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Fiatalok a Városért 2019

Bátaszék város polgármestere, dr. Bozsolik
róbert az év végén elismerésben részesítette mindazokat a fiatal tehetségeket, akik
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak valamely területen, és a munkájukkal öregbítették városunk hírnevét. A kitüntetés
intézmények, civil szervezetek vezetőinek
a méltatása a 2019-es évre vonatkozóan
az ifjú bátaszéki polgárok nagyrabecsülésének hangsúlyozására. A városvezető
ezen kívül külön köszönetét fejezte ki két
támogatónak, akik kiemelkedő mértékben
járultak hozzá Bátaszék gyarapodásához,
a helyi fejlesztések és programok sikeres
megvalósításához. 2019-ben Dávid Tamás,
a Keleti Agrár Kft. cégcsoportvezetője, és
szoboszlai Zsolt, a J. lasfar KFT. ügyvezetője részesült mecénás díjban.

a kitÜntetett diákok
szabó Hanna
Hanna a bátaszéki
óvoda 1-es csoportjának a kiemelkedő tagja. Középső csoportos kora óta vesz részt
rajzpályázatokon. A munkája mindig pontos, precíz, odafigyel a részletekre. Gyö-

nyörű rajzai többször elismerést is nyertek.
Óvodai, városi rendezvényeken szívesen
szerepel. A szabadidejében sem unatkozik,
oszlopos tagja a Best street Team tánccsoportnak.

tÖrÖk ramóna
Klarinét szakos
növendék, a Bátaszéki ii. Géza Gimnázium és a szekszárdi liszt Ferenc Zeneiskola
tanulója, tagja a szekszárd Klarinét Kvartettnek és a Bátaszéki ifjúsági Fúvószenekarnak. 2019-ben második alkalommal
jutott be az Országos Klarinétverseny döntőjébe, ahol különdíjban részesült. A szekszárd Klarinét Kvartettel kiemelt arany
minősítést és kategória győzelmet ért el a
Vii. Bajai regionális Kamarazene Találkozón, valamint arany minősítést szereztek a
székesfehérvári XiV. Országos Alba-regia
Kamarazene Verseny selejtezőjén, így a
döntőben is játszhattak.
scHrotH anna
Annát két intézmény és egy egyesület is javasolta elismerésre. A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános iskola Alapfokú művészeti iskola

zeneiskolai növendéke trombita szakon.
Példás szorgalmával, megbízható munkájával, kiemelkedő teljesítményével példát
mutat a társainak. A Bátaszéki ii. Géza
Gimnázium 12. osztályos tanulója. Az eddigi évfolyamokat jeles tanulmányi eredménnyel, példás magatartással és szorgalommal teljesítette. Német nyelvből jeles
előrehozott emelt szintű érettségije révén
középszintű nyelvvizsgát szerzett, angol
nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A Bse Kosárlabda szakosztály életének évek óta aktív resztvevője, játékosa.

kis lia liána
A Bátaszéki Kanizsai
Dorottya Általános iskola Alapfokú művészeti iskolája festészet szakos tanulója.
rendkívül fogékony és kreatív tanuló.
Nagy lelkesedéssel, gyorsan és igényesen
dolgozik. rengeteg rajzpályázati eredménye
van. A szekszárdi művészetek Háza fényfestéséhez készített tervét, és a Babits iskolába
küldött pályamunkáját minden évben díjazták. A Nemzeti Fejlesztési minisztérium európai mobilitási Hétre kiírt országos pályázatán is elismerésben részesült.
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Hegyesi norbert A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános iskola Alapfokú
művészeti iskolája festészet szakos tanulója. Nagy kitartással, és aprólékos műgonddal készíti a munkáit. igényes, látványos
alkotásait gyakran kiállítják és díjazzák
különböző rajzpályázatokon. legutóbb
a Generali Biztosító „Biztonságos közlekedés” című országos pályázatán értékes
könyvutalvánnyal jutalmazták.
berlinger gréta
második osztályos kora óta a művészeti iskola tanulója.
Fokozatos fejlődés jellemző a munkájára.
Biztonsággal, igényesen és bátran használja mindegyik eszközt. A pécsi művészeti
iskolába, grafika szakra jelentkezik. elsajátította a felvételihez szükséges tudnivalókat. Kimagaslóan jól sikerülnek a látvány
utáni tanulmányrajzai, legyen az portré,
csendélet, vagy akár mértani testcsoport.
Több pályázaton eredményesen szerepelt,
az évek során voltak megyei és országos
szintű díjai is.
kósa réka
A rajz tagozatos munkája mellett 5. osztálytól a művészeti iskola tanulója. már kisgyermekkora óta
a legkedveltebb tevékenysége a rajzolás.
számára ez az önkifejezés egyik legfontosabb eszköze, a vázlatfüzetét folyamatosan
magánál hordja, amelybe otthon is sokat
rajzol. Kifejező, látványos és magas szintű
munkáit megyei és országos pályázatokon
is elismerték. réka a jelentkezését a Kaposvári művészeti szakközépiskola grafika
szakjára adta be.

táncolni, hogy az oktató elfoglaltsága esetén ő vezeti a táncórát. Fiatal kora ellenére
bizonyítja azt, hogy a gimnáziumi tanulás
mellett még lehet mást is magas szinten
művelni, amivel őrzi a hagyományokat, és
öregbíti Bátaszék hírnevét.
Dávid a BátaszézÖrényi dáVid
ki Felvidék Néptánc egyesület utánpótlás
csoportjának meghatározó és oszlopos tagja. A szülei is az egyesület táncosai voltak,
így már 6 hónapos kora óta aktívan részese
volt a táncpróbáknak, programoknak, fellépéseknek. 2009-ben, 2 évesen már verbunkot táncolt az együttes férfi tagjaival
a felvidéki Zselízen. Az évek során a Felvidék Tánccsoport művészeti vezetőinek
irányításával lett pontosabb, kiforrottabb
a tudása. 2018. novemberében jelentkezett
a Dél-dunántúli regionális Gyermek szólótáncversenyre. A verseny március 9-én
került megrendezésre szekszárdon. Dávid
vasvári verbunkot és frisset táncolt, amelyért kiemelt arany minősítésben részesítette a szakemberekből álló zsűri.

molnár Pál 12 éves, általános iskolai tanuló. A sok elfoglaltsága mellett jutott
ideje arra is, hogy részt vegyen a Bukovinai székelyek Országos szövetsége által
szervezett, és Nagymányokon rendezett
sebestyén Ádám mesemondó Versenyen,
képviselve Bátaszéket és a bátaszéki székelyeket. A versenyen a zsűri és annak elnöke, Kóka rozália olyan nagyra értékelte a
szereplését, hogy egyetlenként a szereplők
közül meghívta, „elküldte” Kolozsvárra, a
Kárpát- medencei gyermekek mesemondó
versenyére, ill. gálájára.

Farkas leVente
A Best street
Team meghatározó személyisége. Csapatban, duóban, trióban megállja a helyét,
amit bizonyítanak az országos bajnoki
címek mellett az európa-bajnoki eredményei is. A 2019-es balatonfüredi eB-n
formációban második helyet szereztek,
trióban aranyérmet nyertek. Jelenleg a
Bonyhádi Petőfi sándor evangélikus Gimnázium tanulója, a tanulmányi eredménye
eléri a 4,7 átlagot.

Patonai Viktória
Noha rendelkezik székely gyökerekkel, de a közösséggel a székely Unokák Tánccsoportba való
belépésével került közelebbi kapcsolatba. lelkiismeretesen részt vesz a csoport
munkájában, és annyira szépen és jól tud

mateJcsek VaJk
Vajk havonta 2-3
sakkversenyen vesz részt, amelyeken általában dobogós helyezést ér el, javarészt az
első helyért járó kupával és aranyéremmel.
Az „egyenlege” összesen 8 db kupa az első
helyezésekért, és emellett a megyei diáko-

limpiai első helyezés. mellette 3 db ezüst-,
illetve 3 db bronzérem a mérlege. A sakktáborok és a decsi régiós sakkedzések
rendszeres résztvevője. Tavaly a bátaszéki
felnőtt sakkcsapattal is részt vett a megyei
bajnokságban. emellett kosarazik, iskolai
futóversenyeken ér el eredményeket, és a
triatlon versenyeken is dobogós általában.
15 éve aktív tagja a
galla kata
Heimat Tánccsoportnak. rendszeresen
jár a próbákra, részt vesz a városi rendezvényeken, itthoni és vidéki fellépéseken egyaránt. mindig, mindenben lehet
rá számítani, nagyon lelkiismeretesen és
szeretettel bánik a gyerektáncosokkal. Ő
is munka mellett (pénzügyi ügyintéző)
tanul a szegedi egyetemen gyógypedagógiát.
elekes Fanni
Fanni 9 évesen kezdett táncolni az édesanyja bíztatására.
sváb gyökerekkel rendelkező család tagja,
ahol az identitás és a német nyelv fontos
szerepe az életének. Az általános és középiskola mellett rendszeresen járt a csoport
próbáira, fellépéseire. itthon és a vidéki
fellépéseken öregbítette Bátaszék város és
a Heimat Tánccsoport hírnevét. Jelenleg
a Corvinus egyetem Politikatudományok
szakán tanul.
treszner noémi
A Bátaszéki ii.
Géza Gimnázium 12. osztályos tanulója.
Az eddigi évfolyamokat jeles tanulmányi eredménnyel, példás magatartással és
szorgalommal teljesítette. Német nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett, és
jeles előrehozott emelt szintű érettségivel
rendelkezik német nyelvből. igazi közösségi ember, akinek szervező és segítő
munkájára mindig lehetett számítani.
emellett mórágyon rendszeresen lovagol.
elvégezte a lovas terapeuta-segítő tanfolyamot, így az önkéntes munkájával segíti a lovasok képzését és a beteg gyerekek
gyógyulását.
szilágyi lili
A Bátaszéki ii. Géza
Gimnázium végzős tanulója. Kimagasló
eredményeket az idegen nyelvek tanulásában ért el. előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát tett német és angol nyelvből is
kitűnő eredménnyel, amellyel nyelvvizsgát
szerzett, emellett komplex nyelvvizsgája is
van angol nyelvből. Az énektehetségével
kitűnt a társai közül, ezzel színesíti az iskolai és a városi programokat.
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Fábián Patrik A Bátaszéki II. Géza
Gimnázium 12. osztályos tanulója. Az eddigi évfolyamokat jeles tanulmányi eredménnyel teljesítette. Előrehozott emelt
szintű érettségi vizsgát tett informatika
tantárgyból és angol nyelvből kitűnő eredménnyel. Emellett angol nyelvből nyelvvizsgát is szerzett. A megyei és országos
szintű tanulmányi versenyeken elért rangos helyezéseivel méltóképpen képviselte
gimnáziumunkat és városunkat. Informatikából az előző tanévben bejutott a Pannon Egyetem által szervezett PENDROID
programozás- és alkalmazásfejlesztő verseny országos döntőjébe. Idén továbbjutott informatikából és angol nyelvből is az
OKTV versenyen, és mindkettőből bejutott az országos döntőbe.
Káldi Blanka
Blanka a nemzetiségi németes 8. c osztály tagja. Minden
évben oklevélben részesült példamutató
magatartásáért, kitartó szorgalmáért, kitűnő, ill. jó tanulmányi eredményéért. Az
osztályközössége megbecsült tagja. Óvodás kora óta táncol a német nemzetiségi
tánccsoportban. Eleinte mint táborozó,
mostanra mint ifjú segítő tevékeny résztvevője a nemzetiségi táboroknak is. Rendszeresen jár a táncpróbákra, és hosszú évek
óta a tánccsoportban végzett munkájával,
a fellépésekkel emeli a városi ünnepélyek
színvonalát.
Bozsolik Szabolcs A nemzetiségi németes 8. c osztály tanulója. Elsős kora
óta rendszeresen oklevelekkel ismerték el
példamutató szorgalmát, magatartását,
kitűnő és jó tanulmányi eredményeit. Állandó versenyzője az iskolai tanulmányi
versenyeknek. A legfőbb sikereit természettudományos, német nyelvi és KRESZ
versenyeken érte el. Határozott elképzelése
van a jövőjével kapcsolatosan: erdész szeretne lenni.
Ludwig Ramón
Ramón nyolcadik
éve az általános iskola egyik nemzetiségi
németes osztályának a tagja. Jó magatartását és tanulmányi eredményeit minden
tanévben oklevéllel, jutalomkönyvvel ismerték el. A DÖK egyik oszlopos, megbízható tagja. Minden megbeszélésen részt
vesz, az iskolai rendezvények tevékeny segítője. Számos versenyen indult, és szinte
mindegyiken valamilyen előkelő helyezés
büszke tulajdonosa lett. Az érdeklődési
köre szerteágazó, indult matematika, né-

met, angol, környezetismeret, helyesírás és
informatika versenyeken is.

