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Ingyenes

A nagyszüleimre világ életemben áhítat-
tal és tisztelettel néztem és gondoltam. 
Valószínűleg azért is jelentettek szá-
momra olyan sokat, mert csak ők voltak 
nekem ketten, az anyai nagyanyámat és 
nagyapámat nem ismerhettem. 

egyszerű parasztemberek voltak. 
papától tartottam is egy kicsit, mert 

sokszor volt komor, többször tűnt rossz-
kedvűnek, mint fordítva. Amikor azonban 
a legidősebb lányunokáját megszólította, 
akkor ellágyult a hangja, fátyolosabb lett 
a tekintete. Ha a húgom ment látogatóba, 
akkor kenyérre lehetett kenni, és ha én 
ajánlottam a segítségemet a ház körüli te-
endőkben, akkor olyanná vált, mint a jó 
pásztorkutya: ott volt mellettem, segített, 
irányította a kezemet és a gondolataimat. 
A nyári mákszedések minden mozzanata 
élénken él bennem. Amikor levágtuk az 
öreggel a mákfejeket, és a kisszéken ülve a 
cseresznyefa alatt megskalpoltuk őket, majd 
a kerti csap alatt úsztattuk a hűs vízben a 
mákszemek százezreit, és amikor a góré elé 
állított, hófehér abrosszal leterített asztalon 
napozott a mák, amelybe fekete dombokat 
húztunk a tenyerünkkel, és a felhevült mák-
szemeket rágtuk, és hangyás fogsorral vi-
gyorogtunk a garázs oldalának dőlve… 

nem volt az a haverkodós típus, de ami-
kor a szekszárdi kórházban meglátogattuk 
az akárhányadik szívrohama után, és az ott-
lét végeztével csorogtunk le a domboldalról, 
és valamilyen belső késztetéstől vezérelve 
visszafordultam az épület felé, akkor ott állt 
az ablakban, és integetett, csak nekem inte-
getett. Vézna volt, ráncos, fehér, de a szemei 
rám ragyogtak akkor, még egyszer utoljára… 

A nagyanyámat rajongásig szerettem. 
gyermekként a nudlikat hajkurásztam a 
gyúródeszkán, amikor kívánságebéd volt 
a nyári szünetben. Lestem a „szallagos” 
fánk éledező tésztáját a tiszta konyharu-
ha alatt, hallgattam a kályha duruzsolását 

a szobában, vártam, hogy elkészüljön a 
méltán híres túrós süteménye, és lelkesen 
pingáltam a feliratot a tőle kapott papírra, 
mert a már említett gyümölcsfa a fél falut 
ellátta terméssel, és meggyőződésem sze-
rint én tudtam a legszebben kiírni az ab-
lakba, hogy Cseresznye VAn eLADÓ! 
Amikor leszálltam a buszról gimi után, az 
első utam hozzá vezetett, egészen ponto-
san a kertjébe, ahol kihúztam magamnak 
egy jól megtermett sárgarépát, és azt maj-
szolgatva beszélgettünk az élet fontos és 
kevésbé olyan dolgairól. Ha rá gondolok, 

akkor muskátli és petúnia pompázik a pár-
kányon, dáliák nyiladoznak a kerítés tövé-
ben, őszirózsa szerénykedik a virágoskert 
szélén, kardvirágok hada böködi az eget, és 
paprikavirágok pironkodnak a halványan 
hívogató violák mellett… 

(szeretett tévét nézni is, de csak a feke-
te-fehéret. A nagynéném szerzett neki egy 
színeset Ausztriában, a bolhapiacon, mert 
az utcában már mindenkinek volt, de ő 
bojkottálta azt. Hetekig nem nézte, amíg 
vissza nem kapta a régit.) 

(Folytatás a következő oldalon.)
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Meghívó
szeretettel várjuk Idős barátainkat 

az Idősek Napja alkalmából megrendezett 

nÓtA És Operett gÁLÁn 
a petőfi sándor művelődési Házba!

Időpont: 2019. október 1. (kedd), 17 óra.
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Új nevet kapott négy 
közterületünk 

bátaszék Város önkormányzatának Kép-
viselő-testülete az alábbi helyrajzi szá-
mú közterületek elnevezéséről döntött: 
1. a 0268/10 hrsz.-ú közterület a leperdi 
köz, 2. a 1973/55. hrsz.-ú közterület a II. 
Géza utca, 3. a 0592/2 hrsz.-ú közterü-
let a molyhos tölgy út, 4. a 0408 hrsz-ú 
közterület a stációk útja elnevezést kap-
ta. tájékoztatjuk a fenti közterületekről 
megközelíthető ingatlanok tulajdonosait, 
hogy a központi címregiszterről és a cím-
kezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. 
rendelet és a közterületek elnevezésével, 
valamint a házszám- megállapítással kap-
csolatos szabályokról szóló önkormányzati 
rendelet előírásainak figyelembe vételével 

saját ingatlanuk vonatkozásában – írásban 
– címképzés iránti eljárás megindítását 
kezdeményezhetik a bátaszéki Közös ön-
kormányzati Hivatal Jegyzőjénél (7140 bá-
taszék, szabadság u. 4.). térképpel megje-
lölt további információkat keresse a www.
bataszek.hu weboldalon.

megújult emlékmű

megújult bátaszék határában az az emlék-
mű, amelyik a II. világháborúban felrob-
bant bomba gyermekáldozataira hívja fel 
a figyelmet. A kivitelezést a bátkom2004 
Kft. végezte, bojás János egyéni vállalkozó-
nak köszönhető az emlékmű megújulása, 
és külön hála illeti a földtulajdonos Osváth 
családot, hiszen ők 100 000 Ft-tal támogat-
ták a rendbetételt.

