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Bátaszék polgármestere, dr. Bozsolik ró-
bert december 19-én, a Városháza Házas-
ságkötő termében díjazta azokat a fiatal 
tehetségeket, akik 2018-ban kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak valamely terüle-
ten, és a munkájukkal öregbítették a vá-
rosunk hírnevét. az elismerések az intéz-
mények, a civil szervezetek vezetőinek a 
nagyrabecsülését fejezik ki, a méltatásokat 
követően az ajándékokat a városvezető 
adta át. a 2018-ban először átadott az „Év 
Mecénása” oklevelet a Bát-grill Kft. kapta, 
valamint elismerő oklevéllel jutalmazták 
Mezei Bonifácnét és riglerné stang erikát 
a közösségük vezetésében, irányításában 
több mint két évtizeden keresztül végzett 
tevékenységükért.

A Bátaszéki Mikrotérségi 
Óvoda és Bölcsőde díjazottja 

Pécsi Laura – nagycsoportos óvodás, me-
semondó, a Felvidéki néptánc egyesület 
aprók csoportjának oszlopos tagja, aki 
balettozni tanul a PTe Illyés gyula gya-

korlóiskola alapfokú Művészeti Iskola és 
gyakorlóóvoda Táncművészeti tagozatán, 
szekszárdon. Ha felnő, balett-táncos sze-
retne lenni.
Schultz Róza – nagycsoportos óvodás, 
vers- és mesemondó.  szereti a lovakat, 
évek óta jár a mórágyi lovardába lovagolni. 
szép sikereket ért el, a lovas versenyeken is 
mindig eredményesen szerepelt. 

A helyi általános iskola 
tanulói közül a következők 

részesültek elismerésben
Forray Bence – Bence a Kanizsai Doroty-
tya és alapfokú Művészeti Iskola 8. c osz-
tályos tanulója. széles látókörű és nagy 
érdeklődésű fiatalember. eddigi tanulmá-
nyai során mindig kitűnő bizonyítvány-
nyal zárta a tanéveket, az osztálya kiemel-
kedő tanulója. 
Káldi Kata – Kata szorgalma példamuta-
tó, a tanulmányi eredménye is ezt tükrö-
zi. a feladatai teljesítésénél a maximumra 
törekszik. Kisiskolás kora óta részt vesz a 

Heimat tánccsoport munkájában, sok-sok 
fellépésén láthattuk táncolni.
Szabó Dalma – 8. b osztályos, rajztagoza-
tos tanuló, és már második osztályos ko-
rától a művészeti iskola grafika és festészet 
szakának tevékeny tanulója. a nyolc év 
alatt számtalan nemzetközi, országos és 
megyei eredményt ért el. 
Géringer Anna Kincső – 8. b osztályos, 
rajztagozatos tanuló. a színeket rendkívül 
jól használja, szívesen, és magas színvo-
nalon fest. a rajzpályázatokon is gyakran 
észreveszik festőiségét, kreativitását.

A II. Géza Gimnázium tanulói 
közül a következő diákok 

vehettek át jutalmat
Biró Ágnes – 12. osztályos tanuló. né-
met nyelvből jeles előrehozott emelt szin-
tű érettségije révén középszintű C-típusú 
nyelvvizsgát, angol nyelvből felsőfokú 
C-típusú nyelvvizsgát szerzett. angol 
nyelvből jeles, emelt szintű érettségivel 
rendelkezik.     (Folytatás a következő oldalon.)

FIATALOK A VÁROSÉRT 2018
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(Folytatás az előző oldalról.)
Sörös Noémi – 12. osztályos tanuló.  
a tanulmányai során példás magatartást 
és szorgalmat tanúsított. az úszás sport-
ágban alkotott kiemelkedőt, többszörös 
megyei bajnok, több alkalommal képvi-
selte sikeresen megyénket a Diákolimpia 
országos döntőjén.
Szabó Bálint – 12. osztályos tanuló. az 
irodalom és a versmondás terén alkotott 
kiemelkedőt. számos versmondó verse-
nyen ért el kimagasló eredményt. 
Fodermayer Eszter – 12. osztályos tanuló. 
angol nyelvből középfokú C-típusú nyelv-
vizsgát szerzett, és jeles előrehozott, emelt 
szintű érettségivel rendelkezik. a Bse 
Úszó szakosztályának az oszlopos tagja. 
Somosi Szabolcs – 12. osztályos tanuló. 
német nyelvből jeles középszintű érettsé-
git és középfokú C-típusú nyelvvizsgát tett. 
angol nyelvből középfokú C-típusú nyelv-
vizsgával rendelkezik. Bátaszék sportéleté-
nek is aktív résztvevője. 
Schroth Anna – a 2010/2011-es tanév-
ben kezdte meg a zeneiskolai tanulmá-
nyait trombita szakon, jelenleg a tovább-
képző évfolyam 9. osztályos tanulója. a 
2013/2014-es tanév óta a Bátaszéki Ifjúsági 
Fúvószenekar tagja.

A kiemelkedő eredményekkel 
rendelkező sportolók

Farkas András – 9 góllal a labdarúgó csa-
pat házi góllövő listáján a második jelen-
leg, és nagy szerepe van abban, hogy az ifi 
csapat a bajnokság első helyén telel.
Bognár Barna – a Bse Karate szakosztály 
kiválósága. Finalista tudott lenni az eB 
legnépesebb kategóriájában, végül ezüs-
térmet szerzett. a kata csapat vezető tag-
jaként a bronzéremig menetelt.
Győri Liána – a Bse Karate szakosztály 
oszlopos tagja. 2015 óta a szövetségi Válo-
gatott tagja, a versenyzéshez és a munká-
hoz profi módon álló sportoló. 2018-ban 
nagyon jól indult az éve a pozsonyi szlo-
vák grand Prix-n, a legjobb nyolcba jutott, 
de több országos versenyen is dobogóra 
tudott állni. 
Izsák Bence – a Bse Karate szakosztály 
ifjú reménysége. Idei teljesítményét a Dub-
lini stílus eB-n koronázta meg. a csapat 
legeredményesebb versenyzőjeként egyéni 
küzdelemben arany, csapat küzdelemben 
ezüstérmet szerzett.

Kiss Bánk Botond – a Bse Karate szak-
osztály kiemelkedő teljesítményű spor-
tolója. az év legnagyobb, hazai szinten is 
történelmi sikerét ő érte el az angliai all 
nations Championship bajnokágon, ame-
lyen ebben a kategóriában eddig még ma-
gyar érmes sem volt. Komoly ellenfeleket 
maga mögé utasítva megnyerte a versenyt. 
Nagy-Jánosi Botond – a Bse Karate 
szakosztály ifjú reménysége, a legutóbbi 
dublini Wado-Kai európa-bajnokságon 
bronzérmet szerzett csapat katában a báta-
széki 12-13 éves csapatformációval.
Fodermayer Anna – a Bse Úszó szak-
osztály legeredményesebb versenyzője. a 

2018-as éve kiemelkedően sikerült, me-
gyei szinten nem talált legyőzőre, sőt az 
országos diákolimpián is bronzéremre tett 
szert 100 méteres hátúszásban. 
Szűcs Kristóf – a Bse Úszó szakosztály 
rendkívüli tehetségű úszója. az éremtár-
ból már csak egy országos diákolimpiai 
érem hiányzik, ami nem lehet kérdéses, ha 
a munkát hasonló szorgalommal és alázat-
tal folytatja.
Zoltán Nóra – a Bse Úszó szakosztály ki-
emelkedő szorgalmú sportolója. a 2018-as 
évadban megyei második helyen végzett 
a lány gyorsváltóval, bronzérmet szerzett 
egyéni gyors és mellúszásban. 
Gáll Kristóf – a Bse Kosárlabda szak-
osztály egyik példaképe. jelenleg az u13 
regionális bajnokság hazai csapatának hú-
zóembere. az úszósportban is jeleskedik, 
tanulmányaiban kitűnő, 6 éve zongorázik, 
hangversenyek és előadások állandó sze-
replője. 
Bozsolik Sarolta – a nagyrészt fiúkból 
álló u13-as kosárlabda bajnokságban re-

mekül helytállt. a tanulmányaiban jel-
eskedik, az asztalitenisz szakkör aktív 
résztvevője, valamint a Bátaszéki Felvidék 
néptánc egyesület utánpótlás csoportjá-
nak oszlopos tagja.
Tóth Tarhos Előd – az u11-es kosárlab-
dacsapat meghatározó tagja. nagy érdek-
lődéssel fordul a történelem felé, illetve a 
kézügyessége a festészetben mutatkozik 
meg, ahol több munkája díjazásban része-
sült. a városi élet aktív szereplője.
Matejcsek Vajk – rövid sakkpályafutásá-
nak legnagyobb sikereit az általános isko-
lások részére rendezett rozsnyay Mátyás 
emlékversenyen érte el a 8 éven aluliak 

korcsoportjában: Velencén harmadik, Ta-
másiban negyedik, majd a Bátaszéken 
megrendezett Mikulás kupán ismét har-
madik lett.
Ill Norbert – a Best street Team megha-
tározó személyisége. Tökéletes csapattag, 
amelyet bizonyítanak az országos bajnoki 
címek mellett az európa-bajnoki eredmé-
nyei is. a 2018-as brassói eB-n formáci-
óban az első helyen végeztek. a Legjobb 
utcai Csapat mellett norbi az alsónyéki 
Hagyományőrző egyesület táncosa is.
Bojás Eszter – Többször indult népda-
léneklési versenyeken, amelyeken szép 
sikereket ért el, ugyanakkor a hangszeres 
zenét is kedveli, gitáron, balalajkán klasz-
szikus és kortárs műveket is játszik. az 
énektudásával országos versenyekről is 
szép eredményekkel tért haza. az éneklés 
és a hangszeres zene mellett kiváló sporto-
ló is, karate, asztalitenisz, atlétika sportá-
gakban jeleskedik. Országos versenyeken, 
diákolimpián is részt vett. jelenleg honvéd 
kadétképzésbe kezdett.
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Már hivatalosan is közlekedhetünk a de-
cember 18-án átadott kerékpárúton. al-
sónyék Község önkormányzata, mint 
Konzorciumvezető és Bátaszék Város ön-
kormányzata, mint Konzorciumi tag 2016. 
március 31-én pályázatot nyújtottak be a 
TOP-3.1.1-15 számú ,,Fenntartható tele-
pülési közlekedésfejlesztés” című felhívás-
ra. a Magyar államkincstár Tolna Megyei 
Igazgatóság vezetője 2017. május 5-én, 
277 416 760 Ft összegű támogatásra érde-

mesnek ítélte a támogatási kérelmet. az 
építési munkák tervezése és kivitelezés el-
végzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást 
az KÉsz Közúti Építő és szolgáltató Kft. 
nyerte el, bruttó 231 394 000 Ft összeggel. 
az alapkőletételre 2018. július 5-én került 
sor, és minekután a kivitelezés a tervek sze-
rint haladt, így a munkálatok október 31-
én befejeződtek, a hivatalos átadásra pedig 
december 18-án kerülhetett sor. Kialakított 
gyalogos- és kerékpárforgalomra alkalmas 

út hossza 1,085 km, amely a remény sze-
rint nem csak alsónyéket köti össze Bá-
taszékkel, hanem a jövőben csatlakozik 
az országos kerékpárút-hálózathoz is. a 
beruházás során napelemes közvilágítási 
lámpatesteket is kihelyeztek, amit LeD-es 
világítási rendszerrel kötöttek össze, így 
téve biztonságossá az éjszakai közlekedést 
is. a kerékpárút hivatalos átadóján Fehér-
vári Tamás, a Tolna Megyei önkormány-
zat elnöke gratulált a két település polgár-
mesterének és a kivitelező cég vezetőjének 
a projekt első osztályú megvalósításához. 
a lakosság számára az alsónyék és Báta-
szék között megépült kerékpárút nagyban 
megkönnyíti a biztonságos közlekedést. 
a tapasztalatok alapján a kivitelezés be-
fejeztét követően megháromszorozódott 
a kerékpáros és gyalogos forgalom a két 
település között, ami azt bizonyítja, hogy 
szükség volt erre a beruházásra. az átadón 
Dózsa-Pál Tibor, alsónyék polgármestere, 
dr. Bozsolik róbert, Bátaszék polgármes-
tere is megköszönte a kivitelező KÉsz Kft. 
vezetőjének, Kőműves józsefnek a min-
den tekintetben pontos, és a szerződésben 
foglaltak szerinti kivitelezést. A biztonság 
érdekében mindenkinek a KRESZ sza-
bályait betartva kívánunk balesetmentes 
közlekedést!

a 2018-as esztendőben is lehetőség volt 
azoknak a bátaszéki fiataloknak a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási ön-
kormányzati ösztöndíjpályázat 
benyújtására, akik a 2019/2019 
tanév második és 2019/2020-as 
tanév első felében valamilyen 
felsőoktatási intézmény hallgatói 
lesznek, valamint a 2019 évben 
felsőoktatási tanulmányokat kí-
vánnak kezdeni. az ösztöndíj fő 
célja, hogy – az esélyteremtés ér-
dekében – a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalokat 
támogassa a felsőoktatásban való 
részvételhez. a 2018-as évben 
Bátaszék Város önkormányza-
tának szociális Bizottsága a be-

adott pályázatokat követően 17 ösztöndí-
jat adott át december 14-én, a Keresztély 

gyula Városi Könyvtárban megtartott 
ünnepségen. az átadón dr. Bozsolik ró-

bert polgármester köszöntötte 
a fiatalokat, majd dr. Kostyálné 
dr. Kovács Klárától, a szociális 
Bizottság elnökétől Bursa Hun-
karica ösztöndíjat vehetett át: 
adorján Ildikó, Csillag Orsolya, 
Illés Fanni, Kovács Viktória, 
Mayer Dóra, Mezei réka, nyá-
radi erzsébet Katica, Pécsi zol-
tán, Péter attila, selmeci Vivien, 
steinbach Dzsenifer, szabó Pet-
ra, szamos szilárd, szegedi se-
bestyén, szegedi Márton Dezső, 
Tóth andrás. gratulálunk a fia-
taloknak, és sok sikert kívánunk 
tanulmányaikhoz!                       ok