Dózsa-Pál Janka Janka a Kanizsai
Dorottya Általános Iskola 8. b rajz tagozatos tanulója. A fiatal kora ellenére felnőttes
empatikus képességekkel rendelkezik, a
társait tanácsokkal látja el, az ötleteivel és
a jó tanácsaival kivívta a társai tiszteletét.
Igazi szóvivő alkat, rendszeresen közvetíti
az osztály és a tanulók érdekeit a tanárok
felé. A rajztagozaton is kimagasló munkát
végez. A grafikai tervezőmunkában sokszor egyedi ötletei vannak.
Papp Zente Zente a Kanizsai Dorot�tya Általános Iskola 8. b osztálya rajz tagozatos tanulója. Az osztály, az iskola közösségi életében tevékenyen részt vesz, színesítve
ezzel az intézményi programokat. Tisztelettudó diák, aki a felnőttekkel is nagyon gyorsan megtalálja a közös nevezőt. A tanulmányi eredménye kiváló. A helyi kosárlabda
életében évek óta aktívan részt vesz. A rajz
tagozatos munkája kimagasló.
Bárdos Bianka
Érdeklődő, fogékony, kreatív tanuló. A feladatait mindig
maximálisan igyekszik megvalósítani. Az
iskolai eredményei kimagaslók. Kitartó és felelősségteljes diák. Bianka a Best Street Team
tagja, és a városi rendezvényeket rendszeresen színesíti a táncfellépéseivel és a sugárzó
egyéniségével. A Duna-Dráva Nemzeti Park
országos pályázatán II. helyezést ért el, a bátaszéki roma rajzpályázaton fődíjas lett.

a munkája. Érdeklődő, fogékony és lelkesen tevékenykedő diák. Az alkotásaival
sokszor szerepelt megyei kiállításokon.
Pomsár Anna Anna életében a kosárlabda a mindennapok része is, hiszen
a szülei révén nem csak az edzésen találkozik a sportággal. A harmadik bajnoki
szezonját kezdi játékosként. Az országos
U11-es bajnokságban játszó csapat meghatározó tagja. Az edzésmunkája példaértékű, pontos, figyelmes, szorgalmas, a
csapattársaival segítőkész. A „parketta”
mellett a színpadi deszkákon is magabiztosan ki tud állni, a mesemondásban kiemelkedő, számtalan verseny díjazottja, és
az iskolai énekkar tagja is.
Komonyi Balázs
Balázs maga a
lendület és lelkesedés. Legyen szó edzésről
vagy bajnoki mérkőzésről, mindig az utolsó pillanatig küzd. Fegyelmezett, gyorsan
tanul és vezető egyéniség a csapatában. Jellemzően az ellenfél legjobb játékosát őrzi,
állhatatosságával, lábmunkájával, állóképességével alaposan meg is keseríti az életét. A védekezés mellett a támadó térfélen
is lehet rá számítani, csapata egyik legjobb
pontszerzője. Az ész és a sport közötti erős
kölcsönhatás egyik remek példája, kiváló
sportteljesítményéhez kiváló tanulmányi
eredmény társul. A Kosárlabda Szakosztály további sok sikert, eredményt, kitartást kíván!
Gáll Péter
Peti már sok éve a BSE
sportolója, a futball mellett karatézik is.
Jelenleg az ifjúsági csapat meghatározó játékosa. A szorgalma az évek során nem kopott, sőt talán még elszántabb lett. Kipróbálta magát az UFC Szekszárd színeiben
is, az utánpótlás NB III-ban szerepelt egy
évig. Az edzéslátogatottsága példás, a mérkőzéseken több poszton is képes jó játékra.

Szikszai Tímea
Tímea a Kanizsai
Dorottya Általános rajz tagozatos tanulója.
A tanulmányi eredménye kiváló, csendes,
jól nevelt, tisztelettudó diák. Aktívan részt
vesz az iskolai tanulmányi versenyeken és
a közösségi munkában egyaránt. A rajztagozaton és a művészeti iskola grafika-festészet szakán is folyamatosan kiemelkedő
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A sport mellett a zene tölti ki a szabadidejének a nagy részét. Több éve gitározik, a
testvérével már sokszor felléptek városunk
rendezvényein.
izsák Fruzsina
Fruzsina a Bátaszék se Karate szakosztályának ifjú tehetsége, az általános iskola 4. évfolyamos tanulója. Nagyon jó képességű, hajlékony és
gyors versenyző. Annak ellenére, hogy a
pályafutása ebben az évben indult útjára,
már a nevesebb hazai és nemzetközi versenyeken dobogóra tudott állni. A legnagyobb hazai versenyeken, mint a Tatami
Kupa és a WKF magyar Bajnokság a dobogó legmagasabb fokára tudott állni, de
a hazai rendezésű FeW európa Bajnokságon is éremmel kényeztetett bennünket.
A 10-11 éves lány kata csapat arany, és a
8-9 éves lány kumite csapat ezüstérmese
lett, de egyéni kata és kumite versenyszámokban is ezüst és bronzéremre tett szert.
HeFner zsóFia Zsófi a Bátaszék se
Karate szakosztályának ifjú tehetsége, és
az általános iskola 5. évfolyamos tanulója.
Zsófi igazi energiabomba. Ő is a 2019-es
évadban kezdett el magasabb szinten versenyezni, amelynek köszönhetően megnyerte hazánk két legkomolyabb nemzeti
versenyét, a WKF magyar Bajnokságot és
az Országos Diákolimpiát is, továbbá ő is
helyet kapott a hazai rendezésű FeW eu-

Donát rendkívüli
Puskás donát
vizuális tanulási képessége nagyon hamar
kiderült, már egészen a kezdésnél érezhető volt, hogy az alkatát és a képességeit
tekintve nagyon jó katás, azaz formagyakorlatban jeleskedő versenyző válhat belőle. Kitartó edzésmunkával nagyon hamar
a WadoKarate elitben találta magát, ahol
a stílusversenyeket rendre megnyerte. A
WKF magyar Bajnokság ezüst, az Országos Diákolimpia aranyérmese lett. Donát
is helyet kapott a hazai rendezésű FeW európa Bajnokság válogatott keretében, ahol
a 10-11 éves fiú kata csapattal aranyérmet
szereztek, de csapatbajnoki címét még egy
egyéni bronzzal is meg tudta fejelni.
elekes máté
máté megszakíthatatlan harcos, kitartó versenyző, aki képes az
utolsó pillanatokban is fordítani a meccs
képén. minden adottsága megvan, hogy
néhány éven belül a legnagyobb versenyzők névsorába iratkozzon fel, és az utánpótlás példaképévé váljon. Az edzésmunkáját is a rendszeresség és a pontosság
jellemzi, rendkívüli állóképessége és szorgalma a legnagyobb versenyek bajnokaivá
tette 2019-ben. Tatami Kupa és WKF magyar Bajnok, de nem volt olyan verseny az
idényben, ahol máté nem tudott volna dobogóra állni. Ő is helyet kapott a hazai rendezésű FeW európa Bajnokság válogatott
keretében, ahol a 10-11 éves fiú kata csapattal aranyérmet, a kumite csapattal bronzérmet szerzett, és egyéni küzdelemben is a
dobogó második fokára állhatott fel.
csendes szonJa
A Bátaszék se
Úszó szakosztályának sportolója, és a ii.
Géza gimnázium tanulója. egészen kiskora
óta úszik, ezért minden úszásnemben bevethető sportoló, de fő száma a 100 méteres
mellúszás. Nagyon jó alkata van az úszáshoz, magas, jól izmolt, erős versenyző. már
több ízben állt a megyei diákolimpiai dobogóján, és volt országos diákolimpia pont-

rópa Bajnokság válogatott keretében, ahol
az egyik legeredményesebb versenyzőként
zárta a programot. A 10-11 éves lány kata
csapat aranyérmese, a lány kumite csapat
bronzérmese. egyéni kumite versenyszámban feliratkozott a legnagyobbak közé egy
aranyéremmel, és formagyakorlatban is
csak egy hajszállal maradt alul a legfényesebb éremért. 2 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmével szinte biztosan ott lesz a jövő évi
macedoniai eB-n.

szerző helyezettje is csapatban, de 2019ben megtörtént az áttörés: a megye legjobb
mellúszója lett a diákolimpián, amelynek
köszönhetően ő képviselheti Tolna megyét
a 2020-as budapesti országos diákolimpián.
Andris a Bátaszék
Fekete andrás
se Úszó szakosztályának sportolója, és a
ii. Géza Gimnázium tanulója. rendkívüli szorgalmú, szerény és igazán szerethető
sportoló, aki képes megszakítani magát
minden edzésen. Andris jelenleg az úszó
szakosztály, de feltételezhetően Bátaszék
leggyorsabb vízben közlekedő embere, aki
1:03-as 100 méteres gyorsúszó idejével az
eddigi leggyorsabbak közé is feliratkozott.
Nagyon céltudatos, jól összpontosító versenyző, aki képes felülmúlni önmagát. év
elején sem gyors, sem pedig mellúszásban
nem talált legyőzőre megyei szinten, 2019
második felében pedig már legfiatalabbként indult a középiskolások megyei megmérettetésén, ahol 3. helyezést ért el gyorsúszásban, és második lett mellúszásban.
Fodermayer anna
Panni a Bátaszék se Úszó szakosztályának sportolója, és
a ii. Géza Gimnázium tanulója. A lány csapat húzóembere, példaértékű sportember és
diák egyaránt. A hátúszó technikájára évek
óta nem találnak ellenszérumot a megyei
riválisok, úgy szeli a vizet, ahogy azt senki
a közelben. Panni már megdöntött minden
létező helyi rekordot, a valaha leggyorsabb
hátúszó, a legtöbb megyei diákolimpiai címet birtokló versenyző, és azon kevesek
egyike, aki már az országos diákolimpiai
dobogóra is felállhatott. 2019-ben sem hát,
sem mellúszásban nem talált megyei legyőzőre, országos diákolimpián 5. helyen zárt.
mattenHeim Janka Janka a Bátaszék se Úszó szakosztályának sportolója,
és a helyi gimnázium tanulója. minden
úszásban bevethető sportoló, de fő száma
a gyors- és a hátúszás, ezért sok esetben a
váltó egyik alapembere. 2019-ben a fő számaiban megyei ezüstérmes lett, de ő is szerepelt már országos diákolimpián.
a megjutalmazott diákok és sportolók
mellett szeretnénk köszönetet mondani
a pedagógusoknak, az edzőknek, a felkészítőknek, akik nevelték, irányították, és
ha kellett, buzdították a tanítványaikat,
a sok siker a közös munkájuk gyümölcse!
további jó munkát, és szép eredményeket
kívánunk nekik 2020-ban is!
CséeL

Keressen bennünket a Facebookon is!

