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

I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342–
1382) kezdve augusztus 20. egyházi ün-
nepként élt tovább. Mária terézia (1740–
1780) a naptárakba is felvétette nemzeti 
ünnepként, továbbá Budára hozatta István 
kézfejereklyéjét, a szent Jobbot, amelyet 
minden év augusztus 20-án körmenetben 
vittek végig a városon.

az 1848-49-es történelmi események 
után betiltották az ünnepet, hiszen szent 
István a független magyar állam jelké-
pe volt. 1860-ban ünnepelhették ismét, 
ami valóságos nemzeti tüntetéssé vált. az 
1867-es kiegyezés után az ünnepnap visz-
szanyerte a régi fényét. 1891-ben Ferenc 
József az ipari munkások számára is mun-
kaszüneti nappá nyilvánította, 1895-ben 
pedig a belügyminiszter rendeletére címe-
res zászlóval lobogózták fel a középülete-
ket augusztus 20-án.

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

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

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

Ünnepi program
augusztus 19, vasárnap

10:30-kor a református imaházban 
újkenyérért való hálaadó istentiszte-
letet tartanak.

augusztus 20, hétfő

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

INgyENEs

Augusztus 20..
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Bátaszék Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a június 27-ei ülésén a 
szociális igazgatás és szociális ellátások 
helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 10/2018.(Vi.29.) önkormányzati 
rendeletében döntött arról, hogy egysze-
ri 12.000 Ft-tal támogatja azon ingatla-
nok tulajdonosait, akik a Kormány által 
az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő 
lakossági földgázfogyasztók részére biz-
tosított téli rezsicsökkentésben és a tü-
zelőanyag támogatásban sem részesültek.

a döntés értelmében a támogatás mind-
azon magánszemély ingatlanhasználót 
megillet, aki nem minősül földgázfo-
gyasztónak, az ingatlanban életvitelszerű-

en tartózkodik, és a támogatás igénylése 
érdekében a kitöltött kérelmet legkésőbb 
2018. november 30-áig a Bátaszéki Közös 
Önkormányzati Hivatal szociális irodája cí-
mére (7140 Bátaszék, szabadság u. 4.) eljut-
tatja. a határidő elmulasztása jogvesztő! 
Kérelmet a http://bataszek.hu/tajekoztato_
teli_rezsicsokkenteshez_kapcsolodo_ta-
mogatas_nyujtasarol lehet letölteni, vagy a 
Hivatal szociális irodájában lehet kérni.

a támogatás önálló helyrajzi számmal 
rendelkező ingatlanonként egy ingatlan-
használónak állapítható meg az ingatlanon 
lévő háztartások számától függetlenül. 
több ingatlan tulajdonosa csak egy ingat-
lanra nyújthatja be a kérelmét. amennyi-
ben a támogatást nem az ingatlan tulajdo-

nosa igényli, úgy a kérelemhez mellékelni 
kell az ingatlan használatát igazoló doku-
mentumot (pl.: lakásbérleti szerződést). 

tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 
a Hivatal az általános közigazgatási rend-
tartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján megkeresi 
az egyetemes földgázszolgáltatót a bátaszé-
ki földgázfogyasztók adatainak lekérdezé-
se érdekében, és felhívom a figyelmet arra, 
hogy a május hónapban leadott igényfel-
mérést, mivel az nem tartalmaz konkrét 
adatokat sem a kérelmezőre, sem az ingat-
lanra vonatkozóan, a támogatás elbírálása 
során nem tudjuk figyelembe venni. 

Bátaszék, 2018. június 29. 
 dr. Bozsolik Róbert 

Önkormányzati hírek
a városatyák ismét ülést tartottak június 
27-én, szerdán a Városháza Millenniumi 
termében, ahol a következőkről döntött a 
testület: Meghallgatták és elfogadták Boros-
né simon zsuzsanna, a gondozási Központ 
vezetőjének 2017-es évi szociális alapszol-
gáltatási és egészségügyi feladatellátásról 
szóló beszámolóját, illetve elfogadták a Bá-
taszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és 
Konyha 2018/19. nevelési évében indítható 
csoportok számáról és dolgozóinak létszá-
mára vonatkozó javaslatot, melyet simon 
Csabáné, az intézmény vezetője nyújtott be. 

Dr. Bozsolik Róbert polgármester el-
mondta, hogy a testület fontos intézke-
désének tartja, hogy a gyermekétkeztetés 
intézményi térítési díjainak felülvizsgá-
latakor az önkormányzat képviselőtestü-
lete nem változtatott a tavalyi áron, így 
marad ugyanaz a térítési összeg 2018. 
szeptember 1-től, ami eddig is volt. töb-
bek között ez az intézkedés is segíti az 
oktatási intézményekben étkező gyerme-
kes családokat. Jóváhagyták a költségve-
tési törvény 3. számú melléklete szerinti 
intézményi konyha felújításra vonatkozó 
fejlesztési célú pályázatot, így az iskolai 
konyha légtechnikai felújítására 50 mil-
lió Ft összeget biztosítanak, amely beru-
házásból 40 millió forint támogatás, míg 
10 millió forint önerő. Önkormányzati 
forrásokból elkészült a Kanizsai Doroty-
tya Általános iskola és alapfokú művé-
szeti iskola belső homlokzati festése és 
egyéb kiegészítő munkái, így például új 
csatorna beszerelése, több mint 1.5 millió 
forintból. a Kalász János Városi Sport-
csarnok felújítása már javában zajlik. 

a 40 milliós beruházást még 6 millió fo-
rinttal kiegészítette az önkormányzat, így 
az épület felújítására 20 milliós támogatás 
mellett 26 millió forint önerőt tud bizto-
sítani a településünk. Ebből megújul majd 

a küzdőtér burkolata, a földszinti vizesb-
lokkok korszerűvé válnak, és menekülési 
ajtók kerülnek kialakításra és beszerelésre.

első alkalommal biztosított a város 
helyi műemlékvédelem alatt álló épület 
felújításához támogatást. Három benyúj-
tott, érvényes pályázat összesen 750.000 
forint összegben kapott segítséget.

az április 25-ei testületi ülésen a 
118/2018. (IV. 25.) önkormányzati hatá-
rozattal született döntés arról, hogy a kép-
viselő-testület támogatni kívánja azon in-
gatlanok tulajdonosait is egyszeri 12 000 
Ft-tal, akik a Kormány által az egyetemes 
szolgáltatást igénybe vevő lakossági föld-
gázfogyasztók részére biztosított téli re-
zsicsökkentésben és a tüzelőanyag támo-
gatásban sem részesülnek. a 27-ei ülésen 
elfogadták az erről szóló helyi szabályo-
zást, és egyszeri 12.000 Ft támogatást biz-
tosítanak azoknak, akik nem részesültek 
az állami hozzájárulásból. a részletekről 
később adunk majd hírt.

Folytatódnak a felújítások a települé-
sünkön, így a benyújtott pályázatokat el-
bírálva kiválasztották, hogy a Baross utca 
felújítását a KÉSZ Kft., míg a garay utca 
felújítását az alisca Bau Zrt. végzi majd 
el. a Baross utca felújítása a tervek szerint 
nyár végére elkészül. a garay utcában, a 
temető északi bejáratától a Nyéki utcáig 
teljes hosszán megújul az útburkolat, par-
kolók kerülnek kialakításra és felújításra, 
zárt csapadékelvezető rendszert építenek ki, 
valamint az útszakasz teljes hosszában lévő 
járdák új burkolatot kapnak.  a munkálatok 
2018 őszétől 2019 tavaszáig tartanak majd.

Új napirendi pontként a városvezetés 
vissza nem térítendő,  250.000 Ft összeg 
támogatást ítélt meg a Bátaszéki Roma Ön-
kormányzatnak, amely összeget a Tájház-
ban egy roma-sarok kialakítására hasz-
nálják majd fel.

a Kormány az 1314/2016 (VI. 30.) 
Korm. határozatában döntött a Nemzeti 
szabadidős – Egészség sportpark Prog-
ramról, amelynek az alapvető célja, hogy 
olyan közösségi terek kerüljenek kiállítás-
ra az ország minél több településén, ahol 
valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az 
idősebbekig aktívan töltheti el a szabadi-
dejét igényes szabadtéri létesítményekben. 
a testület jóváhagyta azt az együttműkö-
dési megállapodást, amely a Besigheim 
Játszótéren is egy Sportpark létrehozását 
segíti. Nyolc eszköz áll majd rendelkezésre 

azok számára, akik szabadidejüket aktívan 
szeretnék eltölteni.

a városunk honlapján további informá-
ciókat olvashatnak a benyújtott határoza-
tokról, rendeletekről, szabályozásokról.

Kerékpárút készül
Fehérvári tamás, a tolna Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke, valamint 
Dózsa-Pál tibor, alsónyéki polgármester és 
dr. Bozsolik Róbert bátaszéki városvezető 
jelenlétében a Bajai úton a tOP-3.1.1-15-
tL1-2016-0006 kódszámú „alsónyék-Bá-
taszék települések közötti kerékpárút ki-
építése” című projekt részeként megtörtént 
az alapkő letételi ceremónia. 

az elnök kiemelte, hogy roppant fontos 
– és az európai lét része -, hogy a megfe-
lelő infrastruktúra rendelkezésre álljon 
a kisebb településeken is ahhoz, hogy a 
rendszeres mozgás és a környezetbarát 
közlekedés megvalósulhasson. a tervek 
szerint még ebben az évben átadjuk a ke-
rékpárutat, amelyik egyben újabb „fizikai 
összeköttetés” is lesz a két település, alsó-
nyék és Bátaszék között.

Fogászati rendelés változása
tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 
II. fogorvosi körzetben július 1-től a ren-
delési idő az alábbiak szerint változik:

Hétfő: 8:00-11:00
Kedd: 8:00-16:00 

szerda: 8:00-14:00
Csütörtök: 11:00- 18:00

Péntek: 8:00-14:00

a feladat ellátást végző fogorvos:  
Dr. Neubauer Antal
a feladat ellátás helye:  

Bátaszék, Kossuth u. 54.

Ö N K O R M á N y z a t I  H í R E K

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény 32. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képvise-
lő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdése alap-
ján a szociális Bizottság és a Pénzügy és gazdasági Bizottság és 
KOIs véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályo-
zásáról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továb-
biakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdése a következő e) ponttal 
egészül ki: 

„e) téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó egyszeri támogatás.”
2. § a Rendelet a következő 1/a. alcímmel egészül ki:
„1/a. téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó egyszeri támogatás”
3. § a Rendelet a következő 17/a. §-sal egészül ki: 

„17/a. § (1) a polgármester azon bátaszéki ingatlanhasználók 
részére, akik nem részesültek a Kormány által (a fűtési célú táv-
hőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biz-
tosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. 
rendelet alapján) a fűtési célú szolgáltatást igénybe vevő lakossá-
gi földgázfelhasználók (továbbiakban: földgázfogyasztó) részére 
biztosított téli rezsicsökkentésben, egyszeri 12.000 Ft támogatást 
nyújt.

(2) a támogatás mindazon magánszemély ingatlanhasználót 
megillet, aki a támogatás igénylése érdekében kérelmét a hivatal-

nak 2018. november 30. napjáig eljuttatja és nem minősül föld-
gázfogyasztónak. a határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) a támogatás önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatla-
nonként egy ingatlanhasználónak állapítható meg, függetlenül 
az ingatlanon lévő háztartások számától.  

(4) az ingatlanhasználó azon ingatlan vonatkozásában jogo-
sult a támogatásra, melyben életvitelszerűen tartózkodik.

(5) a támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) ingatlanhasználó személyes adatait (név, anyja neve, szüle-

tési helye, ideje, lakcíme),
b) azon ingatlan címét, helyrajzi számát, melyre a támogatást 

igényli,
c) az ingatlan használatának jogcímét (tulajdonos, bérlő, szí-

vességi használó).
(6) amennyiben a támogatást nem az ingatlan tulajdonosa 

igényli, a kérelemhez mellékelni kell az ingatlan használatának 
jogcímét igazoló dokumentumot.

(7) a hivatal az ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján meg-
keresi az egyetemes földgázszolgáltatót a bátaszéki földgázfo-
gyasztók adatainak lekérdezése érdekében.”  

4. § (1) E rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.
(2) a Rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja, 1/a. alcíme és 

17/a. §-a 2018. december 31-én hatályát veszti.

Bátaszék, 2018. június 27.

 dr. Bozsolik Róbert sk. Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
 polgármester jegyző

bátaszék város  önkormányzata BátaszéK VáROs ÖNKORMáNyzata KéPVIsELő-tEstüLEtéNEK
10/2018.(VI.29.) ÖNKORMáNyzatI RENDELEtE

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(ii.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(a rendeletet Bátaszék város képviselő-testülete a 2018. június 27-ei  ülésén fogadta el.)

tájékoztató
téli REzsicsöKKENtéshEz KApcsolóDó támogAtás NyújtásáRól
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2018. június 28-án a hajnali órákban indult 
el kis csapatunk az „Euromóka” elnevezésű 
sportvetélkedőre, Belgium Quaregnon nevű 
városába. Mindenki kicsit álmosan, de ha-
talmas lelkesedéssel, mosolyogva, jó kedvvel 
érkezett a gyülekező helyszínére, a Plébánia 
melletti parkolóba, ahonnan két kisbusszal 
indultunk a messzi távolba. a késő délutáni 
órákban érkeztünk meg német testvértelepü-
lésünkre, Besigheimbe, ahol az ottani csapattal 
töltöttük az estét. a két társaság gyor-
san összekovácsolódott, a nyelvi prob-
lémák hamar feloldódtak, éjszakába 
nyúlóan szórakoztunk. Másnap Besig-
heim és Bátaszék közösen vágott neki 
a Quaregnonba vezető hosszú útnak. 
Este 8 órakor érkeztünk meg a belga 
városba, ahol a vendéglátók vacsorával 
vártak bennünket, majd hajnalig tartó 
mulatozásba kezdtünk a belga, a fran-
cia és a német csapattal. Folyamato-
san próbálgattuk nyelvtudásunkat, ha 
nem sikerült megértenünk egymást, 
kézzel, lábbal igyekeztünk dűlőre jutni, de 
végül mindig sikerült. Hatalmas élmény volt 
számunkra ez az este, amely örök emlék ma-
rad. Június 30-án, Monsba mentek a csapatok, 
ahol a délelőtt folyamán egy közös fürdőzés, 
ezt követően ebéd, majd egy kis délutáni pi-
hentető lazítás várt ránk. Voltak csapatok, akik 

az aznapi Futball világbajnoki mérkőzéseket 
tekintették meg a közeli bárban, mi inkább 
egy kis hangulatos kártyadélutánt tartottunk 
taktikai megbeszéléssel, és a csapat még jobb 
összekovácsolása érdekében. a szombati este 
Quaregnonban zárult ünnepi vacsorával, aján-
dékátadással, valamint zenés műsorral, majd 
mulatsággal, amely szintén hajnalig tartott, 
rengeteg tánccal, német, francia magyar da-
lokkal egybekötve. Vasárnap végre elérkezett 

a vetélkedő napja. a reggeli készülődést kö-
vetően felvettük a versenyruhánkat, a lányok 
egységesen befonták egymás haját, majd in-
dultunk a felvonulás helyszínére. a csapatok 
saját nemzeti színű lobogójuk és táblájuk alatt 
vonultak végig Quaregnon utcáin, mindvégig 
büszkén, lelkesen, vidám dalok kíséretében. 

a verseny helyszínén minden nemzetisé-
get egyesével bemutattak, majd ezt követően 
kezdetét vette az „Euromóka”. a verseny öt 
feladatból állt, mászás, vízen csúszás, darts 
hajítás, talicskázás. Csapatunk hősiesen, sérü-
lésekkel mit sem törődve, de annál nagyobb 
lelkesedéssel harcolt a győzelemért. Igyekez-
tünk mindvégig nagyon elszántan küzdeni az 
arany éremért. a verseny alatt mindent meg-
tettünk a győzelemért volt olyan játékosunk, 

aki a vérét is adta. a besigheimi és a 
bátaszéki csapat egymást támogatta a 
kupa elnyerésében, azonban a néme-
tek vihették haza az első helyezettnek 
járó díjat. a bátaszéki csapat a nagyon 
szoros versenyben a negyedik helyen 
végzett, de számunkra ez a helyezés 
olyan volt, mintha elsők lettünk volna. 
Büszkén vettük át a serlegünket a játék 
végén, és az is bizonyos, hogy a haza-
úton mi jobban ünnepeltük a negyedik 
helyezésünket, mint a győztes Besig-
heim csapata. Ez az öt nap mindenki 

számára hatalmas élményt jelentett, hiszen új 
barátokkal, rengeteg közös emlékkel, élmény-
nyel lettünk gazdagabbak. Bízunk benne, hogy 
lesz még lehetőségünk képviselni Bátaszéket, 
így együtt, egy csapatként. Köszönjük a lehető-
séget! Hajrá Magyarok! Hajrá Bátaszék!

