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novemberben elcsendesül a világ, és ben-
ne mi is. magunkba nézünk, és mélyen, 
alaposan átvizsgáljuk a lelkünket. emléke-
ket keresünk, jókat vagy rosszakat, érzése-
ket, amelyek régi pillanatokat idéznek fel 
bennünk. megállunk, lelassítunk, mert ez 
az időszak azokról szól, akik nem jöhetnek 
tovább velünk…

A mindenszentek és a halottak napja az 
elhunyt szeretteinkre való emlékezés ün-
nepe. megtisztítjuk a sírokat, virágokkal, 
gyertyákkal díszítjük az elhunyt családtag-
jaink, barátaink nyughelyét. A november 
elsejei mindenszentek ünnepén és az azt 
követő halottak napján az egyház azokat 
a szenteket ünnepli, akik név szerint nem 
szerepelnek a naptárban. A mindenszen-
tek tulajdonképpen előkészület, virrasztás 
a holtak emlékéért. A halottak napja pedig 
megemlékezés a holtak lelkéről. Különös 
napok ezek. Ilyenkor a hívő és a hitetlen 
ember egyaránt megfordul a temetőben. 
Ha megkérdezzük a temetőbe látogatókat, 
hogy miért van ez így, a legtöbben azt vá-
laszolják: mert így szokás. 

Tény az, hogy ezekben a napokban min-
denki találkozik valahogy a halállal. Talál-
kozik a gyermek, aki a legtöbbször csak azt 
érzékeli a napból, hogy gyertyákat kell gyúj-
tani a síroknál. Találkozik a fiatal, aki legin-
kább szívesebben volna másutt, de valami 
szorongást, és fojtogatót is érez, ha nem is 
ismeri fel, hogy mi az. Találkozik a halállal 
a középkorú ember, aki az elvesztett hozzá-

tartozóit látogatja, és találkozik az idős em-
ber, aki egyre többet gondol arra, vajon neki 
mennyi ideje maradt még e földi létből. 

A gyászolás folyamat. A veszteségünk 
örökös hiány marad, csak a fájdalma csök-
ken, ahogy térben és időben tovább hala-
dunk a hétköznapjaink útján. Az ünneplés 
és a gyász napjaiban a néma könnyektől a 
hangos zokogásig utat törhet magának az 
emlékezés, a fájdalom. Ahogy ápoljuk a sí-
rokat, ez önmegtisztító gesztussá is válik, hi-
szen kapcsolatot teremtünk a múlttal. Azzal 
a múlttal, amelyben a szeretet örökkévaló-
sága számít egyedül. meghatottság és tisz-
telet hatja át ilyenkor a lelkünket. emlékek 
kavarognak bennünk, régóta nyomasztó, ki 
nem mondott gondolatok fogalmazódnak 
meg. Halottak napján kicsit megpihenünk: 
megállunk, és elgondolkozunk. Honnan jöt-
tünk? Hol állunk most? Hová tartunk? mi 
lehet azokkal, akik már nincsenek köztünk? 
És mi lesz velünk? milyen gondolatokkal áll 
az ember a sír előtt? gróf széchenyi István 
nagycenki nyughelyének bejáratánál egy 
mondatot olvashatunk: Voltunk, mint ti, 
lesztek, mint mi. A mondat kíméletlenül ko-
mor, de azt a sorsot fogalmazza meg, amely-
ben mindannyian egyenlők leszünk. 

Halottak napján egy kicsit újra átéljük a 
gyászt, a veszteséget, a kicsinységünket, a 
sebezhetőségünket. A temetőben ezekben a 
napokban látjuk az idős nénikét, aki rózsafü-
zért morzsolgatva imádkozik, a kíváncsi kis-
gyermeket, aki a szüleitől kérdezgeti, hogy 

milyen volt a dédi, miért halt meg, hol van 
most, mit csinál ott, ahol most van, és mikor 
jön vissza. mások számára a halottak napja 
alkalom arra, hogy régen látott rokonokat, 
ismerősöket lássanak viszont; a csendet halk 
beszélgetések törik meg, amelyek talán már 
elfeledett emlékeket keltenek életre. 

Ha hiszünk abban, hogy az elhunyt roko-
naink az égből figyelnek bennünket, akkor 
arra gondolunk, hogy ők most lepillanta-
nak ránk, és elmosolyodnak. Ilyenkor kü-
lönös, mégis megnyugtató érzés vesz erőt 
rajtunk. Halottak napján elsősorban azok-
ra gondolunk, akiket már elveszítettünk. 
Fájdalommal teli szeretettel emlékezünk 
rájuk, akár idősen, akár fiatalon, vagy gyer-
mekként hagytak itt bennünket. De ezek a 
napok arra is tanítanak, hogy nem szabad 
elfeledkeznünk az élőkről. Hogy nagyobb 
figyelemmel forduljunk a körülöttünk élő 
betegek, és mindenekelőtt az idősebbek felé. 

Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt 
azért, hogy a gondoskodásunkkal meg-
könnyítsük a szenvedéseiket, a fájdalmai-
kat, és a még hátra lévő életükben örömöt 
és szeretetet nyújtsunk nekik! ez az ünnep 
tanítson bennünket a szeretetre! ne az el-
méleti, általános szeretetre, amely keblére 
öleli az egész világot, hanem a gyakorlatias 
szeretetre, amely azt vizsgálja, mit teszünk, 
és mit tudnánk még megtenni a családun-
kért, a szerelmünkért, a barátainkért, a 
munkatársainkért, az ismerőseinkért. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Gondolatok az elmúlás felett…
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Civil kezdeményezésre szeretnénk feltérképezni bátaszék 
múltjának egy újabb szegletét. A hajdan a településhez 
tartozó külterületi részek életét igyekeznénk feltárni, a 
még meglévő írásos és tárgyi emlékeket próbálnánk ösz-
szegyűjteni. A nemzetiségek életét bemutató kiállítások és 
rendezvények kapcsán már sok információt sikerült meg-
ismertetni a bátaszékiekkel, de a ’40-es évek előtti időszak 
történései, illetve a dolinai, leperdi, dömörkapui, kövesdi 
és lajvéri események kevésbé kerültek fókuszba. A tanya-
világ emlékei, a vasúttal, a posta működésével, valamint a 
téglagyártással kapcsolatos relikviák is arra várnak, hogy 
összegyűjtsék és megismertessék őket az itt élőkkel, az ér-
deklődőkkel.

A munkafolyamat elindításának az első lépéseként 
szeretnénk megkeresni azokat az embereket, lokálpat-
riótákat, elszármazottakat, akik az információikkal, a 
meglévő tudásukkal és ismereteikkel, kézzel fogható em-
lékeikkel, kapcsolataikkal hozzá tudnak járulni a projekt 
sikerességéhez. 

Kérjük Önöket, hogy jelentkezzenek a Petőfi sándor 
művelődési Házban, ahol bővebb tájékoztatást kapnak! 

Telefon: 74/493-690 
E-mail: cikador@bataszekert.hu                                            

BMNK
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A helyiek már régóta vártak arra, hogy 
Alsónyék és bátaszék között megépüljön a 
kerékpárút, amely megkönnyíti a két tele-
pülés közötti biztonságosabb közlekedést, 
de fontos szempont, hogy a megfelelő inf-
rastruktúra rendelkezésre álljon a kisebb 
településeken is ahhoz, hogy a rendszeres 
mozgás és a környezetbarát közlekedés 
megvalósulhasson. Alsónyék-bátaszék 
ke rékpárút tervei és előkészületei után a 
2018. július 5-ei alapkőletételt követően 
rendkívül jól halad a kerékpárút kivitele-
zési munkálata, a készültsége meghaladja 
az 50%-ot. A napokban került sor a két 
település fizikai összeköttetésére is, amely 
során helyére került a 14,5 m hosszú és 
11 tonna súlyú beton híd, mely a munka 
leglátványosabb része volt. A kerékpárút 
az alsónyéki vasútállomástól a bátaszéki 
moL kútig tart majd. Az, hogy ez a né-
hány száz méteres most épülő út mikor fog 
majd csatlakozni az országos kerékpárút-
hoz, még nem tudni.                                        ok

bátaszék város  önkormányzata

alsónyék-bátaszék kerékpárút

Tisztelt Lakosság!
bátaszék Város Önkormányzata kezdeményezi a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8,) Korm. rendelet 
tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján bátaszék város te-
lepülésrendezési eszközeinek felülvizsgálatát, melyek megtalálha-
tók bátaszék Város Önkormányzat honlapján (www.bataszek.hu/
önkormányzat/dokumentumok)

A felülvizsgálat készítésének társadalmi egyeztetése során, bá-
taszék Város Önkormányzata lakossági fórum keretében előzetes 
tájékoztatást kíván tartani. A felülvizsgálat során, a lehetőségekhez 
mérten azon építési előírások módosítására is sor kerülhet, ame-
lyek esetlegesen korábbi építési beruházásokat nem tettek lehetővé.

A lakossági fórum időpontja 2018. november 21. (szerda), 18:00, 
Városháza, Házasságkötő terem. bátaszék, szabadság utca 4.  

A felülvizsgálattal és módosítással kapcsolatos észrevételeiket, 
kérelmeiket, a lakossági fórumot követően 2018. december 15. 
nappal bezárólag juttathatják el,

a) papír alapon bátaszék Város polgármesterének címezve, a 
7140 bátaszék, szabadság utca 4 szám alatti címre,

b) elektronikus úton a hivatal@bataszekph.hu email címre.

bátaszék, 2018. október 17. 
 dr. Bozsolik Róbert 
 polgármester

lakossáGi fórum kedves olvasóink!
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(Folytatás az első oldalról.)
A szeretet nem jön magától, sokat kell ten-
ni érte. oda kell figyelni a másikra, türel-
mesnek lenni hozzá, tisztelni, egyensúlyt 
kell teremteni az adott és a kapott szeretet 
között. Ahhoz, hogy két ember egymás 
mellett tudjon maradni, rengeteg törődés-
re, figyelemre, felelősségre és kompromisz-
szumok kötésére van szükség. ezeket meg 
kell tanulni, mert sajnos nem születnek 
velünk. Fejlesztenünk kell a képességün-
ket a cselekvő szeretetre. Két ember között 
a szeretetkapcsolat akkor él, ha mindkettő 
meg meri mutatni őszintén önmagát. Azt 
is meg kell tanulni, hogy ne nyomjuk el a 
szerettünket, hanem olyannak szeressük, 
amilyen ő, az ő igazi egyéniségét lássuk, és 
ne akarjuk megváltoztatni, vagy olyanná 
formálni, amilyenné mi szeretnénk. Ami-
kor rohanunk, és nincs időnk egymásra, 
amikor az anyagi biztonságot az emberi 

kapcsolataink elé helyezzük, amikor udva-
riasan bánunk egymással, de elidegenedve, 
magányosan éljük a hétköznapjainkat, ak-
kor álljunk meg, és gondoljunk arra, hogy 
mennyire fog hiányozni a másik ember, ha 
már nem lesz mellettünk. A szeretetünk le-
gyen állandó kihívás, mozgás, növekedés, 
harmónia és konfliktus, öröm és bánat, le-
gyen együttműködés, de ne legyen mene-
külés önmagunk elől. ne feledjük: akit sze-
retünk, annak minden nap jár tőlünk egy 
jó szó és egy simogatás. nem kerül semmi-
be. De mindenki gazdagabb lesz tőle, az is, 
aki adja, és az is, aki kapja. Halottak napján 
gondoljunk arra, hogy cselekvőn szeretni 
csak az élőket lehet. Hogy ma szeressük 
azokat, akik körülöttünk élnek, mert csak 
addig tehetünk bármit is értük, amíg ve-
lünk vannak, amíg élnek.

müller Péter ezt írja: „nInCs HALáL. 
És nincsenek HALoTTAInK. mindenki 

él, csak nem itt, hanem ott. Tovább ment. 
átköltözött. Akit szeretsz, az VAn. szán-
dékosan nem azt mondom, hogy akit 
szerettél, mert a szeretet nem múlik el 
soha. gondolj rá, idézd meg magadban a 
lényét, s ő is azt teszi majd, mert ha való-
ban szeretitek egymást, összeköt benne-
teket az Aranyfonál… Csak arra kérlek, 
ha anyádat, apádat, vagy nagyszüleidet 
idézed meg, ne öregemberként gondolj 
rájuk, mert nem azok! A lélek világában 
nincs elmúlás, így öregség sincs. Fiatalok 
ők. Ahogy a lelked mélyén te is fiatal vagy. 
Akkor is, ha a tükör nem ezt mutatja. A ró-
zsa csak a kibomlott rózsa, a hervadó már 
nem az. Halottak napja nincs, csak szere-
tet napja van, amikor a földön élők az el-
távozottakra, az eltávozottak pedig ránk, 
földön élőkre gondolnak. És azt gondol-
ják rólunk: Szegénykék, nekik még nagyon 
nehéz!”                                                              BMNK

„a” tÍpusú pályázati kiÍrás
Bátaszék Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormány-
rendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók számára a 2019/2019. tanév második és a 2019/2020. 
tanév első félévére vonatkozóan

1. A pályázat célja A bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: bursa Hungarica Ösztöndíjrend-
szer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. 

