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A BÁTASZÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
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T E S T Ü L E T I  Ü L É S E N  H A L L O T T U K …
Közalapítványok beszámolói

Elfogadták az önkormányzat által létre-
hozott közalapítványok – Tolna Megyei 
Matematikai Tehetséggondozó Közalapít-
vány, „Fundatio Pro Gimnasio” Közala-
pítvány, „Bátaszéki Árva Gyermekekért” 
Közalapítvány „Vicze János” Sport Közala-
pítvány, Bátaszék város Közoktatási, Köz-
művelődési és Műemlékvédelmi Közala-
pítványa – 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóit, melyeket a www.bataszek.hu 
oldalon az Önkormányzat/Testületi ülések 
menüben olvashatnak el az érdeklődők. 

Civil szervezetek támogatása

Az önkormányzat által államháztartá-
son kívülre nyújtott támogatásairól szóló 
1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelet 11. 
§-ában foglaltak alapján a 2016. évi költ-
ségvetés e célra elkülönített kerete terhére 
– ami 3 600 000 Ft – az alábbi támogatáso-
kat állapították meg a képviselők: 

Civil szervezet  
megnevezése

Megállapított 
támogatási  

összeg
Bátaszéki Római Katoli-
kus Egyházközség 200 000 Ft

Bátaszéki Református 
Egyházközség 200 000 Ft

Bátaszéki Felvidék Nép-
tánc Egyesület 400 000 Ft

Bátaszéki Székelyek 
Baráti Köre 200 000 Ft

Bátaszéki Német Nemze-
tiségi Egyesület 400 000 Ft

Glöckner János a Német 
Nemzetiségi Kultúra 
Megőrzésének Lovagja 
Alapítvány

150 000 Ft

Vicze János Sport Köz-
alapítvány 490 000 Ft

Legjobb Utcai Csapat 
Egyesület 150 000 Ft

Bátaszéki Pedagógus 
Kórus 300 000 Ft

Bátaszéki Kamarakórus 75 000 Ft
Bátaszéki Szent Cecília 
Kórus és Gyermek kórus 180 000 Ft

MORZSU Egyesület 200 000 Ft
Bátaszéki „Napsugár” 
Nyugdíjas Egyesület 180 000 Ft

Bátaszéki Nagycsaládo-
sok Egyesülete 200 000 Ft

Bátaszéki Nyugdíjas  
Egyesület 75 000 Ft

Vármegyések Bátaszé-
kért Kulturális és Sport 
Egyesület

200 000 Ft

Bátaszék Város Önkormányzat 
2016. évi rendezvénytervének 

módosítása

A Bátaszéki Triatlon verseny megrende-
zéséhez 300 000 Ft-ot, a szeptemberi Bá-
taszéki Bornapok megrendezésére a már 
jóváhagyott költségeken felül további 6 
millió Ft-ot biztosít a képviselő-testület az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
általános tartalékkerete terhére. Utóbbi 
programot a Zala TÓ-FI Bt. által javasolt 

elemekkel egészítik ki, hogy a rendezvény 
turisztikailag is vonzó legyen.

A Keresztély Gyula Városi 
Könyvtár épületének káresemény 

utáni helyreállítása

Az 1980-as években készült vízvezeték sza-
kaszon csőtörés miatt helyreállítási munká-
latokra volt szükség. A Bát-Kom 2004 K�. 
végezte el a csőtörés megszüntetését és az ere-
deti állapot visszaállítását. A szükséges bruttó 
397 398 Ft-ot az önkormányzat általános tar-
talékkerete terhére biztosítják a képviselők.

További információkat a www.bataszek.hu 
oldalon az Önkormányzat/Testületi ülések 
menüben olvashatnak.                                DB

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Április 19-éig lehetett megtippelni az 
Európai Év Fája verseny egyetlen ma-
gyar fájának szavazatszámát. A brüsz-
szeli díjátadón kiderült, hogy a báta-
széki MOLYHOS TÖLGY összesen 
72 653 szavazatot kapott. Április 27-én 
dr. Bozsolik Róbert polgármester 
örömmel adta át Ranga Martinnak, a 
helyi II. Géza Gimnázium diákjának 
a bátaszéki ajándékcsomagot, mivel ő 
volt az, aki a legjobban megközelítette 
a végeredményt. A győztes tipp: 72 825.

A tipp verseny 
eredményhirdetése

A képviselő-testület – �gyelemmel a 91/2006.(V.23.) KTH számú határozattal elfoga-
dott telekárakra – az önkormányzat tulajdonában lévő, a dr. Hermann Egyed utcától 
nyugatra fekvő 1973/15, 1973/16, 1973/17, 1973/18, 1973/19 helyrajzi számú, köz-
művesített építési telkek értékesítése során kedvezményt kíván biztosítani a városban 
építkezni szándékozóknak, feltéve, ha a vevő(k) az új lakások építéséhez, vásárlásához 
kapcsolódó lakáscélú támogatásról a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet feltételei szerint 
építkezés céljára kívánják a telkeket megvásárolni. Kedvezmény mértéke:

– ha a kérelmező(k) egy gyermek eltartásáról gondoskodnak, illetve egy gyermeket 
vállalnak, a telekár 30%-a,

– ha a kérelmező(k) kettő gyermek eltartásáról gondoskodnak, illetve kettő gyerme-
ket vállalnak, a telekár 60%-a,

– ha a kérelmező(k) három vagy több gyermek eltartásáról gondoskodnak, illetve 
három vagy több gyermeket vállalnak, a telekár 90%-a.

TELEKÉRTÉKESÍTÉSI KEDVEZMÉNY
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A heteken át tartó Európa Év Fája verseny 
zárásaként ez a mondat fogalmazódott meg 
bennünk: „Az öreg tölgy több száz éve itt él 
közöttünk, ezáltal megvannak a képességei 
ahhoz, hogy láthatatlan hidakat építsen a 
tér és az idő távolságai közé, amivel embe-
reket és nemzedékeket köt össze.” Ebben a 
nemes vetélkedésben a mi nemzedékünk is 
meglátta és használta ezt a láthatatlan hidat, 
hiszen a Bátaszéki Molyhos Tölgy ismét fel-
hívta a �gyelmet az ember és a természet, 
illetve az ember és ember kapcsolatának 
fontosságára. Ebben a jó értelemben vett, 
nemzetek között zajló versengésben jó volt 
egy olyan ügyért tenni, ami végre nem elvá-
laszt, hanem összeköt bennünket Bátaszé-
kieket, bennünket magyarokat!

Bátaszék Város Önkormányzata, mint 
kezdeményező nevében szeretnék köszö-
netet mondani mindenkinek, aki bármi-
lyen módon támogatta az ügyet, akár egy 
szavazattal, rajzzal, verssel, mesével, vagy  
heteken át tartó szervező tevékenységgel, 
vagy éppen segítő kampányolással, mely 
során a molyhos tölgy története által ráirá-

nyíthattuk a �gyelmet a természetvédelem 
fontosságán túl Bátaszék és a nemzedékek 
óta itt élő emberek történetére, kultúrájá-
ra, épített értékeire is. A verseny alatt még 
valamit tettünk: önzetlenül összefogtunk 
egy közös célért, mely összefogás átlépte 

Bátaszék, és még az ország határait is. En-
nek a hatalmas összefogásnak az eredmé-
nye ez a siker, közös sikerünk, mely által a 
Bátaszéki Molyhos Tölgy, a Magyar Fa lett 
2016-ban Európa Év Fája.

Dr. Bozsolik Róbert polgármester

A Műemléki Világnap alkalmából a Pesti 
Vigadóban megtartott rendezvény ke-
retében az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottság által alapított Példaadó Mű-
emlékgondozásért Díjat vehetett át dr. 
Bozsolik Róbert polgármester Bátaszék 
közössége képviseletében. 

A díjat kiérdemelte a város, 
mert a központban, a neogó-
tikus templom északi oldalá-
nál sikerült megtalálni és fel-
tárni az első magyar ciszterci 
apátság, az 1142-ben alapított 
Cikádor templomának marad-
ványait 1994–2000 között. A 
város egész közössége lelkesen 
követte a munkálatokat. Kö-
zügy volt a régész és építész 
munkája, mindenki büszke 
volt arra, hogy a legelső ciszter-
ci apátság megtalálásával egy 
olyan műemlékkel gyarapodott 

2001. augusztus 17-én a város, amely egye-
di, csak Bátaszéken található. A romkertet 
azóta is példamutató módon gondozzák, 
szeretik, magukénak érzik. A városvezetők 
anyagi és erkölcsi támogatásával jelenhe-
tett meg 2015-ben a Cikádori apátságot 
bemutató monográ�a dr. Valter Ilona tol-
lából. A település évekkel ezelőtt helyreál-

líttatta a barokk Kálváriát. Legutóbb a neo-
gót plébániatemplom ledőléssel fenyegető 
toronysisakjának helyreállítása érdekében 
fogtak össze a város lakói és járultak hozzá 
a Pécsi Püspökség által szervezett helyre-
állító munkához. Tájházat alakíttatott ki 
a város egy szép nagy sváb házban, ahol 
egy-egy szobában bemutatják a várost al-

kotó három fő népcsoport: a 
svábok, a bukovinai székelyek 
és a Felvidékről jött magyarok 
életét. A ház boltozatos pincé-
jében az ásatást bemutató kiál-
lítás és kőtár kapott helyet.

A díjat dr. Fejérdy Tamás, 
az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottság Egyesület elnöke és 
dr. Puskás Imre, a Miniszterel-
nökség Kulturális Örökségvé-
delemért és kiemelt kulturális 
beruházásokért felelős állam-
titkárság helyettes államtitká-
ra adta át.                                 n

NYERT A MAGYAR FA!
K Ö S Z Ö N E T  A  B Á T A S Z É K I E K N E K ,  K Ö S Z Ö N E T  M I N D E N  T Á M O G A T Ó N K N A K !

PÉLDAADÓ MÛEMLÉKGONDOZÁSÉRT DÍJAT 
KAPOTT BÁTASZÉK KÖZÖSSÉGE
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H Í R E K

117 minta érkezett, ebből kizárt: 1. Aranyérem: 18, ezüstérem: 
35, bronzérem: 26 született.

Nem ért el helyezést: 37.
A „Város bora” címért három kategóriában lehetett indulni: 

fehér, rozé, vörös.

A címek nyertesei:
Fehér bor kategóriában:
Szeleshát Szőlőbirtok Olasz rizling 2015 évjárat
Rozé bor kategóriában:
Mestrineli Borászat Kékfrankos rozé 2015 évjárat
Vörös bor kategóriában:
Szeleshát Szőlőbirtok Nomád Merlot válogatás 2012 évjárat

A Bátaszék Térségi Hegyközség által szervezett rendezvény tá-
mogatói voltak: Bátaszék Város Önkormányzata, Bát-Grill K�., 
Kwizda, Michéli K�., Pető� Sándor Művelődési Ház, Müller Éva. 

