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A rotavírus a leggyakoribb oka a súlyos há-
nyásos, hasmenéses betegségeknek gyer - 
mekkorban. Mielőtt a vakcinát kifejlesz-
tették volna ellene, évente félmillió öt év 
alatti gyermek halt meg, és kétmillió került 
kórházba világszerte a fertőzés következté-
ben. Persze van, akinél csak enyhe lefolyá-
sú a betegség, de nem lehet megjósolni, ki 
az, aki kórházba kerül miatta.

A legtöbb gyerek óvodáskor végéig egy-
szer biztosan átesik rajta, előfordulhat, 
hogy több alkalommal is megfertőződik. 
A legnehezebb a fertőzött betegek folya-
dékpótlása, mivel az étel-ital vagy nagyon 
gyorsan keresztülmegy a szervezetén.  
A felszívódásra nagyon kevés idő jut így, 
és ami szájon keresztül a szervezetébe jut, 
szinte azonnal ki is jön belőle. Ezért foko-
zott �gyelmet kell fordítani a kiszáradás 
veszélyére. Ha a gyermek egyáltalán nem 
iszik semmit, folyadékhiány lép fel, és az 
elektrolit háztartása is felborul. Minél ki-
sebb a gyerek, annál nehezebb pótolni a 
megfelelő mennyiségű folyadékot.

A szoptatós babák, ha elkapják ezt a 
vírusfertőzést, akkor általában kórház-
ban kötnek ki, ahol infúzióval pótolják a 
folyadékot. Az otthoni ápolás nem sike-
res, hamar kiszáradhatnak a csecsemők. 
Nagyobb gyerekek folyadékpótlása köny-
nyebb, mert jobban meg lehet értetni ve-
lük, hogy akkor is inniuk kell, ha éppen 
nem szomjasak, vagy undoruk van.

A rotavírus elleni vakcinát szájon át kell 
beadni, tulajdonképpen meg kell itatni a 
babával. A teljes oltási sor (két alkalom) 
kb. 40 ezer forintba kerül a szülőnek, de 

érdemes átgondolni, mennyit ér több hét 
munkából kiesés, esetleg néhány átvirrasz-
tott éjszaka a kórházban. A vakcina nem 
más, mint legyengített rotavírus: azaz egy 
lefegyverzett, szinte veszélytelen vírussal 
„fertőzik” meg a gyermeket, és teszik vé-
detté a betegséggel szemben. A vizsgálatok 
és a statisztikák azt mutatják, hogy az oltás 
nagyon biztonságos.

Omacht Erika, bátaszéki gyermekorvos 
határozott véleménye az, hogy mindenkép-
pen megéri oltani. A doktornő elmondta, 
hogy a rotavírus bizony nagyon kellemet-
len betegség lehet, alkalmanként elhúzódó 
kórházi kezeléssel, szövődményekkel, feles-
leges izgalmakkal, gyógyszerekkel. 

Bátaszék Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete a tavaly év végén hozott 
döntése alapján támogatásban részesíti a 
családokat. Két oltás árát is átvállalja, a bá-
rányhimlő (kb. 24 ezer forint) és a rotaví-
rus elleni vakcinákat térítésmentessé tette 
a pártfogolt családok számára.  

Március 10-én a bátaszéki gyermekorvo-
si rendelőben először adták be a rotavírus 
elleni vakcinát, amelyet a város vásárolt 
meg. Kovács Szo� és Bercel az alapos vizs-
gálatot követően kapta az ellenszert. Az 
ikrek szülei hálásak a segítségért, hiszen 
kb. 80 ezer forintot sikerült ezzel megta-
karítaniuk, és ami a legfontosabb, a város 
jóvoltából védettek lettek a gyermekeik.

BÁTASZÉK VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA

VÉDETT BÁTASZÉKI GYEREKEK 
BEADTÁK AZ ELSŐ, AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT VÉDŐOLTÁST
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Gazdafórumot tartottak március elején, 
Bátaszéken a Városháza Házasságkötő 
termében. Az Agrárkamara aktuális tájé-
koztatóját a mezőgazdasági vállalkozások-
kal kapcsolatban Németh Judit, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara Tolna 
megyei fő-falugazdásza mondta el a 
közel 40 bátaszéki érdekeltségű gaz-
dásznak. Ismertette az őstermelőket 
érintő feladatokat és beszélt az őket 
érintő kérdésekről is. Az OTP Bank 
szerepéről az agrár�nanszírozásban, 
illetve a bank pénzügyi lehetőségeiről 
is szó eset, melyet Mászáros Norbert, 
�nanszírozási és hitelszakember is-
mertetett. A gazdafórum fő vitatémája 
azonban a külterületi utak fenntartá-
sával kapcsolatos problémák megol-
dása volt. Dr. Bozsolik Róbert, Báta-
szék Város polgármestere által benyújtott 
előterjesztésében elmondta, hogy tavaly 
vette át a város a helyi Termelő Szövetke-

zettől a külterületi utakat, majd ezt 
követte egy tervezet megalkotása, 
miszerint az önkormányzat ugyan 
annyi pénzösszeggel, mint az érin-
tett gazdák, együttesen biztosítanák 

az utak karbantartását. A tervek szerint, 
– a minden évben összehívott fórumon 
–, az aktuális feladatokról megegyeznek 

majd, és közösen döntenek a 
felújítandó utakról. A felme-
rülő tennivalókat a település 
végzi el. A gazdák részéről az 
anyagi hozzájárulások önkén-
tes, azonban a polgármester 
bízik abban, hogy a gazdák-
nak érdekük a közel 3000 hek-
táros területhez kapcsolódó 

mezőgazdasági utak rendben tartása, és a 
zökkenőmentes használhatóság érdekében 
áldoznak majd erre a feladatra.

Sikeresnek mondható a „Felkészülés a 
klímaváltozásra – helyi közösségek sze-
repe” címmel tartott konferencia Báta-
széken, hiszen elindult egy párbeszéd, 
mely az egyik legfontosabb feladat a he-
lyi közösségek számára a klímaváltozás 
ügyében.  A Pető� Sándor Művelődési 
Házban tartott nemzetközi konferenci-
át, mely a Norvég Alap támogatásával 
valósulhatott meg, dr. Bozsolik Róbert, 
polgármester nyitotta meg. A konferen-
cia érdekes témát boncolgatott: mi mit 
tehetünk a nyilvánvaló klímaváltozás 
megállítása ellen? Az éghajlatváltozás 
a XXI. század legnagyobb problémája. 
Földünk kezd túlnépesedni, városia-
sodik, a fogyasztói társadalom jelentős 
mértékű növekedésével, és a környezeti 
erőforrások igazságtalan és egyenlőtlen 
eloszlása, hasznosítása globálisan és lo-
kálisan egyaránt előidézi a klímaválto-
zást. Ezzel a konferenciával felhívták a �-
gyelmet a legfontosabbra: a párbeszédre. 
A skandináv országok valamelyest előrébb 
járnak ebben a témában, mint mi európai-
ak, és mi magyarok. Per Halvorson, a nor-
vég Fjellugla Kompetance AS igazgatója 

előadásában elmondta, hogy szervezetük 
továbbképzésekkel, rövid- és hosszútávú 
egyetemi képzésekkel próbálják felkészí-
teni felnőtt hallgatóit a klímaváltozás ha-
tásaira és annak kezelésére. Amire igazán 

fókuszálni kellene az a témával kap-
csolatos beszélgetések, a legfontosabb 
pedig az egymástól tanulás. Sánta Sebő, 
a DDTG Nonpro�t K�. igazgatója a 
klímaváltozás társadalmi-gazdasági ha-
tásairól beszélt, majd Misóczki Anikó, 
Paks Város Önkormányzat osztályve-
zetője számolt be a városukban történő 
közlekedés-fejlesztésről, mely intézke-
dés csökkenti a károsanyag kibocsájtás 
mértékét. Arra a kérdésre, hogy mit te-
hetünk mi, bátaszékiek a klímaváltozás 
ellen, Kocsis Anikó, az Ökorégió Alapít-
vány igazgatójának előadásából is kide-
rülhetett. Amit ma teszünk az 50-100 év 
múlva érezteti hatását, emiatt nekünk 
már ma kell a károsanyag kibocsájtást 
csökkenteni, és alkalmazkodni kell a 
megváltozott körülményekhez. Rend-
kívül fontos a fenntartható közlekedés, 
gépkocsi helyett – aki teheti – például 
kerékpározzon, szelektíven gyűjtse a 
hulladékot, így csökkentve az ökológi-

ai lábnyomát. Fontos, hogy mi, magunk 
tehetünk apró �gyelmességgel az élhető, 
jobb jövőnkért! Gondolkodjunk globáli-
san és cselekedjünk lokálisan!  

BÁTASZÉK VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA
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FELHÍVÁS 
KÖZTERÜLETEN KÓBORLÓ EB BEJELENTÉSÉRE

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság �gyelmét, ha Bátaszék közte-
rületén kóborló ebet látnak – a további intézkedés érdeké-
ben – azt munkaidőben bejelenthetik a Bát-Kom 2004 K�. 
következő telefonszámán: 74/493-664.

Bátaszék Város Önkormányzat

Dr. Bozsolik Róbert polgármester az idei 
esztendőben is köszöntötte női dolgozóit 
március 8-án, nőnap alkalmából a Pető� 
Sándor Művelődési Házban. Az ünnepi 
alkalmon a hölgyeknek Málinger Anita és 
Kovács Gergő csomagolta ki és nyújtotta 
át az első meglepetést. A �atal énekesek vi-
dám dalválogatás után dr. Somosi Szabolcs 
alpolgármester úr köszöntő szavai követ-
keztek, majd a virágos köszöntőt alpolgár-
mester úrral együtt, dr. Bozsolik Róbert és 

Mórocz Zoltán adták át az ünnepelteknek. 
A virág mellé a hölgyeknek csokitortával 
kedveskedtek a szervezők, és a rövid szüne-
tet követően Juhász Szilvia paksi ruhater-
vező, valamint Czakó Balázs tolnai fotográ-
fus közös kiállítása nyílt meg. A fotográfus 
vetítéssel egybekötött élménybeszámolót 
tartott, amelyen az izlandi kalandjairól me-
sélt a jelenlévőknek. A ruhatervező hölgy 
csodálatos költeményei, melyet Balázs ké-
pei ihlettek, fotózkodásra is adtak lehető-

séget, ebben Czakó Balázs mellett Nádasi 
Martin, a Rippl-Rónai Művészeti Kar fo-
tográ�a szakos hallgatója segített. Az este 
zárásaként Tóth Mónika tartott előadást.  
A pszichológus-mediátor a szerelem és a 
szexualitás témakörét választotta, amely-
lyel érzékeny területet érintett, ám a hall-
gatóság kellő nyitottsággal és érdeklődéssel 
fogadta a szakember gondolatait. Nőnap 
alkalmából tartalmas és emlékezetes aján-
dékot vihettek haza a bátaszéki hölgyek.

BÁTASZÉK VÁROS  ÖNKORMÁNYZATABÁTASZÉK VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA

Nônap

TeSzedd! – VÁROSTAKARÍTÁS
Az idei esztendőben is várjuk április 28-án intézményeink, civil 
szervezeteink, egyesületeink, vállalkozóink, baráti társaságok és 
magánszemélye jelentkezését a TeSzedd! – várostakarításra!

Jelentkezni személyesen a Pető� Sándor Művelődési Házban lehet, vagy a 
következő telefonszámok egyikén: +36 74 493-690, +36 30 701 2638.             

Bátaszékért Marketing 
Nonpro�t K�.
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Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Bátaszék 
Város Önkormányzatának képviselő-testületének 
21/2017. (XII.29.) a településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelete alapján a helyi védelem 
alatt álló ingatlan tulajdonos kérelmet nyújthat be a 
helyi védelem alatt álló érték, ingatlan megóvási, 
fennmaradási, megőrzési munkálataira.