2. A pályázók köre A bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. 
(III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a te-
lepülési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó 
lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának 
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat ille-
tékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőokta-
tási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfo-
kú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje A pályá-
zatbeadáshoz a bursa Hungarica elektronikus Pályázatkezelési 
és együttműködési rendszerében (a továbbiakban: ePer-bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő 
benyújtásának határideje: 2018. november 6. A pályázatot pa-
píralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyúj-
tani. (Szociális irodába)A pályázati kiírás teljes szövege megte-
kinthető a Városháza hirdetőtábláján illetve a város honlapján  
(www.bataszek.hu)

„b” tÍpusú pályázati kiÍrás
Bátaszék Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 
a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatotfelsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

1. A pályázat célja A bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer (a továbbiakban: bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esély-
teremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőokta-
tásban való részvételének támogatása. 

2. Pályázók köre A bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kor-
mányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhet-
nek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” 
fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 

felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőok-
tatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2019. évi felvéte-
li eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányai-
kat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje A pályázatbeadáshoz a bursa 
Hungarica elektronikus Pályázatkezelési és együttműködési rendszerében (a to-
vábbiakban: ePer-bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, mely-
nek elérése:  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának 
határideje: 2018. november 6.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illeté-
kes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. (Szo-
ciális iroda)

A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthető a Városháza hirdetőtábláján 
illetve a város honlapján  (www.bataszek.hu)
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2018. augusztus 19–25-ig a Lovari nyelv 
és olvasó táborban roma nyelvet tanul-
hattak a gyerekek. ezeket a táborokat 
több mint 10 éve szervezi a bátaszéki 
roma nemzetiségi Önkormányzatunk, 
nem csak roma gyerekek számára. Töb-
bek között ezzel a táborral is a célunk, 
hogy a roma kultúrát és a nyelvet meg-
ismerjék a roma és nem roma gyerekek 
egyaránt. egy nagy álmom teljesülne, ha 
a bátaszéki oktatási intézményekben – az 
óvodában, általános iskolában és a gim-
náziumban is – lehetőségünk lenne a ci-
gány népismeret és a cigány nyelv oktatására. 
erre a kezdeményezésre ez idáig csak a gim-
názium vezetősége volt nyitott, ahol a lovari 
nyelv oktatását tanfolyam formájában hirdet-
hettük meg, illetve ők fontosnak tartották azt 
is, hogy a többségi gyerekek találkozhassanak 
a roma irodalommal. így kerülhetett sor arra 
az író-olvasó találkozóra Nagy Gusztáv, 
roma költő, író, műfordítóval, aki a roma köl-
tészet egy szeletével ismertette meg a fiata-
lokat. Itt szeretném megköszönni somosiné 
Kispál gabriella tanárnőnek a segítséget, aki 
a végzős hallgatóknak biztosította a lehetősé-
get a meghallgatásra és az ismerkedésre és a 
gimnázium vezetőségének a lehetőséget.

A Keresztély gyula Városi Könyvtár is 
helyt adott az íróval való találkozásnak, aho-
vá Huba Csongor, a Kanizsai Dorottya álta-
lános Iskola és AmI tanára hozta el azokat 
a napközis gyerekeket, akik érdeklődtek a 
roma irodalom iránt. nagy örömre többsé-
gében roma származású gyerekek hallgat-
hatták meg nagy gusztáv verseit. Köszönöm 

a tanár úrnak, hogy átszervezte a programját 
és elhozta a gyerekeket, valamint az iskola 
vezetőségének is a pozitív hozzáállást.

ezen programjainkon felül Cziffra 
Györgyre emlékeztünk október 3-án a 
városi könyvtárban. A roma származású 
zongoraművészt nagyon kevesen isme-
rik, és az ő életútját mutattuk be filmvetí-
tés keretében. Cziffra györgy (budapest, 
1921. november 5. – Longpont-sur-orge, 
Franciaország, 1994. január 15.), magyar 
Örökség díjas és Liszt Ferenc-díjas ma-
gyar zongoraművész, az egyik legjelentő-
sebb, és világszerte ismert magyar zenei 

előadóművész volt. Amari Roma-
ni Shib elnevezéssel konferenciát 
szerveztünk október 27-én a Pe-
tőfi sándor művelődési Házban.  
A konferencia témája a cigány nyel-
vek helyzete és oktatási lehetősé-
gei magyarországon, melyre neves 
előadókat hívtunk meg. Többek 
közt dr. Lakatos szilvia egyetemi 
adjunktust, dr. Kanizsai mária inté-
zetigazgató, dr. Hegyi Ildikó főisko-
lai do censt.                   Horváth Elekné

PRoGRAMjAINK
Rajzpályázat roma Önkor mány zatunk 
ismét meghirdeti rajzpályázatát felső tago-
zatos általános iskolások részére. Pályázat 
beadási határideje: 2018. november 13.

A rajzpályázat címe: KALYI jAG/Fekete 
tűz: A cigány zene és a vizualitás 

Roma Nap roma napra készülünk 2018. 
november 17-én (szombaton), 15:00-kor, a 
Petőfi sándor művelődési Házban. ezen a 
napon kerül sor a Tájházban kialakított 
roma sarok átadására is, melyre minden-
kit szeretettel várunk!

Ö n K o r m á n y z A T I  H í r e K

lovári nyelv és népismereti tábor 
és Író-olvasó találkozó

roma önkormányzat

nagy változás történt a bátaszéki német 
nemzetiségi egyesület életében. A korábbi 
vezetőség tagjai már régóta készülődtek a 
visszavonulásra, skordayné Varga gabriella 
kivételével ezt most meg is tették az egye-
sület szeptember végi közgyűlésén. A lekö-
szönő vezetőségi tagoknak köszönjük eddigi 
munkáját, az egyesület életének zavartalan 

folytatása érdekében számítunk továbbra is 
segítségükre. Az egyesület új elnöke Kardos 
gábor, alelnöke Heringes László, titkár gyó-
niné Jozip edit, további vezetőségi tagok: 
gombkötőné Kemény Krisztina, bíró ágnes 
és glöckner Attila. A Felügyelő bizottság el-
nöke Hegedűs zoltán, tagjai: bildhéber mó-
nika és elekesné sipos Judit. A Heimat né-

met nemzetiségi Tánccsoport újból elnyert a 
Csoóri sándor Pályázat keretében 2,3 millió 
forintot, melyet a viseletre, új koreográfia vá-
sárlására fordít a tánccsoport.

Várjuk az egyesület tagjai közé minda-
zokat, akik identitásukban hozzánk tar-
tozónak érzik magukat, illetve szimpati-
zálnak az egyesülettel!                             SEJ

n é m e t  n e m z e t i s é G i  e G y e s ü l e t

új korszak
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A somorjai Híd Vegyeskar és a bátaszéki 
Pedagógus Kórus 2018. október 5–7. között 
közös tréningen vett részt Liptószentjáno-
son, a csodás fenyőkkel borított síparadi-
csomban. A napsütéses időben a jó hangu-
latú próbákon „tisztítottuk” a tanult művek 

dallamát és gőzerővel készültünk az előttünk 
álló fellépésekre. szombaton délelőtt kirán-
dultunk a Demänovka cseppkőbarlangba. 
Hősiesen megmászta mindenki a majd 
ezer lépcsőt, közben ámultuk a természet 
alkotta csodás, csipkés kőképződményeket, 

tavacskákat, az örök esőt, az óriási csarno-
kokat, miközben a bámulattól szókincsünk 
az alábbi két szóra redukálódott: úúúúú….
illetve aztaaaaa. ebéd után néhány ener-
giától duzzadó tagunk még kisebb túrát is 
tett a hegyoldal fenyőkkel körülölelt, mere-
dek sípályáin. sajnálatunkra a medve éhes 
maradt, de a látvány felejthetetlen volt. A 
szépségektől feltöltődve délután újra dalra 
fakadtunk. esti programunk: nosztalgiázás 
a régi szép időkről, közös nótázás Khin Pis-
ta dalostársunk hangulatos gitárkíséretével. 
Az est fényét emelte, hogy karnagyunk és 
néhány kórustagunk táncra perdült és rop-
ta a vidám magyarost-takarost, akár zokni-
ban is. A vasárnapi tartalmas próba és ebéd 
után búcsút intettünk egymásnak a jövő évi 
viszontlátás reményében. ezúton is köszön-
jük bátaszék Város Önkormányzatának és a 
Társadalmi ellenőrző Tájékoztató Társulás-
nak (TeTT) a támogatást, amivel segítették 
a két kórus kapcsolatának ápolását, prog-
ramjaink lebonyolítását.              

Bátaszéki Pedagógus Kórus 

magyarországi körútra indult Török re-
zső Juhászlegény című darabja, a magukat 
egyszerűen gyergyói műkedvelő szín-
játszóknak nevező csoport előadásában. 
A produkciót október 18-tól kezdődő-
en láthatta az anyaországi közönség. A 
nagyérdemű már megnézhette kétszer 
az előadást, méghozzá 20 év különbség-
gel gyergyóditróban, majd márciusban 
gyergyószentmiklóson is nagy sikert 
aratott a produkció. A színmű egyébként, 
ahogyan a címe is tudatja, falusi életkép 
három felvonásban. A közönség igazán jó 
hangulatú, ízes beszéddel előadott, zenés 
darabot nézhetett meg a Petőfi sándor 
művelődési Házban. A ditróiak, szárhe-
gyiek és orotvaiak alkotta színjátszó cso-
port tagjai: Kolcsár endre, benedek gab-
riella, bálint zita, bálint Levente, gál-Pál 
László, mezei mihály és mezei Lóránt. A 
zenei alapot gál Imre és zenekara bizto-
sította. Az őszi magyarországi turné több 
állomású volt. október 18-án és 19-én 
budajenőn; 20-án Isaszegen; 21-én 17 

órától bátaszéken; 22-én Őcsényben; 
23-án Cikón; 24-én Kisszálláson; 25-én 
zsombón; 26-án Kamuton mutatták be 

a Juhászlegényt. ezek a helyszínek gyer-
gyóditró, orotva és gyergyószárhegy 
testvértelepülései.                                    BNMK

bátaszékér t

bátaszéki  pedaGóGus kórus

bátaszéki juhászleGény erdélybôl

tréninG az alacsony tátrában

C I V I L e K
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A J á n L ó

Összefogás 
a könyvtárakért 2018

Könyvtárunk, mint minden évben, így 
idén is csatlakozott a rendezvénysoro-
zathoz. elsőként vendégül láttuk azokat a 
partnereinket, akikkel a könyvtár együtt 
dolgozik.

meghívásunk kötetlen beszélgetés-
re szólt, mely során alkalom nyílt arra, 
hogy egy kicsit kilépjünk a napi rutinból, 
alkalom nyílt arra, hogy egy kicsit ön-
magunkra is figyelve együtt lehessünk. 
Pihentető volt, és sok erőt adott a hét to-
vábbi eseményeihez.