Köszönettel: Nagy István József
Hegyközség elnöke

Április 23-án, immár második alkalommal került 
megrendezésre a Városszépítő Nap. Az idő idén is 
kegyes volt hozzánk, így napsütésben indulhattak az 
egyes körzetek takarítására a város lakói. A takarításon 
részt vett a Vasutas Nyugdíjas Csoport, a Nyugdíjas 
Egyesület, a Vármegyések, a Best Street Team, a Fel-
vidék Néptánc Egyesület, a Bátaszéki Székelyek Baráti 
Köre, a Német Nemzetiségi Egyesület, a Bátaszéki Pe-
dagógus Kórus, a Könyvbarátok Klubja, a Lokálpatri-
óták Bátaszékért Egyesület, a Bátaszéki Sakk Klub, a 
Bátaszéki Vadásztársaság tagjai, a Kosaras Szakosztály, 
a Nagycsaládosok Egyesülete és a Keresztély Gyula 
Városi Könyvtár, valamint a Varrókör. Körülbelül 150-
en vettek részt a programon. 11 órától mindenkit az 
általános iskola ebédlőjében vendégeltek meg egy �-
nom ebéddel. Az étel alapanyagaihoz Fejes József járult 
hozzá a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete nevében. 
Köszönjük neki a felajánlást, illetve mindazoknak, akik 
szorgos munkájukkal nagyban hozzájárultak Bátaszék 
szép környezetének megtartásához.                    Pécsi Edit

BÁTASZÉKI BORVERSENY
2016. 04. 22.

VÁROSSZÉPÍTÔ NAP

Kedves Szülők, kedves Gyerekek!
2016-ban is várunk az 

„ÖRÖM HANGJAI” 
NAPKÖZIS TÁBORBA!

Időpont:
2016. július 11–15. vagy 2016. július 25–29.

Korosztály: középső csoporttól 4. osztályig
Tábor helye: II. Géza Gimnázium

Részvételi díj: kb. 5000 �

A tábor előtt megbeszélést tartunk, ahol részletesebb
információt kaphatnak a szülők és feltehetik 

kérdéseiket a táborral kapcsolatban.
Hitoktatók
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P R O G R A M A J Á N L Ó

TRIATLON
BÁTASZÉK

2016

IX. BÁTASZÉK TRIATLON KUPA
Ovisok, iskolások, felnőttek,

egyéni, családi, és baráti triatlon váltó versenye
Triatlon Amatőr Sprint távú verseny

A verseny helyszíne:

Bátaszék Tanuszoda
2016. május 14. szombat 10 óra

Nevezés:
Előnevezés: 2016. május 9.  9:00-ig a 

Helyszíni nevezés: 8:30-tól a Tanuszodánál (1000 Ft/fő)

 (az előnevezők részére nevezési díj nincs)

Figyelem! Az első 200 fő nevező 
a verseny emblémájával ellátott pólót kapja!

Információ: czenczpeter@gmail.com

VÉR A DÁS
A következő véradás május 24-én, kedden  
9-16 óra között lesz a művelődési házban.

Minden véradót szeretettel várunk!
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P R O G R A M A J Á N L Ó
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A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI
Mini Galéria

Katica csoport rajzkiállítása. Megtekinthető: júniusban

A kiállító terem kiállítási anyaga megtekinthető előzetes bejelentkezés 
alapján: dr. Hermann Egyed István emlékszoba, Nagy László honvéd-
felszerelés gyűjteménye, valamint az Értéktár anyaga. Kérjük, látogas-
son el, tekintse meg a település értékeit! 

Városi Gyermeknap május 28-án 10 órától.

Ünnepi Könyvhét 2016
Találkozás Endrei Judittal. Időpont: 2016. 06. 10. péntek, 15 óra

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

P R O G R A M A J Á N L Ó  –  E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K

Második alkalommal rendezték meg a dombóvári székelyek a 
futball tornát április 16-án. Az idei évben hat csapat jelentkezett, 
hogy ismét találkozzanak és egy-egy szép napot töltsenek el együtt 
sportolva, focizva. Dombóvár, Madéfalva, Kakasd, Bátaszék, 
Nagymányok és Nagykónyi csapatai vállalták a megmérettetést. A 
kispályás foci szabályai szerint zajlott a torna. A végső győzelmet 
Kakasd csapata vívta ki Dombóvár ellen. A harmadik Madéfalva 
lett. Bátaszéknek be kellett érnie a negyedik hellyel. Az oklevele-
ket Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, or-
szággyűlési képviselő adta át a sportolóknak. A dombóváriak a jól 
és precízen megszervezett tornán túl meglepetéssel is szolgáltak. 
Finom vacsorával és táncházzal zárták a programot. A Bátaszéki 
Székelyek Baráti Köre köszöni Péter Jánosnak, hogy összehozta a 
csapatot és elvitte őket Dombóvárra. Köszönjük a játékosoknak 
a részvételt és Gerencsér Jánosnak a támogatást.              Erős János

A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület a 
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 
által megrendezett hagyományőrző együt-
tesek országos minősítő színpadán 2016. 
április 16-án, szombaton mérettette meg 
magát. A neves szakemberekből álló zsűrit 
Busai Norbert, Dobos Bea, Sztanó Hédi, 
Varga Zoltán és Eredics Gábor alkották. 
Az együttes legújabb koreográ�áját adta 
elő, melyet 2015 nyarán Dobsa Tamás ké-
szített, majd a minősítő előtt, márciusban 
még csiszolgatott, bővített. A műsorszám 
címe „Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk 
itt…” – Komárom környéki játékok és tán-
cok. A tánccsoportot a Csurgó zenekar kí-
sérte. A minősítő esti értékelésén a pozitív 
vélemények, gratulációk, dicséretek után 
az együttes ismét megkapta a kiválóan 
minősült címet. Így a többi nívós, és or-
szágosan elismert táncegyüttesek, táncs-

csoportok sorában a Bátaszéki Felvidék 
Tánc csoport megóvta helyét, méltóképpen 

képviselte magát, Bátaszéket és a felvidéki 
népcsoportot.                             Kalmár Éva elnök

Zömében német polkák, valcerek és in-
dulók tették ki annak a hangversenynek 
a műsorát, melyet a Bátaszéki I�úsági 
Fúvószenekar és vendégei adtak április 

15-én az általános iskola 
aulájában.

A zenei rendezvény 
szervezésében és lebo-
nyolításában részt vett a 
Bátaszéki Német Nem-
zetiségi Önkormányzat, 
mely anyagilag is támogat-
ta a programot, valamint 

a zenekart januártól működtető Német 
Nemzetiségi Egyesület. A hangversenyen 
vendégként fellépett a Simple �e Brass 

fúvóskvintett, a Dunaszekcsői Fúvósze-
nekar és a Vaskúti Fúvószenekar. A német 
zeneművek mellett �lmdal, világsláger, 
jazz és komolyzenei fúvósmű is elhang-
zott, biztosítva ezzel a változatosságot és 
bizonyítva a zenekarok magas szintű fel-
készültségét. A nem mindennapi zenei él-
ményt a több mint kétórás koncert végén 
vastapssal köszönte meg a közönség. A 
jótékony célú rendezvény adományokból 
összegyűlt bevételét az egyesület a zenekar 
működésének költségeire fordítja.       stang

II. Székely Futball Torna

Örömzene – jó hangulat – támogatás

Ismét kiváló lett a Bátaszéki Felvidék Tánccsoport
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1890. július 26-án született Vokányban, 
szülei Botz József mészáros és Gossmann 
Katalin. Pécsen tanult a ciszterci gimnázi-
umban, a teológiát Pécsen és Bécsben vé-
gezte. 1914-ben szentelték pappá Pécsen. 
Káplán Püspökbogádon, Püspöklakon, 
Pécsváradon és Bátaszéken (1920-1925). 
Közben tábori lelkész századosi rangban 
az első világháborúban. Adminisztrátor 
Fekeden (1926-1927), plébános Mária-
kéménden (1928-1942). 1935-ben úgy 
említik, mint aki az egyházmegye legjobb 
német nyelvű szónoka. 1942-ben, Hauser 
Imre halála után mozgalom indult, hogy 
a hívek közös óhajára a közszeretetnek 
örvendő volt káplánjuk, Botz kerüljön Bá-
taszékre plébánosnak. November 26-án 
átvette kinevezését és december 7-én jött 
Bátaszékre. 1944-ben a német megszállás 
idején a plébániára menekülő zsidóknak 
lakását rendelkezésükre bocsájtotta és élel-
met adott nekik. Egy német SS őrnagyot 
szállásoltak be hozzá, vele minden kertelés 
nélkül közölte, hogy Németország politi-
kája Magyarországgal szemben helytelen. 
Május 25-én a püspök kinevezte címzetes 
esperessé. Végig antifasiszta magatartást 
tanúsított, a plébánia-történetben is rög-
zítette: „Elvemhez hű maradok, hogy a 
Bund küszöbét át nem lépem soha”. 1944 
végén és 1945 elején legalább 150 orosz 
katona fordult meg a plébánián, a németül 
tudókkal vallási kérdésekről is szót váltott. 
Az egyik főhadnagy, miután órákon át 
beszélgettek, másnap visszament hozzá, 
hogy egész éjjel nem tudott aludni, mindig 
a mondottakra gondolt és kérdezte, mikor 
ér rá újból ezekről a vallási és társadalmi 
problémákról beszélgetni. Közben az orosz 
katonák erőszakos fellépése miatt a plébá-
nia hátulsó szobájában heteken át nőket 
bújtatott. 1945 augusztusában megszer-
vezi a budapesti gyermekek nyaraltatását, 
76 gyermeket tud elhelyezni. 1946. február 
13-án a pesti éhezőknek Bátaszékről és Al-
sónyékről 510 kg-os csomagot és 150 tojást 
küld fel. Amikor gyűjtéseket szerveztek 
(kórháznak, árvízkárosultaknak, Lánchíd 
újjáépítéséhez), adományaira mindig lehe-
tett számítani.

1946. január 26-án rendőri felügyelet alá 
helyezték, mert feljelentés érkezett ellene 
Szekszárdra. A vádiratot paptársa, Németh 
Kálmán szerkesztette és tíz székellyel íratta 
alá. A vádpontok a következők: követelte, 
hogy a tiszteket azonnal hazabocsássák, 

mert ezek is csak azt tették, amit a közka-
tonák. A kötelességüket becsületesen telje-
sítették. Megdöbbent azon, hogy az Új Em-
bert papírhiányra hivatkozva betiltották. 