A kérelmet Bátaszék Város Önkormányzata címé-
re (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.), magyar nyelven 
papír alapon lehet benyújtani 2018. április 30-ig.

A kérelemnek tartalmaznia kell
a.) a kérelmező nevét és állandó lakhelyének címét,
b.) a kérelemmel érintett ingatlan címét és hely-

rajzi számát,
c.) amennyiben a kérelmező nem azonos a tulaj-

donossal, a tulajdonos hozzájárulását,
d.) az elvégezni kívánt építési tevékenység műsza-

ki ismertetését és költségbecslését,
e.) a beruházás megvalósítása előtti állapot mű-

szaki ismertetését és fotódokumentációját
A benyújtott kérelmek benyújtás sorrendjében fo-

lyamatosan kerülnek feldolgozásra.
A támogatás vissza nem térítendő, utólagos �nan-

szírozású, mértéke az elszámolható költségek legfel-
jebb 50%-a, de legfeljebb 300 000 Ft.

dr. Bozsolik Róbert polgármester

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

TISZTELT LAKOSSÁG!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018-as évben az Önkormányzat, 
bruttó 1 000 000 Ft-ot biztosít azon lakossági járdák felújítására, ame-
lyeknél 60%-nál nagyobb mértékű a rongálódás.
Járdafelújítási kérelmüket a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Vá-
rosüzemeltetési irodáján tudják benyújtani 2018. június 15. napig a „Jár-
dafelújítási kérelem 2018.” dokumentum kitöltésével.

dr. Bozsolik Róbert polgármester

TISZTELT LAKOSSÁG!
Bátaszék Város Önkormányzata kezdeményezi a közigazgatási területére 
vonatkozó településrendezési eszközök módosítását.

A módosítás készítésének társadalmi egyeztetése során, Bátaszék Város 
Önkormányzata lakossági fórum keretében is tájékoztatja a lakosságot a ké-
szülő dokumentumok várható hatásairól.

A lakossági fórum időpontja 2018. május 2. (szerda) 17.00 óra; helyszí-
ne: Bátaszék, Szabadság utca 4. szám (házasságkötő terem).

A készítendő módosítással kapcsolatos észrevételeiket, kérelmeiket, a la-
kossági fórumot követő 15. nappal bezárólag juttathatják el,

a) papír alapon Bátaszék Város polgármesterének címezve, a 7140 Báta-
szék, Szabadság utca 4. szám alatti címre,

b) elektronikus úton a hivatal@bataszekph.hu email címre.
dr. Bozsolik Róbert polgármester

BÁTASZÉK VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA

Január 19-én a Zsikó Zoltán Zenekar újév 
köszöntő koncertje jelentette az első nagy-
szabású polgárőri feladatot. Zsikó Zoli 
barátunk felkérésére a koncert teljes körű 
biztosítását polgárőrségünk végezte. Ezen 
felül szerepet vállaltunk a színpad-, hang- 
és fénytechnikai eszközök fel- és leszerelé-
sében, valamint a nézőtér szakszerű beren-
dezésében. A koncert előtt több mint tíz fő 
polgárőr segítette a parkoltatást, a belépte-
tést, a VIP személyek kísérését. A rendez-
vény alatt a parkoló autók őrzése és a kon-
cert belső biztosítása volt a fő feladat, míg 
az esemény után a terem kiürítése és az 
állófogadásra történő beléptetés várt ránk, 
melyet sikerrel teljesítettünk. Egyesüle-
tünk gazdasági felelőse pénzügyi képzésen 
vett részt Dunaföldváron, ahol a cégautó 
adó és a pályázati pénzek szakszerű elszá-
molása volt a fő téma. Új támogatónknak 
a SAKKMED K�-nek köszönhetően egy 
több éves tervünk valósulhatott meg. Min-

den esztendőben felmerült ötletként, hogy 
az általunk ellenőrzött cégekhez, telephe-
lyekhez egy polgárőrséget megemlítő, rek-
lámozó táblát kellene kihelyezni, azonban 
hamar el is kellett vetnünk a tervet a pénz-
ügyi keret szűkössége miatt. Balázs Gábor a 
SAKKMED K�. ügyvezetője ebben sietett 
segítségünkre és támogatásként húsz da-

rab „Polgárőrség által ellenőrzött terület” 
táblát készítetett és adott át részünkre. Az 
év elején aktuálissá vált a platós szolgálati 
autónk műszaki vizsgára történő felkészí-
tésének megkezdése. Ebben segített Mat-
tenheim Roland és a Mattenheim Auto 
Controll K�. Felajánlották, hogy elvégzik 
a rengeteg karosszériás munkát, a futómű 
és a kormánymű felújítást, valamint a mű-
szaki vizsgáztatást. Ezután szinte egyértel-
műen adódott mindkét fél számára, hogy 
a közös együttműködést egy hosszútávú 
megállapodással hivatalossá is tegyük, 
amelyet március közepén alá is írtunk. 
Február 13-án kiszebáb égetéssel próbál-
ták elűzni a telet Alsónyéken. A télűzéshez 
polgárőreink a felvonulás útvonalának, és 
a rendezvény helyszínének biztosításával 
járultak hozzá. Ugyancsak télűzéssel pró-
bálkoztak a bátaszéki ovisok is. A zord 
időjárás elkergetésére sétával próbálkoztak 
a kicsik. Az érintett útvonal biztosítását 

FELHÍVÁS!
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E G Y E S Ü L E T E K

rendőr kollegákkal közösen végez-
te egyesületünk négy tagja. Február 
24-én megtartottuk évzáró közgyű-
lésünket, amelyen meghívásunknak 
eleget téve megjelent Horváth István 
államtitkár, dr. Bozsolik Róbert pol-
gármester, Széles János megyei elnök, 
dr. Pilisi Gábor szekszárdi rendőrka-
pitány, Kiefáber Gábor szekszárdi ka-
tasztrófavédelmi kirendeltség vezető, 
dr. Vas János a bátaszéki rendőrőrs 
parancsnoka támogatóink és tagja-
ink. A 2017. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolókat, valamint a 2018-as 
terveket Farkas András elnök és Ferencz 
Józsefné gazdasági felelős terjesztették elő. 
A folytatásban arról döntött a polgárőrség 
tagsága, hogy a 2012-ben elnyert tér�gyelő 
kamerarendszer teljes egészét térítésmen-
tesen átadja továbbüzemeltetésre az ön-
kormányzatnak. Ezután meghívott vendé-
geink kértek és kaptak szót. Dr. Bozsolik 
Róbert városunk polgármestere megkö-
szönte előző évi segítségünket a nem kevés, 
és nem kicsi városi rendezvények lebizto-
sításában. Az idei esztendőt sem gondolja 
könnyebbnek, de a munkánk elismerése-
ként 100 000 forintos többlet támogatást 
kapunk a várostól. Tavaly decemberben 
pedig a Belügyminisztériumtól kapott a 
város 350 000 forint támogatást, amelyet a 
helyi közbiztonság segítésére kell fordítani. 
Ezen összeget is egyesületünk kapta, segít-
ve 2018-as működésünket. Horváth István 
méltatta a polgárőrmozgalom munkáját és 
leszögezte, hogy a megye egyik talán leg-
jobban szervezett egyesülete a bátaszéki 
polgárőrség. Ígéretet tett arra is képviselő 
úr, hogy az irodánk fejlesztéséhez hozzá-
járul egy internet és kábel tv bekötéssel. 
Széles János megyei elnök köszöntőjében 
elmondta, hogy mindig örömmel jön Bá-
taszékre, mert tényleges munka folyik a 

megye egyik legjobb szervezeténél. Han-
got adott azon megrökönyödésének, hogy 
hány szolgálati órát teljesítettek a „délvi-
dék polgárőrei”, hiszen ez a szám megha-
ladja az OPSZ ajánlását. Örömét fejezte 
ki, hogy nem kellett üres kézzel jönnie, 
és csatlakozhat az előtte felszólaló/adako-
zókhoz és bejelentheti, hogy egyesületünk 
sikeresen pályázott a rendőrségi gépjármű 
csereprogramra, és egy Nissan Path�nder 

típusú terepjárót kap. Felszólalt még a Ka-
tasztrófavédelem nevében Kiefáber Gábor 
és a rendőrség képviselője dr. Vas János is. 
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetün-
ket Berkó Gabinak és a Tercia étteremnek, 
akik a rendezvény után vacsorát szerví-

roztak VIP vendégeink részére, termé-
szetesen térítésmentesen. Március 2-án 
eleget téve ígéretének Horváth István 
államtitkár úr kezdeményezésére meg-
jelentek a szerelők az internet bekötésé-
hez. Március 3.-án Dunaföldváron vett 
részt a megyei közgyűlésen városunk 
polgármester, egyesületünk elnöke és 
Hurtony Zoltán, a pörbölyi csapat veze-
tője. A megyei beszámoló több egyesü-
letünket érintő dolog miatt lett annyira 
érdekes, hogy cikkünkben írjunk róla. 
Először is Farkas Andrást választották 
egyhangúlag a megyei szövetség alel-

nökévé. Ezután Hurtony Zoltán vehette 
át a polgárőr érdemkereszt bronz fokoza-
tát munkája elismeréseként, Módis István 
pedig dr. Túrós Andrástól kapott elnöki 
dicséretet kollegája Pesti János tavalyi 
rosszulléténél tanúsított bajtársi helyt-
állásáért. Elismerését pár nappal később 
vette át az újdonsült alelnöktől és polgár-
mester úrtól. Kolbert Mátyás nyugalma-
zott plébános temetése kiemelt fontosságú 
feladat volt polgárőreinknek. A zord időjá-
rás ellenére is rengetegen érkeztek végső 
kegyeletüket leróni, így a parkoltatásuk és 
a forgalom irányítása komoly logisztikát 
igényelt a nehéz időjárási körülmények 
miatt. Támogatóinknak köszönhetően egy 
jelentősebb irodai beruházásra került sor 
március hónapban. Egy okos tv (amely 
projektorként is használható oktatások-
nál), egy nyomtató és egy wi�s router be-
szerzése tette kényelmesebbé irodai mun-
kánkat. Köszönettel tartozunk a Közúti 
Építő és Szolgálatató K�.-nek valamint a 
Panteon K�.-nek a kiemelt támogatás biz-
tosításához, amelyből �nanszírozni tudtuk 
technikai bővítésünket. A rendőrségi cse-
reprogramban egyesületünk egy Nissan 
Path�nder típusú szolgálati gépjárműhöz 
jutott hozzá. A tízéves terepjáró nagyon jó 
műszaki állapotban érkezett hozzánk így 
bizakodhatunk, hogy hosszú időre meg-
oldódik a „gépkocsi helyzetünk”. Március 
15-i ünnepi műsor helyszín biztosítását 
végeztük rendőr kollegákkal közösen. Az 
ünnepi hosszú hétvégén beköszöntött zord 
időjárás miatt előbb �gyelőszolgálatot lát-
tak el a Cikádor Mentőcsoport tagjai, majd 
másnap már a védműveknél feltorlódó ka-
szálék, szemét eltávolításával segítették elő 
a víz zavartalan lefolyását. Köszönetünket 
szeretnénk kifejezni Bozsó „Öcsi” István 
és Berlinger Csaba támogatóinknak, akik 
a terepjáróink teletankolásával segítették 
munkavégzésünket.         Farkas András elnök
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E G Y E S Ü L E T E K