önkormányzatI HÍrek

bátaSzék vároS 
önkormányzata

(Folytatás az előző oldalról.)
Igazi falusi asszonyként ragaszkodott a jól 
bevált dolgokhoz, de leginkább az otthon-
kához és a fejkendőhöz, a kötelező mamai 
kellékek akkor is rajta voltak, amikor jött a 
telefon, hogy meghalt, igyekezzek haza, ha 
látni szeretném őt a temetés előtt…

A kolléganőm megkért, hogy írjak a kö-
zelgő idősek világnapja alkalmából valami 
szívhez szólót a Cikádor címlapjára. be-
írtam az internetes keresőbe a kifejezést, 
és olyanokat dobott ki, hogy élethossznyi 
tudás lakozik bennük, fáradságos életük-
kel kiérdemelték…, mondjunk köszönetet 
nekik, Japánban és Koreában külön ünnep 
van az öregek megért koráért stb. Inkább 
bezárom a keresőt, és magamban kutatok 
régi, de mégis élő és eleven emlékek után. 
sokkal keservesebb feladat, ugyanakkor 
mennyivel felemelőbb. 

örülök, hogy ismerhettem őket, hogy 
tanulhattam tőlük, hogy a fizikai jelenlétük 
nélkülözése ellenére mai napig az életem 
részei. szeretem őket, az idŐseimet, és 
büszkén viselem a vonásaikat magamon és 
magamban.                                          csötke
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több mint 200 videokazetta lett digitalizálva bátaszéken 
a mozgóképi emlékek megmentésének keretében. A ka-
zetták között több olyan is volt, amely nem bátaszéken, 
hanem más vidéki tévéstúdiókban készült. Hogy kerültek 
ezek a kazetták bátaszékre? miért maradtak bátaszéken? 
Az első kérdésre egyszerűbb a válasz: az 1990-es évek má-
sodik felében, a 2000-es évek elején még nem interneten 
küldték egymásnak saját anyagaikat a tévéstúdiók, ha-
nem postán, vagy személyesen adták át őket. így került 
bátaszékre néhány kazetta bátaapátiból (tett Híradó), 
bonyhádról (Völgység tV), Dunaszekcsőről (Lugio tV), 
szálkáról (sár-Föl bt) és szekszárdról (pOp tV). ezek-
nek a kazettáknak a többsége bátaszéknek volt felcímkéz-
ve, azokat nem is várták vissza a tulajdonosok. A legrégeb-
bi, 1964-es anyagot tartalmazó kazetta azonban véletlenül 
maradhatott a Cikádor tV stúdiójában.

A kazetta egy majdnem 10 perces anyaggal kezdődik, 
amely a máltai szeretetszolgálat 1995-ös szekszárdi jóté-
konysági estjéről számol be. Utána cím nélkül indult egy 
jóval régebbi film, aminek a kazettára írt címe „Aliscától 
szekszárdig” volt és 1964-ben készült. ez a film a tolna 
megyei Levéltárban található legrégebbi dokumentumok 
bemutatásával kezdődött, ezért régóta terveztem, hogy 
megmutatom levéltáros ismerőseimnek a digitalizált vál-
tozatot. Amikor ruzsa Éva igazgatóhelyettesnek elmesél-
tem, hogy milyen szekszárdi anyagot találtam bátaszé-
ken, kiderült, hogy ez a kazetta a levéltáré volt és évekkel 
ezelőtt elveszett. eredetileg 8 mm-es filmre forgatták a 
szekszárd történetét bemutató félórás filmet. A video-
kazetták megjelenésekor a celluloid film tartalmát VHs 
kazettára másolták és ez került a levéltárba. A szekszárdi 
tévések néha-néha kölcsönkérték a kazettát, ha érdekes-
séget akartak bemutatni a helyi tévében. egyszer aztán 
nyoma veszett a kazettának és nem tudták azt visszaad-
ni a levéltárnak… ezen információk megismerése után 
természetes volt, hogy másnap a Cikádor tV egykori 
stúdiójában, a művházban Jordán Krisztián segítségével 
átnéztük az eredeti kazettákat és sikerült megtalálnunk 
a levéltár tulajdonát képező, szekszárd mozgóképi em-
lékeinek egy értékes darabját, ami most már visszakerült 
eredeti tulajdonosához. Az „Aliscától szekszárdig” című 
film forgatásáról a tolna megyei népújság 1964. július 
1-i számában Ordas Iván írt cikket. 

                                    Rudolf László

Véménd Község önkormányzata ötödik alkalommal rendezi meg szep-
tember 22-én (vasárnap) azt a szemléletformáló kerékpáros eseményt, 
amelyikhez ebben az évben is csatlakozik bátaszék. 

A kiindulópont a városunk mellett továbbra is pécsvárad. Érdekesség, 
hogy ebben az évben várhatóan Czene Attila olimpiai bajnok úszó is részt 
vesz a rendezvényen. 

bátaszékről 9 órakor indul a menet, a szervezők a petőfi sándor műve-
lődési Ház udvarán reggelivel, gyümölcslével és kávéval várják az érdek-
lődőket! A véméndi megérkezést követően a kerékpárosok visszateker-
hetnek bátaszékre, de a szervezők felajánlják a segítséget a kerékpárok 
visszaszállítására is. 