ÁTAdTÁK Az ALSónyÉKeT 
BÁTASzÉKKeL öSSzeKöTô KeRÉKpÁRuTAT

ÁTAdTÁK A BuRSA HungARIcA öSzTöndíjAKAT

BÁTASzÉK VÁROS  önKORmÁnyzATA
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2018. május utolsó vasárnapján szek-
szárdra, a Magyar Hősök emlékünnepe 
rendezvényre kaptunk felkérést a Babits 
Mihály Kulturális Központ felkérésére. 
ezt követően augusztus 29-én, a Mohácsi 
csata 492. évfordulója alkalmából voltunk 
Mohácson, a nemzeti emlékhely igazga-
tójának felkérésére, ahol díszőrséget áll-
tunk a történelmi zászlókkal, és koszorút 
helyeztünk el. néhány nappal később, 
augusztus 31-én nemes feladatnak te-
hettünk eleget. a Tolna Megyei nemzet-
őrség adományokat adott át a Balassa 
jános Kórház Hospice részlegének. egy 
nemzetőrünk jóvoltából mi is hozzájárul-
tunk az adományhoz. 1 db mikrohullámú 
sütőt, 1 db 200 literes hűtőszekrényt, 10 
db csúszásmentes széket adtunk át, amit 
kizárólag csak ennek az osztálynak készí-
tettek. az adományunk értéke 225 000 Ft 

volt. Október 5-én, a 13 aradi vértanú-
ra emlékezve vett részt díszőrségünk, 
és elhelyeztük az emlékezés virágait az 
1848- 49-es emlékműnél, szintén a Babits 
Mihály Kulturális Központ felkérésére. 
az állami ünnepünkön október 23-án, 
Bátaszéken és szekszárdon vettünk részt 
az 1956. évi Forradalom és szabadság-
harc 62. évfordulója alkalmából. Decem-
ber 14-én pedig, ahogyan minden évben 
már hagyományosan a Bátaszéki Kanizsai 
Dorottya általános Iskola és aMI felkéré-
sére a „Mikulás buli” elnevezésű rendez-
vényen 2 nemzetőr társunk biztosította a 
diákok zavartalan szórakozását.

Ezúton szeretnék eredményekben gaz-
dag Boldog Új Évet Kívánni minden 
támogatónknak, szponzorainknak, és a 
Cikádor újság olvasóknak!

Kamenszky Tamás nemzetőr

nemzeTôRSÉg

ÉVeS BeSzÁmOLó

B á T a s z É K É r T C I V I L e K

Az óév végén, az újesztendő elején sok-
szor elhangzik ez a mozaikszó, és leírva 
is gyakran figyelmeztet bennünket a for-
dulópontra, a váltásra, az új kezdetére. 
Reményeink szerint az ünnepekkel járó 
habzsolás után megújulva, friss erővel, 
nyitott szívvel és elmével lépünk bele az 
új forgatagba. Az év ciklusában ez olyan 
időszak, amikor mindenki tele van len-
dülettel, elhatározással, és változni vagy 
változtatni akaró erővel. Ebben a rova-
tunkban szeretnénk TIP-et adni ahhoz, 
hogyan lehet belevágni új megismeré-
sekbe itt, a városunkban, mert a BÚÉK 
jelentheti azt is, hogy Bátaszék Új Élmé-
nyeket Kínál.

a Bátaszékért Marketing nonprofit 
Kft. feladatköre szerteágazó, amellett, 
hogy igyekszik tartalommal megtölteni 
a Petőfi sándor Művelődési Ház tereit, 
óvja és hirdeti a Tájház nem minden-
napi értékeit, a Turisztikai Információs 
Pontban nyújt segítséget a helyieknek, 
valamint a távolabbról érkező érdeklő-
dőknek. az egyik legfontosabb céljának 
tekinti a városmarketing koncepció-
ja mentén haladó kommunikációs és 
marketing tevékenység megvalósítását, 
valamint a közművelődési feladatok 
ellátását. ez mind ide tartozik: mar-
keting, reklám, közönségkapcsolatok 
(pr), kommunikáció, közművelődés, 
kereskedelem, újságkiadás, interne-
tes-felületkezelés, rendezvényszerve-
zés, irodai szolgáltatások, helyi termé-
kek, ajándéktárgy, emléktárgy árusítás.  

a feladat sok, de a munkatársainkkal 
arra törekszünk, hogy minél többen 
megtalálják a számításaikat azokon a 
területeken, amelyekért mi felelünk. 
Éppen ezért gondoltunk arra, hogy az 
év elején a Cikádor hasábjain hívjuk fel a 
figyelmet arra, hogy melyek azok a lehe-
tőségek, amelyekkel 2019-ben is érdemes 
lesz élni Bátaszéken.

a programok tekintetében elmondhat-
juk, hogy az év kezdete leginkább a ter-
vezés, a szervezés időszaka, ugyanakkor a 
művelődési ház nyitott kapukkal, és nem 
mellesleg free wifi-vel várja a betérőket. 
a viccet félretéve szeretnénk folytatni a 
tavaly nagy népszerűségnek örvendett 

kézműves foglalkozásainkat, továbbra is 
várjuk a hagyományőrző és a civil egye-
sületek, a nyugdíjasaink csoportjait, a 
mozogni vágyókat, és már januárban lesz 
új kiállítás a nagyteremben, de színházi 
előadással, farsangi programmal, nőnapi 
meglepetésekkel, Pilvax Kávéházzal is ké-
szülünk. 

Tavasszal szeretnénk történelmi esemé-
nyeket felidézni méltó módon, áprilisban 
újra VersVárossá változtatnánk városunkat 
(némi alliterációval élve…), de a Teszedd 
takarítási akciócsoportok is készülhetnek 
Bátaszék szépítésére. a majális sem marad 
el, és az év során többször válik a tartalmas 
szórakozás helyszínévé a Piactér. a spor-

tolni vágyók a nagy hagyományokkal ren-
delkező triatlonos megmozdulásra (máj. 
18.) is készülhetnek, május utolsó szom-
batján pedig a gyerekeknek szeretnénk 
kedveskedni egy kicsit. a reményeink 
szerint nyári napsütésben megrendezésre 
kerülő Pünkösdi rétesfesztivál időpontja 
június 9., a Város napja pedig július első 
hétvégéjén várja az ünnepelni és kikapcso-
lódni vágyókat. az utcafesztivállal 2019-
ben is három alkalommal találkozhatnak 

az érdeklődők, július 12-én és 26-án, va-
lamint augusztus 9-én lehet táncolni éjsza-
kába nyúlóan az Iparos Kávézó előtt.

Már az óévben elkezdtük szervezni a 
szeptember 6. és 8. között megrendezés-
re kerülő Bátaszéki Bornapokat, amelyen 
újra hódolunk majd a rockzene és a folk-
lór szeretetének, de friss mai zenészek és 
előadók is a színpadra lépnek majd, és a 
finom helyi borok kedvelői sem maradnak 
hoppon. a fellépők névsora (a folyamat-
ban lévő szerződéskötések miatt) egyelőre 
legyen titok, annyit azonban elárulhatunk, 
hogy Varga Miklós, Kalapács józsef, ru-
dán joe és Molnár Ferenc Caramel is nagy 
szeretettel fogadta az invitálásunkat…

az idei ősz legkiemelkedőbb rendez-
vénye a Királyi gasztronómiai est lesz, 
amelyik október 26-án várja a kulináris 
értékek kedvelőit, és amelyen igyek-
szünk újra összehozni és egy asztalhoz 
ültetni a testvértelepüléseinken élő ked-
ves barátainkat is. Persze az adventi for-
gatag, és a karácsonyi készülődés sem 
marad el, bár ezek oly’ távoli esemé-
nyek, hogy talán célszerűbb lenne róluk 
írni egy kicsit később.

egy szó, mint száz: lesz program Bá-
taszéken bőven. Legyen is! ezt kíván-
juk mi is! Meg azt, hogy minél többen 
mozduljanak ki otthonról, és látogassa-
nak el a rendezvényekre, a helyi prog-
ramokra, amelyek számtalan színes és 
nagyszerű lehetőséget kínálnak a váro-
sunkban 2019-ben is. szeretnénk, hogy 
az itt élők megismerjék a helyi értéke-
ket, és nagyon jól esne, ha minél több 
távolról érkezőnek tudnánk elmesélni a 
molyhos tölgy, a fából faragott székely 
óra, a csodálatos templomunk, vagy ép-
penséggel az egykori ciszterci kolostor 
történetét.

Ha úgy érzik, hogy lenne mondanivaló-
juk a munkánkkal kapcsolatban, keresse-
nek bennünket a következő elérhetőségek 
valamelyikén!

Petőfi sándor Művelődési Ház, szent 
István tér 7.; 74/493-690, info@batasze-
kert.hu, www.bataszekiprogramok.hu

Tartalmas programokban, és szórako-
zási lehetőségekben gazdag évet kívánunk 
mindenkinek!                                         Csötke

A d u n K  e g y  T I p - e T !

BÚÉK
Ámosz Oz

Szeretetről, sötétségről
December 28-án, 79 éves korában el-
hunyt ámosz  Oz, a legismertebb izra-
eli író. a szeretetről, sötétségről című 
önéletrajzi munkája – amelyet számos 
nyelvre lefordítottak – minden idők 
legnagyobb izraeli könyvsikere. Lebi-
lincselő családtörténet, amely egy dic-
kensi figurákban bővelkedő, nagy ívű 
elbeszélés keretében mesterien ötvözi 
a személyes és a történelmi eseménye-
ket. Oz családja archetipikus beván-
dorló család: Mussmanék ukrajnából 
menekülnek az antiszemitizmus miatt 
előbb Lengyelországba, majd Prágába, 
végül jeruzsálembe, ahol az érzékeny, 
intelligens, négy-öt nyelven beszélő 
Fanja férjhez megy Klausnerhez, egy 
költői vénával megáldott, tizenhat-ti-
zenhét nyelven olvasó, kétbalkezes 
szobatudóshoz. Fiuk, ámosz a negy-
venes-ötvenes évek jeruzsálemében nő 
fel. 1952 januárjában Fanja Mussman, 
az író depressziós édesanyja öngyilkos 
lesz. Oz ezután szakít jobboldali apjá-
val, tizenöt évesen egy kibucba megy 
traktorosnak (ott veszi fel az Oz ne-
vet, amelynek a jelentése: bátorság), és 
harminc évig kibuclakóként próbálja 
megtalálni, kikovácsolni a saját iden-
titását. a könyv ugyanakkor Izrael 
állam története is, az egész korszak 
története, az Ozzal együtt felnőtt zsi-
dóké, akik túlélőkként egy „lakatlan 
szigeten” kötöttek ki, és otthont építet-
tek maguknak. „…mert mára úgy gon-
dolom: az egyetlen utazás, ahonnan 
nem üres kézzel jövünk meg, az, amit 
önmagunkban teszünk.” (á. O.) 

Csötke

KönyVAjÁnLó

az elmúlt hónapokban – az újságírás te-
rén – minket is utolért az alkotói válság. 
a Polgárőrségről szóló beszámolók nél-
küli lapszámok nem azt jelentették, hogy 
nem végeztük volna a munkánkat. sŐT!!! 
részt vettünk minden állami, egyházi és 
városi rendezvényen, valamint az elmúlt 
év hasonló időszakához képest meghá-
romszoroztuk a hétköznapi járőrszolgála-
taink számát településünkön. Történhetett 
mindez azért, mert támogatóink folyama-
tos segítsége lehetővé tette, hogy megfelelő 
feltételek legyenek a bűnmegelőző tevé-
kenység végzéséhez. Természetesen tör-

ténhetett azért is, mert volt egy (van egy) 
olyan mag a Bátaszéki Polgárőrségen be-
lül, akik vállalják, hogy hetente többször is 
szolgálatba álljanak.  Köszönjük nekik, és 
minden támogatónknak a segítséget, ame-
lyet reményeink szerint az idei esztendő-
ben is biztosítanak egyesületünknek. ez-
úton szeretnénk nekik együttműködésben 
gazdag új évet kívánni!

Sikerekben, egészségben gazdag bol-
dog új esztendőt kívánunk minden pol-
gárőr társunknak, és városunk minden 
kedves lakosának!              

