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A 2018. április 8-ára kitűzött országgyűlési képviselői választáso-
kat a Bátaszéki Helyi Választási Iroda három településen Bátaszék, 
Alsónyék és Alsónána településeken bonyolította. A Bátaszéki HVI 
számára a szavazást előkészítő munka már 2018. január közepén 
megkezdődött, a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek (nemzetiségi 
regisztráció, külképviseleti névjegyzékbe vétel, átjelentkezés, moz-
góurna iránti kérelem) elbírálása tekintetében. Valamennyi beérke-
ző névjegyzékkel kapcsolatos kérelem elbírálása határidőben meg-
történt. A szavazókörökben működő Szavazatszámláló Bizottságok 
tagjainak felkérésére, majd megválasztására 2018 februárjában ke-
rült sor. A szavazást megelőző második héten valamennyi szavazat-
számláló bizottsági választott tag, illetve póttag, valamint a pártok 
által megbízott tag eskütételére, ezt követően a szavazatszámláló 
bizottságok alakuló ülésére sor került. A szavazatszámláló bizott-
ságokban a 3 fő választott tag mellett 4-5 fő pártok által megbízott 
tag segítette a munkát, ezért póttagok bevonására nem volt szükség. 
A szavazás napján valamennyi szavazókörben a  Szavazatszámláló 
Bizottságok 6 órakor megnyitották  a szavazóhelyiséget. A tagok 
magas színvonalon, kitartó munkával látták el feladataikat az egész 
nap folyamán. Rendkívüli eseményre egyik szavazókörben sem ke-
rült sor. A szavazás minden szavazóhelyiségben 19 órakor véget ért. 
Összességében a választópolgárok részvételi aránya Bátaszéken az 
országos részvételi arányt megközelítően alakult, szavazókörönként 
60-70 % közötti részvételi arányokat lehet megemlíteni, átlagosan 
65,39%-os részvételi arányról lehet számot adni. Az egyes szavazó-
körök eredményei és jegyzőkönyvei megtekinthetők a www.valasz-
tas.hu honlapon, valamint a szavazókörök összesített végeredmé-
nye megtekinthető a város honlapján.
Bátaszék, 2018. 04. 19.    Kondriczné dr. Varga Erzsébet Bátaszéki HVI vezető

Százhatvankilenc évvel ezelőtt, a tavaszi 
hadjárat komáromi szakaszában, 1849. 
április 19-én Nagysalló mellett fényes 
győzelmet arattak a magyar honvédek. A 
�atal Klapka György tábornok felnőve a 
feladathoz, Görgey Artúr távollétében de-
rekas módon vezényelte le az ütközetet. A 
történelmi jelentőségű csata évfordulóján 
a testvértelepülésünkön, Nagysallón egész 
napos ünnepi megemlékezéssel tiszteleg-
tek április 22-én. A bátaszéki delegáció is 
részt vett a felemelő hangulatú rendezvé-
nyen. A délelőtti istentiszteletet követően 
a református templom melletti kopjafát 
koszorúzták meg a jelenlévők. A program 
az ebédet követően a nagysallói csata em-
lékművénél folytatódott. A diákok zenés 
irodalmi műsorral tisztelegtek a történe-
lem viharában helytállók előtt. A vendég-
művészek előadását követően a Nagysallói 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igaz-
gatója, Tóth Gábor mondott ünnepi beszé-
det. A koszorúzás után a civil és politikai 
szervezetek képviselői elgyalogoltak a re-
formátus temetőbe, ahol a gyerekek vers-
mondását, és a közös éneklést követően 
elhelyezték az elesett honvéd hősök sírem-
lékén az emlékezés virágait.

Tisztelet a Nagysallói Hősöknek!   csötke

BÁTASZÉK VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA

ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK

NAGYSALLÓ 1849-2018
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1971. április 8. és 12. között ült ösz-
sze az I. Roma Világkongresszus 
Londonban minek tiszteletére az 
ENSZ az ülés kezdőnapját a Roma 
Kultúra Világnapjává nyilvánította. 
A kongresszuson, melynek India 
kormánya és az Egyházak Világta-
nácsa (illetve annak pünkösdi-ka-
rizmatikus vonala) volt a fővédnö-
ke, 23 ország roma küldöttei vettek 
részt, s állapodtak meg olyan jö-
vőbeli együttműködésről, mely az 
egyetemes cigány nemzet transz-
nacionális kialakítását, s a roma 
kultúra ápolását, fejlődését moz-
dítja előre. Londonban a következő 
alapelveket fogadták el: elsősorban 
minden roma közösség testvére-
ként tekint a többi cigány etnikum-
ra, magukat egy nemzetként de�niálják, 
melyhez jelképet, himnuszt, jelmondatot, 
zászlót, közös „standard” nyelvet és nem 
utolsósorban identitásépítő egységes el-
nevezést, a „roma” kifejezést választottak. 
A roma identitás körvonalazásán túl stra-
tégiai nemzetépítő döntéseket is hoztak, 
megszületett öt bizottság (szociális, gaz-
dasági, nyelvi, kulturális,  porajmos[1]  bi-
zottság), melyek feladata a kongresszusok 
közötti intervallumban a kapcsolattartás 
és a meghatározott szakpolitikák megvaló-
sítása. A nemzetközi elismerés és a világ-
kongresszus sikere, kontinuitása méltán 
nyerte el a globális roma közösség 
körében a legfontosabb nemzeti 
ünnep jelzőjét, melyet napjainkig 
ünnepelnek.  A II. Roma Világ-
kongresszust Gen�en tartották 
1978-ban, melyen 26 ország 126 
küldötte megalapította a Nem-
zetközi Roma Szövetséget (IRU). 
Az új szervezet deklarált feladata 
lett, hogy a nemzetközi romaságot 
képviselje olyan jelentős szerveze-
teknél, mint az ENSZ, az EBESZ 
vagy az UNESCO. A római és a 
gen� kongresszuson túl a nemzet-
közi cigányság további öt alkalom-
mal ült össze napjainkig, 1981-ben 
a németországi Göttingenben, 
melynek jelentősége a megbékélés 
volt a német néppel a II. világhá-