Bozsolik zsófia, Faller martin, mórocz ákos

a szekszárdi Pénzügyi tanácsadó Iroda mű-
ködtetésével a Magyar Máltai szeretetszolgálat 
nem csak tanácsot ad, nem csak szolgáltat, nem 
csak a tudását adja bérbe, hanem segítséget 
kínál. Mindenkinek, aki tolna megyében él 
és pénzügyekben segítségre szorul. a Magyar 
Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi 
Központot hozott létre, hogy a pénzügyi ter-
mékeket vagy szolgáltatásokat igénybe vevő 
fogyasztókat támogassa egyrészt általános, 
széleskörű tájékoztatással, másrészt panaszaik 
vagy jogsérelmeik orvoslásával. a budapesti 
ügyfélszolgálaton kívül a megyeszékhelyeken is 
Pénzügy tanácsadó Irodák nyíltak. tolna me-
gyeieknek 2018. április 17-től szekszárdon, az 
augusz Imre u. 9 szám  alatt is elérhetővé vált   
személyesen felkeresni a helyi Pénzügyi tanács-
adó Irodát.  az Iroda célja, hogy tájékoztatókkal 
és alkalmazásaikkal segítsék a lakosokat a tuda-
tos pénzügyi döntéshozatalban, hogy megvéd-
jük őket a tisztességtelen vagy jogosulatlan szol-
gáltatói gyakorlatoktól, valamint a kormányzati 
és a civil szféra szereplőinek együttműködésével 
elősegítsük a pénzügyi tudatosság megerősí-
tését Magyarországon. a szekszárdi Pénzügyi 

tanácsadó Irodát a Magyar Máltai szeretetszol-
gálat Egyesület működteti. az Egyesület immár 
27 éve működik és végzi különböző területeken 
karitatív feladatait segítve hátrányos helyzetben 
lévőket. a szeretetszolgálat rendelkezik a szük-

séges tapasztalattal hiszen, 2009-ben indította 
el, a gazdasági világválság hatásra, a HItEL-s 
programot, amely a banki és/vagy közüzemi 
tartozásokat felhalmozó családoknak nyújt ta-
nácsadást, mentorálást. a cél a család aktuális 
élethelyzetéhez igazodó, élhető és hosszútávon 
is fenntartható háztartás gazdálkodás megter-

vezése a család aktív részvételével, majd ennek 
a megvalósítása. a program indulása óta több 
mint 4000 megkeresés érkezett. a  program 
révén a MMsz több száz családnak segített az 
elmúlt 6 évben fenntartható módon rendezni 
adósságait, amely sok esetben életvezetési és 
mentális támogatással is párosult. Ezzel párhu-
zamosan 2014 óta a Nemzeti Eszközkezelővel 
együttműködve mentori munkát végez a hátra-
lékot felhalmozó bérlők mellett, amelynek cél-
ja a krízishelyzetbe került családok társadalmi 
térben való stabilitását támogató, az egyéni élet-
helyzetekre rugalmasan reagáló ellátási modell 
kialakítása és működtetése. a mentorált csalá-
dok többségénél sikerül részben vagy egészben 
helyreállítani a fizetési képességet és így biztosí-
tani lakhatásukat. az iroda munkája ingyenes 
minden magán személy és család számára. 
mindenki számára ingyenesen, felelősen, hi-
telesen, és érdekmentesen segítünk. az iroda 
Szekszárdon kívül a megyei többi településén 
havonta változó helyszíneken egy napos kihe-
lyezett tanácsadást nyújt, illetve megjelenik 
rendezvényeken is, hogy ezek az információk 
minél szélesebb körhöz jussanak el. 

Városunkban ritka alkalomból – itt a Ciká-
dor újság hasábjain –, nem mindennapi kö-
szöntésre kerülhet sor. Hajós Miklós és Hajós 
Miklósné, született Csúri Margit hatvan évvel 
ezelőtt, 1958. július 26-án kötött házasságot 
Budapesten, a Feneketlen-tónál. a gyémánt-

lakodalmasok 1972 óta élnek Báta-
széken, Miklós villanyszerelő-

ként, Margit bolti eladóként 
tevékenykedtek, akik ma 
már nyugdíjasként élik a 

hétköznapjaikat. Egy fiúk született, aki két lány- 
unokával gyarapította a családot, ők pedig két 
dédunokával ajándékozták meg őket. a most 60. 
házassági évfordulójukat ünneplő pár kitartott 
jóban-rosszban egymás mellett, és ezt kívánják 
tiszta szívből a most házasulandó fiataloknak 
is. a gyémántlakodalmuk alkalmából mi is – a 
Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. egy rosé 
borral –, jó egészséget és sok örömös pillanatot 
kívánunk a további közös életükhöz a Cikádor 
újság olvasói nevében is. gratulálunk!

ü N N E P H í R E K

a borongós, hűvös időjárás sem szegte a 
résztvevők jó kedvét június 22-én a „Vár a 
Megye” – Dél-dunántúli értékek Napján, 
amelyet a Bogyiszlói Holt-Duna-parton 
tartottak meg. a tolna Megyei Önkor-
mányzat szervezésében és a Nemzeti Műve-
lődési Intézet (NMI) társszervezésével 
megtartott rendezvényen többek között 
az is kiderült, hogy melyik megyei érté-
kek nyerték el a tolnaikum címet. a bo-
gyiszlói holtág partján Fehérvári tamás, 
a tolna Megyei Közgyűlés elnöke, Potá-
pi árpád János, nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkár, tölcsér tímea, az NMI 
Művelődési Intézet szakmai igazgatója, 
valamint tóth István, Bogyiszló pol-
gármestere köszöntötte a vendégeket. 
Fehérvári tamás megnyitó beszédében 
Kányádi sándor Az én folyóm című ver-
sét idézte: „az én folyóm csak egy patak, 
tengerem a kertvégi tó”. a megyei közgyű-
lés elnöke a sorokra reflektálva érzékletesen 
úgy fogalmazott: „Lehet, hogy egy kertvégi 
tó nem képvisel ugyanakkora monumenta-
litást, mint a tenger, de nekünk, mint érték 
a világot jelentheti”. a jó hangulatú ren-
dezvényen hagyomány a települések kö-
zötti játékos versengés, az idén sem volt ez 
másként. a résztvevők nemcsak a „Minden 
ízében tolna Megye” főzőversenyen, de a 
„Megyejáró Hétpróbán” is megmérethették 
magukat, és a legszebb standot is kiválasz-
tották. a főzőversenyre huszonkét település 
csapata nevezett be és a vendégek szeren-
cséjére ezek közül tizenöt kóstoló pontként 
is szolgált, így bárki megízlelhette a készülő 
finomságokat. Kakaspörköltjükkel az első 

helyen végeztek az őcsényiek, akik a decsi 
csapatot, illetve a kakaspörköltjüket „főzték 
le”, míg a harmadik legízletesebbnek talált 
étel a bátaszékiek által készített saures lett. 
a „Megyejáró Hétpróbán” 19 csapat tette 
próbára ügyességét és tudását. a verse-

nyen a paksi csapat lett az első, a második 
helyen a tolnai, míg a harmadik helyen a 
bikácsi csapat végzett. a legszebb stand cí-
met Bölcske település standja nyerte el. a 
„Vár a Megyén” azokat a települési értéktár 
bizottságokat is elismerték, melyek kiemel-
kedő értékgyűjtő és népszerűsítő munkát 
végeztek. Ebben az évben a tolnai és bo-
gyiszlói értéktár részesült „érték díj”-ban. 
Nem maradtak elismerés nélkül azok az ifjú 
értékőrök sem, akik értékmegőrző mun-
kájukkal hozzájárultak valamely értéktár 
bizottság munkájához, ahhoz, hogy az ér-
tékek száma gyarapodjon. Ezúttal az őcsé-
nyi Perczel Mór általános Iskola részesült 
elismerésben. Hagyományosan a rendezvé-
nyen hirdetik ki azokat a megyei értékeket, 

amelyeket a kiválóságuk okán a „tolnaiku-
mok” sorába emelt a tolna Megyei érték-
tár Bizottság. az idén négy megyei érték 
vált tolnaikummá. tolnaikum lett a Bátai 
szent Vér kegyhely, az erről szóló oklevelet 
udvardy györgy pécsi püspök és sümegi 

József bátaszéki diakónus, a kegyhely 
őrzője vette át. ugyancsak tolnaikum 
lett a Paksi atomenergetikai szaktudás, 
az oklevelet Hamvas István, az atom-
erőmű vezérigazgatója és Kovács antal 
kommunikációs igazgató vette át. szin-
tén tolnaikum lett a sióagárdi Hímzés 
és Népviselet, Hímzésmúzeum. a dí-
szoklevelet gerő attila polgármester és 
Varga Jánosné, a múzeum tulajdonosa 
vette át. a negyedik tolnaikumnak 
Lázár Ervin írói munkásságát válasz-
tották. az idén először konferenciát is 
tartottak a rendezvény keretében „az 

értékek összekötnek” címmel, amelyen 
többek között sümegi József is megtar-
totta az előadását „tolna megye történeti 
emlékei” címmel. a jó hangulatról nem 
csak a vetélkedők gondoskodtak, hanem a 
fellépők is. Fellépett a Bogyiszlói Hagyo-
mányőrző Együttes, a Bogyiszlói zenekar, 
a tengelici gitár szakkör, a gyönki Harmó-
nia Rand-Band gyermekkórus és zenekar, 
a Bátai Vadvirág Cigány Hagyományőrző 
tánccsoport és a szigetvári zrínyi Miklós 
Fúvószenekar. a „Vár a Megye” – Dél-du-
nántúli értékek Napját a tolna Megyei 
Önkormányzat és a társrendező Nemzeti 
Művelődési Intézet a terület- és település-
fejlesztési Operatív Program (tOP) támo-
gatásával tartotta meg.    forrás: kadarka.net

tolna megye értékei kerültek  
a középpontba bogyiszlón

„euromóka” – az idén belgiumban

gyémántlakodalom – 60 év jóban-rosszban

pénzügyi tanácsadó iroda nyílt, hogy segítsen

vár a  megye!

már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,

már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.(Ady Endre)

Fotó: Mártonfai Dénes
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Márai sándor a következőket írja a 
máig nagy népszerűségnek örvendő 
Füves könyvében: „Ha az ünnep el-
érkezik, akkor ünnepelj egészen. … 
Felejts el mindent, ami a köznapok 
szertartása és feladata. az ünnepet 
nemcsak a naptárban írják piros be-
tűkkel. Nézd a régieket, milyen áhíta-
tosan, milyen feltétlenül, milyen kö-
rülményesen, mennyi vad örömmel 
ünnepeltek! az ünnep a különbözés. 
az ünnep a mély és varázsos rend-
hagyás. az ünnep legyen ünnepies. 
Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, 
válogatott étkek, vérpezsdítő és fe-
ledkezést nyújtó italok. s mindenekfölött 
legyen benne valami a régi rendtartásból, 
a hetedik napból, a megszakításból, a teljes 
kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föl-
tétlenség. az ünnep az élet rangja, felsőbb 
értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. 
s nemcsak a naptárnak van piros betűs nap-
ja. az élet elhoz másféle, láthatatlan ünne-
peket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj 
az ünnepre.”

Június utolsó két napján a fenti gondola-
tokhoz hűen ünnepelt a város. 876 éves Bá-
taszék, a hely, ahol élünk. a pénteki prog-
ramok a bátaszékieket szólították meg, és 
inkább a lélekhez szóltak, szombaton pedig 
a felhőtlen szórakozásé volt a főszerep, és 
a városon innen és túl is híre ment a szü-
letésnapozásnak. Június 29-én az ünnepi 
testületi ülésen dr. Bozsolik Róbert polgár-
mester köszöntötte a jelenlévőket a rövid 
zenei felütést követően. a városvezető a 
találkozás örömét hangsúlyozta. „az eltelt 
egy év alatt – a 875. évforduló óta – számos 

programot kínált a város a helyieknek és az 
idelátogatóknak, de emellett nem csak szó-
rakozással telt az idő, hanem a közel másfél 
milliárd forintos elnyert támogatást is jól 
költötte, és költi el a jövőben a település. Ezt 
a fejlődést együtt, a bátaszékiek valósították 
meg vallástól, politikától, nemzeti hova-
tartozástól függetlenül. amit vállalt a négy 
évvel ezelőtt megszavazott városvezetés, azt 
betartotta, gyakran erőn felül teljesített.” 
Horváth István országgyűlési képviselő a 
beszédében arra utalt, hogy a feladata ko-
moly felelősséggel és bizalommal jár, de a 
lehetőségeihez képest mindent meg fog ten-
ni annak érdekében, hogy Bátaszék folya-
matos növekedését segítse, és ahogyan ed-
dig is, elősegíti, hogy továbbra is szerethető 
város legyen. az ünnepi testületi ülés után 
került leleplezésre a Nagyboldogasszony 
Plébániatemplom előtt felállított, fából ké-
szült Bátaszék felirat, amelyik a remény 
szerint a város egyik látnivalójaként turis-
tacsalogató lesz, és Bátaszék újabb jelképé-

vé válhat. az ünnepnap foly-
tatásaként a Keresztély gyula 
Városi Könyvtárban megnyílt 
a Bátaszéki arcképcsarnok cí-
met viselő kiállítás is, amelyen 
a városhoz kötődő híres embe-
reket mutatnak be. 19 órától a 
Kanizsai Dorottya általános 
Iskola és alapfokú Művészeti 
Iskola aulájában Pintér gabri-
ella dal- és áriaestjét hallhatták 
a zeneszeretők. a hajdan a II. 
géza gimnáziumban is tanító 
énekművészt Lozsányi tamás 
orgonaművész kísérte zongo-

rán.  Június 30-án, szombaton, a Piac téren 
felállított nagyszínpadon délután 4 órától 
kezdődött a programfolyam helyi és kör-
nyékbeli csoportok műsorával, majd a Pe-
tőfi sándor Művelődési Házba várták a ki-
csiket a szüleikkel és nagyszüleikkel együtt 
a Bolondvár című bábszínházi előadásra. 
Komor László grimask színháza telthá-
zas közönség előtt hatalmas sikert aratott. 
Ezt követték a zenekarok, elsőként a Dirty 
slippers, majd a Jazztelen nevű formáció. 
az est vitathatatlanul legnagyobb sztárja, a 
Republic együttes 21 órától adott elsöprő és 
fergeteges két órás élő koncertet. a rendez-
vénytér megtelt rajongókkal és zeneszerető 
fiatalokkal, akik a zene mellett az ital- és 
ételkínálatból válogathattak kedvükre, ezen 
felül a gyermekek vidámparki játszótéren 
szórakozhattak, és számos kirakodós, kéz-
műves és helyi termelő is kínálta a porté-
káit. a Város Napja kétnapos ünnepségso-
rozata hajnalig tartó Retro disco-val zárult.

