
12019. május 3.

ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k

XXIX. évfolyam 5. szám

2019. május 3.
Ingyenes

Bátaszéki gimnázium tetejében, ott ül 
László János feketében. Látod, babám, 
látod, ő is engem gyászol, mert meg akar-
nak vágni matematikából. Ezt harsogtuk 
1997 tavaszán humán osztályosként ab-
ban reménykedve, hogy a második mon-
dat végén megfogalmazott jóslat nem 
válik valósággá. Volt, akinek nem jött 
össze…

Vajon a mostani ballagók és érettsé-
gizők énekelnek még ilyeneket? Hozzájuk 
is odalép Tornóczki tanár úr, hogy meg-
nyugtassa őket, ha az írásbelin elhasalnak 
matekból, akkor a szóbeli vizsgán még 
van lehetőségük javítani? Izgulnak azon, 
hogy történelemből kegyes legyen hozzá-
juk a sors, és csak a Marx gazdaságfilo-
zófiája szavak ne szerepeljenek a fecnin, 
amelyikre a „B” tétel címét felírták? Lesz 
olyan mázlijuk, hogy a kisérettségin a 

táblára felvésett, úgynevezett kifejtős fel-
adat valamelyike szerepel majd az „éles 
bevetésen” is?  

Aligha. Azóta az érettségi vizsga rend-
szere is megváltozott, és hogy a javára 
vagy sem, azt mindenki eldöntheti maga. 

Valami azonban biztosan megmaradt: 
az izgalommal teli, de mégis reményteljes 
várakozás, a felfűtöttség érzése, a láz, a lel-
kesedés, amely a felnőtté válást megelőző, 
első nagy megmérettetés kötelező kelléke.

Tisztán emlékszem arra a mozzanatra, 
amikor az érettségit felügyelő elnök töröl-
gette a szemét, mert nem hitte el, hogy az 
osztályunk, a negyediKáOsZtály milyen 
eredményt produkált magyar írásbelin. 
még a környékbeli, nívósabbnak tartott 
középiskolákban sem sikerült hasonlót 
összehozni. Azt sem felejtem el, hogy azért 
kaptam hármast matekból – és mindjárt 
az első körben –, mert amikor schultzné 

tanárnő helyettesített, akkor bevasalta raj-
tunk a gyűlölt zöld könyvben szereplő téte-
leket, amelyekből kettő is szerepelt a vizs-
gán, pedig az egésznek csupán a töredékét 
sikerült lenyomni a torkomon. (nemrég 
elmondtam neki, hogy a mutatott ellen-
állással együtt milyen hálás voltam a kö-
vetkezetességéért.) Katartikus élmény volt 
számomra, amikor az irodalom szóbelin 
olyan tételt húztam, amelyiknek a léte-
zéséről nem is tudtam. ez állt a papíron: 
Mutassa be a határon túli magyar iroda-
lom egyik jeles képviselőjének a munkás-
ságát! Percekig nem tértem magamhoz, 
aztán kinyögtem az akkori kedvencem 
nevét, elszaladtak egy kötetért a könyvtár-
ba, és kaptam időt a téma kidolgozására. 
Amikor elkészültem, nagy levegőt vettem, 
és belekezdtem a mondandómba: Dsida 
Jenő erdélyi magyar költő. Dicséretes ötöst 
kaptam rá, és onnantól kezdve nem is ér-
dekelt, hogy milyen lesz a teljesítményem 
németből vagy földrajzból.

május eleje van, és azon gondolkozom, 
hogy milyen lenne, ha most kellene érettsé-
giznem. Vajon helytállnék? Venném az aka-
dályokat? Annyi minden megváltozott…

Abban is reménykedem, hogy a még 
éretlenek bebizonyítják, nem volt hiába-
való az elmúlt négy vagy hat év. Érdemes 
volt a bátaszéki gimnáziumot választani-
uk, ahol annak idején engem is emberré 
érleltek. 

Aztán felcsendül a gondolat, amelyet út-
ravalóul kaptunk, és amelyet én is adtam a 
saját tanítványaimnak, és a most érettsé-
gizőknek is kívánok a nagy megmérettetés 
mellé: „Őrizd meg szavak ifjúkori lendüle-
tét, a nemlét társtalanságát váltsd fel apró 
örömökre, s a szív mélyhangjait énekeld 
konok tüzeknél lázasabban!”              csötke

Ballag már a vén diák

Keressen bennünket a Facebookon is!       
www.facebook.com/bataszekvaros 
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Bátaszék Város Önkormány-
zata fon tosnak tartja, hogy a 
„Bátaszék Város Bora” magas 
presztízsű címmel támogassa a 
helyi borászok tevékenységét, 
melyet 2015. évtől kezdve kapják 
meg a kategóriájukban legjobb 
helyi borok. A díjak odaítélését 
a Bátaszék Térségi Hegyközség 
által kiírt borverseny előzi meg, 
melyet március 22-én tartottak. 
Az idei esztendőben 105 bor-
minta érkezett, vörösbor kategó-
riában 50, fehérbor kategóriában 37, rosé 
bor kategóriában 16 és siller borból 2 min-
tát adtak le. A szakértői zsűri három bi-
zottságának tagjai értékelés után 23 arany, 
32 ezüst és 23 bronz minősítést állítottak 
ki, valamint megválasztották a 2019-es év 
”Bátaszék Város Borát” is. Az ünnepélyes 
díjátadón nagy István, a Bátaszék Térségi 
Hegyközség elnöke elmondta, hogy a ma-
gyarországi borvidékek közül a szekszárdi 
Borvidék – és így a bátaszéki szőlőterület 
is – egyre meghatározóbb helyet foglal 
el. A minőségi borkészítés nagyon fontos 
a nehézségek ellenére is, hiszen nincs két 
egyforma év. Az időjárási viszonyok meg-
változásának következtében, amíg eddig a 

szőlő cukorfokáért kellett izgulni, úgy ma 
már a savakat kell figyelni a nedű készítése 
során A megváltozott körülmények ellené-
re is a borversenyen leadott számos kiváló 
borminta a bizonyítéka annak, hogy ezen a 
borvidéken is a megfelelő tudással és hoz-
záértéssel lehet szép borokat előállítani. 
Dr. Bozsolik Róbert polgármester nagyon 
fontosnak tartja azt a munkát, melyet a 
Hegyközség végez, és ezért is hívták életre, 
öt évvel ezelőtt a „Bátaszék Város Bora” 
kitüntető címet, mellyel a helyi borászatok 
munkáját ismerik el. A Bátaszéki Borna-
pok rendezvény elindítása mellett a pincé-
szeteknek ez az elismerés is egy lehetőség, 
ahol a tevékenységüket megmutathatják a 
nyilvánosságnak.

2019-ben így a következő pincészetek 
borai kapták a kitüntető címet:

„Bátaszék Város Fehérbora” – a 
Werner Pincészet 2018-as évjáratú 
Char donnayja.

„Bátaszék Város Rosé bora” – egy 
2018-as évjáratú Szekszárdi Kékfran-
kos a Mikóczi Pincészettől.

„Bátaszék Város Vörösbora” – az 
idei évben egy 2017-es Cabernet sau-
vignon a Garai Pincészettől.

A díjazott borokat a bátaszéki Tu-
risztikai Információs Pontban (Bátaszék, 
Budai u. 4.) lehet megvásárolni.                ok
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megkezdődött a 2019. évi városi költség-
vetés végrehajtása, ezen belül az évre ter-
vezett városüzemeltetési feladatok megol-
dása, és immár kézzelfogható, szemmel is 
jól látható eredményekkel szolgálhatunk. 
megújultak a városközponti közterek: 
a szabadság utcai kerékpárúttól a Báta-
széki Közös Önkormányzati Hivatalig az 
érintett utcarész kertterületét zúzott kővel 
szórták fel, és új növényeket telepítettek. 
A felújítási munkákat a Bát-Kom 2004 Kft. 
végezte. A bátaszéki köztemetőben találha-
tó belső út építése már folyamatban van, a 
rendelkezésre álló keretösszeget maximáli-
san kihasználják, hogy a lehető legteljesebb 
mértékben, méltóságteljes környezetben 
látogathassák az elhunyt hozzátartozók 
nyughelyét a családtagok. A tervezett kül-

területi munkák is eredményesen zárultak, 
a molyhos Tölgy útja melletti árokrekonst-
rukció következtében 680 folyóméter árok 
tisztítása, felújítása történt meg. A szilárd 
utak kátyúinak a rendbetétele az időjárás 
függvényében zajlik a Bonyhádi út és az 
Orbán-hegyi út közötti szakaszon. még 
április hónapban nekiállnak a szakembe-
rek a belterületi úthibák kijavításának. Fo-
lyamatosan zajlanak a Besigheim játszótér 
karbantartási munkálatai, a gumiból készült 
ütéscsillapító sziget elhelyezése is elstartolt, 
és megkezdődött a B-típusú sportpark épí-
tése is, amelynek köszönhetően 70 m2-nyi 
területen 10 darab fitnesz eszköz kerül ki a 
térre, amelyek segítségével újabb lehetőség 
nyílik a bátaszékiek számára a tartalmas 
időtöltésre, a sportolásra.                        csötke

Fejlesztések a városBan
Bátaszék város  önkormányzata

Bátaszékér t

Bátaszék város Bora

TiSzTElT laKoSSáG!
ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
2019-es évben az Önkormányzat, bruttó 
1 000 000 Ft -ot biztosít azon lakossági jár-
dák felújítására, amelyeknél az ingatlanok 
előtti járda szakasz 60%-nál nagyobb mér-
tékben rongálódott.

járdafelújítási kérelmüket a Bátaszéki 
Közös Önkormányzati Hivatal Városüze-
meltetési irodáján tudják benyújtani 2019. 
június 15. napig a „járdafelújítási kérelem 
2019.” dokumentum kitöltésével.

Dr. Bozsolik Róbert polgármester
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Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

Bátaszéken több olyan család is van, ahol 
a két világháború között valamelyik csa-
ládtag munkát vállalt Törökországban. 
Amikor a gazdasági világválság idején 
Törökország megszigorította a munkavál-
lalók beutazási engedélyének a kiadását, 
többen, hogy megtarthassák munkahe-
lyüket, felvették a török állampolgársá-
got. így tett az 1907-ben Bátaszéken 
született Pencz gyula is, akinek az 
új neve yunus Pense lett. 1942-ben 
megszületett Bilge nevű lánya, aki a 
vele egyidős erol erdemhez ment fe-
leségül. Házasságukból egy lány (Aj-
lan) és egy fiú (Ömer) született. Az 
egyik unoka, Ömer sokat álmodozott 
arról, hogy egyszer eljut nagyapja 
szülőhelyére, Bátaszékre. Felnőttként 
nekiállt megvalósítani gyerekkori ál-
mát. Interneten keresztül megtalál-
ta e sorok íróját és először nagyapja 
őseire volt kíváncsi. Hamar kiderült, 
hogy ugyan a nagyapa és mindhá-
rom testvére Bátaszéken született, 

de a dédapa még mórágyon látta meg a 
napvilágot református családban, a déd-
mama viszont katolikus családba született 
Kaposváron. A későbbi kutatások kiderí-
tették, hogy mórágy is csak egy „megál-
ló” volt a Pencz család őseinek útvonalán, 
mert oda meg Bátaapátiból kerültek… 
Ilyen családi előzmények után nem meg-

lepő, hogy Ömer erdem 2015-ben rászán-
ta magát egy magyarországi látogatásra, 
melynek állomásai Bátaszék, mórágy és 
Bátaapáti voltak. erre az útra elkísérte őt 
iráni származású felesége, Leyla emadi is. 
négy éve egy fél napos kirándulás után 
úgy köszöntek el tőlem, hogy szeretné-
nek még eljönni Bátaszékre és környékére. 

Több napot is szívesen itt töltenének, 
hogy jobban megismerjék azokat a 
helyeket, ahol a Pencz ősök éltek. A 
történet akár itt is happy enddel vég-
ződhetne, ha nincs további folytatá-
sa. A mellékelt fénykép 2019. április 
11-én készült Isztambulban és azt az 
eseményt ábrázolja, amikor Ömer 
erdem és családtagjai átveszik a ma-
gyar állampolgárságot! A honosítá-
si okiratot áder jános köztársasági 
elnök írta alá március 25-én. Ömer 
megígérte, hogy hamarosan ismét 
magyarországra látogatnak – ezúttal 
már magyar útlevéllel a zsebükben…   

Rudolf László családfakutató

c I V I L e K

Bátaszékrôl törökországBa – 
törökországBól Bátaszékre

A Vicze jános sport Közalapítvány és a 
Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság kö-
zös összefogásával 2016 óta zajlik a ciká-
dor TV videokazettáinak digitalizálása. A 
több mint 200 kazetta feldolgozását Pom-
sár Tamás majdnem két év alatt végezte el.  
A cikádor TV archívumában volt néhány 

8 milliméteres celluloid film is, melyek 
digitalizálása Budapesten történt meg az 
elmúlt hónapban. A kép és a hang szink-
ronizálása viszont már megint Pomsár 
Tamás feladata lesz. célunk az, hogy ezt 
a több száz órányi anyagot katalogizálás 
után elérhetővé tegyük az interneten.

m e g h í v ó
Tisztelettel meghívjuk tagjainkat és minden kedves érdeklődőt a 2019. május 19-én tartan-
dó megemlékezésünkre. 1939. május 18-án, azaz 80 éve égett le józseffalva. 1989 májusában, 
azaz 30 éve alakult meg a Bukovinai székelyek Országos szövetsége és a Bátaszéki székelyek 

Baráti Köre. Az ünnepség 10 órakor szentmisével kezdődik, majd a tájházban tartandó meg-
emlékezéssel folytatódik. mInDenKIT sZeReTeTTeL VáRunK!
2019. húsvétján  Tisztelettel: a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre elnöksége

meghívó
A Bátaszéki német nemzetiségi 
egyesület szeretettel vár minden 

kedves érdeklődőt 
A mAgyARORsZágI nÉmeTeK 

TAnÖsVÉny áTADó 
ünnePsÉgÉRe 

2019. május 19-én, vasárnap, 14 órai 
kezdettel a Piac térre.