Március 19-én ugyan, mikor ezeket a so-
rokat írom, fehér lepel borította a várost, 
mégis időszerű a tavaszi munkák során a 
szabadtéri égetések szabályairól szót ejteni. 
Már csak azért is, mert április elejére, mire 
az újság megjelenik, nagy valószínűséggel a 
hó már elolvad, és megkezdik a kiskertek-
ben a tavaszi munkálatokat. Belterületen 
csak akkor szabad kerti hulladékot égetni, 
ha azt önkormányzati rendelet szabályoz-
za. Bátaszéken van ilyen rendelet, mely 
12/2014-es önkormányzati rendelet, ami 
kimondja, hogy tavasszal és ősszel csak a 
lakosságot nem zavaró módon, szélcsendes 
időben, az általános tűzvédelmi előírások 
betartásával szabad kerti hulladékot éget-
ni. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne 
hagyjuk felügyelet nélkül és minden eset-
ben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű 
oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz 
oltására alkalmas kézi szerszám, és csak ak-
kora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyama-
tosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. 
Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert 
a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésé-
nek. Bátaszéken van zöldjárat, van hulladé-
kudvar, ezért bár az önkormányzati rende-
let lehetővé teszi, mégis javasoljuk az égetés 
elkerülését, és a zöldjárat, illetve a hulladé-

kudvar szolgáltatásait igénybe venni. Ne 
füstöljük tele a városunkat! A külterületre 
más szabályok vonatoznak. Az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat szerint: Az irányí-
tott égetés tűzveszélyes tevékenység, ami-
nek bejelentése, előzetes engedélyeztetése 
kötelező! A kérelmet legkésőbb az égetés 
tervezett időpontját megelőző tizedik napig 
kell benyújtani az engedélyező tűzvédelmi 
hatósághoz (Illetékes katasztrófavédelmi 
kirendeltség – Szekszárd, Mikes u. 16-22 

telefon: 74/412-422, ahol az égetéssel kap-
csolatos kérdéseinkre is részletes válaszokat 
kaphatunk.). Az elbírálás öt munkanapon 
belül történik meg. Az ingatlan tulajdo-
nosa, használója a tűzvédelmi hatóság 
engedélyével legfeljebb 10 hektár egybe-
függő területen végezhet irányított ége-
tést. Az irányított égetés során a tűz nem 
hagyható őrizetlenül, és ha az irányított 
égetést befejezték, azt azonnal el kell olta-
ni. Az irányított égetés csak úgy végezhető, 
hogy az a környezetére veszélyt ne jelent-
sen. Befejezése után a helyszínt gondosan 
át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást meg 
kell szüntetni. Figyelni kell, mert a zártker-
tek külterületnek minősülnek! Mi történik, 
ha valaki bejelent egy szabálytalan égetést? 
Riasztást kapunk a Tolna Megyei Tevé-
kenység Irányító Központból, és innentől 
kezdve már „nyoma” van az esetnek. A sza-
bálytalanságot elkövetővel szemben a Szek-
szárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 
tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szer-
vezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűz-
védelemmel foglalkozók kötelező élet- és 
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 
7.) Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora 
alapján 20 000–60 000 Ft-ig terjedő tűzvé-
delmi bírságot szabhat ki. Erre a folyamatra 
a bátaszéki tűzoltóságnak semmilyen ráha-
tása nincs. Ilyen ügyben segíteni mindösz-
sze annyit tudunk, hogy újságcikkünkben 
felhívjuk a �gyelmet az égetés szabályaira, 
és kérjük annak betartását. 

Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság

B Á T A S Z É K I  T Û Z O LT Ó S Á G

A SZABADTÉREN TÖRTÉNÔ ÉGETÉSEK SZABÁLYAI
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E S E M É N Y E K

A legutóbbi véradás közepes teljesítménnyel záródott Báta-
széken. A decemberi véradáshoz közeli március elei időpont 

is oka lehetett a kevesebb részvételi hajlandóságnak, de a 70 főre tervezett 
véradói napon pontosan 70-en jelentek meg, ebből 64 donor volt alkal-
mas vért adni. A megjelent 70-en főnek köszönet érte! 

Ha Ön is úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a 
véradásokra! Ezzel nem csak másokon segít, hanem Ön is átesik egy szű-
rővizsgálaton, ami az aktuális egészségi állapotáról ad felvilágosítást. Ha 
esetleg valamilyen eltérésre utaló eredményt találnak, behívják Önt egy 
kontroll vizsgálatra, így akár megelőzhetőek súlyos betegségek is.

Ha úgy érzi egészséges és van fél óra szabadideje, jöjjön el! 
Következő véradások időpontjai: Bátaszék Városháza, Házasságkö-

tő terem, 2018. június 06. augusztus 15. november 27., 9–16 óráig.
Amit nagyon fontos tudni a véradóknak a véradásról:
•   minimálisan 50 kg testsúly, betöltött 18. életév
•   regisztrációhoz fényképes igazolvány. Személyi igazolvány, (vagy 

jogosítvány vagy útlevél) + lakcímkártya, + eredeti TAJ kártya  
minden véradáson  kötelező. (EU-s TAJ is jó)

•   fér�ak évente 5-ször, nők 3-szor adhatnak vért, úgy, hogy mini-
mum 56 napnak el kell telnie két véradás között

•   a levett vérmennyiség: 450 ml, az egészséges szervezet számára nem 
megterhelő

•   véradás előtt étkezni kell, és folyadékot kell fogyasztani (nem éh-
gyomorra!)

•   a vér élő szövet, a tudomány mai állása szerint semmi mással nem 
pótolható

•   a gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok, a helyszínen lévő or-
vos felelőssége erről dönteni (gyógyszertől, betegségtől függ)

•   a Munka Törvénykönyve szerint 4 óra munkaidő kedvezmény ad-
ható, ehhez igazolást adunk

•   egy egység levett, kivizsgált vérrel 3 ember éltét mentheti meg, hiszen 
minden beteg csak a számára szükséges vérkészítményt kapja

•   mindig steril, egyszer használatos eszközökkel dolgozunk, a fertő-
zésveszély kizárt

Minden csepp számít! Legyen hétköznapi hős, legyen véradó!
dr. Kovács Klára

V Á R O S I  K Ö N Y V T Á R

Kedves Olvasók!
2018. évben is lesz faültetés a babáknak. November 17-én, a hagyományok-
nak megfelelően délután három órakor kezdődik az ünnepség. Kérjük, aki 
szeretne gyermekének, unokájának fát ültetni, szándékát időben jelezze.  
A Mini Galéria sorozatba továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik valami-
lyen érdekes hobbival, gyűjteménnyel rendelkeznek. 

Mini Galéria
ERŐS JÁNOS: NAPTÁRAK. Megtekinthető: áprilisban

Költészet Napja
Időpont: április 13, péntek délután 3 óra. 

A Költészet Napja alkalmából könyvtárunk vendége Ricza István lesz. 
Versei bemutatásával szeretnénk őt más oldaláról megismertetni, kérjük, 
látogasson el a rendezvényre Ön és kedves családja! 

Felhívás!
Ha valakinek van felesleges fonala, maradék anyaga, kérem ne dobja ki!  
A Varrókör azt további felhasználás céljából köszönettel elfogadja. 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

V É R A D Á S
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I N T E R J Ú

Április 7-én kerül megrendezésre a Pető� 
Sándor Művelődési Házban a Glöckner 
János Emlékfesztivál. Az ismert táncok-
tató-koreográfus 2010-ben hunyt el, de 
az emléke élénken él a tanítványaiban 
megye- és országszerte. A német nemze-
tiségi kultúra vezérszónokaként évtizede-
ken keresztül meghatározó egyénisége 
volt a városunknak is. A következő be-
szélgetésben adunk egy TIP-pet az olva-
sóinknak. Mivel várják az érdeklődőket? 
Milyen különlegességet tartogat a fesz-
tivál? Glöckner Attila szervező elárulja 
nekünk…

– Kezdjük azzal, hogy bemutatod az olva-
sóknak a fesztivál névadóját, az édesapádat. 
Ki volt Glöckner János?

– Édesapám 1934 áprilisában magyaror-
szági német családban született Mórágyon, 
és a tánc iránti érdeklődése, fogékonysága 
már egészen �atal korában megnyilvánult, 
hiszen néhány évesen leutánozta a jól tán-
coló dédapját. Gyermekként szívesen eljár-
tak a különböző mulatságokba és bálok-
ba, cseperedő �atalként pedig az idősebb 
nemzedék táncát �gyelte. Könnyen elles-
hette tehát az eredeti lépéseket, megragad-
tak benne azok a motívumok, amelyek az 
ottani német néptáncot jellemezték.

– Hosszú ideig dolgozott aztán koreográ-
fusként, tánctanárként és kultúraszerve-
zőként. Elmondhatjuk, hogy rengetegen 
szerették és tisztelték őt. Arra kérlek, hogy 
említs meg egy olyan eseményt vagy emlé-
ket, amely vele kapcsolatban meghatározó 
számodra!

– Középiskolás voltam a bajai Frankel 
Leó Német Nyelvű Gimnáziumban, és az 
akkori diáktánccsoport vezetője, Pollák 
Richárd megbetegedett, ezért nem tudta 
folytatni a munkáját. A tanárok megkér-
deztek bennünket, hogy van-e az ismeret-
ségi körünkben olyan ember, aki táncok-
tatással foglalkozik. Elmondtam, hogy az 
édesapám a ’60-as évek elején, Mohácson 
szerzett ilyen végzettséget. Voltak tánccso-
portjai, de pillanatnyilag zenészként ápolja 

a nemzetiségi hagyomá-
nyokat. Szó szót követett, és 
édesapámat behívták az is-
kolába, aki a bemutatkozást 
követően elvállalta a felada-
tot. Két és fél éven keresztül 
dolgoztunk együtt vele, és ez 
számomra egészen felemelő 
érzés volt. Ami pedig ezután 
következett, az még megha-
tározóbb, hiszen 1977-ben 
Schultz György tanár úrral 
megalapította Bátaszéken 
a jelenleg Heimat néven működő német 
nemzetiségi néptánccsoportot. Innen 
kezdett igazán kibontakozni és fejlődni a 
munkája, amelynek mi is aktív részesei le-
hettünk.

– Mi jellemezte őt a táncgyűjtői, alko-
tói-oktatói munkájában?

– A színpadra álmodott koreográ�ái 
megalkotásakor a legszebb, hiteles táncha-
gyományok mellett mindig fontos szem-
pontként szerepelt a közönség �gyelmének 
a lekötése, biztosítása, ezért nagyon sok 
táncában játékos elemek is megtalálhatók. 
Pontosan a táncok játékossága, pergő rit-
musa tette olyan különlegessé, egyedivé és 
sikeressé Glöckner János koreográ�áit. Ha-
tározott volt és következetes, ugyanakkor a 
jól megérdemelt munkának a gyümölcse 
kárpótolta a táncosokat, hiszen Tolna me-
gyén kívül az ország egész területén kima-
gasló sikerrel mutatták be az előadásait. 
Sőt, jártak és táncoltak Németországban, 
Horvátországban, Ausztriában, Romániá-
ban, és még hosszan sorolhatnám, milyen 
fantasztikus helyeken mutatták be azt a 
kultúrát, amelyiknek édesapám is az élte-
tője volt.

– Bátaszék meghatározó volt Glöckner 
János számára, de máshol is szívesen dolgo-
zott…

– Igen, ez így van. A halála előtt oktat-
ta például a györkönyi német csoportot, 
amelyik azóta felvette az édesapám nevét. 
A németkéri nemzetiségi együttessel is 
dolgozott, a mórágyiakkal, a bonyhádiak-

kal, a nagymányokiakkal, a 
gyönki és varsádi német cso-
porttal, a mözsi és várdombi 
táncosokkal egyaránt. A je-
lenleg Szekszárdon működő 
I�ú Szív Magyarországi Né-
met Nemzetiségi Néptánc-
együttes vezetőjének, Gaál 
Lászlónak is ő volt a meste-
re, ő biztatta, hogy vállalja 
ezt a nemes és igazán szép 
feladatot.

– Április 7. a dátuma a 
Glöckner János Emlékfesztiválnak, amely-
nek a Pető� Sándor Művelődési Ház ad ott-
hont. Mit kell tudni a rendezvényről? Kér-
lek, avasd be az olvasókat a részletekbe!