Boldog születésnapot, Bátaszék! ócsl

V á R O s  N a P J a é R t E t E K !

„Értetek!”
tűzoltóságunk a nyár folyamán sem tétlen-
kedik.  Június 14-én Bátaszékre is eljutott 
az „értetek!” – stroke és drog prevenciós 

program, mely a stroke és a drog fogyasz-
tás veszélyeire kívánta felhívni a figyelmet, 
különösen a fiatalokét, de összességében 
mindenkinek szólt.  a program „stroke 
félórával” kezdődött a   Kanizsai Dorottya 
általános Iskola és alapfokú Művészeti 
Iskola aulájában, ahol olyan hiteles szak-
emberek beszélgettek – interaktív, fiatalo-
kat megszólító módon -, akik a minden-
napi életben is ilyen betegeket látnak el. 
ugyanígy elbeszélgettek a gyerekekkel az 
alkohol és drog fogyasztásról, különösen 
kiemelve a módosult tudatállapotban való 
gépjárművezetést. Ha már csak egyetlen 
gyerek tudatában is sikerült elültetni, hogy 
ez milyen veszélyes, és ezáltal nem lesz 
úgynevezett „diszkóbaleset” részese, már 
megérte foglalkozni a problémával. Ezt a 
célt szolgálta az a baleseti szimuláció, mely 
a szentháromság téri buszmegállóban lett 
rekonstruálva, és amiben tűzoltóságunk-
nak fontos szerep jutott. a feltételezés sze-
rint egy gépjárművezető stroke-t kapott, 
és abba hajtott bele egy drog és alkohol 
hatása alatt vezető fiatal gépjárművezető. 
Egyik utasa kirepült és szörnyet halt. a 
baleset részese volt egy motoros is, aki ge-
rinc sérülést szenvedett. a baleset szimu-
lációjához 1 motort és 3 személygépkocsi 
roncsot használtunk fel. 1-et felborítva, 
2-t egymásnak lökve. Mindegyik roncsból 
sérültnek kimaszkírozott statisztákat kel-
lett kimentenünk. Összehasonlítva az éles 
káreseteknél tapasztaltakkal, a sminkmes-
ter értette a dolgát. Ez egyben számunkra 
egyfajta gyakorlat is volt, mely nagyszámú 
nézőközönség előtt zökkenőmentesen zaj-
lott le. a társszervekkel (rendőrség, men-
tőszolgálat), valamint a polgárőrséggel és 

az anhur temetkezési vállalattal a szimu-
láció során kiváló összhangban sikerült 
dolgozni. Igaz, hogy éles káreseteknél már 
sajnos sokszor kellett együtt dolgoznunk. 

a szimuláció során a tűz-
oltóságunk szinte minden 
tagjának volt valami fela-
data, ha nem a mentésben, 
akkor a szervezési részben. 
Még a diáktűzoltóink is 
részt vállaltak az esemé-
nyekben, ők figyelték a kor-
donokat és a tömeget, hogy 
ha valaki esetleg rosszul 
lenne, mielőbb megkapja a 
szükséges elősegélyt. a bal-
eseti szimulációról 2 videó 

is található a Bátaszéki tűzoltóság youtu-
be csatornáján.

múzeumok éjszakája
Idén először csatlakoztunk a Múzeumok 
éjszakája rendezvénysorozathoz, mely Bá-
taszéken június 24-én, vasárnap volt. Ez al-
kalomból egy ideiglenes kiállítást hoztunk 
létre a tűzoltóságon régi relikviákból és 
mostani felszerelési tárgyakból. az érdek-
lődők szétnézhettek a szertárban, beülhet-
tek tűzoltóautóinkba. a program hatalmas 
sikert aratott, ami arra biztat minket, hogy 
jövőre is csatlakozzunk a programhoz. a 
következő évben még több látnivalóval 
tudunk majd szolgálni, hiszen addigra biz-
tosan befejeződik a régi kocsifecskendőnk 
restaurálása is, mely jó ütemben halad.

országos ifjúsági  
CTiF versenyre

Diáktűzoltóink nem csak a baleseti 
szimulációban vettek részt.   az el-
múlt hetekben szinte naponta gya-
korolt a Bátaszéki Diáktűzoltó Kör, 
a július 7-én, tatán megrendezett 
Országos Ifjúsági CtIF versenyre. 
Erre a versenyre minden megyéből a 
két legjobb csapat juthatott el. Július 
6-án, délelőtt tartottuk az egyenruhás 
főpróbát. Ezen a próbán már min-
dennek és mindenkinek tökéletesnek 
kellett lennie, hisz másnap már éles-
ben kellett megmutni mit is tudunk. 
a szombati versenynap délelőttjén a 
regisztráció után volt lehetőségünk 
kipróbálni a versenypályát. Nagy gon-
dot okozott az idegen felszerelés és az 
ismeretlen pálya a gyerekeknek. Kis 

megbeszélés és pár jó tanács után a délutá-
ni verseny már egy cseppet jobban ment. 
Estére a rendezők jó hangulatú sorversenyt 
szerveztek a táborban éjszakázó ifjúsági 
csapatok számára. a tábori olimpia után 
diszkó várta az érdeklődőket. a vasárnapi 
eredményhirdetés a következő eredményt 
hozta: tizenhárom induló csapatból a bá-
taszékieknek a tizenegyedik helyet sikerült 
megszerezniük.. a záróünnepség után még 
egy kis csavargás is belefért a környéken. 
Megnézték az Öreg tó partján álló ta-
tai várat, majd tatabánya fölé magasodó 
sziklafal tetején az Európában is egyedül-
álló méretű turul madarat. Csapat tagok: 
Heberling Balázs, Kósa szilárd, szászvári 
Márton, széles tamás, Petróczki Balázs, 
Pesti sára, Bátai Boglárka, Maszler Viktó-
ria, storcz Boglárka. Felkészítők: Ill Ninet-
ta, Vámosi györgy, storcz gábor.

Tűzoltó tábor
Július 9-én, hétfőn indult Mórágyon a Bá-
taszéki Diáktűzoltó Kör szervezésében egy 
tűzoltó tábor. tizennégy mórágyi gyerek 
ismerkedhetett meg a kismotorfecskendő 
szereléssel, a CtIF versenyszereléssel, ta-
nulhattak önmentést és mások mentését. 
Kipróbálhatták a személykeresést rossz 
látási viszonyok között, és természetesen 
mindenféle játékos és vagány feladatot 
hajthattak végre. a napközis tábor öt nap-
jára a helyet és a mindennapi meleg étke-
zési lehetőséget a Mórágyi Önkormányzat 
biztosította. Hálás köszönetünk érte!

Fleischer tibor, Bóta gyula

bátaszéki városünnep
város napja b á t a s z é k i  t û z o lt ó s á g
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Közgyűlés
Egyesületünk vezetőségének ötéves meg-
bízatása idén áprilisban lejárt, ezért az éves 
közgyűlésen sor került az elnökség újra-
választására. az összejövetelen részletes 
beszámoló hangzott el a német egyesület 
elmúlt öt évéről, programjairól (Riglerné 
stang Erika elnök), gazdálkodásáról (szaif 
Mihályné titkár), idei évi terveiről (Kővá-
gó Mátyásné alelnök). Wittendorfer Ildikó 
beszámolt a Heimat Icirik-Picirik tevékeny-
ségéről, skorday Károlyné a Heimat Német 
Nemzetiségi tánccsoport programjairól. 
gábor Ferenc elnök a Felügyelő Bizottság 
nevében értékelte az egyesület vezetősé-
gének tevékenységét. Nagyon mozgalmas 
öt évet zárt az egyesületünk, az évenként 
ismétlődők mellett számtalan nemzetiségi 
és egyéb programokra vártuk az egyesületi 
tagokat és a városunk lakosságát egyaránt. 
Nagy népszerűségnek örvend a farsangi 
időszakban megrendezett svábbálunk, és 
minden évben sok száz érdeklődőt vonz a 
rétesfesztiválunk. Röviden az elmúlt öt év 
jelentősebb egyesületi programjai:

2013: – Elhurcoltak napja – málenkij 
robot (első hivatalos megemlékezés) – 
Hegedűs a háztetőn előadás megtekintése 
a szekszárdi Német színházban (40 fő) – 
Főzés a május elsejei városi főzőversenyen 
(40 fő) – a felújított tájház német helyisé-
geinek berendezése –  Klubavató kemen-
cés kerti parti (65 fő) – Részvétel a besig-
heimi Winzerfesten (33 fő) – Kirándulás 
zsámbék – Dunaharaszti – Hajós útvo-
nalon (45 fő) – Nemzetiségi est: a zsám-

béki Német Nemzetiségi tánccsoport és 
a mányi éber Kapelle fellépésével (80 fő) 
– Részvétel a „a mi házunk” vetélkedőn – 
Német karácsonyi ünnepség (100 fő).

2014: – a bátaszéki Farsangon való rész-
vétel, maszkás felvonulás, „Mi házunk” 
vetélkedő (40 fő) – szentiván éji álom 
előadás megtekintése a Német színház-
ban (12 fő) – Részvétel a templomi jó-
tékonysági hangversenyen – Részvétel a 
Német tájházak Országos találkozójának 
lebonyolításában (művelődési ház, tájház) 
– Klubösszejövetel kemencés kenyérlán-
gos sütéssel (40 fő) – Vacsorás nemzetisé-
gi est (70 fő) – Beatles a fedélzeten előadás 
megtekintése a Német színházban (14 fő) 
– „Kitelepítés – málenkij robot” emlék-
program – előadások, emléktábla avatás 
(160 fő) – Német karácsony – Iciri-picirik 
első bemutatkozása (100 fő).

2015: Nemzetiségi est a szigetszent-
mártoni Német tánccsoport fellépésével 
(130 fő) – Részvétel Csongrádon, a galli 
János Emlékprogramon (tánccsoport, fú-
vósok, egyesületi tagok) – Egyesületi éves 
közgyűlés és vacsorás klubfoglalkozás (80 
fő) – Kirándulás gyulajra és tamásiba (35 
fő) – részvétel a X. Iparos grill Fesztiválon 
(40 fő) – Részvétel a „Húsz éve város Báta-
szék” rendezvényeken, térképtábla avatás, 
a „Reneszánsz királyi gasztronómia” sváb 
ételeit 40 fő készítette – Egyesületi kirán-
dulás a szentendrei skanzenbe (55 fő) – 
Bátaszéki sváb disznóvágás és disznótoros 
zenés nemzetiségi est (120 fő) – Német 
karácsonyi műsor (100 fő).

2016: Részvétel a sváb disznóvágáson 
Budakeszin (25 fő) – BMI-s ételszállító kis-
busz ünnepélyes átadásának lebonyolítása 
– Egyesületi klubfoglalkozáson gyarmathy 
Lívia Együttélés c. filmjének megtekintése 
– Jótékonysági fúvós est lebonyolítása – ze-
nés vacsorás nemzetiségi est két alkalom-
mal(70 -50 fő) – Egyesületi kirándulás győr 
– Pannonhalma – simontornya útvonalon 
(45 fő) – Bátaszéki svábok kitelepítésének 
70 éves, oroszországi elhurcolásának 72 
éves évfordulója – megemlékezés, fotókiál-
lítás és koszorúzás (160 fő).

2017: Bátaszéki sváb disznóvágás és 
disznótoros zenés nemzetiségi est (50 
fő) – Részvétel a Magyarországi Német 
Nemzetiségi Családfakutatók Egyesülete 
országos rendezvényének megszervezé-
sében – terror Háza Múzeum és színházi 
előadás megtekintése Budapesten (42 fő) 
– Részvétel a Bátaszék című film forga-
tásán (betelepítési – kitelepítés jelenetek) 
– Heimat tánccsoport fellépése Besighe-
imban, a Winzerfesten – Egyesületi kirán-
dulás a sümegi vár és Veszprém útvona-
lon (45 fő) – Heimat tánccsoport 40 éves 
jubileumi ünnepségének megrendezése 
(250 fő) – sváb disznóvágás és disznótor 
(120 fő) – Jótékonysági Fúvóshangverseny 
megszervezése és lebonyolítása. stang

Heimat Tánccsoport
az elmúlt fél év csoportunk életében igen 
sűrűre sikeredett; két minősítőn is szere-
peltünk, illetve új tánc betanulására is sor 
került az elmúlt hónapokban. április 15-én 
Pécsváradon, a X. Országos Német Nemze-
tiségi gyermektáncfesztiválon vett részt az 
ifjúsági csoportunk. az együttesvezetőnk 
úgy gondolta, hogy a gyerekek másfél évnyi 
tánctudásukat egy zsűrizett megméretteté-
sen is bemutathatják, így hosszas felkészítés 
után végül ezüst minősítést értek el. Bár a 
szerzett kvalifikáció egy kicsit szembe ment 
a zsűritől kapott negatív-pozitív jellegű kri-
tika arányával, de mi ennek ellenére is mér-
hetetlenül büszkék vagyunk a gyerekekre 
a színpadra tett teljesítményükért. Fontos 
megemlítenünk auth Krisztián nevét, aki 
pillanatnyi idő alatt írta át harmonikára 
sosztakovics zenekarra komponált second 
Waltz című művét. a keringő mellett még 
glöckner János springerje is bemutatás-
ra került. a verseny két részből állt, az ifik 
délután szerepelhettek számos másik ma-
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Bátaszéken, 2015.02.01. óta szinte megszo-
kottá vált, hogy a városka délutáni csendjét 
szirénázó mentőautó töri meg, mely nem 
csoda, hiszen ekkor nyílt meg településün-
kön tolna megye kilencedik mentőállomá-
sa. az eltelt három év alatt több mint ötezer 
esetben nyújtottunk segítséget bajtársaimmal 
a bajba jutott, vagy éppen életveszélyben lévő 
polgároknak, és számos esetben hajtottunk 
végre sikeres újraélesztést. az ellátás sikeres-
ségét Bátaszéken és környékén a 2 db korsze-
rűen felszerelt mentőautó, és a mintegy 15 fő 
képzett szakdolgozó, szükség esetén pedig az 
orvosi ügyelet, a szekszárdi rohamkocsi, va-
lamint a pécsi mentőhelikopter garantál-
ja. Minderre nem is olyan régen szükség 
volt, egy bátai hármas gázolás esetében. 
éppen ezért egyik célunk, hogy a jövőben 
havi rendszerességgel megjelenő cikkek-
kel tájékoztassuk a bátaszéki polgárokat 
az általunk ellátott feladatokról, hogy 
jobban megismerhessék a mentőállomás 
munkáját, a mentőket, ezzel is elérve azt, 
hogy még nagyobb bizalommal fordulja-
nak a Mentőszolgálathoz. Egy másik cél, 
hogy életmódbeli tanácsokkal segítsük a 
lakosságot, hiszen sok esetben, minimális 
odafigyeléssel elkerülhetővé válnak egyes 
balesetek, betegségek. és ha már a tanácso-
kat említjük, elérkezett az év legkellemesebb 
része, a nyári szünet, a kikapcsolódások ide-
je, mely mindamellett, hogy számtalan jó 
élménnyel kecsegtet, legalább annyi veszélyt 
is tartogat. a leggyakoribb, hogy a napi el-
foglaltságunk, vagy éppen egy kikapcsoló-
dással töltött nap során elfeledkezünk a kel-
lő folyadékfogyasztásról, mely legtöbbször 
az időseket érinti, ami kiszáradáshoz vezet. 