* * * 
Köszönjük támogatóinknak 

a svábbálra felajánlott tombolákat!

Bátaszék mozgóképi emlékei

* * * 
Köszönjük, ha adója 1%-ával

Ön is a Bátaszéki Német Nemzetiségi 
Egyesületet támogatja!

Adószámunk: 19232018-1-17

FElhíVáS!
Ha valakinek a tulajdonában van bátaszéki témájú celluloid film vagy videokazetta, 
annak digitalizálását átvállaljuk, hogy ezzel is bővüljön Bátaszék mozgóképi emlékei-
nek tára,  és újabb helyi értékeket mentsünk meg az utókor számára! 

Rudolf László (Telefon: 06-30-913-8714) 
Vicze János Sport Közalapítvány Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság
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K Ö n y V

április első hetében a 
könyvtár vendége volt 
Arató Vera, a Detektív 
Kiadó vezetője, az Orosz 
krimik sorozat fordítója. Detektív kiadó, 
orosz krimik – ráadásul sorozatban, és a 
fordító, aki mindent a kezében tart. A talál-
kozásra készülve mi sem egyszerűbb, mint 
kiválasztani egy krimit, esetünkben orosz 
krimit, a Detektív Kiadó kiadásában, Ara-
tó Vera fordításában, és persze ne feledkez-
zünk meg az íróról, pontosabban írónőről: 
Alekszandra marinyináról. Kényszergyil-
kosság volt a kiválasztott krimi címe. mint 
a találkozón kiderült, a fordító ezt a művet 
fordította elsőként. Amit számos más kri-
mi követett, mind marinyina művei, aki 
a modern orosz krimi műfajának egyik 
megteremtője. És olvasás közben megfo-
galmazódtak a kérdések: miért pont orosz 
nyelvről fordít? mert anyanyelve. Krimi 
– nehéz műfaj, nehéz téma, mennyire vi-
seli meg? marinyina jól ír, nem részletezi 
a bajokat… cím, pl. Kényszergyilkosság: 
egy az egyben fordítva, vagy alkotói sza-
badság? Igen, ezt a címet a fordító, Arató 
Vera adta. miként zajlik a fordítás, fejeze-
tenként halad? Vagy az érdekesebb részek-
kel kezd? sorban halad, miután többször 
elolvasta a fordítandó munkát.  És még 
több kérdés: Van-e szakmai tömörülésük a 
fordítóknak? mennyire ismerik egymást a 
fordítók? milyen segédeszközöket használ, 
ha nem találja a megfelelő kifejezést? (Per-
sze hogy nem szótáraz, mint azt gondolta 

a könyvtáros!) mennyire kell 
ismernie az adott nép kultú-
ráját, történelmét, melynek a 
nyelvén fordít? Lábjegyzetben 

a fordító megjegyzései. ezek kötelező kel-
lékei a fordításnak, vagy egyszerű figyel-
messég az olvasó felé? átlagosan mennyi 
időt vesz igénybe egy mű fordítása? És 
miért pont Alekszandra marinyina mun-
kái? És persze a könyv külső, fizikai megje-
lenése? Igen, az is nagyon fontos, mondja 
Arató Vera. Kérése az Orosz Krimik so-
rozat borítótervével kapcsolatban az volt: 
legyen benne valami oroszos, és derüljön 
ki, hogy ez krimi. Bizton állíthatjuk, ké-
rése teljesült. A borítóterv adott ötletet. 
Találkoztunk már írókkal, kiadóval, most 
már fordítóval is, de a könyvek világában 
vannak még lehetőségek. Legközelebb szí-
vesen találkoznánk a Keresztély gyula Vá-
rosi Könyvtárban neves illusztrátorral is. 
Ötleteink pedig vannak.

Legközelebb arról írunk, miért Kény-
szergyilkosság volt a krimi címe, és a máju-
si lapban azt is eláruljuk, ki lesz az ünnepi 
Könyvhét 2019 vendége könyvtárunkban.

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

Mini Galéria
mOLnáR PALKó – mATcHBOXOK

megtekinthető: májusban

Városi gyermeknap
május 25-én, szombat délután, 

a Besigheim játszótéren.

k ö n y v t á r

vendégünk volt arató vera
Shannon Mckenna Schmidt–

Joni Rendon:
Regényes úti célok – irodalmi 

emlékhelyek világszerte
mondják, hogy a jó könyv olyan helyekre 
repít, ahol soha életünkben nem jártunk. 
milyen igaz! A Regényes úti célok olyan 
tájakon, helyszíneken csábít felfedezőút-
ra, amelyek annak idején zseniális írókat 
ihlettek meg. Több mint félezer európai 
és amerikai helyszínre elrepülhet, mi 
több, a kalandozásai során a megidézett 
alkotók életének alig ismert, a tárgyalt 
helyszínhez kötődő mozzanataival is 
megismerkedhet. megtudhatja például, 
hogy ernest Hemingway egy velencei 
csatorna partján, pezsgőt kortyolgatva 
olvasgatta a halálhíréről szóló újságcik-
keket, miután az afrikai szafarija során 
két repülőgép-szerencsétlenséget is túl-
élt. A Regényes úti céloknak ugyanolyan 
jó helye lesz az utazóbőröndben, mint a 
könyvespolcon, hiszen a lapjain páratlan 
tehetségű írók ihletadó tájai elevened-
nek meg. A Brontë nővérek lápvilága, 
Wordsworth nárciszoktól tarkálló 
Tóvidéke, Dosztojevszkij komor köd 
ülte szentpétervári utcái, és persze Krú-
dy régi Pest-Budája, Petőfi sándor és 
Lázár ervin jegenyés tolnai tája, Tamási 
áron Hargitája.

Ha a bátaszéki olvasónak kedve tá-
mad egy kis irodalmi utazásra, nagy írók 
nyomába eredhet, felkutathatja szeretett 
tollforgatója mindmáig létező és műkö-
dő kedvenc éttermét, fogadóját, kocsmá-
ját és szálláshelyét, sőt imitt-amott a még 
hátrahagyott ingóságaikat is megtekint-
heti. csötke

könyvajánló

a KÖzTáRSaSáGi ElNÖK KiTŰzTE az EURÓPai PaRlaMENT TaGJaiNaK 
2019. ÉVi VálaSzTáSáT

A szavazás napja: 2019. MáJUS 26. – a szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
nÉVjegyZÉK: A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről 
és idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg. Az európai 
unió más tagállamának választópolgára – ha magyarországon lakóhellyel rendelkezik – 2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe 
vételét a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző).

AjánLás: A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát. A listaállításhoz legalább 
20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. egy választópolgár több listát is ajánlhat.

sZAVAZás: a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szava-
zóhelyiségben. A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől távol tar-

tózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön magyarország 
külképviseletein adhatja le szavazatát. Szavazni egy listára lehet.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. Nemzeti Választási Iroda

hirdetmény
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A Bátaszéki Kanizsai Dorottya általános 
Iskola és a Tolna megyei matematikai Te-
hetséggondozó Alapítvány a Bolyai jános 
matematikai Társulat Tolna megyei tago-
zatával együttműködve 2018. szeptember 
első napjaiban meghirdette a XXX. Bá-
taszéki matematikaversenyt az általános 
iskolák 3-8. osztályos tanulói, valamint a 
velük azonos korú gimnazisták részére. 
Az ország 13 megyéjéből és a fővárosból 
összesen 84 iskola mintegy 800 tanulója 
nevezett a háromfordulós 
versenybe. Bekapcsolódtak 
a versenybe még a hatá-
ron túlról is: 16 iskola közel 
250 tanulója Az első (isko-
lai) fordulóra 2018. október 
16-án került sor. A legalább 
40%-os teljesítményt elért ta-
nulók jutottak a második for-
dulóba. A második (területi) 
fordulót 2019. január 14-én, 
51 helyszínen (határon innen és túl) 600 
tanuló részvételével rendeztük meg. A má-
sodik fordulóban megírt dolgozatok javí-
tását a megyei versenybizottság végezte. A 
döntőbe 144 tanuló kapott meghívást a két 
fordulóban elért összteljesítményük alap-
ján, közülük 1 felvidéki és 4 vajdasági diák.  
A rendezvényt 845-kor mészáros István 
intézményvezető, és dr. Bozsolik Róbert 
polgármester nyitották meg a zsúfolásig 
megtelt aulában. A XXX. Bátaszéki mate-
matikaverseny döntőjét 2019. március 22-
én, 9-11 óráig Bátaszéken az általános is-
kolában rendeztük meg. minden tanuló a 
versenydolgozatára egy négyjegyű számot 
és egy jeligét írt rá. Az öt feladat megoldá-
sára 120 perc állt a tanulók rendelkezésére. 
A dolgozatok hibátlan megoldásával 50 
pontot lehetett szerezni. A háromfordu-
lós verseny feladatlapjait összeállították: 
az 5. és 6. osztályosokét  juhász nándor 
tanár (szeged),  míg a 3. és 4. osztályosok 
illetve a 7. és 8. osztályosok részére Káro-
lyi Károly tanár (Bátaszék). A feladatlapok 
szövegszerkesztését, a geometriai ábrák 
elkészítését és a feladatsorok lektorálását 
Kunovszki Péter okleveles vegyészmérnök 
(Budapest) végezte. Amíg a versenyzők a 
dolgozatot írták, az alatt a kísérő tanárok 
és a szülők dr. Katz sándor matematika 
tanár (Bonyhád) előadását hallgathatták 
meg: „Játékok a problémamegoldó készség 
fejlesztéséhez” – címmel. 11 óra után a ver-
senybizottságok megkezdték a dolgozatok 

javítását. Az egyes 
évfolyamokon a 
versenybizottság-
ba olyan kiváló 

kollégák kerültek, akiknek a tanítványai 
azon az évfolyamon nem versenyeztek, 
ahol a kolléga versenybizottsági tag volt. 
így a szubjektivitás semmiképpen sem 
jelenhetett meg a versenybizottság mun-
kájában. A versenybizottsági tagok jól 
együttműködve, jó munkát végeztek.

Az egyes évfolyamokon a versenybizott-
ság tagjai voltak: (kiemelten szerepel a cso-
portvezető neve) 3. osztály: Fűrész János-
né (Budapest), Fűrész jános (Budapest), 4. 
osztály: Brenyó Mihályné (Kecskemét), 
gráma jánosné (Bátaszék), nagyné Fekete 
Tünde (Bátaszék). 5. osztály: Juhász Nán-
dor (szeged), nagy Tibor (Kecskemét), 
süveges-szabó marianna (Budapest), ju-
hász nándorné (szeged),  Kunovszki Péter 
(Budapest), 6. osztály: Csordás Mihály 
(Kecskemét), Knorrné skapér Éva (Bu-
dapest),  Bajcsi Barnabás (Lakszakállas), 
csötönyi nóra (szekszárd), szatmári Imre 
(mohács), 7. osztály: zsilvölgyi márta 
(Budapest), Bogdányné Pigniczki erzsé-
bet (Kecskemét), Fodor mária (Budapest), 
Breining Beáta (Bonyhád), Kovács gaba-
riella (Budapest), 8. osztály: Egyed lász-
ló  (Baja), csordásné szécsi jolán (Kecs-
kemét), dr Katz sándor (Bonyhád), Lányi 
Vera (Pécs), Tigyi István (szeged). 

míg a versenybizottságok a dolgozatok 
javítását végezték, addig a versenyzők, a 
kísérő tanárok és a szülők részére ebéd 
utáni szabadidős programról gondoskod-
tak a szervezők. A nagyszámú érdeklődő 
útja a katolikus templomba vezetett, ahol 

sümegi józsef, a bátaszéki II. géza gim-
názium igazgatója ismertette a látnivaló-
kat, majd a romkertet és a tájházat is meg-
tekintették. A csoportot Kemény Lajos, 
nyugalmazott igazgató vezette. A verseny 
eredményhirdetése 14 órakor kezdődött 
az általános iskola zsúfolásig megtelt au-
lájában. A döntő valamennyi résztvevője 
oklevelet és matematikai feladatgyűjte-
ményt kapott. Az első három helyezett 
tanulók további értékes könyveket kaptak. 
Az I. helyezettek részére Bátaszék Város 
nevében értékes számológépet adott át dr. 
Bozsolik Róbert polgármester a jubileum 
alkalmából. A Bátaszéki Kanizsai Dorottya 
általános Iskolából 3 tanuló jutott a dön-
tőbe: Tóth Vászoly 3.osztályos – 5. helyen 
végzett, Puskás Donát 4.osztályos – 4. he-
lyen végzett, Mattenheim liza 4.osztályos 
– 6. helyen végzett. mindhárom tanulónak 
gratulálunk a szép teljesítményhez!

