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T E S T V É R V Á R O S

Huszonöt év – negyed század – történelmi 
léptékű idő. Az öregek szóhasználatával 
– aki 25 éve született, az ma már – „kész 
ember”. Vajon mennyire érett egy váro-
sok közti kapcsolat, ha szintén huszon-
öt éves múltra tekint vissza? Bátaszék és 
Besigheim (Németország) baráti-testvéri 
szerződése is ennyi idős, mivel az 1990-
ben kezdődött ismerkedési, „udvarlási” 
szakaszt követően 1992-ben került sor a 
baráti szerződés aláírására. Jelzés értékű 
lehet, ha összehasonlítjuk mai európai 
utazásainkat az 1990 nyarán első alkalom-
mal Besigheimbe szervezett autóbusznyi 
bátaszéki delegáció útjával. Az akkori uta-
zók döntő többsége – köztük én is – akkor 
lépte át először nyugat felé Magyarország 
határát. Azóta számtalan látogatásra ke-
rült sor mindkét város részéről. Kiépült 
kapcsolatrendszer, ismeretségek, barát-
ságok – sőt – házasság is jelzi az akkor 
aláírt szándék komolyságát. Az évforduló 
emlékezésre, ünneplésre kötelez, testvér-
városunk meghívottjaként Virágvasárnap 
hétvégéjén utazott egy kisebb delegáció dr. 
Bozsolik Róbert polgármester vezetésével 
a baden-würtenbergi városba. Pénteken 
késő délután Besigheim rendezvényköz-
pontjában, az Alte Kelterben hivatalos 
fogadással, köszöntőbeszédekkel, egymás 
megajándékozásával, rövid zenei műsor-
ral várták a bátaszéki küldöttséget. Jó volt 
látni és köszönteni azokat, akik ikonikus 
alakjai voltak a kapcsolat létrehozásának, a 
múlt és a jelen folyamatainak. Jelen volt az 
ünnepségen Werner Grau egykori polgár-

mester, aki Bognár Jenővel az első kapcso-
latkereső vezető volt. Több akkori városi 
képviselő is a meghívottak közt volt, illetve 
olyan személyiségek, akik az évek során 
Besigheim részéről sokat tettek a városi 
kapcsolatokért. A teljesség igénye nélkül: 
Horst Braun, Gustav Bäckler, Rita Haller, 
Werner Saußele, Monigl János (kitelepített 
bátaszéki). A rendezvény egyik érdekessé-
ge volt, hogy Ste� en Bühler polgármester 
tolmácsa erre az alkalomra az a Péter Már-
ti volt, aki Bátaszékről Besigheimbe ment 
férjhez. Az ünnepség a baráti szerződést 
megerősítő dokumentum aláírásával és 
himnuszokkal zárult, amit ünnepi vacsora 
követett. A szombati nap délelőttje testvér-
városunk bemutatásáról szólt,  traktor von-
tatta pótkocsin utaztuk végig a gyönyörű 
tájat, meg-megállva egy-egy nagyszerű 
panoráma, és az ott kínált borok kedvé-
ért. Láthattuk, hogy mekkora erőfeszítés 
szükséges, hogy a Neckar meredek partja-
in kialakítsák azokat a teraszokat, amelyek 
létrehozása és művelése is embert próbáló. 
Az ebédünk annak az emlékfának a tövé-
ben volt, amelyet 2012-ben, a 20 évforduló 
alkalmával ültettek az Enz partján. A két 
polgármester egy emléktáblát avatott a fa 
mellett, és megöntözték a � atal fát, hogy 
tovább fejlődjön, miként a városaink ba-
rátsága is. A nap egy nagyszerű fúvószenei 
koncerttel zárult, amelyet az Alte Kelter 
nagytermében tartott a városi zenekar – 
Jahreskonzert der Stadtkapelle. Az ünnep-
ség keretében köszöntötte a korábbi kar-
nagy és művészeti vezető azokat a zenekari 

tagokat, akik 50 és 70 (!) évet eltöltöttek a 
zenekarban. Ez az időbeni távlat, a folyto-
nosság és a tudatos építkezés eredményezi 
a színvonalat. A vasárnap Besigheimben 
az ünnepvárás (Húsvét) jegyében telt el, a 
két polgármesterrel együtt katolikus mi-
sén vettünk részt, ahol megidézték Jézus 
jeruzsálemi bevonulását. A vásári forgatag 
nyitányaként a városházában a polgár-
mester megnyitotta a Bátaszék-Besigheim 
testvérvárosi kapcsolatáról összegyűjtött, 
és évek szerint tablókba rendezett fotói-
nak, újságkivágásainak kiállítását. Olyan 
bátaszékiek és besigheimiek arca tűnt fel 
a fotókon, akik a maguk területén sokat 
tettek a kapcsolatokért, de sajnos ma már 
nincsenek közöttünk: Péterné Faidt Mária, 
Steindl István, Gotthelf Hofman,  eo-
bald Nebel.  Az ünnepség hangulatát Ulric 
Egerer – partneriskolánk egykori tanára 
gyermekkórusának dalai tették tavaszian 
vidámmá. Ennek a sokszínű városi kaval-
kádnak része volt Bátaszék is két árusító 
hellyel. A magyaros húsvéti dekorációk, a 
bátaszéki ajándéktárgyak, a borválaszték 
vonzották, a németül jól beszélő „rikkan-
csunk” (Szűcs Gábor) megállásra késztet-
ték a járókelőket. Személy szerint nekem a 
legpozitívabb élményem Besigheimben, a 
bátaszéki � ataloktól származik, akik vala-
honnan tudomást szerezve arról, hogy ezen 
a vasárnapon húsvéti vásár lesz Bátaszék 
testvérvárosában, 50–100–200, vagy Lon-
donból akár több száz kilométert is meg-
téve jöttek el hétvégi kikapcsolódásra, egy 
kis magyar szóra. Örültek egymásnak és 
örültek nekünk. Arcukról tükröződött, és 
szavaikból kicsengett a honvágy. A besig-
heimi 25 éves jubileum nagyon jól sikerült. 
Őszinte szeretettel vettek bennünket körül, 
i gazi baráti fogadtatásban volt részünk.
                                                        Kemény Lajos

25 ÉVE BARÁTSÁGBAN
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T E S T Ü L E T I  H Í R E K
A görög katolikus egyház megkereste te-
lepülésünket azzal a felvetéssel, hogy az 
egykori szerb templom helyén a Szent 
György utcában, emlékkeresztet állíttas-
son. Az egykori szerb templom egyetlen 
megmaradt tárgyi emléke a papi trónus, 
mely jelenleg a hercegszántói görög kato-
likus templomban található. Fontos, a vá-
roslakók mindennapjait érintő változásról 
döntött a testület a hulladékkezelés tekin-
tetében, a jövőben a hulladék elszállítását, 
a hulladékudvar működtetését az Alisca 
Terra K	 . helyett új szolgáltató végzi majd, 
kilétéről a döntést követően számolunk 
be. Május 1-től változnak a szociális alap-
szolgáltatások intézményi térítési díjai is, 
ezek pontos összegéről a város webolda-
lán a www.bataszek.hu oldalon olvashat-
nak részletes tájékoztatást. A Keresztély 
Gyula Városi Könyvtár felújítására ez év 
július-augusztus hónapjában kerül sor. A 
munkálatok során a nyílászárók cseréjét és 
fűtéskorszerűsítést oldják meg. Tavasszal 
elindulnak a város köztereinek felújítási 
munkái, a Bezerédj utca, Budai utca és Kö-
vesdi árok közötti szakaszon mintegy 822 

méter hosszan padkarendezésre kerül sor. 
A Deák Ferenc utcában, a Bajai úttól déli 
irányban mindkét oldalon megkezdődik a 
padkarendezés, illetve a kapubejárók kö-
zött árkok kerülnek kialakításra. Két felújí-
tási ütemben kopóréteg kerül a Lajvér utca 
útburkolatára, és az önkormányzati beton-
burkolatú utak felújítására a Perczel, Hu-
nyadi és Deák Ferenc utcákban. A felújítás 
keretében megújul a Pető�  Sándor Műve-
lődési Ház padlózata is. Felújításra került 
a kerékpártároló a Budai utca buszmegál-
lójában. A Szentháromság szobor körüli, 
valamint az erdészet előtti járda átrakásra 
került. Az Árpád utcában a fák körüli tér-
burkolat helyreállítása is megtörtént.

Helyreigazítás! Krix Lőrinc felszólalá-
sa a Közmeghallgatáson: Tisztelt polgár-
mester úr! Tisztelt képviselőtestület! Sze-
retném megköszönni a II. világháborús 
emlékművel kapcsolatos intézkedéseiket. 
A közmeghallgatás alkalmát kihasználva 
szeretném felhívni � gyelmüket, városunk 
egy tartozására. Szép dolog, hogy váro-
sunk emléket állított a harctéren elesettek, 

a hadifogságban, a deportálás, a malenkij 
robot és a megszállás áldozatainak. Vá-
rosunknak voltak közmegbecsülést kiér-
demlő polgárai, kik névszerinti megem-
lékezéséről megfeledkeztünk, ők a zsidó 
emberek. Róluk az emlékművön így em-
lékezünk: „Kegyelettel emlékezünk azok-
ra a zsidó hon� társainkra, akiket megölt 
a gyűlölet és akik mártírokká váltak a II. 
világháború poklában.˝ Lehet, hogy sokan 
tudják, de tudom, hogy sokan nem tudják, 
hogy a bátaszéki zsidókról, mint közösség-
ről Kacziány János (helytörténész) 1927-
ben talált feljegyzést. 1930-ban 122 főről, 
1941-ben 103 fő zsidó emberről tudunk, 
Lőw Jeromos személyében rabbival, kö-
zösségi házzal, templommal. Közülük 90 
fő haláláról tudunk, ők is a II. világháború 
őrületének áldozatai. Véleményem szerint 
ezek az emberek is megérdemelnék, hogy a 
város név szerint állítson emléket. Indítvá-
nyozom, hogy a testület vegye napirendre 
és foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Vélemé-
nyem szerint, az országos zsidó szerveze-
tek anyagilag is támogatnák a város ilyen 
szándékát. Köszönöm!                    Krix Lőrinc

2017. április 8-án, 16 órától a 
Bátaszéki Roma Önkormány-
zat szervezésében egy rendkívül 
színes és fergeteges hangulatú 
Roma világnapi megemléke-
zésen vehettek rész az érdeklő-
dők a Pető�  Sándor Művelődési 
Házban. Kiállítás, interaktív 
előadás, mesevetítés, versmon-
dás, energikus roma táncok és 
rendkívül színes zenekarok ka-

valkádja szórakoztatta a vendége-
ket. A rendezvény végén a közös 
zenélés fogalmazta meg hangok-
ban is az összetartozás érzését, 
valamint a hovatartozás fontossá-
gát, amit dr. Somosi Szabolcs, Bá-
taszék alpolgármestere is hangsú-
lyozott köszöntőjében.