Farkas András elnök

pOLgÁROKnAK A pOLgÁRôRSÉgRôL
p O L g Á R ô R S É g

Tisztelettel és szeretettel hívjuk minden kedves tagtársunkat 
és érdeklődőt az 

ÉVI RENDES TAGGYŰLÉSÜNKRE
a Petőfi sándor Művelődési Házba,

2019. január 28-án, hétfőn este, 17:30-ra.
a 2018 évi munkáról szóló beszámoló mellett a 2019 évi tervekről, 

valamint az alapszabályunk módosításáról döntünk.
Tisztelettel: a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre elnöksége

megHíVó
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É L e T Ú T R A V A L ó

(Folytatás az előző oldalról.)
sarkalatos pontja volt ez a tény az előa-
dásnak. ez persze nem könnyű feladat. 
Hit, meleg szeretet, derű és okos humor 
teszi vonzóvá a tanulást, az iskolába járást. 
a bemutatott iskola a játékos, mozgással 
kombinált tanulás lehetőségét biztosítja, 
az óvodából hozott képességek kibonta-
koztatásához, megszilárdításához, tovább 
fejlesztéséhez. az óvoda, az iskoláskor 
előtti időben a képességekre támaszkodik. 
ezt a fonalat kell felvenni. Minden gyerek 
tehetséges valamiben. a környezeti felté-
telek nagymértékben segítik a fejlődést, a 
képességek fellelését és kibontakozását. a 
bemutatott filmben, színes, derűs, kellemes 
környezetet biztosít az iskola. az iskolába 
kerülő gyermek várja már az élményeket, 
melyek során beléphet a számok a betűk 
birodalmába. ez a fajta törekvés kódolva 
van már az emberben. amit nem lehet fi-

gyelmen kívül hagyni, az, az ismeretszer-
zés, a tanulás, a munka, és bizony, továbbra 
is a játékosság egyensúlya. Miért szülőknek 
szólt az előadás? Mert nem nélkülözhető a 
nevelés folyamatában a szülői felelősség. 
Miért? Mert a tudás társadalma család 
nélkül nem megvalósítható. az előadás to-
vábbi sarkalatos pontjának tartom, hogy a 
kapcsolatra épülő nevelést, oktatást tekinti 
a siker zálogának. ehhez ismerni kell egy-
más érték rendjét is. Hogy az üres elvadult 
individualizmus,-melynek, valljuk, be bát-
ran nem csak nyomait találjuk napjaink-
ban –, ne tudjon elhatalmasodni, hogy a lé-
lek cenzúrája működjön, fontos ismernünk 
egymást. Ki honnan jön, és ki kinek a ke-
zébe teszi le gyermeke testi-lelki-szellemi 
fejlesztésének lehetőségét. Ha mindezen 
túl vagyunk, adjuk a kormányt a gyermek 
kezébe, bízzunk, benne ezen a területen ő 
vezethet.                                        Müller Zsuzsa

Minden év elején megdöbbenve szembesü-
lünk azzal, hogy ismét véget ért egy eszten-
dő, ami gyors léptekkel elrohant, és immár 
megérkezett az újesztendő. Év elején az em-
ber igyekszik mérleget készíteni arról, mi is 
történt az eltelt időszakban: mi az, ami jó 
volt, és mi az, amit az új évben másként sze-
retne majd csinálni. a tovaszálló gondolatok 
között mindannyian felidézzük a karácsonyt, 
az ünnepek emlékét, melyek még elevenen 
élnek a szívünkben, és ha visszagondolunk, 
melegség járja át lelkünket. eszünkbe jutnak 
a szeretteink, akik még velünk ünnepelhet-
tek, és azok, akik fentről figyelnek már ben-
nünket. nekünk, segítő szakembereknek a 
lelkében még ott élnek a boldog gyermek-
mosolyok, a hálás tekintetetek, a fülünkben 
csengnek a köszönő szavak, és meghallga-
tásra találnak az elégedetlenkedők kritikái. 
a novemberi, decemberi hónapok a gondo-
zási Központ Család- és gyermekjóléti szol-
gálatának életében mindig egy izgalommal, 
aggódással teli, mozgalmas időszak. Már év 
közben azon gondolkodunk, hogy milyen 
forrásokból lehetne ajándékot, tartós élel-
miszert gyűjteni, mivel tudunk segíteni a 
nehéz helyzetben élőknek. sok jó szándékú 

embernek köszönhetően évről-évre meg 
tudjuk ajándékozni azokat, akiknek nincs le-
hetőségük az ünnepeket méltóképpen várni 
és megélni. nekik köszönhetően nagy lelke-
sedéssel készülődtünk a december 13-ai ün-
nepségre. Izgultunk lesz-e elég játék, ruha és 
édesség, annyi felajánlás érkezett-e, ameny-
nyiből 140 gyermeknek sikerült meglepetés 
csomagot összeállítani. zizegtek a szatyrok; 
vizsgálgattuk, hogy elég nagy lesz-e a nad-
rág, a felső, a cipő; cikáztak a gondolatok, 
és az információk arról, ki minek is örülne 
a legjobban – egy babának, egy autónak, egy 
mesekönyvnek, vagy talán egy pihe-puha 
plüssfigurának. Majd egy helyi vállalkozó-
nak és csapatának köszönhetően sok-sok 
cipős doboznyi játék és pénzbeli felajánlás 
érkezett hozzánk. így minden csomag ösz-
szeállhatott, és elérkezett a várva várt nap. az 
ünnepségnek, a Petőfi sándor Művelődési 
Ház adott otthont, ahol a műsort a Felvidé-
ki néptánc egyesület utánpótlás Csoportja 
kezdte egy Lucázással, majd őket követte 
városunk egyik kiemelkedően tehetséges di-
ákjának, Bojás eszternek gyönyörű gitár és 
ének előadása. a műsort az utánpótlás Cso-
port Betlehemes játéka zárta. ezt követően 

egy közös éneklés hangjára megtalált ben-
nünket a várva várt nagyszakállú, akit az idei 
évben is nagy izgalommal vártak a gyerekek. 
az óriási örömet az ajándékok átvétele jelen-
tette a kicsiknek. Fürkésző tekintetek, mata-
tó kezek és boldog, hangos kacajok jelezték 
a boldogságot. az ünnepséget követően te-
rített asztal (sütemény, gyümölcs, innivaló) 
várta a vidám csapatot, ahol a Mikulást is 
vendégül láttuk, és a közös együttléttel zárult 
a délután. a vendégváró süteményeket a II. 
géza gimnázium 7-8-9. osztályos, katolikus 
hittanos csoportjának diákjai készítették, 
nagy-nagy szeretettel. Betűkkel nem lehet le-
írni, szavakkal nem lehet elmondani azokat 
az érzéseket, amit évek óta átélünk ezeken 
az ünnepségeken, a gyerekek szemében látni 
az örömet, a boldogságot, hiszen mi tudjuk, 
hogy közülük sok gyermeknek ez jelenti a 
karácsonyt és az ajándékot. ezek azok a pil-
lanatok, amiért érdemes ezt a munkát végez-
ni. a gyermekeknek szánt ajándékok mel-
lett, december 18-án, 150 családnak, egyedül 
élőknek és idős embernek tartós élelmiszer 
csomaggal segítettünk abban, hogy ottho-
nukban terített asztalt tudjanak varázsolni 
karácsony estére. 

C I V I L e K C I V I L e K

Második alkalommal került megrendezésre 
a „szakmázz Bátaszéken” elnevezésű prog-
ram, melyet a Bátaszéki Ipartestület hívott 
életre. a rendezvény célja, hogy elsősorban 
a végzős, általános iskolás diákokat segítsék 
a pályaválasztásban.  az első évhez hason-
lóan hatalmas sikert könyvelhetnek el mind 
a szervezők, mind a pedagógusok, mind 

pedig az érintett fiatalok. a rendezvény nyi-
tóeseményeként három középiskola veze-
tője érkezett a Kanizsai Dorottya általános 
Iskola és aMI aulájába, hogy bemutassák 
intézményük kínálatát. elsőként a Csapó 
Dániel Mezőgazdasági szakgimnázium, 
szakközépiskola és Kollégium tájékozta-
tását hallgathatták meg az iskola diákjai 
jeszenka Ildikótól, az intézmény általános 
főigazgató-helyettesétől. a második bemu-

tatkozó ismertetőt sluzek Éva mondta el, a 
szekszárdi szC Bezerédj István szakképző 
Iskola képviselője. Végül a Tolna Megyei 
szent László szakképző Iskola egészség-
ügyi- szociális szakképző Iskola és Kol-
légiumának igazgatója, Hevesiné simon 
gyöngyi tájékoztatta a diákokat az intézmé-
nyükben folyó továbbtanulási lehetőségek-

ről. Tolna megye egyetlen, több évtizedes 
hagyományokkal rendelkező egészségügyi 
és szociális képző intézménye is szeretettel 
várja az egészségügy iránt érdeklődő fiata-
lokat. a középiskolák bemutatása után az 
alsó tagozatos diákokat a vasútállomáson, 
a Brot Kft-be, a Bátmetall Kft-be és a tűz-
oltóságnál fogadták, hogy az ott dolgozók 
körbevezessék őket munkahelyükön, és be-
mutassák a munkájukat. a felső tagozatos 

diákok számára pedig lehetőség nyílt helyi 
magánvállalkozók telephelyeire ellátogatni. 
a Bátaszéki Ipartestületnek köszönhetően 
tizenegyen vállalták, hogy bemutatják a 
felső tagozatos gyerekeknek a munkájukat, 
beszélnek tevékenységükről, arról, hogyan 
lettek sikeres vállalkozók. a diákok közül 
sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi-
lyen szakmák léteznek, milyen munkahe-
lyeken dolgozhatnak majd, milyen lehető-
ségeik vannak akár a szűk környezetükben, 
saját településükön. a „szakmázz Bátaszé-
ken” rendezvény egyik célja is ez, hogy a 
fiatalok tájékozódjanak, ismerkedjenek a 
körülöttük élő és dolgozó felnőttekkel, akik 
motiválni tudják őket a választott szakma 
iránt, és akár a pályaválasztásban is taná-
csot tudnak adni. remény szerint az idei 
alkalommal is sikerült néhány diák érdek-
lődését felkelteni és segítséget adni abban, 
hogy megalapozott és jó döntést tudjon 
hozni, amikor a középiskolai felvételi lapot 
kell majd kitöltenie.

a „szakmázz Bátaszéken” programban 
résztvevő vállalkozóknak, valamint az 
oktatási intézmény dolgozóinak köszö-
netet mondanak a szervezők a Bátaszéki 
Ipartestület nevében: gerencsér jános és 
Heringes Lászlóné. a segítő vállalkozók 
voltak: Bát-Épker Kft., Czigler gabriella, 
gaz-Ker Duó Kft., Hellinger László, Mat-
tenheim auto-Kontroll, Molnár Optika, 
Mo-Metál Kft., PrITTy-M Kft., sümegi 
zoltán, Talizmán Vendéglő, Virágmozaik, 
valamint MáV zrt. Bátaszéki Vasútállo-
másának és a Bátaszéki önkormányzati 
Tűzoltóságának dolgozói, a Brot Kft. és a 
Bátmetall Kft. munkatársai.                          ok

„SzAKmÁzz BÁTASzÉKen”
BÁTASzÉKI  IpAR TeSTüLeT

Kedves meghívásnak tettem eleget a Városi 
Óvodában: Busáné jordán judit előadá-
sának meghallgatásában lehetett részem. 
az előadás az iskolára felkészített óvodá-
sok tovább lepésének távlatát vázolta fel, 
derűs, kedves lélekemelő történetekkel és 
profi szaktudással. gyermekkoromban 
még nagy divatját élte az emlékkönyv ve-
zetése. Benkó Iván igazgató úr írta köny-

vembe a sorokat: „Mi dolgunk a világon? 
Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.” 
(Vörösmarty Mihály) akkor nem mindent 
értettem. Mint ahogy a gyerekek sem értik, 
hogy minden megváltozik körülöttük az 
iskola kapujában. Ma már felnőtt, idősödő 
fejjel értem: küzdés vár ránk, születésünk 
pillanatától. Mérföldkőtől, mérföldkőig 
küzdjük magunkat. az iskolába lépés is 

egy fontos mérföldkő, és vár a küzdelem. 
De hogy ez a küzdelem várt, és örömteli 
küzdelem legyen, betöltve valódi szerepét: 
a testben, lélekben, szellemben való növe-
kedést, hogy a gyerekekben játszva szilár-
duljanak az ismeretek, nagyon sokat tehet 
a szülő és a pedagógus következetes, egy-
mást támogató együtt működése. 

(Folytatás a következő oldalon.)

É L e T Ú T R A V A L ó

mûKödôKÉpeS nApjAInKBAn mÉg A „LÉLeKcenzÚRA”?

A cSALÁdSegíTÉS IgAzI öRöme A HÁLÁS ÉS cSILLOgó TeKInTeT

g O n d O z Á S I  K ö z p O n T
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nem. nem és nem. Mindig. Még akkor is, 
amikor ennek semmi értelme – például ha 
a kedvenc desszertjét, vagy játékát kínáljuk 
neki. Mit kell tudni az idegrendszert ala-
posan próbára tevő „nem-korszakról”? a 
babák – akik éppen ekkor érnek totyogóvá 
– túlzásba viszik a „nem” szónak a hasz-
nálatát: részben azért, mert egyszerűen ki 
tudják mondani, részben azért, mert fesze-
getik vele a határaikat és megismerik az el-

lenkezésben rejlő hatalmat, részben pedig 
azért, mert látják, milyen hatást váltanak 
ki ezzel belőled.