Ez szerinte igazságtalanság. Plakátokra van 
papír, csak keresztény újságra nincs? Egyik 
szónoklatában ezeket mondta, amivel a de-
mokráciát próbálta kigúnyolni: „Nemcsak 
plakátokon és frázisos cikkekben hirdes-
sék, hogy „Szabadság”, amikor a valóság-
ban igazságtalanságok és jogtalanságok 
vannak”. Szembe akarta állítani az angol 
és az amerikai mentalitást az orosz men-
talitással: „Az amerikai külügyminiszter 
és Churchill, az angol volt miniszterelnök 
többször kijelentették már, hogy Krisztus 
világossága nélkül kultúra és béke elkép-
zelhetetlen fogalmak. Csupán Keleten nem 
akarják ezt belátni”. A rendőri felügyelet 
alá helyezéséről szóló véghatározatban az 
alábbiak szerepelnek: Agitált a kialaku-
lóban lévő demokratikus rendszer ellen. 
Kritizálta a rendszer egyes intézkedéseit, 
rendelkezéseit. Szembeállította egymással a 
szovjet népet az angolszász hatalmakkal és 
bírálta mentalitásukat. Közéleti és egyházi 
funkciója a demokratikus rendszerre káros 
hatással van. A határozat ellen fellebbezett. 
Először hitvallását fogalmazta meg: „Papi 
hivatásom és katolikus papi öntudatom 
arra kötelez, hogy Egyházam tanításához 
minden körülmények között hűen és lel-
kiismeretesen ragaszkodjam és a krisztusi 
igazságokat – félretéve minden emberi te-

kintetet – bátran és meggyőződéssel hirdes-
sem”. Ezután négy oldalon keresztül cáfolta 
az ellene felhozottakat. Február 15-én letar-
tóztatták és a szekszárdi fogházba zárták. 
Az internálást a belügyminiszter rendelte el 
személyesen, aki a rendőri felügyeletet nem 
tartotta elég hatályosnak. Az internálási 
véghatározatban ez szerepel: Beszédeiben 
Szovjetunió ellen izgatott és arra törekedett, 
hogy hallgatóságát a Szovjetunió ellen lázít-
sa. Az angol királyság és a Szovjetunió kö-
zött ellentétet igyekezett szítani. A megho-
zott rendeleteket bírálta, azok ellen lázított. 
Közszereplése a demokratikus újjáépítést 
akadályozza, arra káros hatással van.

Február 19-én a bátaszékiek kérelmet ír-
tak a belügyminiszterhez, Botzot helyezze 
szabadlábra. Az aláírók igazolják: „Botz Jó-
zsef esperes plébánosunk úgy hivatásának 
teljesítése közben, mint pedig magánéle-
tében mindenkor példát mutató haza�-
as és a haladó kornak megfelelő szociális 
érzésről és magatartásról tett tanúságot. A 
német megszállás idejében, mint a község 
lelkipásztora úgy a hitélet terén, mint pe-
dig haza�as szempontból szembeszállt a 
Volksbund elítélendő megmozdulásai el-
len”. A kérelmet 217-en írták alá, minden 
népcsoport képviseltette magát: magya-
rok, svábok, zsidók és szerbek. Áprilisban 
Dulin Jenő belügyi államtitkár üzent Botz-
nak, hogy mondjon le Bátaszékről, kérje 
áthelyezését, mert abban a pillanatban 
szabadon bocsájtják. Botz válasza: „Ha tíz 
évig kellene is itt maradnom, plébániámról 
nem mondok le soha. Ha nem vagyok bű-
nös, amikor áthelyezésemet kérem, akkor 
annál inkább nem vagyok bűnös, ha helye-
men maradok”. Augusztus 31-én szabadult 
a fogházból, mert Dulin Jenő államtitkár 
felügyeleti jogkörben az internálást azon-
nali hatállyal megszüntette. Indoklás: „Ne-
vezett ellen a közigazgatási eljárás további 
fenntartását nem tartom szükségesnek”.

A Független Kisgazda Pártnak volt a tag-
ja, de 1947-ben, amikor állást foglaltak a 
fakultatív hitoktatás mellett, kilépett. Botz 
helyi elismertségét mutatja, hogy az 1947. 
augusztus 31-i választáson a legtöbb sza-
vazatot az általa támogatott Demokrata 
Néppárt kapta. 1948 decemberében arra 
kérték, hogy prédikációjában szóljon elis-
merően a népi demokrácia eredményeiről 
és tegyen Mindszenty-ellenes nyilatkozatot, 
de nem vállalta. 1950. március 4–10. között 
Závodon missziót tartott, melynek során 

B O T Z  J Ó Z S E F  P L É B Á N O S
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demokrácia-ellenes kijelentéseket használt. 
Hangoztatta, hogy Amerikában jólét van, 
habár sohasem járt ott, de elhiszi, mert van 
esze. Csak az ésszel rendelkező emberek hi-
szik el, hogy van Isten és mennyország és 
csak az ésszel nem rendelkezők állítják azt, 
hogy az ember a majomtól származik. Kije-
lentette, hogy a závodi svábok és telepesek 
akaratukon kívül, bűntelenül vesztették el 
otthonukat és vagyonukat. Ezután mondta: 
nem maradt meg semmi más vagyonotok, 
csak a lelketek és ezért kell harcolnotok, 
hogy a lelketek tisztán megmaradjon. Ki-
jelentéseit négy tanúvallomással támasz-
tották alá. Botz kihallgatása során tagadta, 
hogy akár burkolt, akár nyílt formában 
olyan kifejezéseket használt volna, amelyek 

a demokrácia ellen lázítanának. A tárgya-
lás május 2-án a pécsi megyei bíróságon 
volt. A tanács felmentő ítéletet hozott. Az 
indoklás szerint Botz prédikációiban kizá-
rólag vallási alapon mozgott és a vádként 
felhozott dolgok nem nyertek bizonyítást. 
Az ügyész fellebbezéssel élt az ítélet ellen. 
A Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság 
ítéletét megváltoztatta, Botz Józsefet bűnös-
nek mondta ki a demokratikus államrend 
elleni izgatás bűntettében és ezért tíz hónap 
börtönre, tíz évre a közügyektől eltiltásra és 
vagyona egyötöd részének elkobzására ítél-
te. A tíz helyett tizennyolc hónapot töltött 
a kistarcsai internálótáborban 1950. június 
21. és 1951. december 20. között. Szabadu-
lása napján egy nyilatkozatot írattak vele 

alá, mely szerint az internálótáborral és a 
táborban lévő személyekkel kapcsolatos 
minden hír, adat „állami titkot” képez. A 
titok megsértését tíz évig terjedő börtön-
büntetéssel sújtják.

Ezután még egy évet töltött a bátaszéki 
plébánián, majd 1953. január 3-án egész-
ségi állapotára hivatkozva kérte nyugdíja-
zását, s még január folyamán Pécsre köl-
tözött. 1957. március 17-én Pécsett halt 
meg hosszú, súlyos betegség után. Teme-
tése március 20-án Pécsen volt. A sírnál 
Szentlőrinczy Géza orvos, régi jó barátja 
búcsúztatta a bátaszékiek nevében.

Jordán Krisztián
(Forrás: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti  

Levéltára, Pécsi Püspöki Levéltár)

A reformáció 500. évfordulójához köze-
ledve a 160 hittanosunk számára gyer-
mek-i�úsági találkozót szervezünk má-
jus 21-én az általános iskola aulájába és 
udvarára. A résztvevőket az alkalomra ké-
szülő póló és torta várja. Várjuk a jelent-
kezést a táborainkba a lenti linken, vagy 
napközben az imaház irodájában (Szent 
István tér 6.). Augusztusban folyamato-
san napközit fogunk működtetni a gyer-
mek-i�úsági teremben, közösségi házban. 
Részletekről ugyanott lehet érdeklődni.
Minden korosztályt szeretettel hívunk 
alkalmainkra a REFORMÁTUS IMA-
HÁZ NAGYTERMÉBE. FELNŐTT IS-
TENTISZTELET ÉS A BÁRÁNYKÉPZŐ 

GYERMEKALKALMAK – VASÁRNAP 
10:30, NŐI KÖR – KEDD 17:00, FÉRFI-
KÖR – KEDD 18:30, CSEPPECSKE BA-
BA-MAMA KLUB – KÉTHETENTE 
KEDD 10:00 (május 17., 31.), OFF/ON 
IFJÚSÁGI ZENÉS ALKALOM – PÉN-
TEK 18:00. Gyülekezeti hírek, esemé-
nyek, TÁBORI JELENTKEZÉS: www.
facebook.com/bataszekreformatus. A kö-

zösségi alkalmak felvételeit itt tekinthetik 
meg: www.youtube.com/user/abreforma-
tus, az AB.REF KÖZÖSSÉGI ÉLET leját-
szási listán.

Kon� – i�s hétvége volt április 8–10. kö-
zött Balatonszárszón az egyházmegye 
szervezésében. A 150 résztvevő között mi 
is ott voltunk 25-en.

AB.REF HÍREK
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Bakta kupa
Iskolánk atlétái idén is meghívást kaptak a 
szekszárdi Baka István Általános Iskola ál-
tal szervezett Bakta kupára. A versenyben 
a II., III. és IV. korcsoport sportolói vettek 
részt, három számban: 25 m futás, magas-
ugrás, helyből távolugrás. A csapat tagjai 
voltak: Káldi Enikő, Köbli Ágnes, Szilágyi 
Patrícia, Izsák Bence, Matzkovics Milán, 
Ligeti Áron, Sikabonyi Eszter, Frányó Zor-
ka, Tóth Nóra, Berényi Szilveszter, Feri 
Árpád, Stefán Máté, Sükösdi Fanni, Győri 
Petra, Farkas László, Mányák Dáriusz, 
Nagy Merse. Eredményeink: 25 m futás: 
Sükösdi Fanni I. hely, Sikabonyi Eszter III. 
hely; helyből távolugrás: Sükösdi Fanni I. 
hely, Frányó Zorka III. hely. Sükösdi Fanni 
a két első helyéért külön kupát is kapott. 
Gratulálunk versenyzőinknek!

Jékely Zoltán szavalóverseny
2016. március 11.

Iskolánk humán munkaközössége az idei 
tanévben is megrendezte – immár 26. al-
kalommal – hagyományos, Jékely Zoltánról 
elnevezett szavalóversenyét. A résztvevők a 
korábbi évekhez hasonlóan két korcsoport-
ban, 5-6. illetve 7-8. osztályos tanulóként 
indultak a megmérettetésen. A kiírás szerint 
két magyar költeményt kellett előadni. A 
zsűri – melynek tagjai: Sági Lajosné, a Ke-
resztély Gyula Városi Könyvtár vezetője, il-
letve Gáborné Papp Aranka és Sikabonyiné 
Hargitai Réka, iskolánk jelenlegi és egykori 
dolgozói, sok szavalóverseny győztesei vol-
tak – 20 szavaló előadásai közül kellett, hogy 
kiválassza a győzteseket, akik májusban a 
bonyhádi megyei döntőn képviselhetik is-
kolájukat. Mészáros István igazgató úr szép 
gondolatokkal nyitotta meg a versenyt, mely 
során a tanulók tanúbizonyságot adtak arról, 
hogy a költészet, a szép vers a mai, modern 
világban is része kell, hogy legyen életünk-

nek, kultúránknak. A színvonalas előadások 
meghallgatása után a zsűri kiválasztotta a 
helyezetteket, akik könyvjutalomban része-
sültek, illetve minden résztvevő emléklapot 
kapott. A várdombi, mórágyi és több szek-
szárdi iskolából érkezett versmondók mellett 
természetesen a mi diákjaink is megmutat-
ták tudásukat. Az eredmények: 5-6. évf.: 1. 
Zemánn Éva (Szd., Gyakorló), 2. Lisztes Luca 
Noémi (Bátaszék), 3. Zele Balázs (Mórágy); 
7-8. évf.: 1. Fazekas Vivien Viktória (Szd., 
Babits), 2. Horváth Norman (Várdomb), 3. 
Tóth Tibor (Mórágy). Péter Gábor humán mk.vez.