ROMA HÍREK

FELHÍVÁS!
Az idei évben is szeretnénk július köze-
pétől augusztus 20-ig megtartani a Lovári 
nyelv és olvasó tábort, valamint a Napközis 
Kézműves tábort. 2017. július 17-22-ig pe-
dig 8-16 éves korú gyermekek számára 
Siófokon I� úsági táborunkra várjuk a je-
lentkezéseket a következő telefonszámon: 
Bihari Ilonka, 30/235-1197. Kérjük, adják 
hírét gyermekeinknek ezeket a lehetősége-
ket. Sok szeretettel várjuk a � atalokat tar-
talmas és értékes szünidei programjainkra.
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Alapszabályunk szerint, egyesüle-
tünk célja a 0-7 év közötti, azon 
csecsemők, kisgyermekek, és szü-
leik bázisa kíván lenni, akik 
közösségi életet kívánnak 
élni szervezett formában. Az 
egyesület célja rendezvények, 
előadások, programok (kirándulás, 
játszóház, babamasszázs stb.) szervezése, 
ahol a kisgyermekek és szüleik az egészsé-
ges életmódot, a környezettudatos életet, 
a természet-, és állatvédelmet, a természet 
szeretetét sajátíthatják el. Az egyesü-
let célja a fentiekben meghatározott 
korosztály képességfejlesztése, a szü-
lők számára a tudatos neveléshez való 
segítségnyújtás. A szülőknek és gyer-
mekeiknek olyan feladatokat, progra-
mokat kívánunk nyújtani, melyekkel 
megismerhetik saját képességeiket, 
kipróbálhatják tehetségüket, és hasz-
nosan tölthetik el szabad idejüket. Az 
egyesület továbbra is biztosítani kí-
vánja a résztvevők számára a tevékeny 
közösségi élet lehetőségét, igyekszünk 
kellemes, közösséget alakító együttléteket 
szervezni. Kedves, jó hangulatú délelőttö-
kön örülhetünk a MORZSU EGYESÜLET 
kicsinyeinek társaságában az együttlétnek. 
A korosztály hosszas foglalkoztatása még 
nem lehetséges, életkori sajátosságuknál 
fogva, de egy rövid együtt zenélésre, nó-
tázásra szívesen beállnak a körbe szüleik-
kel. Összefogással és lelkesedéssel készül 
mindenki az együtt töltött délelőttökre. 

Az egyesület céljául tűzte ki, hogy 
céljait, feladatait megvalósítva, saját 
tevékenységi területén innovációs 

központ és szellemi műhely lesz. 
Fontosnak tartottuk pro� lunk, 

arculatunk bemutatását, a telepü-
lés olvasóközönségének élővé és 

aktuálissá tettük az egyesület facebookos 
oldalát, ami a mai érdeklődésnek és láto-
gatási igényeknek megfelelően tájékoztat 
nevelési kérdésekben és programismerte-
tésben. Heti játszóházi foglalkozásainkat, a 

terem esztétikus megjelenését változatossá 
és érdekessé tehettük a kézműves és alkotó 
foglalkozásaink során. Valljuk, hogy a zenei 
elemeket az élő zenei gyakorlatban kell el-
sajátítani. Mindenkinek van egy állandóan 
kéznél lévő hangszere! A zenei tevékeny-
ségek sokszínűsége, melyet a programok 
is biztosítanak, a teljes körű személyiség-
fejlesztés lehetőségét teremtik meg, mely 
az egyesület céljainak sarkalatos pontját 

jelenti. A népi zene, mondókák, a tánc, él-
vezete, megszeretteti a gyermekekkel a zene 
és éneklés varázsát, gond és bú őrző hatá-
sát. Eszközöket, játékokat újítva, változatos 
tevékenységeket tudtunk biztosítani. Meg-
tartottuk vállalt értékeinket, a programok 
díjmentességet, a pontos tájékoztatást, a 
megbízhatóságot és hitelességet. A fejlesztő 
pedagógia legfontosabb és legfejlesztőbb te-
vékenysége a játék. Hosszú, szabad, zavar-
talan játék biztosítása, nagy előny. A krea-
tivitás egyik legsarkalatosabb biztosítéka. 

Megvalósítása fenntartása sikerrel járt. 
Lehetőséget találtunk a di� erenciált 
bánásmód megvalósítására. Megvaló-
sult az óvodával való kiegyensúlyozott 
szakmai kapcsolat, mely lehetővé teszi a 
gyermekek „nyomon követését”. Rend-
szeresen és célorientáltan megjelennek 
pedagógiai tartalmú cikkek az érdek-
lődéssel kísért Morzsu oldalunkon, 
mely az együttműködő partnereknek is 
rendelkezésre áll, tájékozódás és a be-
kapcsolódás igényének biztosításával. 
Összességében, tartalmas és jó progra-

mokkal, szakmai terveinket megvalósítot-
tuk. A résztvevők létszáma állandó jelleggel 
változik. Kicsikről lévén szó, a betegségek, 
az időjárás, az otthoni elfoglaltságok egya-
ránt befolyásolják. Híd vagyunk az anyaöl, 
és az intézményes nevelést indító bölcsőde 
és óvoda között. Hisszük, hogy segítjük a 
gyermekek vidám és bátor indulását, a csa-
ládi életből a közösségek felé vezető úton.  

Kiss István Lászlóné Morzsu Egyesület elnöke

A Bátaszéki Székelyek Baráti Köre is delegált futball-
csapatot 2017. április 22-én a Dombóváron megtar-
tott III. Székely Futballtornára. A tornára Bátaszéken 
kívül Dombóvár, Madéfalva, Nagymányok és Som-
berek csapatai neveztek. A végső győzelmet Madé-
falva csapata nyerte el. A Bátaszéki csapat a harma-
dik helyet szerezte meg. A torna legjobb játékosa is 
bátaszéki lett, Kiss Attila személyében. A dombóvá-
riak ismételten biztosították, hogy ez a nap jól teljen 
el. Töltött káposztás vacsorával, és zenés mulatsággal 
zárták a tornát. A Bátaszéki Székelyek Baráti Köre 
köszöni a focistáknak a tornán való részvételt és Pé-
ter Jánosnak, Gelencsér Jánosnak, Péter Gábornak a 
hathatós segítséget.                                            Erős János

Morzsu – híd az anyaöl és az intézményes nevelés közt
Alapszabályunk szerint, egyesüle-
tünk célja a 0-7 év közötti, azon 
csecsemők, kisgyermekek, és szü-

élni szervezett formában. Az 
egyesület célja rendezvények, 
előadások, programok (kirándulás, 

Az egyesület céljául tűzte ki, hogy 
céljait, feladatait megvalósítva, saját 
tevékenységi területén innovációs 

központ és szellemi műhely lesz. 
Fontosnak tartottuk pro� lunk, 

arculatunk bemutatását, a telepü-
lés olvasóközönségének élővé és 

aktuálissá tettük az egyesület facebookos 

Morzsu – híd az anyaöl és az intézményes nevelés közt

SZÉKELY FUTBALLTORNA
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20. alkalommal rendezték meg a Sebes-
tyén Ádám Székely Mesemondó Versenyt, 
Kakasdon 2017. április 8-án. A kezdemé-
nyezés, hogy életben tartsák azt a hatalmas 
mesekincset, mely a bukovinai széke-
lyek közt oly sokáig a hétköznapok ré-
szét alkotta, és amely színes és gazdag 
nyelvjárást őriz, a bonyhádi Hö�er La-
josné Kelemen Emma nevéhez fűződik. 
1991–1997 között hat alkalommal ő ren-
dezte meg a mesemondó versenyt Bony-
hádon. 1998-tól a Székely Szövetség 
felismerte ennek közösségszervező, kö-
zösségmegtartó és értékmentő mivoltát, 
és felvállalta a Sebestyén Ádám Székely 
Mesemondó Verseny szervezését. Az ál-
landóan változó helyszín újabb és újabb 
mesemondókat vonzott. A szövetséggel 
szorosan együttműködve folyamatos kon-
zultációval zajlik a szervezés. A mesemon-
dó versenynek rangja van. A verseny maga 
fontos esemény, éppúgy a hagyományőrző 
csoportok, mint a székely családok életé-
ben. Vannak, akik számára ez az egyetlen 
alkalom az évben, amikor viseletüket ma-

gukra öltik. A résztvevők valamely nép-
dalkör vagy tánccsoport tagjai. „Ma már a 
székelyek is kevesebbet mesélnek. De most 
is vannak, akik szeretnek mesélni, mesét 

hallgatni, sőt azt is tapasztaltam, hogy to-
vábbadják a gyönyörű meséket.˝ Sebestyén 
Ádám ezen gondolataival nyitotta meg a 
XX. Székely Mesemondó Versenyt Illés Ti-
bor, a Bukovinai Székelyek Országos Szö-
vetségének elnöke. Húsz esztendeje min-
den évben elmondhatjuk, hogy népszerű 

ez a megmérettetés 
és napjainkra hagyo-
mánytisztelő kultúránk 
szerves részévé vált. Az idén 54 versenyző 

lépett a zsűri elé. Bátaszékről hét gyerek 
mérettete meg magát: Halbaksz Zsóka, 
Szabó Zsombor, Tóth Alexandra, Tóth 
Kristóf, Pomsár Anna, Matejcsek Míra 
és Molnár Pál. A délutáni döntőbe Hal-
baksz Zsóka jutott be, ahol első helyezést 
ért el. A többiek a délelőtti előzsűrizé-
sen különdíjat kaptak. A huszadik me-
semondó ismételten igazolta a mesék 
üzentét: Menj, Próbáld meg! A népmese 
arra tanít bennünket, hogy bárkiből lehet 
király, ha igaz, bátor és jó. A rossz pedig 
elnyeri méltó büntetését. Ez a népmese 
valódi küldetése, azon kívül, hogy élteti 

az ízes székely nyelvjárást, mesék átadását 
a felnövő nemzedéknek. Ezen munkálkod-
tak a szülők és a felkészítők: Mészárosné 
Pásztor Hedvig, Gaszner Ferenczné és Il-
lésné Erős Ágnes. Ezek a �atalok jó hírét 
vitték nemcsak a székelyeknek, hanem a 
városnak és családjuknak is.          Erős János

A Magyarországi Németek Családfakutató 
Egyesülete (Arbeitskreis ungarndeutscher 
Familienforscher, rövidítve AKuFF) ápri-
lis 8-án, Bátaszéken tartotta idei első talál-
kozóját, amely egyben taggyűlés is volt. A 
Városházán megtartott gyűlésre és szakmai 
napra közel százan jöttek az ország legkü-
lönbözőbb helyeiről. Havasi Szilvia nagy-
szerű háziasszonynak bizonyult a vendégek 
fogadásánál. Dr. Somosi Szabolcs alpolgár-
mester és Riglerné Stang Erika egyesületi 
elnök meleg szavakkal köszöntötték a meg-
jelenteket. Az általános iskolások (Zeyerné 
és Horváthné tanítványai) nagyon szép 
műsort adtak elő németül. A szakmai prog-
ram keretében Szabó Bálint (II. Géza Gim-
názium): A ciszterci rend cikádori apátsága, 
Rudolf László: A bátaszéki római katolikus 
anyakönyvek (1722–1944) számítógépes 
feldolgozása címmel tartott előadást. Az 
ebéd az általános iskola ebédlőjében volt. 
Sebestyén József most is remekelt a kony-
hán: olyan Kraud und Knédlit főzött, hogy 
az igazi német mesterszakácsok is megnyal-

ták volna mind a 10 ujjukat! Sümegi József 
igazgató nagyszerű idegenvezetést tartott a 
vendégeknek, utána pedig Kalmár Éva se-
gítségével a Tájházat, Rudolf László pedig 
a Hermann Egyed Emlékszobát mutatta 
be a csoportnak. Ez idő alatt nyitva volt a 
Turisztikai Információs Pont, ahol sokan 
vásároltak bátaszéki tárgyú ajándékokat. A 
program hivatalos zárása után a vendégek 
közül sokan kilátogattak a Molyhos Tölgy-
höz, mely méltó befejezése volt a jól sikerült 
napnak.                                                              (RLO)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tavaly novemberben alakult meg a Bá-
taszéki II. Pál Pápa Katolikus Karitász 
Csoport, mely segítségével a Bátaszék 
Napsugár Nyugdíjas Egylet áprilisban 
két csomag vetőmagot kapott. Ez úton 
szeretnék megköszönni a Karitász aján-
dékát, melyet Kismődi Ferencné juttatott 
el az egylet tagjainak.          Mezei Bonifácné

Székely Mesemondó Verseny

Bátaszéken találkoztak 
a családfakutatók

„Szép szót, ha oktatnak! Lelket, ha mesélnek! Igazmondó véget mindegyik mesének!”