borús sérelmek kapcsán. A kongresszus 
negyedik helyszíne 1990-ben a lengyel-
országi Serock volt, melyet 2000-ben a 
prágai találkozó, majd a 2004-es lancianoi 
(olaszországi) esemény követett. Az utol-
só, VII. Roma Világkongresszust, 2007-
ben Zágrábban tartották, ahol a fő vitatott 
problémák, szakpolitikák az egészségügy, 
a szociális ellátás és a lakhatás voltak. 

A roma kultúra világnapja a többségi 
társadalom számára is ünnep. Egy olyan 
kultúra előtt tiszteleghetünk, mely évszá-
dokon keresztül része volt a magyar és 
európai kultúrának, és amely – az 1970-es 
évektől megjelenő első generációs roma 

értelmiség működésének köszön-
hetően – mind gyakrabban mutatta 
meg gazdagságát a roma közössé-
gen kívül is. Sokan nem is tudjuk, 
hogy  hány roma származású ma-
gyar művész szerzett szülőhazája 
számára, hogy európai és magyar 
művészeink között milyen sok roma 
származású van. Közöttük József 
Attila, aki apai részről cigány szár-
mazású volt.

„Madarakból lettünk” 
roma eredet mondákból 

rajzpályázat 
A 2017-ben meghirdetett rajzpályá-
zaton kiemelten díjazott 40 rajzból 
kiállítást szerveztünk a EJF Pedagó-
gusképző Főiskolán Baján, a Roma 

világnap alkalmából. Ez évben pedig a 
március elején a Bátaszéki Mikrotérségi 
Óvodába lett meghirdetve ugyan ez a rajz-
pályázat. A pályázatra 25 alkotás érkezett 
be ebből díjaztunk 6 gyermeket, és minden 
résztvevőt jutalmaztunk emléklappal és 
egy csekély ajándékkal. Díjazottak: Vörös 
Botond, Hegyesi Dávid, Wágner Balázs, 
Hegedűs Csege, Szauter Gitta, Barabás 
Dorka. Ezúttal szeretném megköszönni 
a felkészítő óvónőknek a munkáját, itt ki-
emelném Szabóné Béda Anita óvónőtt, aki 
sokat segítetett a program belső szervezé-
sében, és a gyerekeknek is, akik megörven-

deztettek minket a  szebbnél szebb 
rajzokkal. Viszont szomorúan vet-
tem tudomásul a díjkiosztón való 
csekély megjelenést. Mint az óvo-
da, mint a szülők részéről, hiszen a 
programunk első részét a kicsiknek 
szerveztük, vers, zene, mese�lm ve-
títéssel. A felnőtteknek szervezett 
programjaink jól sikerültek. Nagy 
Gusztáv, József Attila díjas cigány 
származású költő és Sági Lajosné 
verseltek, a Bátai tamburazenekar, 
a Vadvirág tánccsoport, és a vacso-
rához a Mohácsi tambura zenekar 
zenélt a részvevőknek. Sikeresnek 
mondhatom a programunkat, hi-
szen van alkalmunk ízelítőt adni a 
zenei és a kulturális értékeinkből. 

Horváth Elekné

ROMA ÖNKORMÁNYZAT

ROMA VILÁGNAP
ÁPRILIS 8. A ROMA KULTÚRA VILÁGNAPJA
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A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 
a XXII. Sebestyén Ádám Bukovinai Székely 
Mesemondó Versenyt Vaskúton rendezte 
2018. március 24-én. A verseny célja a bu-
kovinai székely népmesék népszerűsítése, 
a székely nyelvjárás megőrzése. Ez egy se-
regszemle, ahol az előadók külde-
téstudattal őrzik a székely mesét. Az 
idei évben kiemelt szerepet szántak 
a Mátyás király meséknek és mon-
dáknak, ezzel kapcsolódva Mátyás 
király emlékéhez abból az alkalom-
ból, hogy Hunyadi Mátyást 560 évvel 
ezelőtt, 1458. január 24-én válasz-
tottak királlyá. A Vaskúti Székelyek 
Egyesülete személyesen fogadta a 
versenyzőket és kísérőiket, valamint 
az érdeklődőket. Jó házigazdák vol-
tak! A mesemondón 48 induló volt. 
A külhoni székelyeket Székelykeve 
mesemondója képviselte. Bátaszék-

