp Tamás, Horváth Dominik 
(gyorsváltó);

3. hely: Bozsolik Ákos (gyors), Zoltán Nóra 
(mell, gyors), Horváth Dominik (gyors, mell), 
Sörös Noémi (gyors), Farkas András (mell), Zol-
tán Nóra (mell), Csendes Szonja (mell), Edelényi 
Nóra (hát), Szűcs Kristóf, Lovrics Adrián, Rup-
pert Edmond, Gáll  Kristóf (gyorsváltó).                     

-akoszu-
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Bátaszéken, a „zöld házban” 3. emeleti lakás eladó. Bővíthető, 
tetőtere is beépíthető. Vagy elcserélném központ közeli, sátor-
tetős családi házra. Érdeklődni: 20/511-1618. 
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