GYEREKNAP
BÁTASZÉK BESIGHEIM JÁTSZÓTÉR

2017. május 27. szombat 14 órától

P Csináld magad asztali csocsó és bajnokság!
P Mesesátor
P Közlekedési verseny
P Buborékfújó
P Népi fajátékok Moccantó játszóház
P Kindertojás keresés
P Pécsi Ebtanoda kutyás bemutatója

A közlekedési vetélkedő résztvevőit kérjük, 
hogy kerékpárt hozzanak magukkal!

Műanyag palackot, vagy innivalót 
mindenki hozzon magával!

Eső esetén elmarad! 
A változtatás jogát fenntartjuk!

Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete és 
a Keresztély Gyula Városi Könyvtár szervezésében
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H Í R E K

Környékünkön élő jobb sorsot érdem-
lő állatok elhelyezésében, gondozásában 
és gazdásításában a Zöldvölgy Völgységi 
Kistérségi Környezetvédelmi Közhasznú 
Egyesület tagjai nyújtanak segítséget.

A „Bátaszéki mentésre váró kutyák” 
nevű facebook oldal eredetileg azzal a cél-
lal jött létre, hogy az önkormányzat által 
befogott kutyák mielőbb visszakerülhes-
senek a gazdájukhoz, vagy szükség esetén 
új gazdát találjanak nekik. Mindezt azon 
civilek összefogásának segítségével, akik 
szívükön viselik a bajba jutott állatok sor-
sát. Környékünkön azonban ritka, amikor 
a szó szoros értelmében kóbor kutyával 
van dolgunk. Az utcán bóklászó kutyák 
az esetek többségében gazdás állatok, saj-
nos közülük többen vannak, akikről már 
többször is kaptunk bejelentést és rendsze-
resen utcán vannak. Ez veszélyt jelenthet 
a kóborló állatra, a járókelőkre és sajnos 
a szabályosan sétáltatott kutyákra, vala-
mit egyéb állatokra egyaránt. Az interne-
tes oldalon jelzett esetek, telefonhívások 
viszont egyre több esetben meghaladják 
az oldal eredeti célját és tőlünk várnak se-
gítséget az állataikról lemondó, felesleges 

szaporulattól szabadulni kívánó emberek 
is. Több olyan problémát is jeleztek felénk, 
amelyek megoldásában sajnos nem tudunk 
segíteni, hiszen mint civilek, korlátozottak 

a lehetőségeink, a jogaink és a szükséges 
intézkedések hatósági vagy hivatali hatás-
körbe tartoznak. Menhely hiányában a si-
keres gazdásításig ideiglenes befogadókkal 
dolgozunk együtt. Eddig nagyon kevesen 
vállalták ezt a feladatot. A gazdásítás pe-
dig nem könnyű. Néha hónapokba is tel-
het, hiszen � gyelembe kell venni a gazdára 
váró állat fajtájából adódó szükségleteit és 

természetét, hogy a leendő gazdával össz-
hangban tudjanak élni. Ebből következik, 
hogy ideiglenes befogadóink gyakran telt 
házzal működnek. Ezúton is szeretettel 
várjuk azok jelentkezését, akik ideiglenes 
befogadási lehetőségekkel rendelkeznek. 
Az ideiglenes befogadásról: Az ideigle-
nesen elhelyezett állatok gondozásával, 
ellátásával kapcsolatos költségeket és az 
esetleges állatorvoshoz való szállítást a 
Zöldvölgy Völgységi Kistérségi Környezet-
védelmi Egyesület � zeti és rendezi. A be-
fogadótól mindössze biztonságos helyet, és 
emberközeliséget kérnénk, mivel mentett 
állataink gyakran szocializálatlanok, nem 
ismerik a simogatást, szeretetet, törődést. 
Mielőtt elhelyezésre kerül egy-egy állat, 
előre egyeztetett időpontban munkatársa-
ink által felmérésre kerül, hogy a befogadó 
lehetőségei milyen állat fogadását teszik 
lehetővé, hiszen számít, hogy az állat mek-
kora, mennyire barátságos emberekkel és 
esetleg más állatokkal. Jelentkezésüket 
az alábbi elérhetőségeken várjuk: Har-
mat Helga: 20/413-3640, Sándor Károly: 
20/256-0377, vagy e-mail: ideiglenes.bata-
szek@gmail.com.                       Harmat Helga

A kaparó torok, tüsszögés, orrfolyás? A 
tünetek náthára utalhatnak, ám egyálta-
lán nem biztos, hogy megfázásról van 
szó. Kora tavasszal ugyanis a levegőben 
található pollenek már allergiás reakciót 
válthatnak ki. Az általuk okozott panaszok 
hasonlóak a náthához, de azoknál, akik 
érzékenyebbek, akár asztmás rohamok 

is jelentkezhetnek. A leggyakoribb tava-
szi allergének közé tartoznak a nyírfélék, 
(mogyoró, közönséges nyír) a bükkfafélék 
(szelídgesztenye, tölgy) és a szilfafélék. 
Azok, akik ezekre érzékenyek már április-
tól számíthatnak allergiás reakciókra. Az 
allergia leggyakoribb tünetei az orrdugu-
lás, tüsszögés, orr-torok- és szemviszketés, 

könnyezés és orrfolyás, de vannak olyanok 
is, akiknél köhögést, súlyosabb esetben 
asztmás rohamokat is okoznak a pollenek. 
Szeles, száraz időben a panaszok fokozód-
hatnak. Az allergiás tünetek nem múlnak el 
maguktól, sőt ha nem foglalkozunk velük, 
akár súlyos szövődményei is lehetnek. A 
tünetek enyhítéséhez orvosi kezelésre van 
szükség, ezért érdemes allergiavizsgálattal 
megállapíttatni, hogy mely allergének okoz-
zák az érzékenységet. Hogyan enyhíthetjük 
az allergiás tüneteket? Allergiaszezonban 
ne töltsünk sok időt a szabadban, mossunk 
minden nap hajat, a gyógyszeres kezelést 
kezdjük el időben, pollenszezon előtt 2 hét-
tel. Milyen zöldségeket és gyümölcsöket ne 
fogyasszon egy allergiás? Érdemes kerülni 
a mogyorófélék, a tavaszi pollenszezon-
ban, nyírfapollen érzékenységnél a körte, 
barackfélék, kivi, zeller, nyers répa és bur-
gonya fogyasztását. Fűpollen és parlagfű 
szezon idején kerülni kell a paradicsom, 
dinnyefélék, fehérrépa fogyasztását. 

Takácsné Bíró Tímea védőnő

„Bátaszéki mentésre váró kutyák” ideiglenes befogadása

Pollenallergia-allergiás tünetek enyhítése
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I N T E R J Ú

Kardos Tímeát nem kell bemutatni a bá-
taszékieknek. Mindenki tudja rólad, hogy 
kürtőskalács készítéssel foglalkozol. Azt 
viszont kevesen tudhatják, hogy 15 év 
büfé kocsis kalácssütés van mögötted, és 
egy franchise cég beindítása előtted. 

– Hogyan jutottál el a hagyományos kürtős-
kalács készítéstől a Kürtőskalács MIX megal-
kotásáig? A hagyománytól az innovációig?

– Amikor 15 évvel ezelőtt először találkoz-
tam a kürtőskalács készítéssel, azonnal tud-
tam, hogy megérkeztem; amit az azóta eltelt 
idő is igazol. A mai napig minden pillanatát 
élvezem a munkámnak, habár nagyon meg-
terhelő, fárasztó. Amikor mások pihennek, 
én akkor is dolgozom. Az évek során folya-
matos fejlődésen mentem keresztül, aho-
gyan a termékem is, mindig megőrizve az 
autentikus erdélyi ízt. A felmerülő igénye-
ket mindig ki akartam elégíteni, így járnak 
vissza hozzám a vevőim. Meggyőződésem, 
hogy rend, fegyelem, tisztaság és az állandó 
magas minőség a munkám sikerének titka. 
Azonban a magas minőséget folyamatosan 
produkálni nagy feladatot jelent. Nem tit-
kolt célom volt, hogy saját munkámat olyan 
kreatív ötlettel könnyítsem meg, amely le-
hetővé teszi a kiváló minőségű alapanyagok 
felhasználásával a kalács egyszerű és gyors 
elkészítését. Szem előtt tartva a tradicio-
nális, általam készített kürtőskalács tészta 
receptjét alkottam meg több éves munka 
végeredményeként a Kürtőskalács MIX-et, 
amely egyedi, titkos és egy éven át tesztelt 
receptem alapján készült magyar találmány. 

A MIX lényegi részét az adja, hogy minden 
benne van, ami egy kürtőskalács elkészíté-
séhez szükséges, mindössze élesztő és víz 
hozzáadásával elkészül a standard és pré-
mium minőségű tészta, amiből igazi öröm 
a kürtőskalács készítés.

– A Kürtőskalács MIX adta az ötletet a 
franchise cég elindításához?

– Kalácssütő gépeket, kemencéket már 
évek óta forgalmazok. A folyamatos fejlő-
désre való törekvés, a felmerülő igények és 
visszajelzések együtt hozták a Sweeter Kür-
tőskalács franchise cég létrehozását 2016 
novemberében. Amellett, hogy egy komp-
lex megoldást nyújtó webshop, a vásárlók 
akár a fotelből kattintgatva válogathatják 
össze a kürtőskalácsos üzlet elkezdéséhez 
szükséges eszközöket, gépeket, kiegészítő-
ket, olvashatnak és tanulhatnak feltöltött 
tartalmainkból, amelyhez az igazán egye-
dülálló termékem garantálja a minőséget. 

Partnereim nem csak Magyarországon 
vannak, hanem Svájcban, Németországban, 
Ausztriában, Angliában is. Leginkább a kint 
élő magyarok szeretnének kürtőskalácsot 
sütni, én pedig mentorként segítem a kez-
dő vállalkozásaikat. A franchise rendszer 
lényege, hogy a világ minden pontján előál-
lított termék ugyanolyan minőségben kerül 
a fogyasztó elé. Ebben segítenek a partne-
reim, akikkel folyamatos kapcsolatban va-
gyok, tanácsokkal látom el őket és a MIX-el 
garantálom nekik az állandó minőséget.

– A családod támogatja a munkád?
– Édesapám beszélt rá az első kalácsos bü-

fékocsi megvásárlására, és azóta is folyama-
tosan � gyeli a munkám. Amikor előálltam 
a MIX ötletével természetesen szkeptikusan 
fogadta. Egy éven át minden nap lesütöttem 
az éppen aktuális keverékemet és az utolsó 
variációból készült kalácsot elvittem édes-
apámnak kóstolásra. Azt mondta: „Jó, jó! De 
milyen ízt kellene éreznem? Ez pont olyan, 
mint amilyet megszoktam tőled.” Akkor tud-
tam, hogy elkészült a tökéletes MIX. Azóta 
természetesen nagyon büszke, édesanyám-
mal együtt mindenben támogatnak, segíte-
nek. A lányom 18 éves, ő ebben a világban 
nőtt fel, minden mozdulatot ellesett tőlem, 
sokat és szívesen segít, annak ellenére, hogy 
én soha nem erőltettem. Az életem, a mun-
kám ez a cég, amit neki szánok majd öröksé-
gül. Remélem, tud majd élni a lehetőséggel.

– Milyen megvalósításra váró terveid 
vannak még?