A díjakat és a jutalmakat átadták: mé-
száros István intézményvezető (Bátaszék), 
Brenyó mihályné tanár (Kecskemét), ju-
hász nándor (szeged), a Bonifert matema-
tikaverseny vezetője, Bajcsi Barnabás tanár 
Lakszakállas (szlovákia), Kunovszki Péter 
vegyészmérnök (Budapest), dr Bozsolik 
Róbert Bátaszék város polgármestere.

Kunovszki istván Matematikai 
Emlékdíj

A bátaszéki versenyen harmadszor került 
átadásra a Kunovszki istván Matematikai 
Emlékdíj. Kunovszki István a mohácsi, 
Kisfaludy Károly gimnázium matemati-
ka-fizika szakos tanára volt, 2016 októ-
berében, 56 évesen elhunyt. családja az 
ő emlékére alapította a díjat. Kunovszki 

a XXX. Bátaszéki matematikaverseny 

m A T e m A T I K A
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Keressen bennünket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 

s Z O L g á L A T

István 2000-től tagja volt az Országos Bá-
taszéki matematikaverseny döntő zsűri-
jének, 2005-től lektorálta és szerkesztette 
a verseny feladatlapjait, és ő lektorálta a 
2009-ben megjelent Bátaszéki matemati-
kaversenyek 2000-2008 c. kötetet is. A dí-
jat a tanár úr fia, Kunovszki Péter adta át, 
aki diákként több alkalommal is sikeresen 
szerepelt a bátaszéki versenyen, édesapja 
helyett most ő szerkesztette és lektorálta a 
feladatokat. A díjazott a legeredményesebb 
6. osztályos tanuló Maróti-agóts Mátyás, 
a Zuglói Hajós Alfréd magyar-német Két-
tannyelvű általános Iskola tanulója. 

A XXX. Bátaszéki matematikaverseny 
legnagyobb anyagi támogatói: Bátaszék 
Város Önkormányzata, Bátaszék; mATe-
gye Alapítvány, Kecskemét; Bolyai jános 
matematikai Társulat, Budapest. Támo-
gatták még: Alisca Bau Kft., szekszárd; 

Bodrogi és Társa Kft., szekszárd; Keskenyi 
Földtulajdonosi Vadásztársaság, Pörböly; 
TARR Kft, szekszárd.

A határon túli versenyzőket, kísérő ta-
nárokat, szülőket, valamint azokat a ma-
gyarországi résztvevőket, akik már a ver-
senyt megelőző napon a városba érkeztek, 
vendégül látták, szállást biztosítottak ré-
szükre: 

Kürtösi Krisztián bátaszéki plébános
Kemény Lajos nyug. isk. igazgató

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, 
akik valamilyen módon és formában tá-
mogatták, segítették a munkánkat, akik 
azon tevékenykedtek, hogy ez a városi ren-
dezvény minél sikeresebb legyen. 

Bátaszék, 2019. április 9. 

Károlyi Károly alapítványelnök 

Emléklapot vehetett át Károlyi Károly, a 
Tolna Megyei Matematikai Tehetséggon-
dozó alapítvány kuratóriumának elnöke

A XXX. Bátaszéki matematikaverseny 
jubileumi döntőjének megnyitóján, sok 
éves, kiemelkedő színvonalú munkájáért 
Károlyi Károly tanár úrnak, az alapítvány 
elnökének egy szép emléklapot nyújtott át 
dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék Város pol-
gármester.

v é d ô n ô i  s z o l g á l a t

A kiszámíthatóság a gyermekek életének 
egyik legfontosabb oszlopa, ezt pedig nem 
érhetjük el következetes napirend nélkül. 
Vannak szülők, akik úgy érzik, hogy jobb, 
ha teljesen szabadon hagyják gyermekük 
napjainak folyását, hogy mintegy a kicsi 
mindennapos szokásai (mikor lesz éhes, 
mikor álmosodik el vagy épp kel fel magá-
tól) alakítsák ki a napok struktúráját. mind-
ezt általában makulátlan jó szándékból te-
szik, mert nem akarják idejekorán szigorú 
keretek közé szorítani a babák (vagy kis-
gyerekek) oly irigyelni valóan kötetlen éle-
tét. ez azonban nem jó döntés: a világosan 
megszabott, kiszámítható napirend ugyan-
is egyáltalán nemcsak a szülők kényelmét 
szolgálja, hanem az egyik legfontosabb tá-
masz a gyerekek első néhány életévében.

Biztos pontok
A napirend (amelybe a reggeli ébredés, a 
délutáni alvás, az esti lefekvés, az étkezé-
sek, a játék és a fürdés ideje mindenképpen 
beletartozik) mindenekelőtt a biztonság és 
a stabilitás érzetét adja át a gyerekeknek. 
A számukra még oly sok ismeretlen és új 
elemmel teli, sokszor riasztó világba a ki-
számíthatóság tapasztalatát hozza el – ami 
lehet, hogy a felnőtteket untatja, a gyere-
kek kaotikus világában azonban egyáltalán 
nem ezt a hatást eredményezi. Ráadásul 
mindenekelőtt a szüleiken keresztül kap-

ják meg, ami érthetően megnyugtatja őket. 
erre a pozitív tapasztalatra lehet építeni 
egyébként majd akkor is, amikor valami-
lyen intézménybe, például bölcsődébe ke-
rülnek, ahol más emberek vigyáznak rájuk 
helyettünk. mi nem leszünk ott velük – de 
a jól strukturált, ismerős napirend elkíséri 
őket. A következetes napirend nagyon nagy 
mértékben fejleszti a babák belső, ösztönös 
időérzékét, ez pedig megkönnyíti számuk-
ra az elalvást, az étkezést és a rendszeres 
ürítést – vagyis mindazt, amitől boldogab-
bak és nyugodtabbak lesznek. ez pedig igaz 
marad a későbbiekben is. Higgadtabban 
fogja például viselni, ha valami számára 
traumatikus esemény történik (testvér szü-
letése, költözés, új intézmény választása, 
válás), amikor pedig nagyjából másféléves 
korától egyre inkább a nemet mondással, 
az ellenszegüléssel próbálgatja majd a saját 
akaratát, elfogadott, megszokott napirend-
re építve sokkal könnyebb lesz megértetni 
vele, hogy este például már nem játszhat 
tovább, mert mennie kell fürödni. másfelől 
pedig tudni fogja, hogy bizonyos esemé-
nyek biztosan bekövetkeznek a napjában, 
amitől egészségesen izgatottá válik: mindig 
lesz mit várnia.

Stabilitás és rugalmasság
A naponta megismételt apró családi rituá-
lék (például az elalvás elé beiktatott mesék, 

dalok, játékok) rendkívül lényeges kötelé-
ket szőnek a gyerekek és a szüleik között, 
de a napirend ezen túl is hatással van a 
kisgyerekek társas, érzelmi és kognitív 
képességeinek fejlődésére. megfigyelések 
szerint a jól strukturált napirend szerint 
élő gyerekek magabiztosabban létesítenek 
kapcsolatot a környezetükkel és a körü-
löttük lévő emberekkel akkor is, ha nem a 
családtagokról vagy a családi környezetről 
van szó. A napirendnek nem kell merev-
nek lennie: ha valami nem működik, vagy 
világos, hogy változtatást igényel, akkor 
változtassunk rajta bátran – de utána tart-
suk be az új rendet. A gyerekek számára az 
is fontos tudás lesz, hogy mely pontokon 
és miért lehet változtatni: például hogy a 
hétvégék különböznek a hétköznapoktól, 
vagy ha jelzik nekünk, hogy valamivel 
nem elégedettek, akkor odafigyelünk erre, 
és ha ésszerű, alkalmazkodni tudunk az 
igényeikhez. ezzel a tudással könnyebb le-
het elérni, hogy a változások ne billentsék 
ki őket annyira az érzelmi egyensúlyuk-
ból, miközben pedig a napirendjük stabil 
és képlékenyebb pontjairól beszélgetünk 
velük (például arról, hogy miért fontos 
minden étkezés előtt kezet mosni, vagy, 
hogy miért szükséges időben lefeküdni), a 
kommunikációs készségeiket is erőteljesen 
fejlesztjük. 

Takácsné Biró Tímea védőnő

a napirend FontosaBB, mint hiszed
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erre az időszakra kimerülnek a tartalékok, 
ezért fokozottan kell figyelni a vitamin- és 
ásványi anyag pótlásra! 

Aki nem kezdte el ez ideáig, azt ta-
nácsolnám, hogy most kezdje el, amely 
kombinált vitamin pótlást jelent, és amit 
legalább 3 hónapon át célszerű alkal-
mazni.

Figyeljünk a fényvédelemre! Aki min-
den nap használ fényvédőt a gyermekénél, 

az ne felejtse el, hogy ügyelni kell a 
D-vitamin pótlásra is.

nézzük át az oltási könyveket: 
Kullancs elleni védőoltás? emlékez-
tető? Vagy akár elkezdeni?

Ha nyaralást tervezünk külföldön 
júniustól – érdeklődjünk az aktuális 
védőoltásokról!             

dr. Omacht Erika 
gyermekorvos

g o n d o z á s i  k ö z p o n t

g O n D O Z á s

A médiában szinte minden nap lehet látni 
és hallani olyan eseteket ahol gyermekeket 
bántalmaztak, vagy elhanyagoltak. min-
denkiben megfogalmazódik az a kérdés: 
hogy történhetett meg? A következő gondo-
latban már keressük a felelősöket. sok eset-
ben a családsegítőket emlegetik, hogy miért 
nem intézkedett; hogy hol volt olyankor, 
amikor az esetleges tragédia megtörtént.  
A gyermekek jogait és érdekeit nem egy 
személyben a családsegítő védi! A családse-
gítő munkáját a jelzőrendszeri tagok segítik.  
A család- és gyermekjóléti szolgálatoknak 
törvény által előírt kötelezettségük, hogy 
az észlelő- és jelzőrendszert működtessék.  
A jelzőrendszer működésének a célja az 
egyének, családok, gyermekek problémái-
nak időben történő felismerése, és azok mi-
hamarabbi enyhítése és megoldása.

Kik a jelzőrendszeri tagok? 
• az egészségügyi ellátórendszer (védőnői 

szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekor-
vos, kórház)

• személyes gondoskodást nyújtó szolgál-
tatók (családsegítő szolgálat, a családse-
gítő központ, időellátást nyújtó szolgál-
tatók); 

• nevelési-oktatási intézmények (bölcső-
de, óvoda, iskolák)

• rendőrség; 
• pártfogó felügyelői szolgálat
• lakosság
• egyesületek, alapítványok, társadalmi 

szervezetek; egyházak, stb.

ezen intézmények és személyek 
felelősségét tartjuk kiemelkedő-
en fontosnak – a törvényi elő-
írások értelmében kötelesek 
jelzéssel élni a gyermekek 
veszélyeztetettsége esetén a 
gyermekjóléti szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatónál, illetve 
hatósági eljárást kezdemé-
nyezni a gyermek bántalmazása, 
illetve súlyos elhanyagolása vagy 
egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása, 
továbbá a gyermek önmaga által előidé-
zett súlyos veszélyeztető magatartása ese-
tén. A törvény emellett a tagok számára 
együttműködési és kölcsönös tájékoztatá-
si kötelezettséget ír elő. A legtöbb jelzés, 
kiskorúak esetében a köznevelési intéz-
ményektől (óvoda, iskola), a gyermekek 
napközbeni ellátást végző szolgáltatóktól 
(bölcsőde) és az egészségügyi szolgálta-
tást nyújtóktól érkezik a szolgálathoz. 
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel egyéb-
ként bármely állampolgár, és a gyermekek 
érdekeit képviselő társadalmi szervezet 
is élhet. A gyermekek helyzetüknél fog-
va sok esetben nem tudják elmondani, 
illetve jelezni, ha valami történt velük, 
bántja őket valaki, ezért a felnőttek és a 
jelzőrendszeri tagok kötelezettsége, hogy 
a gyermekekkel kapcsolatos problémákat 
észleljék. A család-és gyermekjóléti szol-
gálat munkatársai részéről azt érezzük, 
hogy egyre inkább szükség van az össze-
fogásra, mellyel a segítők hatékonyabban 

tudják a problémákat feltárni, a 
kialakult helyzetet kezelni, 

és közös erővel keresni a 
megoldást. Az elmúlt évek 
tapasztalatai, valamint a 
statisztikai adatok mutatói 
alapján elmondható, hogy 
egyre több állampolgártól 

kapunk jelzést, bejelentést 
olyan esetekről, ahol azt érzik, 

hogy szükség van külső segítségre. 
ez akár példa értékű is lehet a mai rohanó 
világban, hiszen mindennap látjuk, hogy 
emberek telefonjaikba bújva köszönés 
nélkül mennek el egymás mellett az utcán. 
Az állampolgároktól kapott jelzésekre 
mondhatnánk azt is, hogy megnyugtatóak 
a szolgálat munkatársai számára, hiszen 
ez azt jelenti, hogy az emberek figyelnek 
egymásra, fontos számukra a másik. A 
szolgálatunkhoz beérkező jelzéseket és a 
jelzést tevő személyét, az adatvédelmi tör-
vényre való hivatkozással, a családsegítők 
zártan kezelik. minden esetben elmond-
ható, hogy munkánkat akkor tudjuk a 
leghatékonyabban végezni, ha megfelelő 
időben elegendő információhoz jutunk 
a segítségre szoruló gyermekekkel vagy 
családokkal kapcsolatban.  Fontos, hogy 
figyeljünk egymásra és a gyermekekre, az 
idősekre, a bármilyen fogyatékkal élőkre, 
akik védtelenek és kiszolgáltatottak is le-
hetnek, akik sorsa sok esetben a felelős és 
tudatos felnőttek kezében van. 