Könyvbemutatók
Tudta-e kedves olvasó, hogy báttaszéki 
Lajos bátaszék szülötte volt, Hoffmann 
Lajos néven látta meg a napvilágot, és a 
báttaszéki nevet 15 évesen, saját akaratá-
ból vette fel? És ezzel messze megelőzte 
korát, és legnagyobb tiszteletét fejezte ki 
szülőfalujának?

Báttaszéki Lajos: Fővárosi zsánerképek 
c. könyvét Csontó Sándor újságíró, mű-
velődéstörténész és Zeke Gyula író, tör-
ténész mutatta be.

Tudta-e kedves olvasó, hogy beleragad-
ni egy köztes létbe, amit mi teremtünk, 
függőségeket okozhat? Hogy a függő 
ember mindig valamilyen érdek mentén 
határozza meg a saját életét?

Hogy kifogások, elkerülő magatartás, 
rossz beidegződések nem vezetnek seho-
vá? ezeket javítani, és ezt gyakorolni kell! 
Közteslét című könyvét Bernád Zoltán 
mutatta be, válaszolva a feltett kérdések-

re is. Érdekes beszélgetés alakult ki, és a 
látogatók abban a reményben távoztak, 
hogy folytatódik majd az előadás, ezúttal 
egy más témával.  Köszönjük a tartalmas 
napokat, mely nem valósulhatott volna 
meg a városlakók érdeklődése nélkül!

Felhívás!
Kérjük faültetési szándékukat időben 
jelezzék!

Mini Galéria
MéZESKALáCSoK 
Ettig Anita kiállítása

A mini galéria 2019. évi naptára még 
nem telt be. Amennyiben Önnek, vagy 
barátainak érdekes gyűjteménye, hobbi-
ja van, ami érdeklődésre tarthat számot, 
kérjük, jelezze, és mi bemutatjuk az ér-
deklődő nagyközönségnek. egy hónap 
bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, 
az eseményről vendégkönyvet vezetünk! 
Várjuk jelentkezését! 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

k ö n y v t á r

A Turisztikai Információs Pont (TIP) a budai 
utca 4. szám alatt várja az érdeklődőket. A helyi 
és turisztikai céllal a városunkba látogatók igé-
nyeit próbáljuk kielégíteni nemcsak a bátaszéki 
információkkal, hanem a környékbeli termelők 
kézműves portékáival is. 

Ha érdeklik a helyi látnivalók, ha szeretné 
meglátogatni a páratlan kiállításokat kínáló 
Tájházat, ha megismerné Tolna 
megye legmagasabb épületének a 
történetét, ha szeretné lefényké-
pezni a 2016-os európai Év Fája 
címmel kitüntetett molyhos töl-
gyet, akkor kérjen tájékoztatást 
a TIP-ben!

Az ajándékozásban is segí-
tünk. barátsággal ajánljuk az 
előző évben megjelent rep-
rezentatív gasztroturisztikai 
kiadványunkat, amelyik nem-
csak egyszerű ételleírások 

gyűjteménye, hanem a településünk kulturális 
öröksége előtt is tiszteleg. Az ízek, népek, re-
ceptek bátaszék tűzhelyén című könyv a ku-
lináris útmutatás mellett bemutatja az ismét 
egyre inkább előtérbe kerülő, és szép eredmé-
nyeket felmutató szőlő- és bortermelést is. 

Ha tehetik, keressék fel a Turisztikai Infor-
mációs Pontot, ahol bort, mézet, csokoládét, 
kerámiát, gyöngyékszereket, dekorációs kellé-

keket, valamint bátaszék logójával 
ellátott ajándéktárgyakat is választ-
hatnak akár a közelgő ünnepekre is!

A buszozóknak sem kell már a 
megyeszékhelyre menni bérletért! 
minden hónap 26. napjától várjuk a 
helyi járattal közlekedőket, a diáko-
kat és a dolgozói jogosultságot vásár-
lókat.

TIP – Minden egy helyen! Báta-
szék központjában, a könyvtár mel-
lett.                                                 BMNK

a d u n k  e G y  t i p - e t !

turisztikai információs pont 
Helyi borok, kézműves termékek, buszbérlet,

bátaszéki tudnivalók

A magyar Vöröskereszt Tolna 
megyei szervezete 
VéRAdáST éS  

VéRAdó üNNEPSéGET 
szervez bátaszék Város Ön-
kormányzata támogatásával

A VéRAdáS:
2018. november 27-én,

9–16 óráig
Városháza,  

Házasságkötő terem
Bátaszék, Szabadság u. 4.

Kérjük, személyigazolványát, 
lakcímkártyáját és TAJ-kár-

tyáját hozza magával!

VéRAdóK  
üNNEPSéGE:

18 órától lesz a véradás után, 
szeretettel meghívunk min-
den véradót és érdeklődőt!

Ünnepeljük együtt azokat a 
véradókat, akik 10-20-30-40-

50-szer adtak már vért!

v é r a d á s
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Az elmúlt hónapban a bátaszéki mentők 
152 esetben nyújtottak segítséget a lakos-
ságnak. Az esetek többségét az időjárás vál-
tozás okozta szív és érrendszeri panaszok-
kal összefüggő betegségek adták, 
de részt vettünk szüreten történő 
vérzéses balesetek és kutyatámadás 
okozta sérülés ellátásban is. Jó hír, 
hogy az idei szüreti szezonban nem 
érkezett bejelentés széndioxid mér-
gezéses esetről, mely leggyakrabban 
a bor erjedése során keletkezik, és 
nem összekeverendő a szénmo-
noxid mérgezéssel, mely elsősorban 
azokban a lakásokban szabadul fel, 
ahol kályhával, régi típusú kazán-
nal, konvektorral fűtenek. minden 
évben hallani a médiában szénmo-
noxid okozta halálesetekről, melyre 
környékünkön még példa nem volt, 
azonban két éve szénmonoxid mér-
gezéssel már találkoztunk, mely sze-
rencsére időben felismerésre került. 
Azt javasoljuk a lakosságnak, hogy a 
fűtési szezon megkezdése előtt szak-
emberrel vizsgáltassák át otthonuk-
ban a fűtési rendszert, hogy elkerül-
jük az ilyen jellegű rosszulléteket. 
Ha valakinél a családban fűtési sze-
zonban: fejfájás, szédülés, rosszullét, 
eszméletvesztés jelentkezik, gondoljanak 
a mérgezés lehetőségére, szellőztessenek 
és hívjanak segítséget. Jellemző egészség-
ügyi panaszok ősszel a vírusfertőzések, 
meghűlések. A nyaralások után az iskolá-
ban, óvodában, közösségben tartózkodás 
a gyermekek körében fokozhatja a fertőző 
felső légúti hurutok előfordulását. Fontos, 
hogy már egészen kicsi gyermeknek is ta-
nítsuk meg az alapvető higiénés szabályo-
kat, amelyek alkalmazásával csökkenthető 

a fertőződés esélye. A melegebb nappalok, 
de az olykor már kifejezetten hideg regge-
lek és az esetleg napközben is feltámadó 
hűvös szél kedvez a meghűléses betegsé-

gek kialakulásának. Célszerű ilyenkor a 
réteges öltözködés, amellyel elejét vehetjük 
a megfázásoknak. A nyirkos, hűvös, válto-
zékony időjárás az idősebbeket is megvi-
selheti. A meleg őszi napokon a kullancsok 
még szép számmal fordulnak elő az erdők-
ben, parkokban és a kertekben, érdemes 
még ügyelni rá és kirándulás, kertészkedés 
után kullancs szemlét tartani. Környékünk 
erdei, a sok csapadék, a nyári, nyár végi és 
őszi meleg és nedves idő kedvez a gom-

báknak, ilyenkor nagy számban fordulnak 
elő az erdőken, réteken. Az ehető illetve a 
mérges gombák elkülönítése nem mindig 
könnyű feladat, ezért a begyűjtött gombát 

mindig vizsgáltassuk meg szakértővel 
a gombamérgezéses esetek elkerülése 
végett. A tünetek nagyon különbö-
zőek lehetnek. A leggyakoribbak a 
következők: émelygés, hányinger, há-
nyás, hasmenés, gyomor- és hasfájás, 
szédülés zavartság, észlelési zavarok. 
egyes gombák súlyos máj- és veseká-
rosodást vagy halált is okozhatnak. 
Ha a mérgezés tüneteit észleli magán 
vagy családtagjain, azonnal hívjon 
mentőt! Fontos, hogy a kiérkező egy-
séget tájékoztassa róla, hogy gombát 
fogyasztott. Ha gomba fogyasztása 
után rosszul van és hányt, ajánlott a 
hányásból mintát eltenni, hogy mi-
lyen méreg okozta a panaszokat. 

előző számunkban beszámol-
tunk a 16 éves májbeteg kislányról, 
Katáról, akinek autoimmun hepa-
titise van. ez azt jelenti, hogy szer-
vezete olyan ellenanyagokat ter-
mel, mely a májsejteket elpusztítja.  
A betegség gyógyítása csak teljes máj 
és epevezeték átültetéssel lehetséges. 
A betegség jelentős anyagi terhet ró 

a családra, ennek érdekében jótékonysági 
bál zajlott, ahol csaknem 1,5 millió forint 
gyűlt össze. átültetés után Katának szük-
sége lesz egy külön szobára a lábadozás-
hoz, a befolyt összeget ere fordítanák. 
bajtársaink jelezték, hogy az építési mun-
kálatokban önzetlenül részt vesznek. meg-
valósulást követően erről részletesebben 
beszámolunk.

Vigyázzanak magukra és egymásra! 
Flóris Zsolt Országos Mentőszolgálat

e g É s z s É g

o r s z á G o s  m e n t ô s z o l G á l a t

vÍrusfertôzések, meGhûlés, kullancs, GombamérGezés

A bátaszéki székelyek baráti köre a bethlen gábor Alapkezelő zrt. 500 000 
Ft, azaz ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatásában részesült. Az 
egyesület a romániai bukovinai Fesztiválon vendégszerepelt. A megpályázott 
és elnyert projekt 2018.09.30-ig megvalósult. Az összegből az utazás költségét 
fedeztük. A fenti támogatás forrását a miniszterelnökség biztosította a Támo-
gató részére.                                                                 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre

közlemény
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C s A L á D

Az elmúlt évtizedekben drasztikusan csök-
kent a gyermekek szabad játékra szánt ide-
je, és a szakértők szerint ennek súlyosabb 
következményei lesznek, mint gondol-
nánk. A játékot, a játszást nem kell tanítani 
a gyermeknek, hiszen a tevékenységi vágy, 
a mozgás igénye már születésekor jelent-
kezik. ez a hajtóerő fog aztán az életkor 
sajátosságainak megfelelő játékokhoz is 
vezetni. 