– Folyamatosan jönnek az új ötletek, ren-
geteg lehetőséget látok még a továbblépés-
re. Többek között szeretném elkészíteni a 
Diabetikus Kürtőskalács MIX-et, gondolva 
a cukorbetegekre is. Hétköznapokon az in-
ternetes cégem ügyeit intézem, amely mellet 
szeretném beindítani a házhozszállítás szol-
gáltatást. Azt tervezem, hogy Bátaszék 30-40 
km-es körzetében előrendeléssel házhoz szál-
lítom a kész, előre ízesített kürtőskalácsokat.

– Köszönöm a beszélgetést és terveid meg-
valósításához sok siker kívánok!

Aki kedvet kapott egy igazán autenti-
kus erdélyi kürtőskalács elkészítéséhez, 
az megvásárolhatja hozzá a Kürtőskalács 
MIX-et a bátaszéki Turisztikai Információs 
Pontban. Kardos Tímeáról és a kürtőskalács-
ról megtudhatnak többet a www.sweeter.hu 
internetes oldalon.                                      ok

Adunk egy TIP-et!
KARDOS TÍMEA KÜRTŐSKALÁCS KÉSZÍTŐ
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K U L T Ú R A  B Á T A S Z É K É R T

Filmklub
A megújulás jegyében a Bátaszékért Mar-
keting Nonpro� t K	 . elindította útjára 
Filmklub rendezvénysorozatát. Első alka-
lommal Kaszás Géza: A Lovasíjász című 
dokumentum� lmjét vetítették. A nézők 

telefonon tehették fel a � lmmel kapcso-
latos kérdéseiket a rendezőnek, Kaszás 
Gézának. A második alkalommal Bar-
kuti Balázs csodálatos természetfotókkal 
és werkfotókkal érkezett április 20-án a 
csütörtök esti � lmklubra, a Pető�  Sándor 
Művelődési Házba. Májusban kerül a mo-
zikba az a természet� lm, melyet 5 éven 
keresztül forgattak a Gemencben. Az ér-
deklődők Barkuti Balázs élménygazdag 
előadásából kulisszatitkokat tudhattak 
meg a � lm forgatásáról. Gemenc Kö-
zép-Európa legnagyobb ártéri erdeje, mely 
turisztikai szempontból hatalmas potenci-
ált jelent. Ezt a lehetőséget próbálják egyre 
jobban kihasználni azokkal a természeti 
adottságokkal, melyet az ártéri erő adhat. 
Ide nem csak vadászat céljából érkeznek 
vendégek, hanem számos fotós, � lmes 
célpontja a csodálatos vadállomány és táj 
adta lehetőség. A � lmklub alkalmával a 
nézők bepillanthattak a fotózás és � lmezés 
nem mindennapi munkálataiba. A � lm-
forgatás közben olyan pillanatokat örökí-
tettek meg, melyhez több hetes előkészület 
szükséges. Barkuti Balázs állítja, soha nem 
lehet két egyforma felvételt, fotót készíteni, 
éppen emiatt élvezhető, szerethető, de igen 
megterhelő is egyben a fotósok és � lmesek 
munkája. A Filmklub következő alkalma 
május 11-én lesz, amikor egy klímaválto-
zásról szóló � lmet vetítenek: A hülyeség 
kora címmel.

Vers-Város
Városunk programjai közül a költészet 
napi megemlékezés is megújult. A város 
lakói és az oktatási intézmények tanulói 
együttesen szavalták el a Szózat első két 
versszakát, valamint a megyei szavalóver-

seny győztesei egy-egy versel emlé-
keztek József Attila születésnapjára.

„De miért is ünneplünk a mai na-
pon? Mi az apropója annak, hogy 
Magyarországon, április 11-én diá-
kok és felnőttek ezrei ünneplik a ma-
gyar lírát? A választ nemzetünk egyik 
legkiemelkedőbb alakjának, József 
Attilának élete adhatja számunkra. A 
kiemelkedő tehetségű és szorgalmú, 
hányattatott sorsú költő életútja és 
felhalmozott irodalmi értéktára 1964-
ben arra sarkallta a magyar embere-
ket és az egész nemzetet, hogy szü-
letésének napján fennen ünnepeljük 
a magyar költészet napját. Ebből az 
alkalomból minden évben különbö-

ző irodalmi rendezvényekkel tisztelegnek az 
iskolákban, a civil társadalomban pedig iro-
dalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, 
költőtalálkozókkal- és versenyekkel tiszteleg-
nek a magyar líra előtt. József Attila költészete 
forradalmat jelentett a magyar irodalom tör-
ténetében. Öröksége sok évtizedre meghatá-
rozta a magyar költészet tendenciáit. Ahogy 
minden igazán nagy alkotó esetében, úgy az 
övében is azt látjuk, hogy több mint 100 év-
vel születése után legalább annyi újdonságot 
tud mondani, mint a megelőző évtizedekben. 
Hegedűs Géza, író, költő így fogalmazott Jó-
zsef Attiláról: „Minden, ami a költészetünk-
ben addig volt, beleolvadt József Attilába; 
minden, ami azóta van, vele kezdődik”.

Selyemfestô
Borbás Andrea, selyemfestő kiállítását ápri-
lis 22-én, a Föld Napján nyitotta meg dr. Bo-
zsolik Róbert polgármester. Köszöntőjében 
beszélt a természettudatosság, a természet-
védelem fontosságáról, melynek bátaszéki 
jelképe a több száz éves molyhos tölgy, va-
lamint elmondta, hogy ez a kiállítás az első 
megnyilvánulása annak a szándéknak, ami 
a jövőben folyamatosan képzőművészeti 
alkotásokkal töltheti meg a művelődési ház 
kiállítótermét. Izsák Mónika, a Bátaszékért 
Marketing Nonpro� t K	  ügyvezetője az 
alkotót méltatva kiemelte, Andrea autodi-
dakta művész, alkotásain örömteli élmény 
felfedezni a fejlődés, a változás, a színesedés 
egyes állomásait, megtisztelő munkáin ke-
resztül betekintést nyerni ebbe a személyes 
folyamatba. Borbás Andrea a képeit bemu-
tatv a beszélt az általa kifejlesztett selyem-
festő technikáról, aminek a lényege, hogy a 
napsugarak hatására rögzülnek a növények 
lenyomatai és a színek az anyagon, így jele-
nítve meg a képeken a természet nyújtotta 
szépséget. A megnyitót Papp-Csővári Dóra 
Viktória, Bozsolik Zsó� a és Elekes Fanni 
fuvolatriójának műsora zárta, a felcsendülő 
dallamokkal ünnepi hangulatot teremtve a 
harmóniát sugárzó alkotások között. A ki-
állítás előzetes bejelentkezéssel megtekint-
hető a bátaszéki Pető�  Sándor Művelődési 
Ház kiállítótermében 2017. június 16-ig.
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P R O G R A M A J Á N L Ó

Május 11. csütörtök 18.00 óra
FILMKLUB – A HÜLYESÉG KORA
Helye: Pető�  Sándor Művelődési Ház

További információk: 
Izsák Mónika 74/493-690

Május 12. péntek 8.00 órától
KÖNYVBARÁT KLUB 

KIRÁNDULÁSA PÉCSRE
További információ: 

Csiki Béláné, 30/328-9109

Május 13. szombat, 10.00 órától
X. BÁTASZÉK TRIATLON KUPA

Helye: Bátaszéki Városi Uszoda
További információ: Czencz Péter, 

czenczpeter@gmail.com

Május 18-19. csütörtök-péntek, 
9.00-15.30 óráig
EGÉSZSÉG NAP

Helye: Bátaszék Védőnői Szolgálat
További információ: 

Cyto Prev 74/492-258

Május 18. csütörtök, 18.00 óra
AZ ELŐREFORMÁCIÓ 500 ÉVE 

– Töttős Gábor előadássorozata
Helye: Pető�  Sándor Művelődési Ház

További információ: 
Ócsai Krisztina, 74/493-690

Május 19. péntek, 17.00 óra
MINDEN, AMI CHILI 

– BÁRDOS VIKTORRAL
Helye: Keresztély Gyula Városi Könyvtár

További információ: 
Sági Lajosné, 74/491-076

Május 20. szombat 14.00-18.00 óráig
MOLYHOS PIKNIK

Helye: Orbán hegy, Molyhos Tölgy
További információk: 

Kalmár Éva, 74/493-690

Május 20. szombat 10.00 óra
LABDARÚGÁS 

Bátaszék – Kakasd U16 mérkőzés
Helye: Vicze János Városi Sportpálya

További információk: 
Dorn Ernő 30/212-3675

Május 22-június 1. között az Óvodában
GYERMEKHÉT

Helye: Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde

További információ: Simon Csabáné, 
74/591-003

Május 23. kedd, 14.00 órától
IVÓNAPI ÜNNEPSÉG A NAPSUGÁR 

NYUGDÍJA EGYLETTEL
Helye: Pető�  Sándor Művelődési Ház
További információ: Mezei Bonifácné, 

20/455-7762

Május 25. csütörtök, 18.00 óra
ORBÁN NAP – MISE
Helye: Orbán Kápolna

További információ: Sümegi József, 
30/688-8425

Május 25. csütörtök 9.00 óra
RELL KATA KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
Helye: Gondozási Központ Idősek Klubja

További információ: Hódi Katalin, 
74/491-706

Május 27. szombat, 14.00 órától
VÁROSI GYEREKNAP

Helye: Besigheim Játszótér
További információ: Simondi Zita, 

20/551-4402, Sági Lajosné, 74/493-076

Május 30. kedd, 14.00 órától
II. NEGYEDÉVES SZÜLINAPOK 

ÜNNEPLÉSE
Bátaszék Napsugár Nyugdíja Egylettel

Helye: Pető�  Sándor Művelődési Ház
További információ: Mezei Bonifácné, 

20/455-7762

Június 1. csütörtök 16.00 óra
PEDAGÓGUSNAP – SZÍNHÁZ

Helye: Pető�  Sándor Művelődési Ház
További információ: 

Kalmár Éva, 74/493-690

Június 1. csütörtök 9.00-16.00 óráig
VÉRADÁS

Helye: Bátaszék Városháza, Házasságkötő 
terem. További információ: 

dr. Kovács Klára, 30/937-1929

Június 4. vasárnap, 10.00 óra
LABDARÚGÁS 

Bátaszék – Majos U16 mérkőzés
Helye: Vicze János Városi Sportpálya

További információk: 
Dorn Ernő 30/212-3675

Június 4. vasárnap 14.00 órától
PÜNKÖSDI RÉTESFESZTIVÁL

Helye: Bátaszék, Piac tér
További információk: Riglerné Stang 

Erika, 20/397-7576

Minden hétfőn 19.00-20.00 óráig
AEROBIK 

Helye: Pető�  Sándor Művelődési Ház
További információ: Mihály Nóra, 

30/493-7339

Minden kedden 17.00-19.00 óráig 
VARRÓKÖR

Helye: Keresztély Gyula Városi Könyvtár
További információ: Sági Lajosné, 

74/493-076

Minden kedden 18.00-19.00 óráig
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA

Helye: Bátaszéki Sportcsarnok, tükrös 
terme. További információk: 

Mészárosné Székely Viola, 30/937-2963

Minden szerdán 17.30-18.30 óráig
ZUMBA

Helye: II. Géza Gimnázium
További információ: Bodor Andrea, 

30/366-0688, Boda Boglárka 20/224-8103

Minden csütörtökön 18.00-19.00 óráig
GYÓGYTORNA

Helye: Bátaszéki Sportcsarnok, 
tükrös terme

További információ: 
Dózsa Attiláné, 30/215-3886

Minden pénteken 17.30-18.30 óráig
PILATES

Helye: Bátaszéki Sportcsarnok, 
tükrös terme

További információ: 
Istvánovics Ildikó, 30/777-5621

PROGRAMAJÁNLÓ
M Á J U S – J Ú N I U S  H Ó N A P B A N 
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Bátaszéki

Pünkösdi Rétes
és Sörfesztivál

9:45  A Bátaszéki I� úsági Fúvószenekar térzenéje a 
templomkertben

14:00  A Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület, 
a Bátaszéki Felvidék Egyesület, a Bátaszéki 
Székely Unokák és az Első Bajai Rétesház által 
készített rétesek árusításának kezdete.