Magyar Diákolimpiai Szövetség  
„A sport legyen a tiéd”

Szekszárd 2016 04. 12.
2015-ben kormányzati támogatással, a Ma-
gyar Diáksport Szövetség (MDSZ) koor-
dinálásában létrejött „A Sport Legyen a 
Tiéd!” program. Fő célkitűzése, hogy előse-
gítse a sport beépülését a gyermekek min-
dennapjaiba és ezáltal szélesítse a sportágak 
utánpótlás bázisát. A Kanizsai Dorottya Ál-
talános Iskolából Mészárosné Pásztor Hed-
vig vezetésével, valamint 23 gyermekkel 

indultunk el a szekszárdi sportcsarnokba, 
ahol az idei rendezvényt tartották. Miután 
Várdombon csatlakoztak hozzánk a helyi 
iskola diákjai, nagy lelkesedéssel, közösen 
folytattuk utunkat a várva várt eseményre. 
A szekszárdi sportcsarnoknál hatalmas tö-
meg fogadott minket, a megye sok iskolá-
jának diákjai kaptak lehetőséget, hogy részt 
vehessenek az immár második alkalom-
mal megrendezésre kerülő rendezvényen. 
Az ország összes megyéjében, jellemzően 
nagyvárosokban megrendezendő esemé-
nyek során lehetőséget kapnak a bemutat-
kozásra a helyi, illetve a környező települé-
sek sport egyesületei. 

A diákok részére a sportágak szakembe-
rei élményszerű aktivitást kínáltak, ezáltal 
személyes tapasztalatot szerezhettek az 
adott sportágról, ezen felül nemzetközileg 
elismert élsportolókkal is találkozhattak. 
A gyermekek 18-20 sportág alapfogása-
iból kaphattak ízelítőt, a legnépszerűb-
bek azonban a sportlövészet, a vívás és a 
kajak-kenu voltak. Mint az kiderült, több 
diákunk is őstehetségnek bizonyult az em-
lített sportágakban.        Wettstein Dániel István

Április 23-án, iskolánk 51 tanulóval vett részt a Szekszárdon megrendezett utcai futó-
versenyen. A 2. osztályosoktól a 8. osztályosokig szép számú csapat indult neki ennek a 
megmérettetésnek. A verseny célja a futás népszerűsítése, vagyis a meghatározott távok 
teljesítése. A hatalmas tömeg, amely a Garay téren várt a futamok indítására, még lelke-
sebbé tette kis csapatunkat. Az alsósoknak 1 km-t, a felsősöknek 2 km-t kellett teljesíte-
niük. Mindenki sikeresen teljesítette a versenytávot. Az indulók száma korcsoportonként 
néhol meghaladta a 100 főt. Versenyzőink közül legtöbben a középmezőnyben végeztek. 
Legjobb eredményeink: Sükösdi Fanni 4., Mányák Dáriusz 13., Zoltán Nóra 15., Frányó 
Zorka és Feri Árpád 21. helyen értek célba. Minden indulónak gratulálunk!

Szeretném megköszönni azon szülők segítségét is, akik szombat délutánjukat felál-
dozva elkísértek minket, így Straubinger Szilvia tanárnővel könnyebben tudtuk végez-
ni a feladatunkat.                                                                                                                 MPH

I S K O L A I  H Í R E K

D OROT T YÁS H Í R E K

Zichy futás
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Április 26-án, 16 órakor a Napsugár Nyugdíjas 
Egylet tagjainak kézimunkáiból nyílt kiállítás  

a Pető� Sándor Művelődési Házban.  
A megnyitón közreműködött Riglerné Stang 

Erika és Víghné Székely Rozália.

I S K O L A I  H Í R E K

� A közelmúltban le-
zajlott különböző tanul-

mányi versenyeken szépen 
szerepeltek a gézás diákok. A Szép Magyar 
Beszéd Verseny szekszárdi megyei döntő-
jében Patonai Viktória (7.A) hatodik helye-
zést, Horváth Dominik (7.A) pedig tizedik 
helyezést ért el. Prantner Béla tanár úr segí-
tette a felkészülésüket. Az Országos Curie 
Matematikaverseny területi döntőjében, 
Szekszárdon Schroth Anna (8.A) 4. helyezést 
ért el. Draskovits Vencel (9.A) bejutott az or-
szágos döntőbe, melyet Szolnokon rendez-
tek meg, ahol 11. helyezett lett. Felkészítő 
tanáruk Németh Ágnes tanárnő volt.
� A tavaszi vizsgaidőszakban megszer-

zett német nyelvi középfokú nyelvvizs-
gájáért Ember Diána Magdolna (11.A), 
angol nyelvi középfokú nyelvvizsgájáért 
Izsák Péter (11.A) pénzbeli hozzájárulást 
vehetett át A Gimnáziumért Alapítványtól. 
� Iskolánk focicsapata április 5-én 

Szekszárdon részt vett az Amatőr Kis-
pályás Focitorna záró fordulójában. Az 
idei évadban összesítésben a III. helyezést 
érték el. A csapat tagjai voltak: Somosi 
Szabolcs, Nagy Dávid Márk (9.A), Mózsi 
Zoltán Máté (9.B), Ranga Martin, Modok 
Adrián (10.A), Papp Máté, Izsák Péter 
(11.A), Ludwig Róbert (11.B), Faller Mar-
tin, Kiss Lajos Levente (12.A). Edzőjük 
Pály Pál tanár úr volt.

� Április 25-én Bonyhádon rendezték 
a „Leseratte” című többfordulós német 
nyelvi levelező verseny döntőjét a Soly-
már Imre Városi Könyvtárban. Iskolánkat 
Bozsolik Zsó� 10.A osztályos tanuló képvi-
selte, aki a IV. helyezést érte el. Felkészítet-
te Postáné Herendi Yvett tanárnő. 
� A Kenguru Nemzetközi Matema-

tikaverseny Tolna megyei helyezettjei 
között 15. lett Mattenheim Bálint (7.A), 
tanára Kemény Lajos tanár úr volt, 16. lett 
Werner Anna (12.A), Schultzné Pem Er-
zsébet tanárnő tanítványa, Bihari Felicián 
(10.B) a 18. helyen végzett, tanította Péter 
Péter tanár úr. 
� Április 6-án a Filharmónia i�úsági 

hangversenybérletének 3. koncertjét, a 
Budapest Ragtime Band fergeteges előa-
dását hallgathattuk meg a Pető� Sándor 
Művelődési Házban. 
� Április 8-án a Keresztély Gyula Vá-

rosi Könyvtár költészet napi program-
ként író-olvasó találkozót szervezett. 
Örömmel vettük, hogy ezúttal a II. Géza 
Gimnázium egykori diákja, Fekete Dávid 
volt a meghívott, akinek �atal kora ellené-
re (jelenleg a Szegedi Tudományegyetem 
hallgatója) már megjelent nyomtatásban 
is az első verseskötete „Átharapott fény-
sugár” címmel. 
� Április 13-án tűzriadóval egybekö-

tött katasztrófavédelmi gyakorlat volt 

iskolánkban. Ugyanezen a napon Borda 
Károly katasztrófavédelmi alezredes a pá-
lyaválasztással kapcsolatos tájékoztatást 
tartott a diákoknak. 
� Április 28-án késő délután került sor a 

végzősök hagyományos szerenádjára, amely-
lyel nevelőiket köszöntötték, majd 29-én 
a szintén hagyományos „bababallagással” 
vettek búcsút vidáman, önfeledten a gyer-
mekkortól, a diákévektől. A II. Géza Gimná-
ziumban április 30-án, szombaton tartottuk 
a végzősök ballagási ünnepélyét. A lapzár-
ta miatt a részletekről a következő számban 
adunk majd tájékoztatást.           Horváth Jánosné

*
A Cikádor újság április 13-i száma adott 
tájékoztatást a március 23-i közmeg-
hallgatásról. Itt olvashattuk nyomtatás-
ban is Nagy Ferenc úr hozzászólását 
a II. Géza Gimnázium immár 53 éves 
múltja okán a jelenlegi helyzetről és 
a jövője iránti aggodalmáról. Ezúton 
is megköszönjük gyelemre méltó 
szavait, és nagyon reméljük, hogy az 
általa elmondottak minél több város-
lakó által megértésre találnak, akár-
csak a dr. Bozsolik Róbert polgár-
mester úr válaszában elhangzottak.  
A közelmúltban éppen a molyhos töl-
gyünk esete bizonyította, hogy milyen 
ereje van az összefogásnak. 

Közlemény
A Vármegyések Bátaszékért Egyesület 
2016. április 17-től jogerősen a Lokál-
patrióták Bátaszékért Egyesület néven 
folytatja működését. Az egyesület tevé-
kenysége – a teljesség igénye nélkül – 
az alábbiakban foglalható össze: önvé-
delmi oktatást szervez (szombatonként 
8-9:30 között az Izomműhelyben szak-
képzett oktató közreműködésével), se-
gít Nagy László honvédelmi gyűjtemé-
nyének gondozásában és működtetője 
a bataszek.net portálnak. 

Elnök: Tóth Máté, 
kapcsolattartó: Csaba-Tóth Zsó�a, 

elérhetőség: bataszek.net@gmail.com.