Szórakoztatni egész nap? A gyermek 
jóga, ringató, babaúszás, játszóházak – 
sokszor az az érzésünk, hogy a XXI. szá-
zadi szülők kínosan ügyelnek arra, hogy 
gyermeküket egész nap elfoglalják, szóra-
koztassák, és persze tanítsák is. De valóban 
szükség van erre? nem esünk túlzásokba, 
amikor úgy érezzük, gyermekünk játékait, 
elfoglaltságait pontosan be kell osztanunk, 
és korlátok közé kell szorítanunk? Valóban 
nekünk kell megmondani számára, hogy 
mivel és meddig játsszon, mitől lesz oko-
sabb és kreatívabb? manapság egyre gyak-
rabban olvashatunk a szabad játék fon-
tosságáról, ezt hirdeti Vekerdy Tamás is, 

de a montessori vagy Waldorf pedagógia 
kapcsán is sokszor találkozhatunk ezzel a 
fogalommal. miről is van szó? A szakértők 
azt javasolják nekünk, modern szülőknek, 
hogy egész egyszerűen hagyjuk a gyerme-
künket időnként szabadon játszani. nos, 
ez nem is olyan könnyű, mint elsőre tűnik.

Hogy kell egy gyerkőcöt szabad játékra 
ösztönözni? A szabad játék egy felszaba-
dult cselekvés, ami önmagáért van, örömet 
szerez és mindig spontán. ne ijedjünk meg 
ettől a kifejezéstől, semmi ördöngösség 
nincs benne! A szabad játék a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy amikor egy gyermek 
épp felfedez valamit, ne vegyük ki a ke-
zéből, és ne kezdjük el magyarázni, hogy 
működik, mit kell vele csinálni. Hagy-
juk meg neki a lehetőséget, hogy ő maga 
próbálkozhasson, bízzunk benne, hogy ő 
maga meg tudja csinálni azt, amibe bele-
kezdett. ne adjunk a kezébe más, szerin-
tünk okosabb és hasznosabb játékot, és ne 
érezzünk folytonos kényszert arra, hogy 
magunk foglaljuk le a babát valamivel. 
Természetesen minden esetben fontos a 

gyermek biztonságára ügyelni, de ez ne le-
gyen túlóvó, mindentől megvédő gondos-
kodás, hanem olyan szülői bátorítás, ami 
teret enged a felfedezésnek, a fára és kötél-
re mászásnak, a pocsolyában ugrálásnak, 
a szét- és összeszerelésnek, pakolásnak és 
az őt körülvevő környezet felfedezésének. 
A szabad játékban bármi a játék eszközé-
vé válhat: egy konyhai szűrő, egy falevél 
vagy kavics számunkra unalmas, semmit-
mondó tárgyak, de a szabad játék során 
csodálatos kellékekké válnak a gyermek 
kezében és gondolataiban. A szabad játék 
eszközeit a gyermek saját maga választja ki 
a saját környezetéből. ne vegyük hát el tőle 
a lehetőséget azzal, hogy koszosnak, unal-
masnak vagy kevéssé kreatívnak tartjuk 
ezeket. ezekből a tárgyakból a gyerekek 
fantáziájuk és kreativitásuk segítségével a 
játékszituációnak megfelelően alakítják ki 
az eszközöket. így lesz a botból az egyik 
pillanatban kard, a következőben pedig 
varázspálca. Adjunk neki lehetőséget!

Engedd tehát játszani, szabadon is! 
Takácsné Biró Tímea védőnő

v é d ô n ô i  s z o l G á l a t

a szabad játék valódi jelentése

egészségről akkor beszélhetünk, ha nincs 
betegség a gyermeknél, és jól működik a 
megelőzés, ahol a hangsúly a védőoltásokon 
van. 0-6 éves korban a gyermekorvos dolga 
viszonylag könnyű, mivel kötelező védőol-
tások sora szabályozza a megelőzendő 
(általában halálos) betegségek elleni vé-
dekezést. A 2, 3, 4, 12, 15, 18 hónapos 
és 6 éves korban egyszerre általában két 
védőoltás beadása szükséges: torokgyík, 
szamárköhögés, tetanusz, gyermekbénu-
lás, agyhártyagyulladás (Haemophilus, 
Pneumococcus), rózsahimlő, mumpsz, 
kanyaró. ezen betegségek ellen védett lesz 
a csemete. ebben az életkorban van jelen-
tősége a bárányhimlő elleni oltásnak – jö-
vőre már kötelező jelleggel, még közösségbe 
kerülés előtt! És a kullancs elleni védőoltás-
nak is, hiszen egyre több a fertőzött élőskö-
dő, és a közösségi léttel a kirándulások, erdei 

táborok is gyakoriak. A kötelező védőoltások 
fontosak ebben a korban, de a nem kötelező-
ek is, hiszen hosszú távon életet mentenek, 
és egy életre védenek! senki ne gondolja azt, 
hogy mert Ő szülőként átesett 20-30 éve pl. 

a bárányhimlőn, ezen betegség elleni védeke-
zés MA nem fontos! dE! AZ! mert változott 
a szervezet, a környezet és a súlyos szövőd-
mények előfordulása és gyakorisága.

ÖnÖK, Tisztelt szülők abban a ked-
vezményezett helyzetben vannak, hogy 
bátaszék Város Önkormányzata a bá-
rányhimlő és a csecsemőkori rotavírus 
elleni védőoltást is támogatja. dE! Vajon 

tudják-e, hogy csecsemőkor-
ban (0-1 év) a Meningococus 
B baktérium okozta agyhártya-
gyulladás a leggyakoribb kórok? 
És akik megbetegednek – sajnos 
– nem élik túl! A második leg-
veszélyeztetebb korosztály, akit 
oltani kellene, az a 2–5 évesek 
csoportja? Tehát: 0–5 év között 
kellene oltani mindenkit me-
ningococcus b ellen! (bexsero) 

IS! Éljenek a lehetőséggel!
Hiszen, ami megelőzhető: az nem be-

tegít meg és nem halálosan! 
dr. Omacht Erika gyermekorvos

G y e r m e k e i n k  e G é s z s é G e

védôoltások 0-18 éviG: 1. rész (0-6 év)
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A jó óvodában a gyermekek biztonságban 
érzik magukat, szeretnek odajárni, örülnek 
társaiknak, és azoknak a felnőtteknek, akik 
őket körülveszik. A testi-lelki biztonságot 
az óvodapedagógus adja meg a gyerekek 
számára, aki szoros együttműködésben 
dolgozik a családokkal. Figyelemmel van a 
szülők igényeire, kíváncsi a véleményükre, 
megpróbálja közös nevezőre hozni a csa-
lád és az óvoda értékrendjét. A jó óvoda – 
ahogy az óvónők szokták mondani – „egy 
érzelmi anyaöl”, ahol derűs, egyenletes, 
ráérős és ritmikus az élet. A jó óvodában 
a gyermekek a nap nagy részét szabadon 
választott játékkal töltik, amely által egyé-
ni képességeikhez mérten fejlődik testi, 
verbális-anyanyelvi, értelmi és szociális 
képességük, vagyis minden fontos dol-
got a játéktevékenységben sajátítanak el.  
A pedagógiailag gondosan megtervezett 
tanulás is szorosan kapcsolódik a játékhoz. 
így naponta hallgatnak mesét, rendszere-
sen énekelnek, folyamatosan van rajzolás, 
mintázás (gyurmázás) és egyéb kézimun-
kázás, ismerkednek környezetükkel, min-
den nap mozognak, lehetőség szerint a 
szabadban. A jó óvodában a gyermekek 
egyéni ütemben és egyéni módon fejlőd-
hetnek, ugyanakkor a közös tapasztalatok, 
a közös élmények, az együtt megélt ese-
mények összetartják a csoportot.  A közös 
hagyományok, szokások mentén tudnak 
együttműködni, együtt játszani, együtt 
gondolkodni. Az ilyen óvodában nem 
kényszerítik a gyermeket életkor-idegen 

tevékenységre. A jó óvodákban a gyerme-
kek átélhetik a tevékenység örömét, mert 
nem várnak tőlük mást, csak azt, amit 
maguktól és örömmel tenni képesek. meg-
erősítik mindazt, amit a kisgyermekek már 
a családban elsajátítottak, és kiegészítik 
olyan szokásokkal, viselkedésmintákkal, 
amelyek csak a közösségben sajátíthatók el. 

A bátaszéki mikrotérségi óvoda, böl-
csőde és Konyha gyermeknevelése a fent 
említett értékek mentén szerveződik. 
bátaszéken jelenleg 212 óvodás élvezi a 
minden napos együttlétet. Intézményünk-
höz tartozik az Alsónyéki Tagóvoda 25, a 
Pörbölyi Tagóvoda 19 gyermekkel. Az idei 
2018/2019-es nevelési évtől már az Alsó-
nánai Tagóvoda is része intézményünk-
nek, 19 óvodás fejlődik a kistelepülés 

óvodájában. napirendünk és hetirendünk 
kialakítása komoly szervezést igényel az 
intézmény dolgozóitól, hiszen pedagógiai 
programunk sok olyan lehetőséget, tevé-
kenységet kínál, mely által szinte észrevét-
lenül fejlődhetnek gyermekeink. Ide tarto-
zik az úszás és vízhez szoktatás, a néptánc, 
a német nemzetiségi tánc. e mellett min-
den csoportban felmérésekre épített egyé-
ni fejlesztés folyik, de szükség esetén lo-
gopédus, gyógypedagógus, gyógytornász, 
gyógy testnevelő, fejlesztő pedagógus is 
foglalkozik a gyerekekkel. A nagycsopor-
tosok, akiknek már nincs alvásigényük, 
délután tervezett foglalkozással töltik az 
időt.  sószobánk már nem egy esetben 
bizonyítottan hozzájárult egy-egy gyer-
mek felső légúti betegségének gyorsabb 
gyógyulásához.  A délutáni időszakban a 
szülők további lehetőségekből választhat-
nak gyermekeiknek elfoglaltságot: karate, 
kosárlabda, hitoktatás (katolikus, reformá-
tus), angol, ritmikus sport gimnasztika. 

A legkisebb gyermekek fogadására két 
bölcsődei csoport áll rendelkezésre, jelen-
leg 23 apróság élvezi a számukra kialakított 
játékbirodalmat. A kisgyermeknevelők 
a csoportokat úgy alakították ki, hogy az 
egymáshoz legközelebbi korosztály van 
együtt, így az egyik csoportban a 1,5 és 2 
évesek, a másik csoportban a 2 és 3 évesek. 