4

www.facebook.com/bataszekvaros

2020. JANUÁr 13.

ö s ztönd í j

Bursa Hungarica

December 13-án Zsikó Zoltán, Bátaszék
Város Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke adta át a Bursa Hungarica ösztöndíjakat. A Keresztély Gyula
Városi Könyvtárban összegyűlt tanulóknak
Zsikó Zoltán köszöntőjében arról beszélt,
hogy magát nem tartja különleges tehetségnek, de a kitartásának köszönhetően hivatásában sikereket tudott elérni.
Erre biztatja azokat a fiatalokat
is, akik 2020-ban tanulmányaikhoz ösztöndíjba részesültek
Bátaszék Város Önkormányzata
és a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatnak köszönhetően.
Ők azok a fiatalok, akik Bátaszék jövőjét jelenthetik átvéve a
stafétát az idősektől, megőrizve
az értékeket. A KOIS Bizottság elnöke kihangsúlyozta azt a
fontos hármas egységet, amel�lyel ez elérhető és útravalónak is
adható: kitartás, tudatosság és a
szorgalom. Az idén 20 ösztön-

díjpályázat érkezett be, melyből 17 kapott
pozitív bírálatot. Az önkormányzat által 10
hónapon keresztül eljuttatott, egyenként
5000–11000 Ft közötti összeg mellé a Bursa
Hungarica alapítvány plusz 5000 Ft-ot biztosít havonta a középiskolások és felsőoktatási intézményekben tanuló bátaszéki
diákok számára. Adorján Ildikó, Adorján

László, Csillag Orsolya, Mayer Dóra, Mezei Réka, Pécsi Zoltán, Szabó Petra, Szegedi
Sebestyén, Szegedi Márton Dezső, Morvai
Levente, Elekes Martin, Sárközi Tirza, Tanner Sára, Győri Edina az „A” típusú, míg
Szilágyi Lili, Bárdos Antónia és Schroth
Anna a „B” típusú ösztöndíjban részesültek. Az ünnepi alkalmon dr. Bozsolik Róbert polgármester is arra
ösztönözte a fiatalokat,
hogy tanulmányaikat elvégezve, a biztos tudás
birtokában térjenek vis�sza szülővárosukba, mert
úgy véli, Bátaszéken a kisvárosi élet feltételei megvannak a nyugodt, boldog
élethez. A megszerzett
tudásukat pedig itt kamatoztassák, hiszen bennük
van Bátaszék jövője.
A fiataloknak a tanulmányaikhoz sok sikert
kívánunk!
ok

Elérhető az ingyenes WiFi hálózat
Bátaszék számos pontján

Sajtótájékoztató keretében adták át december 5-én hivatalosan is a WiFi4EU
rendszert, amely Tolna megyében az elsők
között üzemelhet.
Az Európai Bizottság által kiírt „WiFi4EU
– az internetkapcsolat helyi közösségekben
történő előmozdítása” elnevezésű pályázaton Bátaszék támogatást nyert ingyenes,
vezeték nélküli internet-kapcsolati pontok
kiépítésére. A pályázat célja, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így például a
parkokban, a köztereken, a középületekben,
az egészségügyi központokban és a múzeumokban Európa-szerte ingyenes, nagy sebességű, vezeték nélküli internetkapcsolat
álljon a lakosok, és az Európába látogatók
rendelkezésére. A bátaszékiek városszerte
11 ponton férhetnek hozzá mostantól ingyenesen a világhálóhoz.
A WIFI4EU névre keresztelt hálózathoz
okostelefonján bárki könnyedén tud csatlakozni:
– Nyissa meg a telefon Beállítások alkalmazását.
– Koppintson a Hálózat és internet,
majd WiFi lehetőségre.

– Kapcsolja be a WiFi használata beállítást.
– Koppintson a listában szereplő WiFi
4EU hálózatra. A hálózathoz kapcsolódáshoz jelszóra nincs szükség, egy Adatvédelmi szabályzatot kell csak elfogadni, majd a
belépésre kattintani.
– A csatlakozás után a hálózat neve alatt
a „Csatlakozva” szöveg jelenik meg, és a
hálózat onnantól „Mentett” állapotú, ami
bármelyik olyan bátaszéki ponton, ahol
kiépített hálózat van és a telefon a közelben van bekapcsolt WiFi-vel, a telefon automatikusan csatlakozni fog. Fontos tudni,
hogy az ingyenesen elérhető WiFi4EU
rendszerre kapcsolódva 60 percig használható folyamatosan a hálózat, ha továbbra
is szükség van az internetre, azonnal újra
lehet csatlakozni! A szolgáltató arra kéri
a felhasználókat, ha a telefon nem kapcsolódik az ingyenes WiFi-ponthoz, hívja
a 1223-as számot, és jelezze a problémát!
Köszönjük!
Kellemes böngészést kíván Bátaszék Város Önkormányzata az Európai Bizottság
támogatásával!
ok

A létrehozott WiFi pontok
az alábbiak:

1. Besigheim játszótér (Babits u.)
2. Gyermekorvosi rendelő (Budai utca 61.)
3. Rendelőintézet (Kossuth Lajos u. 54.)
4. Iparos Kávézó (Árpád u. 13.)
5. Sportcsarnok (Budai utca 9.)
6. Számvevőség épülete (Budai utca 7.)
7. Turisztikai Információs Pont (Budai u. 4.)
8. Piac tér (Hősök tere 4.)
9. Művelődési ház (Szent István tér 7.)
10. Központi buszmegálló (Szentháromság tér)
11. Tájház (Szabadság u. 24.)

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

2020. január 13.

5

éVFOrDUlÓ

135 éVe szÜletett micHéli miHály
SVÁB PARASZTGYEREKBŐL BÁTASZÉK BÍRÓJA, ORSZ ÁGOSAN ELISMERT
MEZŐGAZDASÁGI SZ AKEMBER, KIRÁLYI GAZDASÁGI TANÁCSOS
michéli mihály 1885. január 14-én született
Bátaszéken, katolikus földműves családban.
szülei magyar érzelmű svábok voltak, bár
magyarul nem beszéltek. Az elemi iskola
után szekszárdon a polgári iskola 4 osztályát kitűnő eredménnyel végezte el, majd
édesapja mellett tanulta ki a mezőgazdasági termelés csínját-bínját. Csupán 19 éves
volt, amikor feleségül vette a 16 éves Herbst
magdolnát; négy gyermekük született, de a
felnőttkort csak az 1913-ban született mihály fiúk érte meg. A „nagy háború” kitörésekor népfelkelőként vonult be, 1916-ban
orosz hadifogságba esett. 22 havi fogság
után 1918 tavaszán sikerült megszöknie és
visszatérnie Bátaszékre.
A háború után kapcsolódott be Bátaszék közéletébe és lett a képviselőtestület
virilis tagja, azaz a legtöbb adót fizető polgárok jogán jutott a testületbe. Bátaszék
bírójának 1931 februárjában egyhangúan
választotta meg a testület, majd 1934-ben
és 1937-ben ismét megerősítették ebben a
tisztségében. Az ő hivatali ideje alatt szervezték újjá Bátaszék utcahálózatát, ekkor
költözött a jelenleg is használt épületbe a
Községháza. 1933-ban levélben fordult az
alispánhoz, a külföldről kényszerből hazatért és itthon munka nélkül tengődő 500nál is több építőipari munkás érdekében,
hogy azokat állami építkezésen lehetőség
szerint munkához juttassák. 1940 őszén –
miután a helyi testületben is megjelentek
a szélsőséges erők- lemondott bírói tisztségéről, de a képviselő-testületnek 1949-ig
tagja maradt. még 1934-ben megválasztották a megyei törvényhatóság tagjává és az
is maradt 1945-ig. A megyei politikában
való megbecsültségét jelzi, hogy előbb a
képviselőház póttagjának választották,
majd a megye jelölése alapján a felsőháznak is póttagja lett.
Politikai-közigazgatási eredményeinél
azonban sokkal jelentősebb volt gazdasági

tevékenysége. 1930. október 26-án alakult
meg a Bátaszéki Tejszövetkezet, amelynek
igazgatóságába őt is beválasztották. A helyi szinten való szövetkezés valós segítség
volt a gazdáknak, de szükség volt a magasabb szinten való összefogásra is, ezért

alakult meg 1931-ben –az országban elsőként- a Tolnamegyei Tejszövetkezetek
szövetkezete, amely igazgatóságában
szintén helyet kapott, 1933-ban pedig a
szövetkezet elnökének választották meg.
michéli ekkor már országosan is ismert és
elismert szakember volt, több gazdasági
társaság vezetőségébe is meghívták-kinevezték, például 1933-ban a földművelésügyi miniszter az Országos Tejgazdasági
Bizottság tagjává, 1935-ben a Tejtermelők
Országos szövetségének alelnökévé nevezte ki, 1938-ban igazgatósági tagjává
választotta az Országos magyar Gazdasági egyesület és szintén igazgatósági tagja
volt az 1943-ban alapított Tolnamegyei
Tejszövetkezet
Hitelszövetkezetének.
1940 áprilisában a kormányzó „Michéli
Mihály bátaszéki bírónak, a Tolnamegyei

Tejszövetkezetek Szövetkezete alelnökének
és az Országos Tejtermelők Szövetsége alelnökének a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a
magyar királyi gazdasági tanácsosi címet
adományozta.”
michéli mihály Bátaszék társadalmi
életének aktív résztvevője volt: kapitánya
majd elnöke a Bátaszékei lövésztestületnek; tagja majd 1936-tól elnöke a Bátaszéki Önkéntes Tűzoltótestületnek; tagja, egy
időben pénztárosa a katolikus egyházközség képviselő-testületének. A magyarországi németeket megosztó Volksbund-Hűségmozgalom vitában ő egyértelműen a
Hűségmozgalom pártján állt, annak legfőbb bátaszéki szószólója volt.
1945 tavaszán még aktívan politizált,
egy alispáni vizsgálat keretében például
szót emelt a bátaszéki svábok internálása, fogvatartásuk körülményei ellen. 1945
őszén országszerte népfőiskolai oktatást
szerveztek a bukovinai gazdák számára,
hogy megismertessék őket a környéken
hagyományosnak számító, de számukra
eddig ismeretlen termelési módszerekkel;
a bátaszéki népfőiskola egyik oktatója épp
michéli mihály volt. Az új hatalomnak egy
ideig még szüksége volt gazdasági tapasztalataira, ennek ellenére 1948-ban felkerült a
kitelepítendők listájára. mentesítése érdekében -szinte egyedülálló módon- minden
párt kiállt mellette, kérte felmentését, amit
végül meg is kapott. 1949-ben, a mezőgazdaság „szocialista átszervezése” kapcsán
19 hold földjét „ajánlotta fel” a bátaszéki
lenin TszCs javára, ami azonban nem volt
elég ahhoz, hogy 1951-ben ne kerüljön kuláklistára…
michéli mihály 1953. április 14-én halt
meg és miután egyetlen felnőtt gyermeke,
fia 1943-ban a Don-kanyarban elesett, halálával a michéli-család ezen ága kihalt.
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székely rendezVények
messze tŰnő gondolatokkal

maroknyi székely
– otthon az ötödik hazában

2019. december második hetében érdekes és nagy érdeklődés mellett zajlott két
rendezvényünk volt a kultúrotthonban.
December 10-én vetítették a „maroknyi székely – otthon az ötödik hazában”
című dokumentumfilmet, ami az elejétől
a végéig a bukovinai székelyekről szól.
Az egész estés film, amelyet Kindl Gábor
rendezett madéfalvától a mostani lakóhelyünkig végigkíséri népcsoportunk
hosszú szenvedéseinek helyszíneit, történelmünk sorsfordulóit 1764-től 2019-ig.
mindenkit nem tudtak megszólaltatni,
még azok közül sem, akik ott Bukovinában születtek, de a kiragadott képekből
átjött, érezhető volt az a sok szenvedés,
újrakezdési kényszer, amit e nép végigélt,
és részben él ma is. Ugyanis még nem felejtettük el sem erdélyt, sem Bukovinát.
még Bácskát és az Al-Dunát sem! A sok
megtöretés ellenére még létezünk és van
még szervezett formában is bukovinai
székelység. Az egyik legnagyobb értéke a
filmnek, hogy ébren tartja, felszínen akarja tartani az érdeklődést a népcsoportunk iránt. Későn érő típusok vagyunk!
Csak felnőtt fejjel érdeklődünk, kutatunk
utána, hogy kik is vagyunk, és mi végre

vagyunk itt ebben a világban. Közben elmegy mellettünk az idő, lassan elhalnak
azok, akik még Bukovinában születtek,
akik Bácskában születtek és nem lesz,
akitől információt kérjünk arról, hogy
hogyan is volt, mi is volt régen. Akkor
még három generáció élt egy fedél alatt,
és mindenki tudott mindent: a kisgyerek
szeme előtt születtek a kistestvérek és haltak meg az öregek, és a ház körüli munkát
az állattartással, a földműveléssel együtt
tanulta meg mindenki, szinte az anyatejjel együtt szívta magába. A mindennapi
élet adta a hagyományokat és nem kellett külön tanulni. így mindenki tudott
mindent. és sokan voltak. Az 1764 évi
madéfalvi Veszedelem, a kb. 10-15 éves
csángóknál töltött idő után, az 5 falu
megalakulását 1776-1786-tól az 1941 évi
eljövetelig a bukovinai székelyek lélekszáma meghúszszorozódott. Nem okozott gondot, ha háború vagy harc idején
az első sort levágták, lelőtték, akkor a
második sor állt helyére és azok is mindent tudtak, teljes értékű harcosok voltak. Ugyanis a székely szabadságszerető
nép és, ha jött az ellenség a saját testével
védte az országot, a Kárpát-medencét. így
cserébe nem kellett katonáskodni és még
ehhez egyéb adókedvezmények is jártak. A
szabadságuk az életüknél is fontosabb volt!