A program részleteiről bővebb információ a következő oldalon talál-
ható: www.facebook.com/bataszekert.hu, vagy telefonon a petőfi sándor 
művelődési Ház munkatársaitól kérhető (74/493-690).

C I V I L e K

a vIdékI tévézéS 
(H)ôSkora

tekerjünk, Hogy 
tekerHeSSünk!
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Az idén nyáron létrejött egyesületünk alap-
gondolatát részben az önálló működés, más-
részt önálló gazdálkodás ihlette, amit eddig 
a bátaszéki önkéntes tűzol tó egyesület 
szervezetén belül végeztünk. egyesületünk 
tagságát személyemen (storcz gábor) kívül 
egykori tűzoltó bajtársaim és az időközben 
felnőtté vált diáktűzoltóim adják, akik a 
tűzoltóságon történt változásokkal, illetve 
az új irányvonallal nem tudtak azonosulni. 
továbbá csatlakoztak más tűzoltó egyesüle-
tek vezetői, pedagógusok, akik már koráb-
ban is kapcsolatba kerültek a Diák tűzoltó 
Körrel és az ott végzett ifjúságnevelési tö-
rekvésekkel. A kilenc éve csapatként kezelt 
és baráti társasággá kovácsolódott gyerekek 
nagy része is mellettünk kötelezte el magát. 
egyesületünk működése folyamatos volt, 
bár bírósági bejegyzése csak július hónap-
ban történt meg. A szokásos szakkör jellegű 

foglalkozások mellett augusztus hónapban 
tábort szerveztünk a fiataloknak a mecsek-
ben. A jó hangulatú, nomád jellegű tábor-
ban a gyerekek felejthetetlen élményekkel 
gazdagodtak. Legnagyobb kihívásnak azt 
tartjuk, hogy a tizenegy és tizennyolc év 
közötti korosztályt kimozdítsuk a komfort 
zónájukat jelentő telefonok és internet vi-
lágából. Célunk bemutatni a katasztrófavé-
delmi, rendvédelmi, honvédelmi, elsősegély 
nyújtási feladatokat ellátók munkáját az 
életkori sajátságoknak megfelelően, vala-
mint a hagyományok megőrzése és tovább-
adása.  nem célunk rendőröket, tűzoltókat, 
katonákat nevelni, élményt kívánunk nyúj-
tani a gyermekeknek, amit a későbbikben 
hasznosíthatnak. természetesen büszkék 
leszünk, ha fent említett szakemberek 
kerülnek ki ifjaink közül! Annak érdeké-
ben, hogy a gyerekek minél sokrétűbb ta-

pasztalatokra tegyenek szert, szeretnénk 
tűzoltóságokkal, és országos mentőszerve-
zetekkel kapcsolatba kerülni. egyesületünk 
alapgondolatából adódóan a továbbiakban 
is részt kívánunk venni helyi és országos, 
gyerekek számára szervezett tűzoltó- és 
elsősegélyt nyújtó versenyeken. Felkészíté-
sükhöz tagjaink és külsős szakemberek is 
folyamatosan csatlakoznak. Iskolán kívüli, 
szakkör jellegű foglalkozásokkal várjuk 
a csatlakozni vágyó 11-18 év közötti diá-
kokat. A már hagyományossá vált iskolai 
toborzások is folytatódnak. Fontosnak tart-
juk, hogy a Dévai szent Ferenc Alapítvány-
nyal korábban kialakított jó kapcsolatunkat 
táborozás és további együttműködés kere-
tében fenntartsuk.

elérhetnek bennünket: a  cikadorfonix@
gmail.com e-mail címen, illetve a Face-
book oldalon.       Storcz Gábor egyesületi elnök

C I V I L e K

v á r o S I 
k ö n y v t á r

CIkádor FônIx  egyeSület 

bemutatkozunk: 
dIáktûzoltóSág kICSIt máSképp… 

mini Galéria
stekly zsuzsa kiállítása 

megtekinthető: szeptemberben

besigheim játszótér 2019
Időpont: 2019. szeptember 21., 

szombat délután, 14 órától. 
Helyszín: besigheim játszótér 

zene: Tanner Vilmos
Az immár 11. alkalommal megrendezésre kerülő prog-
ramra minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kézmű-
veskedés, rajzolás, hamupipőke játék, varrás, zsákban 
futás és még sok érdekes játék vár mindenkit. Velünk 
lesz sándor Károly bőrdíszműves, a Varrókör, valamint 
idén is elkészítjük az Olvasó-kukacot, készítünk tenyér-
lenyomatot, kinyitjuk a befőttesüvegünket és megkeres-
sük a játszótér kulcsának új őrzőjét is. Kínálunk zsíros 
kenyeret, lekváros kenyeret. Kérjük, hogy palackot min-
denki hozzon magával a friss csapvíznek. A rendezvény 
a Keresztély gyula Városi Könyvtár és a bátaszéki nagy-
családosok egyesülete közös szervezésében valósul meg.

Faültetés!
Kérjük, részvételi szándékukat időben jelezzék! Jelent-
kezési határidő: október 31.

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

GYERE, TÁNCOLJ VELÜNK, 
TARTOZZ KÖZÉNK! 

 

 

A BÁTASZÉKI FELVIDÉK NÉPTÁNC EGYESÜLET 
SZERETETTEL VÁR MINDEN TÁNCOLNI VÁGYÓT! 