ről 9 �atal érkezett a megmérettetésre: Hal-
baksz Zsóka, Szabó Zsombor, Tóth Kris-
tóf, Tóth Alexandra, Molnár Pál, Pomsár 
Anna, Matejcsek Míra, Matejcsek Vajk és 
Holecsek Minka. A délutáni döntőbe Ho-
lecsek Minka jutott be és korcsoportjában 

a 3. helyezést érte el. A Bátaszéki Székelyek 
Baráti Köre gratulál a versenyzőknek a me-
semondón való részvételükért, és köszöni a 
szülőknek és felkészítőknek, hogy segítettek 
a gyerekek felkészülését. Itt a gyerekek is-
merősként köszöntik egymást, pedig évente 

egyszer találkoznak csak a mesemondó 
versenyen. Érezhető, hogy sűrűsödik a 
mezőny, és a sok jóból kell kiválasztani 
a győztest. A Bátaszéki Székelyek Baráti 
Köre javasolni fogja az országos Szövet-
ségnek, hogy ne csak a versenyzőknek ír-
janak elő szabályokat, iránymutatásokat, 
hanem a zsűrinek is. Húsz év után egysé-
gesíteni kellene a lebonyolítás szabályait, 
hogy a zsűri – bárhol is van a rendezvény 
– egységesen tudjon dönteni.

„Szép szót, ha oktatnak,
Lelket a mesének,
Igazmondó véget
Mindegyik mesének.”              Erős János

Idén immáron ötödik alkalommal rendez-
te meg a Glöckner János a Német Nemze-
tiségi Kultúra Megőrzésének Lovagja Ala-
pítvány a Glöckner János Német Néptánc 
Fesztivált. A rendezvény április 7-én zaj-
lott le a Pető� Sándor Művelődési Házban. 
Az ünnepi műsort megelőzve a művelődé-
si ház előtt gyülekezett fel minden meghí-
vott csoport és egy új, János bácsi emléké-
nek tisztelgő emléktábla felavatására is sor 
került. Koszorúzások, éneklés és köszöntő 
beszédek után megkezdődött a gálaműsor, 
ahol helyi csoportjainkon kívül fellépett 
még a Mórágyi Német Nemzetiségi Nép-

táncegyüttes, a Németkéri Német Nemze-
tiségi Tánccsoport, a györkönyi Glöckner 
János Német Nemzetiségi Tánccsoport – 
akiknél öröm volt látni, hogy több év után 
ismét ki tudtak állni utánpótlással. Újra 
fellépője volt a bátaszéki színpadnak a 
Gyönki Német Nemzetiségi Tánccsoport, 
illetve először láthattuk ebben a felállásban 
a régiúj Várdombi Glöckner János Emlék-
tánccsoportot. Vendégeink voltak még a 
bonyhádi Kränzlein Néptánc Egyesület, 
valamint a Vokányi Német Tánccsoport, 
akik első alkalommal mutatták meg tudá-
sukat városunkban. Ebben az évben is el-

ismerésben részesültek az együttesek; egy 
újabb emléklappal és kupával díszeleghet 
mindenki polca. A program táncház-
zal zárult, ahol a zenét a Knapp Kvintett 
biztosította. Természetesen közös tánco-
lások is voltak az este folyamán – olyan 
koreográ�ák kerültek bemutatásra, mint 
a Mórágyi táncok, Rheinlandler, Plattler 
és Schottis. Jó volt mindezt újra látni, újra 
együtt átélni!                                              ESJ

GLÖCKNER JÁNOS NÉMET NÉPTÁNC FESZTIVÁL

SZÉKELY MESEMONDÓ
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Költészet napja  
Ricza Istvánnal

Ricza István volt a Keresztély Gyula 
Városi Könyvtár vendége Költészet 
Napja alkalmából.

Az amatőr verselő, ki nem vallja 
magát költőnek, csak verseket író 
embernek, kora �atalsága óta ír. Té-
mája változatos, mely tükrözi érde-
kes életútját, érdeklődését. Önálló 
kötetet nem jelentetett meg, külön-
böző netes oldalakon, antológiákban 
olvashatók versei.

Mini Galéria
Lengyel Kamilla amatőr rajzművész alkotásai. Megtekinthető: május hónapban

Városi gyermeknap 
Május 26-án, szombaton délután Városi gyermeknap a Besigheim Játszótéren. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Ünnepi könyvhét
Június 8-án, az Ünnepi könyvhéten Bauer Barbara lesz a könyvtár vendége.  

A szerző művei kölcsönözhetőek a könyvtárból.

Olvasta már… rovatunkban ismertettük az írónő Porlik, mint a szikla c. regényét. 
Kérjük, kísérje �gyelemmel sorozatunkat a könyvtár Facebook oldalán.