Zoltánné Szabó Viktória – családsegítő

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

itt a tavasz és talán a nyár is!?

jelzôrendszer mûködtetésének a Fontossága 
a Család- és gyermekjóléti szolgálatnál
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Magyarországi Német 
Vers- és Prózamondó Verseny 

A Tolna megyei német Önkormányzatok 
szövetsége egyesület és a szekszárdi Die-
nes Valéria általános Iskola Valéria Dienes 
grundschule 2019. április 2-án, a szek-
szárdi Dienes Valéria általános Iskolában 
tartotta a magyarországi német Vers- és 
Prózamondó Verseny Tolna megyei dön-
tőjét. Iskolánkat storcz Boglárka 5/c osz-
tályos tanuló képviselte. egy szabadon vá-
lasztott művet kellett előadni. Bogi az 5-6. 
osztályosok csoportjában a 7. helyezést 
érte el. gratulálunk!                              Káldiné

Matematika 
Az ORcHIDeA magyar–Angol Két Taní-
tási nyelvű általános Iskola és gimnázium 
a 2018/2019-es tanévben már 11. alkalom-
mal rendezi meg országos tehetségkutató 
matematika versenyét, melynek nincs ne-
vezési díja. A verseny célja a matematika 
szórakoztató mivoltának bemutatása, ezál-
tal a tantárgy megszerettetése a diákokkal. 
Továbbá cél a tehetségkutatás, a gyermekek 
önbizalmának növelése és a megérdemelt 
jutalmazás megteremtése. Iskolánkból 
február 26-án, 41-en írták meg a verseny-
dolgozatot a felső tagozatból.  Ötödik év-
folyamon a legjobb eredményeket Kovács 
sándor, Tarhos előd, Bozsolik sarolta, ha-
todik évfolyamon Kóródi eszter, hetedik 
évfolyamon csikós Dániel, nyolcadik évfo-
lyamon Káldi Kata írta a legjobb verseny-
dolgozatot. Az eredményeket a pangeaver-
seny.hu weboldalon lehet megtekinteni. A 
matematikai Tehetségekért Alapítvány (a 
régi nevén ZALAmAT) a 2018/2019-es 
tanévben is megrendezte magyarországon 
a Kangourou sans Frontieres nemzetkö-
zi alapítvány által koordinált nemzetkö-
zi Kenguru matematikaversenyt. ezen a 
versenyen mindenki részt vehet, aki szeret 
gondolkodni, mert a könnyebb és nehe-
zebb feladatok együtt mindenki számára 
sikerélményt biztosítanak. A verseny elsőd-
leges célja a matematika népszerűsítése. A 
versenyt 89 országban azonos időpontban 
rendezik. A rendezők mottója: „Legyen ez 
a 75 perc matematika ünnepe szerte a vilá-
gon!” A verseny célja: a matematika nép-
szerűsítése, a matematika megszerettetése, 
sikerélmény biztosítása, magyarország be-
kapcsolása egy a matematikát népszerűsítő 
világversenybe, a magyar matematikai ok-

tatásban elért eredmények népszerűsítése 
tehetségek felfedezése. A verseny március 
21-én volt, melyre a felső tagozatból 17 
tanuló nevezett. A megoldásra fordítható 
idő korosztálytól függően 45 perctől 75 
perc lehetett. Az eredmények felkerültek a 
www.zalamat.hu oldalra. Ötödik évfolya-
mon Flóderer máté megyei 39. helyezést 
ért el. Hatodik évfolyamon Kóródi eszter 
megyei 30., Bacher martin és szilágyi Pat-
rícia megyei 38., Kiss Ingrid  megyei 40., 
Köbli ágnes megyei 44. helyezést, nyol-
cadik évfolyamon szabó Dalma  megyei 
20., géringer Kincső megyei 39. helyezést 
ért el. A mohács Térségi általános Iskola 
Brodarics István Iskolájának vezetősége 
a 2018-2019. tanévben immár XXVIII. 
alkalommal hirdeti meg az általános is-
kolák 4-8. és a hatosztályos gimnáziumok 
7-8. osztályos tanulóinak a hagyományos 
„musKáT jóZseF” TeRüLeTI mATe-
mATIKA emLÉKVeRsenyT. A verseny 
célja: a matematikában tehetséges gyerme-
kek versenyeztetése. Iskolánk teljes csapat-
tal, azaz évfolyamonként két fővel indult a 
versenyen. A verseny 2019. április 17-én, 
9 órakor a megnyitóval kezdődött, utána 
minden versenyző megkezdhette a ver-
senydolgozat írását. Az ötödik évfolyamon 
Kovács sándor 9., hatodik évfolyamon 
Bacher martin 10. helyezést ért el.  Hete-
dik évfolyamon szikszai Tímea 13. helye-
zést ért el. A teljes csapattal induló iskolák 
között iskolánk 7. lett. A negyedik osz-
tályosok közül süli áron 4., Kóródi Réka 
9. helyezést ért el, összesítve csapatban 3. 
helyezettek lettek, amit oklevéllel jutalmaz-
tak. gratulálunk az eredményekhez !

matematika munkaközösség

2019. Tavaszi tanulmányi 
verseny eredmények

helyesírás
1. jagicza mónika 2.b és Kiss Annabella 
2.b. 2. Fuchsz Kinga 2.a. 3. Lerch szofi 2.a
1. Kollár Lilla 3.b. 2. Diószegi Abigél 3.b. 3. 
Fülöp Lilla 3.b
1. matejcsek míra 4.c. 2. Kóródi Réka 4.c 
és szabó Anna 4.c. 3. csillag nóra 4.b és 
szarkali Fanni 4.a

Matematika
1. Fuchsz Kinga 2.a. 2. jagicza mónika 2.b. 
3. Aradi Lázár sebestyén 2.a
1. stefán Dominik 3.c. 2. Hegedűs Zoltán 

Benjámin 3.c és janács mihály 3.b. 3. Tóth 
Vászoly Vata 3.b
1. mattenheim Liza 4.c. 2. Ogunson- 
Bonnyai Zsaklin maja 4.b. 3. süli áron 4.c

Német
1. Hajdu gerda 2.a. 2. Fuchsz Kinga 2.a. 3. 
Balázs száva sára 2.a
1. Hauwasser menyhért 3.c és Heberling 
Dániel 3.c. 2. stefán Dominik 3.c. 3. Hor-
váth Lora 3.c
1. Hegedüs Barbara 4.b és Kóródi Réka 4.c. 
2. Bárdos erik 4.c. 3. Takács Otília 4.c

„Vizet mindenkinek”  
– rajzpályázat felsősöknek

1. Kósa Réka 7.b. 2. Dér Krisztina 7.b. 3. 
Hefner Balázs árpád 5.c
csoport: szikszai Tímea julianna, Kósa 
Réka, Pulcz mária Krisztina

„Tiszta levegőt” – rajzpályázat 
7. osztályosoknak

1. Kósa Réka 7.b. 2. szikszai Tímea julian-
na 7.b. 3. csillag nikolett 7.b
csoport: erdélyi Kíra, Pulcz mária Krisztina

Német
1. Kardos nándor 5.c. 2. Bozsolik sarolta 
5.c. 3. Kovács sándor 5.c
Különdíj: Hefner Balázs árpád
1. jagicza Bernadett 6.c. 2. Kóródi eszter 
6.c, mattenheim janka 6.c, Bacher martin 
6.c, 3. Heberling Balázs 6.c, molnár Pál 6.c
1. Káldi Blanka 7.c, Ludwig Ramón márk 
7.c. 2. Bálint Petra 7.c. 3. Tóth milán Achil-
les 7.c, Lovrics Adrián 7.c
1. Káldi Kata 8.c. 2. Forray Bence 8.c. 3. 
Zoltán nóra 8.c

angol 
5. évfolyam: 1. Hefner Balázs árpád. 2. 
Kolep Lili Kamilla. 3. Hegyesi norbert
6. évfolyam: 1. molnár Pál. 2. Bacher mar-
tin. 3. Varga Tamás

d o r o t t y á s  h í r e k
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7-8. évfolyam: 1. szikszai Tímea julianna. 
2. guszmann Vajk józsef. 3. grill István 
Zoltán

Dorottyás hírek
„Víz témahét”

Hosszú évek óta hagyomány iskolánkban, 
hogy a Víz világnapjához kapcsolódóan az 
ötödik évfolyamon „Víz témahetet” tar-
tunk. először egy pályázat miatt kezdtük 
el megtartani, azóta bekerült a pedagógiai 
programunkba is. ennek keretében a ta-
nulók több tantárgyból érdekes feladatok 
során mélyítik el ismereteiket a vízzel kap-
csolatban. Természetismeret órán inter-
aktív és játékos feladatokat oldottak meg. 
magyar órán szövegértés feladatok voltak 
a vízzel kapcsolatban. Rajz és ének órán  
is a középpontban a víz szerepelt. A felső 
tagozatosok a „Víz mindenkinek” orszá-
gos rajzpályázaton is részt vettek, amelyet 
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
és a magyar Hidrológiai Társaság szege-
di Területi szervezete írt ki egyéneknek 
és csoportoknak, a tiszai árvíz 140. évfor-
dulója alkalmából.. Iskolánk sok egyéni és 
csoportos munkát is küldött. A gyerekek 
szívesen dolgoztak ebben a témában, és 
kritikusan látták a tiszta víz megőrzésének 
helyzetét. sok egyéni ötlet valósult meg, 
csoportban pedig egymást lelkesítették. a 
felsősöknél első helyezést ért el Géringer 
anna Kincső. matematika órán az űrtar-
talom mérésén kívül a régi mértékegysé-
gek is felelevenítésre kerültek, ennek során 
a különböző tantárgyak közötti kapcsolat 
is megjelent versek, rejtvények, filmek és 

zenei művek kapcsán. Három éve jelent-
keztünk az országosan meghirdetett fenn-
tarthatósági témahétre. ennek keretében 
forgalmat számoltunk, s ebből a kibocsáj-
tott szén-dioxid mennyiségre következtet-
tünk. Vizsgáltuk a levegő por szennyező-
dését úgy, hogy ragasztószalagot tettünk 
több helyre, és fehér papírra ragasztva le-
hetett látni mennyivel szennyezettebb az 
iskola utca felöli oldala, mint az udvari. 
A zuzmók a levegő tisztaságát jelző növé-
nyek, indikátornövények. Vizsgáltuk en-
nek előfordulását is. A témahetekhez több 
évfolyam is csatlakozott osztályfőnöki 
órákon környezetvédelemmel kapcsolatos 
filmek nézésével. természettudományos 
munkaközösség

Környezetvédelem – takarítás
sokat tettek a tiszta környezetükért a Ka-
nizsai Dorottya általános Iskola tanulói. 
Az elmúlt két hétben, minden osztály és 
napközis csoport kivette a részét a taka-
rításból.  először az iskola és annak kör-
nyezetét, majd a városunkat járva, annak 
utcáit tisztították meg a diákok. nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy ezzel a tevékeny-
séggel is erősítsük a környezetünk védel-
mének fontosságát a tanulókban. 

Költészet napja
józsef Attila születésnapján, költészet napi 
megemlékezést tartottunk iskolánkban. 
Az első szünetben az 5.c osztály tanulói 
és az osztályfőnökük, gráma jánosné ál-
tal összeállított műsorban felidézték híres 
költőink életét. meghallgathattunk egy-
egy prózai és megzenésített verset. A nap 
folyamán, tanulóink egy része a városi ün-

nepségen is részt vett, majd az iskola udva-
rát is díszíthették kedves versidézeteikkel. 
mindenki nagy izgalommal olvasta ezeket 
a sorokat. 

atlétika
2019. április 9-én tartották meg a város-
környéki egyéni atlétikaversenyt. nagysze-
rű eredmények születtek a III. és IV. kor-
csoportban is, így több versenyszámban 
szerepelni fogunk a megyei fordulóban 
is. A városkörnyéki versenyen 1. vagy 2. 
helyezés automatikus továbbjutást jelent a 
megyei megmérettetésre. Helyezettek: sö-
rös Petra: 60 m 2. hely, magasugrás 1. hely; 
Ligeti ákos: 100 m 1. hely; Folland ervin: 
súlylökés 2. hely; Dénes Kevin: 300 m 2. 
hely; Ligeti ákos, Folland ervin, Dénes 
Kevin, Berényi szilveszter: 4×100 m váltó 
2. hely; sükösdi Daniella, Zoltán nóra, Ti-
hanyi Hanna, Berlinger gréta: 4x600 m 1. 
hely; Zoltán nóra: 1500 m 4. hely; Várda 
Levente: 600 m 5. hely.

március 26-án Bonyhádon folytatódott 
az atlétikai versenyek sora, ahol a megyei 
mezei futóversenyt rendezték meg. Isko-
lánkból 36 versenyző indult neki, hogy 
lefussa a korosztályának megfelelő távot, 
ami 1500m-2000m-2500m futást jelen-
tett. csapataink tisztes helytállással több-
nyire a mezőny második felében végez-
tek. Azonban izsák Fruzsina egyéniben 
a harmadik, míg a II. korcsoportos lány 
csapat a második lett. A csapat tagjai: Rácz 
Nóra, Kollár lilla, Matejcsek míra, hef-
ner zsófia, Diószegi abigél, Péter anna. 
ezzel az eredménnyel a lányok kivívták a 
jogot, hogy részt vehessenek az országos 
mezei futóversenyen gödöllőn, amire ed-
dig nem nagyon volt példa! gratulálunk a 
lányoknak!