A nevelési intézményünkre nyugodtan le-
het mondani, hogy gyermekközpontú. sze-
retettel várjuk az újabb és újabb generációt, 
a kisgyermekeket, akik jövőnk zálogai.    TFE

mitôl jó eGy óvoda?
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A 3. b osztály 
az Erdők hete programon

A gemenc zrt. „Ismerd meg az erdőt az 
erdészekkel” jelmondatú XIX. európai er-
dők Hete rendezvénysorozatot hirdetett az 
idén október 1-je és 5-e között. A program-
sorozat keretében a Pörbölyi Ökoturiszti-
kai Központban közel 800 óvodás, általá-
nos-, és középiskolás gyerek vehetett részt 
változatos terepi programjaikon. ehhez a 
programhoz csatlakozott a 3. b osztály 26 
diákja és két tanítónénije, Weinhardtné 
mázsár Katalin és bozsolikné Tóth Ildikó. 
Több modul közül választhattak a progra-
mon részt vevő csoportok, mi a gemenci 
erdő megismerésén vettünk részt. erdei kis-
vasutazásunk első állomása Lassi volt, ahol 
megreggeliztünk. Célállomásunknál, ma-
lomtelelőnél leszállva végig jártuk a mol-
nárka tanösvényt, felmentünk a madárme-
gfigyelő toronyba, ahol megcsodálhattuk 
az ősz színeiben pompázó gemenci erdőt. 
Vissza a vonattal a nyárilegelőig mentünk, 
innen egy erdész vezetésével, elsétáltunk a 
Vadmegfigyelőig. Itt óriási élményben volt 
részünk, a vezér szarvas bika tőlünk alig két 
méterre bőgött. ennek a királyi vadnak a vi-
selkedése hazánk erdeiben figyelhető meg, 
de ez az élmény kevesek számára adatik 
meg ilyen közelről és ebben az időszakban. 
ezt követően, a végállomáson megnéztük 
a „gemenc kincsei – élet az ártéri erdő-
ben” interaktív kiállítást, ahol a gemenc 
erdő növény- és állatvilágával, az erdő- és 
vadgazdálkodás évszázados hivatásával, 
valamint a sárköz népművészetével ismer-
kedtünk meg. mindezek után, még nem 
elfáradva a játszóteret vettünk birtokunkba 
hazaindulásunkig. Köszönjük a lehetőséget, 
hogy részt vehettünk ezen a színvonalas 
programon, bővítve az erdőről tanult isme-
reteinket.                                                     B.T.I.

Kirándulás Zánkán
A 2017/2018-as tanév végén sikeres pályá-
zatot nyert a bátaszéki Kanizsai Dorottya 
általános Iskola 6.a és 6.b osztálya, amely 
által 22 tanulónk vett részt egy 3 napos 
kiránduláson, zánkán. Az erzsébet tábor 
szeptember 10-12-e között került megren-
dezésre. A tábor keretein belül sok színes 
és élvezetes programban vehettek részt a 
gyerekek, mint például a kalandpark, a sé-
tahajózás, az íjászat, a trambulinozás és a 
tábort lezáró túrázás. A gyerekek a közös, 
reggeltől-estig tartó programokon sok-sok 
élménnyel gazdagodtak és mindannyian 
pozitívan értékeltük az itt eltöltött időt.

Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola 
6.a és 6.b osztályos tanulói

Valami újra indul
A 2017/18-as tanév végén, a nyári szünet 
elején ismét vándor tábor került megszer-
vezésre az általános iskolában, amikor 23 
gyerek és 3 pedagógus részvételével ba-
kony erdejében tettek egy élménydús, ki-
lóméterekben gazdag 7 napos túrát. A gye-
rekek pozitív visszajelzésére alapozva az 

ősszel több túrát is szerveztünk, a hétvégi 
hasznos időtöltés céljából.  ezekre a kirán-
dulásokra nemcsak az erdei vándortábo-
rosok jelentkeztek, hanem olyanok diákok 
és szülők is, akik szívesen járják a termé-
szetet, ismernek meg új tájakat, környező 
vidékeket.   szeptember 22-én bonyhádon 
a XXXI. Tolnai teljesítménytúrán vettünk 
részt, ahol 10 km volt a táv, majd október 
6-án már 35-en, a bajai Természetjárók 
Őszi Teljesítménytúráján gyalogoltuk vé-
gig a közel 15 km-es erdei túrát. mindkét 
természet járásunk során megismerked-
tünk a helyi nevezetességekkel is. A bajai 
túránkon a Türr István hídon négyszer is 
átgyalogolhattunk. elmentünk, körbe áll-
tuk magyarország legvastagabb fáját. ez 
egy 12 méter kerületű csomoros fekete 
nyár. A 100 éves fa 35 méter magas, és a 
gemenci erdőben él. A négy sarjból ösz-
szenőtt, de egy gyökérzettel rendelkező 
nyárfa a gemenc pörbölyi erdőtömbjében, 
a móric-Duna partján található. mind két 
alkalommal nagyon jól éreztük magunkat. 
reméljük még sok szép helyre fogunk el-
jutni gyalogosan, együtt.                      B. T. I.

d o r o t t y á s  h Í r e k



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

112018. november 5.

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

o K T A T á s

Ismét cserediákprogram 
Besigheiben

bátaszék testvérvárosával besigheimmal 
idén is folytattuk a diákcsereprogramot. A 
bátaszéki Kanizsai Dorottya általános Is-
kola diákjai szeptember 13-a és 21-e között 
újra a német kisvárosba utaztak. németor-
szágban bepillantást nyertünk egy német 
család hétköznapjaiba, megismerkedtünk 
az ottani hagyományokkal, ételekkel. Az is-
kolában órákat látogattunk és közös projek-
ten dolgoztunk német társainkkal. A ritter 
sport csokoládégyárban műhelymunkán 
vettünk részt, közlekedési múzeumban jár-
tunk, megcsodálhattuk a ludwigsburgi kas-
télyt és tökkiállítást, besigheim mesébe illő 
Fachwerk házait. Kikapcsolódásként egy 
fürdőben lubickoltunk. mindenki kedvence 
azonban a vidámpark, a Tripsdrill volt. Iz-
gatottan ültünk fel a meredekebbnél mere-
dekebb hullámvasutakra, és 130-cal szágul-
doztunk a Karachon. A kezdeti izgalmak és 
nehézségek után nehéz szívvel hagytuk ott új 
barátainkat, alig várjuk a viszontlátást. A be-
sigheimi maximilian Lutz reáliskola diákjai 
pedig májusban jönnek magyarországra.

A diákcsereprogram résztvevői: schön 
Panka rege, Izsák bence, Heberling balázs, 
benke zsolt, Kóródi eszter, Jagicza berna-
dett, grill János bács, nagy Jánosi botond, 
molnár Pál, Pesti sára, magyar gergő, mat-
tenheim Janka, Csendes marcell (6.c), Péter 
boglárka (6.b) valamint Káldi blanka, ber-
linger gréta, bálint Petra (7.c). Kísérő taná-
raink: zeyerné Hermann Henriette, Witten-
dorfer Ildikó, Varga györgyné.  Pesti Sára (6.c)

Szekszárd városkörnyéki 
mezei futóverseny

A hagyományoktól eltérve az idei tanévben 
nem tavasszal, hanem október 9-én rendez-
ték meg a szekszárd városkörnyéki mezei 
futóversenyt. Iskolánk, mint eddig is, mind 
a négy korcsoportban teljes csapattal indult, 
ami több mint negyven versenyzőt jelentett. 
A versenyen csapat és egyéni értékelés is 
volt. büszkén kijelenthetjük, hogy verseny-
zőink idén is kitettek magukért, amit az 
eredmények is jól mutatnak.

Csapat eredmények: I. helyezett 1. kor-
csoportos lányok – Izsák Fruzsina, Péter 
Panna, Péter Dorka, Fuchsz Kinga, Pomsár 
Anna. 1. korcsoportos fiúk – Liebhauser 
áron, Cser bence, matejcsek Vajk, Feke-
te ágoston, szabó barna. 2. korcsoportos 
lányok – Kollár Lilla, Hefner zsófia, rácz 
nóra, matejcsek mira, Péter Anna. 2. kor-
csoportos fiúk – Kuti Csaba. elekes máté, 
Puskás Donát, bakó bálint, Heberling Dáni-
el. II. helyezett 3. korcsoportos lányok- Péter 
boglárka, mattenheim Janka, szabó Fanni, 
sebestyén Anna, Köbli ágnes. 4, korcsopor-
tos lányok – zoltán nóra, Tihanyi Hanna, 
szabó Dalma, egri Lívia, sükösdi Daniella

Egyéni eredmények: 1. helyezett: Izsák 
Fruzsina, Kollár Lilla, Liebhauser áron. 2. 
helyezett: Hefner zsófia, Kuti Csaba. 3. he-
lyezett: Péter Panna, Cser bence, rácz nóra

minden versenyzőnek gratulálunk! 

Kisfilmet forgattunk  
– nyertünk

A Libri-bookline zrt. pályázatot hirdetett 
általános iskolák alsó tagozatos osztályai 
részére rövid mesevideók készítésére. A 
pályázat célja az olvasás népszerűsítése já-
tékos formában, különböző kreatív meg-
oldásokon keresztül. mivel a 2.b osztály a 
tanév során Fekete István: Vuk című regé-
nyét dolgozta fel, így jó projekt zárásnak 
gondoltam. A tanulók vegyes érzelmekkel 
ugrottak neki a feladatnak, így nem is tet-
tem kötelezővé. A 25 főből 14-en jelentkez-
tek a kis videóban való szereplésre, nevünk 

pedig: Vidám Lurkók lett. első lépésben 
egy rövidített forgatókönyvet írtam, majd 
elkezdtük tervezni a díszletet, jelmezeket. 
szülők segítségével néhány napon belül na-
gyon sok szuper jelmez készült, illetve kel-
lék jött össze. A szerepek kiosztása után a 
gyerekeknek néhány napjuk volt, hogy be-
tanulják a rövidebb, hosszabb szövegüket. 
A háttérmunkálatok is elkezdődtek. Díszlet 
elkészült, operatőrünk – aki szerencsénk-
re az egyik kislány apukája – elvállalta a 
kisfilm felvételét és vágását, valamint a mű-
velődési ház is teret engedett a film forgatási 
helyszínének. május utolsó két délutánján 
történt a forgatás. nagy lendülettel vetet-
tük bele magunkat az új feladatunkba. A 
gyerekek nagyon ügyesen, kitartóan adták 
elő jeleneteiket, melyet néha akár 10-szer is 
elő kellett adniuk, hogy az a végső filmben 
a legjobb legyen. operatőrünk, Pomsár Ta-
más szabad idejét feláldozva összevágta a 
jeleneteket, melyet feltöltöttünk a szívünk 
rajta youTube csatornára. ezt követően volt 
9 napunk, hogy minél több ismerősünket 
rávegyünk arra, hogy like-olja videónkat. 
sajnos már az elején láttuk, hogy a nagy vá-
rosokban lévő iskoláknak sokkal nagyobb 
esélye van, hogy nyerjen a szavazatok szá-
ma alapján. ekkor már csak egy kis remé-
nyünk volt, hogy a szakmai zsűri értékelése 
alapján nyerhetünk. Június 15-én, utolsó 
tanítási napunkon, délután érkezett a hír, 
hogy a szakmai zsűri döntése alapján beke-
rültünk azon 5 plusz nyertesek közé, akik 
minőségi munkájukkal megnyerték az 50 
gyerekkönyvből, babzsákból és szőnyegből 
összeállított olvasósarkot.

mindenkinek szeretném megköszön-
ni, aki segített, like-olt, drukkolt és velünk 
együtt örült, hogy az osztályom kisfilmjének 
(https://www.youtube.com/watch?v=w-
pel15yn0x8) elismeréséül bővíthetjük tan-
termünk berendezését. A tanév elején meg-
érkezett a várva várt olvasósarok. Igaz, ehhez 
még kellett néhány aktív szülő, hogy az osz-
tálytermünk egyik sarka olvasó sarokká vál-
tozzon. De, azóta is a gyerekek kedvenc he-
lye, ahol a babzsákon ülve olvashatnak akár a 
megnyert 50 könyvből.    Bozsolikné Tóth Ildikó
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Őszi túra
október 5-én napsütéses, szép őszi időben 
indult túrázni a gimnázium apraja-nagyja. 
A hagyományos őszi túra minden évben 
alkalom arra is, hogy megemlékezzünk az 
október 6-i nemzeti gyásznapról, az aradi 

vértanúkról. A túra útvonala a Lajvér ut-
cán, az autópálya alatti alagúton, a bányató 
mellett, a Lajvér-patak mentén a magasles 
érintésével a kövesdi erdészlakig haladt. 
Az osztályok alkotta csapatoknak út köz-
ben az „állomásokon” az aradi vértanúkkal 
kapcsolatos feladatokat kellett megoldani-
uk, valamint sportos, játékos erőpróbákat 
kellett teljesíteniük. A túraversenyt a 9.b 
osztály nyerte meg, a 11.Ab lett a második, 
a harmadik helyezett a 12.b osztály lett. 
Az idei túra programját a 10.A osztályo-
sok szervezték és bonyolították osztályfő-
nökük, Wernerné győri Andrea tanárnő 
irányításával. 