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

E G Y E S Ü L E T E K

A BÁTASZÉKI TÛZOLTÓSÁG ELSÔ NEGYEDÉVE
Bár nem úgy indult az év, tűzoltóságunk 
mégis mozgalmas negyedévet zárt. Elsősor-
ban az időjárási körülmények által előidé-
zett műszaki mentésekből volt sok. Az első 
három hónapban 46 alkalommal kellett 
különböző káresetekhez kivonulni. Ebből 
mindössze 3 volt tűzeset, és 1 téves jelzés, 
az összes többi, 42 darab pedig műszaki 
mentés. A műszaki mentések zöme vízeltá-
volítás, illetve leszakadt, veszélyesen meg-
dől fák eltávolítása volt. De távolítottunk el 
jégcsapot az iskola ereszéről, segítettünk a 
mentőszolgálatnak, rendőrségnek is. Hóna-
pos lebontásban: januárban 7 beavatkozá-
sunk volt (2 kéménytűz, 1 téves jelzés, 4 mű-
szaki mentés), februárban 11 beavatkozás 
(mind a 11 műszaki mentés), márciusban 
28 beavatkozás (1 gépjárműtűz, 27 műszaki 
mentés). Összehasonlításként 2017-ben az 
első negyedévben összesen 24 beavatkozá-

sunk volt (január 9, február 10, március 5), 
az év végére mégis elértük a 113 beavatko-
zást. Reméljük, hogy az idei vonulások szá-
ma mérséklődni fog, bár valószínűleg meg 
fogja haladni a tavalyi évet. A káresetek szá-
mának emelkedésével arányosan növekszik 
a vonuló állomány leterheltsége, márpedig 
tűzoltóink szabad idejük terhére, önkéntes 
alapon végzik az emberek mentését, a tüzek 
oltását és a kárfelszámolásokat. Ezért a Bá-
taszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület várja 
soraiba azokat, akik áldoznának szabad 
idejükből városunk és környékének biz-
tonságosabbá tételére. Jelentkezni a tűz-
oltóság ügyeletén, a Hunyadi u. 46. szám 
alatt lehet. Szeretnénk felhívni a város la-
kóinak �gyelmét arra, hogy a helyi rendelet 
szerint csak tavasszal és ősszel szabad kerti 
hulladékot égetni, de ekkor is csak a lakos-
ságot nem zavaró módon. Május az utolsó 

hónap, amikor ezt megtehetik, utána már 
csak szeptemberben. Mindazonáltal azt ja-
vasoljuk, hogy vegyék igényben a zöldjárat 
szolgáltatását, ingyen elviszik, ne füstöljük 
tele városunk levegőjét. Május 6-án, vasár-
nap fogjuk tartani a városi Flórián napot, a 
plakáton szereplő programmal. Mindenkit 
sok szeretettel várunk rá!

Fleischer Tibor Bátaszéki Tűzoltóság

B Á T A S Z É K I  T Û Z O LT Ó S Á G

V Á R O S I  K Ö N Y V T Á R

BÁTASZÉK BESIGHEIM JÁTSZÓTÉR
2018. május 26. szombat 14 órától

Lu� hajtogatás
Tűzoltók
Mentők

Bátaszéki motorosok
Játékok

Kutyás bemutató
Kézműves foglalkozás

Műanyag palackot, vagy innivalót  
mindenki hozzon magával!

Eső esetén elmarad! A változtatás jogát 
fenntartjuk!

Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete
Bátaszékért Marketing Kft.

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete
Bátaszékért Marketing Kft.Bátaszékért Marketing Kft.
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A fényvédelem már kora tavasszal is fontos! 
Szerencsére már találkozunk az idei első ta-
vaszi napsugarakkal, még akkor is, ha időn-
ként hűvösebbre, borongósabbra fordul az 
idő. Ilyenkor mindenki boldogan sütkére-
zik, de nem szabad elfeledkezni egy nagyon 
fontos dologról: a fényvédelemről! Már az 
első tavaszi napsugarak is erősek, főleg a 
tejfehér, fényt régen látott bőrnek. Éppen 
ezért nagyon fontos, hogy ha már télen nem 
�gyelt rá, innentől vegye komolyan a fény-
védelmet. Valamennyi napfényre szüksége 
van a bőrnek a D-vitamin-termelés miatt, 
ugyanakkor a ráncokért is nagyban ez lehet 
a felelős. A ráncok, a sötét foltok kialakulá-
sa tökéletesen megelőzhető egy jó fényvédő 
krémmel, aminek használatát építse be a 
napi bőrápolási rutinba, és az sem baj, ha 
a sminktermékek tartalmaznak fényvédőt – 
bár ezek hatása nem adódik össze, de nem 
árt a több réteg. A krémek közt �zikai és 
kémiai fényvédőket különböztetnek meg, 
az előbbiben a fényvédő anyagok – cink-
oxid, titán-oxid – nem szívódnak be a bőr-
be, hanem megülnek rajta, és visszaverik a 
sugarakat, míg a kémiai védelemnél a bőr 
felső rétege beszippantja a krémet, az pedig 
elnyeli a káros sugarakat. A napozás azon-

nali, illetve korai hatásainak (pl. allergiás 
reakció, leégés) kivédése, valamint a késői 
súlyos következmények (bőrrák) megelő-