ebben a szociálliberális, globalizált világban egyesek sajnos átestek a ló túlsó oldalára: már önmagától is megszabadultak.
Vannak, akik nem járnak a saját rendezvényeinkre, pedig az fontos lenne, hiszen
nekik készül, értük van. Hiszen csak a közösség „neveli” fel az embert, csak az tartást a gerincnek. Különben is mi közösségi
emberek vagyunk, közösségben tudunk
kiteljesedni és leginkább ott érezzük jól magunkat. mára ezek az eredeti közösségek felbomlottak, tönkrementek. Kár! De mi még
megvagyunk. most építjük újra magunkat!
December 10-én, kedden másodszor volt
szerencsém átélni, hogy a filmet néző közönség könnyekig meghatódik a film hatására. mert könnyen beleélte magát, hiszen a

génjeiben, a vérében van a film egész története, csak eddig még nem jött elő, így öszszefoglalva még nem érezte át. Hihetetlen és
csodálatos! Noha voltak vidékiek is, akkor is
a kultúrotthon tele volt és nagyon szép este
volt. én köszönöm szépen! Bárcsak minden érdeklődő ott lehetett volna, mert úgy
becsülöm, hogy itt Bátaszéken legalább 500
lélek van, akiknek így vagy úgy van köze vér
szerint is a bukovinai székelyekhez. és egy
ilyen este felkeltheti a szunnyadó érdeklődést, felszínre hozhatja azt az érzést, amiről
a fentiek szólnak. és ez jó! ez kell! Csak így
tudunk megmaradni, fennmaradni, ha az
utánunk jövők tovább viszik ezt az érzést, ha
megőrzik az elért eredményeket és továbbadják, hogy megmaradjon székelynek és
magyarnak.
Kismődi István
Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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BÁTASZÉKI SZÉKELYEK BARÁTI KÖRE
köszönetnyilvánítás

meghatódva és tisztelettel megköszönjük mindazok segítségét, akik adójuk
1%-val támogatták a Bátaszéki székelyek Baráti Körét, így 82 956 Ft támogatáshoz jutottunk, amely összeget,
mint eddig is mindig hagyományőrzésre fordítottunk és fordítunk ezután is!
Köszönjük szépen!
Bátaszéki Székelyek Baráti Köre elnöksége

karácsonyváró est

A második, a december 14-én megtartott
Karácsonyváró estünk ismét szép, bensőséges és jól sikerült volt. Utána megkérdeztünk néhány vendéget és elismerően
szóltak róla, igazán jól érezték magukat.
A karácsonyvárás mindenkiben ott van,
szép dolog, de erre együtt, közösen készülni talán még szebb dolog! A karácsony előtti 40 nap, az egy böjti időszak
és az utolsó 3-4 hét az advent, amikor testünket, lelkünket felkészítjük a csodára.
Három fontos szempont van, amit a régiek szem előtt tartottak: az imádság, a böjtölés, az adakozás. A vallásos embernek
talán könnyebb, de akik gyakorló vallásos
annak is könnyű belátni, hogy pl: testünk,
szervezetünk megtisztítása bizonyos mér-

gektől, bizonyos bajoktól nem csak vallási
kérdés. ez mindenkinek jó lenne. Utána
jobban érezzük magunkat. Csupán önmegtartóztatás kérdése. A lelki böjtölés, a
megtisztulás már kicsit nehezebb dolog.
lemondani a rossz, káros dolgoktól, a
rossz szokásokról, mindenivel kibékülni,
mindenkire mosolyogni, áldott ünnepeket és minden jót kívánni. szokásainkhoz híven műsorral készültünk erre az
estére. A böjtről, az adventről nemigen
vannak szokások, ez eléggé személyes
ügy, olyan, mint a szenvedés! magáról a
karácsonyról, a felszabadult ünneplésről
viszont könyvtári irodalom van és folyamatosan születnek újak. én ott kértem a
közönséget, hogy nézzék el nekünk, nem
adventi, hanem karácsonyi műsorral készültünk, és ne legyen botránkozás, hogy
a székely Unokák Tánccsoportja táncolni
fog. A gyerekek énekeltek és táncoltak,
illésné erős Ágnes egy megható történetet mesélt el. A székely Kórus karácsonyi
énekeket adott elő, míg a tánccsoport
karácsony harmadnapi szent János köszöntőjét adta elő. ezután kis táncházzal
már a gondatlan szórakozás következett
a közönség bevonásával, pálinkázással,
zsíros kenyérrel, forralt borral és teával.
A szórakozás végén úgy váltunk el, hogy

Áldott Ünnepeket és Boldog, szerencsés
Új esztendőt! Jó lenne, ha ez az érzés, ez a
hangulat egész évben kitartana!
Boldog Új évet Kívánok:

Kismődi István

megHíVó
Tisztelettel és szeretettel hívjuk tagjainkat és minden érdeklődőt a Városháza
Házasságkötő termébe a 2020. január
27-én, 17:30-kor tartandó évi rendes
taggyűlésünkre. előtte 17:00-kor koszorúzunk a könyvtárnál.
•
•
•
•

napirendi pontok

beszámoló az elmúlt évi tevékenységről
a 2020 évi tervei, elképzelései
az új alapszabály elfogadása
egyebek

ismételten kérjük tagjainkat, hogy az
ülés érvényessége határozatképessége
érdekében a gyűlésen vegyenek részt és
észrevételeivel, hozzászólásaival segítse
az egyesület munkáját.
Köszönettel:
Bátaszéki Székelyek Baráti Köre
elnöksége!

NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET
November 28-án a gimnázium falán elhelyezett emléktáblánál koszorúztunk,
mécsest gyújtottunk. A november 25-i
malenkij robot emléknap Bátaszéken a
kitelepítések kezdetével esik egybe. még
vannak közöttünk olyanok, akik ezeket
a szomorú történéseket nem a történelemkönyvek lapjairól ismerik… Tőlük
első kézből hallva az eseményekről még
megdöbbentőbb az élmény. Nekünk, ma
élőknek kötelességünk az emlékezés és
emlékeztetés az elődök iránti tisztelet és
utódaink iránti felelősségünk okán. A tél
a disznóvágások szezonja. egyesületünk
a Német Nemzetiségi Önkormányzattal
karöltve szervezte meg immár menetrendszerűen a sváb disznóvágást a tájházban. Az elkészült finomságok a tagság
örömére az ezt követő nemzetiségi esten

fogyaszthatók is voltak. Az estet a Heimat
tánccsoport újszerű műsora nyitotta. Az
új koreográfia a kissé reneszánsz hangulatú régi német zenére megmozgatta az
egész népes tánccsoportot, kicsiket és nagyokat egyaránt – a hallgatóság nagy örömére. A disznótoros vacsorát követően
a talpalávalót a millich Duó szolgáltatta.
Az adventi készülődésből is kivette részét
a helyi németség: az Adventi forgatagban
krafli árusításával gyűjtöttünk adományt
a Gondozási Központ javára. A műsorban
pedig nagyon ügyesen és sikeresen helytálltak ifjú táncosaink az alkalomhoz illőre
átalakított fellépési repertoárral. A karácsonyi műsor nem a szokásoknak megfelelően zajlott: egy színházi előadás helybeli bemutatásával lepte meg az egyesület a
tagságot.
ESJ
Keressen bennünket a Facebookon is!
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V É RA D Á S

sokszoros Véradókat kÖszÖntÖttek

A bátaszéki Városháza millenniumi termében december 3-án ünneplésre és elismerések átadására hívták össze a jubiláló
véradókat, akik az elmúlt években folyamatosan szolgáltak példával emberségből és felebaráti szeretetből. A meghívott
25, 30, 40, 50, 60 és 80
szoros véradóknak dr.
Bozsolik róbert polgármester fejezte ki tiszteletét és köszönte meg
adományukat. Fontos –
amelyhez településünk
önkormányzata továbbra is minden segítséget
megad –, hogy a bátaszékieknek lehetőségük
legyen évente legalább
négy alkalommal helyben vért adni. Dr. Kis
mária, a magyar Vöröskereszt Tolna megyei
szervezetének alelnöke
úgy véli, hogy szervezetüknek kiemelt feladata
az új véradók bevonása, hiszen a műtéti
lehetőségek folyamatos fejlődésével egyre
több vérre és vérkészítményre van szükség magyarországon. Azonban örömteli,
hogy még mindig sokan vannak, akik
belső indíttatásból gondolják úgy, hogy
az adományozásnak ezt a módját választják. most őket köszöntötték a Városházán, akik közül volt, aki már 80-szor

élt a véradás lehetőségével. Az elismerő
oklevelet elsőként dr. Kostyálné dr. Kovács Klára vehette át, aki amellett, hogy
25-szörös véradó, már 2007 óta szervezi a
véradó napokat településünkön. A stafétát annak idején Bencs Vilmostól vette át,

akinek a munkáját is dicséri és elismeri az
az oklevél és emlékérem, amit november
27-én vehetett át Kovács Klára doktornő
Budapesten. Az ezüst emlékérmet a magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége
adományozta, amellyel dr. Kostyálné dr.
Kovács Klára a véradó mozgalomért kifejtett munkáját ismerték el. Az ünnepségen közreműködtek Csötönyi Borbála és

szilágyi lili énekszóval, Gáll Kristóf zongorán és Tanner Vilmos gitárral.

elismerésben részesültek idén

25-szörös véradásért elismerő oklevelet
vehetett át dr. Kostyálné dr. Kovács Klára,
Kőkuti Zsolt, Horváthné szekeres Gabriella, izsák Gyula
imre, Czikoréné Juhász mónika, Dózsa-Pál János, Bozsolikné Tóth ildikó, Wettstein János mihály, Zsilinczki
Géza Balázs, sümegi Zoltán,
Puskás Krisztián, mészárosné Pásztor Hedvig, Bodor
Andrea.
30-szoros véradásért Kató
Ferenc, Khizi Zsolt és izsák
Páter vehetett át oklevelet.
40-szeres véradásért elismerésben részesült Jankovits
Zoltánné, Cziner eszet, dr.
Béres Judit Teréz és szabó
Zoltán.
50-szeres véradásért Kántor Gábor, Czikora Ferenc lászló, Dobai Zoltán, Foltin Gyula és Aradi Attila
György kaptak oklevelet.
60-szor adott vért Kmet istván és 80szor volt már donor Busa lászló Zoltán. ok
minden véradónak köszönjük adományát! 2020-ban próbáld ki te is, hogy milyen véradónak lenni!

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT

kÖszÖnJÜk Önkénteseink!
Név szerint: sági lajosné ica, Kis eszter, Kürtösi Krisztián atya és munkatársai, Fekete Zoltán és Fekete Zoltánné Andrea – valamint támogatóink egész
éves segítségét, amit a Gondozási Központ Nappali intézmény idősei számára nyújtottak. Köszönjük Bátépker Kft, Papp Vilmos és Papp Gyöngyi segítségét, mely révén 26 bátaszéki idős karácsonyát varázsolhattuk szebbé. Hálával gondolunk a michéli Kft. munkatársaira és a Katolikus Karitasz tagjaira.
Köszönjük a klub orvosának, dr. Kostyálné dr. Kovács Klárának az egész éves
odafigyelését, gondoskodását és segítségét, amit időseink egészsége érdekében végzett. Kívánunk valamennyi bátaszéki szépkorúnak és családjaiknak
egészségben, szeretetben gazdag, boldog új esztendőt!
BnéSZs

Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
szilveszterkor és az újév kezdetén reményekkel és elhatározásokkal teli a szívünk.
Nekivágunk egy új esztendőnek és érezzük, tudjuk, vagy talán csak reméljük,
hogy most másképp lesz. egészségesebben
és boldogabban élünk, leszokunk a cigarettáról, megtaláljuk életünk párját, akivel
családot alapíthatunk. Nagyobb szeretettel
és több türelemmel figyelünk családunkra,
barátainkra, és ha jut még időnk és energiánk, talán magunkra is. Az óév utolsó
napja szent szilveszter pápa ünnepe, az új
év vigíliája, vagyis előestéje. A szilveszteri szokások közös célja, hogy a következő
esztendőre egészséget, bőséget, szerencsét,
boldogságot varázsoljanak.