Az elutasítás időszaka: ezt az időszakot 
– ami a kisgyermek 2-3 éves kora körül, 
a dackorszak időszakában jön el – úgy is 
nevezik, hogy az „elutasítás időszaka”. a 
kicsi ilyenkor jön rá, hogy van saját akara-
ta, és próbálgatja, mennyire tudja ezt ér-
vényesíteni. ekkor ébred rá egy gyermek, 

hogy ő valójában nem a szülei kiterjeszté-
se, hanem egy önálló lény – éppen ezért 
a „nem-korszak” egy igen jelentős fejlő-
dési állomás, amely segíti abban, hogy 
független egyéniséggé váljon. emellett 
természetesen ez az időszak arról is szól, 
hogy a gyermek teszteli a szülőt: hogy re-
agál anyu és apu arra, ha mindenre nemet 
mond, ha folyton ellenkezik. Mit szabad 
és mit nem. ez segíti a kicsit abban is, 
hogy megtanulja a viselkedés szabályait, 
hogy hogyan boldoguljon a társadalom-
ban, hogy hol van a helye a világban. 
Lehet, hogy ezt az aprócska, hárombe-
tűs szót nagyon idegesítőnek találjuk, 
de érdemes belegondolnunk abba, hogy 
mennyit fejlődik a gyermekünk ezzel az 
állomással. Derült égből villámcsapás:  
a kiborító „nem-korszak” általában bár-
miféle előjel nélkül veszi kezdetét, ezért 
sok szülőt váratlanul ér, hogy a gyerme-
ke hirtelen mindent el akar utasítani. 
Viszont amilyen hirtelen érkezett, olyan 
hirtelen tud elmúlni is, hogy a helyét a 
gyermek egy újabb hóbortja vegye át. 
Hogy milyen hosszúra nyúlik ez az idő-
szak, azt főként az határozza meg, hogy 

a csomagokban liszt, cukor, olaj, rizs, tész-
ta, bab, májkrém, zacskós leves, löncs, tej, 
lekvár, keksz, tea, készétel, hagyma, burgo-
nya, hús kerültek, figyelembe véve a család 
nagyságát, összetételét és a rászorultság 
mértékét. az adományosztáshoz Bátaszék 
Város önkormányzata 300 000 forinttal já-
rult hozzá, a többi felajánlás nagy részét he-
lyi vállalkozók, cégek, üzletek, civil szerve-
zetek, és a lakosság adta. az idei évben más 
települések vállalkozóitól és magánszemé-
lyektől is érkeztek adományok. a nagybol-
dogasszony Plébánitemplomban adventi 
koncertet adó Bátaszéki Pedagógus Kórus-
nak és a Bátaszékért Marketing nKft-nek 
köszönhetően a hangversenyen felajánlott 
adományokat is intézményünknek adták, 
valamint a városi adventi Forgatagon ösz-
szegyűlt bevételt is a gondozási Központ-
nak juttatták el. a pénzbeli felajánlásokból 
intézményünk tartós élelmiszert és édes-
séget vásárolt. az ajándékcsomagokba ke-
rülhettek azok az élelmiszerek is, amiket a 
gondozási Központ Budai utcai irodájába 
hoztak be. Ezúton szeretnénk köszönetet 

mondani mindazoknak, akik a felajánlása-
ikkal segítettek és könnyebbé tették 150 csa-
lád, egyedül élő és idős ember karácsonyát, 
és fontosnak érezték azt, hogy segítsenek 

másokon. Köszönjük azoknak akik, sok-
sok éve támogatják intézményünket abban, 
hogy közös összefogással segíteni tudjunk a 
nehéz körülmények között élőket! Szeretnék 
köszönetet mondani a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat munkatársainak, (Magyarné 
Fábián Éva, Pécsi Edit, Mezei Anett, Fügedi 
Anita, Rabárné Ébert Tímea) lelkiismere-
tes, önzetlen munkájukért, azért, hogy ezt a 
közel 300 csomagot elkészítették, és minden 
ezzel járó feladatot megoldottak! Köszönet 
Szabó Ferenc tűzoltónak azért a sok segítsé-
gért, amit évek óta nyújt intézményünknek! 
Bízunk a közös összefogás erejében és abban, 
hogy az Önök segítségével a jövőben is tá-
mogatást tudunk nyújtani mindazoknak, 
akik segítségre szorulnak.

Az Új Esztendőben mindenkinek kí-
vánunk jó egészséget, egymáshoz sok tü-
relmet-megértést, figyeljünk, és vigyáz-
zunk magunkra és másokra! Kívánjuk, 
hogy sikeres, örömöket hozó legyen az 
Új Esztendő, hozzunk felelős, bölcs, jó 
döntéseket, hogy életünk igazságosabb, 
biztonságosabb legyen!                    -Borosné-

A KIBORíTó „nem-KORSzAK”

g y e R m e K e I n K  e g É S z S É g e

ez a korosztály már a jövőre 
készül: szakma vagy tovább 
tanulás. egy biztos azonban, 
hogy elkerülnek a szülői háztól, 
és lassan önálló életet élnek. a 
gimnáziumban, szakközépisko-
lában már nincsenek kötelező 
oltások. szülői felelősség kér-
dése az immunológiai védelem. 
így például az, hogy ismételjék 
a kullancs elleni védőoltást a 
folyamatos ellenállóképessé-
gért, vagy aki addig nem kap-
ta meg az agyhártyagyulladás 
elleni védőoltás – NIMERIX, 
és BEXSERO (aCyW és B csoport) 
oltást. Ez a korosztály így védtelenebb, 
gyakoribb a fertőzés, és gyakoribb a 

halálos kimenetelű megbetegedés is. 
Hogy miért? MERT: amikor bekerül a 
felsőoktatásba feltehetően másik városba 

is költözik, vagy akár külföldön 
folytatja tanulmányait nem le-
het tudni kikkel kerül közvet-
len kapcsolatba. Ezért fontos, 
hogy ne felejtsük el, egy új 
környezet új baktérium flórát 
is jelent, ami ellen mindenki 
védtelen. azonban, ha beadat-
tuk a megfelelő védőoltásokat, 
mindent megtettünk gyerme-
künk védelmében. egy szemé-
lyes megjegyzés: az én fiam 22 
éves, Budapesten tanul. szülő-
ként úgy lettem nyugodt, hogy 
megkapta ezeket a védőoltá-

sokat. (Mert többen kérdezték, hogy én 
mit tennék szülőként? ezT. BeOLTOT-
TaM.)                                   dr. Omacht Erika

VÉdôOLTÁSOK 0-18 ÉVIg: 3. RÉSz (14–18 ÉV)

Dr. OMaCHT erIKa szívesen válaszol 
itt – az újság hasábjain –  az olvasóink ál-
tal feltett kérdésekre, melyet a cikador@
bataszekert.hu e-mail címre várunk!

gyeRmeK ORVOS 
VÁLASzOL!

reagálunk erre a viselkedésre, hogy nevel-
jük a kicsit ebben az időszakban. Milyen 
stratégiát érdemes követnünk? Ajánljunk 
fel alternatív megoldásokat: az egyik 
legjobb módszer, ha mindenre két opciót 
adunk a kicsinek: „a fehér vagy a piros 
cipőt szeretnéd ma felvenni?”; „egyedül 
játszanál ma, vagy kimenjünk a játszótér-
re a barátaidhoz?”; „az építőkockákat pa-
kolnád el, vagy az állatfigurákat?”; „Most 
akarsz kiszállni az autóból, vagy még ját-
szol két percig előtte, és úgy szállsz ki?”. 
Ha általában van két lehetősége a kicsi-
nek, nem pedig egy eldöntendő kérdést 
kap, akkor jó esély van arra, hogy nem a 
„nem.” lesz a válasza. Számoljunk vissza: 
ezt a technikát nem érdemes túl gyakran 
használni, de néha működhet, ha nagyon 
zűrös döntéshelyzet előtt állunk. ajánljuk 
fel a gyereknek ilyenkor azt, hogy visz-
szaszámolunk 10-től, és mire az 1-hez 
érünk, döntenie kell, vagy mi választunk 
helyette. a kicsit eltereli ilyenkor a vissza-
számlálás az ellenkezéstől, és valószínűleg 
sikerül választania. Tanítsuk a kicsit más 
választ adni: a gyerekek azért is használ-
ják ennyire sűrűn a nemet, mert gyakran 
nem tudnak mást mondani helyette. ez 
egy remek időszak arra, hogy bővítsük a 
kicsi szókincsét azzal, hogy: „Mi a nem 
ellentéte? az igen.”, vagy „Mi van a nem 
és az igen között? a talán.”, esetleg azzal, 
hogy „Hogyan lehet udvariasabban ne-

met mondani? Köszönöm, nem.” Limi-
táljuk mi is a „nem” használatát: a gyer-
mek végső soron a szülőktől tanulja meg 
a „nem” szó használatát, hiszen nagyon 
gyakran hallja, és látja, hogy valamilyen 
hatása van ennek a rövidke kifejezésnek. 
Éppen ezért érdemes csökkentenünk a 
saját „nem” használatunkat, és helyette 
más módon kifejeznünk magunkat., hogy 
ne hallja tőlünk ennyire gyakran. álljunk 
időnként a sarkunkra: sajnos vannak 
azok a szituációk, amikor bizony nincs 
mit tenni, a gyermek biztosan „nem”-et 
fog mondani, akármilyen taktikával is 
próbálkozunk. azonban a kicsi nem tud 
mindig felelősen dönteni, és van olyan, 
amikor muszáj ellenkeznünk vele. Ilyen-
kor mondjuk azt neki, hogy sajnos nem 
ez az idő az, amikor ő választhat, most en-
nek az ellenkezésnek nincs itt helye, saj-
nálom, ez most úgy fog történni, ahogy 
én szeretném.

Takácsné Biró Tímea, védőnő

ÁLLAmpOLgÁRI BIzOTTSÁg 
Az emBeRI jOgOKÉRT 
ALApíTVÁny FeLHíVÁSA

Pszichiátriai szerek  
viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy 
„viselkedési rendellenesség” miatt pszi-
chiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az ál-
lampolgári Bizottság az emberi jogokért 
alapítványt. az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hipe-
raktivitás témájában.

Sérelmek a pszichiátrián
ön vagy szerette sérelmet szenvedett 
pszichiátriai kezelése során?

ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal 

ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Állampolgári Bizottság  
az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.  
• Telefon: 06-1-342-6355, 06-70-330-5384  

• E-mail: panasz@cchr.hu • Weboldal:  
www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Játékos sportverseny
2018. december 17-én rendeztük meg is-
kolánkban a játékos sportverseny szek-
szárd város környéki fordulóját. a játékra 
öt iskola csapata nevezett: Bogyiszló, Vár-
domb, Decs, Tengelic és Bátaszék. a hat 
sorversenyt magába foglaló küzdelemben a 
bátaszéki csapat magabiztosan lett a győz-
tes. ezzel jogot szereztek a megyei döntőn 
való részvételre, melyet januárban szintén 
iskolánk rendez. a győztes csapat tagjai: 
Bakó Bálint, Elekes Máté, Heberling Dá-
niel, Cser Bence, Liebhauser Áron, Papp 
Zsolt, Pomsár Anna, Papp Kata, Szabó 
Barnabás, Rácz Nóra, Matejcsek Míra, 
Mattenheim Liza, Hefner Zsófia, Puskás 
Donát, Tóth Vászoly, Péter Anna, Péter 
Panna, Péter Dorka, Verhás Kata, Fuchsz 
Kinga, felkészítő nevelő Mészárosné Pász-
tor Hedvig volt. gratulálunk és további jó 
versenyzést kívánunk!                                 MPH

d O R O T T y Á S  H í R e K

a szekszárdi Babits Mihály általános 
Iskola minden évben megünnepli név-
adójának születésnapját. ehhez az év-
fordulóhoz rendszeresen kapcsolódik 
a „Babits versillusztrációs verseny” 
is. Idén a szervezők több mint kétszáz 
szebbnél szebb rajzból rendeztek kiállí-
tást az iskola aulájában. Bátaszékről I. 
helyezett lett Aradi Lázár Sebestyén 
(2.a), Kis Lia Liana (5.a), Kósa Réka 
(7.b). II. helyen végzett Pankovics Fló-
ra (6.a), Dér Krisztina (7.b), Márton 
Gyula (8.b). III. lett Tóth Vászoly Vata 
(3.b), Fábián Lídia (5.b). Különdíjat 

kapott Benedeczki Emma 1.b osztályos 
tanuló. Köszönet illeti Bakóné Makai 
Mariann óvónőt, aki a díjátadásra az ön-
kormányzat kisbuszával elkísérte a tanu-
lókat. a tavalyi nagy sikerű rajzpályázat 
után idén a felsős tanulóknak írt ki pá-
lyázatot a Bátaszéki roma nemzetiségi 
önkormányzat. a tanulóknak a Kalyi 
Jag „Fekete tűz” című lemezének zenéi-
re kellett alkotniuk. az adventi forgatag 
rendezvény keretein belül a Piac téren 
felállított rendezvénysátorban állítot-
ták ki a műveket, és itt történt az ered-
ményhirdetés is. a díjakat dr. Bozsolik 
róbert polgármester és Horváth elekné, 
a rajzpályázat szervezője adták át. Kü-

lönböző támogatók jóvoltából 

több különdíj is kiosztásra került. a Bá-
taszék Város önkormányzata különdíjjal 
jutalmazta Géringer Anna Kincső (8.b), 
Kósa Réka (7.b), Tudor Ramóna (5.b) 
osztályos tanulót. a roma nemzetisé-
gi önkormányzat díjaiban részesült I. 
Horák Léna Laura (8.b), II. Milaskity 
Vanessza (8.b), III. Kis lia Liana (5.a), 
IV. Sárközi Natália (8.b) és Kiss Ingrid 
(6.b). a Bátaszékért Marketing nKft. 
különdíjait kapta Márton Gyula (8.b) és 
Kolompár Tifani (5.a) tanulók. a Ke-
resztély gyula Városi Könyvtár külön-
díjában Fábián Lídia (5.b) részesült. a 
Ciron Bt. különdíjat pedig Sárközi Márk 
(8.b), Barabás Levente és Zörényi Dá-
vid (5.b) osztályos diákok kapták. gra-

tulálunk a gyerekeknek és kö-
szönjük a támogatóknak! 2018. 
novemberében a szekszárdi 
Tankerületi Központ felkérte 
az iskolákat, hogy a 2019-es 
tankerületi naptárhoz a tanu-
lók alkotásokat küldhessenek 
be. Több alkotás közül isko-
lánkból kettő tanulónk alko-
tását választották ki: Mayer 
Anna (2.b) Tavaszi pillangó-
it és Matzkovics Adél (4.b) 
Nyári napraforgói. gratulá-
lunk sikereikhez!                    BE