 
TIPEGŐK (0-3 ÉVES KOROSZTÁLY) 
FOGLALKOZÁSA: 
Csütörtök 16:30 – 17:00   
Petőfi Sándor Művelődési Ház, Bátaszék 
 
APRÓK (ÓVODÁS KOROSZTÁLY) PRÓBÁJA: 
Szerda 17:15 – 18:00  
Petőfi Sándor Művelődési Ház, Bátaszék 
 
UTÁNPÓTLÁS (ISKOLÁS KOROSZTÁLY) 
PRÓBÁJA: 
Kedd 17:00 – 19:00 
Petőfi Sándor Művelődési Ház, Bátaszék  
   
FELNŐTT TÁNCCSOPORT PRÓBÁJA 

Érdeklődni:           Szerda: 18:00 – 20:00 
Kalmár Éva 30/701-2636         Péntek 17:00 – 19:00 
               Petőfi Sándor Művelődési Ház, Bátaszék 
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az írásról
gyermekkoromban a nagyszüle-
inknél nyaraltunk és feltévedtünk 
a padlásra. Az unokatesóimmal 
és az öcsémmel találtunk ott egy 
régi, ütött-kopott utazóládát. 
rendkívül izgalmas volt gyer-
mekként azon morfondírozni, 
mit is találunk majd a ládában. 
Akkor csak régi papíroknak tűn-
tek, tele dőlt betűs írással, de ma 
már tudom, hogy ennek is köszönhetem, 
hogy végül az írás lett a hobbim. A dédnagy-
apám erdész volt és verseket írt, mi pedig ha-
sonlítani szerettünk volna. először verseket 
írtam, kiterjedt levelezéseket folytattam ba-
rátokkal, rokonokkal, kamaszként naplót ve-
zettem és persze akkor is, amikor gyermeket 
vártam. Az írás számomra fontos volt, mert 
így tudtam rendszerezni a gondolataim. 
Később bognár László – klassz vereseket ír 
– őcsényi szomszédom hatására próbáltam 
novellákat papírra vetni. 2016-ban írtam elő-
ször mesét. A megyei könyvtár Lázár ervin 
emlékére kiírt meseíró pályázatára neveztem 
be Keddelés című mesémmel, amit különdíj-
jal jutalmaztak. először történt velem, hogy 
misu és Kóborka történetét megmutattam 
másoknak is a közösségi média oldalon, és 
nagyon jól estek a dícsérő szavak.

kapcsolódás a sárközhöz
Őcsényi lány vagyok, gyermekkorom, szü-
leim oda kötnek. Ahogy mondtam, a szü-
nidőket Decs szálláson töltöttük, tanyasi 
környezetben, szabadon. A nagyszüleim a 
mai nyelvhasználat szerint önellátó gazdál-
kodást tartottak fenn, ami annyit tesz, hogy 
állatokat tartottak, hatalmas kert volt, amit 
műveltek is. A nagyapám minden munkát 
elvégzett a ház körül, értett a famunkához, 
nagyanyám pedig gondoskodott róla, hogy 
a kamra tele legyen. Közép- és főiskolát 
szekszárdon végeztem, mindig e tájon él-
tem, család, barátok ide kötnek.

sárköz-mesék születése
2018 év végén éreztem úgy, hogy érdemes 
lenne megírnom a saját mesémet. ekkor szü-
letett Kenderkóc. Hihetetlenül felszabadító 
érzés volt megformálnom a történetét, mely 
egy fiatal lányról szól, aki nem adja fel, pedig 
nem könnyű az élete. szüleitől kapott tudását 
használva lesz a faluja gyógyítója. Aztán a Va-
rázskeszeges mesét írtam meg, nagy segítség 
volt, hogy édesapám és a testvérem is értenek 

a halászathoz, számos történetet 
hallottam gyermekként, amiben 
a tapasztalataik, a sikereik és a 
kudarcaik is egyaránt megőrződ-
tek. más meséket a helytörténeti 
olvasmányaim inspiráltak, például 
A megcsudált lány meséjét. mind 
az öt mese kedves számomra va-
lamiért és nagyom bízom benne, 
hogy az olvasók is találnak köztük 
kedvencet.

kik támogatták 
a könyv megjelenését? 

elsősorban az öt sárközi település, akiknek 
ezúton is köszönöm. továbbá a bHg Alkat-
részgyártó KFt., és nem utolsósorban Dr. 
Kostyálné Dr. Kovács Klára, akiknek szintén 
nagyon köszönöm, hogy hittek bennem.

Hálás vagyok Vassné Ill terikének a 
csodás rajzokért, fantasztikus lett a könyv, 

persze kellett a sÉD nyomda szakértelme 
is. És köszönöm mindazoknak, akiket 
most nem soroltam fel, de segítettek, tá-
mogattak valamilyen formában.

Hol lehet megvásárolni  
a könyvet?

A bátaszéki turisztikai Információs pont-
ban, Decsen a mIKLÁr virágboltban és a 
gemenc zrt. Kisvasút ajándékboltjában.

Találkozzunk 
a rendezvényeken

részt vettem a nyékfeszten, Őcsénybe a 
Családi napon, sárpilisen a Falunapon, és 
nagy örömömre részt vehetek a IV. bá-
taszéki bornapokon, ahová szeptember 
8-án, vasárnap, 14 órakor várom a ked-
ves érdeklődőket a sárköz-mesékkel egy 
interaktív könyvbemutató keretében! 