14:00  Pünkösdölés – kulturális program a Piactéren 
felállított szabadtéri színpadon

FELLÉPÔK Bátaszéki I� úsági Fúvószenekar, 
Dunaszekcsői Fúvószenekar, Schomberger 
Dorfmusikanten fúvószenekar, Véméndi 
Fúvószenekar, Dunaszekcsői Német Nemzetiségi 
Tánccsoport, Heimat Német Nemzetiségi 
Tánccsoport és utánpótlás csoportja, Bátaszéki Felvidék Néptánc Együttes, 
Bátaszéki Városi Óvoda német nemzetiségi csoportja

17:30-19:00 Molnár György lyra díjas harmonikaművész 
és koncertzenekarának műsora

P R O G R A M A J Á N L Ó

2017. június 4.

A rendezvényre a belépés díjtalan!
A változtatás jogát fenntartjuk. 
Rossz idő esetén a program a művelődési házban 
kerül megrendezésre. 
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Nyitott Tájház
A Magyarországi Tájházak Szövetsége felhívá-
sára csatlakozott a bátaszéki Tájház az 5. Tájhá-
zak Napja programhoz, melyet 2017. április 22-
én tartottak. Alkalmat kívántak teremteni arra, 
hogy az év egy napján tájházaink az érdeklődők 

�gyelmének középpontjába kerülhessenek, a 
megszokott látnivalók mellett izgalmas, színes 
programokkal, kuriózumnak tekinthető egyedi 
lehetőségekkel tárják ki kapuikat a látogatók 
előtt. Ez a nap, a Tájházak napja remek lehe-
tőség, hogy a hosszú tél után, a tavasztól őszig 
tartó nyitva tartás kezdetén kiemelt �gyelmet 
fordítsunk saját szűkebb pátriánk egykori élet-

módjára, paraszti világaira, és mindarra, ami 
a hagyományos tudásból ma is hasznosítható, 
újraélhető modern világunkban is. Szombat dé-
lelőtt a bátaszéki Tájház is ingyenes tárlatveze-
téssel és nyitott kapuval várta az érdeklődőket.

Rendkívüli ünnepi megemlékezést tartottak 
a Pető� Sándor Művelődési Házban április 
5-én, kedden délelőtt Zádor Jenő halálának 
40. évfordulóján. Dr. Bozsolik Róbert, Báta-
szék polgármestere köszöntötte az illusztris 
vendégeket és a megjelent közönséget. A 
bátaszékiek mindig is közösségben gondol-
kodtak, ezért maradhattak fenn. Büszkék 
lehetnek az épített értékeikre és azokra az 
emberekre, akik elvitték magyarságunk és 
városunk hírnevét a világba. Zádor Jenő is 
ilyen személyiség volt, aki soha nem tagadta 
meg származását. Világhírű zeneszerző- és 
hangszerelőként a mai napig mi is büszkék 
lehetünk rá. A köszöntő után Izsák Mónika, 
a Bátaszékért Marketing Nonpro�t K	. ve-
zetője felolvasta Geiger András, a Mensch 
Nemzetközi Alapítvány elnökének levelét, 
melyben megköszönte a városnak Zádor 
Jenő emlékének ápolását. Majd ezt köve-
tően Bokor Balázs, Magyar Hollywood Ta-
nács elnöke felolvasta angolul és magyarul 
is Les Zádor, Zádor Jenő �ának üdvözlő 
szavait. Bokor Balázs képekben mutatta be 
a Magyar Hollywood Tanács munkáját. A 
tanács 2016-ban jött létre civil szervezet-
ként, mely Hollywoodhoz köthető magyar 
�lmes vonatkozások minél szélesebb körben 
való megismertetését tűzte ki célul. Számos 
érdekességet árult el a �lmipar nagyjairól. 

Elmondta, hogy rendkívül sok magyar szár-
mazású �lmes szakember dolgozott, illetve 
mai napig dolgozik Hollywoodban. 1933 
óta kiosztott Oszkár Díjak között 39 magyar 
érintettségű, illetve 24 magyar származású 
�lmes kapott eddig csillagot a hollywoodi 
Hírességek sétányán. Majd részletesen be-
mutatta Zádor Jenő életét és munkásságát. 
Kerekasztal beszélgetésben Pannóniay Bog-
lárka, stúdióvezető-rendező-producerrel, 
Jákó Krisztina énekművésszel és Alekszand-
ra Manea fotóssal beszélgetett Bokor Balázs 
�lmről, zenéről, képekről. Ezzel felkeltve az 

érdeklődést a nézők számos kérdést tettek fel 
a �lmes szakembereknek. Az eseményen sok 
�atal is részt vett, akiknek egy Zádor – Totó-
val kellett megmutatniuk mennyire ismerik 
zeneszerző életét. Az első három helyezett 
emléklapot kapott a Magyar Hollywood Ta-
nácstól, valamint egy könyvet Bokor Balázs: 
Az én Hollywoodom címmel. A nyertesek: 
Széles Tamás, Tanner Sára és Gál Péter vol-
tak, akiknek ez úton is gratulálunk. Az ün-
nepi alkalom zárásaként megkoszorúzták 
Zádor Jenő emléktábláját a Pető� Sándor 
Művelődési Ház falán.

K U L T Ú R A  B Á T A S Z É K É R T

Hollywood – Túra

Tájékoztató
2017. május 6-28-ig a Pető� Sándor Műve-
lődési Házban felújítás miatt a nagyterem 
nem használható. Megértésüket köszönjük!

Kedves Anyukák! 
Molyhos Játszóházunk gyermekfelügye-
lete érdeklődés hiányában megszűnik 
május 1-jével. A jövőben, más formában 
és keretek között időszakos gyermekfog-
lalkozásokat szervezünk majd, melyre 
szeretettel várjuk a gyermekeket. Ez úton 
szeretnénk megköszönni a felajánlott já-
tékokat, eszközöket, melyeket továbbra 
is a gyermekprogramok alkalmával fo-
gunk használni a Pető� Sándor Művelő-
dési Házban.
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O K T A T Á S

M INI MATINÉ AZ ÓVODÁBAN

Bár az óvoda egész évben, szünetek nélkül 
működő nevelési intézmény, az iskolai szüne-
tek mégis hatással vannak az óvoda életére is. 
Ilyenkor kevesebb csemetét hoznak a szülők 
óvodába, ezért a csoportok létszáma lecsökken, 
nem összeszokott közösségben töltik a napot a 
gyerekek. Hogy a megváltozott környezet elle-
nére a kicsik jól érezzék magukat, ezért ilyen-
kor olyan elfoglaltságokat szervezünk, amely 
különleges, érdekes, nem megszokott számuk-
ra. Így történt ez április 13-án és 18-án is. A 
húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó tevékenysé-
gek határozták meg e két nap eseményét. Az 
aulában vendégünkkel, Kismődi Ritával közös 
kézműves foglalkozáson készítettek csibét, 
nyuszit, melyet aztán haza is vihettek. A haté-
konyabb munka érdekében két csoportra oszt-
va vettek részt az ovisok a foglalkozáson, így le-
hetőség volt arra, hogy mindnyájan az életkori 
sajátosságaiknak megfelelő munkát végezzék 
el. Másodjára vendégségben jártunk a szom-
szédos tűzoltóságon, ahol Storcz Gábor tűzoltó 

vendégei lehettünk. Történt itt „mocsárjárás”, 
célba lövés vízsugárral, és a tűzoltóautóba is 
beszállhattak a gyerekek. A legvégén a bátrab-
bak a magasból leugorhattak a légpárnára is. 
E két nap vidám hangulatban telt, mely során 
nem csak élményekhez jutottak gyermekeink, 
hanem tanulták a közösséghez való alkalmaz-
kodást is.

GYERMEKHÉT

Május 22. hétfő: Áprily Géza előadóművész 
magyar és német nyelvű zenés, tavaszváró mű-
sorának aktív részesei lehetnek óvodásaink, 
melynek helyszíne az aula.

Május 24. szerda: Csoportkirándulásokat 
szervezünk a Duna- Dráva Nemzeti Parkba, 
Mórágyra, és a város környékére.

Május 25. csütörtök: Közösen kirándulunk 
az Orbán- hegyre a molyhos tölgyhöz, ahol 
az Orbán naphoz kapcsolódó hagyományokat 
elevenítik fel német nemzetiségi csoportjaink. 

Május 26. péntek: Évzáró, ovis ballagás.
Június 1. csütörtök: Mini vidámpark.

vendégei lehettünk. Történt itt „mocsárjárás”, 

ÓVODAI HÍREK
Bátaszéki Mikrotérségi 

Óvoda és Bölcsőde
7140 Bátaszék Hunyadi u. 

44/A. • OM: 202011
Telefon: 74/591-003 • Fax: 

74/591-004 • E-mail: titkar-
sag@bap-ovoda.t-online.hu

Kedves Anyukák és Apukák!
Sok szeretettel várjuk azokat a szülő-
ket és bölcsődés korú gyermekeiket, akik 
igényt tartanak a bölcsődei szolgáltatásra a 
2017/2018-as nevelési évben.

A bölcsődei nevelési év szeptember 1-től a 
következő év augusztus 31-éig tart.

Kérjük, minél előbb jelezzék felvételi szán-
dékukat attól függetlenül, hogy a gyermekek 
felvétele és jelentkezése egész évben folyama-
tosan, a szabad férőhelyek szerint történik.

Helye: Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde 7140 Bátaszék, Perczel u. 1.

A felvétel elbírálásához szükséges egyéb 
információkat, nyilatkozatokat a szülőknek 
írásos formában kell megtenniük, melyről 
további tájékoztatást a helyszínen adunk.

D OROT T YÁS H Í R E K
Jékely Zoltán szavalóverseny

Iskolánk humán munkaközössége az idei tan-
évben is megrendezte – immár 26. alkalommal 
– hagyományos, Jékely Zoltánról elnevezett sza-
valóversenyét. A résztvevők a korábbi évekhez 
hasonlóan két korcsoportban, 5-6. illetve 7-8. 
osztályos tanulóként indultak a megmérette-
tésen.  A kiírás szerint két magyar költeményt 
kellett elődni . A zsűrinek –  melynek tagjai  Sági 
Lajosné, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár ve-
zetője, illetve Kemény Lajosné és Doszpod Judit, 
iskolánk egykori és jelenlegi dolgozói– 16 sza-
való előadása közül kellett, hogy kiválasztania a 
győzteseket, akik májusban a bonyhádi megyei 
döntőn képviselhetik iskolájukat. Mészáros Ist-
ván igazgató úr szép gondolatokkal nyitotta meg 
a versenyt, mely során a tanulók tanúbizonysá-
got adtak arról, hogy a költészet, a szép vers a 
mai, modern világban is része kell, hogy legyen 
életünknek, kultúránknak. A színvonalas előa-
dások meghallgatása után a zsűri kiválasztotta 
a helyezetteket, akik könyvjutalomban részesül-
tek, illetve minden résztvevő emléklapot kapott. 
A várdombi, mórágyi és több szekszárdi iskolá-
ból érkezett versmondók mellett természetesen 
a mi diákjaink is megmutatták tudásukat. Az 
eredmények: 5-6. évf.1. Zemánn Éva (Szekszárd, 

Gyakorló) , 7-8. évf. 1. Krutki Evelin (Mórágy), 
2. Palkó Teréz (Mórágy), 3. Bojás Eszter (Báta-
szék).                                  Péter Gábor humán mk.vez.