ÚJ ÉV, ÚJ ÉLET!

tendőben. Bizonyos táplálkozási tilalmak
is kapcsolódnak ehhez a naphoz. Baromfit
nem lehet enni, mert elkaparja a szerencsét,
ellenben ajánlatos malachúst fogyasztani,
mert a malac kitúrja azt. szemes terményeket, babot, lencsét is jó fogyasztani ilyenkor,
mert ez egész évre bőséget biztosít. sok helyen rétest sütnek ilyenkor, hiszen így hoszszúra nyúlik az élet, mint a rétestészta.

szilveszteri és
újévi hagyományok
szilveszter napján a különböző népi szokások ma is megfigyelhetők, ilyenek például
a zajkeltő szokások, melyek célja az ártó,
rontó erők távol tartása a háztól. ennek
eszközei igen változatosak: karikás ostor,
duda, csengő, kolomp. A városi megfelelői
ezeknek a zajkeltő szokásnak a szilveszteri
trombitálás, és manapság sajnos a petárdadobálás is. Az újév első napjához is számos
hiedelem, babona kötődik, hiszen ennek
a napnak a lefolyásából következtetnek az
elkövetkező évre. így például semmit sem
szabad ezen a napon kiadni a házból, mert
akkor egész évben minden kimegy onnan.
Tartózkodni kell a veszekedéstől, a házi
viszálykodástól. Nem szabad mosni, varrni, fonni, női munkatilalmi nap az újév
első napja. s ha e nap reggelén a ház első
látogatója férfi, az szerencsét hoz az újesz-

Fogadalmak
– csak olyan fogadalmat
tegyél, amely belülről fakad!
Fogadalmat bármikor tehetünk, amikor
elégedetlenek vagyunk az életünkkel, de
az újév kezdete magába foglalja a változás
lehetőségét. ilyenkor sokan végiggondoljuk, hogy mit értünk el az elmúlt évben, és
mi az, amit szeretnénk másképp csinálni
a következőben. A legfontosabb, amikor
megteszed az újévi fogadalmat, hogy az ne
olyasmi legyen, amit valaki más tanácsára

fogadsz meg. Gondold végig, hogy mi az,
ami igazán zavar téged, amin változtatni
szeretnél, és azt tűzd ki célul, így sikeresebben tarthatod majd be a magadnak
tett ígéreted, hiszen valódi akarat és valódi elhatározás rejlik majd mögötte. Ne
lemondásként, hanem célként fogalmazd
meg az ígéretedet! Pozitív célkitűzésként
fogalmazd meg az ígéreteidet, koncentrálj
arra, amit tenni szeretnél, és ne arra, amit
nem szabad csinálnod. Készíts tervet!
írd le, hogy mit szeretnél kitűzni célul
az adott évre. nem elég elhatározni,
hogy sportolni fogsz, írd le, hogy melyik napra tudod beiktatni a héten és
mi az, amit szívesen sportolnál. ne légy
túl szigorú magadhoz! Ha megtaláltad
a megfelelő fogadalmat, pozitívan fogalmaztad meg magadnak. Amint a terved
is elkészült, jó úton haladsz afelé, hogy
megvalósítsd a változást. Fontos, hogy ne
legyél túl szigorú magadhoz, és ha egy engedmény a cél elérésében segít, tedd meg
magadnak a gesztust, hogy megbocsátasz
az apró hibákért. „Újévkor sokan tesznek
fogadalmat, hogy megváltoztatják addigi
szokásaikat, életvitelüket. A siker egyik
kulcsa talán az, hogy nem kell azonnal és
mindent megváltoztatnunk, megfogható
és kivitelezhető célokra van szükség. (...)
érdemes őket kipróbálni – egy hét erejéig. Utána még egy hétig... meg még egy
hétig... és lassan összeáll az az életmódváltás.” (meleg sándor)
sikerekben gazdag, boldog új évet kíván a gondozási központ Védőnői szolgálatának valamennyi dolgozója!
Nagy Kitti Zsuzsanna védőnő

GONDOZÁSI KÖZPONT

ÉVZÁRÁS
A 2019-es év sem telt unalmasan a Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti szolgálatánál. még fel sem ocsúdtunk
a nyári programok színes kavalkádjából,
egy szusszanásnyi szünetet követően, már
a karácsonyi feladatokra koncentráltunk.
Az adománygyűjtésre, az élelmiszervásárlásra, a rászorulók listájának összeállítására

és a különféle feladatok összehangolására.
sikeres évet mondhatunk magunk mögött, amelyet a december 16-ai karácsony
ünnepség és a december 18-ai élelmiszerosztás koronázott meg. A beérkezett
felajánlásokból 150 gyermeknek tudtunk
meglepetés csomagot készíteni. A csomagokat mindenkinek személyre szabottan

állítottuk össze, figyelembe véve korát,
nemét és a lehetőségekhez mérten az előzetesen tudomásunkra jutott titkos kívánságoknak is igyekeztünk eleget tenni. A
gyermekcsomagokba a Gondozási Központ dolgozói ruhaneműket, cipőt, játékokat, plüsst, édességet és gyümölcsöt, a nagyobbaknak tisztálkodási szereket, ruhákat

Keressen bennünket a Facebookon is!
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GONDOZÁsi KÖZPONT
rejtettek. A Petőfi sándor művelődési Házban tartott ünnepségre 80 gyermek kapott
meghívást, akik közül csak azok nem jöttek
el, akik betegek voltak. Az idei évben a ii.
Géza Gimnázium színjátszó Köre adta elő a
Karácsonyi ének című darabot,
majd közös éneklésbe fogtak a
megjelentek Tanner Vilmossal,
aki gitáron kísérte a karácsonyi
dalokat éneklő gyermekeket. A
felfokozott, vidám hangulatban
a kicsik nagy izgalommal várták a Télapót. A nagyszakállú, a
hangos éneklést hallva, könnyedén megtalálta az izgatott gyerek sereget, akiknek átadhatta
a várva várt ajándékokat. Nagy
volt az izgalom és az öröm. A
nap zárásaként, a gyermekeket
„szeretetlakomára” invitáltuk,
ahol mindenkit süteménnyel,
üdítővel vendégeltünk meg,
majd egy kis közös együttléttel, beszélgetéssel zárult a délután. Útravalóként mindenki
egy doboz sütit kapott, amiket
a ii. Géza Gimnázium tanulói készítettek. Az ajándékok a
Gondozási Központ Család- és
Gyermekjóléti szolgálatának,
valamint Bátaszék Város Önkormányzatának felhívására
érkezetek. December 18-án
170 élelmiszercsomagot osztottunk ki rászoruló, nehéz anyagi
körülmények között élő családnak, egyedül élőknek és idős
embereknek. Az élelmiszercsomagokba, a tartós élelmiszerek
(pl.: liszt, cukor, olaj, bab, rizs, lencse, konzerv, lekvár, keksz, májkrém, zacskós leves)
mellett, a krumpli, a hagyma, és a hús is
helyet kapott. A nehéz élethelyzetben lévő
családoknak, az évnek ebben az időszaká-

ban, hatalmas segítséget jelent ez az élelmiszercsomag, ami több napi élelmet biztosít
számukra. Az adományosztáshoz Bátaszék
Város Önkormányzata is hozzájárult, a
többi felajánlást helyi vállalkozók, cégek,

üzletek, civil szervezetek, és a lakosság
tette. Az idei évben más település cégétől
is érkezett pénzbeli felajánlás. Köszönjük
önzetlen segítségüket! Az adományozók
közül többen sok-sok éve támogatják in-

tézményünket. Hiszünk abban, hogy közös
összefogással, segíteni tudjunk a nehéz körülmények között élőket! ezúton köszönjük a közreműködést Tanner Vilmosnak, a
ii. Géza Gimnázium diákjainak, felkészítő
tanáruknak, azoknak a gyerekeknek és tanáraiknak, akik
nagy lelkesedéssel készítették
az ajándék sütiket, valamint a
télapónak, aki ellátogatott hozzánk. Köszönetet mondunk a
Petőfi sándor művelődési Ház
valamennyi munkatársának,
hogy minden évben helyet adnak nekünk és nagy szeretettel
fogadnak bennünket!
szeretnék
köszönetet
mondani a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak, (magyarné Fábián éva, mergl-Pécsi edit,
karpeta-mezei anett, soós
gabriella, klézli ildikó) lelkiismeretes, önzetlen munkájukért, azért, hogy ezt a
320 csomagot elkészítették és
minden ezzel járó feladatot
megoldottak! köszönet szabó Ferenc tűzoltóknak, azért
a sok segítségért, amit évek
óta nyújt intézményünknek!
Bízunk a közös összefogás
erejében és abban, hogy az
Önök segítségével a jövőben
is támogatást tudunk nyújtani
mindazoknak, akik segítségre szorulnak. Az újesztendőben mindenkinek kívánunk
jó egészséget, egymáshoz sok
türelmet-megértést, figyeljünk és vigyázzunk magunkra és másokra! Kívánjuk,
hogy sikeres, örömöket hozó legyen az új
esztendő!
Mergl-Pécsi Edit – családsegítő

DOROTTYÁS HÍREK
„mézes reggeli 2019”
a bátaszéki kanizsai dorottya
általános iskola és alapfokú
művészeti iskolában

Az Országos magyar méhészeti egyesület és a Földművelésügyi minisztérium az
idén is meghirdette az európai mézes reggeli programot, melyhez iskolánk immár
3. alkalommal csatlakozott. A program
célja az volt, hogy ismét felhívja a figyel-

met az egészségünk szempontjából fontos
mézre, és arra, hogy a jó étkezési szokásokat már gyerekkorban ki kell alakítanunk.
2019. november 15-én schroth Ádám, és
rohmann György méhészek elhozták az
alsó tagozatos gyerekek számára az általuk
készített és forgalmazott mézeket. Ádám
bácsi mesélt a méz élettani fontosságáról,
és arról, hogy ezekhez a mézekhez, amiket
a megkóstolhatunk, a virágport Bátaszék

határában gyűjtötték a méhek. Kóstoltak tanulóink akác-, vegyes virág-, hárs-,
selyemfű (vaddohány) és repce mézet.
A kóstoltatás után szavaztak a gyerekek,
hogy melyik méz ízlett nekik a legjobban.
A bátaszéki gyerekek szavazatai alapján:
legjobban az akácméz ízlett, 91 gyereknek,
46 gyerek a hársra, 33 a vegyes virágmézre, 25-en a repcemézre és 18 gyermek a selyemfű mézre szavazott. Kíváncsian várjuk
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majd az országos szavazás eredményét is,
hogy egyezik-e a mi ízlésünkkel az országosan kialakult rangsor. A kóstoltatás végén nagy örömükre a gyerekek ajándékba
egy kis zacskó mézet kaptak. A nap programjai közé tartozott, hogy az Országos
magyar méhészeti egyesület által ajánlott
filmeket is megnézték a gyerekek, a hét folyamán pedig a délutáni foglalkozásokon
az ajánlott könyvjelzőket, mini könyvet,
méhecske ujjbábot készítették el. A nagyobb gyerekek még a kvíz feladatokat is

tóhelyettese tartott előadást. Bemutatták
az iskolájukban megszerezhető szakmák
kavalkádját, az elnevezések újabb változására is felhívták a figyelmet. elmondták,
kinek ajánlják az egyes szakmacsoportokat. Az előadás után a Tolna megyei
Kormányhivatal Társadalombiztosítási és
Foglalkoztatási Főosztály munkaerőpiaci és Alapkezelési Osztály által szervezett
börzén vettek részt a 8. osztályos tanulók
szekszárdon. Nagy segítség volt, hogy információt kaptak elsősorban a Tolna me-

megoldották. reméljük, ezekkel a foglalkozásokkal tudtuk népszerűsíteni a mézet,
fel tudtuk hívni a gyerekek figyelmét a méz
fontosságára, és az egészségünkre gyakorolt jó hatására. Köszönjük a kóstoltatást
Mné
Ádám bácsinak, Gyuri bácsinak.

gyei iskolák képzéseiről, gyakorlati szakképző helyekről. színes programokkal,
interaktív játékokkal, élményszerű bemutatókkal segítették a tanulókat a közelgő
döntés meghozatalában. Az 5-7. osztályos
tanulóink csoportokban Bátaszéken maradtak. egy-egy tanuló átlagosan három
szakma rejtelmeivel ismerkedett meg. Az
egyes helyszínek eltérően voltak érdekesek a fiúk és lányok számára, de a másik
nem által végzett munka elismeréséhez ez
is szükséges. A tanulók számára érdekes,
mindennapokhoz kapcsolódó, hasznos