– Az édesapám elvesztése nagy űrt ha-
gyott maga után, és a halálát követően úgy 
gondoltam, hogy nem hagyom a feledésbe 
veszni azt a munkát, amelyet végzett, azt a 
rengeteg értéket, élményt és emléket, ame-
lyet ránk hagyott. A róla elnevezett feszti-
válon a tisztelői, az egykori tanítványai és 
csoportjai mutathatják meg, hogyan dol-
goznak a koreográ�áiból, milyen munkát 
végeznek a hagyatékként elmentett irány-
mutatásaiból. Bemutatkozási lehetőséget 
kapnak az utánpótlás együttesek is, ame-
lyeknek a tagjai szintén meríthetnek az 
idősebb generáció táncaiból, lépéseiből, 
viselkedéséből. 

A hagyományokhoz hűen 14 órakor in-
dulunk a művelődési háztól, és a fellépő tíz 
tánccsoporttal először ellátogatunk a báta-
széki temetőbe, ahol koszorúval és dallal 
tisztelgünk Glöckner János emléke előtt. 
15 órakor kezdődik a megnyitó egy ünnepi 
beszéddel újra a Pető� Sándor Művelődé-
si Házban, majd ezt követően – ebben az 
évben meglepetésként vagy különlegesség-
ként – leleplezzük az emléktábláját a ház 
homlokzatán. Ez az emlék fogja mutatni a 
jelen és a jövő nemzedékének, hogy ebben 
az épületben tevékenykedett az életműdíjas 
koreográfus, aki a német nemzetiségi tánc 
és kultúra oltárán áldozott, amíg tehette. 
A nagyteremben kerül sor a táncbemuta-

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

POLKA, SPRINGER, MAZUR ÉS TÁRSAI…
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Az idei évben is megtartotta a Gondo-
zási Központ Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálata az Éves Szakmai Tanácskozá-
sát, amelynek időpontja ebben az évben 
március 6. volt. A Tanácskozásra a jelző-
rendszeri tagok – nevelési, oktatási intéz-
mények vezetői, gyermekvédelmi felelő-
sök, védőnők, gyermekorvos, rendőrség, 
gyámhivatal dolgozói, esetmenedzsereik, 
pártfogó felügyelő, a Humánszolgáltató 
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ esetmenedzserei és szakmai ve-
zetője kaptak meghívást. A Tanácskozás 
fő témái között szerepelt Bátaszék város 
2017. évi gyermekjóléti feladatellátásnak 
áttekintése, az észlelő- és jelzőrendszer 
működésének bemutatása, elemzése, job-
bítására való javaslatok megfogalmazá-
sa volt. Szabó Aliz, a szekszárdi központ 
szakmai vezetője tájékoztatást adott az 
iskolai és óvodai szociális segítő tevékeny-
ség eddigi tapasztalatairól és a jövőbeni 
célkitűzésekről. A két intézmény között 
jó együttműködés volt tapasztalható az 
elmúlt években, amely szoros kapcsolat-
tartást igényelt a szakemberek részéről. 
Elmondható, hogy Bátaszéken megfele-
lően működött az információáramlás a 
jelzőrendszeri tagok között, amely sok 
esetben napi szintű kapcsolatot jelentett a 
felek között. A jelzőrendszeri tagok gyors 
információcseréje, reakciója és együttmű-
ködése segítette elő a hatékony munka-
végzést, amely a családok helyzetének sta-
bilan tartását, életkörülményeik javítását 

is eredményezte. A jelzőrendszer tagjai a 
saját területükön végzett gyermekvédel-
mi munkájukkal tették hatékonyabbá a 
gyermekjóléti szolgálat munkáját azzal, 
hogy az időben jelzett problémákat ered-
ményesebben lehetett kezelni. A gyermek-
védelemben dolgozók évről évre észlelik, 
hogy a munkájuk egyre nehezebb és bo-
nyolultabb, sokszor olyan összetett esetek-
kel kell szembesülniük, ahol a jogszabály 
egyébként logikus elvárásai nem minden 
esetben alkalmazhatóak. A Szolgálat felé 
az elmúlt években is jelezhettek szóban, 
írásban és telefonon is, de igyekszünk a 
jelző személyt az írásos jelzés megtételére 
ösztönözni. Fontos elmondani, hogy a jel-
zést tevő személy adatait szigorúan zártan 

kezeljük! Ezúton kérjük a tisztelt lakos-
ságot, hogy ha információjuk van olyan 
személyről, családról, akinél krízishely-
zetet tapasztal, vagy elhanyagolt, súlyo-
san veszélyeztetett gyermekről szerez 
tudomást, tegye meg bejelentését szemé-
lyesen, telefonon vagy írásban, a Báta-
széki Gondozási Központ Budai utca 21. 
számú épületében. Tel.: 06-74/491-622; 
591-113. Reméljük, hogy a jövőben is ha-
sonló pozitív tapasztalatokról számolha-
tunk be, és az együttműködés tovább erő-
södik a jelzőrendszer tagjai és a lakosság 
között.  Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindenkinek a munkáját, aki segítette a 
Szolgálat hatékony működését a 2017-es 
évben is!                         Pécsi Edit családsegítő

tókra, ahol a Heimat Német Nemzetiségi 
Tánccsoport tagjain kívül a vendégeink is 
számot adnak a tudásukról. Várdombról, 
Gyönkről, Györkönyből és Németkérről, 
valamint Mórágyról, Bonyhádról és Vo-
kányról érkeznek táncos barátok. A rövid 
pihenőt és a vacsorát követően 18 órától 
este 10-ig bállal, táncházzal és élő zené-
vel várjuk az érdeklődőket. Jöjjenek el, és 
érezzék jól magukat velünk!

– Attila! Köszönjük szépen a tájékoztatást! 
Április 7-én (szombaton), 14 órától Glöckner 
János Emlékfesztivál Bátaszéken, a Pető� 
Sándor Művelődési Házban. Viel Spaß!

Csötke

I N T E R J Ú

G O N D O Z Á S I  K Ö Z P O N T

ÉVES SZAKMAI TANÁCSKOZÁS
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G O N D O Z Á S I  K Ö Z P O N T

A testvérféltékenység szinte minden több-
gyerekes családban ismerős probléma. Egy 
gyerek számára a trónfosztás általában az 
élet első nagy krízishelyzete. Egy tökéletes, 
énközpontú világba, gyakran teljesen vá-
ratlanul belecsöppen egy másik emberke, 
aki hirtelen sokkal érdekesebb lesz min-
denki számára. Természetes reakció, hogy 
ilyenkor a gyermek – legalábbis átmeneti-
leg – riválisának érzi a kistest-
vért és féltékeny rá. Az lenne 
furcsa, ha kitörő lelkesedéssel 
fogadná a trónkövetelőt. Miért 
is kéne örülnie? Mitől lesz neki 
jobb? És a maguk módján iga-
zuk is van. Az, hogy miképpen 
reagál egy gyermek a kistesó ér-
kezésére, több mindentől függ. 
Egyrészt nem mindegy, hogy 
milyen korú. Míg egy másfél 
éves gyermek ösztönös, egy két-
éves érzelmileg hullámzó, egy 
hároméves már sokkal tudato-
sabb. Nem ugyanúgy reagálnak 
a �úk és a lányok. Továbbá sok 
múlik azon is, hogy mennyire 
változott meg a gyermek élete 
egyik napról a másikra a kistest-
vér megszületésével. A gyerme-
kek érzelmi reakciója sokkal na-
gyobb százalékban harag és féltékenység, a 
szeretet majd csak később alakul ki a kis-
testvér iránt. Azért simogatják, puszilgat-
ják néha mégis, mert erre kérték a szülei, 
vagy ezt látják, és szeretnének megfelelni 
anyának, apának. Ha a valódi érzéseiknek 
megfelelően cselekszenek, büntetést kap-
nak. Megszidják őket, ha megnyomkodja a 
kisbaba arcát, vagy akár még rá is csapnak 
a kezére. Persze, ilyenkor lépjünk közbe 
minél előbb, de nagyon sok múlik azon, 
hogy miként reagálunk ilyen helyzetben. 
Ne mondjuk neki, hogy „rossz voltál”, „ez 
csúnya dolog”, ettől csak még inkább fel-
erősítjük benne a negatív érzéseket. Annyit 
mondjunk, hogy „nem” és vegyük el onnan 
�noman a kezét. Annyit hozzá lehet fűzni, 
hogy „fáj a babának”, de ennél részletesebb 

magyarázattal ne érveljünk. Fontos továb-
bá, hogy ne hagyjuk őt egyedül a negatív 
érzéseivel. Ha például sír a pici, nyugodtan 
bosszankodjunk közösen: „a mindenit, 
milyen hangosan sír!” Ezzel hatalmas ter-
het veszünk le a válláról, hiszen feloldoz-
zuk őt a bűntudat alól. Érezze csak nyu-
godtan, hogy nem baj az, ha néha mérges 
rá. Ha 2,5- 3 éves kor táján érkezik a kis-

tesó, talán már könnyebb kicsit a helyzet, 
de maga a féltékenység ebben a korban is 
éppolyan természetes jelenség. A gyerme-
kek érzelmileg erre a korra már kiegyen-
súlyozottabbak, ugyanakkor dacosabbak, 
akaratosabbak és manipulatívabbak is. Ők 
már várni szokták a kistesót, kíváncsiak rá, 
és gyakran még a szeretet jeleit is kinyil-
vánítják, de felkészülni nem tudnak erre a 
helyzetre. Ugyanúgy megviseli őket, hogy 
anya kevesebbet foglalkozik velük, türel-
metlenebb és megoszlik az eddig kizáró-
lagos �gyelme. Ha van rá lehetőség, igye-
kezzünk elkerülni, hogy ne éppen a kicsi 
születése idején kerüljön oviba a nagy. A 
testvérféltékenység nagyon sokféle formát 
ölthet, kortól, személyiségszinttől, nevelés-
től függően. Jelentkezhet akár testi szinten 

is (étvágytalanság, alvásproblémák, bepisi-
lés), vagy a viselkedésben (engedetlenség, 
hiszti, indulatkitörések, szorongás, rossz-
kedv, visszahúzódás). A gyerekek gyakran 
visszaesnek egy már meghaladott fejlődési 
szintre, hirtelen nem tudnak egyedül fel-
öltözni, vagy éppen bepisilnek éjszaka. 
Ezek tudattalan szinten mind a szülők �-
gyelmének felhívását szolgálják. Hogyan 

segíthetünk nekik feldolgozni 
ezt a helyzetet? Talán a legfon-
tosabb, hogy mindig a gyermek 
korának megfelelően reagáljunk 
rájuk. Egy másfél éves gyerek-
nek ne kezdjük el hosszasan 
magyarázni, hogy mit miért 
ne csináljon. Egy négyévessel 
viszont már az érzéseiről is le-
het és érdemes beszélni. A pél-
damutatás azonban minden 
korban jól működik. Ha ők is 
kapnak egy játékbabát, akit pe-
lenkázhatnak, tologathatnak, 
ringathatnak, azzal nagyon sok 
gyengédséget tanulhatnak el. 
Míg az utánzó tanulás műkö-
dik, a meggyőzés már sokkal 
kevésbé. Nem érdemes túl sok-
szor mondogatni a gyereknek, 
hogy „szeresd a testvéredet”, 

„kedvesen bánj vele”, mert sokszor épp az 
ellenkezőjét érjük el. Hagyni kell a gyer-
meket, hogy a maga tempójában és az ő 
közös nyelvükön keresztül kerüljön közel 
a kistestvéréhez. A legtöbb, amit szülőként 
tehetünk, ha igyekszünk sokat foglalkozni 
csak a naggyal is, és az eddigi életritmusát 
többé-kevésbé megtartjuk. Ha érzi, hogy 
anya ugyanúgy tud �gyelni csak rá is, ha 
megmaradnak az apával töltött esti bo-
londozások, idővel gond nélkül befogadja 
majd a kistesót is az eddig bástyaként álló 
hármasukba. Nem könnyű ezt jól csinálni, 
és talán nem is lehet. De mindenkit nyug-
tasson meg Ranschburg Jenő mondata, 
mely szerint: „A legtöbb, amit szülőként 
gyerekünknek adhatunk, az egy testvér”. 