március 21-én iskolánk részt vett a 
szekszárdi Baka István általános Iskolá-
ban megrendezett terematlétikai verse-
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nyen is. csapatunkat 3-8. osztályos ta-
nulók alkották. Korosztályonként három 
versenyszámban mérték össze erejüket a 
versenyzők: 25m-es futás, magasugrás, 
helyből távolugrás. négy szekszárdi isko-
la, az őcsényi és a bátaszéki csapat atlétái 
versenyeztek egymással, ahol mi a negye-
dik helyen végeztünk. A csapat tagjai: Rácz 
nóra, Kollár Lilla, Hefner Zsófia, elekes 
máté, Izsák gergő, sörös Petra, Péter Bog-
lárka, Verhás györgy, Várda Levente, Zol-
tán nóra, sükösdi Daniella, Dénes Kevin, 
Ligeti ákos. egyéni eredmények: 25m-es 
futásban 3. helyezett lett sörös Petra, Li-
geti áron; helyből távolugrás: 2. helyezett 
Kollár Lilla, 3. helyezett Dénes Kevin; ma-
gasugrás: 2. helyezett sörös Petra, 3. helye-
zett Rácz nóra, Izsák gergő.

asztalitenisz
2019. április 11-én tartották meg az aszta-
litenisz házibajnokság 2. fordulóját a Báta-
széki Kanizsai Dorottya általános Iskola 
és a II. géza gimnázium tanulóinak. A 
versenyen az általános iskola alsó és felső 
tagozatos, valamint a gimnazisták egya-
ránt összemérték erejüket. A verseny első, 
őszi fordulójában 34 versenyző, míg a ta-
vasziban 40 induló szerepelt. A versenyt az 
izgalmas labdamenetek, egymás buzdítása 
és az örömteli hangulat jellemezte. A győz-
tesek és helyezettek oklevéllel, éremmel és 
ajándékbögrével gazdagodtak. eredmé-
nyek: Haladó kategória lányok: 1. Dinovics 
Bernadett, 2. nyéki Laura, 3. máté Zsófia 
Anita; fiúk: 1.  szabó Bence, 2. Taksonyi 
Bálint, 3. Lehelvári Dániel. Amatőr kate-
gória: lányok: 1. csóti Alexa; 2. Bozsolik 
sarolta, 3. Káldi Kata, Köbli ágnes; fiúk: 1. 
Varjas Balázs, 2. Patkó Zsombor, 3. Ligeti 
áron, gáll Kristóf. Haladó vegyes páros: 
1. nyéki Laura, szabó Bence, 2. Dinovics 
Bernadett, Taksonyi Bálint. Amatőr fiú 
páros: 1. Ligeti áron-gáll Kristóf, 2. Pat-
kó Zsombor-Kiss-Bánk Botond, 3. Varjas 
Balázs-szabó milán. Amatőr lány páros: 

1. máté Zsófia Anita-csóti Alexa, 2. Köbli 
ágnes-szabó Dalma, 3. Bozsolik sarol-
ta-Káldi Kata, molnár Ivett-jasper Kitti. 

2019. április 13-án rendezték meg az 
asztalitenisz diákkupa sorozat 4. fordulóját 
a szekszárdi Baka István általános Iskolá-
ban. Iskolánkat 3 tanuló képviselte, akik 
szép eredményekkel gazdagodtak. még két 
sorozat lesz a tanév végéig, melynek végén 
egy összesített eredményhirdetés lesz az 
eddig megszerzett eredmények függvé-
nyében. eredmények: II. korcsoport: máté 
Zsófia Anita 4. hely; IV. korcsoport: Dino-
vics Bernadett 2. hely, nyéki Laura 3. hely.

országos mezei futóverseny 
Gödöllőn

A megyei fordulóból tovább jutva, ápri-
lis 10-én a II. korcsoportos leány csapat 
gödöllőn részt vett az Országos mezei 
Futóverseny Diákolimpián. A reggeli iz-
galmak, a névre szóló pólók meglepetése 
után (amit köszönünk a szülőknek: Lerch 
Évának és Kollár Tamásnak!), következett 
a regisztráció, a rajtszám felvétel és Dombi 

Rudolffal való fotózás. Délben kezdődött 
lányaink versenye. A 234 fős mezőny igen-
csak tekintélyt parancsoló volt. Tanulóink 
elé kitűzött cél a tisztes helytállás volt, amit 
messzemenően teljesítettek. A nevezett 
negyven csapatból a 34. helyet érték el, ami 
azért is dicséretes, mert a csapat 4 tagja, 
még jövőre is ebben a korosztályban verse-
nyezhet. Azután még volt időnk megnéz-
ni a gödöllői Királyi Kastélyt is. Büszkék 
vagyunk lányokra! emlékeim szerint most 
először vett részt bátaszéki csapat ezen a 
rangos versenyen. A csapat tagjai: Kollár 
Lilla, Rácz nóra, matejcsek míra, Diószegi 
Abigél, Hefner Zsófia.

Többpróba
2019. április 1-én, hétfőn tartották meg 
a IV. korcsoportos leány és fiú városkör-
nyéki atlétikai többpróba versenyt. A 
versenyszámok a következők voltak: 100 
m, 800 m, távolugrás, kislabdahajítás és 
a súlylökés. A lány és a fiú csapatunk is 
egyaránt a 4. helyet szerezték meg, amely 
sajnos továbbjutást nem jelentett a megyei 
versenyre, viszont az egyéni eredmények 
biztató előjelekkel kecsegtetnek az egyéni 
városkörnyéki versenyszámokban. A lány 
csapat tagjai: Zoltán nóra, Tihanyi Han-
na, sükösdi Daniella, egri Lívia, Berlinger 
gréta, molnár Vivien; fiú csapat tagjai: 
Ligeti ákos, Berényi szilveszter, Dénes 
Kevin, Ambrózi gergő, Folland ervin, 
csipak Bálint. 2019. április 5-én bonyo-
lították le a III. korcsoportos többpróba 
versenyt is, ahol a lány csapatunk a 4., míg 
a fiú csapatunk a 6. helyezést érte el. A III. 
korcsoportos versenyszámok a 60 m, a 600 
m, a távolugrás és a kislabdahajítás. sörös 
Petra az egyéni összetett versenyben a 3. 
helyet szerezte meg. csapattagok lányok-
nál: sörös Petra, Péter Boglárka, matten-
heim janka, szabó Fanni, Tudor Ramóna, 
Kolep Lili; fiúknál: Várda Levente, Ver-
hás györgy, Izsák Bence, Kollár Levente, 
csendes marcell, Ruppert edmond.
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O K T A T á s

A cikádor újság előző számában technikai 
okok miatt a géza-gáláról szóló beszámo-
lónk hiányosan jelent meg. A teljes cikket 
itt közöljük. 

Géza-gála 

március elsején rendeztük meg a hagyomá-
nyos kulturális bemutatónkat, a géza-gá-
lát. Kétszer került színpadra a gálaműsor, 
délután és kora este. mindkét előadásra 
zsúfolásig megtelt a művelődési ház néző-
tere. A közönség idén is meggyőződhetett 
diákjaink tehetségéről. A változatos, szí-
nes műsorban humoros, vidám jeleneteket 
adtak elő a 7.A, a 9.A, a 10.A és a 11.AB 
osztály tanulói. Hangszeres produkcióval 
mutatkozott be Gáll Kristóf (7.A), aki zon-
gorán játszott, Krutki Evelin (10.B) és Holcz 
Hanga Fruzsina (9.A), ők harmonikáztak, 
valamint Török Ramóna (10.A), aki a szek-
szárd Klarinét Kvartettel lépett színpadra. 
modern művészi táncot mutattak be: Szabó 
Kinga, Lisztes Luca (8.A), Káldi Enikő, Polt 
Ádám (7.A), valamint vendégként szilágyi 
Patrícia és jagicza Bernadett (Kanizsai 
Dorottya általános Iskola). Schroth Kinga 
(9.A) énekszólójával örvendeztette meg a 
közönséget. A megyei szavalóversenyünk 
két különdíjasa, Szabó Bálint Richárd és 
Szabó Noémi egy-egy humoros szavalattal 
lépett színpadra. sárközi népdalcsokrot 
adott elő a 8.A-sok alkalmi népdalkórusa: 
Lisztes Luca, Csötönyi Borbála, Szabó Kata, 
Lukács Melánia. A gálaműsorunk immár 
évek óta állandó fellépőjének, a jelenlegi 
és volt gézások alkotta Pántlika Zenekar-
nak – szabó Péter Bence, szabó Barna-
bás, Fehér Dániel, valamint vendégként 
magdali Anna, szabó ádám – a műsora 
zárta a gálát, amely egy fergeteges ráadás-
számmal ért véget: a nevelőtestület tagjai 
az ABBA együttes „mamma mia” című 
számára összeállított, hamisítatlan popze-
nei koreográfiát adtak elő. A produkciót a 
közönség vastapssal jutalmazta. Az egyes 
műsorszámok összeállításában, betanítá-
sában közreműködtek: Ricsovics-Balogh 
edit, markó Zsuzska, Pulai erzsébet, Wer-

nerné győri Andrea tanárnők, Prantner 
Béla, Lozsányi Tamás, Papp máté, nemes 
András, Hitter Zsolt tanár urak. A műsort 
rendezte Horváth jánosné, a hangosítást 
Tanner Vilmos végezte.

Művelődéstörténeti  verseny

március 12-én rendeztük meg a géza-napi 
programsorozat záró eseményét, a megyei 
művelődéstörténeti versenyünket. Az idei 
esztendőben „a római köztársaság kora” 
témában versengett öt középiskola – a Tol-
nai szent István Katolikus gimnázium, 
a szekszárdi garay jános gimnázium, a 
szekszárdi I. Béla gimnázium, a Dombó-
vári Illyés gyula gimnázium, a Bátaszéki 
II. géza gimnázium – nyolc csapata. szo-
ros küzdelemben a tolnai gimnázium csa-
pata lett a győztes, a 2. és 3. helyezést a két 
dombóvári csapat érte el. 

Rövid hírek

március 8-án rendezték meg a Kaposvá-
ri egyetem által meghirdetett Fodor Jó-
zsef országos Biológiaverseny döntőjét, 
amelyben a 123 versenyző közül Török 
Ramóna 10. A osztályos tanuló a 23. he-
lyezést érte el. Felkészítő tanára Wernerné 
győri Andrea tanárnő volt. március 18-án 
a Kormányhivatal munkatársai tartottak 
tájékoztatót a végzősöknek az érettségi 
utáni munkavállalásra vonatkozó tudni-
valókról. március 22-én és 23-án Bonyhá-
don került sor a „Glasperlenspiel” német 
nyelvi kultúrtörténeti és országismereti 
verseny országos döntőjére. Iskolánkból 
Appl Zsóka 8. A osztályos tanuló jutott be 
a döntőbe, ahol a 9. helyezést érte el. Fel-
készülését schrothné molnár Zsuzsanna 
tanárnő segítette. március 29-én a 9-10. 
osztályos tanulók részt vettek a Keresz-
tély gyula Városi Könyvtár által szervezett 
előadáson, melyet incze zsuzsa, a „csel-
lengők” című, egykor népszerű televíziós 
műsor szerkesztője tartott a művelődési 
házban. március 30-án 14 gézás tanuló 
Wernerné győri Andrea tanárnő vezetésé-

vel részt vett a Bakancsos atomkupa Tú-
raversenyen, a Kelet-mecsekben. április 
11-én a gimnázium tanulói is részt vettek a 
„Versváros” elnevezésű költészet napi vá-
rosi rendezvényen a Romkertben. április 
16-án a történelemórákon a szaktanárok 
megemlékeztek a holocaustról. A tavaszi 
vizsgaidőszakban Faragó Fanni és Kaszás 
Zénó 12.A, valamint Fóti Alex 12.B osztá-
lyos tanulók megszerezték az angol nyelvi 
középfokú nyelvvizsgájukat. 

Sport 

március 25-én, a szekszárdon megrende-
zett Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó 
Programban iskolánk focicsapata is részt 
vett, és a II. helyezést érte el. A csapat tagjai 
voltak: Csopor Tamás, Kaszás Kunó, Papp 
Tamás (10.A), Lukács Dávid (10. B), Flo-
derer Károly (11.A), Lovrity Ákos, Nagy 
Dávid, Pataki Róbert, Somosi Szabolcs 
(12.A). edzőjük Pálffy Pál tanár úr volt. 
április 11-én a Kalász jános Városi sport-
csarnokban került sor a straubinger szilvia 
tanárnő és Pálffy Pál tanár úr által szerve-
zett Suli Kupa városi korosztályos asztali-
tenisz-versenyre az 5-8. osztályos tanulók 
részvételével. Az amatőr lányok között Csó-
ti Alexa, a fiúk között Varjas Balázs (7.A) 
lett az első. A fiúk közül  a 7.A-ból Patkó 
Zsombor második, Ligeti Áron és Gáll Kris-
tóf harmadik helyezett lett. Párosban a 7.A 
osztályosok közül első lett Gáll Kristóf és 
Ligeti Áron, második helyezett lett Patkó 
Zsombor és Kiss Bánk Botond, a harma-
dik helyen végzett a Szabó Milán – Varjas 
Balázs páros. A haladók csoportjában a 
8.A osztályosok közül Szabó Bence lett az 
első, Taksonyi Bálint a második, Lehelvári 
Dániel  pedig harmadik lett. 