Pályaválasztási nap

Az idei tanévben 2019. november 15-én
került sor iskolánkban a pályaválasztást
segítő programok lebonyolítására. Nagy
készülettel és várakozással fogtunk neki
a szervezésnek. A bátaszéki iparosok segítségével régi és új szakmákkal ismerkedhettek
tanulóink. A vállalkozók
örömmel tettek eleget
felkérésünknek. A nap a
felső tagozatosok számára előadással kezdődött,
ahol a Bajáról Wetzl Attila, a Bajai szakképzési
Centrum Jelky András
szakgimnázium és szakképző iskolájának intézményvezetője és szekszárdról az Ady endre
szakképző iskola igazga-

információk segítették az egyes szakmák
megismerését. Több helyen a tanulók által
készített tárgyat elvihették, esetleg ezzel
dekorálták az osztályt. Az élménybeszámolók tükrözik, hogy ez a nap nem volt
haszontalan a tanulóknak. reméljük, hogy
a vállalkozók bemutatkozásukkal elősegítették a hiányszakmák utánpótlását. köszönjük a bátaszéki ipartestületnek és a
résztvevő iparosoknak a lehetőséget!

mesterségek és munkák

A háromhetes „mesterségek és munkák”
projektben résztvevő 5.b és 5.c osztályos
tanulók négy hagyományos sváb mesterséggel ismerkedtek meg: a kékfestővel, a
fazekassal, a mézeskalácsossal és a harisnyabütykölővel. Gyönyörű kékfestőmintákat terveztek rajzórákon. mézeskalácsot
technika órákon sütöttek, majd a babákat,
szíveket kidíszítették. A várva-várt kakasnyalókák is elkészültek Faidt Józsi bácsi
irányításával. A december 7-i záróműsorra a gyerekek nagy lelkesedéssel készültek.
„A négy kívánság” című mesét adták elő,
amelyben szintén a mesterségek kerültek
előtérbe. Négy legény elszegődött a mes-

terekhez, és az ördögök kívánságára készítettek mézeskalácsszívet tükörrel, kékfestő
terítőt, bütykös harisnyát, tejesköcsögöt.
így az ördögök megkegyelmeztek a családnak, és nem tértek vissza soha többé.
A színvonalas előadást az iskola diákjai és
a meghívott vendégek nagy tapssal jutalmazták. köszönjük a német nemzetiségi
Önkormányzat támogatását!
Német munkaközösség
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Rajz
Föld-napi plakátpályázat

A Szekszárdi SzC Apáczai Csere János
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma és a dombóvári Egészségfejlesztési Iroda 7.-8. osztályos tanulóknak
Föld-napi plakátpályázatot hirdetett. A
pályázat kiírói magas színvonalú munkájáért gratuláltak minden Bátaszékről
beküldött munka készítőjének. Kósa
Réka 8.b osztályos tanuló két munká-

harmadik helyezést ért el. Különdíjban
részesült Bihari Jázmin Mia (1.c). A Babits iskola aulájában kiállították az 1.b,
2.b, 4.b, 4.c osztály tanulóinak, a művészeti iskola alsós és felsős grafika-festészet szakosainak és a pörbölyi diákoknak
a munkáit.
BE

Asztalitenisz

val pályázott. Egyik rajzával első, másik
rajzával harmadik helyezést ért el. Egri
Lívia 7.b osztályos diák második helyezett lett. A kiállítás egész november hónapban megtekinthető volt a Dombóvári
Apáczai Csere János Szakgimnáziumban.
A kiállításon munkájukkal szereplő tanulók: Egri Lívia, Kis Ingrid, Köbli Ágnes,
Patonai Laura, Sebestyén Anna, Simon
Réka, Szilágyi Patrícia, Szilágyi Szabolcs, Szűcs Kristóf, Tóth Alexandra,
Verhás György a 7.b osztályból, Bárdos
Bianka, Dér Krisztina, Kósa Réka, Szikszai Tímea a 8.b osztályból.

A Babits iskola rajzversenye

2019. november 12-én rendezték meg a
2019/2020-as tanév Asztalitenisz Házibajnokság 1. fordulóját a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és a II. Géza
Gimnázium tanulóinak. A versenyen az
általános iskola alsó és felső tagozatos diákjai, valamint a gimnazisták egyaránt ös�szemérték erejüket. A versenyen 46 fő vett
részt, jóval többen, mint a tavalyi évben.
Reményeink szerint, ez a következő félévre
még jobban emelkedni fog. A győztesek és
helyezettek éremmel, oklevéllel és az első
helyezettek külön díjazásban részesültek.

Eredmények

Amatőr fiú páros: 1. Patkó ZsomborSzabó Milán. 2. Gáll Kristóf–Ligeti Áron.
3. Radó Márk–Csötönyi Gáspár
Amatőr lány páros: 1. Mizsei ViktóriaBozsolik Sarolta. 2. Köbli Ágnes–Szilágyi
Patrícia. 3. Tóth Alexandra–Simon Réka.
4. Jasper Kitti–Becker Éva
Gratulálunk a versenyzőknek!
2019. november 23-án rendezték meg a
2019-2020-as tanév Megyei Asztalitenisz
Diákolimpiát Szekszárdon. A Bátaszék
Kanizsai Dorottya Általános Iskolát Máté
Zsófia Anita képviselte, aki a II. korcsoportban, a 4 fős csoportjában 2 győzelemmel és egy vereséggel továbbjutott a négyes
döntőbe. A vitt veresége mellé még egy
győzelem és egy vereség társult a négyes
döntőben, így a versenyen 3. helyezéssel
zárt. A játékát a szép labdamenetek és a
küzdés jellemezte. Sajnos ez nem volt elég,
hogy kvalifikálja magát az országos döntőre, viszont ha így folytatja, a jövőben még
szép eredményekkel fogja gazdagítani az
eredményei számát.
2019. december 8-án is megtartották
Szekszárdon a minden évben megrendezésre kerülő Asztalitenisz Mikulás Kupát,
a Városi Sportcsarnokban. 37 tanuló mérte
össze erejét különböző korcsoportokban,
alsó és felső tagozaton. A felső tagozatosok
versenyén, a IV. korcsoportosoknál Nyéki
Laura Barbara 3. helyezést ért el. Aki a
versenyen elindult, mindenki díjazásban
és meglepetésben részesült, amely még
jobban örömöt jelentett a versenyt megelőző december 6-áról.

Haladó kategória: Lány: 1. Nyéki Laura
Barbara. 2. Csóti Roberta Alexa. 3. Máté
Zsófia Anita. Fiú: 1. Patonai Imre. 2. Szabó Bence. 3. Lehelvári Dániel.
Haladó vegyes páros: 1. Nyéki Laura, Szabó Bence. 2. Máté Zsófia Anita, Patonai Imre.
3. Csóti Roberta Alexa, Lehelvári Dániel
Amatőr kategória: Lány: 1. Bozsolik Sarolta. 2. Köbli Ágnes. 3. Mizsei Viktória,
Szilágyi Patrícia. Fiú: 1. Patkó Zsombor. 2.
Gáll Kristóf. 3. Szabó Milán, Ligeti Áron

A szekszárdi Babits Mihály Általános
Iskola névadójuk tiszteletére minden
évben versmondó és rajzversenyt hirdet
meg. Az alsós tanulók az „Évszakok”, a
felsősök szabadon választott témában
adhattak be pályaműveket. Iskolánkból
öt tanuló részesült díjazásban. Kis Lia
Liána (6.a) és Németh Norina (4.o. Pörböly) első, Fábián Lídia (6.b) második,
Kósa Réka (8.b) és Péter Gábor (3.a)
Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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GÉZÁS HÍREK
rövid hírek
November elején zajlottak az előrehozott
emelt szintű érettségik szóbeli vizsgái. A
12.AB osztályos tanulóink nagyon szépen felkészültek, hiszen a sikeres emelt
szintű érettségi vizsgájukkal középfokú
nyelvvizsgát szereztek német nyelvből:
Mátrai Evelin, Schmidt Levente, Szilágyi
Lili, Treszner Noémi; angol nyelvből: Tihanyi Dóra, Floderer Károly, szilágyi lili és
Gaál Dorottya. Az őszi vizsgaidőszakban
C típusú középfokú nyelvvizsgát szerzett
még német nyelvből Krutki Evelin (11.B),
valamint angol nyelvből Mácsai Márk és
Mácsai Viktória, Renkecz Roxána, Schroth
Anna (12.AB). Az OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek) iskolai
fordulójából továbbjutott angol nyelvből Fábián Patrik (12.AB) és Ignácz Janka (11.B), informatikából Fábián Patrik.
November 14-16-ig a szekszárdi Babits
mihály Kulturális Központ adott helyet
az idei pályaválasztási börzének, ahol
a megye középiskolái kínálták lehetőségeiket, specialitásaikat a továbbtanulni
szándékozó általános iskolai tanulóknak
és szüleiknek. A Bátaszéki ii. Géza Gimnázium is képviseltette magát egy kiállítással és prezentációval. mindhárom napon 2-2 gézás tanuló és egy-egy nevelő
fogadta az érdeklődőket. November 20-án
húsz gézás diák ricsovics-Balogh edit és
mayer emese tanárnők kíséretével Pécsre
utazott, ahol a Nagy lajos Gimnáziumban
megtekintette az american drama groupe europe színtársulat előadását. Dickens:
Karácsonyi ének című művét adták elő angol nyelven. Kiváló alkalom volt ez a diákok számára az angol nyelv gyakorlására.
Debrecenben nyílt meg a közelmúltban az
a kiállítás, amely a Xiii. országos ifjúsági
népi kézműves Pályázatra érkezett alkotások legjobbjait mutatta be. A Decsi Bíborvég Általános iskola egykori diákjai –
Varga Erika, Juszt Viktória, Szabó Fanni és
Szabó Györgyi – egyéniben és csoportosan
is első díjat értek el a gyöngyfűzés kategóriában benyújtott sárközi gyöngyékszereikért. egyéniben Szabó Györgyi nevezett
hímzéseivel. A lányok ma már a Bátaszéki
ii. Géza Gimnázium tanulói. Felkészítőjük
Vaszlavek ildikó volt. November 23-án
szekszárdon rendezték meg az asztalitenisz diákolimpia megyei döntőjét, ahol
az V-Vi. korcsoportban Szabó Bence (9.A)

első lett, így bejutott az országos döntőbe.
Kovács Róbert (12.AB) második, Patonai Imre (9.A) harmadik, Taksonyi Bálint
(9.A) negyedik helyezést ért el. A ii-iV.
korcsoportban egyéniben Patkó Zsombor
(8.A) és Csóti Roberta Alexa (8.A) is harmadik lett, a fiú csapat – Patkó Zsombor,
Szabó Milán (8.A), Radó Márk (7.A) – pedig második lett. November 25-én délután
a gimnázium 90 tanulója sümeginé Bátai
margit és Krammerné Gehring éva tanárnő, valamint Nemes András és Kasó Zoltán tanár úr kíséretével szekszárdra utazott két busszal, ahol meghallgatták a csík
zenekar koncertjét. November 26-án
délután pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk az általános iskolás tanulók
és szüleik számára a nagy előadóteremben. sümegi József igazgató úr ismertette
a gimnázium jövő évi képzési kínálatát,
nevelési és oktatási programját. November 29-én rendeztük meg az implom József Középiskolai Helyesírási Verseny
iskolai fordulóját. idén 18 tanuló mérette
meg magát, akik közül Török ramóna
(11.A) lett az első, így ő fogja képviselni
majd iskolánkat a januári megyei döntőben. December 7-én került sor a ii. géza
gimnázium nyílt napjára, amelyen szép
számmal megjelentek a Bátaszékről és a
környező településekről érkezett érdeklődő tanulók és szüleik. először sümegi József igazgató úr tájékoztatta a vendégeket
a jövő évi képzési kínálatról, az iskolában
folyó oktató-nevelő munkáról, majd a 2.
és a 3. órában lehetőségük volt tanórákat
látogatni. eközben a 9.B , a 11.A és 11.B
osztály tanulóiból verbuválódott lelkes kis
csapat sümeginé szép mária tanárnő irányításával mézeskalácsot készített, majd a
frissen sült, illatos süteménnyel kínálták
a vendégeket és a gézásokat. Ugyancsak
december 7-én, szombaton egynapos adventi tanulmányi kirándulásra utazott 49
gézás gimnazista Neidhardtné Gyarmati
erzsébet igazgatóhelyettes asszony, valamint Pulai erzsébet és szélig Ágnes tanárnő szervezésében és kíséretével. Az úti cél
eisenstadt-würflach (Johannesbachklamm) volt. Az ünnepvárás jegyében felkeresték a színpompás, hangulatos adventi
vásárt, ahol a séta és nézelődés közben a
német nyelvet is gyakorolhatták a diákok.
December 12-én az iskola ebédlőjében a
9.A és 9.B osztály tanulói a nevelőtestület

tagjaival közösen mézeskalácsot sütöttek,
ezzel járultak hozzá a gondozási központ
által szervezett karácsonyi programhoz.
December 16-án a ii. géza gimnázium
színjátszó csoportja adta elő a művelődési házban Dickens: Karácsonyi ének című
művének színpadi változatát a Gondozási
Központ által támogatott családoknak. A
darab karácsonyi dalokkal zárult Csötönyi
Borbála (9.A) előadásában. Az énekest Tanner Vilmos kísérte gitáron. A műsort összeállította és betanította egle Anikó tanárnő.
December 20-án, a téli szünet előtti utolsó
tanítási napon reggel a művelődési házban
ugyanezt a karácsonyváró műsort adta elő
a színjátszó csoport nagy sikerrel a gimnázium tanulóinak és nevelőinek. A 2019/
2020-as tanév első felének programjai során iskolánkat támogatókat a Matzkovics
Dóra 9.A osztályos tanuló által készített
ünnepi üdvözlő lapokkal köszöntöttük.