Jellemző tünet lehet a fáradtság, szédülés, 
szomjúságérzet, valamint a didergés. a nem 
megfelelő mennyiségű ionok és víz agymű-
ködési zavarokhoz, vérnyomáseséshez, kü-
lönféle szívritmuszavarokhoz vezethetnek. 
a kiszáradás akár életveszélyes állapot is le-
het. Fontos tehát az odafigyelés, a megelőzés, 
baj esetén pedig a mihamarabbi felismerés 
és segélykérés. Ne tartózkodjunk hosszabb 
ideig és a déli órákban a napon, hiszen köny-
nyen hőgutát vagy napszúrást kaphatunk. 
Ha valaki mellettünk ájul el, nemcsak, hogy 
árnyékba kell őt húzni, de hűtenünk is kell a 
testét és orvost, mentőt hívni. amennyiben 

eszméleténél van, nem alkohol tartalmú, hi-
deg folyadékkal itassuk is. talán nem is gon-
dolunk rá, de egy teraszon eltöltött ebéd, egy 
séta munka után vagy a napi rohanás a meg-
beszélések között tökéletesen elég lehet arra, 
hogy bőrünk piruljon és elegendő káros uV 
sugarat gyűjtsön be egy későbbi bőrprob-
léma kialakulásához. a meleg időszakban 
kerüljük a tojásos, húsos ételeket, mert ezek 
vezethetnek legkönnyebben szalmonellás 

megbetegedésekhez. Fogyasszunk ásványok-
ban és vitaminokban gazdag zöldségeket, 
gyümölcsöket, készítsünk mindig friss étele-
ket. a nyári időszak beköszöntével gyakran 
hallunk vízi balesetekről, melyek sokszor tra-
gikus véget érnek, és sajnos ilyen eset tavaly 
a környékünkön is előfordult. Ne ugorjunk 
fejest felelőtlenül a vízbe! Felhevült testün-
ket mindig zuhannyal hűtsük, a vízbe pedig 
mindig fokozatosan, körültekintően men-
jünk, hogy elkerüljük a hirtelen hőmérsék-
letváltást. a hirtelen hideg víz akár reflexes 
légzésmegállást is okozhat. Légkondicionáló 
helyett inkább a hajnali és éjszakai szellőzte-

tést, lesötétített ablakokat válasszuk! 30-35 
fokból 21 fokba érkezni talán kellemes, de 
semmiképpen sem egészséges. a hideg és 
meleg levegő közötti ingázás nagy eséllyel 
megfázáshoz, rosszabb esetben tüdőgyul-
ladáshoz vezet. Ha mégis a klímaberen-
dezést választjuk hűsöléshez, fontos azok 
rendszeres tisztán tartása, elkerülve ezzel 
a sajnos egyre gyakoribb speciális tüdőbe-
tegséget, a légiós-betegséget. a betegség az 
esetek döntő többségében enyhe lefolyású, 
észre sem vehető. Nincs olyan egyéni jelle-
ge, amely könnyűvé tenné a felismerését. 
Enyhe változata, amely lázzal, fejfájással 

és végtagfájdalommal jár, többnyire spontán 
rendeződik. súlyosabb esetben a tüdőgyul-
ladás mellé tudatzavar, hasmenés is társul, a 
beteg aluszékony lesz, száraz köhögés gyöt-
ri, amelyhez nehézlégzés is társul. Ha a fenti 
tüneteket észleljük, és gyakran tartózkodunk 
klimatizált helységben mindenképp gondol-
junk erre, és kérjünk segítséget.

Vigyázzanak magukra és egymásra!
Flóris zsolt, országos mentőszolgálat

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

kék lámpával a városon át
a németek házatájáról...

Khaled Hosseini: papírsárkányok
afganisztán,  70-es évek, a béke utolsó évei. 
Egy gazdag és egy szegény családból szárma-
zó kisfiú együtt tölti a gyerekkorát. Összekötik 
őket a közös élményeik és a kedvenc időtölté-
sük, a sárkányeregetés. Egy szörnyű esemény 
azonban örökre megváltoztatja a két fiú éle-
tét. amir cserbenhagyja a barátját, Haszant. 
a gondtalan gyerekkor ezzel véget ér. amir a 
hazájától távol, az amerikai Egyesült államok-
ban kezdi felnőtt életét, ám nem tud szabadulni 
az egykori tette miatti bűntudatától. Visszatér a 

tálibok uralta háborús afganisz-
tánba. a megtépázott, vérzivata-
rok áztatta ország romjain végre 
jóváteheti azt, amit elrontott, 
és megszabadulhat a bűntudat 
és a fájdalom terhétől. a hol 
izgalmas, hol szívszorító for-
dulatokban bővelkedő regény 
tényfeltáró módon ábrázolja 
az afgán történelem nemze-
tiségi, vallási és társadalmi 
hátterét. Egy korábban a világ 

szeme elől eldugott ország népével 
és kultúrájával ismerkedhetünk meg, 
testközelben érezhetjük afganisztánt, 
amely az új évezred világpolitikájának 
sarkpontjává vált. a megjelenése óta a 
Papírsárkányok folyamatosan a külön-
böző toplisták élén áll. Lefordították az 
összes európai nyelvre, de megjelent 
héberül, kínaiul és arabul is. az ame-
rikai kritikusok az évtized regényének 
titulálták. szívből ajánljuk minden báta-
székinek! csötke

k ö n y v a j á n l ó
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Székelytalálkozó

2018. június 23-án lezajlott a XV. Bukovi-
nai székely találkozó. a Bukovinai széke-
lyek Országos szövetsége kétévente ren-
dezi meg e jeles eseményt, amelynek idén 
a Bukovinai székely szekszárdi Egyesület 
volt a házigazdája. a találkozó hagyomá-
nyosan szentmisével kezdődött a Béla ki-
rály téri templomban, majd zenés kíséret-
tel, énekszóval vonultak le a résztvevők a 
művelődési házhoz. a Babits Mihály Kul-
turális Központot ellepték a színes viselet-
be öltözött székelyek. az ünnepi esemény 
alkalmából kiállításokat tekinthettek meg 
az érdeklődők, szőttes, varrottas, kép- és 
babakiállítás volt látható. Ez alkalomból 
elismerések átadására is sor került. a se-
bestyén ádám díjat dr. andrásfalvy Ber-
talan, szabadi Mihály, Lőrincz Istvánné és 
Lőrinczné Dávid Mária vehették át. a fia-
talabbaknak járó gáspár simon antal-dí-
jat sebestyén Miklós és Fábián tamás kap-
ták. a hagyományőrző csoportok színpadi 
műsorát táncház zárta.

Ditróban jártunk
a XVIII. Ditrói Falunapokat 2018. június 
8 és 10. között rendezték meg a testvér-
településünkön, mely esemény egyben a 
templom búcsúja is volt. Bátaszékről hat fő 
utazott a falunapi rendezvényre, a Bátaszé-
ki székelyek Baráti Köre delegáltjai Péter 
géza vezetésével. a küldöttség nem titkolt 
szándéka volt, hogy a két település régi, 
jól működő, szoros kapcsolatát újraélesz-
sze, amelynek a kezdeti lépéseit sikeresen 
meg is tettük. Pénteken korán érkeztünk 
gyergyóditróba, ahol Puskás Elemér pol-

gármester úr fogadott bennünket. Kávézás 
mellett az előttünk álló napok programjait 
egyeztettük, és átbeszéltük a két település 
közötti testvérkapcsolat feladatait. az ün-
nepi szentmise után egy színházi előadást 
tekinthettünk meg a felújított színház-
teremben, amely irigylésre méltó. szom-
baton és vasárnap számos program közül 
lehetett választani, mindenki találhatott 
kedvére valót: orgonakoncert, festmény-
kiállítás, autóverseny, sakk szimulátor, 
mazsorett találkozó, Ki mit tud?, népzene 
és helyi hagyományőrző csoportok fellé-
pése várta az ünneplőket. természetesen 
a sör- és ételsátor, és a kirakodóvásár sem 
maradhatott el, esténként pedig a Nihil, a 
Holdviola és a titán együttesekkel szóra-
kozhattak a résztvevők. szombaton mi is 
beneveztünk a „Vándor fakanál” főzőver-

senyre, és másik kilenc csapat mellett száll-
tunk ringbe a fakanál elnyerésért. Lelkes 
csapatunk marhalábszárpörköltet főzött 
burgonyával, Papp Vilmos hozzáértő ve-
zetésével. az ételhez hazai pálinkát és bort 
kínáltunk. sokan meglátogatták a sátrun-
kat, régi és új ismerősök, ami nemcsak a 
kínálatnak volt köszönhető, hanem a látvá-
nyos dekorációnak és az ízléses terítésnek 
is, és úgy tűnik, hogy a zsűrinek is tetszett, 
hiszen az első díjjal jutalmazta a munkán-
kat. a vasárnap kiemelt eseménye volt az 
ünnepi tanácsülés, melyen átadásra került 
a Városért díj. az ünnepi ülés után foga-
dást tartottak a helyi meghívottak számára, 
ahol népi muzsika mellett fogyaszthatták el 
a vendégek a feltálalt ételt és italt. Hétfőn a 
mielőbbi viszontlátás reményében vettünk 
búcsút Ditrótól. Erős jános

b á t a s z é k i  s z é k e l y e k  b a r á t i  k ö r e 

9:00  
Ünnepi szentmise a Nagyboldogasszony 

plébániatemplomban
10:30

székely ünnepi műsor a tájházban helyi- és 
vendég együttesek részvételével

12:00 
Közös ebéd a Kanizsai Dorottya általános 

iskola ebédlőjében (térítés ellenében)

Ünnepi ebéd után kötetlen beszélgetésre 
van lehetőség a szereplőkkel és 

a vendégekkel.

minden érdeklődőt szeretettel várunk!

tisztelettel: 
székelyek Baráti Köre elnöksége

a nyári időszak a gondozási Központ Csa-
lád-és gyermekjóléti szolgálatánál különös 
időszak. számunkra a legkedvesebb és legjobb 
dolog, ami egy munkahelyen megtörténhet az 
emberrel, annak ellenére, hogy nagyon sok 
munkát és energiát fektetünk bele a kolle-
gákkal, a Nyári Játszóházunk. Már hónapok-
kal előtte elkezdünk készülődni, kitaláljuk a 
programokat, telefonálunk, szervezünk, és 
anyagi forrásokat keresünk, hogy meg tudjuk 
valósítani az eltervezett programokat. az idei 
nyáron az egészség jegyében a testmozgásra 
fektettük a hangsúlyt, ezért több  kirándulást, 
uszodalátogatást, akadályversenyt szervez-
tünk a gyerekeknek.  az első két foglalkozáson 
már túl vagyunk. Június 29-én Kismődi Rita 
irányításával kézműveskedtünk, spatulából és 
szalvétából ajtó díszt és könyvjelzőt készítet-

tek a gyerekek, valamint a szalvéta-pompon 
készítés technikáját is elsajátíthatták. Július 
6-án a Mórágyi gránithoz kerekeztünk, ami 
kicsit körülményesen kezdődött az időjárás-
nak köszönhetően. a lelkes kis csapat szemer-
kélő esőben indult el Mórágyra, de a Bátaszék 
táblát elhagyva, az időt megijesztve, kisütött a 
nap. Mórágyra elsőként az alsónánai gyerekek 
és kísérőik érkeztek, akiket a kíváncsiság haj-
tott a gránithoz, mivel ők először vettek részt 
ezen programon. a gránitnál többen is vár-
ták már az érkezésünket, köztük szabó Ferenc 
önkéntes tűzoltó, aki a sziklamászás fortélyait 
tanította meg a bátraknak. Molnár Imre alpi-
nista, vállalkozó és segítői kötélpályát építettek 
erre a napra a csapatnak. Bemelegítésként – 
mivel a 9 km biciklizés nem volt elegendő –, 
sorversennyel kezdtük a délelőttöt, ezt követte 

a papírróka keresés. Ez idő alatt elkészültek a 
biztonságos pályák, amellyet a csapat birtokba 
vehetett. a gyermekek félelemeiket leküzdve, 
bátran és ügyesen mindkét játékot kipróbál-
ták. a nap végére mindenkinek megnőtt az 
önbizalma, tele voltak sikerélménnyel, hiszen 
leküzdötték a kezdeti félelmeiket, és voltak, 
akik a megnövekedett adrenalint kiélvezve 
többször is lecsúsztak a 20 méter magasság-
ból. a friss élményeknek, izgalmaknak kö-
szönhetően megéhezett a csapat, így előkerült 
a táska mélyéről a finom kolbász, virsli és 
szalonna, amit mindenki a kívánsága szerint 
válogathatott össze, és sütött meg magának 
a pattogó tűz lángjain. Kellemesen elfáradva, 
tele élményekkel és nagy önbizalommal tért 
haza a kis csapat, várva a következő pénteket. 
az elmúlt két foglalkozásnál köszönjük a se-
gítséget Kismődi Ritának, szabó Ferencnek, 
Molnár Imrének és csapatának, az önkéntes 
felnőtt és diák segítőknek, akik a biciklitúra 
alkalmával a biztonságos közlekedést felügyel-
ték. Köszönjük az élelmiszer felajánlást a Kop-
Ka zrt-nek, a Brót Kft-nek és zsikó Lajosnak. 
a nyári szünet ideje alatt minden pénteken 
szeretettel várjuk a gyerekeket. a programok-
ról bővebb információ kérhető személyesen 
a gondozási Központban, Budai u. 21., vagy 
telefonon, a 74/491-622-es számon.

zoltánné szabó Viktória – családsegítő

végre itt a nyár!
g o n d o z á s i  k ö z p o n t

megHíVó
A Bátaszéki székelyek Baráti Köre tisztelettel meghív minden érdeklődőt 

a néhai józseffalvi búcsú emlékére rendezendő 

Bátaszéki Székely Búcsúba
2018. auguSZTuS 12., VaSÁrnap

gyarországi német néptáncot bemutató 
együttes mellett. az újabb megpróbáltatás 
alól a felnőtt csoportunk sem maradhatott 
ki. a 2014-es két ezüst óta most május 26-
án léptünk újra zsűri elé Bonyhádon, a III. 
amatőr Néptáncegyüttesek szakmai Feszti-
válján, ahonnan arany minősítéssel tértünk 
haza. Végtelenül hálásak vagyunk ezért az 
eredményért, mert rengeteg munka volt 
abban a produkcióban, amelyet a színpadra 
tettünk. Vajk Mária Pepi polkájával melegí-
tettünk be, majd a schöne Erbével zártunk, 
kis énekkel színesítve azt. a 12-13 táncs-
csoport közül egyedüli német nemzetiségi 
együttesként talán rajtunk volt a legnagyobb 
nyomás is...viszont ez megért mindent, hi-
szen a zsűri számára kellemes meglepetés 
voltunk, és hatalmas élményt okoztunk a 
másságunkkal. Már nem a magyar együtte-
sektől való mássággal, hanem pont a köz-
ismert magyarországi német táncoktól való 
különbözésünkkel. a taba Csaba és Fejér 
Erika zsűripáros számos jó dolgot, pozitív 
gondolatot és építő jellegű kritikát mondott 

nekünk, amelyet ezúton is köszönünk. a 
tavalyi két régi-új koreográfia elsajátítása 
után idén még egy másikkal bővült a reper-
toárunk. Egészen messziről, Pilisvörösvár-
ról érkezett hozzánk a néhai Wenczl József 
egyik fia, Balázs, és a párja, Botzheim Niko-
letta, akik a sokak által közkedvelt „Pilivö-
rösvári rezgős polká”t tanították be nekünk 
egy aktív hétvége alkalmával. Ez a tánc 
hagyományőrző jellege miatt nagymérték-
ben eltér az általunk ismert koreográfiák-
tól, de pont ezért volt egyfajta felfrissülés 
számunkra. Bár kifogott rajtunk egy-egy 
lépéskombináció, így is nagyon élveztük és 
örültünk, hogy tanulhattunk valami tőlünk 
kicsit messzebb állót. Egy hónapja elindul-
tak utánpótlás csoportunk is, 2-4. osztályos 
gyerekekből. aki kedvet érez, és szeretné, 
hogy a gyermeke nálunk táncoljon, azt 
sok szeretettel várjuk hétfőnként, 17 órás 
kezdéssel, 19 óráig a petőfi Sándor műve-
lődési Házba!

az elmúlt évben a Csoóri sándor Prog-
ram által meghirdetett pályázatot nyújtott 

be a csoportunk, amelynek a sikeres elbírá-
lását követően 2 millió 600 ezer forinthoz 
jutottunk. a pályázat hatalmas mértékben 
hozzájárult a tánccsoport további mű-
ködéséhez, mind technikai, koreográfiai, 
ruházati és zenei szempontból, ugyanis a 
csoport eddigi fennállása (40 év) folyamán 
még nem tett szert ekkora összegű pályáza-
ti támogatásra. Ez olyan lehetőség, amely a 
jövőre nézve biztosítja nem csak a felnőtt 
csoport, de az ifjúsági és utánpótlás csoport 
tevékenységét is. a minőségi fejlesztések 
mellett megalapozta a folyamatos biztonsá-
gi működést, és az eddigi szűkösebb lehe-
tőséget felváltotta a pénzügyi háttérrel bíró 
tervezhetőség. skorday lilla

a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület és 
a Heimat Német Nemzetiségi tánccsoport 

működését támogatja:



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

1312 2018. augusztus 10. 2018. augusztus 10.

Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.huKeressen bennünket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 

ö n K o r m á n y z a t i  h í r e KI N t E R J Ú

a szekszárdi Farkas péter számára nem is-
meretlen Bátaszék, hiszen a rokonok közül 
többen itt éltek, vagy még ma is az otthonuk-
nak tudhatják a várost. a fiatal mérnököt 
furcsa, és számára is kihívásokkal teli fel-
adattal találta meg a Bátaszékért marketing 
nonprofit Kft. olyan köztéri alkotást kellett 
készítenie, amelyik egyedi, látványos, elnye-
ri a városlakók tetszését, és a hírét viszi a te-
lepülésnek. a feladatával végzett: elkészült a 
templom előtt felállított BÁTaSZÉK-felirat, 
amelynek már sokan a csodájára jártak, és a 
különböző közösségi portálokon is gyakran 
feltűnik egy-egy fotó, amelyet a nagyméretű 
városbetűk előtt készítettek az átutazók, a 
városba érkezők. a jól bejáratott rovatunk-
ban adunk egy Tip-pet az olvasóinknak 
arra vonatkozóan, hogy kivel érdemes egye-
di ajándékot készíttetni, legyen az meglepe-
tés valamelyik szerettünknek vagy akár egy 
egész városnak…

– A Budapesti műszaki Egyetemen végeztél, 
de rövid időn belül nagyot fordult veled a vi-
lág, és pályaelhagyóként valami egészen másba 
kezdtél bele. hogyan történt mindez? 

– Igen, gépészmérnökként végeztem, és 
négy évig a szakmában dolgoztam, mellet-
te hobbiként, szabadidős tevékenységként 
könyvszobrokat kezdtem el készíteni, majd 
belevágtam a fából készült ajándéktárgyak és 
dekorációs kellékek tervezésébe, amelyet na-
gyon megszerettem. Különböző események-
re, családi rendezvényekre készítek meglepe-
téseket, illetve olyan tárgyakat, amelyekkel 
különlegessé tudják tenni az adott alkalmat. 
a bátaszéki felirat elkészítése az életem eddi-
gi legnagyobb kihívása volt, elmondhatom, 
hogy új szakmákkal is megismerkedtem a 
munka során. Nem volt egyszerű feladat, 
de a végére sikeresen összeállt az alkotás, 

nagyon örülök a kedves fogadtatásnak és a 
pozitív visszajelzéseknek.

– A bátaszéki kötődésedről is beszélj egy ki-
csit, kérlek!

– a nagymamámék sok-sok éven keresztül 
Bátaszéken laktak, ő itt is nőtt fel, majd egy 
kevés időre távolabbra költöztek. amikor 
megszületett az édesanyám, akkor viszont 
visszaköltöztek ide, a gyermek- és ifjúkorát 
itt töltötte, és ezen kívül a mai napig nagyon 
sok rokonom a városban él. 

– Említetted, hogy rövid ideig dolgoztál a szak-
mádban, és utána váltottál. mi kellett ehhez?

– Valóban éles váltás volt, kellett hozzá 
valamennyi bátorság, de az elmúlt években 
párhuzamosan csináltam a két szakmát, és 
annyira kinőtte magát a másodlagos tevé-
kenységem, a vállalkozás, hogy érdemes volt 
váltani. a mérnöki tudás és szemlélet a mai 
napig megvan, akár a könyvszobrok készíté-
sére, akár a lézervágott, illetve fából készült 
dekortárgyakra gondolok.

– A könyvszobraidat kiállításokon is meg-
mutattad már, és a reményeink szerint ősszel 
Bátaszéken is láthatjuk ezeket. milyen volt a 
fogadtatása ennek a szintén egyedi dolognak?

– Elmondhatom, hogy ez a tevékenység még 
mindig kuriózumnak számít, körülbelül 6-8 
évre vezethető vissza a könyvszobrászat teljes 
története, Magyarországon néhány éve van je-
len, én négy évvel ezelőtt kezdtem foglalkozni 
vele. sokan nem tudják hova tenni, hogy mi is 
ez, vágva vagy hajtva van, érdeklődnek azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan készül. a lényege 
az, hogy a könyv lapjaiból 
egy felirat vagy forma raj-
zolódik ki, amelyik a végén 
ajándék- vagy dísztárgy-
ként funkcionál. a kiállítá-
sokon nagyon jó a fogad-
tatása és a visszhangja a 

látottaknak, a fiatalok és az idősebb generáció 
tagjai is szívesen eljönnek egy-egy ilyen alka-
lommal, és megnézik az alkotásaimat.

– Azt áruld el az olvasóinknak, hogy ho-
gyan és miért esett a választásod a fára, mint 
megmunkálandó anyagra? Ezen kívül pedig 
még azt is mondd el, hogy mit jelent a lézer-
technika!

– Körülbelül két évvel ezelőtt külföldi ol-
dalakon találkoztam egyedi ötletekkel, és 
láttam, hogy nagyon sokan foglalkoznak 
fából készült ajándéktárgyakkal. Elkezdtem 
én is agyalni, hogy mit tudnék megvalósíta-
ni a saját elképzeléseimből. a számítógépes 
tervezés gyakorlata nem okozott problémát, 
hiszen gépészként tanultam és használtam 
is. sikerült találni egy olyan partnert, aki 
rendelkezik lézervágó és -gravírozó géppel, 
és amit én megtervezek, azt ő kivágja, utána 
utómunkázom, festem, csiszolom, és ezt kö-
vetően kerül a megrendelőhöz.

– A BátAszéK-felirat viszont nem ezzel a 
technikával készült.

– Eredetileg ez is lézervágottnak indult, de 
az időjárásálló ragasztású faanyag nem en-
gedte ennek a technikának az alkalmazását, 
emiatt lapszabászati úton lettek a főbb ele-
mek levágva, illetve dekopírfűrésszel, kézzel 
készültek a betűk lapjai. utána ragasztottam, 
szögeltem és festettem az elemeket, és így ké-
szültek el az óriásbetűk egyenként.

– A jövőre vonatkozóan milyen terveid 
vannak?

– a betűk kapcsán felmerült, vagy mond-
hatom, hogy elindult bennem egy gondolat, 

hogy ha nem is ekkora, emberméretű, 
de valamivel kisebb formátumú, har-
mad ekkora betűket esküvőre, lakoda-
lomra vinnék dekorációnak. az elkép-

zelésem szerint ez világítással ellátott 
felirat lenne. Már körvonalazódik a fe-

jemben a dolog, ha elkészült a prototípus, 
akkor fogom látni, hogyan tovább, illetve 

a piaci fogadtatást is kíváncsian várom. a 
könyvszobrok is folyamatosan készülnek, az 

esküvői szezonban ezek is nagyon népszerű-
ek, tehát nem unatkozom, akad feladat bőven.

– peti! Köszönöm szépen az információkat, 
és még egyszer hálásan köszönöm az együtt 
gondolkodás és munkálkodás lehetőségét, 
amelynek az eredményeképpen elkészülhetett 
a templom előtt látható BátAszéK-felirat!    
 csötke 

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

bátaszék – mérnök szemmel…

Kökönyei-tóth Barnabás nagycsoportos óvodás ki-
emelkedő eredményt ért el az Országos Rendőr- fő-
kapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága által meg-
hirdetett „Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” 
című rajzpályázatán. Barnabás rajzával a biztonságos 
biciklis közlekedést szemléltette. Művét első körben 
a területileg illetékes megyei rendőr-főkapitánysá-
gokon működő balesetmegelőzési bizottságok tagjai 
bírálták el. tolna megyében Barnabás első helyezést 
szerzett, pályamunkáját továbbküldték országos bírá-
latra, ahol korosztályában végül országos harmadik 
helyezést ért el. Május 27-én, Budapesten, a Fővárosi 
állat- és Növénykertben vehette át díját ünnepélyes 
keretek között. Barnabás felkészítője Mészáros Csilla 
óvodapedagógus volt.  tFE

o v i s  h í r e k

O K t a t á s

a fejtetű megelőzése főleg a gyerekek köré-
ben kiemelkedően fontos. Egy kis odafigye-
léssel, higiéniával és beszélgetéssel azonban 
könnyen elejét vehetjük a problémának.  
a fejtetű egy élősködő rovar, ami vérszívás-
sal táplálkozik. Petéit lerakva a fejbőrön, 
azok mintegy rátapadnak a hajszálakra és 
nagyjából egy hét múlva kelnek ki, nekünk 
igen kellemetlen tüneteket okozva ezzel. 
Mivel leginkább zárt közösségekben terjed 
fejről-fejre a leggyorsabban, így az óvodás 
és kisiskolás gyerekek a legveszélyezte-
tettebbek velük szemben. Leggyakoribb 
tünetei a vörös, viszkető fejbőr, esetleg ki-
ütésekkel tarkítva, illetve a vakarástól felül-
fertőzött sebek megjelenése a teljes fejtetőn, 
esetleg a fül és a haj találkozásában. Mivel 
azt nem tanácsolhatjuk, hogy a gyerek egy-
általán ne menjen fejtetű gyanús társai kö-
zelébe, ezért néhány nem elhanyagolható 
higiéniai lépésre hívnánk fel a figyelmet a 
fejtetű megelőzése érdekében.

1. mindig tartsuk tisztán, fertőtlenít-
sük a fejbőrrel gyakran, vagy esetenként 
érintkező használati tárgyak felületét. a 
fejtetű megelőzése sokszor a megfelelően 
tisztított hajfésűk, kefék használatán mú-
lik. Vegyük figyelembe, hogy mi minden-
nel léphet még kapcsolatba a fejbőr: így 
mossuk magas hőfokon a törölközőket, 
ágyneműket, sapkákat, kapucnis pulóvere-

ket, kalapokat, stb. Fertőtlenítsük le az ágy 
és széktámlákat, amelyekhez a gyerek még 
gyakran hozzáérhet, hiszen a fejtetű nem 
nagyobb 2-4 mm-nél, és színe is gyakran 
változó, így szabad szemmel nem mindig 
észrevehető.

2. a fejtetű megelőzése már több, 
gyógyszertárban kapható hajszesszel is 
lehetséges. Ha tudomásunkra jut, hogy a 

gyermekünk környezetében valaki fejtet-
vektől szenved, ne halogassuk, gyorsan sze-
rezzünk be a hajmosás után használandó 
termékből. a hajszeszt nem csak a fejtetű 
megelőzése céljából tudjuk később hasz-
nálni, hanem akkor is, ha véletlenül mégis 
megkapta volna gyermekünk a tetvességet. 
a szert a már elmúlt fejtetvesség után is ér-
demes még néhány hétig használni, hogy 
biztosan kiírtsuk vele a rovarokat.

3. Nem csak akkor kell elmenni a házi-
orvoshoz, vagy az iskolaorvoshoz, amikor 
a baj már bekövetkezett. a fejtetű meg-

előzése akkor a legeredményesebb, ha a 
más jellegű, egyébként is aktuális orvosi 
vizsgálatok alkalmával átvizsgáltatjuk 
gyermekünket. Jobb félni, mint megijed-
ni! Fontos, hogy ha mégis fejtetű gyanúval 
érkezik haza gyermekünk, akkor ne csak 
az iskolai társait, hanem a családunk többi 
tagját is vizsgáljuk át, küldjük el orvoshoz, 
kezeljük hajszesszel. Ez a legteljeskörűbb és 
leghatékonyabb módszer a fejtetű megelő-
zése szempontjából.

4. Beszélgessünk a gyerekkel a problé-
máról, adjunk neki megnyugtató magya-
rázatot, válaszokat. sajnos a fejtetű gyak-
ran cikizések, csúfolások tárgyává teheti a 
gyerekeket, akik egymaguk nem képesek 
kellően feldolgozni az őket ért bántásokat. 
Ezért, ha szóba kerül a fejtetű, adjunk neki 
felvilágosítást a rovarról, a megjelenési 
helyeiről, és nyugtassuk meg, hogy ez so-
kakkal előfordul, és hogy általában nem 
tehetünk róla. Meséljük el neki, hogy mi-
ért fontos a fejtetű megelőzése, és készítsük 
fel arra is, hogy miből veheti észre, ha baj 
van, és mit tehet ellene. Ha kell, beszéljünk 
az osztályfőnökkel és kérjük meg, hogy 
tartson a fejtetűről szóló felvilágosítást az 
osztályban, hogy elejét vegyük a megkü-
lönböztetéseknek, fölösleges kigúnyolá-
soknak, elfordulásoknak.

Nagy Kitti zsuzsanna-védőnő

v é d ô n ô i  s z o l g á l a t

Fejtetvesség megelôzése

országos rajzpályázaton elért siker
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Sporttábor az Őrségben
a 2017/18-as tanévben immár 15. alka-
lommal szerveztük meg a sporttábort. az 
idén őrség területét szerettük volna egy 
kicsit megismertetni a tábor résztvevőivel. 
a négy napos program első állomása Ka-
posvár volt, ahol a Rippl Rónai Múzeum-
ban megtekintettünk egy sporttörténeti 
előadást az olimpiákról, majd megismer-
kedhettünk a vidék élővilágával. Ezután a 
Virágfürdőben töltöttük a délutánt. Estére 
érkeztünk szaknyérre, a táborhelyünk-
re. a második napot kézműves foglalko-
zással indítottuk, mely során agyagedé-
nyeket készítettek a gyerekek, méghozzá 
bátaszéki agyagból. Délután Pityerszeren 
jártunk, ahol az őrségi skanzen található. 
Idegenvezetőnknek köszönhetően sok ér-
dekes ismeretet szerezhettek a gyerekek. 
Visszatérve szállásunkra, este a kialakított 
csapatok sor- és váltóversenyben mérték 
össze erőiket. a következő napon szőcén 
jártunk, ahol a Lápok Házában megismer-
kedtünk a tőzegmohás láperdő növény- és 
állatvilágával. Ezt követően végigjártuk a 
tanösvényt. a délutánt a szentgotthárdi 
termálfürdőben töltöttük, este pedig a szo-
kásos szellemi vetélkedőt tartottuk meg, 
ahol a három nap eseményeivel és a tábor-
lakókkal kapcsolatos kérdésekre kellett vá-
laszolniuk a csapatoknak. az „Egy perc és 
nyersz” játékokkal zártuk a csapatversenyt. 

utolsó napot a táborzárással kezdtük, 
mely keretében minden táborozó névre 
szóló emléklapot kapott. Itt kell megem-
lítenünk, hogy Margit néni is oklevélben 
részesült, mivel ő volt a tábor létrejöttének 
kitalálója, és sajnos talán az idén volt az 
utolsó tábora. Köszönet neki mindenért! 
Kihirdettük a csapatversenyek, illetve a 
szobatisztasági verseny eredményeit is. 
Hazafele megálltunk a Keszthely közelé-
ben található dínó és kalandparkban.