GÉZÁS HÍREK
zajlott különböző tanul
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H Í R E K

A húsvéti ünnepeket követően mindenki 
vágyott rá, hogy ismét együtt lehessünk a 
klubban. Az élménybeszámolókat követő-
en az is gyakran elhangzott, hogy bizony az 
ünnep a lelki feltöltődés, a családdal való 
ünneplés mellett a �nom ételek bőséges fo-
gyasztásával is járt. A március 31-i találko-
zón Demjén-Elekes Beáta dietetikusunk se-
gítségével arra kaptunk gyakorlati és hasznos 
tanácsokat, hogy az ünnepek alatt elfogyasz-
tott plusz kilóktól miként tudnánk ügyesen 
megszabadulni. Egészségmegőrző italokat 
készítettünk gyümölcsökből és zöldségekből. 
Ezek a friss turmixok ugyanakkor nem csak 
a fogyást segítik, de a tavaszi fáradtság ellen 
is hatékony védekezést nyújtanak. A rákmeg-
előző diétában, a bélrendszer kímélésében is 
van jelentőségük. A zöldség- és gyümölcsle-
vek a bennük lévő vitaminoknak és ásványi 
anyagoknak köszönhetően elűzik a fáradtsá-
got, energetizálnak és könnyen emészthető 
tulajdonságuk miatt segítik szervezetünk re-
generálódását. A találkozón a koleszterinről 
tudhattunk még meg fontos információkat. 
A koleszterin minden emberi és állati sejtben 
megtalálható vegyület. A koleszterin kisebb 
részét táplálékkal vesszük magunkhoz, a 
másik nagyobb hányada a májban képző-
dik. Részt vesz a sejtmembránok felépítésé-
ben, az epesavak egyik alkotója, számtalan 
hormon előállításának kiindulási anyaga. A 
koleszterin vegyületnek a laborvizsgálatok 
során három típusát különböztetjük meg: 

összkoleszterin, HDL és LDL koleszterint. 
A HDL koleszterin, az ún. „védő”-koleszte-
rin – ahogy a neve is mutatja – az érfalban 
a már lerakódott koleszterint visszaszállítja 
a májba, ahol lebomlik. Ezzel részt vesz az 
érfal védelmében. Az LDL koleszterin, az 
ún. „rossz”-koleszterin funkcióját tekintve a 
koleszterin szállítását végzi a májból a sejtek 
irányába. Ha túl nagy a koleszterin kínálat 
és a sejtek a rendelkezésre álló mennyiséget 
nem tudják felhasználni, az egyensúly elto-
lódik, és a felesleges koleszterin az erek falá-
ban lerakódik. A lerakódott koleszterin kö-
vetkeztében nő az érelmeszesedés, a szív- és 
érrendszeri betegségek kialakulásának koc-
kázata. A laboratóriumi vizsgálatok során 
meghatározzák tehát az összkoleszterin szin-
tet, és ezen belül feltüntetik a HDL és LDL 
koleszterin arányát is. Koleszterin normá-
lértékek: összkoleszterin szint: 5,2 mmol/L 
>; HDL koleszterin – fér�ak: 0,9 mmol/L 
<, nők: 1,1 mmol/L <; LDL koleszterin: 3,4 
mmol/L >.

Az egészségmegőrzés mellett másik fontos 
terület klubunk életében a természetvéde-
lem, melyet számos eddigi akciónk is bizo-
nyít. Denis Hayes amerikai egyetemi hallga-
tó 1970. április 22-én mozgalmat indított a 
Föld védelmében, és megalapította az Earth 
Day Network-öt (=Föld Napja Hálózat). Már 
mozgalmának megindításakor több mint 25 
millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte 
az egész Földre kiterjed az általa kezdemé-

nyezett mozgalom. Ezernél több szervezet 
vesz részt benne. Talán sokan emlékeznek 
rá, hogy klubunkban is évről évre megün-
nepeljük a Föld Napját. Ahogyan a Nappali 
Ellátás célkitűzései között is szerepel az ér-
tékmegőrzés, tudás és tapasztalat átadása a 
�atalabb generációk számára, úgy ez a hatá-
rokon átívelő környezetvédelmi mozgalom is 
kiemelt �gyelmet fordít a természeti értékek 
megőrzésére unokáink számára. Mivel az el-
múlt évben nagy sikert aratott a Föld Napja 
rajzpályázatunk, az idei évben is hirdettünk 
egyet a környezetvédelem iránt érdeklődők-
nek. Bárki nevezhetett, aki szeret rajzolni. A 
téma: kiskerti, konyhakerti növények ábrá-
zolása volt szabadon választott technikával. 
A pályaműveket 2016. április 20-ig lehetett 
eljuttatni a Vörösmarty utca 8-ba. A díja-
zottakat szakértő zsűri választotta ki, a zsűri 
tagjai: Görcs Péter, Mayer Antal, Tarlós Lász-
lóné voltak. Valamennyi pályaművet kiállí-
tottuk. A Gemenc Zrt. jóvoltából a Gemenci 
kisvasútra szóló négy darab családi vonatjegy 
került átadásra az első helyezetteknek: Barna 
Nikolett 8/b, Schön L. Janka 5/c, Hauwasser 
Sára 2/b; Siklósi Dóra és Vida-Szaksz Luca 
óvodások közös munkája nyerte el legin-
kább a zsűri tetszését. További 12 gyermek 
emléklapot vehetett át munkájáért. Szívből 
gratulálunk a díjazottaknak, valamennyi 
indulónak és felkészítő tanáraiknak, óvoda-
pedagógusoknak. Kiállításunkra minden 
kedves érdeklődőt szeretettel várunk!    -Hódi-

Lovári nyelvtanulás,  
középfokú nyelvvizsga

Lehetőséget kaptam a II. Géza Gimnázium 
igazgatójától, Neidhardtné Gyarmati Erzsé-
bettől, hogy beszéljek a lovári (cigány) nyelv 
adta lehetőségekről. Köszönet a német és angol 
nyelvet tanító tanárnőknek, akik a gyerekekkel 
nagy létszámban megjelentek. Nagyon jólesett 
ez a pozitív hozzáállás a tanárok részéről, akik 
szintén elmondták a diákoknak, hogy a jelent-
kezésnél pontszámot ér a lovári nyelvvizsga, 
illetve vannak olyan képzések, ahol kifejezetten 
előny, pl.: a Rendészeti Főiskolán. Azonban sok 
más helyen is elfogadják, és aki szeretne nyelv-
vizsgát belőle egy nyári intenzív tanulással, az 
őszi nyelvvizsgákra már lehet jelentkezni. Egy-
általán nem hátrány senkinek, ha már egy ide-
gen nyelvből van nyelvvizsgája és mellette pe-
dig nyugodtan tanulhat németet, angolt, fran-
ciát, latint. Szeretném megköszönni a résztvevő 
tanárok és igazgató asszony közreműködését.

Április 8. – Roma Világnap
Nemzeti ünnep – állomás 

a cigányság nemzetté 
válásának folyamatában

Az 1971-ben Londonban megrendezett I. 
Roma Világkongresszusról emlékezünk meg 
ezen a napon. A kongresszus jelentős állo-
más volt a cigányság nemzetté válásának 
folyamatában, a roma nemzettudat formáló-
dásában, itt született döntés a roma nemzeti 
jelképek használatáról is. Április 8-át a IV. 
Roma Világkongresszuson, 1990-ben kiál-
tották ki hivatalosan is roma nemzeti ünnep-
pé. E napot az ENSZ a roma kultúra világ-
napjává nyilvánította. Az 1971-es világkong-
resszuson elfogadták a nemzetközi cigányság 
jelmondatát is: OPRE ROMA! Jelentése: Fel, 
romák!, mely egyértelműen a roma nemzet-
tudat ébredésének szellemében született. Az 
Opre Roma! használatos a cigány himnusz 
címeként is. 

A roma zászló
A roma zászló megalkotására már az 1930-
as években felmerült az igény. Egy 1933-ban, 
Bu ka resten megrendezett nemzetközi roma 
kongresszuson elfogadtak egy egyszerű, kék 
és zöld sávból álló zászlót, ez azonban akkori-
ban nem terjedt – nem terjedhetett – el, gya-
korlatilag évtizedekre feledésbe merült. Az 
1971-es I. Roma 
Világkongresszus 
ezt vette alapul, 
és kiegészítve a 
vörös kerékkel a 
nemzetközi ci-
gány ság zászló-
jának tette meg. A zászlónak ez a formája 
gyorsan elterjedt a cigány közösségekben, 
és közismertté vált a nem cigányok körében 
is. A zászló – bár egyszerű vizuális elemek-
ből áll – szimbolikájában összetett, elemei 
egyszerre utalnak a folyamatos mozgásra és 
változásra, valamint az örök törvényszerűsé-
gekre.                                            Horváth Elekné

HÍREK A KLUBBÓL

ROMA HÍREK
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K Ö N Y V A J Á N L Ó

Kosztolányi Dezső: 
Könyvek és lelkek 

(Európa, 2011)
Bevezetőül annyit megjegyeznék, hogy 
Kosztolányitól nem ez az első olyan össze-
állítás, mely irodalmi témájú esszéit tartal-
mazza. Halála után közvetlenül Illyés Gyula 
kezdte rendezni ezen írásokat, az újabb ki-
adások közül pedig érdemes citálni a Tü-
körfolyosó (Osiris, 2004), illetve Szabadki-
kötő (Osiris, 2006) kiadásokat. Mindezeket 
átfogó kritikára nem készülvén, témánál 
maradva, az Európa Kiadó válogatását vet-
tem górcső alá, abból is kiemelve a szívem-
hez legközelebb állót. Mindig is egyfajta 
magasztosság érzés fog el, amikor mester 
méltatja a mestert. Kosztolányi értekezései 
számomra egészen hasonlóak ahhoz, mint 
mikor Mikszáth Kálmán Jókai életrajzát ol-
vastam. Gyöngyszemek az ilyenek.

Az irodalommal szembeni tisztelet, a 
szakmaiság sugárzik Kosztolányi gondosan 
megírt esszéiből, melyek egy-egy évforduló-
ra, kortárs esetén új kötet megjelenésére, stb. 
íródtak. Ezen kötet hármas tagolású: első 
részében Balassától Gárdonyiig az „ősöket” 
veszi sorra olyan módon, hogy egy-egy mél-
tatás után azonnal ugrik az ember leemelni 
az adott szerző egy művét a polcról (vagy 
épp a boltba, beszerezni azt) szégyellvén, 
hogy a Kosztolányi értekezésében szereplő 
művek nem mindegyikét ismeri. A második 
szakaszban a világirodalomra vetünk egy 
pillantást: Shakespeare-től Rilkéig hét írót 

méltat. Ezt követi a kortárs irodalma: Ady, 
Krúdy, Babits, stb. Egyet nem igazán ért az 
ember, igaz, így jócskán már az iskolapa-
don túl: egyszerűen miért nem EZEKEN 
az írásokon keresztül tanulunk íróinkról? 
Úgy gondolom, nem csupán már a komoly, 
érett, felnőtt fejre van hatással Kosztolányi 
stílusa: igenis hiszem, hogy ha nem a szá-
raz, tényszerű irodalmi életrajzi adatokat 
tanulná csak az ember tizenévesen, sokkal 
nagyobb eséllyel ÉRDEKELNÉ is az az író, 
akiről tanul. Árnyaltabbá tenné, színesítené 
az oktatást! Mint ahogy színesítené például 
az Adyról tanultakat is: kiemelném egy gon-
dolat erejéig Ady Endre értékelését. A mai 
felületes ember számára is sokat mondhat 
az, ahogy az akkori irodalmi félistent vet-
kőzteti ki a ráaggatott cicomából, és világít 
rá arra, hogy nem feltétlen volt korának leg-
jobbja csak azért, mert a reklámja a legjobb 
volt. Igaz lehet ez a mára is: tekintsünk a 
máz alá, keressük az igazi értéket, még ha 
most fel is hördülnek az Ady-rajongók. Szá-
mukra főleg ajánlom Kosztolányit. Itt pedig 
következzen a kritika kritikájának a kriti-
kája: Kosztolányi Dezső ugyanis Karinthy 
Frigyesről írt esszéjében a „Húsz irodalmi 
torzképről” írt értekezést, azon belül is Ka-
rinthy Móricz Zsigmondot ki�gurázó írásá-
ról. Noha a saját írásomat nem merem eme 
nagyságok kritikája mellé emelni, humoros 
láncolat ez a folyamat. Azért is gyöngyszem 
számomra ez az írás, mert Kosztolányi – Ka-
rinthy – Móricz nekem egyfajta „irodalmi 
szentháromság”, képtelen lévén választani 

kedvencet közülük. Nos, nehéz úgy bemu-
tatni, hogy ne idézzem az egészet. Először 
Kosztolányiról... Még az is megállapíthatja 
ebből az egyetlen írásból, hogy milyen vi-
szony volt e két író között, aki esetlegesen 
nem hallott legendás barátságukról. A mél-
tatás ugyan nem elfogult, mégis a szeretet 
sugárzik belőle, természetesen a szakmaiság 
tükrén keresztül. Elemzése precíz és pon-
tos: „Arra vállalkozom, hogy (…) követem 
módszerét, hatása titkát, s így férkőzöm 
majd művészete mivoltához”. Elő is veszi 
hát Karinthy Móriczot kifordító elbeszélé-
sét, a „Miskárolót”. Idéz, magyaráz, elemez, 
és közben – szinte halljuk – maga is haho-
tázik írótársa humorán. A viccet elmagya-
rázni nehéz, szinte lehetetlen feladat, mégis 
komoly képpel, mintha „egyszerű” művet 
elemezne, kommentál, folyton uralkod-
va magán, miközben ki-kipukkad belőle a 
nevetés. Ahogy így ebben a remekműben 
gyakorlatilag párhuzamosan olvashatunk 
két, sőt három írót, a végén – mint ahogy 
Kosztolányi is írja: „Ezen már magam is úgy 
röhögök, hogy szinte röfögök.”