Pályaorientációs nap
November 13-án pályaorientációs napot
szerveztünk a ii. Géza Gimnázium minden tanulója számára. Az első óra egy
önismereti és pályaválasztási teszt kitöltésével telt, majd a teszt eredményét az
osztályfőnökök vezetésével ki is értékelték a diákok. A végzős osztályok ezután
különbusszal szekszárdra utaztak, ahol a
Babits mihály Kulturális Központban felkeresték a továbbtanulási börzét, amelyen
a felsőoktatási intézmények mutatkoztak
be a megye középiskolásainak. A 7-11. évfolyam tanulói osztályonként kisebb csoportokba osztva részt vettek azokon a kiselőadásokon, amelyeket a felkért előadók
egyik része a gimnáziumban tartott. A másik részük a saját műhelyében, boltjában,
szalonjában vagy intézményében fogadta
a diákcsoportokat. A segítségünkre lévő
előadók a saját személyes tapasztalataik
alapján jellemezték hivatásukat, meséltek
pályájukról, vagy mutatták be az érettségi
vizsgához kötött szakmájukat a tanulóknak. Felkért előadók voltak: Biró Tímea
(védőnő), Tannerné Kammermann Júlia
(orvosi asszisztens),Pécsi edit (szociális
munkás), izsák Gyula (növénydoktor)
Kalmár éva, Csötönyi lászló (művelődésszervező, Petőfi sándor művelődési
Ház), schmidt József (asztalos), schroth
Zoltán (faipari munkák), Pomsár Tamás
(média szakember), Vargáné Becze Beáta
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(cukrász), Matejcsek-Lerch Éva (kozmetikus), Duba Károly ( üvegműves), Molnár
Péter (optikus), Töttős Nóra (virágkötő),
Szabóné Lajtos Ibolya (fodrász), Fejes
Józsefné (vállalkozó, Otthon Mix), dr.
Köbli Kata (közigazgatás, Polgármesteri
Hivatal), Sági Lajosné, Mórocz Zoltánné
(könyvtárosok, Keresztély Gyula Városi
Könyvtár), Mattenheim Roland (autószerelő), Bucher Klára (óvónő), dr. Szabó
Ákos (állatorvos), Lukács László (szárító, magtár), Istvánovics Anna (masszőr),
Liebhauser Ákos (gyógytornász), Mintál
Józsefné (idősek gondozása), Sümegi József (gimnáziumi tanár).
Ezúton is megköszönjük mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak a
pályaorientációs nap sikeréhez.

Géza-bál
November 16-án rendeztük meg az immáron hagyományos jótékonysági Géza-bált
a szülők, a gézás öregdiákok és barátaik,
valamint a nevelőtestület tagjainak részvételével. A bál nyitányaként a volt és jelenlegi gézásokból álló Pántlika Zenekar
lépett fel rövid műsorral, melyért ezúton is
köszönetet mondunk a zenekar tagjainak,
Szabó Péter Bencének, Szabó Barnabásnak, Fehér Dánielnek, valamint énekesüknek, Magdali Annának. Ezután Szilágyi
Lili végzős tanuló énekében gyönyörködhettek a vendégek. A nyitótánchoz a koreográfiát Patonai Viktória (11.A) állította
össze az általa verbuvált alkalmi tánckar
számára, amelynek olyan gézások voltak
a tagjai, akik különböző táncegyüttesekben táncolnak a lakóhelyükön. A nyitótánc látványos volt, jól megalapozta a bál
hangulatát. A báli adományokat az idén
is a tehetséggondozásra (a tanulók versenyeztetésére, utaztatására, jutalmazására)
fordítjuk majd.
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvételükkel, tombolatárgyak felajánlásával vagy adományaikkal támogatták rendezvényünket.
Támogatóink voltak: Tihanyiné Kismődi Rita (ő készítette a bálterem dekorációját), Szabóné Lajtos Ibolya fodrász,
Schmidt Levente családja,Varga Zsombor
családja, Polt Ádám családja, Renkecz
Roxána családja, Treszner Noémi családja, Duzsi Péter családja, Répási Zita
családja, Balogh Lili családja, Kiss Bánk
Botond családja, Schroth Zoltán és családja, Schroth Ádám és családja, Szabó

Bence családja, Molnár Optika, Michéli
Kft. Bátaszék, Neidhardt család, Gemenc
Bau Tolna, Sümegi család, Miskolci család,
Hajdú család,Tornóczki Attila, Tarjányi
Pálné, Csötönyi Gáspár családja, Csötönyi
Borbála családja, Otthon Mix Kisáruház,
Gazdabolt Bátaszék, Ágnes Hajstúdió Bátaszék, BÁT-GRILL Kft. Bátaszék, Bátaszék
Város Önkormányzata-dr. Bozsolik Róbert polgármester, Bátaszékért Marketing
Nonprofit Kft., Werner Pincészet Bátaszék,
Virágmozaik Bátaszék, Zsikó Húsbolt, Virágbolt-Kőnig Tímea, BÁT-KOM 2004
Kft. Bátaszék, Bátaszéki Kanizsai Dorottya
Általános Iskola, Alsónyéki Művelődési
Ház, IVIK Borászat Boly, Czigler Gabriella, Póló Kovács, Mattenheim Janka családja, Sirok Zsaklin családja, BÁTAGRO Bt.,
Torba Kamilla családja, Besei- Tóth Anna
családja, POM-POM Szóda, Mátrai Evelin
családja, Mácsai Márk és Viktória családja,
Széles Tamás családja, Győri Liána családja, Loboda Nóra családja, Csötönyi Pál
családja, Majer Mirtill és Mirjam családja,
Weinhardt Gergő családja, Péter András
Bálint családja, Török Ramóna családja,
Hermann János, Harcsa Edit, LOVARDA
Mórágy.

Fiatalok a városért
– polgármesteri fogadás
December 18-án került sor a Polgármesteri Hivatal dísztermében az immár hagyományos polgármesteri fogadásra, ahol dr.
Bozsolik Róbert polgármester úr köszöntötte azokat a fiatalokat, akik a tehetségükkel, teljesítményükkel hozzájárultak városunk hírnevének öregbítéséhez. A II. Géza
Gimnáziumból négy végzős tanuló kapott
meghívást a fogadásra a 12.AB osztályból:
Schroth Anna, Treszner Noémi, Szilágyi
Lili, Fábián Patrik.
Schroth Anna az eddigi gimnáziumi
tanulmányait jeles tanulmányi eredmén�nyel, példás magatartással és szorgalommal teljesítette. Az idegen nyelvek tanulása területén kiemelkedő munkát végzett.
Német nyelvből jeles előrehozott emelt
szintű érettségije révén középszintű nyelvvizsgát szerzett, angol nyelvből középfokú
nyelvvizsgával rendelkezik. A bátaszéki
fúvószenekar tagja már 7 éve, valamint a
BSE kosárlabda szakosztályban nemcsak
játékosként szerepel, hanem segítőként a
kisebbek felkészítésében is közreműködik.
Több alkalommal is részt vett a Besigheim- Bátaszék diákcserén, ezzel erősítve a két
város testvérvárosi kapcsolatát, valamint a

Glasperlenspiel német nyelvi verseny országos döntőjében 8. helyezést ért el.
Treszner Noémi a gimnáziumi évei során
végig példás magatartással és szorgalommal
jeles tanulmányi eredményt ért el. Német
nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett és
jeles előrehozott emelt szintű érettségivel
rendelkezik német nyelvből. Igazi közösségi ember, akinek szervező és segítő munkájára mindig lehetett számítani. Emellett
Mórágyon rendszeresen lovagol. Elvégezte
a lovas terapeuta-segítő tanfolyamot, így
önkéntes munkájával segíti a lovasok képzését és a beteg gyerekek gyógyulását.
Szilágyi Lili az eddigi évfolyamokat
jó tanulmányi eredménnyel teljesítette.
Kimagasló eredményeket az idegen nyelvek tanulásában ért el. Előrehozott emelt
szintű érettségi vizsgát tett német és angol
nyelvből is kitűnő eredménnyel, amellyel
nyelvvizsgát szerzett, emellett komplex
nyelvvizsgája is van angol nyelvből. Énektehetségével kitűnt társai közül, ezzel színesíti az iskolai programokat.
Fábián Patrik a gimnáziumi tanulmányai
során jeles tanulmányi eredményeket ért el.
Előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát tett
informatika tantárgyból és angol nyelvből
kitűnő eredménnyel. Emellett angol nyelvből
nyelvvizsgát is szerzett. Megyei és országos
szintű tanulmányi versenyeken elért rangos
helyezéseivel méltóképpen képviselte gimnáziumunkat és városunkat. Informatikából
az előző tanévben bejutott a Pannon Egyetem által szervezett PENDROID programozás és alkalmazásfejlesztő verseny országos
döntőjébe. Idén továbbjutott informatikából
és angol nyelvből is az OKTV versenyen.

Januári programelőzetes
TDK-s előadás

Sümegi József igazgató úr folytatja az immáron hagyományos TDK-s előadás-sorozatát, a „Történelem emberközelben”
címmel, melynek 1. előadására 2020. január 13-án 18 órai kezdettel kerül sor a
gimnázium előadótermében „A mohácsi
csata és következményei” címmel.

A gimnázium éjszakája

Az immár hagyományos „A gimnázium
éjszakája” elnevezésű programunkra január 31-én 18 órától 24 óráig szeretettel várjuk az érdeklődő városlakókat is. Kérjük,
előzetesen szíveskedjenek bejelentkezni
az iskola titkárságán (tel.: 493-358), vagy
a neidhardte@freemail.hu e-mail címen.
Horváth Jánosné
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eGYHÁZ

KÖNYVAJÁNLÓ
kordos szabolcs:
eszem-iszom, Hungary –

éttermesek és vendégek a pácban
milyen bűnös titkokat őriznek az éjszakai
mulatók sokat látott alkalmazottai? miként
válik a konzerv töltött káposztából luxuséttermi főfogás? mi hever a tányérunkon valójában, és egyáltalán: hogyan került a csizma
az asztalra? Az eszem-iszom, Hungary Kordos szabolcs nagysikerű Hungary-sorozatának 4. darabja. most változatlan szöveggel,
új borítóval jelenik meg a sorozat legújabb,
8. kötete, a restaurant, Hungary kiadásával
egyidőben. első osztályú éttermek, lángososbódék, késdobálók és trendi bárok
kulisszatitkairól rántja le a leplet. Tartson
velünk ezen a különleges utazáson, ismerje
meg a vendéglátósok trükkjeit, történetét és
nem utolsósorban azt, hogyan élnek túl bennünket, nem éppen problémamentes vendégeket! A szórakoztató riportkötet a pult
mögé vezeti az olvasót, a konyhai lengőajtón
túlra, valamint megmutatja azt is, hogyan
viselkednek a hazai és nemzetközi sztárok a
vendég szerepében,
illetve mit teszünk
mi, egyszerű földi
halandók, amikor
egy üveg bor társaságában kieresztjük
a gőzt. merüljön alá
a vendéglátás világába, és garantáltan
másként néz körbe,
ha legközelebb ételt
vagy italt rendel!