Estére kissé fáradtan, de rengeteg él-
ménnyel tértünk haza. mph

„Kikelet a természetben” – 
országos rajzpályázat

a Dráva Kapu Bemutatóközpont „Kikelet 
a természetben” címmel hirdetett rajzpá-
lyázatot, melyre az ország minden részé-
ről – 43 településről – összesen 802 rajz 
érkezett. Külön értékelték a művészeti is-
kolákat. Óvodás korcsoportban: iii. Bar-
ta réka (Pörböly). Művészeti Iskolánkból: 
i. Bálint petra (6.c), ii. pankovics Flóra 
(5.a). a legaprólékosabb rajz díját kapta: 
Dér Krisztina (6.b). a díjazott munkák a 
Dráva Kapu Bemutatóközpont Facebook 
oldalán megtekinthetők.

Fényfestés a művészetek 
Házán

a szekszárdi Babits Mihály Művelődé-
si Központ  idén harmadik alkalommal 

hirdette meg fényfestéses  rajzversenyét. 
Ebben az esztendőben Mátyás királyról 
szóló meseillusztrációkat kellett készíteni 
a Művészetek Háza méretarányos hom-
lokzati rajzára. a Háry János mesefesztivál 
zárásaként sötétedés után minden pályázó 
munkáját kivetítették az épület falára.  a 
6-11 éves korcsoportban III. helyezést ért 
el Tóth Tarhos előd 4.b. Különdíjban ré-
szesült: Tóth Vászoly Vata (2.b), Kis Lia 
Liana (4.a), Bogdán réka (4.b), Barabás 
Levente (4.b), Fábián Lídia (4.b), Stengel 
tímea (4.b), Vida- Szaksz Lili (4.b). a 11-
14 éves korcsoportban II. helyezett Szabó 
Dalma (7.b), III. helyezett Dér Krisztina 
(6.b) lett. Különdíjban részesült: papp 
Zente (6.b), géringer anna Kincső (7.b), 
márton gyula (7.b).

d o r o t t y á s  h í r e k Vándortáboroztunk 
a Bakonyban

az Országos Erdészeti Egyesület által 
szervezett egyhetes vándortábor prog-
ramba kapcsolódott iskolánk. így az áp-
rilisi toborzásra és a bakonyi túraútvonal 
teljesítésére 25 felsős és negyedikes diák 
jelentkezett. Június 29-én negyed hétkor 
gyülekeztünk a buszmegállóban, ahol a 
jól megpakolt túrahátizsákunkat utánfu-
tóra tettük, mivel szülői felajánlás jóvol-

tából azt nem kellett cipelnünk. Majd a 
szakadó esőben felszálltunk a veszprémi 
buszra. Következő állomásunk zirc volt, 
ahol a természettudományi Múzeumban 
megtekintettük Bakony élővilágát. Végál-
lomásunk Bakonybél, ahol egy kis sétával 
megérkeztünk első táborhelyünkre. szál-
lásfoglalás, vándortáboros pólók, kulacsok 
és kis táskák átvétele után egy rövidebb tú-
rát ejtettünk a szent gellért remeteségének 
helyszínéhez a Borostyán-kúthoz, ahol 
megtaláltuk a furfangosan elrejtett geolá-
da egyikét. Második napi túraútvonalunk 
a Bakonybél, Barátok útja, a Bakony leg-
magasabb csúcsa – a Kőris-hegye (709 m), 
ahol megmásztuk a Vajda Péter-Kilátót, 
végállomásunk ismét Bakonybél. Ezen a 
napon 17 km-t gyalogoltunk, de azért az 
esti foci a fáradtság ellenére sem maradt 
el. Harmadik napunkat a Bakonybéli Pan-
non Csillagdában kezdtük. gerence-pa-
tak mellett elhaladva, megérkeztünk az 
Odvaskői-barlang alá, 235 lépcső meg-
mászása után örömmel fedeztük fel a bar-
langot. a Molnár-kút-árok érintése után 

megérkeztünk második táborhelyünkre, 
Huszárokelőpusztára, ahol katonai sátrak 
vártak bennünket. Új játékunk pedig a 
frizbi-rögbi lett. Negyedik nap volt a pi-
henőnap, amikor sakk-szám háborúztunk, 
fagyiztunk, bakony nagyvadjai programon 
vettünk részt, valamint az elhagyhatatlan 
frizbi-rögbi, és tollas volt napirenden. az 
ötödik nap elhagytuk szálláshelyünket, 
hogy Bakonykoppányt érintve, elérjünk 
Hubertlakba egy 8,4 km-es túra után. Ezen 
a táborhelyünkön már teljes térerőcsend 

volt, így teljesen átadhattuk magunkat a 
természetnek és ezt pedig egy esti tábor-
tűzzel pecsételtük meg. Hazaindulásunk 
előtti nap körtúrát tettünk, megtekintettük 
a Bakonyi „gyilkos-tavat”, majd az szárhe-
gyi (ugodi)-kilátót megmászva körbenéz-
tük Bakony látképét. az esti tűzijátékot a 
cserkészek fűszerezték meg néhány játék-
kal. Június 5-én reggel összepakoltunk, 
majd egy utolsó 3 km-es túra után megér-
keztünk az Odvaskői parkolóba, ahonnan 
buszokkal indultunk haza. a 61,2 km-es 
és 1343 méteres szintkülönbség megtétele 
során nagyon sok meghatározó élménnyel 
gyarapodtunk: bogarakat ismertük fel és 
meg, gombákat láthattunk, de le nem szed-
tünk. Kis csapatunk: 23 gyerek és 3 nevelő 
(Rácz Erika, Bozsolikné tóth Ildikó, gom-
bár gabriella) a hét nap alatt megtanulta, 
hogy miként kell együtt túrázni, élni, ját-
szani, tábortüzet rakni, telefon nélkül tá-
borozni. Ezzel a táborral régi hagyományt 
élesztettünk újjá az iskola életében, és re-
méljük az ez évi táborral megalapoztuk a 
folytatását is. B. t. i.

TeTT-re kész nap – 
rajzpályázatok

az idei esztendőben az „Egészséges és beteg 
környezetünk”, valamint „a víz világnapja» 
alkalmából rajz- és plakátkészítő-pályázatot 
hirdettek a tEtt-re kész nap alkalmából, 
melyre számtalan pályamű érkezett a társu-
lás nyolc településéről. a bátaszéki gyerekek 
a következő, szép eredményekkel érkeztek 
haza a versenyről: Vida-Szaksz Lili az alsó 
tagozatosok között első, Dózsa-pál Janka, 
Vavrek Kinga, grill istván Zoltán alkotta 
csapat a felső tagozatosok között első, míg 
Szabó Dalma, Szabó Bence páros a máso-
dik helyet szerezte meg. a díjakat dr. Bo-
zsolik Róbert, Bátaszék polgármesterétől 
vehették át. gratulálunk a nyerteseknek és 
felkészítő tanáraiknak, Dózsa-pál Tibor-
nénak és Bátki erikának!

tájékoztató
az osztályozó és javítóvizsgára kötele-
zett tanulók az augusztus végi vizsgák 
időpontjáról levél útján kapnak tájé-
koztatást.
a Bátaszéki Kanizsai Dorottya általá-
nos Iskola és alapfokú Művészeti Iskola 
tanévnyitó ünnepélye 2018. szeptem-
ber 3., 8 órakor lesz. 

Telefonszám változás: 
az iskola portája 74/999-800.
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pedagógus nap
Június 4-én délelőtt a pedagógus nap alkal-
mából dr. Bozsolik Róbert polgármester úr 
köszöntötte a gimnázium nevelőtestületé-
nek tagjait a tanári szobában Bátaszék Vá-
ros Önkormányzatának nevében, majd egy 
rövid műsor – Csötönyi László előadómű-
vész, a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 
igazgatójának szavalata és tanner Vilmos 
gitárszólója – tette még emelkedettebbé a 
hangulatot. Jelképes ajándékot is kaptak a 
pedagógusok. az ünnepi pillanatokat meg-
ragadva a polgármester úr külön is köszön-
tötte tarjányi Pálné tanárnőt és Mayer antal 
tanár urat nyugdíjba vonulásuk alkalmából. 
Méltatta a pedagógus pályán eltöltött több 
évtizedes munkásságukat, valamint a város 
kulturális életében játszott szerepüket. 

TeTT-re Kész nap
Június 8-án Cikó volt az immár hagyomá-
nyossá vált tEtt-re Kész Nap házigazdája. 
a társadalmi Ellenőrző tájékoztató társu-
lásban (tEtt) résztvevő települések között 
Bátaszéket és iskolánkat egy hetedikes és 
nyolcadikos tanulókból álló csapat képvi-
selte: Appl zsóka, szabó Bence, maszler Vik-
tória és tóth Nóra. Diákjainkat felkészítette 
és elkísérte Neidhardtné gyarmati Erzsé-
bet igazgatóhelyettes. a településismereti 
és környezetvédelmi feladatok megoldá-
sa közben szerezhettek újabb ismereteket 
és élményeket a tanulók. Cikó település 
mondhatni „elvarázsolta” a résztvevőket, 
akik a jól megszervezett, élményekben gaz-
dag napról ajándékokkal tértek haza. 

Szóbeli érettségi vizsgák
Június 15-én az alsóbb évesek számára véget 
ért a tanév. a végzősökre azonban még várt a 
végső megmérettetés. Június 18-20-ig tartott 
a 12. aB osztály tanulóinak és az előrehozott 

érettségit tevőknek a szóbeli érettségi vizsga. 
a végzős osztály tanulói (osztályfőnökük Pé-
ter Péter tanár úr volt) megállták a helyüket, 
jó eredményt értek el, az osztály érettségi átla-
ga 3,8 lett. Jeles bizonyítványt szerzett: Bozso-
lik zsófi. Jó eredményt ért el: Bárány Dorina, 
marosi Botond, mesz zsófia Blanka, modok 
Adrián, Nagy Dóra, papp gerda, Ranga mar-
tin, simondi liza. a vizsgabizottság Bozso-
lik zsófit általános dicséretben részesítette. 
tantárgyi dicséretet kaptak: magyar nyelv 
és irodalom szóbeli feleletükért Egle gyula 
Koppány, Bozsolik zsófi, mesz zsófia Blanka, 
simondi liza, papp gerda, irodalom szóbeli 
feleletéért Ranga martin. történelemből az 
írásbeli és szóbeli teljesítményéért Bozsolik 
zsófi, szóbeli feleletéért papp gerda, emelt 
szintű érettségi eredményéért marosi Botond 
és mesz zsófia Blanka részesült dicséretben. 
az angol nyelvi írásbeli és szóbeli teljesítmé-
nyéért lukács Dániel Roland, írásbeli ered-
ményéért ébert Martin, angol nyelvi emelt 
szintű teljesítményéért tóth Dániel, a német 
nyelvi emelt szintű eredményéért Bozsolik 
zsófi kapott dicséretet. Egy tanulónak ősz-
szel a pótérettségi vizsgán kell majd javítania 
történelemből az elégtelenjét.   Előrehozott 
érettségi vizsgát tett középszinten 47 tanuló 
angol nyelvből, német nyelvből vagy infor-
matikából. átlaguk: a 10. aB osztályé 4,25 
lett, a 11.a osztályé 4, a 11.B osztályé pedig 
3,25 lett. a vizsgabizottságtól tantárgyi dicsé-
retet kaptak az angol nyelvi írásbeli és szóbeli 
teljesítményükért Fábián patrik, prucs ákos, 
szóbeli feleletükért Wahl Veronika, győri 
Bettina, a német nyelvi írásbeli és szóbeli 
teljesítményéért schroth Anna, szóbeli felele-
téért Draskovits Vencel, az informatika írás-
beli és szóbeli eredményéért Fábián patrik 
és tihanyi Dóra, szóbeli feleletéért treszner 
Noémi. Bíró ágnes angol nyelvből és német 
nyelvből is sikeres emelt szintű érettségit tett, 
teljesítményéért külön dicséretet kapott. 

Tanévzáró
Június 22-én reggel tartottuk meg a tanév-
záró ünnepélyünket. a csapadékos, szeles 
időjárás miatt, rendhagyó módon, az osz-
tályok nem az udvaron, hanem az osztály-
termükben, a hangszórók által kihangosít-
va hallgatták meg sümegi József igazgató 
úr évértékelő beszédét az osztályfőnökük 
és tanáraik jelenlétében. az igazgató úr a 
2017/2018-as tanévet eredményesnek és 
tartalmasnak nevezte, majd ezt bizonyítan-
dó felsorolta a tanév során elért kiemelkedő 

versenyeredményeket, sikereket. Ismertette 
az érettségi vizsga eredményeit is. Ezután 
felolvasta azoknak a tanulóknak a nevét, 
akik a kitűnő vagy jeles tanulmányi ered-
ményükért, példás magatartásukért, kitartó 
szorgalmukért, kiváló közösségi munkáju-
kért, kiemelkedő kulturális és/vagy sportte-
vékenységükért jutalomkönyvet vehettek át 
az osztályfőnöküktől. Könyvjutalmat kapott 
a 7.a osztályból Fodermayer Anna, molnár 
hanna, szabó Bence, Appl zsóka, csötönyi 
Borbála, Fekete András, lisztes luca, szabó 
Kata, zeyer lilla; a 8. a-ból szabó Noémi, 
schroth Kinga, tóth Nóra; a 9.a osztályból 
győri petra, török Ramóna, ébert Ajman 
Noel, Farkas András, pálnok panna, pato-
nai Viktória, széles tamás; a 9.B-ből Krutki 
Evelin; a 10. aB osztályból Fábián patrik, 
Kovács Róbert, schroth Anna, treszner No-
émi; a 11.a-ból csankó Dorottya, Faragó 
Fanni, Fodermayer Eszter, somosi szabolcs; a 
11.B-ből cservenka Fanni. az ünnepély vé-
gén Németh ágnes tanárnő elmondta, hogy 
„a gimnáziumért alapítvány” pénzbeli 
hozzájárulást adott Bíró ágnes (11.A) és tóth 
Dániel (12.B) tanulóknak. Bíró ágnes a már 
meglévő középfokú német és angol nyelvi 
nyelvvizsgája mellé sikeres előrehozott emelt 
szintű érettségi vizsgát tett német nyelvből, 
ezen felül az angol felsőfokú komplex nyelv-
vizsgát is megszerezte. tóth Dániel sikeres 
emelt szintű érettségi vizsgájával szerezte 
meg a középfokú nyelvvizsgát angol nyelv-
ből. Mayer Emese tanárnő bejelentette azt is, 
hogy mivel a II. géza gimnázium partne-
rintézménye a Language Cert Központnak, 
ezért a Központ által a gimnáziumunkban 
indított angol nyelvi tanfolyamon résztvevő 
és sikeres nyelvvizsgát tevő tanulókat a Köz-
pont pénzbeli jutalomban részesíti. Ebben 
a tanévben ezt a jutalmat somosi szabolcs, 
11.a osztályos tanuló érdemelte ki. 

Beiratkozás
ugyancsak június 22-én került sor azok-
nak a tanulóknak a beiratkozására, akik a 
2018/2019-es tanévben a középiskolai ta-
nulmányaikat a II. géza gimnáziumban 
fogják szeptembertől megkezdeni. a szép 
számú beiratkozó lehetővé teszi két nagy 
létszámú osztály indítását – egyiket a ha-
tévfolyamos, másikat a négyévfolyamos 
képzésben. a leendő elsősök számára au-
gusztus 29-én és 30-án „szecskatábort” 
tartunk. horváth jánosné 

(Folytatás a következő oldalon.)

g é z á s  h í r e k
nyári nyitva tartás

szerdánként 8-12 óráig hivatalos ügyinté-
zés a gimnázium titkárságán személyesen 
vagy telefonon a 74/493-358-as telefon-
számon. Más napokon az iskola zárva tart. 

Javítóvizsga
augusztus 28-án, 8 órakor, melyre a 
megjelenés ünnepi öltözetben és a bizo-
nyítványt el kell hozni.

Tanévnyitó ünnepély
Szeptember 3-án, 8 órakor, melyre a 
megjelenés ünnepi öltözetben. Ez az első 
tanítási nap is lesz, ezért jegyzetfüzetet, 
íróeszközt, valamint a bizonyítványt hoz-
ni kell. Ezen a napon az év eleji hivatalos 

adategyeztetésre is sor kerül, ezért el kell 
hozni a személyi igazolványt, a lakcím-
kártyát és a taJ-kártyát is. aznap a men-
zán még ebéd nem lesz.  