zése érdekében nagyon fontos a megfelelő 
fényvédelem mindenkinek, de különösen 
az érzékenyebb, fehér bőrűeknek, illetve a 
gyerekeknek. Az egy évesnél �atalabb kis-
babákat sosem szabad kitenni közvetlen 
napsugárzásnak! A gyermek számára ke-
ressen árnyékos helyet, és az árnyékban is 
helyezzen fölé napernyőt, vagy rögzítsen 
egy esernyőt a babakocsi fölé! Már tavasz-
szal is használjunk fényvédő készítménye-
ket, amivel a napfényhatás előtt fél órával 
kenjük be a bőrt, ha hosszabb időt töltünk 
a szabadban, ezt többször ismételjük! Visel-
jünk megfelelő ruházatot, erősebb napsütés 
esetén kalapot is! Viseljünk UV-védelem-
mel ellátott napszemüveget! A tavaly nyá-
ron vásárolt termékek még jók lehetnek, de 
nyárra már mindenképpen vegyen újat! A 
szolárium, mint alapozás bizonyos bőrtí-
pusoknak nagyon rossz ötlet, öregíti a bőrt, 
és nagyobb kárt okoz, mint amennyi hasz-
not hoz. Ha rendszeresen hámlaszt, akkor 
már kezdetben is válasszon magas faktor-
számot, 50-est például. Fényvédőt soha ne 
gyártson otthon, ez az a kozmetikum, ahol 
jó a pro�k szakértelmét kihasználni! 

Vitéz Hajnalka, védőnő, 
Takácsné Biró Tímea védőnő

Április 22-én maréknyi csa-
patunk néhány géppel és kezelőjével nagy 
előrelépést tett a „bányatavi” út rendbeté-
telét illetően. Felhívást kezdeményeztünk 
a horgásztóhoz vezető út rendbetételére, 
mivel az időjárás, és az utat nem megfele-
lően használók miatt szükséges, hogy még 
a horgászat megkezdése előtt lehetővé te-
gyük a behajtást, illetve előkészítsük a te-

repet későbbi munkálatainkhoz. A sajátos 
talajösszetétel, agyagos- löszös föld az eső-
zések hatására csúszóssá, veszélyessé válik, 
az ilyenkor indokolatlanul, és vagy jogosu-
latlanul ráhajtók komoly károkat tudnak 
okozni. Tisztelettel kérünk mindenkit, 
hogy mielőtt ráhajt az útra, győződjön 
meg annak használhatóságáról, illetve ve-
szélyeiről. Az ilyenkor keletkezett károk 
mind az úttestben, mind a gépjárműben 
értelmetlen, felesleges költséghez vezetnek, 
nem utolsó sorban lehetetlenné teszik a ké-
sőbbi behajtást a területre. Horgász egye-
sületünk, a Polgármesteri hivatallal, és az 
illetékes vadásztársasággal karöltve keresi a 
lehetőséget a szilárd(abb) útburkolatra vo-
natkozóan. Addig kérünk minden odaláto-
gatót, hogy a fent leírtak szerint használja, 
vagy éppen ne használja az utat! A teljesség 

igénye nélkül ugyan, de úgy gondoltunk, 
hogy a vasárnapi felhívásunkra megjelent 
segítők közül a gépészek és a gépek mun-
káját ki kell emelni, így Hollenbach Ri-
chárdnak (az Alisca Bau jóvoltából), Mikó 
Istvánnak (Rácz Ferdinánd jóvoltából), és 
Papp István vezető társunknak (Bátépker 
K�. jóvoltából) szeretnénk megköszön-
ni önkéntes és lelkes munkájukat minden 
idelátogató horgász nevében!                  BHE

MIKOR KEZDJEN EL FÉNYVÉDÔ KRÉMET HASZNÁLNI? 

V É D Ô N Ô I  S Z O L G Á L A T

H O R G Á S Z  E G Y E S Ü L E T
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A szenvedélybetegségek, kóros viselkedési 
formák, amelyeket az egyén kényszeresen 
ismétel, és amelyekkel nem képes felhagy-
ni, annak ellenére sem, hogy viselkedése 
ártalmas az egészségére. Az ember szen-
vedélye rabjává válik, függőségbe kerül. A 
szenvedélybetegségek közös vonása, hogy 
az egyén valamilyen szükségletét 
elégítik ki: csökkentik, levezetik 
feszültségeit, oldják rossz hangu-
latát, kellemesebbé teszik közér-
zetét. Ez utóbbi hatásokkal ma-
gyarázható, hogy kínzó vágyat, 
erős késztetést érez a kóros visel-
kedésre, és ez a vágy készteti a cse-
lekvés minduntalan ismétlésére. 
A kóros tevékenység elmaradása, 
elvonási tünetekkel jár. A szenve-
délybetegeket az a tévhit vezérli, 
hogy képesek kontrollálni csele-
kedeteiket, bármikor felhagyhat-
nak rossz szokásukkal. Életének egy-egy 
szakaszában az emberek nagy százaléka 
küzd különböző szenvedélyekkel, mégsem 
mindenki válik függővé, viselkedése nem 
válik kórossá, nem hatalmasodik el rajta 
a szenvedélybetegség. Vannak azonban 
olyan tényezők, amelyek hajlamosítanak 
minket arra, hogy függővé váljunk. Senki 
sem lesz egyik percről a másikra szenve-
délybeteg. A kémiai szerektől való függő-
ség kialakulásához hosszabb-rövidebb idő 
kell. A folyamat időtartama egyénenként 
változik, hiszen a hajlamosító tényezők 