Rajzpályázatos eredmények
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számára ismeretlen volt a vasút, így nagy 
élményt jelentett számukra az ott töltött 
idő. a harmadik évfolyam a kenyér ké-
szítésének folyamatával ismerkedett meg. 
először filmeken nézték meg hogyan ké-
szül a kenyér, felelevenítették az órán ta-
nultakat, majd ellátogattak a BrOT Kft-be, 
ahol saját maguk is megnézhették a pékek 
munkáját. a negyedik évfolyam a tűzol-
tók, a mentősök nehéz, felelősségteljes 
munkájával ismerkedtek meg a Tűzoltósá-
gon és a Mentőállomáson. Kipróbálhattak 
sok-sok érdekes eszközt, amivel értéket, 
emberi életet mentenek. Köszönjük min-
denkinek, hogy betekintést nyerhettünk 
munkahelyeikre, megismerkedhettünk 
szakmáikkal. reméljük gyermekeink kö-
zül néhányan kedvet kaptak ezekhez a 
munkakörökhöz. a felső tagozatosok – a 
tavalyi évhez hasonlóan – ezt a napot előa-
dással kezdték, amelyen a továbbtanulással 
kapcsolatos általános tudnivalókon kívül 
három szekszárdi középiskola mutatko-
zott be. ezek után a nyolcadikos tanulók 
szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési 
Központban folytatták napjukat. Itt első-
sorban Tolna megyei középiskolák stand-
jait tekinthették meg, kérdéseket tehettek 
fel a bemutatkozó iskolákat képviselő 
tanárokhoz, diákokhoz. a program zárá-
saként önismereti játékban vettek részt. 
az 5-6-7. osztályos tanulók a Bátaszéki 
Iparosok jóvoltából többféle szakmával is 
megismerkedtek, betekintést nyerhettek 
mindennapos munkájukba. ezzel is bő-
vítették ismereteiket, segítséget kaptak, 
hogy érdeklődési körüket és képességüket 
figyelembe véve könnyebben tudjanak pá-
lyát, illetve szakmát választani. Köszönjük 
a Bátaszéki Iparosoknak és mindenkinek, 
aki segített, hogy sikeres legyen ez a nap.

O K T a T á s

Asztalitenisz
november 24-én asztalitenisz Diákolimpia 
Megyei versenyének megrendezésére került 
sor szekszárdon, a Baka István általános 
Iskolában. Iskolánkat 4 tanuló képviselte, 
akik egyéniben és csapatban is összemér-
ték erejüket a többi iskola diákjaival. az 
Országos döntő Karcagon kerül megrende-
zésre 2019. február 14-17-e között. a lány 
csapatunk győzelmével kvalifikálta magát 
az országos döntőre. a csapat tagjai a 8. 
osztályos Dinovics Bernadett, a 7. osztá-
lyos Nyéki Laura, valamint a még csak 4. 
osztályos (II. korcsoportos) Máté Zsófia 
Anita. a gyermekek szorgalma és szakkö-
ri lehetőségeinek biztosítása reményeink 

szerint szép eredményekre fogja sarkallni 
csapatunkat. gratulálunk a gyerekeknek! 
Megyei Diákolimpia eredményei: III- IV. 
korcsoportos csapat 1. hely Máté zsófia 
anita, nyéki Laura, Dinovics Bernadett; 
III-IV. korcsoportos leány egyéni – Dino-
vics Bernadett 2. hely., nyéki Laura 3. hely; 
I-II. korcsoportos lány egyéni – Máté zsófia 
anita 3. hely; III-IV. korcsoportos fiú egyé-
ni – Paska Csaba 5.-8. hely.

november 21-én tartották meg az első 
asztalitenisz házibajnokságot a Kalász jános 
Városi sportcsarnokban az általános iskolá-
sok és gimnazista diákok számára. a verse-
nyen 34-en álltak asztalhoz, ahol a tanulók 
haladó és amatőr kategóriában versenyez-
tek egyéniben és páros versenyszámban. az 
első házibajnokságról elmondható, hogy jó 
hangulatban telt, élvezetes labdamenetek 
voltak és a helyezettek oklevéllel, éremmel, 
illetve a győztesek ajándékpólóval gazda-
godtak. a következő félév áprilisában lesz a 
versenyünk folytatása.

Haladó kategória: Lány: 1. Dinovics 
Bernadett, 2. Nyéki Laura, 3. Máté Zsófia 
Anita. Fiú: 1. Perjési Gyula, 2. Szabó 
Bence, 3. Patonai Imre. Amatőr kategó-

ria: Lány: 1. Köbli Ágnes, 2. Szabó Dal-
ma, 3. Káldi Kata, Péter Boglárka. Fiú: 
1. Kiss Bátor, 2. Varjas Balázs, 3. Sárközi 
Soma, Patkó Zsombor. Haladó vegyes 
páros: 1. Dinovics Bernadett, Patonai 
Imre, 2. Máté Zsófia Anita, Perjési Gyu-
la, 3. Nyéki Laura, Szabó Bence. Amatőr 
vegyes páros: 1. Köbli Ágnes, Takso-
nyi Bálint, 2. Bozsolik Sarolta, Varjas 
Balázs, 3. Szabó Dalma, Polt Ádám, és 
Jasper Kitti, Kiss-Bánk Botond.

December 8-án tartották meg szekszár-
don a Városi sportcsarnokban a minden 
évben megrendezésre kerülő Mikulás ku-
pát. a versenyen alsó és felső tagozatos 
tanulók is indultak. az általános iskolá-
sok egyéni versenyszámban, korcsoportok 
szerint mérték össze erejüket. a Bátaszéki 
Kanizsai Dorottya általános Iskolát 4 ta-
nuló képviselte, akik szép eredményeket 
értek el, és a versenyen minden résztvevő 
ajándékcsomaggal gazdagodott a Paksi 
atomerőmű jóvoltából. eredmények: Lá-
nyok 5-6. osztály: Köbli ágnes 2. hely; 7-8. 
osztály: Dinovics Bernadett 2. hely, nyéki 
Laura 3. hely. Fiúk: 7-8. osztály: Paska Csa-
ba 2. hely.

Pályaorientációs nap
az alsó tagozatos tanulók az idei tanév-
ben is részt vettek a pályaorientációs nap 
programján. az első évfolyam gyermekei 
a Bátmetall Termelő és Kereskedelmi Kft-
nél tettek látogatást. az üzem részlegeinek 
megtekintése után egy érdekes, interaktív 
feladatot kellett megoldaniuk, terméket a 
kísérő útmutatóval kellett párosítaniuk. 
a második évfolyamosok a MáV zrt-hez 
látogattak. Megismerkedhettek a vasúton 
lévő szakmákkal, és rövid utazást tehet-
tek egy beérkező szerelvényen. sok gyerek 
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előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá!”  
December havi nyertesünk: Sárközi Zsuzsanna, akinek ezúton is gratulálunk! nyereményét személyesen veheti át  

szerkesztőségünkben, a Petőfi sándor Művelődési Házban, a Bátaszékért Marketing nonprofit Kft. jóvoltából.
az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 

Beküldési határidő: 2019. január 21. a helyes megfejtéseket a Cikádor újság szerkesztőségébe várjuk, 7140 Bátaszék, szent István tér 7.
a rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta a Cikádor újság rendelkezésére! 
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Futball
2018. december 8-án szombaton rendezte 
iskolánk a hagyományos „suLI KuPa”-t a 
7-8. osztályos korosztálynak. négy csapat 
részvételével, körmérkőzéses formában 
dőlt el az első hely sorsa. a végső sorrend: 
1. szekszárd Baka István általános Iskola, 8 
pont; 2. Bátaszéki Kanizsai Dorottya álta-
lános Iskola, 7 pont; 3. Kölesd általános Is-
kola 3 pont; 4. somberek, 0 pont. Legjobb 
mezőnyjátékos: Takács Domán (szekszárd 
Baka István általános Iskola). Legjobb ka-
pus: Kothgasser Adrián (Bátaszék). gól-
király: Potyondi jános (Kölesd). A csapat 
tagjai voltak: Verhás György, Berényi 
Szilveszter, Ligeti Ákos, Sárközi Olivér, 
Pankovics Roland, Csipak Bálint, Flóde-
rer Máté, Kothgasser Adrián. Köszönet 
a Vicze jános sportalapítványnak, hogy a 
torna díjait biztosította számunkra. 

Faidt József

„Mesterségek és munkák”
a Kanizsai nemzetiségi Híradó decem-
ber 14-én a második adásával jelentke-
zett. a nézők a „Mesterségek és munkák” 
projektről láthattak összefoglalót. a pro-
jekt idén ünnepelte a 10. jubileumát. az 
5.c osztályos tanulók négy, hagyományos 
sváb mesterséggel ismerkedtek meg: a kék-
festővel, a fazekassal, a mézeskalácsossal, 
a harisnyabütykölővel. a kékfestőt nagy-

nyárádon látogatták meg műhelyében, 
ahol megtekintették munkaeszközeit és 
a mintázás folyamatát. Majd népismeret 
órán a diákok nagy lelkesedéssel egyedi 
mintákat is terveztek. az önkormányzat 
buszával sikerült Óbányára is ellátogatni. 
Itt egy fiatal fazekas bemutatta mestersé-
ge fogásait, és a gyerekekkel közösen ké-
szített egy kuglófformát. a” kis mesterek” 
szekszárdon a Petrits mézeskalácsosnál 
gyertyát sodortak méhviaszlapokból, és 
megnézhették miként készülnek a cu-
korkák és a puszedlik. Mézeskalácsot az 
iskolában technika órán sütöttek, majd 
a babákat, szíveket ki is díszítették. az 
idén sem maradt el a nyalókakészítés.  Fa-

idt józsi bácsi kakasnyalókái nagy sikert 
arattak. a harisnyabütykölést zeyerné 
Hermann Henriette tanárnőtől leshették 
el a lányok.  a három hét nemcsak a mes-
terségekről szólt.  a gyerekek Wittendor-
fer Ildikótól négy táncot tanultak meg. 
a táncokkal is a sváb hagyományokat 
igyekeztünk tovább adni, és így a projek-
tet még színesebbé, érdekesebbé tenni. a 
diákok a projekt végén táncaikkal örven-
deztették meg a nagyszámú közönséget. 
a projektet Káldiné apaceller Veronika 
vezette. Köszönjük a német nemzetiségi 
önkormányzatnak és Bátaszék Város ön-
kormányzatának támogatását! 

Német munkaközösség
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Helyreigazítás
a Cikádor újság előző számában megje-
lent gézás hírekben a pályaorientációs 
napról szóló beszámolónkban Balogh Ist-
ván (asztalos) neve tévesen jelent meg. He-
lyesen: schmidt józsef (asztalos) tartott rö-
vid előadást a diákoknak. elnézést kérünk 
az érintettektől. 

Rövid hírek 
november 30-án, délután 46 gézás tanu-
ló Pécsre kirándult a műjégpályára kor-
csolyázni schrothné Molnár zsuzsanna 
tanárnő és Tornóczki attila tanár úr kí-
séretével. December 1-jén, szombaton 
tartottuk meg a második nyílt napunkat, 
amelyre szép számmal érkeztek az érdek-
lődő általános iskolai tanulók és szüleik 
a környező településekről és Bátaszékről. 
az igazgatói tájékoztatót követően óralá-
togatásokra is lehetőségük volt a vendé-

geknek. December 7-én  húsz bátaszéki 
gimnazista Kecelre kirándult neidhardtné 
gyarmati erzsébet igazgatóhelyettes asz-
szony és Pulai erzsébet tanárnő kíséreté-
vel, ahol az immár hagyományos adventi 
programként idén is megtekintették a Flo-
ra Virágfesztivált és Országos Fazekas 
Kiállítást. December 15-én, szombaton 
egynapos tanulmányi kiránduláson vett 
részt 39 gézás tanuló neidhardtné gyar-
mati erzsébet igazgatóhelyettes asszony 
és Pulai erzsébet tanárnő szervezésében 
és kíséretével. az úti cél Bécs volt. Idegen-
vezető segítségével városnéző túrán vettek 
részt, amely során megtekintették a bécsi 
építészeti, művészeti és történelmi neve-
zetességeket: a Városházát, a Parlamentet, 
a Mária Terézia téren a szépművészeti 
Múzeumot és a Természettudományi Mú-
zeumot, majd a Hofburgban a spanyol 
Lovasiskolát, ezután a szent István székes-

egyház és az Operaház  következett, végül 
a schönbrunni  kastély előtt az ünnepvárás 
jegyében felkeresték a színpompás, han-
gulatos adventi vásárt. a séta és nézelődés 
közben a német nyelvet is gyakorolhat-
ták a diákok. a városnéző sétájuk során 
érintették még a híres bécsi cukrászdákat, 
a Demelt és a sachert, megtekintették a 
szentháromság-szobrot (amire egész eu-
rópában egyedül Bécsben mondják, hogy 
Pestsäule, „pestisoszlop”). a hideg, szeles 
idő ellenére diákjaink bizonyára nagyszerű 
élményekkel gazdagodtak. December 19-
én osztályonként az arra érdemes tanulók 
jutalomból korcsolyázni mehettek Pécs-
re a műjégpályára. a 26 tanulót elkísérte 
neidhardtné gyarmati erzsébet igazga-
tóhelyettes asszony és schrothné Molnár 
zsuzsanna tanárnő. ezúton is köszönetet 
mondunk Bátaszék Város önkormányza-
tának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta 
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a buszát. December 21-én reggel a Petőfi 
sándor Művelődési Házban megtartottuk 
karácsonyi ünnepélyünket az ünnepvá-
rás jegyében. a 7.a osztályosok adták elő 
„a képzelet szárnyán” című hangulatos 
színdarabjukat. a műsort összeállította és 
betanította ricsovics-Balogh edit tanárnő. 