Tankönyvosztás
Minden évfolyam részére szeptember 
3-án lesz.

Felhívás
Felhívjuk a figyelmét azoknak a tanulóknak 
és szüleiknek, akik az iskolai étkeztetéshez 
kedvezményre jogosultak, illetve a 10-12. 
évfolyamon ingyenes tankönyvre jogosul-
tak, hogy a nyár folyamán (szERDáN-
KéNt!) a  kedvezményre jogosító igazolá-
sokat hozzák be a gimnázium titkárságára! 

Halandók vagyunk, mindannyian jól 
tudjuk, de mintha nem akarnánk erről 
tudomást venni. a modern társadalmak 
eltemetik a halállal kapcsolatos emberi 
érzéseket, tabusítják az élet végességének 
természetes tényét. De megúszni nem 
lehet a dolgot: egyszerűen mindenki éle-
tében eljön egy pillanat, amikor szembe 
kell nézni azzal, hogy a halál az élet része. 
sokak szembenéztek már vele. Van, aki a 
munkája, van, aki a betegsége miatt, vagy 
a hozzátartozója halálakor hajszolta bele 
magát egy majdnem tragikus végű baleset-
be. a halál még akkor is fájdalommal jár 
mind az eltávozónak, mind szeretteinek, 
ha hisznek abban, hogy létezik valahol egy 
olyan dimenzió, ahol a lélek vagy a szel-
lem tovább él, és egyszer majd újra együtt 
lehetnek. Hárítás helyett nézzünk szembe 
a valósággal. Például legyen egy dossziénk 
– még ha vélhetőleg évtizedekre van is tő-
lünk a halál pillanata –, amelyben a fontos 
hagyatkozásaink vannak. a gyászolókkal 
foglalkozó segítők gyakran beszámolnak 
arról, hogy milyen rendezetlenséget hagy-
nak maguk után az elmenők. az itt mara-
dónak aztán nemcsak a veszteség, a hiány 
fájdalmával kell megküzdenie, hanem az-
zal a kuszasággal is, ami az eltávozott után 
maradt. Kevesen gondolnak arra, meny-
nyire megkönnyíthetnék a hozzátartozó-

juk dolgát, ha lenne egy szellemi hagyat-
kozásuk, valamiféle jókívánság, útravaló, 
valamint a gyakorlati tudnivalókról útba-
igazítások. Hol találhatók a fontos papí-
rok; anyakönyvi kivonat, biztosítás, banki 
papírok, a jelszavak, elérhetőségek, a vál-
lalkozás dokumentációi, kintlévőségek és 
így tovább. Hogyan szeretném a temeté-

sem, milyen zenét, milyen búcsúbeszé-
det szeretnék? aki ilyen felelősségteljesen 
gondoskodik a szeretteiről halála esetére 
is, tehát képes a lehetséges haláláról eltöp-
rengeni, az biztos, hogy közelebb kerül az 
elfogadáshoz is. Lehet időnként olvasni is 
a halálról, elmélkedni, filozofálni, és mily 
meglepő: ezáltal egyúttal az élethez is köze-
lebb kerülünk. Mi magyarok különöskép-
pen tabuként kezeljük a halált. Mintha iga-
zolva látnánk, hogy amiről nem beszélünk, 

az nincs is, legalábbis velünk, a mi csalá-
dunkkal soha nem történhet meg. Pedig 
mindenki temet egyszer. Magyarországon, 
ma már a temetések több mint felénél van 
urna koporsó helyett, Budapesten és a na-
gyobb városokban már 80-90 százalékban 
hamvasztják a halottakat. Nyakas gábor a 
Panteon Kft. ügyvezetője volt vendégünk 
július 19-én, hiszen az általa vezetett cég a 
bátaszéki temető üzemeltetője. Rengeteg 
tabu megdőlt a tájékoztató elhangzásával 
és sokakat régóta érdeklő kérdésekre kap-
hattak választ a jelenlévők. többek között 
szóba került az önrendelkezési jog, sírhely 
megváltás, urna és hamvak hazavitelének 
kérdésköre, temetési szolgáltatás díja.

Vendégünk volt továbbá szél Móni, aki 
az életről szóló írásaival tette igazán em-
lékezetessé a találkozót. a Facebookon ta-
lálkozhatnak Móni írásaival, melyek közül 
egyet közzéteszünk:

„Addig becsüld meg őket és szeresd míg… 
gyermeknap volt. hétvégi programok azért, 
hogy megünnepeljük őket, a legkisebbeket. 
családok sétáltak, nézelődtek, beszélgettek, 
olykor civakodtak és durcáskodtak, együtt 
játszottak és örültek. Közösen. miközben 
száguldoztak a „ne nyafogj”, „nem veszem 
meg”, „maradj nyugton” intelmek, volt egy 
generáció, aki kézen fogva vezette a kicsit, aki 
leült a kispadra a bábelőadásnál akkor is, ha 

s z é p k o r

tabuk nélkül, avagy a halál is az élet része

a tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalók
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dereka már régen nem ébred fájdalommen-
tesen, s kinek lábai a picinyke pihenő után, 
nehezen indulnak meg… Van egy generáció, 
aki oly szeretettel simogatja az arcot és ad 
csoda puszit, ahogy azt senki más. se előtte, 
se utána… A nagypapák és nagymamák, a 
dédik mind – mind újra gyermekké lesznek, 
ha velük van a család legifjabbika, szemefé-
nye. Kényeztetik őket, akkor is vesznek fa-
gyit, hogy lássák az örömöt az apró bogár-
szemekben, ha utána egyel kevesebb receptet 
váltanak ki maguknak. De ezen akkor nem 
gondolkodnak. Ez nem számít, hiszen nem 

fontos. próbálnak mindent megadni, amit 
tudnak, s talán próbálnak többet adni, mint 
anno, amikor szülőként állták a mindenna-
pok sarát… most nincs olyan, amit az unoka 
nem kérhet, már nincs lehetetlen. pedig ko-
rábban volt szigor, következetesség és „ma-
radj nyugodtan”. De az élet már csak ilyen, 
más feladatot rótt rájuk a nagyikra. mi pedig 
hagyjuk, hogy azt tegyék, amire mindig is 
vágytak. Kényeztessék a gyerekeket, süssenek 
rétest, szedjenek közösen tojást és ne legyünk 
mérgesek akkor sem, ha néha máshogy látják 
a világot, mint mi. hagyjuk, hogy kicsit töb-
bet engedjen meg a csemetének, hogy kicsit 
kirúgjanak a hámból a mindennapok sza-
bályait hátrahagyva. hogy legyenek cinkosai 
egymásnak, hogy tudják, van közöttük egy 
olyan kötelék, melyet semmi nem pótolhat. 
Nekünk pedig egy dolgunk van, megbecsülni 
és szeretni őket, míg…élNEK!...” 

szél móni tollából
*

a Bát-grill Kft. és helyi vállalkozók jóvol-

tából elkészült Madár és Idős-barát Intéz-
ményünk legújabb színfoltja, a csobogóval 
ellátott, gondozásmentes előkert, mely idő-
seink részére kellemessé varázsolja a klub 
kertjében eltöltött időt. Köszönjük dr. somo-
si szabolcs, Péter gábor, BátéPKER Kft., 
dr. szabó ákos, Mozsonics Péter, Pankovics 
József, Biró István segítségét és támogatását, 
mely lehetővé tette számunkra, hogy Péter Já-
nos szakértelmével elkészülhessen a beruhá-
zás. az avatóünnepségre július 26-án került 
sor. szokásos Nyárzáró kerti mulatságunkat 
2018.08.24-re tervezzük, melyre a teljes tag-
ságot várjuk előzetes bejelentkezést követően.                       
 -hódi-

táncolj velünk! - utcafesztivál Bátaszék 
2018 elnevezésű rendezvényünkön a lezárt 
árpád utcában „kínáltuk meg” a mozog-
ni, táncolni szerető vendégeinket. Ezen a 

nyáron három alkalommal lehetett ropni, 
és ismerkedni a latin zenével, kultúrával. 
az időpontok: július 6. és 27., valamint au-
gusztus 10. voltak. a Dolce Dance Nem-
zetközi Franchise tánciskola táncoktatója, 
Mészáros János moderálta a rendezvényt, 
és a szekszárdi, illetve bajai tanítványok 
segítettek a tanításban, a hangulatfokozás-
ban. a Dolce Dance tánciskola alapvető-
en a kubai salsa oktatásával foglalkozik, 
de más táncok tanítása, valamint egyedi 
alkalmakra történő koreográfiakészítés, 
táncoktatás is a profiljába tartozik. az első 

alkalommal, július 6-án a kubai salsa és a 
merengue kapta a főszerepet. a következő 
utcabulikon a reggaeton és a bachata, vala-
mint a cubaton és a kizomba volt a soros, 
és a közönség hálás szívvel, mondhatni 
„fürge lábakkal” fogadta a lehetőséget. a 
jelenlévők aktív részvétele nagyon pozitív 
hatást gyakorolt a vendégekre, akik fer-
geteges hangulatot varázsoltak az árpád 
utcába. Jól eső érzés volt, hogy jöttek szek-
szárdról, Decsről, őcsényből és szedresből 
is érdeklődők, akik elmondták, hogy na-
gyon várják a folytatást. csötke

táncolj velünk! – utcaFesztivál

Bátaszék temetőgondnokság:
Bátaszék, garay u. 68. szilágyi Károly 

(+36/20 264-2138 vagy 06/74 491-038) 
Nyitva tartás: munkanapokon 8:00-16:00

Temető nyitvatartása:
május 1. – november 6.: 6:00- 21:00 

november 7. – február 28.: 7:00 – 17:30

H I t é L E t

a május vége, a június–júli-
us nem a nyári uborkaszezon időszaka 
a bátaszéki katolikusok életében. Jóné-
hány esemény helyszíne volt szűkebb és 
tágabb otthonunk egyaránt. 

pünkösd
Pünkösd a szentlélek eljövetelének ünne-
pe, ami ma már piros betűs ünnep a nap-
tárban, és a templom is pirosba öltözik 
ilyenkor. a pünkösd mai üzenete, hogy 
képesek legyünk jól hallani, megérteni Is-
ten szavát. Jól az hall, akinek a szívéig is 
eljutnak a hangok. Ez teszi aztán lehetővé 
egymás megértését, és azt, hogy otthon le-
gyünk a világban. 

emléknap
Ferenc pápa rendelkezése nyomán az idén 
március elején az Istentiszteleti és szentsé-
gi Kongregáció elrendelte a Boldogságos 
szűz Máriának, az Egyház anyjának kö-
telező emléknapját, melyet pünkösdhétfőn 
ünnepeltünk. Mária ismét anya lett: Jézus 
anyja, mindnyájunk anyja, mostantól pe-
dig az Egyház anyja. a kövesdi Mária Ká-
polnában volt az ünnepi mise. 

Szent orbán napja
szent Orbán a szőlő, a szüretelők, vincellé-
rek és kádárok védőszentje. a hagyomány 
szerint pápaként ő rendelte el, hogy a mi-
seáldozat kelyhét és tányérkáját aranyból 
vagy ezüstből készítsék. a szőlőhegyeken 
a kései fagyok, egyéb időjárási pusztítások 
ellen Orbán szobrokat állítottak. Nálunk, 
Bátaszéken egy kápolna áll a tiszteletére 
a szintén róla elnevezett hegyen. az idén 
Orbán napon a bizonytalan időjárás miatt 
nem zarándokoltunk ki a kápolnához, a 
templomban volt az ünnepi mise, melyet 
Wigand István, bonyhádi plébános muta-

tott be. a kétnyelvű misén több szentírási 
szakasz is elhangzott németül, a palotabo-
zsoki asszonykórus énekelt. a mise után a 
sombereki Dorfmusikanten fúvósai szóra-
koztatták a közönséget. a kápolna felújí-
tásának támogatásáért kraflit kaphatott a 
jószándékú adakozó, véméndi puszedlit 
lehetett vásárolni. a helyi szőlészek: ge-
lencsér János, Mauthner Vince és schroth 
ádám kínálták boraikat. 

Hálaadó szentmise a 
svábokért

Hálaadó szentmisét celebrált Krisztián 
atya május 27-én a bátaszéki svábok tisz-
teletére. Hálaadás azért az elmúlt három 
évszázadért, azért a szorgalmas munkáért, 
küzdelemért, amellyel gazdagabbá tették 
nemcsak önmagukat, hanem társadal-
munkat is. Ezt mutatja szép templomunk, 
a környezetünkben lévő kápolnák, házak, 
útszéli keresztek; mindaz, ami nemcsak 
tárgyi, hanem lelki érték is. Nem elég 
azonban hálát adni az embernek, a há-

laadás egy kötelezettség is. azt a gazdag 
örökséget, amit a svábok hagytak az utó-
daikra, felelőséggel meg is kell tudni őriz-
ni. akinek múltja van, akinek gyökere van, 
aki vissza tud nyúlni őseinek az életébe, az 
tud jövőt építeni, azoknak van jelenük, és 
azoknak lesz jövője. a mise végén elhang-
zott a magyarországi németek himnusza, 
amely megható és egyben felemelő pilla-
nat volt.

Úrnap
Május 31-én, Úrnapján eucharisztikus est 
volt Bátán, a szent Vér ősi kegyhelyén. az 
eucharisztikus keresztút és katekézis után 
az ünnepi szentmisét Rostás Jenő, faddi 
plébános mutatta be. Ezt követően kör-
menet és szentségimádás volt. a vasárna-
pi úrnapi körmenet a szokásos módon és 
rendben zajlott itthon is.

Zarándoklat
2018. június 2-án a Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye hittanosainak zarándok-
lata volt Bátán. Dr. Bábel Balázs kalo-
csa-kecskeméti érsek és metropolita közel 
400 hittanos és ministráns gyermek előtt 
mutatott be szentmisét. a gyermekek és 
pedagógusaik utána megismerhették a 
kegyhely történetét sümegi József diakó-
nus előadásában. zarándoklatuk a Mohá-
csi Nemzeti Emlékhelyen folytatódott.

előadás
a szent István tudományos akadémia 
szervezésében június 4-én sümegi Jó-
zsef történész „Eucharisztikus és szent 
Vér-kegyhelyek a középkori Magyarorszá-
gon” címmel tartott előadást a PPKE jogi 
karán. a rendezvényen részt vett udvardy 
györgy pécsi megyéspüspök, az MKPK al-
elnöke.  Esj

r ó m a i  k a t o l i k u s  e g y h á z
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a táborban segítők beszámolóival adunk 
hírt olvasóinknak a megtapasztalt élmé-
nyekről, Istennek bennünk munkálkodó 
szeretetéről:

Ebben az évben már a 8. Bárányképző 
Napközis tábor zajlott két turnusban. a 
tábor helyszínét az alsónyéki volt reformá-
tus iskola adta. az önismereti tábor egyik 
célja elsősorban az volt, hogy a gyerekek 
megismerjék mit jelent Istennel személye-
sen kapcsolatba kerülni Jézus Krisztuson 
keresztül. Erre utalt a tábor neve is, a J-fak-
tor. Másik célja, hogy ebben az Istennel való 
kapcsolatban felismerjék, hogy nem öncélú 
a tehetségünk, hanem arra kaptuk, hogy 
mások felé szolgáljunk vele. Ezt is jelenti 
a J-faktor. Ennek a két célnak megfelelően 
alakítottuk ki a tábor felépítését. több mű-
helyfoglalkozást is kialakítottunk: irodalmi, 
képzőművészeti, cukrász, színház, bibliai 
okosító műhely. Ezen műhelyekben egész 
héten folyamatos munka folyt, melynek 
áldásos eredményeit mindannyian élvez-
hettük. az alsónyéki Református templom 
biztosította számunkra a helyszínt a napi 
zenés áhítatokhoz, a bibliai jelenetekhez, 
illetve a vendégelőadók előadásaihoz, és a 
szülős táborzáró alkalomhoz. Úgy vélem 
mindenki, aki ott volt szolgálóként, segítő-

ként, táborozóként egy szívvel mondhatja: 
„Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, el-
beszélem minden csodatettedet.” (zsoltárok 
9,1) Ennek fényében elmondhatjuk, hogy a 
Bárányképző tábor lelki „csodája” nem zá-
rul le a tábor végeztével, hanem ennek ha-
tása és élménye a szívekben és a szavakban 
él tovább, mely Istenről tesz bizonyságot az 
életünkben.                                               F.t.A.