Takácsné Biró Tímea védőnő

TESTVÉRFÉLTÉKENYSÉG

V É D Ô N Ô I  S Z O L G Á L A T
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Asztalitenisz
Az Asztalitenisz Diákolimpia Országos 
Döntője a karcagi Sportcsarnokban került 
megrendezésre 2018.02.17-én. A Kanizsai 
Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolából 3 tanuló képviselte intézmé-
nyünket, Bojás Eszter, Dinovics Bernadett 
és Nyéki Laura. A három fős leánycsapatunk 
először vett részt ilyen országos színvona-
lú versenyen, melyen 18 iskola lánycsapata 
mérte össze erejét. A verseny lebonyolítása 
csoport körökben zajlottak. Voltak szorosabb 
mérkőzések, de sajnos nem sikerült a cso-
portkörből való továbbjutás a főtáblára. Mi-
vel most először sikerült ilyen versenyen részt 
vennünk, a tisztes helytállás volt az elsődle-
ges cél. A verseny hangulata és atmoszférája 
kellő ráhangolódást jelentett sportolóinknak. 
A versenyen mindenképpen hasznos tapasz-

taltszerzésnek számított. A gyerekek szorgal-
ma és akarata dicsérendő, és remélhetőleg a 
jövő években is kitűnő eredményekkel gaz-
dagítják a saját és iskolánk hírnevét is. 

Labdarúgás
2018. február 21-én, Zombán rendezték 
meg a labdarúgás diákolimpiai városkör-
nyéki döntőjét, a 3-4. osztályos tanulók ré-
szére. A „csonka” döntőn három helyett két 
csapat mérte össze tudását. Bátaszék-Zom-
ba 2:0. Így iskolánk csapata jutott a Hőgyé-
szen megrendezésre kerülő hat csapatos 
megyei döntőbe. Gratulálunk! Csapatunk 
tagjai voltak: Verhás György, Bárdos Erik 
Zoltán, Csáki Zétény, Flóderer Máté, 
Gondos Zoltán, Haraszti Viktor, Kuti 
Csaba, Lengyel Ákos Márk, Péter Olivér, 
Weinhardt Balázs.                            Faidt József

Óvodai és bölcsődei beíratás 
2018. április 24-25-én (kedd, szerda) reggel 
8–15 óra között óvódai és bölcsödei be-
íratást tartunk. A beíratás két helyszínen 
lesz egyidejűleg, a bátaszéki és az alsónyéki 
gyerekek vonatkozásában Bátaszék, Hunyadi utca 44/a. szám alatt, a 
pörbölyi lakhelyű gyerekek esetében pedig Pörböly, Óvoda utca 3. 
szám alatt. Az alsónyéki lakcímű gyerekeket a fent hivatkozott beíra-
tási napok közül a második napon, azaz április 25-én lehet beíratni. 

„Elkészülni, vigyázz, rajt!”
Ötödik alkalommal lesz az óvodában az „Elkészülni, vigyázz, 
rajt!” című rendszeres testmozgást elősegítő sportverseny. 
Az „Egészségre nevelő programok a Városi Óvodában” (TÁ-
MOP-6.1.2-11/1-2012-1197) című pályázat keltette életre ezt 
a hagyományos tavaszi sportrendezvényt, melynek időpontja: 
2018. április 12. Három sportágban mérik össze teljesítményüket 
az óvodások: futnak, kerékpároznak és úsznak.                             TFE

O K T A T Á S

Óvodai és bölcsődei beíratás 
2018. április 24-25-én (kedd, szerda) reggel 

-
íratást tartunk. A beíratás két helyszínen 

O V I S  H Í R E K

D O R O T T Y Á S  H Í R E K
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Országos rajzpályázatok 

„Álomút”: A Magyar Közút Nonpro�t 
Zrt. „Álomút” című országos gyermek-
rajzpályázatára közel 2500 pályamű ér-
kezett. A 164-et díjazott közé került is-
kolánkból Bóta Gréta, Fekete Hédi és 
Demény Zoltán 1.b osztályos tanulók. 
Felkészítő munkájukért 10 pedagógust is 
kiemeltek, így a bátaszéki 5.b osztályo-
sok, valamint a szintén bátaszéki festészet 
tanszakosok egyenletesen kiemelkedő 
munkájukért felkészítő rajztanárukat, 
Bátki Erikát is elismerésben részesítet-
ték, melyhez gratulálunk a tanárnőnek! 
Mindannyian az elismerő oklevél mellé 
Dechatlon áruházban levásárolható 5000 
Ft értékű vásárlási utalványt kaptak. A 
díjazottak, és a külön elismerésben ré-
szesülő pedagógusok listája megtalálható 

a Magyar Közút honlapján (www.kozut.
hu), ahol a nyertes rajzok is megtekint-
hetők. Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc: Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 170. évfordulójának tisz-
teletére az érdi Szepes Gyula Művelődési 
Központ országos rajzpályázatot hirdetett. 
A pályázatra az ország legkülönbözőbb 
pontjairól nagyvárosok és kisebb telepü-
lések iskoláiból, rangos művészeti iskolák-
ból, valamint a határon túlról, Déváról és 
Csíkszeredából összesen 295 alkotás érke-
zett. A zsűri három korcsoportban, össze-
sen 15 pályázónak ítélt díjat. Iskolánkból 
a 6-10 éves korcsoportban megelőzve egy 
budapesti, berettyóújfalui és érdi diákot I. 
helyezett lett Fleischer Kinga Tímea (3.a) 
és a 11-14 évesek korcsoportjában egy 
berettyóújfalui tanulóval együtt különdí-
jat kapott Komonyi Orbán Balázs (6.c).  
A kiállításon munkájukkal szereplő ta-
nulók emléklapot vehettek át: Sárközi 
Aischa, Sárközi Brendon, Aradi Zalán 
Ágoston (2.a), Hegyesi Norbert (4.a), 
Tóth Tarhos Előd (4.b), Pankovics Fló-
ra (5.a), Káldi Kata (7.c), Géringer Anna 
Kincső (7.b).                                       BMNK

Jékely Zoltán szavalóverseny
Iskolánk humán munkaközössége az 
idei tanévben is megrendezte – immár 
27. alkalommal – hagyományos, Jékely 
Zoltánról elnevezett szavalóversenyét. A 

résztvevők a korábbi évekhez ha-
sonlóan két korcsoportban, 5-6. 
illetve 7-8. osztályos tanulóként 
indultak a megmérettetésen.  A ki-
írás szerint két XX. századi magyar 
költeményt kellett előadni. A zsűri 
– melynek tagjai  Sági Lajosné, a 
Keresztély Gyula Városi Könyvtár 
vezetője, illetve Aradi Jánosné és 
Doszpod Judit, iskolánk jelenlegi 
és egykori dolgozói– 23 szavaló 
előadásai közül kellett, hogy ki-
válassza a győzteseket, akik má-
jusban a bonyhádi megyei döntőn 
képviselhetik iskolájukat. Mészá-
ros István igazgató úr szép gondo-
latokkal nyitotta meg a versenyt, 
mely során a tanulók tanúbizony-
ságot adtak arról, hogy a költészet, 
a szép vers a mai, modern világban 
is része kell, hogy legyen életünk-
nek, kultúránknak. A színvonalas 
előadások meghallgatása után a 
zsűri kiválasztotta a helyezetteket, 
akik könyvjutalomban részesültek, 

illetve minden résztvevő emléklapot ka-
pott. A bonyhádi, mórágyi és több szek-
szárdi iskolából érkezett versmondók 
mellett természetesen a mi diákjaink is 
megmutatták tudásukat.

Az eredmények: 5-6. évf.: 1. Di-
cső Botond (Szd., Gyakorló). 2. Bognár 
Zsanett (Szd., Gyakorló). 3. Bagyom Zsó�a 
(Mórágy), és Pesti Sára (Bátaszék)
7-8. évf.: 1. Köpenczei Csanád (Bonyhád, 
Pető�). 2. Jenei Jázmin (Bonyhád, Pető�). 
Különdíj: Kanalas István (Mórágy)

Péter Gábor humán mk.vez.

XXIX. Bátaszéki 
Matematikaverseny 

A XXIX. Bátaszéki Matematikaverseny 
március elején zajlott a Kanizsai Dorottya 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában. Mészáros István, az iskola igaz-
gatója köszöntötte a versenyre érkezőket, 
majd dr. Bozsolik Róbert, városunk pol-
gármestere mondta el köszöntő szavait. 
Kemény Lajos, volt iskolavezető a kezde-
tektől részese ennek a nagy múltú ver-
senynek és örömét fejezte ki, hogy még 
mindig vannak �atalok, akik szívesen 

O K T A T Á S
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foglalkoznak matematikával, és vállalják 
a megmérettetést is. Az egész országból 
közel 140 diák mérte össze tudását kor-
csoportonként. A versenyen résztvevő 
gyerekek érdekes, gondolkodásra ösztön-
ző feladatokat kaptak, melyek megoldá-
sára két óra állt rendelkezésükre. Amíg 
a gyermekek a matematikai feladatokat 
oldották meg, addig szüleiknek és szak-
embereknek előadást tartottak, melyen a 
matematikaverseny 29 éves történetét, és 
ahhoz kapcsolódó eseményeket, felada-
tokat ismertették. Ezen a napon minden 

érdeklődőnek lehetősége volt Bátaszék 
nevezetességeit is megtekinteni hozzáértő 
tárlatvezetéssel, többek közt a Tájházat, és 
a Nagyboldogasszony Plébániatemplomot 
is. 14:00 órakor került sor az ünnepélyes 
eredményhirdetésre. A bátaszéki tanulók 
eredményei a www.bataszek.hu webolda-
lon olvashatóak. A versenyzők oklevelet, 
és egy Bátaszéki Matematikaverseny (fel-
adatok és megoldások) könyvet is hazavi-
hettek. Gratulálunk a �ataloknak és továb-
bi sok sikert tanulmányaikhoz!         BMNK

O K T A T Á S

G É Z Á S  H Í R E K
Február 16-án Szekszárdon és 

február 17-én Bonyhádon rendezték meg a 
Curie Környezetvédelmi Verseny területi 
döntőit. A három levelezős forduló után 
mindig a 10 legjobb csapatot hívják meg a 
döntőbe. Iskolánkból mindkét döntőbe 2-2 
csapatot hívtak meg. A 9.A osztályosok két 
csapata – Török Ramóna, Pálnok Panna, 
Kovács Gertrúd, Fülöp Anna, Peteli Dániel, 
Hammer Boglárka – holtversenyben  IV. 
helyezett lett. A 7-8. osztályosok mezőnyé-
ben a Szabó Bence, Appl Zsóka, Erb Marti-
na alkotta csapatunk szintén IV. helyezést 
ért el, míg a Góman Friderika, Andrási 
Jázmin, Lukács Melánia alkotta csapatunk 
VII. lett. Versenyzőink felkészülését Wer-
nerné Győri Andrea és Neidhardtné Gyar-
mati Erzsébet tanárnők segítették. Február 
17-én Karcagon került sor az asztalitenisz 
diákolimpia országos döntőjére, ahol az 
V-VI. korcsoportban a lányok amatőr ka-
tegóriájában Puskás Petra 10.AB osztályos 
tanuló országos 2. helyezést ért el. Edzője 