Karinthyról... Ahogy Kosztolányi is írja, 
e „ki�gurázó műfaj” nem egyedüli művelő-
je, mégis az egész világirodalmat tekintve a 
legmagasabb szinten űzi. Ki�gurázni, ne-
vetségessé tenni valamit nem nagy kunszt, 
ajánlani, elismerni és építőleg kritizálni ez-
zel a műfajjal – na az a művészet. Karinthy 
mintha bohócot csinálna mindenből – a fe-
lületes olvasó számára. Azonban a mélyben 
ő a lényegre tapint. Nem féltékenységből, 
irigységből, nem lehúzza a kollégát, egy-
szerűen – ahogy elemzőnk is fogalmaz – a 
tökélyhez méri. Egyet idéznem kell róla a 
műből. Amit én e könyvajánló elején Kosz-
tolányi írásairól gondoltam, azt ő Karinthy-
ról mondja: „Ha iskolában kellene taníta-
nom őt, előbb ezt a torzképet olvastatnám el 
tanítványaimmal, mely élettel festi az életet, 
torzzal �gyelmeztet a szépre.” Már attól a 
pár citált mondattól is kedvet kapunk Mó-
riczhoz is (muszáj, kötelező mellé elővenni 
és – magasságos egek, Karinthytól ez nincs 
is meg – szaladni a könyvesboltba, hogy mi 
is féltve porolhassuk azt a művet), melyet 
Kosztolányi így tudott méltatni.

Talán túl sok volt az elragadtatás, túl ke-
vés az idézet, történelmi és irodalmi háttér  
elemzésemben. Laikus írás volt, inkább 
érzelmek átadása, szubjektivitás a köbön. 
Amire képes volt Kosztolányi Karinthyval 
szemben, arra én, szürke kis olvasó termé-
szetesen nem vagyok képes. Az ünnepek 
mellé mégis, ha megengednek egy kis aján-
lást: a gasztronómiai ínyencségekhez ilyen 
szellemi kuriózumokat ajánlok!            CSTZS

KÖNYVAJÁNLÓ
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H Í R E K

Hogy hol lehet ez a kert? Messze bent, leg-
belül. Rejtett és kanyargós ösvények vezet-
hetnek emberi létünknek abba a zugába, 
melyet meg kell próbálnunk védve, tisztán 
tartani. Nem kell, hogy nagy legyen, nem 
kell, hogy díszes legyen ez a hely, de legyen 
a miénk, csak általunk elérhető, ahol igazán 
nagy lelki értékeinket tartjuk, ahova elvo-
nulva visszanyerhetjük lelkünk egészségét. 
Milyen lelki behatások érnek bennünket 
nap mint nap? Számtalan, és köztük ren-
geteg kedvezőtlen. Ez ügyben kardinális 
kérdés, hogy mit engedek meg magamnak 
meghallani. A tragédiák, balesetek, sze-
rencsétlenségek, újabb és újabb betegségek 
hírei a nap minden órájában, a föld min-
den zugából eljutnak hozzánk: a rádió és a 
televízió híradásából tömegével zúdulnak 
ránk. Hatással van ránk, ha hagyjuk. Amin 
tudunk, segítünk, amit tudunk, elkerülünk, 
de amire nincs és nem lehet hatásunk, az 

által nem hagyjuk megnyomorítani a lel-
künket. Mindezen túlmenően nyomorítja 
a testet, lelket az állandó siető naprakészség 
kényszere. Az rendben van, hogy pontos, 
becsületes, rendszeres munkát várunk el 
magunktól és várnak el tőlünk, de a foly-
tonos rohanás, a megállás nélküli teljesítési 
kényszer a pihenés ajándéka nélkül rombol. 
Elegendő mindössze annyit tenni, hogy ki-
lépünk az utcára. A robogó élet. Mindenki 
siet, előz, türelmetlen. A minap egy városi 
közlekedési forgatagban elgondolkodtam 
azon, hogyha a technika nem fejlődik, és 
az autók és egyéb járművek helyett lovas 
kocsik közlekednének, mint hajdanán, és 
lenne belőlük annyi, ahány autó szaladgál, 
tülköl és előz napjainkban, ménesek lep-
nék el az utakat. Ma, már ha egy-egy lovas 
kocsi felbukkan, türelmetlenül kerülgetjük, 
közlekedési akadályt jelent. Örökös zajban, 
zúgásban élünk. Ma már szinte ismeretlen 

a csend. A teljes, mindent átható csend. 
Nem is nagyon van rá igény, zavaró. Az ego 
halálát jelenti. Felgyorsultunk. Lassítsunk, 
előbb utóbb úgyis bekövetkezik magától is, 
sőt a megállás is. Ennek idejét kitolhatjuk 
és a közbeeső időnket emberibbé tehetjük, 
ha megpróbálunk ellenállni. Ennek az el-
lenállásnak elengedhetetlen feltétele a belső 
béke megteremtése – a „bevonulási” lehe-
tőség megteremtése, hogy legyen legbelül 
az a zug, ahol minden barátságosnak, tisz-
tának és biztonságosnak tűnik, ahol újra 
töltekezhetünk. A mobiltelefonunkat nem 
felejtjük el feltölteni. Feltöltött lélek-ker-
tünkbe bevihetjük minden tapasztalásun-
kat, amire az élet megtanít, itt szabadságra, 
békére lelhetünk és megtaláljuk azt a fényt, 
ami utat mutat a továbblépéshez. Egyet ne 
feledjünk sokféleséget kínáló világunkban: 
„Fény csak egy van, de lámpa számtalan.” 
(közmondás)                                          Müller Zs

Az Egészségügyi Világszervezet 2005-ben 
hirdette meg első alkalommal az Európai 
Védőoltási Hét nevű programját. Az évente 
ismétlődő kezdeményezés célja a �gyelem 
felhívása, a kommunikáció javítása és a vé-
dőoltások támogatása a WHO (Egészség-
ügyi világszervezet) Európai Régiójában. Az 
április 24–30. között zajló akció célja, hogy 
elősegítse az oltások széles körű alkalmazá-
sát a betegségek megelőzésére minden kor-
osztályban. Az immunizáció milliók életét 
menti meg, és széles körben elismert, mint 
a világ legsikeresebb és leghatékonyabb ta-
lálmánya az orvostudományban. Az idei 
év üzenete az eddig elért hatalmas sikerek 
hangsúlyozása mellett a további kihívások 
feltérképezése. A 2016-os kampány emel-
lett kiemelt hangsúlyt fektet a serdülők és a 
felnőttek egy életen keresztül tartó immu-
nizálására. Fontos cél ezek mellett a világ 
�gyelmének felhívása a veszélyeztetett kö-
rülményeknek kitett lakosságra, a háború 
és a természeti katasztrófák sújtotta terü-
leteken élők oltására. A rendszeres védőol-
tások olyan megbetegedések ellen, mint a 
járványos gyermekbénulás, a tetanusz, a to-
rokgyík és a szamárköhögés közel 30 millió 
ember életét mentik meg évente a világon, 
és emberek millióit óvják meg a betegségtől 
és az életre szóló rokkantságtól. A védőoltás 

a nem oltott egyéneknek is védelmet nyújt-
hat az ún. nyájimmunitás hatása révén: ha 
egy közösségben elegendő számú ember 
kapott védőoltást, a betegség nem tud elter-
jedni. Minél több embert oltanak be, annál 
több életet mentenek meg. A védőoltások-
kal megelőzhető fertőző betegségek hazai 
járványügyi helyzete igen kedvező, melyben 
kiemelkedő szerepe van a korszerű védőol-
tási rendnek. A jelenleg érvényes oltási séma 
alapján a gyermekek különböző fertőző be-
tegségek ellen kapják meg ingyenesen a vé-
delmet, melyek a következők: gyermekkori 
tbc, torokgyík, tetanusz, szamárköhögés, 
járványos gyermekbénulás, kanyaró, rózsa-
himlő, mumpsz, stb. A védőoltásokkal kap-
csolatos ismeretek hiánya, valamint a hamis 
információk miatt (például amelyek az in-
terneten terjednek) sok felnőtt határozza 
el, hogy nem oltatja be saját magát, illetve a 
gyermekeit. Mindenkinek meg kell értenie: 
a védőoltások az egyén és a közösség védel-
mét is szolgálják. Az oltás elutasítása által 
nemcsak az egyén és családja, szűk környe-
zete lesz kitéve a betegségek kockázatának, 
de az egész közösség is, beleértve a közösség 
azon tagjait, akik a legsérülékenyebbek. A 
védőoltás alkalmazása tehát a felelősségtel-
jes gondolkodás, a másokra való oda�gyelés 
bizonyítéka is.                       Vitéz Hajnalka-védőnő

Európai Védôoltási Hét

Válassz te is egy örökzöld szigetet a kertednek!
(Flúg: A földet vonzza el.)
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H Í R E K