Nekem évről évre nagy élmény a tábor. Idén 
kis cukrászműhelyünkben nagyon jó kis 

csapat kovácsolódott össze mindkét héten. 
Jó látni a gyerekek örömét a játékokban, a 
foglalkozásokon, az előadásokon, az áhíta-
tokon. Rengeteg erőt adott nekem hatalmas 
szeretetük a szolgálat alatt. sDg! B.B.

a képzőművész műhelyben sok tehetséges, 
kreatív gyermekkel dolgozhattam együtt. 
Nagy lelkesedéssel készítették a hét témájá-
hoz kapcsolódó alkotásokat. g.A.sz.

a bárányképző tábor második hetében a 
színházműhely volt az én feladatom. az 
első nap kaptunk egy címet: „Bennem van 
a J-faktor”. a feladat adott volt, valami olyat 
kellett összehozni a záró alkalomra, amivel 
ezt ki tudjuk fejezni. Mivel az előző héten 
már volt egy „x-faktor”- jellegű előadás, 
így a csapatommal inkább valami másban 
szerettük volna megmutatni tehetségünket. 
a választásunk a Kacsatáncra esett, amit 
mindannyian jól ismertünk, ezért a ko-
reográfia már első nap elkészült. így a hét 
többi napján a jelmezünket készítettük el 
közösen. az együtt töltött idő, az összetar-
tás, a hatalmas nevetések és a jókedv reme-
kül összekovácsolta a kis „színészeket”. a 
pénteki záró alkalmon pedig mindez meg 
is látszott rajtunk, hiszen fülig erő száj-
jal táncolta mind a kilencünk a jól ismert 
koreográfiát, ami nyilván a közönségnél is 
elsöprő sikert aratott. számomra ez a hét is 
rengeteg élményt adott és rengeteget tanul-
hattam ismét. Kíváncsian várom a jövő évi 
feladatokat és kihívásokat.  m.zs.

r e F o r m á t u s  e g y h á z

bárányképzô napközis táborok

Bátaszéki arcképcsarnok

Bátaszéki arcképcsarnok címmel kiállítás 
nyílt, mely része a település helytörténe-
ti dokumentálásának, azzal a szándékkal, 
hogy az arra érdemesek emlékezete mél-
tóképp fenn maradjon. Bátaszék tisztelettel 
adózik emlékük előtt. Volt köztük király, 
pap, költő, irodalmár, festő, hegedűkészítő, 
fizikus. az időben messze előttünk jártak, 
élték sorsukat, tették dolgukat. életük talán 

évszámokban is elmondható lenne: 1130, 
1780, 1841, 1909, 1933., de ők születésük 
vagy tetteik, cselekedeteik okán tartoznak 
hozzánk, Bátaszékeikhez.

ők:
II. géza KIRáLy 
DugNICsáN JáNOs pap, költő 
gOLL JáNOs zenepedagógus 
BáttaszéKI LaJOs újságíró, ügyvéd 
BENCzE FERENC festő 

taFNER VIDOR zoológus, ötvös 
KOVáCs ERzséBEt grafikus, iparművész 
záDOR JENő zeneszerző 
HERMaNN EgyED kanonok, történész 
KEREsztéLy gyuLa tanár, könyvtáros 
ERDős JáNOs festőművész, grafikus 
stENgEL JáNOs kékfestő 
PIEtRO tataR hegedűkészítő 
HORVátH IMRE fafaragó 
LIPtáK gáBOR író, kultúrtörténész 
MaKaI LaJOs fizikus 
dr. BaJOMI MIKLÓs taNáR, író 
gaLLI JáNOs KaRNagy, zeneszerző
KRaszNaI FERENC testnevelőtanár 
PaPP LászLÓ erdőmérnök 
gáLOs LászLÓ testnevelőtanár

az egyik tabló aRCKéPtELEN Báta-
széKIEK címet visel. Ezt olvasva gondol-
junk mindazokra, a felsoroltakon túl, akik 
Bátaszéken éltek, településünkhöz kötőd-
tek, hisz már eltelt 876 év. a névsor nem 
lezárt. a munka nem befejezett, folytató-
dik a kutatás, hiszen tudjuk, ma is sokan 
élnek szerte az országban, szerte a világ-
ban, akiknek Bátaszék a világ közepe. 
 sági lajosné

*
mini galéria

gaszner Ferenc közel 800 darabos palack-
gyűjteményének  különleges darabjaiból 
láthatnak kiállítást augusztus hónapban 
könyvtárunkban.

k ö n y v t á r

Ez a tábor egy kétpólusú dolog szerin-
tem. Néha sokkal többet kapunk vissza 
segítőként, mint amennyit mi adunk 
nekik. tökéletes hely arra, hogy már fi-
atalon megismerkedjen mindenki a sa-

ját helyével és adottságaival, Isten által. 
Mások nevében is merem állítani, hogy 
mindenki kedves emlékekkel hagyta ott 
a tábort.  p.t. 

Már maga a táborra való készülődés is 
élmény számunkra, ahogy tervezgetjük, 
próbáljuk kitalálni mi az, ami valódi épí-
tő élmény lehet a gyerekeknek. Egy ilyen 
táborban több fontos szempontot is fi-
gyelembe kell vennünk azon kívül, hogy 
a gyerekek pusztán jól érezzék magukat. 
Nagyon fontos a csapatok összeállítása, 
a segítők összehangolása. a tervezgetés 
után, amint elkezdődött a tábor nagyon 
jó volt látni, hogy amit elterveztünk, azt a 
gyerekek és a segítők felülmúlják. Ilyenkor 
az ember szíve megtelik hálával, ahogy lát-
hatja, hogy Isten áldása miként bontako-
zik ki napról napra a mi szolgálatunkon, 
mindannyiunk szolgálatán. táborainkat 
én bizonyságtételnek tekintem és meg-
erősítésnek, hogy IgEN, szükség van erre, 
valóban éPítI IstEN a KIRáLyságát, 
és mi mindannyian hálásak vagyunk érte, 
hogy ennek a részesei lehetünk! soli Deo 
gloria! D.h.o.
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s P O R t

amióta az utánpótlás-nevelésre kiemelt 
hangsúlyt fektet a BsE Kosárlabda szak-
osztály, a képzés elmaradhatatlan része 
a nyári edzőtábor. évről-évre több részt-
vevővel, idén három csapattal, mintegy 
40 gyerekkel utaztunk el a gyönki tolnai 
Lajos gimnázium és Kollégiumba. Négy 
edzővel, korosztályonként különválogatva 
zajlottak az edzések, naponta mindenki 
háromszor fejleszthette tudását. a reggeli 
atlétikusabb átmozgatásokat napközben 
új technikai és taktikai elemek elsajátítá-
sa követte. Idén, amikor már a játékosok 
java része legalább három éve kosarazott, 
elkezdtük a szakkifejezések angol megfe-
lelőjét alkalmazni, melynek elsajátításáról 
a tábor végén teszt formájában, írásban is 
számot adtak. a bőséges étkezéseket kö-
vetően a pihenőidőkben társasjátékokkal, 
vb-meccs nézéssel, ping-ponggal, tollas-
labdával és csapatépítő játékokkal múlat-
tuk az időt. Egy ilyen összezárt pár nap 

arra is alkalmas, hogy megismerjük job-
ban egymást, például ki mennyire rend-
szerető, válogatós, melyik a kedvenc nasija, 
vagy éppen hogy az egyik legkisebb tud az 
egyik legjobban pingpongozni, sőt, olyan 

is volt, hogy egymást kellett felismerni 
babakori fényképük alapján, ami igazán 
szórakoztató volt. Edzőkként egyöntetűen 
állapíthattuk meg, hogy az edzések során 
példás fegyelemmel dolgoztak a gyerekek, 
figyelemmel és lelkesedéssel, korábbi „su-
tyorgós” feladatvégrehajtást felváltotta az 
önállóan, néma csendben, odafigyeléssel 
végrehajtott gimnasztikázás. az önismere-
ti kérdések során is fény derülhetett olyan 
meglátásokra, melyek a mentális szakmai 
munkát segíthetik. az egyik legpozitívabb 
élmény pedig az volt, amikor az egyik leg-
idősebb kosaras a kérdésre, hogy mit szeret 
az edzésekben, azt válaszolta: „látni, hogy 
a kisebbek is ügyesen csinálják a feladatot”. 
így válnak kezdő, kosárlabda iránt érdek-
lődő apróságokból a kisebbeket támo-
gató, igazi példaképek. Fárasztó, de bol-
dog, élménydús három napot töltöttünk 
el közösen. Köszönet mindenkinek, aki 
valamilyen formában hozzájárult a tábor 
sikeréhez! cstzs

R E J t V é N y

kosárlabda edzôtábor – gyönk 
k o s á r

Előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: 
„a sportot sose késő elkezdeni, úgyhogy 
én még várok!”. Június havi nyertesünk: 
Bíró gyula, akinek ezúton is gratulálunk! 
Nyereményét személyesen veheti át szer-
kesztőségünkben, a Petőfi sándor Műve-
lődési Házban, a Bátaszékért Marketing 
Nonprofit Kft. jóvoltából.

az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői kö-
zött is ajándékot sorsolunk ki! 
Beküldési határidő: 2018. augusztus 20. 
a helyes megfejtéseket a Cikádor újság 
szerkesztőségébe várjuk, 7140 Bátaszék, 
szent István tér 7.
a rejtvényt a készítője díjmentesen bo-
csájtotta a Cikádor újság rendelkezésére. 

írja be az ábrába a meghatározások 
alapján a hétbetűs megfejtéseket. 
Helyes megoldás esetén a kiemelt 
oszlopokba kerülő betűket föntről 
lefelé összeolvasva egy magyar 
író nevét és egy költeményének 
címét kapják megfejtésül.

1.  Víkend. 
2.  Nyílászáró biztonsági beren-

dezése.
3.  a kéz részének egy íze.
4.  Kapós, keresett (áru).
5.  a mondás szerint ez szüli a 

tolvajt!
6.  Kubai dohányból sodort kü-

lönleges szivar.
7.  akkora, mint az anyag egykor 

oszthatatlannak hitt része.
8.  Vetélytárs.
9.  Forgács alakú fánk.
10. Figyelmesen, hosszan néz 

(valakit vagy valamit).
11. Rendezvényt befejező rövid 

beszéd.
12.  Hirtelen gerjedt harag, düh.

mezey lászló

r e j t v é n y

álláshirdetés
a J. Lasfar Kft. Bátaszéken növénytermesztésben 
használt műtrágyák tárolásával, csomagolásával 
és magyar termelőkhöz szállításával foglalkozik. 

ehhez várjuk 
TeLepi munKÁSoK, gÉpKeZeLŐK
jelentkezését Bátaszék 30 kilométeres körzetéből. 

Jelentkezéseket az alábbi 
e-mail címen várjuk: jlasfar.kft@gmail.com

irodalmi Fejtörô

I r o d a l m i    f e j t ö r ő

Írja be az ábrába a meghatározások alapján a hétbetűs megfejtéseket. Helyes megoldás esetén 
a kiemelt oszlopokba kerülő betűket föntről lefelé összeolvasva egy magyar író nevét és egy 
költeményének címét kapják megfejtésül.
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1. Víkend. 
2. Nyílászáró biztonsági berendezése.
3. A kéz részének egy íze.
4. Kapós, keresett (áru).
5. A mondás szerint ez szüli a tolvajt!
6. Kubai dohányból sodort különleges szivar.
7. Akkora, mint az anyag egykor oszthatatlannak hitt része.
8. Vetélytárs.
9. Forgács alakú fánk.
10. Figyelmesen, hosszan néz (valakit vagy valamit).
11. Rendezvényt befejező rövid beszéd.
12. Hirtelen gerjedt harag, düh.

Mezey László

b e s t 
s t r e e t 

t e a m

Akarsz egy jó csapat tagja lenni? 
Hip-Hop-ot tanulni?

Megtanulni „kicsit” táncolni? 
Vagy csak unatkoznál 

augusztus utolsó hetében?

Töltsd velünk a nyár utolsó hetét! 
Jó társaság, tánc, buli, sorversenyek, 

itt a helyed!
érdeklődni: 20/476 6541. Bátaszék, Kossuth u. 3.
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születések

gyászhírek

05.25. Indrich Ferenc (Bátaszék) – Feka andrea (Bátaszék)
05.28. guszmann József (Bátaszék) – Petrovics Bianka (Bátaszék)
06.02. Bölcsföldi tamás (Bátaszék) – Kunsztmann Noémi (Bátaszék)
06.02. galla Ferenc Péter (Bátaszék) – Csiki éva (Bátaszék)
06.04. Pajkos Lajos (Bátaszék) – Horváth Cintia (Bátaszék)
06.09. szabó gábor (Bátaszék) – Fekete Judit (Bátaszék)
06.22. Czuth Krisztián (Bátaszék) – Lay teréz (Bátaszék)
06.23. Mezei adrián (Bátaszék) – Máté tímea (Bátaszék)
06.30. szücs Károly (Nagykónyi) – Erdélyi Renáta (Bátaszék)
07.05. tóth Roland (Báta) – töttösi andrea (Báta)
07.06. Balogh zoltán (Bátaszék) – Kis Kornélia (Nagyatád)
07.07. Fodermayer Vilmos (Bátaszék) – stölkler Henrietta (szekszárd)

Herczeg györgyné Kiszi Erzsébet 1920.
Ferencz Józsefné schuszter anna 1927.
Nagy Béláné sándor Julianna 1945.
Rentz Mária 1970.
sudár ádámné Várnagy Mária 1930.
sárosi Mihály 1931.

schultz Iringó 05.10.
Hellinger anett 05.20.
Vigh Lajos Péter 05.24.
Kakas tibor  
    István 05.26.

Parti zente 05.30.
Ill andrás 06.10.
Mayer Péter 06.12.
gyóni Réka 06.13.

házasságkötés
NáluNk a látás megfizethető!

2018-baN is a körNyék legjobb áraival!
molNár Péter
látszerész mester

Szemüvegek készítése, javítása 
helyben, rövid határidővel

Dr. Csáki móNika
szemész főorvos

Szemészeti-gyermekszemészeti
magánrendelés

molNár réka
optometrista és kontaktológus Ingyenes 

látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés
minden nap, időpont egyeztetéssel

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

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

BÁTaSZÉK  
ÖnKormÁnyZaTÁnaK LapJa.  
Megjelenik 2600 példányban.
Felelős szerkesztő: 
Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.
Kiadja: Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Csötönyi László a kft. igazgatója.
a szerkesztőség címe: 7140 Bátaszék, szent István tér 7.
telefon: 0674/493-690. E-mail: cikador@bataszekert.hu

Nyomdai munkálatok: a séd Nyomda Kft.
tel.: 0674/529-950  IssN: 14168065

Köszönetnyilvánítás
Családunk nevében szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik édesanyám 

FerenCZ JóZSeFnÉ, SZÜL. SCHuSZTer anna
temetésén részt vettek, jelenlétükkel,virágaikkal együttérzésüket 
fejezték ki.                                                                  gyászoló család

oTTHoni munKa! 
Különböző termékek összeállítása.

érdeklődni: +36/90/603-906 
(audiopress.iwk.hu 635Ft/min), 

+36/1/222-8397, +36/20/496-3980   