mindenkinél más és más mértékben hat-
nak. Fontos, hogy megértsük a kialakulás-
ban szereplő tényezőket, hiszen ezek jelen-
tik a kiindulópontot a gyógyuláshoz. Már 
gyermekkorban érhetik olyan ártalmak 
a fejlődő embert, amelyek később alapot 
adhatnak a szenvedélybetegségek kiala-

kulásához. Ezek általában kora gyermek-
kori élmények, amikor például a gyermek 
túl kevés �gyelmet, törődést kap szüleitől, 
nem érzi biztonságban magát, vagy éppen 
ellenkezőleg, túlságosan védik, és nem 
tanul meg saját erejében, képességeiben 
bízni. A serdülőkorban ezek a gyerekek ér-
zelmi problémákkal küzdenek, és legtöbb-
ször nem tudnak szüleikhez fordulni se-
gítségért, mert nincsenek velük közvetlen, 
jó viszonyban. A széteső családokban élő 
gyermekek különösen veszélyeztetettek. 
Gyakran a kortárs csoport adja meg azt 

az érzelmi támaszt és biztonságot, amit a 
szülőknek nem sikerül. Ha a serdülő olyan 
társak közé kerül, akik normaszegő, ún. 
deviáns értékeket követnek, akkor nagy 
valószínűséggel átveszi ezeket, hiszen el-
lenkező esetben a csoport nem fogadja be 
őt. A legtöbb �atal ezekben a csoportok-

ban kezd el inni, dohányoz-
ni, és itt próbálja ki először a 
drogot is. A kezdeti próbál-
kozások, kilengések, eltéve-
lyedések után sok különbö-
ző út van. Sokan az alkalmi 
használaton nem lépnek 
túl. Ha a keményebb szerek 
iránti kíváncsiság győz, már 
nehéz megállni. Ha kialakul 
a függőség, akkor a �atalok-
ból viszonylag könnyen válik 
„drogdealer” vagyis árusító 
és ez már bűncselekmény-

nek minősül. Van kiút a szenvedélybeteg-
ségből, csak fel kell ismerni az egyénnek, 
hogy függővé vált valami által. A beisme-
rés már a gyógyulás felé vezető út, mivel 
napjainkban már sok lehetőség adódik 
a függőségtől való szabadulásra. A szen-
vedélymentesség elérhető. A különböző 
önsegítő csoportokról az interneten is tá-
jékozódhat bárki, illetve segítséget kérhet 
a háziorvostól, a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatoktól, ahol információval szolgál-
nak, hogy hova lehet fordulni. 

Magyarné Fábián Éva, családsegítő

G O N D O Z Á S I  K Ö Z P O N T

SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK, KIÚT A FÜGGÔSÉGBÔL

O V I S  H Í R E K
A helyi óvodában 2018. má-

jus 4-én lesz anyák napja. Mindegyik cso-
portban meg ünnepelik az édesanyákat, 
verssel, énekkel és meglepetés ajándékkal. 

Május 28-tól június 1-ig lesz az óvodá-
ban a „Gyermekhét”, idén is olyan meg-
lepetések várják az óvodásokat, amelyek 
örömteli, vidám pillanatokat szereznek 
az apróságoknak. Június 1-jén lesz az 
óvodás ballagás, ahol az iskolába menő 
nagycsoportosok elbúcsúznak kisebb 
pajtásaiktól.                                            TFE

változik, hiszen a hajlamosító tényezők 

Csókold meg édes anyukádat százszor,
Szorítsd kezét jól, bárhová vezet,
Szívbôl szeretnek téged talán máshol,
Legjobban mégis anyukád szeret.

Lakner Artúr

G O N D O Z Á S I  K Ö Z P O N T
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Víz témahét
Iskolánkban a Víz világnapjához, márci-
us 22-hez kapcsolódóan témahetet szer-
veztünk az ötödik évfolyam tanulói szá-
mára. Számos tanórán szóba került a víz 
valamilyen formában, annak mennyisége, 
előfordulása, védelme. Az értő olvasástól 
az interaktív feladatokon át az interneten 
végzett kutakodásokig feladatok sokasá-
ga szolgálta e téma minél szélesebb körű 
megismerését. A rajzpályázaton kima-
gaslóan teljesítő tanulók, és az internetes 
kutatásokban legjobb eredményt elért diá-
kok kisebb jutalomban részesültek, amit a 
Nyuszi sportnapon vehettek át. Fekete Ildikó