Szeretettel ajánlva: Hódi Katalin

ú J D O n s Á g

Sárköz-meSék, Hagyományba öltözött önmagam
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S z o l g á l a t

Így változik 
a női test a várandósság alatt
Amint megfogan egy kisbaba, az anya szer-
vezete máris elkezd készülni a szülésre és 
a szoptatásra. Hormonális és fizikai válto-
zások sora történik a kilenc hónap alatt. A 
folyamat már a megtermékenyítés pilla-
natában beindul. A progeszteron hatására 
megszűnik a peteérés, (általában) elmarad 
a menstruáció. A várandósság első tünetei 
a mellfeszülés, a fáradtság, a sűrű vizelési 
inger, az émelygés, a gyakori hangulatvál-
tozások. Amit nem érzékel a kismama, de 
jó, ha tud róla, hogy az immunrendszer 
kicsit gyengül, hogy a magzat ne lökődjön 
ki, ezért a fertőzésekre hajlamosabbá válik. 
A terhes nők ereiben majdnem másfélszer 
annyi vér kering, mint korábban, mert a 
magzat növekedéséhez oxigénben és ásvá-
nyi anyagokban gazdag vérre van szükség. 
Az erek kitágulnak, az arcbőr rózsás, ragyo-
gó. A pulzusszám nő, a kismama többet iz-
zad, mint korábban, és gyakran kipirul.

mi történik a pocakkal?
A magzat fejlődése miatt a méh növekszik, 
a has alakja fokozatosan változik. A 24. hét 
környékén a méh teteje eléri a köldök vona-
lát. A későbbiekben egyre följebb kerül. Az 
utolsó harmadban azért érdemes kerülni a 
háton fekvést, mert a méh növekvő súlya, 
nyomhatja az ereket, és ez nem jó se a 
mama se a baba keringésének. A nyolcadik 
hónaptól a növekvő méh légzési nehézséget, 
gyomorpanaszokat okozhat. A szülés előtti 
hetekben a méh lesüllyed, a magzat feje a 
méhszájhoz kerül, és előfordulhat, hogy 
erősen nyomja a hólyagot, ezért gyakran 
kell az anyukának pisilni mennie. A csont 
rendszer is változik a terhesség alatt. Készül 
a szervezet a kisbaba születésére, a meden-
cecsont tágul, lazulnak az ínszalagok. ez az 
átalakulás néha fájdalmas. A szülés után 
néhány hónappal a legtöbb anyuka csípője 
visszanyeri eredeti méretét, de a terhesség 
során a csípőre rakódott zsírréteg miatt 
mégis vastagabbnak tűnhet. A hasizmok is 
megnyúlnak, ezeket megfelelő mozgással a 
szülés után ismét feszessé lehet tenni.

Haj, bőr – tényleg ragyog?
egy biztos: megáll a hajhullás, a haj dúsul és 
zsírosabb, fényesebb lesz. A terhességet fenn-
tartó hormonok megőrzik a szőrzetet és a 
hajat, ám a szülést követő 1-5. hónapban in-

bb24
2019. szeptember 15-én (vasárnap) kerül 
megrendezésre a bb24, azaz a bátgrill 
bonyhád–bátaszék Futóverseny, amelyik 
évek óta megmozgatja a megyét, és vonzza 
a futókat szerte az országból. A versenyzők 
délelőtt 10 órakor rajtolnak bonyhádról, 
a petőfi sándor evangélikus gimnázium 
Atlétikai sportcsarnoka elől, és várhatóan 
11 és 14 óra között érkeznek bátaszékre, a 
Kanizsai Dorottya Általános Iskola elé. A 
völgységi városban berendezett verseny-
központban korlátozott számban helyszíni 
nevezésre is van lehetőség, aki tehát úgy 
gondolja, hogy szívesen kipróbálná magát, 
jelentkezzen bátran! Az útvonal: bony-

hád, bonyhád-börzsöny, Alsóbörzsöny, 
mőcsény, palatinca, Kismórágy, bátaszék.  
A futók mellett várják azokat is, akik ke-
rékpárral szeretnék megtenni a kijelölt 
távot. A szervezők ezen kívül lehetőséget 
biztosítanak cégek vagy magántársasá-
gok, baráti körök számára kerékpár-futás 
kombinációban való részvételre is. ebben 
az esetben a nevezéseket e-mail-ben ké-
rik megküldeni az info@fut.as címre. Ami 
pedig szintén nem mellékes, hogy várják 
a lelkes szurkolókat bonyhádon és báta-
széken egyaránt. A versennyel kapcsolatos 
összes információ megtalálható a követke-
ző weboldalon: www.fut.as.

szeretettel meghívunk minden kedves 
8 év feletti érdeklődőt 2019. szeptember 13-án, 16 órakor

a bátaszéki tűzoltó-parancsnokságra.

ezen a napon mindenki megismerkedhet 
a diáktűzoltók munkájával és megtudhatja, 

mennyire fontos a tűzoltók utánpótlása.

A nyílt napon lehetőség lesz csatlakozni 
a Diáktűzoltó tagozathoz!