Nyelvvizsgák
A gézás diákok közül az őszi vizsgaidő-
szakban többen is sikeres nyelvvizsgát tet-
tek. Győri Bettina, Wahl Veronika (12.A), 
Győri Liána (10.A), Ignácz Janka (10.b) 
angol nyelvből, Treszner Noémi és Göttlin-
ger Laura (11.Ab) német nyelvből szerezte 
meg a C típusú középfokú nyelvvizsgát. 

ToTAKIV
október 14-én Kisszékely település volt a 
házigazdája az idei Tolna Megyei Tarisz-
nyások Környezetismereti Versenyének. 
A csapatoknak térképpel a kezükben kellett 
felfedezniük Kisszékely falu helytörténeti 
és természeti értékeit, majd a településen 
elhelyezett állomásokon helyismereti és 
környezetvédelmi feladatokat, rejtvényeket 
kellett megoldaniuk. A II. géza gimnázi-
um öt csapattal, összesen 18 versenyzővel 
vett részt a túraversenyen, Wernerné győri 
Andrea és schrothné molnár zsuzsanna 

tanárnő kíséretével. A középiskolai kate-
góriában a 9.b osztályos csapatunk – Kara 
Alexandra, Borza Bernadett, Puskás Letícia, 
Varga Zsófia – a II. helyezést érte el, a 10.A 
osztályosok csapata – Győri Petra, Csendes 
Szonja, Biró Laura, Tihanyi Janka – pedig  
IV. lett. A versenyben helyezést elért tanu-
lók jutalomként pólót, érmet és jutalomtár-
gyakat kaptak a szervezőktől.

Rövid hírek
október 1-jén, a zene világnapján nagy 
Csaba tárogatóművész tartott hangulatos 
előadást a 10. évfolyam tanulóinak a gim-
názium előadótermében „rákóczi kora” 
címmel.

október 8-án elküldtük a bátaszék kör-
nyékén található 23 általános iskolába a 
géza-tusa versenyünk felhívását. Hagyo-
mányteremtő szándékkal „Géza-tusa” 
elnevezéssel indítottuk útjára tavaly az 
általános iskolások számára szervezett két-
fordulós levelezős tanulmányi versenyün-
ket magyar irodalom, történelem, német 
nyelv, angol nyelv és matematika tantár-
gyakból. A döntőre 2019. január 25-én 
kerül majd sor a II. géza gimnáziumban.

október hónaptól folyamatosan részt 
veszünk  beiskolázási körzetünk általános 
iskoláiban a pályaválasztási osztályfőnö-
ki órákon és szülői értekezleteken, ahol 
sümegi József igazgató úr, neidhardtné 
gyarmati erzsébet igazgatóhelyettes asz-
szony vagy Péter Albert tanár úr tájékoz-
tatja a tanulókat és a szülőket a II. Géza 
Gimnázium jövő évi képzési kínálatáról. 

Örömmel értesültünk arról, hogy októ-
ber 14-én a volt és jelenlegi gézás diákokat 
(szabó Péter bencét, szabó barnabást, Fe-

hér Dánielt) is tagjai között tudó Pántlika 
Zenekart az a megtiszteltetés érte, hogy 
baja város felkérésére felléphettek az olasz 
fővárosban, a Római Magyar Nagykövet-
ségen, a Türr István tiszteletére tartott ren-
dezvényen.

Iskolai ünnepély
október 19-én reggel tartottuk meg az 
október 23-i nemzeti ünnepre, az 1956-
os forradalom és szabadságharc 62. év-
fordulójára való megemlékezésünket.  
A 10.A osztályosok verses, zenés előadásá-
ban szerepeltek: Fehér Dániel, Győri Petra, 
Hammer Boglárka, Honfi Dávid, Kiss Ale-
xandra, Patonai Viktória, Szabó Zsombor, 
valamint Bárdos Antónia (11.Ab), Fischer 
Jázmin (10.b) és Rajnai Réka (9.A). A mű-
sort összeállította és betanította Prantner 
béla tanár úr. A hangosítást Tanner Vil-
mos végezte. Az ünnepély végén németh 
ágnes tanárnő átadta „A gimnáziumért 
Alapítvány” pénzbeli hozzájárulását német 
nyelvi középfokú nyelvvizsgájáért Treszner 
Noéminek és Göttlinger Laurának. októ-
ber 23-án a városi ünnepségen is előad-
ták műsorukat a 10.A osztályosok a Petőfi 
sándor művelődési Házban, majd Péter 
Albert tanár úr mondott ünnepi beszédet.

Horváth Jánosné

FELHÍVáS

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét, 
hogy a II. Géza Gimnáziumban  2018. 
november 6-án (kedden) 17 órai kez-
dettel igazgatói tájékoztatót tartunk a 
szülőknek és diákoknak a jövő tanévre 
vonatkozó beiskolázással kapcsolatban.

G é z á s  h Í r e k
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Iskolánk célja
• minden tanulót képességeinek megfele-
lően felkészíteni az érettségi vizsgára: a te-
hetséges, továbbtanulni kívánó tanulókat 
eljuttatni az emelt szintű érettségire; az 
érettségi után szakmát tanulni kívánókat 
a középszintű érettségire
• a diákokban rejlő képességek minél jobb 
kibontakoztatása
mindezek biztosítéka: iskolánk családias, 

humánus légköre, igényes oktatás, 
következetes, rendszeres értékelés. 

Hatévfolyamos képzés
Tagozatkód: 01

Előnyei: 
• hat év alatt készül fel a diák az érettségi 
vizsgára
• egyenletesebb terhelés
• a középiskolai tananyag alaposabb elsa-
játítása
• nagyobb lehetőség nyelvvizsga és előre-
hozott érettségi megszerzésére
Specialitások:
• 7-8. évfolyamon a matematika és idegen 
nyelv oktatása magasabb óraszámban
• második idegen nyelv tanulására lehető-
ség fakultatív formában
Felvételi vizsgát nem tartunk.
A diákokat az általános iskolából hozott 
eredmények alapján vesszük fel.
Az érdeklődő diákok a jelentkezési lapot 
az általános iskolájukban vagy közvetle-
nül a gimnáziumtól kaphatják meg, ahol 
tájékoztatást is adunk a felvételi eljárás to-
vábbi menetéről.    

Hagyományos gimnáziumi képzés
Tagozatkód: 02

Előnyei:
• négy év alatt készül fel a diák az érettségi 
vizsgára
• a középiskolai tananyag alapos elsajátítása
• lehetőség nyelvvizsga és előrehozott 
érettségi megszerzésére
Specialitások:
• 9-10. évfolyamon a matematika és infor-
matika  oktatása magasabb óraszámban

• az informatika oktatása szakkör, illetve 
fakultációs keretben
Felvételi vizsgát nem tartunk.
A diákokat az általános iskolából hozott 
eredmények alapján vesszük fel. 

elsősorban az érettségi tárgyak (magyar, 
matematika, történelem, idegen nyelv) 
eredményeit vesszük figyelembe. 
Az érdeklődő diákok az általános iskolában 
kiállított jelentkezési lapon jelentkezhetnek.

A II. Géza Gimnázium 
az alábbi lehetőségeket 

kínálja diákjainak

Idegennyelv-oktatás
– tanórai keretek között:
• angol
• német
– szakköri formában:
• francia
• latin
• orosz 

Felkészítés középszintű 
érettségi vizsgára

– 9. évfolyamtól:
• informatikából és idegen nyelvekből
– 10-12. évfolyamon:
• kötelező érettségi tárgyak
• választható érettségi tárgyak

Felkészítés emelt szintű 
érettségi vizsgára 
10-12. évfolyamon

• magyar nyelv és irodalom
• történelem
• angol és német nyelv
• matematika
• fizika, biológia, kémia
• informatika

Testvériskolai kapcsolatok, 
csereprogramok

• besigheim – németország
• Fülek – szlovákia
• Ditró – románia

Tudományos diákkör
• tanulmányi versenyek szervezése
• tudományos előadások
• különleges foglalkozások
• kirándulások
• színházlátogatások
• téli sport, korcsolyázás

Szabadidős tevékenység
• úszás, labdarúgás, kosárlabda
Meleg étkezés: az iskolai menzán

diákjaink támogatása
Alapítványunk anyagi támogatást nyújt:
• tantárgyi és nyelvi táborokhoz
• központi szakkörökhöz
• felkészítőkhöz
• versenyekhez
• külföldi tanulmányutakhoz
• múzeum-, hangverseny-, színházlátoga-
tásokhoz.

Iskolai hagyományok
• géza-napi felvonulás
• géza-napi gálaest
• géza-napi versenyek
• iskolai ünnepségek
• a gimnázium éjszakája

A gimnázium által szervezett 
megyei versenyek: 

2019. január 25. géza-tusa megyei tan-
tárgyi versenyek általános iskolásoknak
2019. február 26. géza-napi megyei műve-
lődéstörténeti verseny középiskolásoknak
2019. február 19. géza-napi megyei sza-
valóverseny középiskolásoknak

Várunk minden érdeklődő 
általános iskolai diákot nyílt 

napjainkon
2018. november 6. (kedd) (17 órakor igaz-
gatói tájékoztató szülőknek és diákoknak)
2018. december 1. (szombat) (8 órakor 
igazgatói tájékoztató, majd óralátogatási 
lehetőség diákoknak és szülőknek)
A jelentkezési lapok beadási határideje: 

2019. február 15. 

BÁTASZéKI II. GéZA GIMNÁZIuM

képzési kÍnálata a 2019/2020. tanévre

BáTASZéKI II. GéZA GIMNáZIuM oM azonosító: 203195
Cím: 7140 Bátaszék, Kossuth u. 38-42. • Tel./Fax: 74/493-358 • E-mail: geza-bataszek@freemail.hu • Honlap: www.gezagimi.hu

Intézményvezető: Sümegi József • Felvilágosítást ad: neidhardtné gyarmati erzsébet igazgató helyettes



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

14 2018. november 5.

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

Gyere és tartozz 
tipeGô csoportunkhoz!

A bátaszéki Felvidéki néptánc egyesület újabb cso-
portot indít 1–3 éves korú gyerekek számára.

A foglalkozásokat vezeti: 
JAnKó FruzsInA

Időpont: péntekenként 16:30–17:00

Helyszín: Petőfi sándor művelődési Ház

A foglalkozásokon: 
• ölbéli játékok
– népi játékok

• éneklés
• népzene

• hangszerek
• közösségbe szoktatás

érdeklődni: 
70/629-1410

F e L H í V á s
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„Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, 
mint sajátos hangzása. 
Olyan ez, mint a virág illata, a bor zamata, 
a zománc, az opál tüze. 
Megismerni róla a nyelvet már messziről, 
mikor a szót még nem is értjük.”