Ezekben a hónapokban a legaktívabbak a kul-
lancsok. A közönséges kullancs számos kór-
okozót hordozhat és terjeszthet, amelyekkel 
vérszívása során az embert is megfertőzheti. E 
betegségek közül Magyarországon elsősorban 
a Lyme-kór és a kullancs terjesztette vírusos 
agyvelőgyulladás fordul elő. Fontos tudni, 
hogy kis oda�gyeléssel a betegségek megelőz-
hetők, illetve az agyvelőgyulladás esetében vé-
dőoltás is rendelkezésre áll. A kullancsok vér-
szívó ízeltlábúak, számos állatfaj, elsősorban 
madarak és emlősök (háziállataink is), kisebb 
arányban hüllők lehetnek gazdaszervezeteik. 
Európa legnagyobb részén, így hazánkban is 
a közönséges kullancs a leggyakoribb fajuk. 
Magyarországon két aktivitási csúcsot �gyel-
hetünk meg: az első március végétől június 
elejéig tart, a második, kisebb csúcs pedig 
szeptemberben jelentkezik. A kullancsok álta-
lában a levelek, fűszálak végén kapaszkodnak 
meg, alkalmas pillanatot keresve arra, hogy az 
arra járók tollazatára, bundájára, ruházatára 
felkapaszkodjanak. A közönséges kullancs 
legnagyobb számban a gazdag, sűrű aljnö-
vényzetű erdőkben, bokros-fás területeken 
fordul elő, de megtalálható városi parkokban, 
játszótereken, kiskertekben is. Fontos tud-
ni, hogy csak a kullancsok egy része hordoz 
kórokozót, és az ilyen ízeltlábúaknak is csak 
egy része adja át azt vérszívása során az em-
bernek. A patikában kapható „kullancsteszt”, 
amely a vért szívott kullancs Lyme-kórokozó 
pozitivitását képes kimutatni, nem ad 100%-

os bizonyosságot. Éppen ezért fenntartások-
kal kezelendő, hiszen nem alkalmas az ember 
betegségének megállapítására. Amennyiben 
a kullancscsípést követően betegségtüneteket 
(pl. bőrtünet, izomfájdalom, láz, fejfájás, stb.) 
tapasztalunk, forduljunk orvoshoz! A vér-
szívás és a kórokozók átvitele ellen egyénileg 
számos módon védekezhetünk. Ezek közül a 
legfontosabbak:

1. Erdei túrák alkalmával használjunk kul-
lancsriasztó szereket, amelyeket a bőrünkre, 
esetenként pedig a ruházatunkra juttatha-
tunk. A riasztószereket mindig a használati 
utasítás szerint alkalmazzuk, amelyből azt is 
megtudhatjuk, hogy milyen gyakran (hány 
óránként) javasolt az adott készítmény ismé-
telt alkalmazása.

2. Ha a túra/séta során világos színű ru-
házatot viselünk, akkor azon könnyebben 
észrevehetjük a ránk kapaszkodó, sötét színű 
kullancsokat. 

3. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a bőrbe 
fúródott, táplálkozását megkezdő kullancs 
mihamarabbi felfedezésének és eltávolítá-
sának fontosságát. A korai eltávolítás a kór-
okozók átvitelének megakadályozására is 
alkalmas.

4. A kullancs eltávolításához legalkalma-
sabb egy vékony hegyű csipesz, amellyel a 
kullancsot a bőrhöz minél közelebb foghat-
juk meg anélkül, hogy az utótestét össze-
nyomnánk. A megragadott kullancsot hatá-
rozott mozdulattal húzzuk ki a bőrből.

5. A kullancs terjesztette vírusos agy-
velőgyulladás megelőzhető védőoltással. A 
védőoltást kérje háziorvosától/házi gyer-
mekorvosától.

6. Mivel a megfertőzött haszonállatok teje 
is közvetítheti a vírust, fontos a nyers kecske- 
és tehéntej fogyasztás előtti forralása, amely-
lyel a kórokozó elpusztítható.

A sebet, ha lehetőség van rá, langyos, szap-
panos vízzel öblítsük le. Előfordulhat, hogy 
a kullancs eltávolításakor a bőrben marad, 
a sebben az apró, visszahajló horgocskákkal 
rögzült szájszerv. Ez azonban már a kóroko-
zó-átvitel szempontjából nem jelent veszélyt; 
így ha nem tudtuk kiszedni, akkor, mint egy 
apró szálka, idővel magától kilökődik a bőr-
ből. Célszerű a befúródott kullancs helyét és 
eltávolításának idejét a naptárba feljegyezni, 
hogy az esetleges betegségtünetek megjelené-
sekor az orvost tájékoztathassuk a kullancscsí-
pés időpontjáról. Aki a következő időszakban 
hosszabb kirándulást vagy szabadtéri progra-
mot tervez, lehetőleg kerülje el a kullancsok-
ban gazdag, sűrű aljnövényzetet, bozótost, 
valamint az erdőkben csak a kijelölt gyalog-
utakon haladjon, és használjon kullancsriasz-
tó szert. Ha a bőrünkbe befúródott kullancsot 
időben felfedezzük és eltávolítjuk, akkor nem 
kerülhetnek a kórokozók a szervezetünkbe, 
ugyanis az állat jellemzően csak a beszúrást 
követő néhány óra múlva juttatja fertőzött 
nyálát az emberbe. Hazaérve mindenképpen 
tartsunk kullancsvizitet!    Vitéz Hajnalka-védőnő

ELÔZZÜK MEG A KULLANCSCSÍPÉST!

Idén második alkalommal nevezett a Legjobb 
Utcai Csapat Egyesület a Magyar Látványtánc 
Szövetség éves versenyszezonjába. A kaposvári 
versenyen több száz produkció lépett színpad-
ra. A délelőtt folyamán a gyermek, valamint a 
mini korcsoportért izgulhattunk. A legkiseb-
bek (Ill Petra, Lovrity Gréta) mini pop duóban 
ezüstérmesek lettek. A gyerekeknél 
Bárdos Bianka gyerek pop szó-
lóban ezüstérmet, míg a StepUp 
(Baricsa Szilvia, Bárdos Bianka, 
Böröcz Kamilla, Farkas Zsanett, 
Kovács Regina, Pap Kitti, Szarkali 
Viktor) gyerek pop kiscsoportban 
ezüst minősítést szerzett. A délutá-
ni program alatt sem volt időnk 
a lazításra. A Vandálok (Baricsa 
Szilvia, Bárdos Antónia, Bárdos 
Bianka, Böröcz Kamilla, Czippán 
Réka, Dobai Bettina, Farkas Le-
vente, Farkas Zsanett, Hollósi Ben-

ce, Ill Patrícia, Mácsai Viktória, Pap Kitti, Pesti 
Zsó�a, Schmidt Andrea, Szabó Kinga) generá-
ciós táncokban a dobogó második fokára állha-
tott fel. Ill Patrícia junior aerobic pop szólóban 
második, Simondi Réka junior pop szólóban 
harmadik helyen végzett. A Black&Yellow 
(Bárdos Antónia, Dobai Bettina, Hollósi Ben-

ce, Ill Patrícia, Mácsai Viktória, Pesti Zsó�a, 
Schmidt Andrea, Simondi Réka) junior hip-
hop kiscsoportban arany minősítést szerzett. 
A Prisma (Bárdos Antónia, Dobai Bettina, Far-
kas Levente, Hollósi Bence, Ill Patrícia, Mácsai 
Viktória, Pesti Zsó�a, Schmidt Andrea, Simon-
di Réka, Szabó Kinga) junior pop kiscsoport-
ban ezüstre minősült. Junior hip-hop párosban 
Czippán Réka-Hollósi Bence páros nyakában 
aranyérem csillogott. Junior hip-hop szólóban 

Mácsai Viktória második, míg Hollósi 
Bence első helyen zárta a kvali�káci-
ós versenyt. Köszönjük mindenkinek, 
akik szurkoltak nekünk, akár a helyszí-
nen, akár itthon. Elfáradt a „kis család”, 
de mosollyal az arcukon aludtak hazá-
ig, mivel minden produkció kvali�kál-
ta magát a május 27-29-én megrende-
zésre kerülő Országos Bajnokságra. 

Ezúton köszönjük dr. Bozsolik Ró-
bertnek az önkormányzat kisbuszait, 
valamint két sofőrünknek, Deme At-
tilának és Romics Gábornak a közre-
működést.                                       Eszti

Hírek az utcából
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S P O R T H Í R E K

WKF Magyar Bajnokság
Április első hétvégéjén rendezte meg Mo-
gyoródon a Magyar Karate Szakszövetség 
a WKF Magyar Bajnokságot. Mi, a WKF 
Karate követői úgy fogalmazunk: aki nincs 
itt, nem számít. A 2020-as Tokiói Olim-
pián nagy valószínűséggel bemutatkozó 
WKF Karate – tényleg – az ország legerő-
sebb mezőnyét felvonultató karate rendez-
vény. Presztízs mérkőzések, vérre menő 
küzdelmek. Feszültség, könnyek örömtől 
és bánattól. Boldog, csalódott, elszánt és 
letört tekintetek. Ez a Magyar Bajnokság. 
Mindenki bizonyítani akar, és a legjobb 
lenni a legjobbak között. Mindenki vala-
mi maradandót szeretne „alkotni”, mert 
ez az a verseny, ami számít. A Bátaszék 
SE mintegy 16 versenyzővel nevezett a két 
nap folyamán, és nem volt könnyű dol-
gunk. Egyre inkább érezhető, hogy a nagy-
nevű – fővárosi – csapatok mellett nehéz 
érvényesülni, de igyekszünk a nyomukban 
maradni. A Bátaszék SE 1 arany, 3 ezüst és 
4 bronzéremmel a hazai top 10-be került 
az idén is. Az éremtábla 10., a ponttábla 
6. helyén végeztünk a számtalan egyesü-
letet és több száz versenyzőt felvonultató 
versenyen. Csak zárójelben jegyzem meg, 
ezzel továbbra is a legeredményesebb vidé-
ki csapat vagyunk. Hajrá Bátaszék! Ered-
mények: 1. hely: Ludwig Róbert; 2. hely: 
Faller Martin, Liska Zsó�a, Szeifert Géza; 
3. hely: Nagy-Jánosi Botond, Flóderer Ká-
roly, Gáll Péter, Mórocz Ákos.

Wado-Kai Országos Bajnokság 
III. forduló

A Magyar Bajnokságot követően egy ki-
sebb stílusverseny következett. A csapat 
apraja, és néhány korosabb versenyzőnk 
vágott neki a versenyzésnek. A Piramis SE 
meghívásának tettünk eleget a Wado-kai 
OB III. fordulójára, melyet április 9-én 
rendeztek meg a Szuzsa Ferenc Stadion 
Judo csarnokában. Néhány éves gyakorla-
tunkat folytatva a topversenyzők zömét pi-
henni hagytuk, és inkább a csapat �atalabb 
részével és néhány veteránnal csaptunk 
bele a versenybe. Továbbra is azt valljuk, 
hogy ezek a fordulók felhozó, barátságos 
versenyek. Inkább tekinthetők eszköznek, 
de semmiképp nem végcélnak. Ezekkel a 
gondolatokkal indultunk neki a hétvégé-
nek, ami igen jól sikeredett, hiszen 17 ver-
senyzővel 12 arany, 6 ezüst és 5 bronzérmet 
szerzett a csapat. Ezzel az eredményünkkel 

az éremtábla élén végeztünk. A csapatból 
kiemelném Romhányi Vid „tanárurat”, aki 
lassan elérte a veterán kort, így négy ka-
tegóriában is tudtuk nevezni, és aranyaink 
számához néggyel járult hozzá. További 
kettővel szaporította a sort Nagy-Jánosi 
Botond, aki a Kata és Kumite versenyszá-
mokban is a dobogó legmagasabb fokára 
állhatott fel a legnépesebb 9-10 éves me-

zőnyben. Aranyérmet hozott továbbá Sza-
bó Gergő, Izsák Gergő, Nagy Zsolt, Köbli 
Ágnes, Ligeti Ákos és Nagy Ákos. 