 

bővebb információ: bataszekidiakok@gmail.com
facebook: bátaszéki Diáktűzoltók 7140 bátaszék, Hunyadi utca 46.
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tenzív hajhullást tapasztalhatunk. Hajunk a 
gyermekünk egyéves korára lesz olyan, mint 
a terhességünk előtt. A bőrön általában vala-
milyen formában nyomot hagy a terhesség. 
Az egyik leggyakoribb probléma a terhesség 
alatt, hogy a pattanásokra hajlamos bőr ál-
lapota látványosan romlik. A másik gyakori 
panasz a melazma. ez sárgás-barnás foltokat 
jelent az arcon, a homlokon vagy az állon, 
amelyek szerencsére a szülés után eltűnnek. 
A napfény hatására – a szeplőkhöz hason-
lóan – sötétebbé válnak. Vannak anyukák, 
akiknek striák alakulnak ki a bőrén. Hor-
monális okok mellett a fizikai terhelés és az 
anyagcsere folyamatok megváltozása is hoz-
zájárul a csíkok kialakulásához, nemcsak a 
terhesség során keletkezhetnek, hanem arra 
hajlamosaknál például kamaszkorban. A 
csíkok kezdetben vörösek, aztán gyöngy-
házfényűek. nemcsak a hason, hanem a 
mellen és a fenékrészen is megjelenhetnek. 
Érdemes már a terhesség első hónapjától 
speciális készítményekkel rendszeresen kré-
meznünk nem csak a has, de a mellek és a 
csípő területét is. A gyakori viszkető érzést is 
csökkenthetjük a rendszeres krémezéssel. A 
terhesség utolsó hónapjában egy fekete csík 
(linea nigra) jelenhet meg a hason, amely 
függőlegesen húzódik a köldök alatt és felett. 
A terhesség alatt a meglévő szeplők, májfol-
tok sötétebbek lesznek, az anyajegyek színe, 
mérete is változhat. Érdemes bőrgyógyász 
szakorvossal ellenőriztetni ezeket. A nyak, 
hónalj, mellbimbó területén gyakran jelen-
nek meg különféle „nyeles” növedékek is, 
amelyek bőrgyógyásszal eltávolíttathatók.

Hogyan változik a mell?
Az emlő érzékenysége a terhesség egyik 
legkorábbi jele. a mellek a várandósság 
alatt megnőnek, mellbimbók sötétebbek 
lesznek (a nemi szerv is lilásra színeződ-
het), a bimbóudvaron kisebb dudorok 
kelet keznek, az erek láthatóvá válnak a bőr 
alatt. A harmadik hónap környékén a mell 
kolosztrumot, vagyis előtejet kezd termel-
ni. A szülést követően van, akinek a melle 
tovább növekszik az anyatej termelődése 
miatt, és van olyan édesanya is, akinek a 
baba megszületése után kisebb lesz a mell-
mérete, függetlenül attól, szoptat-e. A mell 
kötőszövetei megnyúlhatnak a szülés után. 
A legtöbb, amit tehetünk ennek megakadá-
lyozására, hogy beszerzünk néhány valóban 
jó támaszt nyújtó, légáteresztő melltartót.

Hát a súlyom?
A terhesség korai szakaszától kezdve a női 
szervezet raktározni kezdi a fehérjéket, zsí-

rokat és ásványi anyagokat, hogy megfele-
lő mennyiségben álljanak rendelkezésre a 
magzat fejlődése során. A terhesség alatt 
normál esetben – testalkattól függően – 
8-16 kilóval nő a testsúly (a vékony nők-
nek van szüksége több hízásra). A szoptatás 
alatt a tejtermelés nagyjából egyharmada a 
terhesség során felhalmozódott zsírraktá-
rakból származik – ha tehát figyelsz a táp-
lálkozásra, nem nassolsz sokat, akkor leol-
vadnak majd a kilók. Általában az első baba 

születését követően 1-1,5 évvel, a második 
vagy többedik gyermek születését követően 
1,5-2 évvel nyeri vissza az édesanya teste a 
terhesség előtti állapotát. Ami viszont biz-
tosan nem változik vissza, az a cipőd mé-
rete! sok édesanya tapasztalja, hogy szülés 
után nagyobb lábbelit kell vennie. A láb fél, 
esetleg egy egész számmal is nőhet. mindez 
a hormonoknak és a nagyobb súlynak kö-
szönhető, amely átalakítja a láb boltozatát.

Takácsné Biró Tímea védőnő

Kosárlabda
edzések

Bátaszék, Kalász János Sportcsarnok

www.facebook.com/bsekosarlabda/

www.bataszekse.hu

ÓVODÁS EDZÉSEK

KEZDŐK / 1-2. OSZÁLYOSOK EDZÉSE

U11 - 2009/2010-ES SZÜLETÉSŰEK

U12 - 2008/2009-ES SZÜLETÉSŰEK
Edző: Matejcsek-Lerch Éva 06/20/996-686

U14 - 2006/2007-ES SZÜLETÉSŰEK

✓ kosárlabdás / atlétika tapasztalat előny
✓ heti 2x 1,5 óra edzés + 1x reggeli dobóedzés
✓ országos bajnokságban szereplés

✓ kosárlabdás / atlétika tapasztalat előny
✓ heti 2x 1 óra edzés
✓ országos bajnokságban szereplés

✓ heti 2x 1 óra edzés
✓ megyei bajnokságban szereplés

Edző: Csaba-Tóth Zsófia  06/20/665-1989

Edző: Pomsár Szilvia  06/20/952-5450

Edző: Kovács Cecília, Ruppert Szilárd  /info: Pomsár Szilvia/
✓ heti 2x 1,5 óra edzés + 1x reggeli dobóedzés
✓ megyei bajnokságban szereplés

PONTOS EDZÉS IDŐPONTOKÉRT, EGYÉB INFORMÁCIÓKÉRT A 
MEGADOTT TELEFONSZÁMOKON KERESHETIK AZ EDZŐKET! 

info: Matejcsek-Lerch Éva
✓ heti 1x 3/4 óra edzés (jelentkezők számától függően csoportbontásban)
✓ házi versenyeken szereplés
✓ helyszín: Bátaszéki óvoda