Kocsis János volt. Február 19-én tartotta 
meg Sümegi József igazgató úr a „Törté-
nelem emberközelben” TDK-s előadásso-
rozatának 4. előadását „Vallás és kultúra 
a XV. századi Magyarországon” címmel.  
Február 19-én a gimnázium tanulói meg-
választották az idei tanév királyi párját. 
A két Géza király  és a három Eufrozina 
királyné jelölt közül a legtöbb szavazatot 
Mózsi Zoltán Máté (11.B) és Kiss Eszter 
(11.A) kapta. Február 21-én rendeztük 
meg a hagyományos Géza-napi megyei 

szavalóversenyünket (a verseny történe-
tében immáron 31. alkalommal). Az idén 
a kötelező verset a kortárs magyar költé-
szetből kellett választani a versenyzőknek. 
A megbetegedések miatt az eredeti húsz 
jelentkezőből végül tizennégy diák mérte 
össze versmondó tehetségét, akik a me-
gye 6 középiskolájából érkeztek: a Tolnai 
Szent István Gimnáziumból, a szekszárdi 
Garay János Gimnáziumból, a szekszárdi 
I.Béla Gimnáziumból, a Szekszárdi Szak-
képzési Centrum Vendéglátó Szakkép-
ző Iskolájából, a Bonyhádi Pető� Sándor 
Evangélikus Gimnáziumból és a házigaz-
da, II. Géza Gimnáziumból. A zsűri tagjai 
voltak: Sági Lajosné, a bátaszéki Keresztély 
Gyula Városi Könyvtár vezetője, Pestiné 
Kunos Boglárka, a Bátaszéki Kanizsai Do-
rottya Általános Iskola tanárnője, Tóthné 
Németh Zsanett, a MÁV Start Zrt. alkal-
mazottja, volt gézás szavalónk, valamint 
Csötönyi László előadóművész, pedagó-
gus, a bátaszéki Pető� Sándor Művelődési 
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Ház igazgatója, kétszeres Kazinczy- érmes, 
volt gézás szavalónk. A verseny végered-
ménye: kettős garays győzelem született, 
ugyanis holtversenyben első helyezett lett 
Csötönyi Pál és Dahud Emil – mindket-
ten a Garay János Gimnázium tanulói. A 
második helyezést Katona Tamara (I. Béla 
Gimnázium) érte el. A harmadik helye-
zett – szintén holtversenyben – Bogdán 
Mária (Vendéglátó Szakképző Intézet) és 
Szabó Bálint (II. Géza Gimnázium) lett. 
A zsűri különdíjban részesítette Bihari 
Feliciánt (II. Géza Gimnázium) és Bodai 
Dávidot (Vendéglátó Szakképző In-
tézet). A közönség szavazatai alap-
ján a közönségdíjat (amelyet a tra-
gikusan elhunyt egykori szavalónk 
emlékére Balog Viktor-emlékdíjnak 
nevezünk) Csötönyi Pál nyerte el. 
Szavalóink felkészülését Prantner 
Béla tanár úr segítette, a versenyt 
Horváth Jánosné tanárnő szervez-
te. Ezúton is köszönetet mondunk 
Csötönyi Lászlónak és a Keresztély 
Gyula Városi Könyvtárnak a ver-
senyzők jutalmazására felajánlott 
könyvekért. Február 22-én a törté-
nelemórákon a szaktanárok, az emléknap-
hoz kapcsolódva, megemlékeztek a kom-
munizmus áldozatairól. Február 23-án a 
„Cinegemadár” Tolna Megyei Népzenei 
Verseny elődöntőjében „kiemelt arany” 
minősítést ért el a Bátai I�úsági Tambu-
ra Zenekar, amelynek Pataki Róbert 11.A 
osztályos gézás diák is tagja volt. Február 
23-án a Géza-napi programsorozat része-
ként került sor a hagyományos diáknapra. 
Az osztályok alkotta csapatok egy többfor-
dulós, vidám vetélkedőben mérték össze 
erejüket: többek között különböző felis-
meréses feladatokat kellett megoldaniuk 
(pl.:fűszernövények, zenerészletek, képek 
felismerése), puzzle-t kellett összerakni, 
activityt kitalálni, ügyességi erőpróbát 
teljesíteni, a művészi hajlamú tanulóknak 
a királyi pár számára  ajándékokat kellett 
készíteni origami technikával, valamint 
szonettet is kellett írniuk. Az osztályok kö-
zötti versenyt a 10.AB osztály nyerte meg. 
A diáknapi programokat az idén a 9.B 
osztály szervezte és bonyolította osztály-
főnökük, Sümeginé Szép Mária tanárnő 
irányításával. Új versenyszámként, köz-
kívánatra, az idei évben osztályok közötti 
focitorna is zajlott Pál
y Pál tanár úr ve-
zetésével. A torna győztese a 11.A osztály 
csapata lett. A diáknapot záró „királyi fo-
gadásra” a hagyományoknak megfelelően 

a Pető� Sándor Művelődési Házban került 
sor. Az iskola apraja-nagyja és a nevelőtes-
tület meghallgatta az újonnan választott II. 
Géza király (Mózsi Máté)„trónbeszédét”, 
az osztályok hódolatként előadták a kirá-
lyi pár tiszteletére írt szonettjeiket, végül 
Eufrozina királyné (Kiss Eszter) jelképes 
jutalmat adott át azon „alattvalóknak”, 
akik a tanév során az idegen nyelvekből 
nyelvvizsgát szereztek, akik a különbö-
ző tanulmányi és kulturális versenyeken, 
valamint a sportversenyeken kimagasló 
eredményeket értek el. Február 27-én ren-

deztük meg a hagyományos Géza-napi 
művelődéstörténeti versenyünket. Idén 
összesen hat csapat nevezett a megye há-
rom középiskolájából: a dombóvári Illyés 
Gyula Gimnáziumból, a Tolnai Szent Ist-
ván Gimnáziumból és a szekszárdi I. Béla 
Gimnáziumból. Az idei verseny témája 
„Az ókori görög kultúra” volt. Az ered-
mény a következő lett: az I. és a III. helyet 
a dombóvári csapatok szerezték meg, a II. 
helyezést pedig a tolnaiak egyik csapata 
érte el. A versenyt Sümegi József igazgató 
úr szervezte és vezette, közreműködött dr. 
Somosiné Kispál Gabriella tanárnő, vala-
mint Péter Albert és Miskei Vendel tanár 
úr. Március 2-án a hagyományos Géza-gá-
lával zárultak a Géza-napi rendezvénye-
ink. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
idén is kétszer adták elő a szereplők a gá-
laműsort: délután 4 órakor és este fél 7-kor. 
Mindkét előadásra zsúfolásig megtelt a 
Pető� Sándor Művelődési Ház nézőtere. 
A közönség ezúttal is meggyőződhetett 
diákjaink tehetségéről. A gálát a frissen 
megválasztott királyi pár vezette: Mózsi 
Zoltán Máté és Kiss Eszter. A változatos, 
színes műsorban felléptek a  bátaszéki 
Felvidék Néptánc Egyesület és a Heimat 
Német Nemzetiségi Tánccsoport tagjai,  
valamint a  Cifra Harmonika Zenekar ( a 
bajai Danubia AMI diákjaival), továbbá a 

közelmúltban  a „Fölszállott a páva” tele-
víziós tehetségkutató műsorban a közép-
döntőbe jutott Pántlika Zenekar is, amely-
nek tagjai között volt és jelenlegi gézás 
diákok muzsikálnak. Vidám jelenetet ad-
tak elő a  8.A osztályosok („Rómeó és Júlia 
– Shakespeare után szabadon), a 9.A osz-
tályosok („A Play Back Bárban”),a 10.AB 
osztály („Így jártam anyátokkal”), a 10.AB 
haladó németes csoportja („Aschenbrö-
del-Grundstufe avagy Hamupipőke alap-
fokon”) és a  12.AB osztály („Az új Hófe-
hérke”). A megyei szavalóversenyünkön 

különdíjas Bihari Felicián (12.AB) és 
a megyei mesemondóversenyünkön 
különdíjas  Borsiczky Ádám (7.A)  is 
szavalatával örvendeztette meg a kö-
zözönséget, Szabó Zsombor (9.A) pe-
dig egy székely népmesét mondott el. 
Népdalcsokrot adott elő páros harmo-
nikamuzsikával kísérve Holcz Hanga 
(8.A) és Krutki Evelin (9.B). Fuvolat-
rióval lépett színpadra Bozsolik Zsó� 
(12.AB), Elekes Fanni és Papp Csővári 
Dóra tanárnő. Az idei gála is egy fer-
geteges „meglepetés” műsorszámmal 
zárult: a nevelőtestület tagjai adták elő 

a „Katyusa” című táncos produkciót.
Az egyes műsorszámok összeállításá-

ban, betanításában részt vettek: Skordayné 
Varga Gabi, Markó Zsuzska, Papp Csővári 
Dóra, valamint Pulai Erzsébet, Werner-
né Győri Andrea, Sümeginé Szép Mária 
tanárnők, Péter Péter tanár úr. A műsort 
rendezte Horváth Jánosné tanárnő, a han-
gosításban közreműködött Tanner Vilmos. 
Március 13-án Szekszárdon zajlott  a Ga-
ray János Gimnázium által szervezett „Az 
én Pannóniám” elnevezésű Kárpát-me-
dencei vers-és prózamondó találkozó.  
A zsűri a döntőbe jutott  20 versenyző 
teljesítményét három fokozattal  értékel-
te: arany, ezüst és bronz minősítést adott.  
A II. Géza Gimnáziumot Szabó Bálint 
11.B osztályos tanuló képviselte, aki  sza-
valatával arany minősítést  ért el.  Március 
14-én megtartottuk iskolai ünnepélyün-
ket az 1848. március 15-i forradalom 170. 
évfordulójára emlékező nemzeti ünnep 
tiszteletére. A 9.A osztályosok hangulatos, 
látványos és méltóságteljes műsorát ösz-
szeállította és betanította  Wernerné Győri 
Andrea tanárnő. Az ünnepély végén Né-
meth Ágnes tan árnő átadta A Gimnázi-
umért Alapítvány pénzbeli hozzájárulását 
Biró Zsanett Katának és Ranga Martinnak 
(12.AB) a sikeres német középfokú nyelv-
vizsgájukért.                            Horváth Jánosné
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H I T É L E T

A természet minden télen elalszik, meghal 
egy kicsit, s minden tavaszban újraéled, ki-
virágzik. Minden tél, bár szikrázó is lehet, 
mégis egyben halál is, amelyben ott rejtő-
zik a feltámadás lehetősége. Minden újjá-
éledés elmúlásból fakad. Várjuk a tavasz 
megérkezését, várjuk Jézus feltámadását, 
de vajon helyesen  készülünk-e?! Hány-
szor rejtőzött el előlünk a lehetőség, mert 
nem voltunk felkészülve a befogadására? 
Mint ahogy „...Jézus elrejtőzött, és kiment 
a templomból.” (János 8:59). A Nagyböjt 
e felkészülés, elmélyülés időszaka legna-
gyobb egyházi ünnepünk a húsvét előtt. 
Őszentsége Ferenc pápa idén is bátorította 
a plébániákat, a világ katolikus híveit egész 
napos szentségimádásra nagyböjt 4. vasár-
napja előtt. A ‚24 órát az Úrnak’ elnevezé-
sű ájtatosságba egyházmegyénk is bekap-
csolódott. Az esperesi kerületek kijelöltek 
egy-egy plébániát, melyen vendégül látták 
a kerület többi plébániájához tartozó hí-
veket azért, hogy együtt imádkozzanak. 
A Szekszárdi Esperesi Kerület Bátaszéken 
tartotta imanapját március 10-én. Mivel 
nálunk ez a nap munkanap volt, így sajnos 
kevesen tudtak részt venni ezen a rendez-
vényen. A program délután egy órakor 
kezdődött egy bűnbánati liturgiával, ezt 
keresztút, rózsafűzér imádság és szentmise 
követte. A hívek egyre többen érkeztek, így 
a szentmisén már szép számmal voltak je-
len. Március 15-én, nemzeti ünnepünkön 
Krisztián atya vezetésével buszos zarán-
doklaton vettünk részt Máriaradnán, Arad 
megye Temesvári Egyházmegyéjében. A 
Mária-kegyhely idén ünnepli 350 éves 
jubileumát. A főoltár kegyképe egy észak-
olasz nyomdából származik, Kármel-hegyi 
Boldogasszonyt ábrázolja. Az akkori,  még 
kápolnában elhelyezett oltárkép csodával 
határos módon megmaradt a kápolnát el-
emésztő tűzben. Ezután kezdődtek, – az 
1700-as évek elején – az első búcsújárások 
Radnára. A bazilikát Gyümölcsoltó Boldo-
gasszony tiszteletére szentelték, melynek 
emléknapja március 25-én van, a legtöbb 
zarándok mégis az augusztusi és szeptem-
beri Mária-ünnepeken érkezik ide. Mári-
aradna kedvelt gyalogos zarándokhelye 
volt a Szegedi Nagytáj elnevezésű ország-
résznek már a török kor óta, mint nekünk 
Máriagyűd. Először misén vehettek részt a 
hívek, akik Kakasdról, Szekszárdról, Szek-
csőről és Bátáról jöttek velünk. Majd egy 

helybéli idős úr üdvözölt bennünket ízes 
magyar nyelven II. János Pál pápa mo-
solyról szóló írásával. A templom történe-
tével is megismerkedhettünk röviden. A 
zarándoklat a húsvéti készülődés jegyében 
folytatódott, délután keresztutat jártunk a 
templomban Egy zarándoklatra, még ha az 
a hazáért indult is, elvihetjük saját szándé-
kainkat, saját problémáinkat, kéréseinket 
szűkebb és tágabb családunk, közösségünk 