Előzetes 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 
Bátaszéki ii. Géza Gimnáziumban má-
jus 4-én, szombaton 10 órakor tartjuk a 
végzősök ballagási ünnepélyét. 

Horváth Jánosné

g é z á s  h í r e k
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s Z É P K O R

2018. február 26-án indult el a gondo-
zási Központban Egészséges táplálkozás 
program időseknek címmel egy hat al-
kalmas előadássorozat (eFOP-1.8.19-
17-2017-00004 azonosítószámú projekt 
keretében). A programot a Tolna megyei 
Balassa jános Kórház egészségfejlesztési 
Irodája szervezte, a foglalkozásokat pedig 
magyar Anna, kórházi dietetikus tartot-
ta. A hat előadás rengeteg időt adott arra, 
hogy a jelenkori táplálkozási problémákba 
mélyebben is beleláthassanak a résztve-
vők. Az első alkalommal rövid bemutat-
kozás és a tematikaismertetés után magát 
az egészséges táplálkozást boncolgattuk. 
napjainkban számos forrásból érkezik 
a tudás mindenkihez. még ha internetet 
nem is használunk, akkor is rengeteg ta-
nácsot kapunk a tévéből, az unokáktól, a 
szomszédtól, vagy míg az orvosi váróban 
tartózkodunk. ezek az információmorzsák 
pedig gyakran egymásnak ellentmondóak, 

így a program során fontos volt, hogy egy 
általános tudás átadása mellett megcáfol-
junk bizonyos tévhiteket is. Éppen emiatt 
az egyik előadás során szóba kerültek kü-
lönböző ételallergiák és -érzékenységek, 
e-számok és a gmO, valamint a zsírok és 
olajok közti különbségeket is megvitattuk. 
Részletesen belementünk a vegetáriánus, 
illetve a teljesen növényi étrend különböző 
okaiba, előnyeibe és hátrányaiba. Termé-
szetesen nem mehettünk el szó nélkül nap-
jaink leggyakoribb problémái mellett sem, 
így több előadást is áldoztunk a túlsúlynak 
és bizonyos népbetegségeknek, mint a cu-
korbetegség és szív- és érrendszeri megbe-
tegedések. A diéták részletes bemutatása 
mellett szóba került a kórképek élettani 
háttere, eredete is, valamint az életmódvál-
tás többi eleme, mint a mozgás és a stresz-
szkezelés. szerettünk volna minél több 
gyakorlati tudást is átadni, így amellett, 
hogy minden alkalommal szóba kerültek 

különböző tippek, amelyek segíthetnek 
az egészséges étrend és a különböző dié-
ták betartásában, egy teljes előadás szólt 
a gyakorlati megvalósításról. gyakran 
elijesztheti az embereket, hogy elsőre túl 
összetettnek vagy bonyolultnak tűnnek a 
diéták, túl sok odafigyelést igényelnek. Ép-
pen ezért mindig fontosnak tartjuk, hogy 
beszéljünk a vásárlási szokásokról, élelmi-
szercímkék értelmezéséről, ételkészítésről, 
és a lehető legegyszerűbbé tegyük a váltást 
az érdeklődők számára.

utolsó alkalommal a gyermekek táplál-
kozása volt a téma. mivel ebben az életkor-
ban már gyakran van a családban unoka, 
akár dédunoka is, így közvetetten az időse-
ket is érinti a gyermekek megfelelő táplá-
lása. Az évek során változtak az ajánlások, 
ezért fontos volt a legfrissebb információ-
val ellátni a résztvevőket. 

ezúton is köszönöm a résztvevők figyel-
mét, nagyon aktív és hálás közönség voltak!

s z é p k o r

sokszor gondoltam és még többször han-
goztattam, hogy aki gyermekek nevelésére 
hivatott, az egyszersmind kiválasztott. Aki 
gyermek lelkek, és elmék nyitogatására hi-
vatott, az aranykulcsot kapott a kezébe, és 
ezt bárki nem kapja. Van, aki tanulja, és 
van, aki erre született. egy olyan pedagó-
gus óráin vehettem részt, aki rendelkezik 
egy aranykulccsal. Lévai nóra, valaha volt 
kis óvodásom, megengedte, hogy bepil-
lantsunk óráira. Amit egyetlen mondatban 
összefoglalhatok: csendes együttlét, jókedv 
és aktív részvétel. Több nem is kell ahhoz, 
hogy egy kisiskolásnak kedve legyen ta-
nulni. Régi mondás, hogy minden kezdet 
nehéz. nos, itt nem volt nehéz, érdekes és 
hatásos volt. mindenekelőtt, személyes. A 
kisgyermekeknél a személyes érintésnek 
szeretet üzenete van. Az óra elején meg-
történt kézfogás, a szemtől szembe nézés, 
biztató kezdet. Közben szépen csendben 
megtanulnak várni erre a személyes érint-
kezésre. A halk beszéd, amit a tanítónő 
használ, a gyerekeket is elcsendesíti. Az 

osztályterem vidám, szí-
nes, mindenütt gyermek-
munkák kiállítva. megta-
nulják, hogy munkájukat 
megbecsülik, közösen 
örülnek egymás alkotá-
sának. Amit megalkottak, 
az továbbra is jelen van, 
nevelő jelleggel. A mun-
kák természetes anyagból 
készülnek, mind a szabad 
szellem jegyében. Indián 
sátor, sárból tapasztott 
kemence, témáját és létre-
hozását illetően is teljesen 
egyedi. A színes és érde-
kes környezetet készíti 
elő a varázslatosan szép 
táblarajz is, ami előfutára 
az órai tananyagnak, de ezen túlmenően 
elvisz egy varázslatos világba. egy kis-
gyermek számára ez rendkívüli vonzerőt 
jelent. sok játékos elem, egymásra figye-
lés, vezényszavak nélküli haladás. A sza-

badság biztosításával többet 
megtudunk egy gyermekről, 
mint az állandó szorításban 
lévő gyermekről. Rengeteg 
a mese, a mondóka. segíti a 
mai világ beszélni, és szépen 
beszélni már alig hajlandó és 
tudó embereit. minden gya-
korlat előkészít, játékosan, 
de egymásra épülve, logikus 
gondolkodásra késztetően. 
Ami az uralkodó hangula-
ton kívül, szembetűnő és 
kedves, a gyermek méretre 
szabott padok, a ragyogóan 
tiszta parketta, saját kis csen-
gő az ajtón, csak nekik szól, 
madárka ül a tetején. Vidd a 
lángot! – szól a kérés, és át-

adják egymásnak az égő gyertyát. sokszor 
felmerül a kérdés: nagyon jó a Waldorf, de 
hogyan tovább? megtanulnak mindent? 
Igen, meg tanulnak egymásra figyelve élni, 
megtanulnak emberül.                Müller Zsuzsa

é l e t Ú t r a v a l ó

vidd a lángot! – szól a kérés

az egészséghez sosinCs késô
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15 évvel ezelőtt került sor először a Tolnai 
Református egyházmegyében a konfir-
mandusok számára szervezett lelki hétvé-
gére kb. 20 fős létszámmal. A hétvégében 
bizonyára nagy örömét leli az Úr, hiszen az 
idei évben már 150 fő részvételével zajlott 
a Konfi-ifi hétvége Balatonszárszón, ebből 
tőlünk 26-an vettek részt. A bátaszéki lel-
kipásztor, Fekete Zoltán volt az idei évben 
a rendezvény fő szervezője. Különösen 
szívet melengető számunkra, hogy Tanner 
Vilmos vezetésével egy igazi dicsőítő zene-
kar működik már Bátaszéken, lehetőséget 
adva a fiataloknak a szolgálatra. ezek a 
fiatalok lettek a szárszói hétvége zenészei, 
akikhez azóta már többen csatlakoztak az 
egyházmegyéből. De miről is szól ez a hét-
vége és mit jelent ez a résztvevők számára? 
Dékány Nóri: „A hétvége legfőképpen Is-
tenről szól azoknak, akik Hozzá közelebb 
akarnak kerülni. Barátságot, békét, meg-
erősödést kaptam.” Ligeti Ákos: „Istenről 
szól azoknak, akik szeretnék Őt jobban 
megismerni! számháború is van, meg 
mindenfele jó program. Az idei év témája 
a remény, a szabadság, identitás, megelé-
gedés és az élet értelme volt. mindenkinek 
ajánlom, mert nagyon jó programok szok-
tak lenni. nagyon sok jót adott nekem a 
hétvége.” Fodermayer Panni: „A nővérem 
többször volt, és nagyon tetszett neki, ezért 
gondoltam, hogy én is elmegyek. Azoknak 
szól, akik szeretnének többet megtudni Is-
tenről, ugyanis mindig Ő a fő téma. Vol-
tak kiscsoportos beszélgetések, de olyan 
programok is, ahol az egész tábor együtt 
lehetett. Én új ismerősöket és felejthetet-
len élményeket kaptam.” Fekete Andris: „A 
gyülekezetünk az egyik főszervezője volt. 
Zenei kíséret melletti éneklés volt minden 
előadás előtt. Volt szabadidőnk, amikor a 
kiscsoportunkkal lemehettünk a Balaton 
partra fagyizni, vagy maradhattunk a ho-
tel udvarán focizni, vagy amihez kedvünk 
volt. ezt a hétvégét minden olyan 12 év fe-
letti fiatalnak ajánlom, aki többet szeretne 
tudni Istenről és szeretne egy hosszú hétvé-
gét korosztálybeli fiatalokkal eltölteni.” Di-
ószegi Réka: „A hétvégén mike Pál erdélyi 
református lelkész előadásait hallgathat-
tuk. sokat zenéltünk, énekeltünk, beszél-
gettünk. Ajánlom ezt a hétvégét azoknak, 

akik hinni vagy jobban hinni akarnak. 
számomra a hétvége nagy lelki élmény volt 
és feltöltődés.” Fekete Sári: A hétvége Isten-
ről szól, az Őt kereső fiataloknak. Istennel 
kapcsolatos programok voltak, zenélés és 
játékok. mindenkinek ajánlom azért, hogy 
közelebb kerüljön Istenhez, vagy meg-
ismerje. A hétvégén kaptam emlékeket, 
sok ismeretet Istenről, az élet értelméről. 
Többen voltak felnőttként szolgálatban is.” 
Gállné Adorján Szilvi: Lelkészünk hívott 
segítőnek a konfi hétvégére. Az előkészüle-
tekben és a fényképek készítésében vettem 
részt. mivel gyermekeim niki, Peti és Kris-
tóf is rendszeresen részt vesznek az alkal-
mon, ezért én is szívesen elkísérem őket. 
előadásokat hallgattunk a bibliai látásmód 
szerint, és a fiatalokhoz szóló előadás stí-
lusban. minden évben komoly, az ő kor-
osztályukat foglalkoztató témákat hoznak 
az előadók. Az előadások után korcsopor-
tos bontásban csoportvezetők segítségével 
beszélgethetnek a fiatalok. Természetesen 
a játék sem maradhat ki a programból, 
melynek megszervezésére minden évben 
nagy gonddal készülnek a szervezők. A 
fiataloknak lehetőségük van találkozni 
más hívő fiatalokkal, teológusokkal, akiket 
akár személyes beszélgetésen is kérdez-
hetnek az őket foglalkoztató témákban. 
nekem minden évben feltöltődést jelent 
a hétvége, habár kicsit fárasztó a szolgálat, 
de nagy örömömre szolgál a sok csillogó 
szemű fiatalt látni, akik együtt, nagyobb 
közösségben érezhetik meg az Úr jézus 
szeretetét.” Farkas Niki: már korábban is 
jártam a hétvégén, szintén segítőként. Ak-
kor nagyon jól éreztem magam, így most 
is szívesen jelentkeztem. A konfi hétvége 
jó alkalom arra, hogy a fiatalok hozzájuk 
hasonló gondolkodású kortársaik körében 
tölthessenek minőségi időt. A kifejezetten 
sokat adó előadások mellett több kiscso-
portos beszélgetésen, szabad és szervezett 
programon vehettünk részt, mint például 
a közös tánc tanulás, és a különleges szám-
háború. ettől a hétvégétől sok új ismerőst, 
érdekes új meglátásokat, rengeteg jóked-
vet, és sok hasznos tapasztalatot kaptam. 
Kicsit fáradtan, de leginkább feltöltődve és 
mosollyal az arcomon tértem haza, amiért 
azóta is hálás vagyok.” Fekete Zoltán: „A 

hétvége egyik nagy lelki előrelépése volt a 
szolgálói közösség bővülése és egysége. A 
fiatalokat küldő gyülekezetek többségéből 
jött egy-egy felnőtt segítő is, aki az ifjak 
felé való szolgálatban bevethető. Az előa-
dások rendkívül biblikusak és fiatalosak 
voltak. sőt elérhetőek is itt: soundcloud.
com/abref/sets/mikepal. szeretettel ajánl-
juk akár az idősebb korosztálynak, vagy 
beszélgetésindítónak a tini gyerekeinkkel 
családi körben.”      Diószeginé Halász Orsolya

minôségi idô kortársaik köréBen
reFormátus egyház

H I T É L e T

Konfi-ifi hétvégén jártaK a fiataljainK

minden korosztályt szeretettel hívunk alkalma-
inkra a Református Imaházba. AZ IsTenTIsZ-
TeLeTRe És A PáRHuZAmOs gyeRme-
KALKALmAKRA VAsáRnAP 10:30-KOR És 
A csALáDI ALKALmAKRA csüTÖRTÖKÖn 
17 óRAKOR. jelenleg a „cseLeKVŐ HIT” soro-
zatban halljuk az igehirdetéseket és beszélgetünk 
arról csütörtökönként korosztályos asztaloknál. 