2019/20

#bataszekkosarlabda

FELNŐTT EDZÉS
✓ heti 2x 1,5 óra edzés  /kedd, péntek 19:00/
✓ U14 korosztály felettiek a felnőttekhez csatlakozhatnak
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A tavaly nyári bakonyi sikeres vándor-
táborozásunkon felbuzdulva, az idén a 
pilisbe szerveztük meg az egyhetes túrá-
zásunkat. Július 3-án vonattal indultunk 
szentendrére. első szállásunk a Kőhegyi 
menedékház udvarán felállított sátrakban 
volt. második napon a 21 kilométeres tú-
ránk során végig jártuk a Holdvilág-árkot, 
felmásztunk a meteor-létrán és megkós-
toltuk a Lajos-forrás friss vízét. Harmadik 
napon szálláshelyet váltottunk, e közben 
érintettük Dömörkaput, bükkös-patakot 
és a vízesést, majd 13,7 km megtétele után 

értünk pilisszentlászlóra. másnap a prédi-
kálószéki kilátót vettük célba. Innen na-
gyon szép kilátás nyílott a Dunakanyarra. 
Az ötödik napon ismét táborhelyet váltot-
tunk. A libasorban végig járható sparta-
cus-vadászösvényen haladtunk egészen a 
telgárthy-rétig. Visegrádon elhaladtunk a 
Királyi palota mellett, majd a salamon-to-
ronyba menekültünk a közelgő vihar elől. 
Utána folytattuk utunkat a mogyoróhegyi 
Campingbe. Utolsó előtti nap felmásztunk 
a Fellegvárba, megtekintettük a panopti-
kumot és gyönyörködtünk a csodálatos 

Dunára nyíló kilátásban. ezután önfeledt 
bobozás következett. Az utolsó estét tá-
bortűzzel zártuk, énekeltünk, játszottunk, 
szalonnát sütöttünk, értékeltük az együtt 
töltött napokat. A hazaindulást megelőző 
órákat is hasznosan töltöttük: vízbiológi-
ai órán vettünk részt. tábor számokban: 
7 nap, 32 gyerek, 4+1 pedagógus, 86 km, 
2500 méter szintemelkedés, végtelen sok 
vízhólyag = 37 fáradt, de lelkiekben feltöl-
tődött túrázó, akik jövőre is nekivágnak, 
hogy felfedezzék magyarország legszebb 
tájait.                                                 a táborozók

d o r o t t y á S  H Í r e k

Tanévkezdés 

szeptember 2-án a II. géza gimnázi-
umban is megkezdődik a 2019/2020-as 
tanév. 

sok szeretettel köszöntjük az új tanév 
kezdetén diákjainkat és a nevelőtestület 
tagjait. 

mindenkinek jó erőt és egészséget 
kívánunk az előttünk álló feladatok tel-
jesítéséhez. 

Felvonulás és koronázás 
A tanév első – az egész iskolát, diákokat 
és nevelőket egyaránt megmozgató –, 
nagyszabású programjára szeptember 
7-én, szombaton kerül sor, amikor a 
bátaszéki bornapok városi rendez-
vénysorozatához kapcsolódva a II. géza 
gimnázium megtartja névadója, II. 
géza király tiszteletére a hagyományos 
felvonulását és a romkertben a közép-
kori koronázási ceremóniát bemutató 
történelmi előadását.

Felhívás
szívesen fogadjuk azon városlakók, 
vendégek, rokonok vagy barátok jelent-
kezését, akik csatlakozni szeretnének a 
gimnazisták jelmezes menetéhez.  Jel-
mezt a gimnáziumban lehet kölcsö-
nözni. Kérjük, hogy részvételi illetve 
kölcsönzési szándékukat jelezni szíves-
kedjenek a gimnázium titkárságán sze-
mélyesen vagy a 493-358-as telefonszá-
mon.

a pIlISben vándortáboroztunk

g é z á S  H Í r e k
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A cserkészet vagy cserkészmozgalom egy 
önkéntes, politikamentes ifjúságnevelő 
mozgalom, amely nyitott mindenki számá-
ra. Alapvető célja, hogy támogassa a fiatalo-
kat testi, lelki, társadalmi és szellemi képes-
ségeik kifejlesztésében. A világ több, mint 
200 országában 38 millió cserkész dolgozik 
egy közös célért: segíteni a gyermekeket és 
fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőt-
tekké váljanak. Az idei nyáron már hatodik 
alkalommal szervezett cserkésztábort a 
helyi református egyházközség. A mórágyi 
parókia, ami már régóta lakatlan, nyaran-
ta így benépesül, kiscserkészek, cserkészek 
táboroznak itt. A vezetésben pályi zsolt 
segédtiszt segíti Fekete zoltán tiszteletest 
már a kezdetektől. rendkívül érdekes meg-
figyelni felnövekvő gyermekeinken, hogy 
az első cserkésztábor nehézségei után is 
(még néha pityeregnek is titokban) vágy-
tak újra az élményre. Kimozdítja őket a 
komfortzónából, különösen formál a kö-
zösségre, a szabályok és rend tiszteletére, 
felelősségre, kitartásra, alkalmazkodásra, 
mindezt sok-sok csapatjátékon és neveté-

sen keresztül. A tapasztalat az, hogy nem 
rögtön az első cserkésztáboruk végén kö-
telezik el a fiatalok magukat a cserkészet 
mellett, hiszen többen kimerülten, furcsa 
érzésekkel mennek haza. Azonban utána, 
– maguk sem értik, hogy miért – már ját-
szanak a gondolattal, hogy jövőre is kellene 

jönni. Azt mondják, ezt nem lehet elmesél-
ni, csak megélni lehet! Cserkészalkalmak 
év közben is vannak bátaszéken, felekezet-
től függetlenül lehet csatlakozni hozzánk. 
Érdeklődjenek bátran a várhatóan hétfőn 
4 és 5 órakor kezdődő őrsi alkalmak felől!  