(Kodály Zoltán)

Kulturálisan és tudományosan is 
elfogadott tény, hogy az olvasás, 
az írás és a beszéd igen szoros kap-
csolatban állnak egymással – és a 
gondolkodással. (Horváth András) 
Az írás a fegyelmet, a szintetizáci-
ós készségeket, valamint a gondol-
kodást fejleszti. Aki sokat olvas, 
jobb helyesíró. Aki választékos 
szövegeket olvas, saját szókincsét 
is folyamatosan bővíti. sokan, sokféleképp 
megfogalmazták már, hogy az olvasásnak 
terápiás tulajdonságai is vannak: életmód- 
és tapasztalat-gazdagító, ihletadó, konflik-
tuskezelő szerepet is kaphat. A nyelv szinte 
már élőlény. Lehet beteg, csonkulhat, él-
het, meghalhat, kihalhat. nem csak fizikai 
vagy lelki, hanem nyelvi egészség is létezik. 
nyelvhasználat és tekintély összefüggésé-
ben, Pierre bourdieu utal egy tanulmá-
nyában arra, hogy a tanári beszédmód, a 

tanárok nyelvi „jól öltözöttsége” mennyire 
fontos tekintélyképző elem az iskola valósá-
gában. „minthogy funkciójának és az általa 
átadott kultúrának az értékét az átadás sze-
mélyes módjának magas színvonalával kell 

megvilágítani, a tanárnak szükségképpen 
rendelkeznie kell a hivatalával kapcsola-
tos tekintély szimbolikus attribútumaival 
(kezdve a beszéd használatától, ami ma azt 
jelenti a tanár számára, mint a fehér kötény 
vagy a fehér zakó a szakács, a betegápoló 
vagy a pincér számára).” László János tanár 
úr előadását nem csak a klubtagok hallgat-
ták figyelmesen, de egykori tanítványok 
is fontosnak tartották a programon való 
részvételt. A komolyságot nem nélkülöző 

előadásnak voltak rendkívül humoros, a 
hallgatóságot megkacagtató részei is, míg 
a közelgő ünnep tiszteletére, a második 
előadáson a hazafiasság témáját, a tanár úr 
által kiválasztott költeményeken keresztül 

érezhette át a közönség. egyet-
érthetünk abban, hogy a nyelv 
hagyományos kommunikációs 
szerepein túl az egyén és a tár-
sadalom, a közösség gondol-
kodását és viselkedését épp oly 
jelentős mértékben formálja, 
mint mi magunk a nyelvet. ez a 
folyamatos, kölcsönös építkezés 
a szellemi és morális fejlődés 
záloga – így lesz az édesanyánk 
nyelvéből édes anyanyelvünk. 

Abban is egyetérthetünk, 
hogy a mentális egészség megőrzéséhez a 
művészetek mellett igen nagy segítségünk-
re szolgálnak a népi gyógyászatban hasz-
nálatos gyógynövényeink. mészáros Vil-
mosné Viola 2018. november 29-én 9:00 
órakor „Időskori bio- és komplementer 
szerek alkalmazása” című előadásával 
látogat el a klubba, ahol rengeteg hasznos 
tanácsot kaphatunk majd egészségünk 
védelméhez, javításához. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!               -Hódi-

s z é p k o r

rendhaGyó irodalomóra szépkorúaknak

köszönet
Köszönöm a bátaszéki posta 

ügyfeleinek,  
kollégáimnak 

a munkám 
elvégzésekor mutatott 

együttműködést, 
a felejthetetlen éveket! 

nyugdíjba  
vonulásommal is  

szeretettel gondolok az ott 
eltöltött évekre.
Czinerné Kovács Zsuzsi
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Az első világháború befejezésének 100. 
évfordulója alkalmából szeptember 22-
én, szombaton este Horváth József tábori 
lelkész celebrálta a szentmisét, melyet kö-
vetően az első világháborús emlékműnél 
koszorúzás zajlott a háború bátaszéki ál-
dozatainak emlékére. 

október 4-én este 6 órakor a temp-
lomszentelés 115. és a bátaszéki Plébánia 
alapításának 300. évfordulója alkalmából 
ünnepi szentmisére került sor dr. udvar-
dy györgy megyéspüspök celebrálásával. 
A misén közreműködött a bátaszéki szent 
Cecília Kórus mellett a bajai belvárosi 

Templom szent Cecília Kórusa dr. Ko-
sóczki Tamás orgonaművész vezetésével. 
Közreműködött dr. Petz gábor. Kosóczki 
Tamás bátaszéki gyökerekkel rendelkezik: 
nagyapja hangszerjavító volt bátaszéken. 
A misét követően a vendégkórus és az or-
gonaművész koncertjét hallgathatta a kö-
zönség, majd a meghívott vendégek foga-
dáson vehettek részt a művelődési házban. 
Folytatódtak októberben a felnőtt kateku-
menátus összejövetelei a Ferenc-házban, 
melyek a keresztség, bérmálás és eucha-
risztia szentségeinek vételére készítik fel a 
jelentkezőket. Ferenc pápa imahadjáratot 

hirdetett meg október hónapra: azt kérte, 
imádkozzuk a rózsafüzért, hogy megvéd-
jük az egyházat. minden földrész hívei 
minden nap fohászkodjanak máriához és 
szent mihály arkangyalhoz: védelmezzék 
az egyházat – kérte felhívásában a pápa. e 
felhívásra októberben több alkalommal is 
volt rózsafüzér imádság. Újabb zarándok-
laton vettek részt a plébánia és a környe-
ző települések hívei október 22-én a zirci 
Ciszterci Apátságban. Ünnepi szentmise 
keretében emlékeztünk meg nemzeti ün-
nepünkről október 23-án.                         ESJ

r ó m a i  k a t o l i k u s  e G y h á z

János eVAngÉLIumA – „Az ünnep 
utolsó nagy napján felállt Jézus, és így ki-
áltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, 
és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az írás 
mondta, annak belsejéből élő víz folyamai 
ömlenek. ezt pedig a Lélekről mondta, 
akit a benne hívők fognak kapni.” (János 
7,37-39)

Jézus magához hívja azokat, akik lel-
kileg szomjaznak, akik ráébredtek arra, 
hogy szükségben vannak. A szomjúság 
rettenetesen kínzó állapot, ami a legerő-
sebbeket is elerőtleníti. Hiába van azon-
ban valaki tudatában a szükségének, ha 
nem indul el a szomjoltó forrás felé! Ha va-

laki szomjazik, menjen az Úr Jézus Krisz-
tushoz! ez az evangélium. ígéret is volt 
ebben a felszólításban. nála forrást talál 
és szomja enyhülni fog. Kimeríthetetlen 
lelki forrást ad Ő mindenki számára, aki 
Hozzálép. Azért árad folyton a szomjol-
tó élő víz, mert folyamatosan vizet adó és 
kimeríthetetlenül bőséges a forrás. egyre 
erősebb szükségét is érezzük, hogy újra és 
újra a forrásból igyunk. Amire szüksége 
van az embernek, azt Krisztusban találja 
meg és minden dolgára hatni fog! Aki 
Krisztusban van azé a Lélek, aki folyama-
tos és bőséges forrásként munkálkodik a 
hívő emberben. Jézus itt a víz fogalmában 

sűríti bele mindazt, ami az élethez kell. A 
víz, mint éltető erő. Aki tehát újjászületett 
a Lélek által, az él egyedül. A szentlélek 
révén az éltető erő ott munkálkodik ben-
ne. Aki meg akarja ismerni Istent és az Ő 
Fiában az Életet, azokat szeretettel várjuk, 
hogy ezt együtt tegyük János evangéliu-
mát olvasva és arról beszélgetve gyerekek, 
ifjak és felnőttek között. 

Igehirdetés audio: https://soundcloud.
com/abref • Gyülekezeti hírek, események: 
www.facebook.com/bataszekreformatus 
• Igehirdetés video: www.youtube.com/
user/abreformatus                                       FZ

ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és iGyék!
református eGyház
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Talán nem mindenki tudja, hogy augusz-
tus 31-én mórocz ákos, a bse Karate 
szakosztályának kiválósága a Vasas Karate 
szakosztályához igazolt. ákos, tanulmá-
nyai miatt kényszerült váltásra, és mivel a 
versenyzéssel nem szeretett volna szakíta-
ni, szimpátia alapján ő maga választott. A 
Vasast! nehéz szavakat találni nevelőedző-
ként az átigazolásra, mert egyik szemünk 
sír, a másik nevet, kissé közhelyesen fogal-
mazva. Fogalmazhatunk úgy is, kirepült, 
hogy szárnyalhasson, de Danielle steel so-
rai tükrözik leginkább, amit gondolunk: „A 
család olyan szó, amelynek a jelentésében 
benne van a biztonság, a sziklaszilárd alap, 
az a hely, ahová hazamehetünk, amelyben 
felnőhetünk..., amelyből kirepülhetünk, de 
mégis  emlékszünk rá és belekapaszkod-
hatunk..., mert amit ott hallottunk, örökre 
megmarad a fülünkben és a szívünkben..., 
az emlékek színes szoborként egy élet-
re belénk vésődnek, apró, csillogó színű 
szilánkokból, amelyek némelyike ugyan 
haloványabb, sőt néha egészen elhalványul, 
olyannyira, hogy már-már elfelejtjük..., ám 
teljesen sohasem merülnek feledésbe. ez 
az a hely, ahol elkezdődik az életünk, és ott 
szeretnénk, ha véget érne.” ákos, az utób-
bi évek legeredményesebb sportolója volt 
egyesületünknek, többször kapott kitünte-
tést bse és országos szinten is. számtalan 
nemzetközi és hazai eredménnyel büszkél-

kedhet, melyre a Vasas vezetése is felfigyelt. 
Honlapjukon így fogadták sportolónkat: 
„világkupa-érmes karatést igazolt a va-
sas! A 2018. őszi szezontól tovább erősödik 
karate szakosztályunk: a jelenleg u21-es 
korosztályú Mórocz Ákos igazolt hozzánk. 
ákos nevelőegyesülete, a bátaszék se szí-
neiben számos rangos hazai és nemzetközi 
versenyen ért el sikereket. Hazánk legna-
gyobb megmérettetését, a budapest opent 
többször is megnyerte, emellett stílusában, 
a Wado-kaiban Európa-kupáról első, Világ-
kupáról harmadik hellyel büszkélkedhet. – 
Ősszel kezdem az egyetemet budapesten, 
így nyáron felköltöztem a fővárosba. A 
tanulás mellett a versenysportot sem sze-
retném abbahagyni, így a nyáron kerestem 
meg a Vasas SC karate szakosztályát, hogy 
nálunk szeretném folytatni pályafutásomat. 
Nagyon szimpatikus az egyesületnél uralko-
dó családias hangulat, úgy érzem, meg fo-

gom találni a helyem a csapatban, és bízom 
benne, hogy sportolóként is tovább tudok 
fejlődni – mondta Ákos az egyesületváltás-
ról. ákos személyében egy nagyon alázatos 
sportolót ismertünk meg az eddig együtt 
töltött idő alatt. Kedves, humoros szemé-
lyiségével teljesen beleillik a csapatunkba, 
a versenyzők egyből befogadták őt – véli 
Egri Tamás   szakosztály-igazgatónk, aki 
Ákos eddigi eredményeiről is nyilatkozott. 
– Az augusztusban elért Wado-kai világ-
kupa-bronzérem és a korábbi Európa-kupa 
elsőség nagyon komoly eredménynek szá-
mít. Ákossal a jövőben az u21-es és felnőtt 
WKF világversenyeken való részvételt céloz-
zuk meg, közös célunk, hogy itt is legalább 
olyan eredményes legyen, mint korábban 
a stílusában. Nagyon örülök, hogy Ákos a 
nyáron megkeresett minket, mert így ősztől 
az új csapatával, új edzőtársakkal kezdhette 
meg a felkészülést a versenyidőszak meg-
mérettetéseire. Köszönjük Nagy Ákosnak, a 
bátaszéki sport egyesület Karate szakosz-
tályának vezetőjének, Mórocz ákos nevelő-
edzőjének, hogy felkészítette versenyzőjét 
a váltásra, és átengedte nekünk sportolóját. 
Üdv a csapatban, ákos!” ehhez csak annyit 
tudok edzőként hozzáfűzni: Viszlát áki-
kám, „Kisfiam!” Tanulj, fejlődj, tapasztalj! 
És ha az élet úgy hozza, kamatoztasd ná-
lunk a megszerzett tudásodat! mi mindig 
visszavárunk!                                          -akoszu-

k a r a t e

Xv. cikádor kupa

kirepült, hoGy szárnyalhasson...