Tanulmányi versenyek,  
nyelvvizsgák 

az OKTV (Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Versenyek) iskolai fordulójából 
Somosi Szabolcs (12.a) biológia tantárgy-
ból továbbjutott a következő fordulóba. 
november utolsó hetében megrendeztük 
az Országos Implom József Helyesírási 
Verseny iskolai fordulóját, amelyben idén 
18 tanuló mérette meg magát. az iskolai 
versenyt Krutki Evelin (10.B) nyerte meg, 
ő fogja képviselni gimnáziumunkat a me-
gyei fordulóban. a Megyei Matematika-
versenyben iskolánk tanulói is részt vettek. 
a 10.a osztályosok, Török Ramóna, Széles 
Tamás, Farkas András, holtversenyben a 
20. helyezést érték el, a 11.aB osztályból 
Schroth Anna szintén  megyei 20. helyezett 
lett. a versenyzők felkészülését schroth-
né Molnár zsuzsanna és németh ágnes 
tanárnő segítette. December 12-én szek-
szárdon, az I.Béla gimnáziumban rendez-
ték meg a „Sok víz lefolyik még a Dunán” 
elnevezésű megyei környezetvédelmi 
verseny döntőjét. a levelezős elődöntő 
alapján behívott csapatoknak a laborfel-
adatokat követően az előzetesen kiadott 
cikkeket feldolgozó számítógépes feladatot 
kellett megoldaniuk, majd bemutatták egy 

vizes élőhely környezetvédelmi problémá-
járól elkészített prezentációjukat. A 10.A 
osztályos Biró Laura, Széles Tamás és 
Győri Petra alkotta csapatunk megnyer-
te a versenyt. Felkészülésüket Wernerné 
győri andrea tanárnő segítette. az őszi 
vizsgaidőszakban az emelt szintű érettségi 
vizsgán elért szép eredményével sikerült 
a középfokú nyelvvizsgát megszereznie 
Schroth Annának (11.aB) német, Fábián 
Patriknak (11.aB) angol nyelvből. Patrik 
kimagasló, 96 %-os teljesítménye külön 
dicséretet érdemel! Középfokú nyelvvizs-
gát szerzett az őszi vizsgákon még Ignácz 
Janka (10.B.) és Győri Liána (10.a) is an-
gol nyelvből. 

Sport 
november 21-én szekszárd-Palánk volt a 
helyszíne a hagyományos Fair Play Kupa 
őszi fordulójának. Iskolánk focicsapata 
a II. helyezést érte el. a csapat tagjai vol-
tak: Lukács Dávid (10.B), Csopor Tamás, 
Papp Tamás, Kaszás Kunó (10.a) Flóde-
rer Károly (11.aB), Lovrity Ákos, Nagy 
Dávid, Pataki Róbert, Somosi Szabolcs 
(12.a). edzőjük Pálffy Pál tanár úr volt. 
ugyancsak november 21-én került sor a 
Kalász jános Városi  sportcsarnokban a 
Suli Kupa asztalitenisz-versenyre, ahol 
az alábbi eredmények születtek: a fiúknál a 
haladók között a 8.a osztályos Perjési Gyu-
la első, Szabó Bence második, Patonai Imre 
harmadik, Taksonyi Bálint negyedik lett; 
a kezdőknél Kiss Bátor lett az első, Varjas 
Balázs Bence a második, Patkó Zsombor  
holtversenyben Sárközi Somával  a harma-
dik helyezést érte el. az általános iskolás és 
gimnazista „vegyes párosok” versenyében 
a haladóknál Perjési gyuláék lettek az el-
sők, szabó Bencéék a másodikak, Patonai 
Imréék a harmadikak, a kezdőknél Takso-
nyi Bálinték győztek, Varjas Balázsék let-
tek a másodikak, Kiss Bánk Botond és Polt 
ádám a párjukkal együtt holtversenyben 
harmadikak lettek. november 24-én, szek-
szárdon rendezték meg az Asztalitenisz 
Diákolimpia megyei döntőjét, ahol isko-
lánk tanulói nagyon jó eredményt értek 
el: a IV. korcsoportos fiúk csapata – Perjési 
Gyula, Patonai Imre, Szabó Bence – az első 
helyezésével bejutott az országos döntő-
be. egyéniben Perjési Gyula 2., Patonai 
Imre és Taksonyi Bálint holtversenyben 3. 
helyezett lett. az V-VI. korcsoportos fiúk 
egyéni versenyében Kovács Róbert máso-
dik, Szabó Milán harmadik lett. December 
1-jén a szekszárdi I. Béla gimnázium ál-

tal szervezett Béla Kupa kosárlabda-tor-
nán a bátaszéki csapat a 2. helyezést érte 
el. a gézások közül Széles Tamás (10.a) és 
Schroth Anna (11.aB) is tagja volt a vegyes 
csapatnak. edzőjük Pomsár szilvia volt.

Polgármesteri fogadás 
December 19-én került sor a Városháza 
Házasságkötő termében az immár hagyo-
mányos polgármesteri fogadásra, ahol dr. 
Bozsolik róbert polgármester úr a „Fia-
talok a városért” 2018. évi várományosai-
ként köszöntötte azokat a fiatalokat, akik a 
tehetségükkel, teljesítményükkel hozzájá-
rultak városunk hírnevének öregbítéséhez. 
a II. géza gimnáziumból öt végzős tanu-
ló kapott meghívást a fogadásra: Biró ág-
nes, Fodermayer eszter, somosi szabolcs 
a 12.a osztályból, valamint sörös noémi 
és szabó Bálint richárd a 12. B-ből. Biró 
Ágnes a gimnáziumi évek alatt jó tanulmá-
nyi eredménnyel, példás magatartással és 
szorgalommal teljesített. az idegen nyel-
vek tanulása területén kiemelkedő munkát 
végzett. német nyelvből jeles előrehozott 
emelt szintű érettségije révén középszintű 
C-típusú nyelvvizsgát, angol nyelvből fel-
sőfokú C-típusú nyelvvizsgát szerzett. an-
gol nyelvből jeles emelt szintű érettségivel 
rendelkezik. a „szekszárd, ahogy én lá-
tom” filmes versenyen két alkalommal első 
helyezést ért el. Három alkalommal is részt 
vett a Besigheim- Bátaszék diákcserén, ez-
zel színesítve a két város testvérvárosi kap-
csolatát. Fodermayer Eszter kitűnő tanul-
mányi eredménnyel, példás magatartással 
és szorgalommal teljesítette a gimnáziumi 
követelményeket az elmúlt években. an-
gol nyelvből középfokú C-típusú nyelv-
vizsgát szerzett és jeles előrehozott emelt 
szintű érettségivel rendelkezik. Megyei és 
országos szintű tanulmányi versenyeken 
elért rangos helyezéseivel méltóképpen 
képviselte gimnáziumunkat és városunkat. 
Többek között az „Olvass velünk!” magyar 
irodalmi verseny országos döntőjében 
második helyezést elért csapat tagja volt. 
a „Múltba néző” történelemversenyben 
többször indult, második illetve harmadik 
helyezéseket ért el a megyei megmérette-
tésen. a Bse úszószakosztályának kiemel-
kedő munkát végző tagja. Somosi Szabolcs 
végig kitűnő tanulmányi eredménnyel, 
példás magatartással és szorgalommal tel-
jesítette gimnáziumi tanulmányait. német 
nyelvből jeles középszintű érettségit és kö-
zépfokú C-típusú nyelvvizsgát tett. angol 
nyelvből középfokú C-típusú nyelvvizsgá-
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H I T É L e TO K T a T á s

ezekben a napokban, ahogy közeledik 
az esztendő vége, a legtöbb ember meg-
áll egy pillanatra és elgondolkodik azon, 
hogy vajon hogyan tűnt tova ez az év is 
ilyen gyorsan… Mikor lett tél, amikor 
nemrég még a napsütötte fák alatt hűsöl-
tünk, vagy gyors pillantással rácsodálkoz-
tunk arra, hogy sárgulnak a levelek, ősz 
lett váratlanul. az idő bár folytonos, még-
is van, hogy gyorsan elrepül, míg máskor 
alig-alig vánszorognak a percek. eljött az 
év vége, a számvetés ideje… örömök, bá-
natok…Olyan emberek fordultak meg a 
klubban, akiktől rengeteget tanultam én 
is, legfőképpen magamról. Voltak szép 
pillanatok az évben, emlékezetesek, me-
lyeket sosem felejtünk. Csodaszép lett az 
előkertünk a városban élő vállalkozók se-
gítségével, ami nagy boldogságot okozott 
időseinknek, és gondolom, hogy erről 
jövőidőben is bátran nyilatkozhatok. Ma-
daraink szeretik a klub kertjét, fáit, télen 
is szép számban látogatják a madáretetőt.  
sajnos veszteségek is értek minket, olya-
nok mentek el, akiket szerettünk, de meg-

értettem, hogy csak ideig-óráig volt közös 
az utunk. nagy figyelmeztetés mindig… 
Élni kell! Most, ma, nem a tegnapban és 
nem a jövőnek. És persze jöttek újak, akik 
meglepetésként robbantak be a napjaim-
ba és részesei lettek a történetünknek. a 
klub történetének, melyben az állandó-
ság és biztonság előkelő helyet foglal el. 
szeretettel öleljük önkénteseinket, min-
den olyan embert, aki segíti munkánkat. 
Érdemes elgondolkodni azon, hogy így a 
hétköznapi apróságaink közepette, ame-
lyeket nem vagyunk képesek értékelni, 
mit is adott nekünk ez az év. az év végi 
leltárhoz segíthetnek a következő kérdé-
sek: Mi volt jó illetve rossz az évben?; Ha 
előzőleg készítettél éves tervet vesd ösz-
sze, hogy mit sikerült megvalósítanod, és 
mit nem. gondold át azt is, hogy vajon 
miért?; Mi az, amit most, visszagondolva 
másként csinálnál?; Találsz-e olyan prob-
lémát, élethelyzetet, ami már hosszabb 
ideje fennáll?; Volt-e olyan kellemetlen-
séged, nehézséged az idén, ami már ko-
rábban is megtörtént, csak más volt a szi-

tuáció, a szereplők, de a probléma lényege 
ugyanaz?; Miben fejlődtél, léptél előre az 
idén?; Mit tanultál meg ebben az évben? 
Volt-e valami tanulsága az évnek?. ami-
kor új naptárat teszünk ki a falra, más év-
számmal kezdjük a dátumot, reményked-
ve tekintünk az újévre, mint egy „tabula 
rasa”-ra, egy lehetőségre, amikor tiszta 
lappal indulunk, amikor magunk mö-
gött hagyhatunk dolgokat, amikor valami 
új és talán jobb kezdődik, amikor végre 
megvalósulnak az álmaink, vágyaink. Ér-
demes átgondolni, hogy mit szeretnénk 
elérni, megvalósítani a következő évben. 
a szó elszáll, az írás megmarad – szokták 
mondani. Ha tehát azt akarjuk, hogy tel-
jesüljön, írjuk le a terveinket egy füzetbe 
vagy naptárba. azzal, hogy leírjuk fonto-
sabbá, egyértelműbbé válik a cél. Olyan, 
mintha ígéretet tennénk magunknak.  Új 
tervek, új év, új és állandó programok a 
klubban. Kívánunk minden bátaszéki 
idősnek és családjaiknak kellemes ün-
nepeket, jó egészséget! Önkénteseink-
nek kitartást és erőt. Szeretettel… -Hódi-

S z É p K O R

ÉV VÉgI LeLTÁR

„elragadod őket, olyanok lesznek, mint 
reggelre az álom, mint a növekvő fű: reg-
gel virágzik és növekszik, estére megfony-
nyad és elszárad…. Taníts úgy számlálni 
napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” 
(zsoltárok 90,5-6.12); „ura így szólt hoz-
zá: jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű 
voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj, és osz-
tozz urad örömében!” (Máté 25,21); „ama 
nemes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam, végül 
eltétetett nekem az igazság koronája.” 
(2Timóteus 4,7-8); „Menjetek be a szoros 
kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az 
út, amely a kárhozatba visz, és sokan van-
nak, akik bemennek azon. Mert szoros az 
a kapu, és keskeny az az út, amely az életre 
visz, és kevesen vannak, akik megtalálják 
azt.” (Máté 7,13-14) 

az újév kezdetén legtöbbünk valamit 
megfogalmaz, hogy mire fogunk jobban 
figyelni, hangsúlyozni, és mit igyekszünk 
elhagyni a mindennapjainkból. a Biblián 
keresztül Isten ebben is bölccsé akar ten-
ni minket. az Ő szava hasznos az életünk 
megjobbítására, és felkészít az előttünk ál-
lókra. az alábbi alapelveket felismerhetjük 
a Bibliában: 1. az évfordulók segítenek át-
gondolni az életünket. Vegyük komolyan, 
mert alkalmas idők! 2. az életünk rövid-
ségén gondolkodva nő a bölcsességünk.  a 
nagyobb látószögből tisztább a nagykép, 
nem veszünk el a részletekben. 3. a életünk 
értékelését a hitben járásunkon mérjük. 
Tegyük fel a kérdéseket: Bízok Isten sza-
vában minden körülményben? Ismerem 
mindazt, ami megakadályoz abban, hogy 
Istenre hallgassak? győzök a Lélek által a 

küzdelemben? Mindezidáig kitartottam? 
elkötelezett vagyok a célig? 4. Fogalmazzuk 
meg az újévi tervünk! De ne áltassuk ma-
gunkat, az újrakezdéshez nem elég pusztán 
egy jó újévi fogadalom. át kell, hogy szője 
a mindennapjainkat! Figyelj az alábbiak-
ra épp ezért: a különböző életterületeid-
re, életszerepeidre nézve fogalmazd meg a 
célokat! a kevesebb sokszor több. Konk-
retizáld a terved! reális legyen terv (hol, 
mikor, hogyan?). a várt eredményt, válto-
zást is fogalmazd meg! Legyen valaki, aki 
rendszeres elszámoltathat, hogy hol tartasz! 
Imádkozva törekedj erre! Bízz Istenben! ne 
szűnj meg hálát adni, „ünnepelj Istenednek, 
... mert megáldotta Istened, az Úr minden 
termésedet és kezed minden munkáj át: ör-
vendezz tehát!” (5Mózes 16,15) 

áldás, békesség mindehhez, és boldog 
új évet!                                            Fekete Zoltán

ÚjÉVI FOgAdALmAK
ReFORmÁTuS egyHÁz

„TaníTs úgy számlálni napjainkaT, hogy bölcs szívhez jussunk!”