életét illetően is. Tették ezt nagyon sokan 
az elmúlt 300 évben. Erről tanúskodik a 
templom oldalában kialakított folyosóga-
léria. A hazáért szerveződött zarándoklat 
Aradon ért véget. Itt megkoszorúztuk a 
vesztőhelyen lévő emlékművet, elhelyeztük 
mécseseinket, elénekeltük a Himnuszt. Az 
itthoni megemlékezés az ünnepet megelő-
ző vasárnapi mise végén történt. Továbbra 
is rendszeresen folytatódik Krisztián atya 
előadássorozata: Máté evangéliumának 
elmélkedései a felnőtteknek szóló Bib-
liaórákon. Kéthetente találkoznak az i�s 
hittanosok is a hitoktatók szervezésében. 
Volt közös �lmnézés, melyben egy mai 
Jézussal ismerkedhettünk meg, és a végre 
megérkezett hó örömére nagy szánkózós, 
hógolyózós, hóember-építős i�s összejö-
vetel is volt az Orbán-hegyen. Új kezde-
ményezésként szintén kéthetente, péntek 
esténként vallási témájú �lmek vetítése 
zajlik a Ferenc-házban. Minden hónap 18-
án tartja tavaly március óta imaóráját a Ke-
resztény Édesanyák Szent Mónika Közös-
sége, melynek Krisztián atya az országos 
vezetője. Nagy napra készül plébániánk: 
a Mónika Közösség következő országos 
találkozója nálunk, Bátaszéken kerül meg-
rendezésre május 19-én. Feketevasárnap 
Nagyböjt 5. vasárnapja, a szenvedés ide-
jének kezdőnapja. A hagyomány szerint a 
templom feszületeit e naptól föltámadásig 
gyász (vagy lila) lepellel takarják el.  Ezen 

a hétvégén a szentmisék homíliáiban �. 
Horváth József tábori lelkész gondolatait 
hallhattuk a kereszténység mai helyzetéről, 
mai vasárnapokról, és a vasárnapot nem 
megtartó tömegről, a ma nagypéntekjéről. 
Legyen itt az atya zárógondolata:

Szent Benedek mindennapi imája:
„Adj nekem, jóságos Jézusom,
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket...”
Virágvasárnap hagyományosan a bar-

kaszentelés és a passió megelevenítésének 
napja. Idén, hosszú évek óta először nem 
láthattuk az élő passiót templomunkban, 
hacsak nem utaztunk ez okból Pécsre, 
vagy Máriagyűdre. Az eddig szereplő kó-
rusok és Krisztián atya úgy döntöttek, egy 
kis megújulásra, pihentetésre van szükség 
a jövőbeni nagyobb siker érdekében. Talán 
sokak nevében mondhatom: nagyon vá-
rom a 2020-as év, az Eucharisztikus Kong-
resszus évének húsvétját, amikorra e meg-
újulás, remélhetőleg megvalósul. A húsvét 
liturgikus, naptártörténeti és népi hagyo-
mányok szempontjából is az év egyik leg-
jelentősebb, kiemelt ünnepköre. A húsvét 
mozgó ünnep, Jézus Krisztus feltámadásá-
nak ünnepe. A mozgó ünnepek kiszámí-
tása okán időpontja kulcsfontosságú, mert 
a többi mozgó ünnepet hozzá igazítják. 
Liturgikus szempontból a húsvétvasárnap-
pal záródó hét Krisztus negyven napos si-
vatagi böjtjének lezáró hete, melynek neve 
nagyhét. A hívő ember ekkor kitakarítja 
portáját, felkészíti házát és saját lelkét a 
megtisztulásra. Az ünnepkör csúcspontja 
nagycsütörtöktől húsvétvasárnapig tart. A 
zsidó ünnepek esetén a következő nap már 
napnyugtakor elkezdődik. Ezt a szokást át-
emelve nagycsütörtök estétől nagypéntek 
délutánig Jézus utolsó vacsorájára, elárulá-
sára és elfogatására emlékezünk. Nagypén-
tek estétől nagyszombat délutánig Jézus 
szenvedését és kereszthalálát idézzük fel, 
míg nagyszombat estétől húsvétvasárnap 
estig Krisztus feltámadását ünnepeljük. 
Ez a nap a keresztény egyház legnagyobb 
ünnepe. Nagycsütörtöktől nagyszombatig 
némák maradnak a templomi harangok 
– azt mondják: a harangok Rómába men-
tek. Húsvéthétfő, amely tulajdonképpen 
húsvét másnapja, nem parancsolt egyházi 
ünnep, a népi szokások terén rendkívül 
gazdag hagyományokkal rendelkezik.    ESJ 

R Ó M A I  K A T O L I K U S  E G Y H Á Z
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H I T É L E T

Ha február, akkor immár hagyományosan 
Kosaras Családi Nap! Negyedik alkalom-
mal tartotta meg a Bátaszéki Kosárlabda 
Szakosztály Családi Napját. Ez az a nap, 
ami nem elsősorban a szigorú szakmai 
fejlődésről, egetrengető egyéni teljesít-
ményekről, pontos szabálykövetésről, 
vagy az utolsó vérig történő küzdelem-
ről szól, még ha valamilyen szinten ezek 
is megjelennek. Ez a nap sokkal inkább 
szól a közösségről, a családokról, a ge-
nerációk közötti híd építéséről, a közös 
örömökről. Arról, hogy itt idős és �a-
tal, �ú és lány, szülő és gyermek, edző 
és tanítvány, pro� és amatőr együtt tesz 
mindent. Együtt vesz részt a játékos sor-
versenyen, ahol bukfencezik, kúszik, 
szökdel vagy karikákon bujkál át. A 
kispalánkos bajnokságon, ahol egy-egy 
ugrásnál a felnőtt feje könnyen a palán-
kon koppanhat. A hagyományos nagy-
palánkos küzdelmekben, ahol a kiseb-

bek szinte el sem látnak a gyűrűig, mégis 
egyre komolyabb konkurenciái a felnőt-
teknek. Együtt szurkolnak, együtt játsza-

doznak a legkisebbekkel a pálya szélén, 
együtt látják el a játékvezetői feladatokat, 
együtt esznek és isznak, pihennek, kikap-

csolódnak, örülnek és pacsiznak 
egy-egy kosár után. Gyakorolják 
a türelmet és megértést másokkal 
szemben. Nincsenek nagy meg-
fejtések, nagy történések, nagy 
varázslatok, csak a családok, a 
kosárlabda és az együtt töltött 
idő. És ez így jó!               Tóth Máté

EGÉSZ CSALÁDOK KOSARAZTAK EGYÜTT
K O S Á R

R E F O R M Á T U S  E G Y H Á Z

Kereszt-kérdések
10 hetes „Kereszt-kérdések” sorozatra várjuk azokat, akiket érde-
kel, hogy a Biblia hogyan látja az élet nagy kérdéseit. Nem fogunk 
felkérni senkit, hogy olvasson fel, imádkozzon, vagy bármi olyat 
tegyen, ami miatt kényelmetlenül érezhetné magát közöttünk. Ha 
valaki úgy dönt, hogy nem jön vissza a következő héten, akkor is 
nagyon örülünk annak, hogy arra az estére szakított időt, és el-
jött. Bármilyen kérdést fel lehet tenni, de ha valakinek úgy jobb, 
akkor csak dőljön hátra kényelmesen, és �gyeljen – nem kötelező 
hozzászólni semmihez. A következő tíz hét során néhány nehéz 
kérdést fogunk közelebbről megvizsgálni: Kicsoda Jézus? Mi az 
értelme életünknek? Merre tartunk? Az alkalmak családbarátok, 
azaz gyermekeinket és i�ainkat is várjuk korosztályos együttlétre.

Szülők iskolája
Megnézhető és meghallgatható 
minden előadás itt: marko.refor-
matus.hu, illetve itt:  www.youtu-
be.com/user/abreformatus.     FZ
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S P O R T

A 2017. évi Felnőtt-Kupát követően a lab-
darúgók heti két alkalommal (szorgalom-
ból) a teremfoci lehetőségeit használták 
ki, edzettek saját maguk épülésére, örömé-
re. 2018. 01.20-án részt vettünk a megye 
legnagyobb terem tornáján a VÁZ-BAU 

Kupán. Az elmúlt év sikere után remény-
kedhettünk egy esetleges jó szereplésben. 
A csapat megmutatta, hogyan kell címvé-
dőként egy egész napos tornán, látványos 
játékkal, közönséget szórakoztató mérkő-
zést játszani úgy, hogy az sikeres is legyen 
a végeredményt illetően. Meg kell említeni 
a nagyszerű bátaszéki szurkolókat is, akik 
reggeltől-estig dobpergéssel, dudaszó-
val, hihetetlen hangulatot teremtettek a 
Szekszárdi Városi Sportcsarnokban. Ezen 
a napon a Gábor Gergő vezetésével sze-
replő bátaszéki csapat megmutatta, hogy 
a bajnokságban elfoglalt 7. hely nem reá-
lis helyezés. A Tornát követő esti-éjszakai 
történések hosszú időre kellemes emlékei 
lesznek sportolóinknak. A tavalyi kiváló 
Magyar Kupa szereplése után csak remélni 
lehet, hogy tavasszal a bajnokságra kon-
centrálva, eredményesebb szereplés várha-

tó. A felkészülési időszak 2018. 01.23-án 
kezdődött, heti három edzéssel, illetve a 
hétvégi felkészülési mérkőzésekkel, melyek 
eredményei február 3-án: Bonyhád Majos 
– Bátaszék SE 1:2; február 10-én: Balato-
ni Vasas – Bátaszék SE 1:4; február 17-én: 

Pécsi MSC U19 – Bátaszék 
SE 2:2; február 24-én: Bá-
csalmás – Bátaszék SE 1:6; 
március 11-én: Kölesd SE 
– Bátaszék SE 1:2. Az átiga-
zolási időszakban néhányan 
megváltak csapatunktól: 
Csiki Roland, Révész Kristóf, 