október 6-án rendezte meg a bse Karate 
szakosztálya a XV. Cikádor Kupát, a szek-
szárdi sportközpontban. A több nemzet-
közi program ellenére 33 csapat közel 400 
versenyzője lépett tatamira a hat évesektől 
a veterán sportolókig, akiket dr. bozsolik 
róbert polgármester úr köszöntött a ver-
seny elején. A megmérettetésen szokás 
szerint egyéni formagyakorlatban (Kata 
versenyszámban) és küzdelemben (kumite 
versenyszámban) mérték össze erejüket a 
sportolók. nagy boldogsággal tölt el ben-
nünket, hogy versenyzőink kiválóan helyt 
álltak. Az utánpótlás eredmények alapján a 
tabella élén, a haladó kategóriák összesíté-
se alapján a 7. helyen, és a végső összesített 
eredmények alapján a 2. helyen zártuk a 
versenyt, ami azért is nagyon nagy ered-

mény, mert kb. 2 éve kezdtünk el egy újabb 
utánpótlás generációval dolgozni, akik 
munkájuk alapján akár a legkomolyabb 
kihívásokra is hivatottak lehetnek.

Eredmények: Aranyérmesek: elekes 
máté, Hefner zsófia, Izsák bence, Izsák 
Fruzsina, Kiss bánk botond (ifi és kadet 
kategóriában is), Köbli ágnes, nagy-Já-
nosi botond, Puskás Donát, Varga máté. 
Ezüst érmesek: bognár barna, elekes 
máté, Hefner zsófia, Kékes gábor, Kovács 
zoltán, Péter Panna (2X). Bronzérmesek: 
bognár barna, gál Dániel, Kovács sán-
dor, Lisztes Levente, nagy-Jánosi botond, 
Péter boglárka, Váncsa zsombor. Hálás 
köszönet a bát-grill Kft-nek, rendezvé-
nyünk fő támogatójának. Köszönjük, hogy 
bátaszék Város Önkormányzata évtizedek 

óta mögöttünk áll, Kaszás Kunónak, hogy 
sokéve remek borokkal támogatja az edzői 
VIP csomagot, és Péter Jánosnak, hogy sok 
éve növényeivel díszítjük rendezvényein-
ket. A támogatók nélkül sose menne! mil-
lió köszönet a lelkes szülői és fiatalokból 
álló stábnak, akik a verseny mozgatóru-
gói voltak. szoktuk volt mondani olyanok 
vagyunk, mint egy szimfonikus zenekar, 
mindenki pontosan tudja mi a dolga, és 
összehangoltan folyik a munka. mert kell 
egy csapat, hogy minden flottul menjen. A 
„tímvörk” megint nagyon ott volt! bízunk 
benne, hogy a következőkben is rászolgá-
lunk az idelátogatók bizalmára. mert lesz 
folytatás! A széki Kupa és a Cikádor Kupa 
nekünk érzelmi és tradicionális kérdés, 
több mint egy verseny!
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A bátaszéki kosarasok számára is elkezdő-
dött a 2018/19-es évad. Vadregényes szep-
tember után – amikor nosztalgikus módon 
szabad ég alatti edzéseket kellett tartani 
– októbertől a megújult csarnokban ké-
szülhetnek csapataink. A csarnok padló-
zatának megújításával egyidőben sikerült 
a Kosárlabda szakosztály Tao pályázatán 
jóváhagyást nyert leengedhető kosárlab-
da palánkot felszerelni, melynek kivitele-
zéséért szeretnénk köszönetet mondani 
bátaszék Város Önkormányzatának és dr. 
bozsolik róbert polgármester úrnak. Az 
ősz eleji körülmények miatt sajnos azt a 
tervünket, miszerint egy válogatott, erős 
utánpótlás csapatot országos bajnokság-
ban indítunk, nem sikerült megvalósítani 
(ehhez elengedhetetlen lesz a heti kettő-

nél több edzés, teljes csarnokban), de így 
idén is az aranyérmet célozzák meg a bá-
taszéki oroszlánok a megyei u11-es baj-
nokságban. Ahogy a gyermekek között is 
egyre nagyobb híre megy a kosárlabdázás 
örömének, úgy csatlakoznak egyre többen 

hozzánk. egy újonc csapatunk szintén in-
dul az u11-es bajnokságban, és izgatottan 
várják első meccsélményüket, mérkőzésen 
való megmérettetésüket. A megyei szövet-
ség érzékelve a „nyuszi Kupából” kinövő 
korosztályok megyei szinten való verse-
nyeztetésének igényét, elindította a „na-
gyok Kupája” elnevezésű u13-as megyei 
bajnokságot, melyben lehetőséget biztosít 
az előkészítő csapatok nemzeti korosztá-
lyos bajnokságon kívüli mérkőzésen való 
szereplésre. A bajnokságban szerepelhet 
minden 2006 után született gyermek, va-
lamint rajtuk kívül 4 túlkoros játékos en-
gedélyezett csapatonként. Friss hírekért, 
eredményekért kövessék Facebook-olda-
lunkat! https://www.facebook.com/bseko-
sarlabda/                                                       -cstzs-

Augusztus utolsó hetében került megren-
dezésre a Legjobb utcai Csapat egyesület 
edzőtábora. A 2018-as táborba minden 
mozogni vágyó gyermeket szívesen fogad-
tunk. már az első nap után tudni lehetett, 
hogy fárasztó hétnek nézünk elébe. A tán-
cosok reggel 9-től délig váltott helyszíne-
ken, váltott tanárokkal különböző 
stílusokban tanultak koreográfiákat. 
egy rövid ebédszünet, egy szussza-
násnyi pihenő és délután újabb 3 óra 
tánc. A három csapat minden este 
vidám vetélkedőkben mérte össze 
kreativitását, ügyességét, rátermett-
ségét. Hétfőn bekötött szemmel 
egy akadálypályát kellett teljesíteni, 
a „vak” táncosnak a csoporttársak 
segítettek. majd a kossuthi ovi eldu-
gott kulcsait keresték hosszabb-rö-
videbb ideig. A vacsorát Ill györgyné ké-
szítette, palacsintát sütött mindenkinek. A 
második napon kissé darabos mozgással 
érkeztek a résztvevők. A bemelegítés alatt 
az izomláz fájdalmai hallatszódtak mind 
a diákok, mind a tanárok részéről. A nap 
második felében már lehetett látni, hogy 
formát öltenek a koreográfiák. A lángos 
uzsonna után a versenyen a szájukat hasz-
nálhatták a versenyzők. Hátrakötött kézzel 

kockacukor várépítésben mérhették össze a 
tudásukat, majd az elmaradhatatlan „tész-
tadagasztás”; egy tál vízből kellett kipecálni 
a gumicukrot, majd a lisztből a kis kekszet. 
A szerdai nap is feszített tempóban telt, a 
fáradtság már láthatóvá vált, pedig ezen 
a napon került sor a freestyle versenyre. 

minden résztvevő a zsűri szemében nyer-
tesnek számított. nagyon ügyesek voltak 
a táncosok, a döntés nehéz volt a tanárok 
számára. Harmadik helyezett szarkali Fan-
ni, második szarkali Viktor, az első pedig 
Farkas Levente lett. minden résztvevőnek 
remek produkciója volt – ajándék a fánk 
vacsora. Köszönjük szépen a finom étele-
ket Irénkének. Csütörtökön már árnyéka-
ként önmagunknak érkeztünk a terembe. 

Fájdalmas koreográfiák gyakorlása követ-
kezett. Délután szétszóródtak a csapatok és 
saját gyakorlatot kellett kitalálniuk. ezután 
következtek az egyensúlyi játékok: kanállal 
egyik flakonból a másikba vizet vinni, víz-
zel teli poharat hátrakötött kézzel egymás 
szájába adogatni. nagyon ügyesek voltak 

a gyerekek, megérdemelték a 
helyben főtt virslit. A hét záró-
napján már csak az ismétlés ját-
szott szerepet, délután a piacté-
ren az egész héten külön-külön 
dolgozó három csapat együtt 
táncolta a megtanult gyakor-
latokat. Kis kikapcsolódásként 
csillámtetkókat készíthettek. 
A szalonnasütés előtt az ered-
ményhirdetés következett, il-
letve minden táncos személyre 

szabott oklevélben részesült. A táborzárón 
a hét eseményeit tárgyalták meg egymás 
között gyerekek, szülők, edzők egyaránt. 
Úgy gondolom, remek hetet zártunk, kö-
szönjük mindenki közreműködését!

A Cikádor újság októberi számban az 
előző írásunkból kimaradt támogatóink 
közül gerencsér János és családja, ezúton 
kérünk elnézést és köszönjük a támogatá-
sukat!                                                               Eszti

kezdôdik a szezon

hÍrek az utcából
b e s t  s t r e e t  t e a m
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2018. november 5.

születések

budai gábor (gyula) – Kovács Fanni eszter (bátaszék)
erdélyi István (bátaszék) – Körmendi Júlia (bátaszék)

goman richárd (bátaszék) – Jagyugy Tünde (bátaszék)
gránitz Tibor (gelse) – Cseri emese (gelse)

házassáGkötés

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.  
megjelenik 2600 példányban.
Felelős szerkesztő: 
bátaszékért marketing nonprofit Kft.
Kiadja: bátaszékért marketing nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Csötönyi László a kft. igazgatója.
A szerkesztőség címe: 7140 bátaszék, szent István tér 7.
Telefon: 0674/493-690. e-mail: cikador@bataszekert.hu

nyomdai munkálatok: a séd nyomda Kft.
Tel.: 0674/529-950  Issn: 14168065

GyászhÍrek

Farkas zsolt  1979
bózsa Ferencné Péter erzsébet   1935
gerencsér János   1944
Kákai Istvánné máté emerencia Jolán  1944
stengel Jánosné Csutorás Anna  1942

Földvári bence 09.11.
Füle Hunor 09.24.
bencze eliza 10.05.
mizsei nimród 10.06.
sárközi eduárdó Csaba 10.10.
szentpál simon 10.12.

Köszönetnyilvánítás
Családunk nevében szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik édesanyánk 

MóZES PéTERNé, SZüLETETT NAGY IRéN 
temetésén részt vettek, jelenlétükkel, virágaikkal  

együttérzésüket fejezték ki. gyászoló család