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
A karácsonyi ünnepkör november végén
Krisztus Király vasárnapjával veszi kezdetét és vízkereszttel záródik január elején. Az első adventi hétvégét megelőzően
harmadik alkalommal várták a híveket
világszerte Krisztus Király ünnepének előestéjén egy közös szentségimádásra. Plébániánk is csatlakozott a világméretű eseményhez, az idén Dunaszekcsőn, a sarlós
Boldogasszony templomban gyűltek össze
a hívek, hogy meglássák Jézust, a „láthatatlan isten képmását”.
„mint forró sóhaj, elhaló bús jaj.
Kél halk énekünk.
sötétben járunk, hajnalra várunk: Jöjj
el istenünk!” – énekeljük decemberben a
hajnali miséken. régi idők decembereiben
valóban így is történt: imbolygó lámpások világították meg a templomhoz vezető
utakat a kis falvakban. mindenütt sötétség, csak a templom ablakain szűrődött ki
halvány fény. A sötétség és hideg ellenére
sokan keltek útra, otthonukat hátrahagyva, hogy máriával együtt várakozzanak az
eljövetelre, a megváltó születésére.
ez volt egykor… Hogyan éljük meg
ma ezt az időszakot? még el sem érkezik
a december, máris ünnepi díszkivilágítás látható a legkisebb településeken is, a
nagyvárosok üzletei roskadoznak a csábító
ajándéktárgyaktól. „Az ajándékozási vágy,
a vásárlás öröme az, ami ilyenkor vezérel
bennünket. sok mindent keresünk és kutatunk, de egy valamit elfelejtünk megkeresni, méghozzá önmagunkat. észre kell
vennünk, sok minden nyugtalanít, sok

mindenre gondolunk, de önmagunkat elfelejtjük megtalálni. elfelejtettük a belső
harmóniát, a belső békét, ami nélkül nincs
igazi ünnep, nincs igazi ünneplés. és mi
ennek a megoldása? Ne engedjünk a kísértésnek, a minket körülvevő szemfényvesztő külső csillogásnak. Persze az ember nem
vonulhat ki a világból, nem kapcsolhatjuk
ki csábító környezetünket, de próbáljunk
egy kicsit megállni és elgondolkodni: mit
jelent nekem ünnepelni, a nagy ünnepre
készülni. mint régen ismét útra kelni, és
megkeresni azt, ami elveszett: a békét. elindulni arra a helyre, ahol meglelem lelkem
örömének forrását. Testben és lélekben
templomunkba menni, találkozni máriával és feltenni a kérdést: Ő hogyan készült
a nagy ünnepre? mi volt számára a fontos,
mi volt az Ő ajándéka és mit kapott ajándékba. mert sokszor nem a külsőség az,
ami számít, nem a drága pénzen megvásárolt ajándék az érték, hanem a szívbéli odaadás, az igazi emberi elfogadás. Keressük
isten által a kegyelmet és ezáltal megtaláljuk mindazt, ami elveszett.” (Bajkai Csaba,
kisbéri plébános) megtalálni önmagunkat,
lelkünk nyugalmát, a harmóniát és a békét.
e készülődés állomása volt a templom előtt
felállított betlehem ökumenikus megáldása
is. ezzel kezdetét vette az adventi forgatag,
melynek az ünnephez méltó hozadéka az
adománygyűjtés, a rászorulók támogatása. ebben a ii. János Pál Karitasz egyesület
élen járt az élelmiszeradományok gyűjtésével, valamint a hívek által készített sütemények árusításából befolyt adománnyal. ESJ
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KOSÁR

lendÜletes ősz

HAZ AI BAJNOKI FORDULÓ, MÉRKŐZÉSEK MINDEN KOROSZTÁLYBAN,
MIKULÁS KUPA…
sűrű első félévet tudhat maga mögött a
Kosárlabda szakosztály a 2019/20-as szezonból. Ősszel rögtön indítottunk egy
hazai rendezésű országos U11 fordulóval,
ahol az újonnan felszerelt 24es kijelzőnek vehettük hasznát,
és csodájára jártak az ellenfelek
felújított csarnokunknak. U11es csapatunk eddig 3 fordulót
küzdött végig, jelenleg az A-tól
i csoportig terjedő bajnokság
C csoportjában áll. U12-eseink
számára talán ebben a naptári
évben sor kerülhet hazai rendezésre, eddig messzi földön
(Kiskunfélegyházán, Kunszentmiklóson, Kecskeméten) mérettették meg magukat, oda is elvíve
a helyi utánpótlás-nevelés hírét.
mindkét országos csapatunk
ugyanis Bács-Kiskun megye területéhez lett beosztva, így számunkra eddig ismeretlen csapatokkal kellett szembenéznünk. A
megyei bajnokságok, a Nyuszi és
Nagyok Kupája egy kicsit később
indul az országoshoz képest, október végétől a legkisebbek (főleg első-másodikosok) 6 mérkőzést játszottak, és
mutatnak meredek fejlődést a pályán való
mozgásban, rádobásban, labdavezetésben,
védekezésben. A Nagyok Kupájában azok

a játékosaink szerepeltethetőek, akik már
a fenti korosztályokból kinőttek. Az alapszakasz két részre osztva, oda-visszavágós
rendszerben zajlik. idén alsó-és felsőházra

osztották a mezőnyt, Bátaszék is az élvonalbeli csapatokhoz került, így küzdelmes
mérkőzéseken van túl, ahol sokszor csak a
több meccsrutin és koncentrációkészség
döntötte el a végjátékot. Felnőtt csapatunk

megszokottan a szekszárdi Városi Bajnokság stabil résztvevője, 3 győzelem 2 vereség
mutatóval áll. Az előző szezon díjkiosztójára is ősszel került sor, ahol a Bátaszék
mVP-je, Pomsár Tamás is elismerést kapott, Bátaszék csapata
pedig a 4. helyen végzett. Óvodás
foglalkozásaink két csoportban
zajlanak továbbra is az óvodában, akiknek kisebb versenyeket
szervezünk a foglalkozás keretein belül. A Pomsár szilvia által
edzett csapat számára szerveztük
meg idén mikulás Kupánkat,
ahol néhány nagyobb játékossal
kiegészülve egymás ellen játszott
három csapatra osztva 18 gyermek. Felszabadultabban, bátrabban tudtak egymás ellen, hazai
környezetben játszani, és egész
napos lelkes teljesítményükért
a mikulás hozta el az érmeket.
A ii. Bse Gálán a Bse gyermek
korosztályú díjazottja Heberling
Dániel, míg a szakosztályi díjazott Bakó Bálint lett, Fiatalok
a városért címet pedig Pomsár
Anna, Komonyi Balázs és schroth Anna
kosarasunk kapott! részletes mérkőzés-beszámolóért, rengeteg képért, videós
összeállításokért kövessék a szakosztály
Facebook-oldalát!
CsTZs
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SAKK

Pereszlényi gabriella 2019 éVi eredményei
1. hely

Budapest – Danubius Hotel Gellért Csillagsakk magyar Bajnokság
Pardubice – Polgar superstar Chess World
Championship A Csillagsakk világversenyen összesen 21 versenyző (HUN, rUs,
CZe, UsA, CHN, isr) indult a 8. helyen 9
ponttal zárta, nőiben végre első helyen végzett. Az orosz im shcherbin matvei nagymester ellen is sikerült pontot szereznie.

Budapest – Danubius Hotel
Gellértben került sor az international Championship Polgar
starchess megrendezésére. 27
kínai versenyző is részt vett rajta. Összesen 37-en küzdöttünk 7
fordulóban, ahol 5 ponttal az öszszesített eredményben 4. helyen
végezett. A női világbajnokságot
pedig megnyerte, a senior kategóriában 2. lett, mindössze fél
pont hátránnyal.
Budapest – A magyar sakkszövetségben
megrendezett Nyugdíjasklubok Országos
Női egyéni sakkbajnokságon 1. helyet szerezte meg és a csapatban is arany érmesek
lettek.
Budapest – 9. Kávés Katica rapid sakkversenyen

2. hely

Pécset – a 100 fős szabadtéri sakkversenyen
Budapest – 10. Kávés Katica sakkverseny

3. hely

Tatabánya – Bede istván emlékverseny és a 39. magyar Hexasakk Bajnokságon belül rapid
sakkversenyen holtversenyben a
3. helyen végezett, és női különdíjas, amit Bede istvánné adott át.

4. hely

Pécs – iV. Diana rapid sakkverseny
Debrecen – 32. Hexasakk Hajdú Kupa
Pécs – Diána Vendéglő, ii. mikulás Kupa
sakkverseny a női 4. helyet és egy külön
díjat is megszerzett.

5. hely

Budapest – VszONysz seNiOr Vasutas
nyugdíjasok sakkversenyén 14 résztvevő 5
forduló 3 ponttal holtversenyben 5. helyen
végzett és női külön díjban részesült.

női különdíj

Kalocsa – 5. logikusakk Kupa 2019 Hexasakk verseny

FUTBALL

átadták a mŰFÜVes FutballPályát

elkészült és ünnepélyes keretek között át is
adták a műfüves pályát, amely a Bátaszéki
sport egyesület (Bse) beruházása. A két
projektből álló beruházás bekerülési költsége meghaladta a 116 millió forintot. A
projekten belül megvalósult műfüves pályához kapcsolódott a pálya körüli kerítés
megépítése, illetve a világítás kiépítése. A
beruházás összegének jelentős része a vállalkozók által befizetett TAO-ból állt, illetve Bátaszék Város Önkormányzata közel
40 millió forinttal támogatta a létesítmény
megvalósulását, ami futballmérkőzésekre kiválóan alkalmas, de a téli és az esős
időben való edzésekre, és meccsekre való
felkészülést is segíti. A kivitelező veszprémi cég, az Átrium Bau Kft. a pálya megépítésével határidőre elkészültek. A műfüves
pálya avatóünnepségén, november 22-én
dr. süli János tárca nélküli miniszter, a
megyei labdarúgó szövetség társadalmi
elnöke, Dunai Antal volt válogatott labdarúgó, a magyar labdarúgó szövetséget

képviseletében, Krausz márton, a megyei
labdarúgó szövetség titkára, Nagy Ákos a
Bse elnöke, valamint dr. Bozsolik róbert
Bátaszék Város polgármestere adták át
a pályát a sportolóknak. elsőként a Bse-

Paks U8-9 korosztályos mérkőzés zajlott,
majd a Bse-szedres U19 megyei i. bajnoki
mérkőzését játszották. Az első hivatalos
mérkőzés pedig a bátaszéki futballisták és
a bajai öregfiúk játékához fűződik.
ok
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Csak magáncélú ha

Az új börtönrend szerint minden rabnak lehetősége nyílik a sportolásra. Az egyik jelentkezőtől kérde
REJTVÉNY
Magát melyik sportág érdekli? (A válasz a kiemelt sorokban)
előző havi helyes megfejtésünk: „Ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa
alatt sem találsz rá.” Decemberi nyertesünk: nyárádi istvánné (Bátaszék, Bonyhádi u.), akinek gratulálunk! Nyereményét a Bátaszékért marketing Nonprofit
Kft. jóvoltából személyesen veheti át a Petőfi sándor művelődési Házban.
Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki!
beküldési határidő: 2020. január 25. A helyes megfejtéseket a Cikádor újság
szerkesztőségébe várjuk, 7140 Bátaszék, szent istván tér 7., vagy elektronikusan a
következő e-mail címre: cikador@bataszekert.hu (név és lakcím megjelölésével).
Az új börtönrend szerint minden rabnak lehetősége nyílik a sportolásra. Az
egyik jelentkezőtől kérdezi az őr: – Magát melyik sportág érdekli? (A válasz a
kiemelt sorokban)
A rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta a Cikádor újság rendelkezésére.

Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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HÁZASSÁGKÖTÉS
mezei Zoltán (Bátaszék) – mendei Gabriella (Bátaszék)
molnár roland (Bátaszék) – Komoróczki Anna Tímea (Budapest)

SZÜLETÉSEK
Kovács Zahira
Ördög lujza
Diriczi Fanni
Bíró József máté
szabó Csaba
Csire György lászló
Bölcsföldi Bendegúz

11.18.
11.27.
11.30
11.30.
11.30.
12.06.
12.09.

GYÁSZHÍREK
illés Károly
Auth Józsefné Bíró mária
Palaczki Jánosné Nagy Terézia

1935
1940
1953

Vásároljon a Piac téri
DUNA halboltban Bátaszéken!
Mindig friss és jó minőségű, ízletes halat,
amit állandó beszállítónk a Szegedfish Kft.
Viziállat-egészségőri nyilatkozatával igazolunk.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
HALTISZTÍTÁS, SZELETELÉS, ELŐRENDELÉS:
06/70-606-2113, 06/20-469-7452

NÁLUNK A LÁTÁS MEGFIZETHETŐ!
2020-BAN IS A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAIVAL!
MOLNÁR PÉTER
MOLNÁR RÉKA
látszerész mester
optometrista és kontaktológus, ingyenes
látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés
Szemüvegek készítése, javítása
minden nap, időpont egyeztetéssel
helyben, rövid határidővel
DR. CSÁKI MÓNIKA
szemész főorvos
Szemészeti-gyermekszemészeti
magánrendelés

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
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