2016/17-ES TANÉV TAVASZI – 
TANULMÁNYI VERSENYE 

Második évfolyam helyesírás: 1. Szénási Jáz-
min 2/c, Szabó Anna 2/c, 2. Puskás Donát 
2/c, Mattenheim Liza 2/c, 3. Csillag Nóra 2/b, 
Molnár Erna 2/c. Matematika: 1. Puskás Do-
nát 2/c, Hefner Zsó� a 2/c, 2. Kórodi Réka 2/c, 
3. Szénási Jázmin 2/c. Német: 1. Lengyel Ákos 
2/c, 2. Hegedűs Barbara 2/b, 3. Süli Áron 2/c.

Harmadik évfolyam helyesírás: 1. Vi-
da-Szaksz Lili 3/b, 2. Bátai Boglárka 3/c, Pé-
ter Olivér 3/c, Hauwasser Sára 3/b. 3. Loboda 
Anna 3/b. Matematika: 1. Bozsolik Sarolta 
3/c, 2. Vida-Szaksz Lili 3/b, Kovács Sándor 3/c, 
Barabás Levente 3/b, 3. Zörényi Dávid 3/b. Né-
met: 1. Péter Olivér 3/c, 2. Storcz Boglárka 3/c, 
3. Bozsolik Sarolta 3/c, Kardos Nándor 3/c. Kü-
löndíj: Hefner Balázs 3/c.                      iskolavezetés

Szakmák Éjszakáján jártunk

Sokféle éjszaka van, múzeumok, kutatók éjsza-
kája, miben különbözik ettől a Szakmák Éjsza-

kája? Sokban. Nem csak színes és szórakoztató 
programokat kínálnak, hanem elénk tárják a 
szakmák világát. Egy éjszaka alatt végigjárhat-
tuk a szakképző iskolákat, a velük együttmű-
ködő sikercégek rejtett világát, megnézhettük, 
melyik foglalkozás mit takar. Iskolánk volt 
diákjai segítségével belepillanthattunk a keres-
kedők világába, megtudtuk mi a feladata egy 
pénztárosnak, logisztikával foglalkozónak, tu-
risztikát tanulónak. Kóstolhattunk, találgattuk 
nemzetek ételeit, tapogattunk bekötött szem-
mel, és ezekért Batkákat szereztünk, amivel egy 
zsákbamacska játékban vettünk részt ajándéko-
kért. A vendéglátósok terülj, terülj asztalkám-
mal vártak bennünket, volt torta-túra, grillezés, 
marcipándísz készítés és fagylaltkóstolás. Az 
egészségügyisek tanítottak csecsemőgondozást, 
elsősegélynyújtást, a bátrabbak vért vehettek és 
megismerhették a beteg szimulátorok haszná-
latát. Tanulóinkat a Bozsolik Ákos, Gerencsér 
Gellért, Sánta Barbara és Rózsa Krisztina által 
alkotott csapat képviselte a Szakmák Éjszakája 
versenyén. Autószerelésből, robotirányításból, 
elektronikai áramkörök szereléséből, amőba 
játékból, szakmákhoz kapcsolódó szerszámok 
felismeréséből mutatták meg tudásukat. Kö-
szönjük a szervezőknek a színvonalas progra-
mot és lehetőséget.                                           7/b
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O K T A T Á S

Április 5-én a Pető�  Sán-
dor Művelődési Házban 

az érdeklődő gézás diákok dr. 
Somosiné Kispál Gabriella tanárnő kísé-
retével részt vettek a Magyar Hollywood 
Tanács és Bátaszék Város Önkormányzata 
által rendezett Zádor Jenő emléknap ese-
ményein. Halálának 40. évfordulója alkal-
mából érkezett Bátaszékre a Hollywood 
Túra. Április 7-én a Szekszárdi Munkaügyi 
Központ munkatársai tartottak tájékoztatót 
az ügyintézéssel kapcsolatban a végzős ta-
nulók számára. Április 11-én Bátaszék Vá-
ros Önkormányzata, a Kanizsai Dorottya 
Általános Iskola és a II. Géza Gimnázium 
rendhagyó programmal, a Romkertben 
egy nagyszabású közös szavalással emlé-
kezett meg a magyar költészet napjáról. 
Április 20-n a történelemórákon a szakta-
nárok megemlékeztek a holocaust áldozata-
iról az emléknap alkalmából. Április 25-én 
rendezték Bonyhádon, a Solymár Imre Vá-
rosi Könyvtár által meghirdetett „Múltba 
néző” című levelezős verseny döntőjét. 
Az idei verseny témája a Rákóczi-szabad-

ságharc volt. A levelezős fordulók alapján 
15 tanulót hívtak meg a szervezők a döntő-
be, közülük nyolcan a II. Géza Gimnázium 
tanulói voltak. Dr. Somosiné Kispál Gabri-
ella tanárnő tanítványai közül bejutottak a 
10.A osztályból: Csankó Dorottya, Faragó 
Fanni, Fodermayer Eszter, Tanner Sára, 
Kiss Boglárka, Péter Albert tanár úr tanít-
ványai közül  Szekeres Alíz (11.B), Ember 
Diána Magdolna és Rauch Norbert (12.A). 
Ugyancsak Bonyhádon rendezték meg 
április 26-án a „Leseratte” német nyelvű 
egyéni levelezős verseny döntőjét. Az öt 
levelezős forduló alapján 14 tanulót hívtak 
meg a döntőbe, közülük 3 fő a bátaszéki 
gimnázium tanulója volt: Göttlinger Laura, 
Schroth Anna és Mátrai Evelin (9.A). Felké-
szítőjük Sümeginé Szép Mária tanárnő volt. 
Mindkét verseny eredményeiről a lapzárta 
miatt a Cikádor újság következő számában 
fogunk beszámolni. Április 26-án a II. Géza 
Gimnázium értesítést küldött azoknak az 
általános iskolai tanulóknak és iskolájuk-
nak, akik a 2017/2018-as tanévre felvételt 
nyertek.                                         Horváth Jánosné

GÉZÁS HÍREK
dor Művelődési Házban 

CYTO PREV
EGÉSZSÉGNAP

Bátaszék Védőnői Szolgálat
2017. május 18. és 19. 9–15.30 óráig

Bátaszék, Budai u.61.

INGYENES VIZSGÁLATOK: 
RÁKSZŰRÉS
•  cytológiai kenetvétel a méhnyakról
•  kétkezes tapintásos vizsgálat (méh, pete-

fészek állapota)
•  az emlők tapintása
•  a szájüreg vizsgálata
•  bőrdaganatszűrés

Térítéses vizsgálatok: 
SZÍV- és ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK 
RIZIKÓFAKTORAINAK SZŰRÉSE
•  testsúly, testmagasság, haskörfogat mérése
•  testzsír, testtömegindex (BMI) 
 meghatározása
•  vércukormérés
•  a vér teljes koleszterinszintjének mérése
•  vérnyomás- és pulzusmérés

Térítési díj: 1500Ft
A vizsgálatokat DR. TÓTH JÁNOS 
nőgyógyász-onkológus főorvos és 

a Cyto-Prev K	 . munkatársai végzik.

Minden kedves érdeklôdôt 
szeretettel várunk!

VÉRADÁS – Minden csepp számít!
Véradásra várnak mindenkit, aki a 18. életévét betöltötte és szeretne segíteni! 

2017. június 1. csütörtök, 9.00-16.00 óráig, Bátaszék Városháza Házasságkötő termében. A véradáshoz szükséges doku-
mentumokat (személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ kártya) hozza magával. A rendkívüli, június 2-i véradás elmarad!

„Gyakran az igazi tudás elbújik, mint egy bú-
vópatak, és generációk adják át egymásnak 
anélkül, hogy tudnák, igazából mit jelent. 
Aztán egyszer csak előbukkan a föld alól és 
előhozza rejtett kincseit, néha teljesen várat-
lan helyen.” (Albért Miklós matematikus) 

Ezek a sorok a hagyományokról, a ge-
nerációk közötti együttműködésről, az 
értékek átadásáról is szólnak. Az idős ge-
neráció tisztelete rendkívül fontos a � a-
tal nemzedékek számára, hiszen e nélkül 
nem beszélhetünk kultúráról, illemről, 
tudás – átadásról. A Föld Napja program-
hoz is azért csatlakozunk évről-évre, hogy 
letegyük voksunkat az értékőrzés mellett. 
A már harmadik éve meghirdetett rajzpá-
lyázatra idén, több mint 150 alkotás érke-

zett. Óvodásoknak, iskolásoknak, és 70 év 
feletti időseknek is volt mondanivalójuk 
a témával kapcsolatosan. Fő támogatónk 
a Bát-Grill K	 . További támogatóink: Vi-
rágmozaik, Tercia étterem, Caryon Ku-
tyaszertár, Ciron papírbolt. Köszönjük a 
sok-sok segítséget! A díjazottak névso-
ra: Óvodások I. csoport: Felkert Lara 1., 

Mátyás Míra 2., Kökönyei-Tóth Barnabás 
3., Katica csoport különdíj. Óvodások II. 
csoport: Márton Alíz 1., Hajdú Gerda 2., 
Vörös Botond 3., különdíj: Péter Gábor. 
Iskola alsósok I. csoport: Papp Kata 1., 
Siklósi Dóra 2., Miklós Krisztofer 3. Isko-
la alsósok II. csoport: Kolompár Ti� ani 
1., Nagy Alexandra Panka 2., Simó Flóra 
3., különdíj: Gondos Zoltán. Iskola felső-
sök I csoport: Komonyi Orbán Balázs 1., 
Molnár Ivett 2., Vavrek Kinga 3., különdíj: 
Márton Gyula. Iskola felsősök II csoport: 
Tanner Tábita Golda 1., Palásti Anna 2., 
különdíj: Szabó Bence. Felnőttek: Vlasits 
Istvánné, Molnár Imréné, Istenes Károly, 
Czebe Jánosné. Köszönjük a zsűrinek: 
Görcs Péternek, Wetzl Juditnak, Székely 
Lázárnak.                                              -Hódi- 