Eredmények: I. hely: Nagy Jánosi Bo-
tond (kata, kumite), Romhányi Vid (ve-
terán kata, kumite, felnőtt kata, kumite), 
Szabó Gergő (kata), Izsák Gergő (kumite), 
Nagy Zsolt (kata), Köbli Ágnes (kumite), 
Ligeti Ákos (kumite), Nagy Ákos (kumi-
te); II. hely: Kovács Zoltán (kumite), Nagy 
Gergő (kumite), Péter Boglárka (kumite), 
Sörös Petra (kumite), Szilágyi Péter (kata), 
Verebi Máté (kata); III. hely: Mattenhe-
im Janka (kata), Nagy Gergő (kata), Nagy 
Zsolt (kumite), Szabó Gergő (kumite), Ta-
kács Kolos (kumite).

SLT, avagy  
„A sport legyen a tied!”

Ez volt annak a szekszárdi programnak 
a neve, melyet az ország minden kiemelt 
városában elindított a Magyar Diáksport 
Szövetség a Magyar Karate Szakszövetség 
(illetve még további országos szakszö-
vetségek) együttműködésével. A rendez-
vényre több mint 1000 diák látogatott ki 
a szekszárdi és a Szekszárd környéki is-
kolákból. A program célja a �atalok meg-
mozgatásán túl, a sportágak bemutatása, 
és kedvcsinálás a mozgáshoz, sportolás-
hoz. Úgy gondolom, hogy ezen a napon a 
karate renoméját tovább növelve, érdekes 
programokkal és kisebb bemutatókkal 
szórakoztattuk a hozzánk látogató gye-
rekeket. Délelőtt a Szekszárd környéki, 
délután a szekszárdi általános iskolák di-
ákjait szórakoztattuk, sarkalltuk mozgás-
ra. Több száz diák fordult meg a Karate 
pavilonban, mondanom sem kell, hogy a 
legnépszerűbb próba a szivacsküzdelem 
volt. Persze, nem maradhatott ki a karat-
suki és a pajzsra rúgás sem, mint érde-
kesség. Nagyon örültünk, hogy unszolás 
nélkül tolongtak a gyerekek a tatami kö-
rül. Szerénytelenség nélkül mondhatom, 
nagyon népszerűek voltunk. Semmiképp 
nem szeretném a sikert magamnak köny-
velni, hiszen 6 remek segítő állt rendel-
kezésemre, akik nyitottan, barátságosan, 
humorosan fordultak az érdeklődők felé. 
Szeifert Géza, Faller Martin, Kaszás Maja, 
Liska Zsó�, Szabó Gergő és Kiss Bánk 
Botond, akik nagyszerűen végezték a dol-
gukat, büszke vagyok rájuk és arra, hogy 
ilyen remekül helyt álltak. 

(Folytatás a következő oldalon.)

K A R A T E

Az utánpótlás csapat �atal reménysége, 
Nagy-Jánosi Botond

Romhányi Tanár úr odatette magát…
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Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

S P O R T H Í R E K

Tavaly a Pomsár Szilvia vezette, juniorok-
kal kiegészült felnőtt, valamint a Matej-
csek-Lerch Éva által edzett és irányított 
gyermek csapatunk örvendeztette meg a 
kosárbarátokat és szerzett dicsőséget vá-
rosunknak a bajnoki ezüstérmekkel, idén 
pedig Horváth Rita tanítványai, a serdülők 
bizonyítottak.

A regionális serdülő bajnokság utol-
só két mérkőzését hazai pályán vívhatták 
meg �ataljaink a szép számú szurkoló által 
teremtett remek atmoszférában. A forró 
hangulat és a parázs csaták alaposan fel-
adták a leckét a játékvezetői kettősnek is, 
kifogniuk azonban nem sikerült rajtuk. 
Az első mérkőzés egyben a legfontosabb 
is volt, egy esetleges győzelem biztosította 
volna, hogy másodiknál rosszabb helyen 
már nem végezhet a BSE. Csapatunk nem 
is hagyott sokáig nyitott kérdéseket, az első 
perctől diktálta a tempót. Folyamatosan 
nőtt a különbség a két csapat között, ami-
hez a különben becsülettel küzdő ellenfél 
ezúttal csak asszisztálni tudott, végül a 
felnőtt kosarasainktól is csak ritkán látha-
tó mennyiségű kosárral terheltük meg a 
Mohács gyűrűjét. A nem akármilyen telje-
sítményre ezután sikerült még egy lapáttal 

rátenni a bajnokságban toronymagas esé-
lyes, veretlen Komló ellen. Az elképesztő 
�zikai fölényben játszó baranyaiak ellené-
ben hatalmas akarattal küzdöttünk, a vé-
gig nyílt találkozó csak a végjátékban dőlt 
el. Ezúttal még muszáj volt meghajolnunk 
a túlerő előtt, azonban ha a munkamorál, 
elszántság, csapatszellem és a sportág 

iránti alázat marad, esetleg még növek-
szik is, jövőre már ők is joggal tarthatnak 
tőlünk. A �úcsapatok között fele részben 
lányokkal felálló BSE tehát egy gyönyörű-
en csillogó ezüsttel lett gazdagabb, míg a 
bajnokság legjobb bátaszéki játékosának 
járó címet és oklevelet Schroth Anna ve-
hette át.                                            Tóth Máté

Ezüstérmesek kosárlabdázóink

Köszönöm nekik! Nagyon boldog voltam, 
hogy több karatés tanítvány – elfoglaltsága 
ellenére – is kinézett hozzánk, meglátogat-
va a „családot”. Az iskolák tanulói között 
ott volt számtalan Bátaszék SE-s kis tanít-
ványunk is, akiknek – szinte – evidencia 
volt, hogy minket látogatnak meg elsőként. 
Ez igazán szép gesztus volt tőlük. Így még 
beépített embereink is voltak a közönség 
soraiban. Fárasztó nap volt, de büszkén te-
kinthetünk vissza erre a bemutatóra. Ismét 
jól vizsgázott a CSAPAT!

XI. Tavaszi Bátaszék Bajnokság
Április 23-án rendeztük meg a XI. Tavaszi 
Bátaszék Bajnokságot. A rendezvényso-
rozatot 2005 októberében keltettük életre 
azzal a céllal, hogy legyen egy olyan alap 
szintű megmérettetés Bátaszéken, me-
lyen a legkisebbek és kezdő versenyzők 
elkezdhetik pályafutásukat. Az alapkon-
cepció az volt, hogy az általános iskolás 
korú versenyzők versenyeznek, a 14 éven 
felüliek pedig a lebonyolításban vegyenek 
részt. Azóta több reformot hajtottunk 
végre, bevontuk az óvódásokat, új ver-
senyszámokat (kihon-alaptechnikák és 

szivacsküzdelem) indítottuk, és bevon-
tunk néhány külsős klubot, akik szeret-
nének kezdő versenyzőikkel csatlakozni 
a programhoz. Az infrastruktúra is na-
gyon sokat változott az elmúlt években. 
Elmondhatjuk, hogy a hazai rende-
zésű Wado-Kai EB rendszeréből 
nagyon sok elemet hasznosí-
tunk ehhez a rendezvény-
hez, azaz részünkről 
mindent beleteszünk, 
hogy a versenyzők 
pro� körülmények kö-
zött léphessenek küzdőtérre, 
és ismerkedjenek a nagyobb ver-
senyek atmoszférájával. A tavaszi 
bajnokságon a mohácsi és fadd-tolnai 
karatékákkal kiegészülve mintegy kilenc-
venen voltunk. Jelen voltak a bátaszéki és 
alsónyéki ovisok, akik – ismét – nagyon 
ügyesen és pro�n kezelték a helyzetet. A 
stáb remekül dolgozott, a �atalok ruti-
nosan munkálkodtak a háttérfeladatok-
ban és kiválóan irányították a versenyt. 
Köszönjük a szülőknek a bizalmat, hogy 
gyermekeiket napról napra ránk bízzák, 
és biztosítják a hátteret, hogy a Karate 

Szakosztály stabilan működhessen. Kö-
szönet az évről évre megújuló stábnak, 
akik egyre pro�bbak, és köszönöm azok-
nak a barátaimnak, akik minden rendez-
vényünkön a maximumot hozzák. Szép 

volt BSE! Hajrá Bátaszék!
Bátaszéki bajnokaink kihon ver-

senyszámban: Zákányi Dániel, 
Légrádi Alex, Bognár Barna, 
Izsák Fruzsina, Böcz Kamilla, 
Mátyás Eszter. Bátaszéki baj-
nokaink kata versenyszámban: 

Szikszai Balázs, Izsák Bence, 
Nagy-Jánosi Botond, Szerem-

lei Attila, Bacsó Bence, Flóderer 
Károly, Köbli Ágnes, Auth Eszter, 
Győri Liána. Bátaszéki bajnokaink 

szivacs küzdelem versenyszámban: Szabó 
Péter, Gáll Dániel, Izsák Fruzsina, Böcz 
Kamilla. Bátaszéki bajnokaink kumite ver-
senyszámban: Zákányi Dániel, Kiss Máté, 
Izsák Gergő, Légrádi Alex, Bognár Barna, 
Izsák Bence, Nagy-Jánosi Botond, Kiss 
Bánk Botond, Szilágyi Péter, Bacsó Bence, 
Takács Zoltán, Gáll Péter, Flóderer Károly, 
Mattenheim Liza, Köbli Ágnes, Mendi 
Noémi, Győri Liána.                        -akoszu-
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nagyon sok elemet hasznosí-
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zött léphessenek küzdőtérre, 
és ismerkedjenek a nagyobb ver-
senyek atmoszférájával. A tavaszi 
bajnokságon a mohácsi és fadd-tolnai 

volt BSE! Hajrá Bátaszék!
Bátaszéki bajnokaink kihon ver

senyszámban:

Szikszai Balázs, Izsák Bence, 
Nagy-Jánosi Botond, Szerem

lei Attila, Bacsó Bence, Flóderer 
Károly, Köbli Ágnes, Auth Eszter, 
Győri Liána. 
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Zoboki András (Pécs) – Gergely Nikolett (Pécs)
Blága Zsolt (Bátaszék) – Varga Anikó (Bátaszék)

GÓLYAHÍREK

GYÁSZHÍREK
Dékány Ferenc 1971
Kállai József  1928
Farkas Imre  1945
Gergely József  1956
Péter Rinaldóné Mezei Emerencia  1931
Háberschusz Károlyné Kőnig Anna  1931
Harka Antal  1921
Horváth Illés  1938

Rózsa Zalán 03.29.
Hock Péter Ádám 04.22.
Vígh István Ákos  04.28.

EK
Zoboki András (Pécs) – Gergely Nikolett (Pécs)
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