Magyarországi Német Vers- 
és Prózamondó Verseny

A Tolna Megyei Német Önkormányzatok 
Szövetsége Egyesület, a MNOÖ Szekszár-
di Regionális Irodája és a Valéria Dienes 
Grundschule 2018. április 5-én a Szekszárdi 
Dienes Valéria Általános Iskolában tartotta 
a XIV. Magyarországi Német Vers- és Pró-
zamondó Verseny Tolna megyei döntőjét. 
Iskolánkat két diák képviselte, Storcz Bog-
lárka és Elekes Máté a 4.c osztályból. Bogi 
a „Die Ganauser von Badeseck” 
című történettel 6. helyezést ért 
el. Mindkét tanuló helytállásához 
gratulálunk! Német munkaközösség

Szakmák éjszakája
Az idei tanévben április 13-án 
került megrendezésre a szakmák 
éjszakája rendezvénysorozat. A 
délután 6 órától éjszaka 10-ig tartó 
programon iskolánkból 15 tanuló 
vett részt Szekszárdon.  A Szek-
szárdi Szakképzési Centrum 4 ta-
gintézménye mutatkozott be (Ady 
Endre Szakképző Iskolája, Bezer-

édj István Szakképző Iskolája, Egészségügyi 
és Szociális Szakképző Iskolája, Vendéglátó 
Szakképző Iskolája). A gyerekek aktívan 
oldották meg a  játékos feladatokat, ahol 
ismereteiket bővíthették, kipróbálhattak 
különféle szakmai fogásokat. Egy újabb al-
kalom arra, hogy megtalálják az érdeklődé-
si körüknek megfelelő pályát. Fáradtan, de 
megelégedettséggel, boldog arccal jelezték, 
hogy megérte. Köszönjük a lehetőséget! 
Gráma Jánosné  továbbtanulási felelős

A „Víz világnapja” – iskolai 
rajzpályázat

A „Víz világnapja” alkalmából iskolán belül 
hirdettünk rajzpályázatot alsós és 5. osztá-
lyos tanulóknak. A pályamunkákat három 
csoportban értékeltük: Alsós rajzosok: I. 
Tihanyi Csenge (4.b), II. Matzkovics Adél 
(3.b), III. Egri Zsolt (3.b) és Loboda Anna 
(4.b). Alsós festészet csoport: I. Sárközi 
Aisha (2.a), II. Péter Gábor (1.a), III. He-
gyesi Norbert (4.a). 5.b osztályosok: I. Egri 
Lívia, II. Sörös Petra, III. Kiss Ingrid.

Országos népmese 
illusztrációs pályázat

Az internetes népmese.hu oldal a gyere-
keket kedvenc népmeséjük illusztrálására 
buzdította. A meseillusztrációkat beszken-
nelve kellett továbbítani. Iskolánkból a helyi 
szinten már lezajló roma eredetmese rajz-
pályázat 25 kiemelkedő munkáit juttattuk 
az országos megmérettetésre. Majd az ered-
ményről a népmese.hu oldalon a követ-
kezőket olvashattuk: „Az Életfa Kulturális 
Alapítvány által meghirdetett rajzpályázatra 
összesen 2604 db rajz érkezett be, 228 intéz-
ményből és egyéni pályázatból. Nagy örö-
münkre ebből határon túlról 362 db rajz ér-

kezett be, 42 intézményből és egyéni 
pályázóktól. A zsűri a nagy számú 
pályázó és a sok értékes rajz beér-
kezése miatt úgy döntött, hogy a 
legjobb 50 pályaművet részesíti dí-
jazásban. „Csodálatos eredmény, 
hogy ebbe három bátaszéki diák, 
Bárdos Bianka (6.b), Vavrek Kin-
ga (6.b) és Berlinger Gréta (6.c) 
munkája is bekerült. A díjazott 
tanulók listája és az 50 alkotás a  
http://nepmese.hu/index.php/
palyazatok/111-kedvenc-nepme-
sem-rajzpalyazat-eredmenye hon-
lapon megtalálható.                    BE

O K T A T Á S

D O R O T T Y Á S  H Í R E K
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Matematika eredmények
Az ORCHIDEA Magyar-Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és Gimná-
zium a 2017/2018-as tanévben már 10. 
alkalommal rendezi meg országos tehet-
ségkutató matematika versenyét, melynek 
nincs nevezési díja. A verseny célja a ma-
tematika szórakoztató mivoltának bemu-
tatása, ezáltal a tantárgy megszerettetése a 
diákokkal. Továbbá cél a tehetségkutatás, 
a gyermekek önbizalmának növelése és a 
megérdemelt jutalmazás megteremtése. 
Iskolánkból február 19-én, negyvenen ír-
ták meg a versenydolgozatot a felső tago-
zatból. Ötödik évfolyamon a legjobb ered-
ményeket Várda Levente (67%), Novák 
Gábor (50%), Kiss Ingrid (43%) érte el. 
Hatodik évfolyamon Gál Kristóf (43%), 
Bihari Imola (40%9), hetedik évfolyamon 
Káldi Kata (57%), Zoltán Nóra (43%), 
Szabó Dalma (40%), nyolcadik évfolya-
mon Bozsolik Ákos (82%) írta a legjobb 
versenydolgozatot. Az eredményeket a 
www.pangeaverseny.hu weboldalon lehet 
megtekinteni. A Matematikai Tehetsége-
kért Alapítvány (a régi nevén ZALAMAT) 
a 2017/2018-as tanévben is megrendezte 
Magyarországon a Kangourou sans Fron-
tieres nemzetközi alapítvány által koor-
dinált Nemzetközi Kenguru Matemati-
kaversenyt. Ezen a versenyen mindenki 
részt vehet, aki szeret gondolkodni, mert 
a könnyebb és nehezebb feladatok együtt 
mindenki számára sikerélményt biztosí-
tanak. A verseny elsődleges célja a mate-
matika népszerűsítése. A versenyt 89 or-
szágban azonos időpontban rendezik. A 
rendezők mottója: „Legyen ez a 75 perc 
matematika ünnepe szerte a világon!”
A verseny célja: 
· a matematika népszerűsítése, a mate-