SZÉPKOR
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V A L L Á S

Vallásos családban nevelkedtem. 
Fiatal felnőtt koromban azonban 
teljesen elfordultam Istentől. Hosszú 
évtizedekig tagadtam Isten létezését 
is. Az életem során nem is kerestem 
a hozzá vezető utat. A hívő barátom 
azt mondta nekem, hogy el fog vesz-
ni a lelkem. Mire én azt feleltem, 
hogy nincs is lelkem. Sok időnek 
kellett eltelnie, hogy rádöbbenjek, 
hogy milyen igazat mondott. 54 éves 
koromban – a lányom hívására – na-
gyon nehezen léptem át életemben 
először az Imaház küszöbét. Nagyon 
nagy fenntartásokkal, de többször 
elmentem egy előadássorozatra, 
majd fér� körre és istentiszteletre 
is. Eleinte az ének, a zene, az öröm és a 
barátságos fogadtatás miatt jártam. Sok 
kedd esti beszélgetés, vitatkozás után a 
meggyőző és hiteles érvek által – amelyek-
nek mindig a Biblia volt az alapja – kezdett 
az én véleményem is megváltozni. Elkezd-
tem naponta imádkozni és a Bibliát olvasni. 
Folyamatos imádkozások alatt egyszer úgy 
kezdtem érezni, hogy egyre közelebb kerü-
lök Istenhez, mintha fogná a kezemet és ve-
zetne. Továbbra is eljártam az alkalmakra, 
de már nem a zene, a barátság fogott csak 
meg, hanem az Úr jelenléte. Ez a változás a 
környezetemnek is feltűnt. Sokkal jobban 
oda� gyelek másokra, érzékenyebb lettem 
az emberek érzéseire. Nagyon meghatározó 
volt számomra a változás időszaka. Sokszor 
gondolkodtam azon, hogyan is találhattam 
rá az Atyára, én, aki még a létezését is ta-
gadtam. „De szoros az a kapu, és keskeny 
az az út, amely az életre visz, és kevesen 
vannak, akik megtalálják azt.” (Máté 7, 
14) Számomra szinte felfoghatatlan, hogy 
én is a kevesek közt lehetek. Hívő barátom 
nagy meglepetéssel, de örömmel fogadta a 
megtérésemet. Nagyon fájt visszagondol-
ni, hogy ő hányszor beszélt nekem Jézus 
megváltó áldozatáról, és én hányszor uta-
sítottam el az üzenetet. De Urunk számára 
nincs hiábavaló munka, és főleg nincs le-
hetetlen. Mert, amit én úgy érzetem, hogy 
elutasítok, az táptalajra talált a lelkemben. 
Amikor hosszú gondolkozás után oda szán-
tam magamat az Úrnak és meghoztam a 

döntést, hogy megkon� rmálok. Fel-
hívtam a kollégámat, elmondtam neki 
a jóhírt, és mondtam neki, hogy a lel-
kem meg van mentve. Hálás vagyok, 
hogy Húsvétkor kon� rmálhattam, 
mivel Jézus vére engem is megtisztított 
és elvette bűnömet a kereszten, így a 
feltámadása által én is új életet kaphat-
tam már itt e földi létem során. Áldom 
az Urat, hogy, mint jó pásztor engem is 
megtalált, vállára vett és hazavitt nyájá-
hoz, és ezentúl hozzá tartozom.

Marosi János, mozdonyvezető, 
felnőtt kon� rmandus

is. Eleinte az ének, a zene, az öröm és a 

REFORMÁCIÓ 500: KIÉRDEMLED 
VAGY SZERETETBŐL KAPOD?! – „Az 
Isten Fiába vetett hitben élek, aki szere-
tett engem, és odaadta magát érettem. 
” (Galata 2,20b) JÓ CSELEKEDETBŐL 
FAKADÓ ÉRDEMBŐL VAGY SZERE-
TETBŐL FAKADÓ KEGYELEMBŐL le-
hetünk igazak Isten előtt? Melyik apához 
tudod hasonlítani inkább Isten Fiát, az 
Urat az előbbi igéből? 1. Akinek ki kell ér-
demelni a szeretetét, aki csak akkor szeret, 
ha engedelmeskedsz neki. 2. Aki szeret, 
akármilyen is vagy, de mégis az áldozatos 
szeretete megváltoztat, és egyre inkább en-
gedelmeskedővé leszel. Ezt a két utat látjuk 
bemutatva a Bibliában. 1. A TÖRVÉNY 
CSELEKEDETEIBŐL VALÓ MEGIGA-
ZULÁS ÚTJA = az a hitrendszer, amikor 
valaki az Isten törvényének megtartásá-
ból reméli az üdvösséget, a megigazulást 
(gyakorlatilag minden vallás alapelve ez, 
kivéve a biblikus keresztyénségét). A Biblia 
alapján az Úr Jézuson kívül egy ember sem 
tud ezen az úton megigazulni. 2. A JÉZUS 
KRISZTUSBA VETETETT HIT ÚTJÁN 
VALÓ MEGIGAZULÁS = az evangélium 
része, mely szerint Isten a Krisztusban hí-
vőket igaznak nyilvánítja Krisztus helyettes 
áldozatáért és igazzá is teszi (megszentelő-

dés). Aki az Úr Jézushoz fordul, az megi-
gazul. Te melyik úton keresed Istent? Ha 
nagypéntek és húsvét üzenete megérintett, 
mit gondolsz, mit kellene válaszolnod 
Neki e szeretetre, kegyelemre? Bővebben 
érdekel, akkor ajánljuk az igehirdetéseket: 
www.youtube.com/user/abreformatus. 
SZABADDÁ ::: A GALATÁKHOZ ÍRT 
LEVÉL MAGYARÁZATA. Ez az a bibliai 
könyv, ami röviden és tisztán elmondja, 
hogy hogyan leszel szabad és igaz Isten 
előtt. HITOKTATÁS: 2017/18-as tanév-
re minden érdeklődő gyermeket szívesen 
várunk a zenés – beszélgetős – lelkileg 
tartalmas alkalmainkra. Beiratkozás az 
iskolában az iskola szervezése szerint. Vá-
runk családoddal: ISTENTISZTELET ÉS 
GYERMEKALKALOM vasárnap 10:30. 
A hétköznapokban befogadó közösség 
vár minket. Gyülekezeti hírek, esemé-
nyek: www.facebook.com/bataszekrefor-
matus Áldott pünkösdöt kíván a reformá-
tus közösség!

AB.REF HÍREK

Vallásos családban nevelkedtem. 

A hívô barátom azt mondta, hogy el fog veszni a 
lelkem. Mire én azt feleltem, hogy nincs is lelkem

TALÁLKOZÁSOK ISTENNEL (4.) 

KIÉRDEMLED 
VAGY SZERETETBŐL KAPOD?! – „Az 
Isten Fiába vetett hitben élek, aki szere-
tett engem, és odaadta magát érettem. 

 JÓ CSELEKEDETBŐL 

AB.REF HÍREK
KIÉRDEMLED 

VAGY SZERETETBŐL KAPOD?! – „Az 
Isten Fiába vetett hitben élek, aki szere-
tett engem, és odaadta magát érettem. 

 JÓ CSELEKEDETBŐL 

AB.REF HÍREK
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Az ESZTRÁD SZÍNHÁZ 

előadásában 

ÖRKÉNY ISTVÁN: 
TÓTÉK 

című tragikomédiáját 
tekinthetik meg a nézők két felvonásban. 

A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZBAN, 
JÚNIUS 1-JÉN, 18 ÓRAKOR.

Az előadásra jegyek május 15-től korlátozott 
számban vásárolhatók 2000 Ft-os áron.

H Í R E K

 FELHÍVÁS – Rajz és filmpályázat
A Tolna Megyei Önkormányzat „III. Vár a megye” Tolna Megyei Értékek Napja el-
nevezésű rendezvénye keretében a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából rajz 

és kis� lm pályázatot hirdet Tolna megyei általános és középiskolás diákok, � atal 
felnőttek számára.

A pályázat célja: 
1. kategória: A Tolna megyében található, a reformációhoz kötődő értékek (épített 
örökség, hagyományok, emlékek, üzenetek…) bemutatása RAJZON. 
2. kategória: A Tolna megyében található, a reformációhoz kötődő értékek (épített 
örökség, hagyományok, emlékek, üzenetek…) bemutatása KISFILMEN, kb. 2-3 perc 
terjedelemben.
Pályázhatnak: 
1. kategória: Tolna megyei általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulói, két külön kor-
csoportként. 
2. kategória: Tolna megyei középiskolások, 25 év alatti � atalok
Pályázati feltételek: 
1. kategória: a pályázatra egy � atal egy alkotást küldhet be. A versenyben kizárólag az 
A4-es méretű alkotások kerülnek elbírálásra. A művek elkészítéséhez bármilyen anyag, 
illetve technika használható (ceruza, zsírkréta, tus, tempera, vízfesték stb.). A pályázatra 
az eredeti példányt szükséges beküldeni, elektronikus formában leadott rajzokat nem 
fogadunk el. A munkák hátoldalán a kép címét, a gyermek nevét, osztályát, a nevelő 
vagy oktató intézmény nevét és törvényes képviselőjének elérhetőségét kell feltüntetni. 
2. kategória: a kis� lmek elkészítésének egyik fő szempontja, hogy a közösségi médiában 
is terjeszthetőek legyenek. A pályázatra 2-3 perces videó � lmeket várunk, bármilyen 
programmal készülhetnek, de mov, mpeg, mp4 vagy wmv formátumban, HD (vagy full 
HD) felbontásban legyenek elmentve. Nevezési díj nincs!

Beérkezési határidő: 2017. május 15. hétfő. 
Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. kabinet@tolnamegye.hu 
Eredményhirdetés:  „III. Vár a megye” Tolna Megyei Értékek Napja 2017. júniusában
A beküldött rajzokból a Tolna Megyei Értékek Napja alkalmából kiállítást rendezünk. A 
pályázatra beküldött � lmek a Tolna Megyei Önkormányzat facebook oldalán (www.fa-
cebook.com/tolnamegyeionkormanyzat) 2017. május 15-től megtekinthetőek lesznek, 
melyekkel kapcsolatosan várjuk a közönség véleményét! 
Díjak: A zsűri döntése alapján minden kategória 1-3. helyezettje, valamint a � lmek ese-
tében a közönségszavazás győztese oklevélben és értékes jutalomban részesül.

TÖTTŐS GÁBOR

Az előreformáció 
500 éve

című előadás-sorozata

Helyszín: Pető�  Sándor Művelődési Ház
Kezdete: 18 óra

Az előadások időpontjai:
3. előadás: 2017 május 18. (csütörtök)

Szegény-igények

4. előadás: 2017 június 22. (csütörtök)
A lelki felnőtté válás százada

Mini Galéria
Bárdos Viktor: Minden, ami chili

Minden, ami chili címmel május 19-én, pénteken 17.00 órakor termékbemutatóval 
egybekötött beszélgetésre vendégünk lesz Bárdos Viktor.

Felhívás faültetésre
Kedves Szülők!
A faültetés hagyományának megteremtésével minden esztendőben tisztelegni kívánunk 
városunk ifjú polgárai előtt. A hagyományteremtés azonban nem csak bennünket, 
szervezőket, hanem Önöket szülőket is kötelezi. A család tagjai által saját kezűleg 
elültetett facsemete gondozása a továbbiakban is a család vállalt feladata lesz. Kérjük, 
amennyiben e fenti szándékkal egyetért, és abban részt kíván venni, 2017. november 
01-ig jelezze személyesen vagy telefonon, az alábbi címen, illetve telefonszámon. 

Elérhetőségek: 74/493-076, keresztely.gyula@gmail.com, Bátaszék, Budai u. 2., 
a könyvtár nyitva tartási idejében.

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Filmforgatás!
Statiszták jelentkezését várjuk a „875 
éves Bátaszék” kis� lm forgatására, 
május 14-én, 14.00-19.00 óráig, május 
21-én, 14.00-19.00 óráig és esőnapon, 
május 28-án, 14.00-19.00 óráig. Je-
lentkezni: személyesen a Pető�  Sándor 
Művelődési Házban vagy telefonon: 
74/493-690 számon.

SZÍNHÁZ BÁTASZÉKEN!
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Keressen minket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros Keressen minket a Facebookon is!       