TDK-s előadás-sorozat
sümegi józsef igazgató úr folytatja az im-
máron hagyományos TDK-s előadás-so-
rozatát, a „Történelem emberközelben” 
címmel, melynek programja idén:

1. előadás: 2019. január 7. (hétfő)
A Jagellók a magyar trónon

2. előadás: 2019. január 21. (hétfő)
Magyarország 1514-ben

3. előadás: 2019. február 4. (hétfő)
Werbőczy István és a magyar jogfejlődés

4. előadás: 2019. február 18. (hétfő)
„Nemzeti nagylétünk nagy temetője,  

Mohács!”
Az előadások helye: a gimnázium  

auditóriuma. Kezdete: 18 óra 
a II. géza gimnázium Tudományos Di-
ákköre szeretettel hív minden érdeklődőt 
a fenti előadásokra.

„A gimnázium éjszakája”
az immár hagyományos „a  gIMná-
zIuM ÉjszaKája”  elnevezésű progra-
munkra január 25-én, 18:00-24:00 között 
szeretettel várjuk az érdeklődő városlakó-
kat is. 

Kérjük, előzetesen szíveskedjenek be-
jelentkezni az iskola titkárságán (Tel.: 
493-358), vagy a neidhardte@freemail.hu  
e-mail címen. 

val rendelkezik. Megyei és országos szintű 
tanulmányi versenyeken elért rangos he-
lyezéseivel méltóképpen képviselte gim-
náziumunkat és városunkat. eredményei: 
a „Curie” környezetvédelmi verseny terü-
leti döntőjében első helyezett csapat tagja 
volt, a „Curie” matematikaverseny területi 
döntőjének első helyezettje volt, a bonyhá-
di Petőfi sándor evangélikus gimnázium 
által szervezett „glasperlenspiel” német 
országismereti és kultúrtörténeti verseny 
országos döntőjében első helyezést ért el, 
az „Olvass velünk!” magyar irodalmi ver-
seny országos döntőjében  második helye-
zést elért csapat tagja volt. Bátaszék sporté-

letének is aktív résztvevője. Hosszú éveken 
keresztül a Bse karate szakosztályában 
edzett. 2013-ban a WaDO-KaI magyar 
bajnoki címét nyerte el, európa-bajno-
ki második helyezéssel is büszkélkedhet. 
Máig az úszószakosztály tagja, emellett a 
gimnázium futballcsapatának lelkes szer-
vezője és egyik legaktívabb játékosa. Há-
rom alkalommal is részt vett a Besighe-
im–Bátaszék diákcserén, ezzel színesítve a 
két város testvérvárosi kapcsolatát. Sörös 
Noémi tanulmányai során példás maga-
tartást és szorgalmat tanúsított. az úszás 
sportágban alkotott kiemelkedőt, többszö-
rös megyei bajnok, több alkalommal kép-

viselte sikeresen megyénket a Diákolimpia 
országos döntőjében. a Bse úszószakosz-
tályának kiemelkedő munkát végző tagja. 
Szabó Bálint Richárd eddigi gimnáziumi 
éveit jó tanulmányi eredménnyel, példás 
magatartással és szorgalommal teljesítet-
te. a versmondás terén alkotott kiemel-
kedőt. számos megyei szavalóversenyen 
ért el kitűnő eredményt, többek között a 
géza-napi megyei versenyeken, „az én 
Pannóniám” Kárpát-medencei vers- és 
prózamondó versenyeken.  a városi ren-
dezvényeken is több alkalommal örven-
deztette meg közönségét szavalataival.

Horváth Jánosné

jAnuÁRI pROgRAmeLôzeTeS
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Hagyományteremtő céllal rendezte 
meg a Bátaszéki sport egyesület az I. 
sportgálát. a Bse elnöksége tavalyi 
megválasztását követően már terv-
ként fogalmazott meg egy olyan ren-
dezvény megvalósítását, ahol mind a 
sportolók, mind a sportvezetők és a 
támogatók egy ünnepélyes, meghitt 
közegben találkoznak. ez az esemény 
valósulhatott meg november 30-án, 
ahol nagy ákos Bse elnök, Varjas 
zoltán elnök helyettes, és dr. Bozsolik 
róbert polgármester beszédét köve-
tően zenés verses műsorszámok, és a 
sportolók legjobb pillanatainak videós 
és fényképes felidézésével igazán meghitt 
és bensőséges pillanatokat élhettek át a 
résztvevők. a szónoklatokban elhangzott 
a sport értékteremtő és közösségformáló 
ereje, de a támogatóknak és a szülőknek 
címzett köszönet sem maradhatott el. a 

Bse elnökségének határozata értelmében 
4 szakosztályi és 4 korosztályban Bse dí-
jazott vehetett át kitüntetést. 

BSE szakosztályi díjazottak

a Karate szakosztály szakosztályi legjobb 
sportolója díját kapta Nagy-Jánosi Botond.

a Kosárlabda szakosztály szak-
osztályi legjobb sportolója díját 
kapta Komonyi Balázs.

a Labdarúgó szakosztály szakosz-
tályi legjobb sportolója díját kapta 
Kanalas István.

az Úszó szakosztály szakosztályi 
legjobb sportolója díját kapta Zol-
tán Nóra.

BSE egyesületi díjazások

a BáTaszÉK se elnöksége kitün-
tető „BSE év gyermek sportolója” 
díjazásban részesítette Bakó Bálint 
kosárlabda sportolót.

a BáTaszÉK se elnöksége kitüntető 
„BSE év serdülő sportolója” díjazásban 
részesítette Kiss Bánk Botond karate 
sportolót.

a BáTaszÉK se elnöksége kitüntető 
„BSE év ifjúsági sportolója” díjazásban ré-
szesítette Fodermayer Anna úszó sportolót.

a BáTaszÉK se elnöksége kitüntető 
„BSE év felnőtt sportolója” díjazásban ré-
szesítette Faller András labdarúgót.

Természetesen az edzői köszönetnyilvá-
nítások sem maradhattak el, melyet nagy 
ákos Bse elnök külön köszönt meg a Bse 
edzői gárdájának: antal jános Karate után-
pótlás edzőnek, Babos Csaba Karate után-
pótlás edzőnek, szilágyi Péter Karate után-
pótlás edzőnek, Pomsár szilvia Kosárlabda 
vezetőedzőnek, Matejcsek-Lerch Éva Ko-
sárlabda utánpótlás edzőnek, Csaba-Tóth 
zsófia Kosárlabda utánpótlás edzőnek, 
Dömse Dalma Kosárlabda utánpótlás edző-
nek, ruppert szilárd Kosárlabda utánpótlás 
edzőnek, Varjas zoltán Labdarúgó utánpót-
lás edzőnek, Tóbi István Labdarúgó után-
pótlás edzőnek, Tenczlinger Tímea Labdarú-
gó utánpótlás edzőnek, Tenczlinger Tamás 
Labdarúgó utánpótlás edzőnek, Cziráki gá-
bor Labdarúgó utánpótlás edzőnek, Brecska 
László Labdarúgó edzőnek, Lerch Béla Lab-
darúgó Felnőtt szakág vezetőnek, Bertalan 
anett Úszó utánpótlás edzőnek, Mezei réka 
Úszó utánpótlás edzőnek, Fodermayer esz-
ter Úszó utánpótlás edzőnek.

a rendezvényt egy minden igényt kielé-
gítő állófogadás zárt, ami jó alkalom volt a 
személyes gratulációk és a köszönetnyilvá-
nítások kifejezésére, a baráti kötetlen be-
szélgetésekre.                                      -akoszu-

s P O r TH I T É L e T

Krisztus király ünnepe
az egyházi év vége egy jó hónappal előbb 
érkezik el, mint a naptári év befejeződése. 
november végén, az advent első vasárnap-
ját megelőző vasárnapon, Krisztus király 
vasárnapjával zárul az év. az egyik leg-
fiatalabb egyházi ünnepünk ez, XI. Piusz 
pápa rendelte el a megemlékezést 1925-
ben. Maga a gondolat azonban nem újke-
letű: az első keresztény közösségek idejére 
vezethető vissza. a feltámadás dicsősége 
Krisztus méltóságát a királykoronázással 
hozza párhuzamba. az idén immár má-
sodik alkalommal került meghirdetésre 
Krisztus király ünnepe előestéjén a világ-
méretű szentségimádás, melyre előzetes 
regisztrációval az interneten lehetett je-
lentkezni. Több száz helyszínen, több tíz-

ezer ember vett részt az eseményen – köz-
tük mi, bátaszékiek is.

Gyertyagyújtás és rorate
a következő vasárnap pedig már a gyer-
tyagyújtásé, advent első vasárnapja, az új 
egyházi év kezdete. Új év, új utak elé állíthat 
bennünket. Minden ember élete utakból 
áll. néha egyedül haladunk az úton, annak 
nehézségeivel magunknak kell megküzde-
nünk. ezen az úton az egyedüli lábnyomok, 
nem feltétlenül elhagyatottságunkat jelzik... 
a legnehezebb utakon nem egyedül járunk, 
nem is saját lábunkon tesszük meg azokat... 
a bűnbánat is egy út, mindannyiunk útja, 
amelyen Isten vezet minket. az adventi idő-
szak célja az, hogy elindítson minket a bűn-
bánat útján. adventi utunk Betlehembe, a 

kis jézushoz vezet. Bűneink akadályként 
állnak ezen az úton, el kell őket távolítani, 
hogy tovább tudjunk haladni. erre szolgált 
az adventi időszak. az idei adventben is 
folytatódott a tavaly felelevenített régi, szép 
hagyomány: a hajnali mise. rorateként 
is emlegetik, vagy angyalmiseként, mivel 
szűz Mária tiszteletére mutatták be a virra-
dat órájában. elmegyünk fázósan, álmosan, 
étlen, a sötétben, és mire kijövünk, virrad 
már... az agapé, a forró tea mellett mintha 
valami más is megmelengetne a templom 
hidege ellenére: „Krisztus a felkelő na-
punk”. Másként indul egy ilyen reggel, más 
lesz egy ilyen nap, másként érkezünk így 
Betlehembe.                                                   ESJ

R ó m A I  K A T O L I K u S  e g y H Á z

az általános iskolások rozsnyay Mátyás 
emlékverseny sorozata decemberben, évek 
óta Bátaszéken rendezi meg a Mikulás Kupa 
sakkversenyt. Idén nemcsak Tolna megyé-
ből, hanem még nagykanizsáról is érkeztek 
játékosok a Bátaszéki Kanizsai Dorottya 
általános Iskola ebédlőjében megtartott 
eseményre. Iskolánkat Matejcsek Vajk, első 
osztályos tanuló képviselte, aki nyár óta sze-
relmese lett a sakknak. az alsónánai sakk-

tábor után egyenes út vezetett a korosztá-
lyos versenyeken ősszel elért helyezésekhez, 
mert Vajki rendszeres résztvevője a decsi 
regionális ifjúsági, valamint a bátaszéki 
felnőtt edzéseknek is. az eredmény most 
sem maradt el: korcsoportjában, a 8 éven 
aluli fiúk mezőnyében Matejcsek Vajk har-
madik lett. a kísérők részére meghirdetett 
felnőtt versenyen Rudolf László második 
helyezést ért el. gratulálunk!                 RLO

S A K K

mIKuLÁS KupA BÁTASzÉKen

B Á T A S z É K I  S p O R T  e g y e S ü L e T

I. SpORTgÁLA

www.bataszekse.hu
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Kiváló eredménynek számít Bognár Bar-
na második helye, ő nemrég töltötte be a 
12 éves kort (a 12-13 éves mezőnyben), 
és jócskán kb. 6-7 kg-al alatta van a -50 
kg-os kategóriának. a fiú csapat katások-
kal régóta dolgozunk együtt, de a csapat 
formációt egy hónapja raktuk össze, hát-
ha valamilyen eredmény kijön belőle. így 
lett. Izsák Bence aranyérme, mindenképp 
a bravúr kategória, mert bár ismerjük Ben-
ce képességeit, de nagyon erős mezőnyben 
lett megméretve. nagyon bízunk abban, 
hogy jövőre Magyarországon ezek a fiata-
lok, több társukkal kiegészülve, még jobb 
eredményt fognak elérni.” Eredmények: 
aranyérmes: Izsák Bence (10-11 +40 kg); 
ezüstérmes: Bognár Barna (12-13 -50 kg), 

Izsák Bence, Steigler Bence, Nagy Gergő 
(10-11 csapat kumite); bronzérmes: Steig-
ler Bence (10-11 -40 kg), Nagy-Jánosi Bo-
tond, Bognár Barna, Nagy Gergő (12-13 
csapat kata), 5. hely Bognár Barna (12-13 
kata), Nagy Gergő (10-11 -40 kg). Kivá-
lóan helyt állt és férfiasan küzdött Kovács 
zoltán. Köszönet Babos Csaba bírónak, 
a felkészítést segítő szakembereknek, a 
támogatóknak valamint az összes ottho-
ni szurkolónak, akik nélkül mindezek az 
eredmények nem születhettek volna meg.