„DZsungeL KÖnyVe” BáRányKÉPZŐ 
nAPKÖZIs TáBOROK Alsónyéken a volt nép-
iskolában és az udvarán. június 16-21. 9-12 éve-
seknek; segítőnek 7. osztálytól jöhetnek. június 
23-28. 4-8 éveseknek; segítőnek 4. osztálytól vá-
runk gyerekeket. Korábbi táborok képei: www.
facebook.com/baranykepzo/

KIscseRKÉsZ – cseRKÉsZTáBOR (8 év felett) 
mórágyon a volt Református Parókián. Portyás 
előtábor az őrsire járó cserkészeknek. Érdeklőd-
ni: www.facebook.com/groups/cserkesz.ab.ref/ 
A hétfői cseRKÉsZ őrsi foglalkozásokban is be 
lehet kapcsolódni minden korosztálynak. július 
13-16-21.

IFjÚságI ZeneI TáBOR Augusztus 12-18.

sZüLŐK IsKOLájA 2. ÉVAD A negyeDIK 
eLŐADás május 9. csüTÖRTÖK 17 óRA IPA-
ROs KáVÉZó RenDeZVÉnyTeRme. A már el-
hangzott előadásokat megnézheti itt: www.youtube.
com/user/abreformatus, vagy meghallgathatja itt: 
www.soundcloud.com/abref/sets/marco
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Idén is megkezdtük a versenyzést a magyar 
Látványtánc sportszövetség által rendezett 
kvalifikációs versenyen. Tíz koreográfiát in-
dítottunk, a legkisebbek kezdték a napot. Az 
unicorn squad (Barabás Dorka, Holecsek 
minka, szauter gitta) mini pop trió délben 
lépett színpadra. A versennyel párhuzamo-
san az első eredményhirdetés is kezdetét 
vette. A mini trió bronz minősítést szerzett. 
Pihenésre nem sok idő jutott, a délutánt a 
Démonok között (Farkas Levente, Hollósi 
Bence, Kiss Ingrid, Rabár Amanda, szarkali 
Viktor) generációs street dance mix csoport 
kezdte, majd nem sokkal később az extasy 
(Bárdos Bianka, Ill norbert, Ill Patrícia, 
Kiss Ingrid, schmidt Anett, simondi Petra, 
szarkali Fanni, szarkali Viktor) generációs 
pop csoport folytatta. minkét produkció re-
mekül teljesített. Alig fél órával később már 
a Rómeó & júlia (Bárdos Bianka, Böröcz 
Kamilla, egri Lívia, Farkas Levente, Far-
kas Zsanett, göbő Adrienn, Hollósi Bence, 
Hollósi Zsóka, Ill norbert, Ill Patrícia, Kiss 
Ingrid, mácsai Viktória, Rabár Amanda, 
schmidt Anett, simondi Petra, szarkali 
Viktor) generációs street dance mix for-
máció készülődött a küzdőtérre. Közben 
egy újabb eredményhirdetés, de a verseny 
nem áll meg. Kapkodjuk a fejünket, a james 
Bond (Bárdos Bianka, Böröcz Kamilla, egri 
Lívia, göbő Adrienn, Farkas Zsanett) junior 
street dance csoport már a színpad szélén, 
közben jönnek a hírek a Démonok arany, 
az extasy ezüst, a Rómeó arany minősítést 
szerzett. A juniorok után a felnőtt Föltá-
madott a Tenger (Farkas Levente, Hollósi 
Bence, mácsai Viktória) street dance mix 
trió mutatta be tudását. negyed nyolc ered-

ményhirdetés, Bond negyedik hely, Tenger 
arany minősítés. egy kis szusszanás, sétálás, 
pihenés. Közel kilenc óra a Killer squad 
(Bárdos Bianka, Böröcz Kamilla, egri Lí-
via, Farkas Levente, Farkas Zsanett, göbő 
Adrienn, Hollósi Zsóka, mácsai Viktória, 
Rabár Amanda, schmidt Anett, simondi 
Petra, szarkali Viktor) junior street dance 

formáció a színpadon. már a végét járjuk, 
de még három produkciónk vissza van. 
Willy Wonka, (Hollósi Bence) electric bog-
gie felnőtt szóló, Passion (mácsai Viktória) 
street dance mix felnőtt szóló valamint Red 
girl (Ill Patrícia) dance aerobic felnőtt szó-
ló. Éjjel tizenegy után megszülettek az ered-
mények Killer negyedik hely, Bence, Viki 
arany minősítés, Patrícia ezüst. Fáradtan 
indult meg kiscsapatunk hazafelé, meglepe-
tésként ért minket, hogy a spar parkolóban 
meleg paprikás krumplival vártak bennün-
ket. Köszönjük a szervezést Ill györgynek, 
és szarkali Rudolfnak, a sofőröknek cziner 
Lászlónak és Holecsek Attilának, hogy ezt 
a hosszú napot kibírták velünk, illetve Bá-
taszék Város Közös Önkormányzatának a 
buszokat. Találkozunk a májusi Országos 
Bajnokságon!                                                Eszti

B e s t  s t r e e t  t e a m

hírek az utCáBól

Megyei csapatbajnokság 
Decsen 

Hat csapat részvételével zajlott a 2018-
2019-es megyei sakk-csapatbajnokság. 
néhány évi kihagyás után a Bátaszé-
ki sakk Klub együttese ismét elindult a 
bajnokságban. A körmérkőzéses alap-
szakaszban nem termett sok babér a 
bátaszékieknek: a lejátszott 20 partiban 
mindössze 2 pontot szereztek. Az 5-6. 
helyért vívott helyosztón a Bonyhád ellen 

elért 2:2-es döntetlen viszont a bátaszé-
kieknek kedvezett, és megszerezték az 5. 
helyet. A csapat tagjai táblasorrendben: 
Rudolf lászló, Dardos Ferenc, Komo-
nyi orbán, Dömény sándor és Matej-
csek Vajk. A megszerzett 4 pontból Ru-
dolf és Dömény 2-2 pontot ért el. Két 
különdíj fűződik a bátaszékiek nevéhez: 
a 84 éves Komonyi Orbán a legidősebb, a 
7 éves Matejcsek Vajk pedig a legfiatalabb 
játékosa volt a mezőnynek.

országos diákolimpia Miskolcon
A megyei diákolimpia megnyerésével Ma-
tejcsek Vajk kivívta a jogot az országos 
döntőn való indulásra. Vajki nem csak Tol-
na megye, hanem az egész országos döntő 
legfiatalabb résztvevője volt, a maga 7 évé-
vel. ez azt jelenti, hogy ő még 2 év múlva 
is a 10 éven aluliak mezőnyében indulhat. 
Éppen ezért az országos döntőn első al-
kalommal elért 3 pont kezdésnek nagyon 
szép eredmény!                                       (RLO)

s a k k
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március 23-án sikeresen lezajlott a XXIV. 
széki Kupa, amiről elmondható, hogy 
nemcsak a vidék legnagyobb múltú, de 
méreteit illetően is a legnagyobb karate-
versenye a pest megyei határon kívül. A 
versenyre, melynek immáron sokadszor 
a szekszárdi sportcsarnok ad otthont 44 
klub, 565 versenyzője nevezett, mellyel 
újabb rekord dőlt meg. A széki Kupa anno 
egy kislétszámú – a Wado-Ryu karate stí-
lus baráti szálait erősítő – versenynek in-
dult 1996-ban. A Bátaszék se versenyzői-
nek nemzetközi szintérre való kilépésével, 
és a szervező stáb összekovácsolódásával, 
a hazai sportdiplomáciai kapcsolatok is 
felerősödtek, így néhány évvel ezelőtt 
megfogalmazódott a szakosztály szerve-
zői gárdájában, hogy merjünk egy kicsit 
nagyobbat álmodni. így esett a választás 
a megyeszékhely legnagyobb sportlé-
tesítményére, mely lassan már kicsinek 
bizonyul az ilyen méretű rendezvények 
lebonyolításához. A szervezők és ezzel 
együtt a széki Kupa rengeteg pozitív kri-
tikát kapott és kap mai napig a szakmától, 
ami arra enged következtetni, hogy tovább 
fejlesszük a versenyt. szakmai szempont-
ból bátaszéki versenyzőknek soha nincs 
könnyű dolguk a Bse megmérettetések 
során. A hazai közönség előtti bizonyítás 
súlya mellett, a magasan kvalifikált ellen-
felek, az edzői team szervezési feladatai-
nak sokasága is nehezítik a helyzetüket. 
ennek ellenére panaszra nincs okunk. Az 
utánpótlás kategóriákat nézve 4. a haladó 
kategóriákban a 12. helyen zárt a bátaszé-
ki csapat. szeretnénk kifejezni a résztvevő 

kluboknak, mert a verseny, csak komoly 
és jól felkészült ellenfelekkel szemben tud 
igazán verseny maradni. A szervező stáb-
ról, segítőkről csak szuperlativuszokban 
lehet beszélni, mert a feszített tempót, ko-
moly állóképességgel abszolválták. min-
den túlzás nélkül állítható, hogy az egyik 
legösszeszokottabb szervezői team a báta-
székieké. Végül, de nem utolsó sorban kö-
szönetünket fejezzük ki, a támogatóknak, 
akik elképesztően pozitívan állnak a Bse 
karate szakosztály munkájához és ered-
ményeihez. Köszönjük! 

a BSE eredményei:
1. hely Puskás Donát (kata), Köbli ágnes 
(kumite), gál Dániel (kumite), Kovács 
Zoltán (kumite). 2. hely Váncsa Zsombor 
(kata), elekes máté (kumite), Hefner Zsófi 
(kumite), Kékes gábor (kumite), szabó 
evelin (kumite), steigler Bence (kumite). 
3. hely Kovács sándor (kata), Izsák Fru-
zsina (kumite), Varga máté (kata, kumite)
Bognár Barna (kata)

A versenysorozat következő állomása 
Ajkán volt. A Karate WKF szabályrend-
szerének olimpiára kerülésével megnőtt 
azoknak a shotokan Karate stílusú rendez-
vényeknek a száma, melyek a tradicionális 
ippon shobu (1 pontig zajló) szabályról 
átálltak a WKF szisztémára. Az ajkai sun 
DOme Karate egyesület úttörőként állt a 
mozgalom élére és sokéves hagyományt 
megtörve március 31-én megrendezte 
az I. WKF sun Dome Kupát, melyre 24 
egyesület, több mint 200 versenyzőjének 
közel 400 nevezése érkezett be. A szerve-

zők mintegy kísérleti jelleggel egyéni és 
csapat versenyszámokat is hirdettek, és 
engedélyezték a felnevezést. így történhe-
tett, hogy a Bátaszék se Karate szakosztá-
lya 22 versenyzővel több mint 50 nevezést 
adott le, a „versenyen futott kilométerek”  
szaporítása érdekében. A történelminek 
mondható rendezvényt a Bátaszék se 22 
arany, 14 ezüst és 7 bronzéremmel torony-
magasan nyerte, elhódítva ezzel a legered-
ményesebb csapatnak járó trófeát. „Az 
eredmények tudatában akár boldogok is 
lehetnénk, és természetesen mindannyi-
an örülünk a Bse utóbbi sikerszériájának. 
ennek ellenére azt gondolom, hogy min-
den sikert a helyén kell kezelni és az egyéni 
teljesítmények mellett nem mehetünk el. 
némi fáradtságot éreztem a húzóembere-
ken, és sok esetben a magas technikai fö-
lény ellenére szoros mérkőzések alakultak 
ki, melyet úgy érzem több ízben mi tettünk 
szorossá. Ilyen fölénynél sokkal több koc-
kázatot kell vállalnunk annak érdekében, 
hogy minél sokszínűbb küzdőkké válhas-
sunk, és ezáltal mindig legyen egy jó adu-
ász a kezünkben a kiemelt rendezvények 
erős homogén mezőnyében.” 

Eredmények
1. hely: Bognár Barna (12 -40 kg) (13 -45 
kg), elekes máté (11 kata) (11-40kg) (12 
+40kg), gál Dániel (10 +35kg), Kiss Bánk 
Botond (kadet +60kg), Kovács sándor 
(12 kata), Köbli ágnes (13 +45kg), nagy 
gergő (12 kata) (12 +40kg), Péter Panna 
(8 kata) (9 -30kg) Puskás Donát (9 kata), 
steigler Bence (11 +35kg), szabó eve-
lin (felnőtt +62kg), Varga máté (8 kata) 
(9 +30kg) Bognár Barna, nagy gergő, 
nagy-jánosi Botond (12-13 csapat kata), 
gál Dániel, Puskás Donát, Varga máté 
(8-9 csapat kumite), steigler Bence, elekes 
máté, Rózsahegyi Richárd (10-11 csapat 
kumite), Bognár Barna, Izsák gergő, nagy 
gergő (12-13 csapat kumite). 2. hely: Bog-
nár Barna (12 kata), gál Dániel (9 +30kg), 
Hegedüs mirjam (10 kata) (11 +35kg), 
Izsák Bence (12 +40kg), Izsák Fruzsina 
(9 -30kg) (9 kata), Kovács Zoltán (veterán 
kumite), Köbli ágnes (kadet +54kg), nagy 
gergő (13 -45kg), Puskás Donát (9 -30kg), 
Puskás Vencel (9 kata), steigler Bence (12 
-40kg), Váncsa Zsombor (10 kata). 3. hely: 

k a r a t e

szervezési- és kupa sikerek
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az utolsó forduló előtt
A 2018/19-es szezon végéhez közeledünk, 
utánpótlás csapataink számára már csak 
1-1 forduló van hátra bajnokságaikból. Az 
éremosztó előtti utolsó szereplések szép 
eredményeket hoztak.