Diószeginé Halász Orsolya

H I t É L e t

r ó m a I  k a t o l I k u S 
e g y H á z

reFormátuS egyHáz

CSerkéSzet – ISten, Haza, embertárS! 
a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma

A nyár eleji sok-sok program után sem állt meg az élet a plébániánkon.  
A hitet a hétköznapokban megélni – ez a célja több, mint 20 éve a magyar-
hertelendi hittantábornak. Az idei évben 33 bátaszéki és környékbeli fiatal 
vett részt az ötnapos táborban. Igeliturgia és szentmise-hallgatás mellett 
közös játékokra, éjszakai túrára, kertmozira, fürdésre is lehetőség nyílt. 
Fontos volt az egymásra figyelés, a türelem, a közös ima és az éneklés.  
A hetet pécsett, a tettyei mésztufabarlangban és a Havi hegyi kápolnában 
tett látogatással, valamint a vasárnapi szentmisén való részvétellel zártuk. 
Kicsik és nagyok fáradtan, de lélekben feltöltődve tértek haza. Augusztus 
15-e nagyboldogasszony ünnepe, templomunk védőszentjének és a bá-
taszéki búcsúnak a napja, mely alkalomból Krisztián atya kérésére egy-
házmegyénk egyik frissen szentelt papját, Kárász gábort hívta el, akinek 
újmiséjét hallhattuk és áldásában részesülhettünk. e mise kertében került 
sor a jubiláns házasok köszöntésére. 24-én került sor a Keresztény Édes-
anyák szent mónika Közösségének Országos találkozójára budapesten. 
A rendezvényre ismét külön buszjárat indult a közösség helyi tagjainak 
igényére. Évtizedek óta nem volt a mórágyi kápolnában egyházi szertartás. 
plébániánk és Krisztián atya megújító munkájának köszönhetően augusz-
tus 31-én sor került a felújított kápolna megáldására. erről bővebben kö-
vetkező számunkban tudósítunk.                                                                 ESJ
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Keressen bennünket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 

F e s z t I V Á L
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J Á t É K O K t A t Á s
2012 © Mezey László Csak magáncélú használatra!www.rejtvenykeszito.hu

Az egérkék labdarúgócsapata mérkőzik az elefántok csapatával. Az egyik pillanatban az egyik elefánt véletlenül

rálép az egyik egérkére. A bíró a sípjába fúj, és a vétkes elefánt odamegy az egérkéhez, hogy felsegítse, és

bocsánatot kérjen tőle. Mire az egérke: (…)

előző havi helyes megfejtésünk: „…vagy inkább pihenni szeretne? ” Augusztusi nyerte-
sünk: marosi andrea (bátaszék, Orbán u.), akinek gratulálunk! nyereményét a báta-
székért marketing nonprofit Kft. jóvoltából személyesen veheti át szerkesztőségünkben, a 
petőfi sándor művelődési Házban. 

Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 

az egérkék labdarúgócsapata mérkőzik az elefántok csapatával. az egyik pillanatban az 
egyik elefánt véletlenül rálép az egyik egérkére. a bíró a sípjába fúj, és a vétkes elefánt 
odamegy az egérkéhez, hogy felsegítse, és bocsánatot kérjen tőle. mire az egérke: (…)
beküldési határidő: 2019. szeptember 15. A helyes megfejtéseket a Cikádor újság szerkesz-
tőségébe 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! 

r e j t v é n y
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SzületéSek

Lábas róbert (bátaszék) – Kamenszki Viktória renáta (bátaszék)
zörényi László (Alsónyék) – Horecki mónika Anna (mórágy)

mátis László (Alsónána) – Kiss Adrienn erzsébet (mórágy)
zsiros pál (bátaszék) – szántó Ilona (bátaszék)

Adorján márkó (bátaszék) – Kovács Kíra Viktória (bátaszék)
Kőműves Dániel (bátaszék) – susztek Kitti (bátaszék)

tamis Ákos (szekszárd) – Fazekas Krisztina (bátaszék)
Kovács norbert (bátaszék) –Kindl Dóra (bátaszék)

Bátaszéki zsibvásár
a pIac TéreN

2019. szeptember 14-én (szombaton), 14-től 19 óráig 
bOlHapIacOT TarTuNk, ahol mindenki megszaba-

dulhat a megunt vagy használt, de jó állapotú dolgaitól. 
Várjuk azokat, akik eladnák a feleslegessé vált ruhaneműiket, 

gyerekholmijaikat, műszaki cikkeiket, háztartási 
eszközeiket, dísznövényeiket stb.

HeLypÉnz nInCs!
Asztalok korlátozott darabszámban állnak rendelkezésre, 
és érkezési sorrendben foglalhatók el, de saját standon és 

szőnyegen is lehet árulni. 

HázaSSágkötéS

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
szabó Józsefné Kapási margit  1940
mészáros István  1956
Wetzl István László  1969
Dömse tiborné Liebhauser Katalin  1944
maurer mihály Istvánné Kolbach mária  1956

Jankó sára 08.03.
Lábas Fruzsina Viktória 08.12.

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

további információ kérhető a petőfi sándor művelődési 
Ház munkatársaitól, illetve telefonon (74/493-690).