Tatami Kupa
Miközben a versenyzőink egy része íror-
szágban küzdött, addig Kiss Bánk Botond 
itthon erősítette a csapatot, és hazánk 

egyik legnagyobb nemzetközi mezőnyét 
megmozgató Tatami Kupán versenyzett. 
Botit két kategóriába neveztük, a saját 12-
13 éves korosztályon kívül egyel feljebb a 
14-15 (kadet) évesek között is indítottuk. 
először az idősebbek között mérkőzött, 
ahol az előkelő bronzérmet szerezte meg, 
ami rendkívül bíztató a jövőre nézve. saj-
nos a küzdelmek közben vállsérülést szen-
vedett, ami lehetetlenné tette a további in-
dulást. így a saját tényleges kategóriájában 
már nem tudott kiállni, pedig nagyon jó 
esélyei lettek volna. ennek ellenére boldo-
gok voltunk, mert Boti már rengeteg nagy 
volumenű versenyen állt a dobogón, de va-
lahogy a Tatami Kupa érme még hiányzott 
a gyűjteményből, melyet egy a korábbinál 
sokkal nehezebb mezőnyben szerzett meg.

Bátaszéken  
Nukina Nobuyuki Sensei 

December 7-9-én ismét hazánkban tartott 
edzéseket nukina nobuyuki sensei, a Ma-
gyar Wado szövetség technikai instrukto-
ra, egykori japán egyetemi bajnok, aki mai 
napig a japán egyetemi válogatott szakmai 
stábjának tagja. Pénteki és szombati edzé-
seit követően a Mestert Bátaszékre tudtuk 
invitálni, ahol három edzést tartott kez-
dő-haladó felosztásban. nukina sensei 
kisugárzása, és technikai tudásának magas 
szintje minden résztvevőt lenyűgözött. 
a Mester is konstatálta, hogy a bátaszé-
ki felnövekvő generációban igen komoly 
potenciál lakozik, és megerősített abban 
bennünket, hogy jó úton haladunk ahhoz, 
hogy ismét egy nemzetközileg elismert 
ifjúsági csapatot „rakjunk össze”.    -akoszu-

K O S Á R

nagy lelkesedéssel vetik bele magukat a 
legkisebbek is a kosárlabda életbe. a Mi-
kulás idén „házhoz hozta” az óvodába 
szokásos vetélkedőjét, amikor az eddig 
tanultakra építve tudtak versenyezni a kis 
kosarasok. nagyon élvezték!  

U11 TMKSZ Nyuszi Kupa  
III. forduló

E csoport Bátaszéki Oroszlánkölykök - Ba-
bits Lurkók 12-66 (2-12,2-18,8-12,0-24) 
Baka-gidák – Bátaszéki Oroszlánköly-
kök 35-19 (6-4,17-6,5-4,7-5). Csaba-Tóth 
zsófia: „egyelőre nem sikerült győzelmet 
hozni újonc csapatunkkal, viszont a já-
tékunk képe sokat javult. Égetően fontos 
csiszolnunk a bedobásainkon, azokon mú-
lott mindkét meccs nagy különbsége, hi-
szen eladott labdáinkból könnyű kosarakat 
szereztek az ellenfelek. az egész csapatra 
jellemző volt a küzdeni akarás, és ilyen kis 
gyermekeknél meglepő módon nem szeg-
te kedvüket a nagy különbség, ami rend-
kívül dicséretes. ehhez a hozzáálláshoz 
hozzápakoljuk még a technikai tudást, és 
ígérem, a szezonban hozunk még nem egy 
győzelmet!” A csoport Bátaszéki Oroszlá-
nok-gyKse a: 36-40 (6-13,5-8,14-8,11-11) 
Báta széki Oroszlánok-Fürge nyuszik (KsC 
szekszárd) 40-46 (11-10, 4-8, 19-12, 6-16). 
Matejcsek-Lerch Éva: „Bár két vereséggel 
tértünk haza az „a” csoportos forduló-
ból, úgy gondolom tisztes helytállással, és 
emelt fővel jöttünk le a pályáról. nagyon 
büszke vagyok a csapatomra, akaraterejük, 
küzdeni tudásuk példaértékű! Izgalmas, 
színvonalas mérkőzéseket játszottunk el-
lenfeleinkkel, ahol a játékoskeret, illetve az 

edzésszámban is mások vagyunk!” Idén elő-
ször került megszervezésbe a Bse színeiben 
a sportgála, ahol mecénásainknak köszön-
tük meg egész éves támogatásukat, illetve 
jelenlétükben került sor az edzők megkö-
szöntésére, és Bse, illetve szakosztályi díja-
ink átadására. BSE év gyermek sportolója 
díjazásban Bakó Bálint részesült. részlet 
méltatásából: «Intelligenciája, a kosárlabdá-
hoz való hozzáállása, alázata az, ami igazán 

kiemeli társai közül. Bár a megyei bajnokság 
egyik legjobb játékosa, volt már díjazott is, 
ő azonban soha nem dől hátra, nem elég-
szik meg, tudja, hogy bőven van még hová 
fejlődnie. Igazi vezéregyéniséggé nőtte ki 
magát, aki a pálya mindkét oldalán a ma-
ximumot nyújtja, akiben bíznak társai, és 
aki minden csapattársát igyekszik bevonni 
a játékba.” A szakosztályi legjobb sporto-
lója díját Komonyi Balázs kapta. részlet 
méltatásából: „Balázs maga a lendület és 

lelkesedés. Legyen szó edzésről vagy baj-
noki mérkőzésről, mindig 100%-on pörög, 
az utolsó pillanatig küzd, még ha a hátrány 
behozhatatlannak tűnik is. jellemzően az 
ellenfél legjobb játékosát őrzi, állhatatossá-
gával, lábmunkájával, állóképességével ala-
posan meg is keseríti az életét.” A Fiatalok a 
városért díjazásra is jelölteket állított a szak-
osztály, Tóth Tarhos előd, Bozsolik sarolta 
és gáll Kristóf személyében. gratulálunk 

mindannyiuk példamutató munkájának, és 
köszönjük, hogy tehetségüket a Kosárlabda 
szakosztály színeiben kamatoztatják! Fenti-
ekről videós összefoglalóinkat, teljes terje-
delmű méltatásokat, edzői nyilatkozatokat, 
pontszerzőket Facebook oldalunkon olvas-
hatnak: https://www.facebook.com/bseko-
sarlabda/ elindult instagram-oldalunk is, 
#bataszekkosarlabda néven! Kérjük, köves-
se a bátaszéki kosárlabda-életet a közösségi 
médiában is!                                                -cstzs-

VeRSenyT ÉS díjAKAT HOzOTT A mIKuLÁS

K A R A T e

nemzeTKözI SIKeR KüLFöLdön ÉS IdeHAzA
a Bátaszék se Karate szakosztálya idén 
már több ízben bizonyított külföldi ver-
senyen, ezúttal Dublin volt a célállomás. 
november 23-24-án került megrendezésre 
a Federation european WadoKai Bajnok-
ság, melyre a Magyar Wado szövetség 17 
versenyzőt vitt, a keretben 6 bátaszéki ka-
ratéka kapott helyet. a pénteki nap, szo-
kásosan a meetingek jegyében telt, edző, 

bírói megbeszélések folytak, majd legvégül 
közgyűlés zajlott. utóbbi magyar vonat-
kozású napirendi pontot tartalmazott, hi-
szen 2019 októberében hazánk ad otthont 
a rendezvénynek, melynek főszervezője 
magam leszek. a szombati napon zajlott 
a verseny, melyre 480 regisztráció érke-
zett 13 országból. a bátaszéki csapat egy 
nagyon fiatal gárdával érkezett, az öt fiatal 

11 és 12 évesek, hatodik versenyzőnk vete-
rán kategóriában indult. „Úgy gondolom, 
hogy versenyzőink a várakozásokon felül 
teljesítettek. Bár benne volt a csapatban 
a jó szereplés, azért egy ilyen volumenű 
versenyen óvatosan kell bánni az előzetes 
esélylatolgatásokkal. szinte kivétel nél-
kül mindenki hozta azt, ami benne rejlik, 
többen felül is tudták múlni önmagukat. 
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Wágner sándor (Decs) – Kolompár Valentina (Bátaszék)
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gill jánosné Faidt Magdolna 1924
Miskéri Ferenc 1951
sipos Vilmos 1948
Holczmann Mária 1926
Dánfi Ferenc 1923
Bíró Ferencné Botár erzsébet 1931
szabó László 1948
göbő István 1953
Werner Mihályné Brenner erzsébet 1935
Köbli Tibor László 1934
Tatár józsefné Bogner erzsébet 1929

Michéli Bence 11.17.

AKÁR KEDVEZMÉNNyEL IS  
HIRDETHET 2019-BEN!
Várjuk hirdetők jelentkezését  
a Cikádor újság hasábjaira!

Érdeklődjön szerkesztőségünkben:  
Bátaszék, szent István tér 7., vagy  
a 74/493-690-es telefonszámon!
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Ingyenes

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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az uralkodása idején István még augusz-
tus 15-ét, Nagyboldogasszony napját 
avatta ünneppé: erre a napra hívta ösz-
sze székesfehérvárra a királyi tanácsot, és 
tartott törvénynapot, az élete végén ezen a 
napon ajánlotta fel az országot szűz Mári-
ának, majd 1038-ban ezen a napon hunyt 
el. az ünnep dátumát szent László király 
tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban 
VII. gergely pápa hozzájárulásával ekkor 
emeltették oltárra I. István relikviáit a szé-
kesfehérvári bazilikában, amely a szentté 
avatásával volt egyenértékű.I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342–

1382) kezdve augusztus 20. egyházi ün-
nepként élt tovább. Mária terézia (1740–
1780) a naptárakba is felvétette nemzeti 
ünnepként, továbbá Budára hozatta István 
kézfejereklyéjét, a szent Jobbot, amelyet 
minden év augusztus 20-án körmenetben 
vittek végig a városon.az 1848-49-es történelmi események 

után betiltották az ünnepet, hiszen szent 
István a független magyar állam jelké-
pe volt. 1860-ban ünnepelhették ismét, 
ami valóságos nemzeti tüntetéssé vált. az 
1867-es kiegyezés után az ünnepnap visz-
szanyerte a régi fényét. 1891-ben Ferenc 
József az ipari munkások számára is mun-
kaszüneti nappá nyilvánította, 1895-ben 
pedig a belügyminiszter rendeletére címe-
res zászlóval lobogózták fel a középülete-
ket augusztus 20-án.

a két világháború között az ünnep esz-
méje kiegészült a szent István-i, azaz a tri-
anon előtti Magyarország visszaállítására 
való emlékeztetéssel. 1945 és 47 között 
csak egyházi ünnepként engedélyezték. 
a kommunisták sem vallási, sem nemzeti 
hátterét nem vállalták, de a megszüntetése 
helyett tartalmilag változtattak rajta. Elő-
ször az új kenyér ünnepeként állították 
be, majd az alkotmányuk hatályba lépését 
időzítették új – szocialista – államalapítás-
ként 1949. augusztus 20-ára, így 1989-ig a 
Magyar Népköztársaság alkotmányának 
napjaként ünnepelték.a rendszerváltozással felelevenedtek a 

régi tradíciók. 1989 óta újra megrende-
zik a szent Jobb körmenetet a szent Ist-
ván Bazilikánál. az igazi rehabilitációt az 
1991. évi VIII. törvény jelentette, amikor 
augusztus 20-át az Országgyűlés hivatalos 
állami ünneppé nyilvánította, amelyet a 
2012-ben életbe lépett alaptörvény meg-
erősített.

az ünnep része Magyarország lobogójá-
nak felvonása után a honvédtisztek avatása 
a Kossuth téren, az elmaradhatatlan esti 
tűzijáték a Duna-parton, valamint az új ke-
nyér és az ország tortájának megkóstolása.

Ünnepi programaugusztus 19, vasárnap10:30-kor a református imaházban 
újkenyérért való hálaadó istentiszte-
letet tartanak.

augusztus 20, hétfőa nagyboldogasszony plébániatemp-
lomban 10:00-kor szentmisével, ezt 
követően a romkertben ökumenikus 
szertartás szerinti kenyérszenteléssel 
ünnepelhetünk.

INgyENEs

Augusztus 20..