Babanics Gyula, illetve Camara Mohamed 
befejezte futballista pályafutását. Sajnos a 
bajnokság első fordulóját el kellett halaszta-
ni, a pályák használhatatlansága miatt. Azt 
azonban senki nem gondolta volna, hogy 
az időjárás viszontagságaihoz alkalmaz-
kodva, a pályát kímélendő, a második for-
dulót is le kell mondanunk a bajnok aspi-
ráns Dombóvár ellen. Reményeink szerint 
a Bonyhád-Majos elleni mérkőzéssel való-

ban elkezdődik a tavaszi szezon. A sportot 
szerető bátaszéki emberek körében min-
denki örömmel nyugtázhatja, hogy a város 
20-20 millió forintot fordít a Kalász János 
Városi Sportcsarnok felújítására. Azonban 
külön öröm a Bátaszéki Labdarúgó Szak-
osztály számára, hogy a műfüves pályáza-
tunk ebben az évben sikeres elbírálásban 
részesült a Magyar Labdarúgó Szövetség 
által. Közel 72 milliós költséggel, – a régi 
edzőpálya helyén – minden időben megfe-
lelő körülményeket biztosító pálya építésé-
re adódik lehetőség. A 72 milliós költségből 
a város önkormányzata biztosítja a 21 mil-

liós önrészt, a fennmaradó 51 millió forint 
összeget három hónapos tanácstalanság 
után (mely időszak alatt számtalan ígéret 
elhangzott, de konkrét szerződés nem jött 
létre) Horváth István országgyűlési kép-
viselő két nap alatt teremtette elő. A szak-
osztály nevében köszönet érte. A hosszúra 
sikeredett tél után nagyon várjuk már az 
első mérkőzéseket, bízva a jó szereplésben. 
Hajrá Bátaszék!                                   Lerch Béla

L A B D A R Ú G Á S

A SZAKOSZTÁLY FELNÔTT CSAPATA – BESZÁMOLÓ

Február 17-én csapatunk a Kodomo Ku-
pán vett részt Budapesten, mely az egyik 
legnagyobb utánpótlás bajnokság hazánk-
ban. Több mint 600 versenyző mérte össze 
tudását. A Bátaszék SE ezúttal  10 verseny-
zővel nevezett a versenyre, és összesen 3 
arany, 5 ezüst és 4 bronzérmet szereztek 

karatékáink. 1. hely: Izsák Bence, Kiss 
Bánk Botond, Bognár Barna. 2. hely: 
Máté Mirkó, Nagy Gergő, Nagy Jáno-
si Botond, Köbli Ágnes, Steigler Bence. 
3. hely: Kovács Sándor, Péter Boglárka, 
Nagy Gergő, Nagy-Jánosi Botond. Az 
utánpótlás és felhozó versenyek után két 

nagyon komoly megmérettetésnek lettek 
kitéve versenyzőink. Február 24-én az 
egyik legnépesebb és legkomolyabb nem-
zetközi mezőnyt felvonultató versenye a 
Tatami Kupa következett, ahol 14 ország 
közel 700 versenyzője lépett a küzdőtérre. 

 (Folytatás a következő oldalon.) 

ÖSSZECSAPÁSOK A JÖVÔ OLIMPIKONJAIVAL, 
AVAGY ÉRDEMES MINDENT A HELYÉN KEZELNI

K A R A T E

ÖSSZECSAPÁSOK A JÖVÔ OLIMPIKONJAIVAL, 



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

18 2018. ÁPRILIS 3.

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

S P O R T

Idén negyedik alkalommal nevezett a Leg-
jobb Utcai Csapat Egyesület a Magyar Lát-
ványtánc Szövetség éves versenyszezon-
jába. 2017-ben a kaposvári selejtező után 
sajnos sérülések miatt be kellett fejeznünk 
a versenyzést. Remélhetőleg, idén minden 
táncos vigyáz magára. Március 3-án a ked-
vezőtlen időjárás ellenére biztonságosan 
megérkeztünk Kaposvárra. A versenyen 
összesen 189 produkció nevezett. A délelőtt 
folyamán a Crazy Girl (Holecsek Minka, 
Szauter Gitta) mini pop duóban, és a 	e 
Best Girls (Egri Lívia Amanda, Kiss Ingrid, 
Schmidt Anett, Szarkali Fanni Adrienn) 
gyermek pop csoportban képviselte váro-
sunkat. A szervezők sajnos nem tudták tar-
tani a tervezett időt, így fáradtan vártuk már 
az első eredményhirdetést is, de nem hiába. 
A két „minike” bronz minősítést kapott, a 
gyerek csoport pedig a harmadik helyen 
végzett. Délután ráértünk kicsit pihenni, 
mert a többiek csak este kerültek sorra. A 
SIS&BRO felnőtt pop páros (Hollósi Zsóka, 
Hollósi Bence) már izgatottan várta, hogy 
színpadra léphessen. Őket követte Ill Pat-
rícia junior dance aerobic szólóban, mint 
„Rock Istennő”. A hangunkat továbbra sem 
kellett pihentetni, következtek a „Bojz”-ok 

felnőtt street dance mix párosban (Farkas 
Levente, Hollósi Bence), majd Mácsai Vik-
tória junior street dance mix szólóban „Sza-
vak Nélkül”. Az év első kvali�kációs verseny 

utolsó versenyzői a 189-es rajtszámmal 
az „Újra Kezdés” generációs street dance 
mix formáció (Böröcz Kamilla, Egri Lívia 
Amanda, Farkas Levente, Farkas Zsanett, 
Göbő Adrienn, Hollósi Bence, Hollósi Zsó-
ka, Ill Norbert, Kiss Ingrid, Mácsai Viktória, 
Schmidt Anett, Simondi Petra, Várnagy Ni-
koletta). Az éjszakába nyúló eredményhir-
detésen egymás ölében fekve vártuk az este 
befejezését. Megérte, mivel sorra vehettük 
át az érmeket. Ill Patrícia, a Hollósi testvé-
rek, Farkas Levente – Hollósi Bence duó, 
Mácsai Viktória arany minősítést szerez-
tek a nap folyamán. Az Újra Kezdés for-
máció ezüst minősítéssel végzett. Köszön-
jük mindenkinek, aki szurkolt nekünk, akár 
a helyszínen, akár itthon. Az elfáradt „kis 
család” éjfél után indult haza. De nincs pi-
henés, minden táncos továbbjutott a má-
jus végén megrendezésre kerülő Országos 
Bajnokságra. A felkészülés nem sikerült 
volna Várda Lőrincné, Marcsi támogatása 
nélkül.  Ezúton köszönjük dr. Bozsolik Ró-
bertnek, hogy rendelkezésünkre bocsáj-
totta az önkormányzat buszát, valamint 
sofőrünknek, Cziner Lászlónak, hogy biz-
tonságban a verseny helyszínére szállított, 
majd hazahozott minket.                      Eszti

B E S T  S T R E E T  T E A M

HÍREK AZ UTCÁBÓL

Majd ezt követően két hétre rá március 
9-11-én, Pozsonyban a Szlovák Grand Prix 
következett, ahol a top Közép-kelet euró-
pai mezőny vonult fel és még sokan mások 
a nagyvilágból 26 ország kb. 2000 verseny-
zője. Körültekintve a versenyeken érezhető 
– mind szervezésben, mind a versenyzők 
felkészültségében –, hogy a karate 2020-
ban olimpiára készül. Nincsenek nagyará-
nyú győzelmek és mindenki nyerni megy. 
Tudom, ezek közhelynek számító kijelen-

tések, de míg pár évvel ezelőtt sokkal hete-
rogénebb mezőnyben lehetett versenyezni, 
és volt pár lemaradó nemzet, addig ma ez 
már keményebb harc. A létszámot illetően 
is óriási változások vannak. Míg pl. pár év-
vel ezelőtt a szélső súlycsoportokban (leg-
kisebb és legnagyobb) 16-os táblák voltak, 
– ami akkor sem volt egyszerű, mert 4 
győzelem volt szükséges egy első helyhez 
–, addig ma 32-64-es tábláról vágnak neki 
a versenyzők. Itt 5-6 győzelem szüksé-

ges egy minőségileg erősebb mezőnyben. 
Ehhez hozzáadódik, hogy a top európai 
csapatok mögött ott áll a politikai és üzleti 
elit, ami lehetőségek tömkelegét jelenti az 
ezekben a klubokban, nemzetekben spor-
toló generációk számára. Körültekintve 
ezeken a versenyeken elmondható, hogy 
a jövő olimpikonjaival küzdöttünk és egy 
percig nem éreztem azt, hogy alárendelt 
szerepünk lett volna. Nagy-Jánosi Botond 
és Steigler Bence a Tatami kupán két-két 
kőkemény ukrán ellenfelet búcsúztattak. 
Győri Lia, Steigler Bence, Mórocz Ákos, 
Nagy-Jánosi Botond és Máté Mirkó nagyon 
komolyan meneteltek Pozsonyban. Sok 
esetben hajszállal maradtunk le az éremről. 
Szóval érdemes mindent a helyén kezelni, 
mert ezek a győzelmek és menetelések mö-
gött rengeteg munka és felkészülés van, és a 
top európai csapatok legjobb versenyzői el-
len érték el a bátaszéki sportolók. Legyünk 
nagyon büszkék rájuk! Hajrá BSE! Hajrá 
Karate Szakosztály!                               -akoszu-
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www.rejtvenykeszito.hu                                                                                                       Mezey László rejtvénye

 

Fábián László: Tavasz 

 

tőzike bókol a kertben 
 

rezgeti délről a szél 
 

könnye kicsordul: a harmat 
 

- újra a szirma beszél 

reccsen a gally fütyörészik 
 

 

 

… folytatás a rejtvényben�

�

                                 Első rejtvényünk helyes megfejtése: „Kis nedves 
újszülött levélkék, Félve a fényt tapogatják”. A nyertes: Bodor Katalin, 
akinek ezúton gratulálunk! Nyereményét személyesen vehette át a Bá-
taszékért Marketing Nonpro�t K�. jóvoltából.
Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 
Beküldési határidő: 2018. április 18. A helyes megfejtéseket a Ciká-
dor újság szerkesztőségébe várjuk, 7140 Bátaszék, Szent István tér 7.
A rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta a Cikádor újság ren-
delkezésére! 

Fábián László: Tavasz
tőzike bókol a kertben
rezgeti délről a szél
könnye kicsordul: a harmat
– újra a szirma beszél 
reccsen a gally fütyörészik

…folytatás a rejtvényben

R E J T V É N Y

www.rejtvenykeszito.hu  Mezey László rejtvénye
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Köszönetnyilvánítás
Az egész családunk nevében szeretnék köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik férjem, 

SIMON JÁNOS
búcsúztatóján részt vettek, és virágaikkal együttérzésüket 
fejezték ki, fájdalmunkban velünk éreztek.      Simon Jánosné 
búcsúztatóján részt vettek, és virágaikkal együttérzésüket 

SZÜLETÉSEK

GYÁSZHÍREK

Péter András 1943
Györe Pálné  
    Klement Erzsébet 1944
Kádár Dávid 2003
Bakó Istvánné  
    Péter Katalin 1922
Patkó Istvánné  
    Kóbor Ilona 1932
Tresz Péterné  
    Ferenc Éva Terézia 1948
Kolbert Mátyás 1936

Mucsi Péter 1931
Kovács Béláné  
    Horváth Etelka 1951
Eke János 1961
Szőke Éva Ibolya 1953
Habinyák Mihályné 
    Tóth Anna 1948
Bíró István 1949
Grácsik Mihályné 
    Mihó Katalin 1950

Sági Zsolt (Bátaszék) – Orsós Mária (Bátaszék)

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

MOLNÁR PÉTER
látszerész mester

Szemüvegek készítése, javítása 
helyben, rövid határidővel

DR. CSÁKI MÓNIKA
szemész főorvos

Szemészeti-gyermekszemészeti
magánrendelés

MOLNÁR RÉKA
optometrista és kontaktológus Ingyenes 

látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés
minden nap, időpont egyeztetéssel

www.molnaroptika.hu  
www.facebook.com/molnaroptika.hu

Árajánlatkérés, látásvizsgálati időpont egyeztetés:
molnaroptika@molnaroptika.hu; 30/261-63-20; 74/492-451
Nyitva tartás: H, K, CS, P: 8–12; 14–17;  SZE: 8–12;  SZO: 9–11

BÁTASZÉK  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA.  
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Állattartó telepünkre keresünk 

megbízható munkatársat 
ÁLLATGONDOZÓNAK 

heti 40 órás foglalkoztatásra.
 Szakképzettség nem szükséges, 

de a józan életvitel és az állatszeretet elvárt. 

Jelentkezni lehet a +36 30 345 4009 
telefonszámon naponta 7-17 óra között.