S P O R T

BSE Utánpótlás 
Labdarúgás

Elindult a futball idény az utánpótlás korosz-
tályoknak is. A 2017-es tavaszi Bozsik Prog-
ram négy korcsoportnak nyújt folyamatos 
bemutatkozási és versenyzési lehetőséget. 
A legkisebbek már az óvodában elkezdhe-
tik Tenczlinger Tímea vezetésével a sportág 
alapjainak megismerését. Az U-7-s korcso-
portban kéthetente a szekszárdi futballpá-
lyán rendeznek fesztiválokat. A nagypályára 
elhelyezett kisebb területeken kell 3:3 elleni 
játékot, szalagszerző játékot, több kapus vagy 
éppen szabályismereti játékot 
játszani. Az U-9 korosztályban 
már 4 játékossal és 1 kapussal 
kis pályán folyik a játék. Itt már 
a szabályismeretekkel tisztában 
kell lenni, de emellett ügyességi, 
technikai feladatokat is kapnak 
a résztvevők. Ezen alkalmak a 
gyerekek és a labda kapcsolatá-
ról szólnak. A rendezvényeken 
a szülők is megnézhetik a lelá-
tóról, milyen ügyesek a futball-
palánták. Az U-9 korosztályt 
Dorn Ernő edzi, és a kezdeti kis 
létszámú csapata ma már több, 
mint tíz fős, így akár két csapat 
is pályára léphetne egyszerre. Az 
U-11 korosztályt Horváth Gergő 
után Tenczlinger Tamás vezeti. A 
két éve megkezdett komoly mun-
kának köszönhetően már látszik 
a gyermekek focitudása. A verse-
nyeken több csapat ellen 18 per-
ces mérkőzéseken mutatják meg 
felkészültségüket. A folyamatos 
csere lehetőségnek köszönhe-
tően, mindenki tud játszani. Az 
U-11-es csapatból már többször 
választottak a torna legjobbjának 

kapust vagy mezőny játékost. Ebben a rend-
szerben a legnagyobb korcsoport az U-13-
as, ahol már 8+1 játékos alkot egy csapatot. 
Ez a korosztály már minden szabály isme-
retével rendelkezik, csapatként működve 
játssza mérkőzéseit. Ők a Bozsik Program 
keretein kívül, bár korcsoportjuk leg� ata-
labb játékosaira épül a csapat, de indultak a 
Megyei U-14-s bajnokságban is. Itt a Paks, 
Tamási, Fadd, Bonyhád, Mohács, Dunaföld-
vár, Őcsény, Baracs és Majos utánpótlás kép-
zésben résztvevő egyesületek vesznek részt. 
Ezen mérkőzések megfelelő impulzusokkal 
látják el játékosainkat, és edzik minden egyes 

alkalommal őket. A korosztály felkészítője 
Varjas Zoltán. Játékosaink – köszönhetően 
a TAO támogatásnak – ezen rendezvénye-
ken egységes melegítőben, pólóban jelennek 
meg. A mezeink, szereléseink tökéletes tisz-
taságban és hiánytalanul vannak bekészítve, 
hála Ibolya néninek. Csapataink várják azon 
14 év alatti futball szerető játékosok jelentke-
zését, akik szívesen öltenék magukra kék-fe-
hér mezünket, és járnának rendszeresen 
edzésre és versenyekre velünk.

Paks-Ferencváros NB-I 
meccs látogatás

Ott voltunk Pakson április 19-én, 
amikor a bajnok Fradi játszott 
egy remek mérkőzést a Csertői 
Aurél csapatával. Egy hirtelen 
ötlet, és játékosaink menni aka-
rása /edzés helyett pláne/ oda 
vezetett, hogy a szerdai fordulót 
élőben nézhettük meg. A kicsik-
nek élmény volt a teltházas paksi 
stadion, hát még a testközelből 
látott focisták. Igaz, a mienk in-
kább Gerára, Vargára, Dibuszra 
voltak kíváncsiak, de azért jó 
volt látni, mennyire okosan és 
szervezetten fociztak a hazaiak. 
Néztük és értékeltük a mecs-
cs közbeni helyezkedést, milyen 
egy szögletnél való helyezkedés, 
és nem mellesleg láthatták, hogy 
Kassai Viktor, hogyan vezet egy 
NB-I-es rangadót. A csattanó 
a végére maradt. A picik nem 
tudták, de Varga Rolanddal elő-
re egyeztettünk, hogy lesz közös 
fotózás. Így, szinte mindenkivel, 
akivel csak szerettek volna a gye-
rekek, készíthettek csoportképet.                            

VZ

Mint ismeretes január 20-án balesetet szen-
vedtem, kórházba kerültem. Ott értesültem, 
hogy mennyien aggódtak, imádkoztak ér-
tem, jókívánságokat küldtek. Hálás szívvel 
köszönöm Mindannyiuknak az aggódást, az 
imát. A jó Isten meghallgatta kéréseiket. Itt-
hon vagyok. Remélem, hamarosan találko-
zunk. Köszönöm orvosaimnak, akik lelkiis-

meretesen gyógyítottak. Külön köszönet dr. 
Kostyálné dr. Kovács Klára doktornőnek, aki 
hosszú időn keresztül naponta bejött hoz-
zám, hogy gyógyításomban besegítsen. Kö-
szönöm püspökeimnek, paptestvéreimnek, 
akik meglátogattak, telefonon érdeklődtek. 
Külön köszönet Kürtösi Krisztián atyának 
és Sümegi József diakónusnak, akik gyakran 

elhozták az éltető Jézust. Köszönet a Köhler 
családnak a gondoskodásért, az ápolásért. 
Jóleső érzés töltött el, hogy a református gyü-
lekezet tagjai is szeretettel aggódtak értem. 
Isten áldja meg őket. Minden bátaszékire a 
jó Isten bőséges áldását kérem, és papi áldá-
somat küldöm. 

Tisztelettel: Herendi János ny. kanonok plébános

Herendi János nyugalmazott kanonok plébános köszönete

L A B D A R Ú G Á S
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Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

S P O R T

Már csak egy forduló van hátra a Nyuszi 
Kupából, és a korosztályos regionális baj-
nokságból is. A fér� ak lejátszották utolsó 
mérkőzésüket, és kirándult egyet az óvo-
dás-kisiskolás kosarasok csapata.  

„Nyuszi: 7” Bátaszéki Oroszlánok-Atom 
Manók: 38-16 (4-2, 12+3-2+5, 2-4, 17-3) 
Pontszerzők: Ruppert 10, Heberling 10, 
Bakó 6, Papp 5, Kollár 4, Besszer 2, Szikszai 
1 Bátaszéki Oroszlánok-Dienes Cicák: 21-
27 (1-4, 2+4-2+6, 6-2, 8-13) Pontszerzők: 
Ruppert 6+2 (az ellenfél öngólja), Kolep 3, 
Rácz 3, Besszer 2, Tóth 2, Kollár 1 , Papp 1, 
Bakó 1. U12 A 4 fordulós regionális után-
pótlás bajnokság, melyen a BSE Kosárlabda 
Szakosztálya is részt vesz, két korosztályban 
lett kiírva. Az U-12-ben Mohács, Bonyhád, 
Kozármisleny, Bátaszék, míg U-14-ben 
Szekszárd, Mohács, Kozármisleny és Bá-
taszék csapatai álltak ki egymás ellen. Igen 
nívós és a kosárlabda térképén is maga-
san jegyzett ellenfeleink ellen minőségi, a 
gyerekek fejlődését maximálisan szolgáló 
mérkőzéseket tudunk játszani. Remek le-
hetőség csapataink jelen tudásának felmé-
résére, és minél több impulzus, tapasztalat 
megszerzésére, melyből még egy forduló 
van hátra. Kapcsolatépítés: Ahogy az itt-
honi építkezést egy stabil emelkedő pályá-
ra sikerült állítanunk az utánpótlás-nevelés 
felkarolásával, úgy ezzel párhuzamosan 
idén nagy hangsúlyt fektetett a BSE Kosár-
labda Szakosztálya a környékbeli csapatok-

kal való kapcsolatépítésre, együttműködés-
re. Így került sor március 30-án Baján egy 
U12-es edzőmérkőzésre. Szekszárdi Vá-
rosi Bajnokság: Idehaza játszhatta utolsó 
mérkőzését felnőtt fér�  csapatunk a bajnok, 
két éve veretlen –egykori NBI/B-s bajnokot 
is felvonultató – Formalin ellen. Lehetőség 
adódott csapatunk buzdítására is. Arra, 
hogy a kisebb kosarasok tanulhassanak a 
felnőttek játékából, és hogy lenyűgözzük 
a szép eredményjelzőnkkel a játékvezető-
ket. Bátaszék-Formalin: 59-69 (11-15,13-

20,18-14,17-20) Pontszerzők: Pomsár 16, 
Heberling 15/3, Nagy 15/12, Szabó 7, Péter 
6. Közösségépítés: A szakmai munka mel-
lett nagyon fontosak a szakosztály életében 
a közösségépítő alkalmak. A kosárlabda – 
mint általában a csapatsportok – egyedisé-
ge, hogy közösen kell tudni győzni, és csak 
egymást segítve érhetünk el eredményt. 
Nem elég 1-2 kimagasló egyéni teljesít-
mény. Az egymásra hangolódást, kapcsola-
taink szorosabbra fűzését szolgálja például 
a Családi Nap (összefoglaló megtekinthető 
a youtube-on a PomsárFilm csatornán), és 
az év végi, korosztályos kirándulások, va-
lamint a nagyobbak esetében mérkőzéslá-
togatások. Mindezeket szem előtt tartva az 
óvodás, alsó tagozatos kosarasainkkal –a 
borús időtől sem megijedve – Mórágyra 
tekertünk ki, ahol sorversennyel, lovaglás-
sal, túra keretében megszervezett vetélke-
dővel vártak a házigazdák. A természetkö-
zeli környezetben egészen más volt átélni 
a sorverseny-feladatokat. Számos feladat, 
melyet végre kellett hajtani a gyermekek-
nek, a kosárlabdában is hasznosítható ké-
pességeiket fejlesztette, úgy, mint a koordi-
náció, ruganyosság, egyensúly. A sportoló 
gyermekek szüleire is jellemző az aktivitás, 
ezúttal is egy apuka főztjének elfogyasztása 
zárta a kellemes napot. Köszönet a szerve-
zőknek, résztvevőknek!                     -CSTZS-

KOSARAS HÍREK
A szezon vége felé
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Nyerges József Zoltán (Bátya) – Rózsahegyi Anikó (Bátaszék)

NÁLUNK A LÁTÁS MEGFIZETHETŐ!
Szemüvegek készítése, javítása 

helyben, rövid határidővel
MOLNÁR PÉTER
látszerész mester

DR. CSÁKI MÓNIKA
szemész főorvos

Szemészeti -gyermekszemészeti 
magánrendelés

Ingyenes látásvizsgálat, 
kontaktlencse illesztés

minden nap, időpont egyeztetéssel
MOLNÁR RÉKA

optometrista és kontaktológus

www.molnaropti ka.hu 
www.facebook.com/molnaropti ka.hu

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

Nyerges József Zoltán (Bátya) – Rózsahegyi Anikó (Bátaszék)

Ezúton tudatom ismerőseinkkel és barátainkkal, hogy életem párja,  
Kövesi István, 2017. április 27-én elhunyt. Hamvait akaratának 
megfelelően helyezem végső nyughelyre.

A DOLOGIDŐ KFT. 
Shop-Eladót, CNC Gépkezelőket, Varrónőket, 
Szerelőket, Minőségellenőröket, Operátorokat 

és Betanított munkásokat 
keres Szekszárdra és Bátaszékre! Nőket és fér� akat 
egyaránt! 1-2 és 3 műszakba is, � x. személyi alapbér 

mellett. A bejárás költségét térítjük!
Jelentkezni itt: +36 20 323 13 64 | szekszard@dologido.hu 

Állásajánlatok még itt: www.dologido.hu

Ezúton tudatom ismerőseinkkel és barátainkkal, hogy életem párja,  
Kövesi István, 2017. április 27-én elhunyt. Hamvait akaratának 

„Nem az a fontos, hogy meddig élünk, Hogy meddig lobog vérünk,
Hogy csókot meddig kérünk és adunk, Hanem az, hogy volt egy napunk,
Amiért érdemes volt élni.” (Ady Endre)