Tolna Megyei Nyuszi kupa (U11):
Oroszlánkölykök: A 6. és 7. forduló ösz-
szesen négy meccséből három esetben 
győzelemmel sikerült a pályáról távozni. 
A hét csoportra oszló bajnokság hatodik 
csoportjából ezzel kiemelkedtünk, az el-
múlt év munkájának beérett a gyümölcse, 
és kezdők közül a középmezőnyig sikerült 
kapaszkodnia a csapatnak. A meccseken 
hol a fiúk, hol a lányok viszik a prímet, és 
a pontok eloszlása is mutatja, hogy csa-
patként szereztük ezeket a győzelmeket. 
A gyerekek végig igyekeznek már megva-
lósítani a pályán, amit megbeszéltünk, és 
visszaköszöntek az edzésen tanultak. Ke-
resik egymást a passzokkal, lépések helyett 
sarkazásokat láthatunk, és a támadólepat-
tanók palánkra való visszatétele is eredmé-
nyesen sikerül immár. Külön kiemelném a 
csapat védekezését és küzdőszellemét, ami 
elmondható, hogy a bátaszéki csapatok 
védjegyévé vált! Az Oroszlánokkal a 7. for-
dulóban ismét a bajnokság legjobbjai ellen 
léptünk pályára, és most sokkal összesze-
dettebb volt a játékképünk, mint legutóbb. 
Az első mérkőzésen a félidőig egyáltalán 
nem volt eldöntött a meccs. Amikor az 
utasításokat sikerült végrehajtani, abszo-

lút egyenrangú ellenfelei voltunk a Ksc 
csapatának. A gyKse ellen is sikerült 
szépeket játszani, itt azonban a fizikai és 
technikai fölény ismét egyértelművé tette 
a mérkőzés kimenetelét.

TMKSz Nagyok kupája
Az u13-as bajnokságban most sajnos két 
vereséget szenvedtünk el: a Paks és a Dom-
bóvár csapata ellen. A paksi, jóval erősebb 
és képzettebb csapat ellen sikerült nagyon 
szép játékot játszanunk, a hibák és az ered-
mény ellenére azt lehet mondani, hogy 
derekasan helytálltunk, küzdött a csapat. 
Heberling Balázs kiemelkedő munkát vég-
zett a palánk alatt. sajnos ez a Dombóvár 

ellen nem volt jellemző, pedig egy ugyan-
olyan játékkal itt még a győzelem is meg-
lehetett volna. Idegenben legyőztük őket, 
és ez talán elkényelmesítette a csapatot. 
Pomsár szilvia így fogalmazott: „gyen-
gén szerepeltünk a mai mérkőzésen, nem 
volt összetartó csapatjáték, egy-egy elleni 
játékból tudtunk ziccereket dobni. A véde-

kezésben lemaradtunk az ellenfelünktől, és 
könnyű kosarakat kaptunk.” 

Diákolimpia
A Bátaszéki Kanizsai Dorottya általános 
Iskolába járó III. korcsoportos fiú kosara-
sainkkal a kosárlabda Diákolimpia megyei 
fordulóján vettünk részt Dombóváron. A 
hat csapat részvételével zajló fordulóban 
két mérkőzést játszottunk, paksi, illetve 
szekszárdi csapatok ellen. Az első meccs 
veresége után némi csalódás lett úrrá raj-
tunk, de a második mérkőzést már jobban 
tudtuk élvezni, szép megoldásokat is lát-
tunk, felszabadultabban játszott a csapat. 
Végeredményben egy szép napot töltöt-
tünk együtt. 

Felnőtt csapatunk
egy mérkőzésre került sor az utolsó megje-
lenés óta, a garay gimnázium csapatán ke-
rekedtünk felül 40–87 arányban. Pontszer-
zőink: Heberling 19/6, nagy 19/3, Pomsár 
15, Kamenszki 13/3, Ruppert 13.            -cstzs-

Részletes információkért, videóinkért, tel-
jes terjedelmű edzői nyilatkozatokért, ke-
resse fel, és kövesse Facebook-oldalunkat: 
https://www.facebook.com/bsekosarlabda/

k o s á r

Hefner Zsófia (10 kata) (10 +35kg), Izsák 
Bence (13 -45kg), Kovács sándor (12 -40 
kg), nagy-jánosi Botond (12 -40kg), Pus-
kás Donát (10 kata), Rózsahegyi Richárd 
(10 +35kg

A márciusi Wado-Kai OB I. fordulóját 
követően a második fordulón ismét bra-
vúrosan teljesített a Bátaszék se Karate 
szakosztálya. A háromfordulós rendszer 
második állomásán is az elvárásoknak 
megfelelően versenyeztek a bátaszéki kara-
tékák április 7-én a szusza Ferenc stadion 
judo termében. A versenyre 16 egyesület 
több, mint 300 versenyzőjének 500 neve-
zése érkezett be, és a Wado-ryu stílus hazai 
legjobbjai csaptak össze. a Bse 20 verseny-
zőjének mérlege 13 arany, 10 ezüst és 3 
bronzérem volt, mellyel a második fordu-
lóban is az éremtábla élén végzett a csapat. 

„nagyon örülök, hogy a csapat ilyen jól 
szerepelt. Külön öröm számomra, hogy 
több olyan kategória is volt, amit hátra 
dőlve nézhettünk, mert házidöntőt vívtak 
fiataljaink. Azt lehet mondani, hogy a jó 
csapatatmoszféra és a szakmai munka is-
mét meghozta a sikert és ezzel ismét bebi-
zonyítottuk, hogy a Wado-ryu stílus egyik 
legeredményesebb hazai gárdája vagyunk.” 

Eredmények
1. hely: Bognár Barna (kumite), elekes 
máté (kumite), gál Dániel (kumite), Hef-
ner Zsófia (kumite), Hegedüs mirjam (2 
kategóriában kumite), Izsák Bence (ku-
mite), Izsák Fruzsina (kumite), Kiss Bánk 
Botond (kumite), Kovács sándor (kata), 
Köbli ágnes (kumite), Péter Boglárka 
(kumite), Puskás Donát (kata). 2. hely: 
Bognár Barna, nagy gergő, nagy-jánosi 
Botond (csapat kata), Kiss Bánk Botond 
(kumite felnevezés), Kovács sándor (ku-
mite), Kovács Zoltán (kumite), nagy ger-
gő (kumite), Papp ákos (kumite), Péter 
Panna (kumite), steigler Bence (kumite), 
Váncsa Zsombor (kata, kumite). 3. hely: 
elekes máté (kata), Izsák Fruzsina (kata), 
Köbli ágnes (kata) 

-akoszu-

Kérjük, támogassák a bátaszéki 
kosarasokat az adójuk 1%-val!

Bátaszéki Sport Egyesület 
adószám: 19952819-1-17 

Köszönjük!
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A részeg férjet az asszony sodrófával a kezében várja az ajtóban. Az megijed és fogadkozni kezd: – Drága kis

szívem, két fogadalmat is teszek! Az egyik: többet nem iszom! Az asszony megenyhül és beengedi az urát. Már

lefekvéshez készülődnek, amikor rákérdez: – És a második fogadalmad?

előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: „A meredek úton nincs to-
longás.” áprilisi nyertesünk: Bucher Flórián (Bátaszék, Baross u.), aki-
nek gratulálunk! nyereményét a Bátaszékért marketing nonprofit Kft. 
jóvoltából személyesen veheti át szerkesztőségünkben, a Petőfi sándor 
művelődési Házban. Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is 
ajándékot sorsolunk ki! Beküldési határidő: 2019. május 14. 
A helyes megfejtéseket a cikádor újság szerkesztőségébe várjuk, 7140 
Bátaszék, szent István tér 7., vagy elektronikusan a következő e-mail 
címre: cikador@bataszekert.hu (név és lakcím megjelölésével).

A rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta a cikádor újság rendelkezésére!
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Köszönetnyilvánítás
családunk nevében szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik férjem 

Szalai JáNoS
temetésén részt vettek, jelenlétükkel, virágaikkal együttérzésü-
ket fejezték ki.                                                                gyászoló család

születések

NáluNk a látás megfizethető!
2019-beN 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

mészáros Ferenc  1954
gábor Ferenc 1934
Hosnyánszki Pálné csepella Katalin  1928
Becker Tiborné Kovács Anna julianna  1964

száraz madlen 03.12.
mátyás marcell 03.13.
Hellinger szofia 03.17.
Wágner Valentina márta 03.20.
Orsós melissza Bianka 04.02.

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

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

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

Ha farsang, akkor jelmezes forgatag, jókedv és mula-tozás. ebben az évben jó hosszú a farsangi időszak, a vízke-reszttől egészen március 6-ig, két hónapon keresztül lehet dorbézolni. A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. A közép-korban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban – amikor rö-videk a nappalok, és hosszúak az éjszakák – a nap elgyengül, és a go-nosz szellemek életre kelnek. Viga-lommal, jelmezes karneváli felvonu-lással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket. Voltak helyek, ahol tüzes kerekeket görgettek, mert azt remélték, hogy a földi tűz segíti a napot, hogy újra erőre kapjon. A régi babonákat később elfelej-tették az emberek, de a jelmezes, álarcos karnevál, és a bálok, táncos mulatságok szokása máig megma-radt.
február 22-én (pénteken), este 6 órától a Petőfi sándor Művelődési Házban is a nevetésé, vagy ha úgy tetszik, a vidám télűzésé lesz a fősze-rep. A megfelelő hangulatról Ihos József magyar előadóművész, for-gatókönyvíró, kabarészerző, humo-rista, Kató néni megtestesítője fog gondoskodni. Kató néni, a kedves, hunyorgó, mosolygós nénike, aki bármikor bármiről véleményt alkot, telefonon tanácsot ad, levelekre vá-laszol, bemutatja a családját, a ko-maasszonyainak a férjeit… Ő lesz a vendégünk! A belépés ingyenes! sok szeretettel és vidámsággal várunk minden érdeklődőt!

NEVETNI SZABAD!

Keressen bennünket a facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 
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Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
március 19-én civil fórumra hívta 

a bátaszéki szervezetek, egyesü-
letek, klubok vezetőit, amelyen a 

jelenlévők többek között tájékoz-
tatást kaptak az önkormányzat 

által meghirdetett támogatási le-
hetőségről, beszámolót hallgathat-

tak meg a 2019-es városi rendez-
vényekről és a város nemzetközi 

kapcsolatainak a fejlesztéséről. A városvezető köszöntő gondolatai
ban elhangzott, hogy eddig is fon
tos szerepet töltöttek be a minden
napi élet vezetésében, a programok 
megszervezésében, a kulturális sok
színűség bemutatásában a helyi ér
tékeket felvonultató kollektívák, és 
az önkormányzat ebben az évben is 
számít a meglévő bátaszéki csopor
tok közreműködésére. elmondta, 
hogy április 15ig pályázhatnak a 
civil szervezetek arra a pénzbeli tá
mogatásra, amelynek a segítségével 
megvalósíthatják, optimalizálhat
ják azokat a programjaikat, amelye
ket szeretnének megvalósítani.Takácsné gehring Mária aljegy

ző a részletekbe is beavatta a fórum 
résztvevőit. Felhívta a figyelmet a 
támogatásban részesíthető tevé
kenységi körökre, a pályázathoz 

csatolandó dokumentumok fon
tosságára, valamint a határidő be
tartására. Hangsúlyozta, hogy az 
elbírálást követően napokon belül 
megkapják az elnyert támogatást 
a nyertesek. Az aljegyző asszony 
elmondta, hogy minden hivatalos 
fórumon megtalálható a felhívás, 
a részletek megtekinthetők a város 
hivatalos honlapján, és a szemé
lyes segítségnyújtást is felajánlotta 
a pályázóknak. Összesen 4 millió 
forint áll rendelkezésre, érdemes 
kihasználni a városi támogatási 
lehetőséget.

A Bátaszékért Marketing nKft. 
vezetője, Csötönyi lászló a 2019
ben megvalósuló városi progra
mokról tartott beszámolót. el 
mondta, hogy számos rendezvény
nyel igyekeznek tartalmassá és szí
nessé tenni a Bátaszéken élők és a 
településre látogatók életét. Hang

súlyozta, amellett, hogy örömteli 
a helyi szervezetek belső kohézi
ójának az erősödése, fontos cél le
het a különböző csoportok közötti 
együttműködés megszilárdítása.A legnagyobb városi fesztivál eb

ben az évben a szeptember 6. és 8. 
között negyedik alkalommal meg
rendezésre kerülő Bátaszéki Bor
napok lesz, amelyen a neves fellé
pők mellett a bor és a gasztronómia 
szerelmesei is megtalálhatják a 
számításukat. A Királyi gasztro
nómiai est október 26án várja az 
érdeklődőket.A civil fórumon elhangzott a test

vértelepülési kapcsolatok erősíté
sének a folyamatos szándéka, de a 
városvezető az őszi gasztrokultu
rális rendezvény vonatkozásában a 
továbblépés lehetőségére is felhívta 
a figyelmet.

Civil a pályán

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