matika megszerettetése
· sikerélmény biztosítása
· Magyarország bekapcsolása egy a ma-

tematikát népszerűsítő világversenybe
· a magyar matematikai oktatásban elért 

eredmények népszerűsítése
· tehetségek felfedezése    

A verseny március 20-án volt, melyre 45 
tanuló nevezett.  A megoldásra fordítható 
idő korosztálytól függően 45 perctől 75 perc 
lehetett. Az eredmények felkerültek a www.
zalamat.hu oldalra. Ötödik évfolyamon Pa-
tonai Laura és Varga Tamás megyei 26. he-
lyezést, Mattenheim Janka megyei 32., Kó-
ródi Eszter megyei 37., Szilágyi Szabolcs 
megyei 50. helyezést ért el. Hatodik évfo-
lyamon Ignácz Tamás megyei 52. helyezést, 

hetedik évfolyamon Szabó Dalma megyei 
39. helyezést, Géringer Kincső megyei 63. 
helyezést, nyolcadik évfolyamon Bozsolik 
Ákos megyei 17., Frányó Zorka megyei 45., 
Bódi Nikolett megyei 47. helyezést ért el. A 
Mohács Térségi Általános Iskola Brodarics 
István Iskolájának vezetősége a 2017-2018. 
tanévben immár XXVII. alkalommal hirde-
ti meg az általános iskolák 4-8. és a hatosz-
tályos gimnáziumok 7-8. osztályos tanuló-
inak a hagyományos „MUSKÁT JÓZSEF” 
TERÜLETI MATEMATIKA EMLÉKVER-
SENYT. A verseny célja: a matematikában 
tehetséges gyermekek versenyeztetése. Is-
kolánk teljes csapattal, azaz évfolyamonként 
két fővel indult a versenyen. A verseny 2018. 
március 27-én, 9 órakor a megnyitóval kez-
dődött, utána minden versenyző megkezd-
hette a versenydolgozat írását. Az ötödik 
évfolyamon Köbli Ágnes 7., Kóródi Eszter 
12.helyzést ért el, összesítve ketten az isko-
lák versenyében negyedikek lettek. Hatodik 
évfolyamon Ignácz Tamás 3. helyezést, Di-
ószegi Réka 13. helyezést ért el, összesítve 
ketten harmadikak lettek, amit oklevéllel, 
könyvjutalommal díjaztak. Hetedik évfolya-
mon Káldi Kata 6. helyezést ért el. A teljes 
csapattal induló iskolák között iskolánk 5. 
lett. Gratulálunk az eredményekhez! 

matematika munkaközösség   

Kerékpárverseny 
Kerékpáros ismereteikről adtak tanúbi-
zonyságot a diákok. A Dienes Valéria Álta-
lános Iskolában rendezte meg a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztálya a Kerékpáros Iskola Kupa országos 
versenysorozatának területi döntőjét már-
cius 26-án. A tudáspróbán 23 gyerek vett 
részt a megyeszékhely illetékességébe tar-
tozó általános iskolákból. A feladatok során 
a �atalok elméleti tudásukról és gyakorlati 
képességeikről is tanúbizonyságot adhattak: 
a KRESZ teszt után kerékpáros ügyességi 
pályán kellett kitűnniük a többiek közül. 
A �ú és lányok közül is az első két helye-
zett jutott tovább a 2018. április 5-i megyei 
döntőre. I. helyezett: Paska Csaba, Báta-
széki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola. Gratulálunk!

Őcsényi mezei futóverseny
Április 11-én iskolánk részt vett az Őcsé-
nyi mezei futóversenyen több iskola rész-
vételével, ahol a következő eredmények 
születtek: I. korcsoport – lány: csapatban I. 
hely, tagok: Kollár Lilla, Diószegi Abigél, 
Matejcsek Míra, Verhás Kata, Péter 
Anna. Egyéniben: I. hely Kollár Lilla, II. 
hely: Diószegi Abigél, III. hely: Matej-
csek Míra. Fiú: csapatban I. hely, tagok:  

O K T A T Á S
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G É Z Á S  H Í R E K
Glasperlenspiel

Március 24-én Bonyhádon rendezték meg a 
Pető� Sándor Evangélikus Gimnáziumban 
a „Glasperlenspiel” című német nyelvi kul-
túrtörténeti és országismereti verseny or-
szágos döntőjét. Az írásbeli forduló alapján 
a II. Géza Gimnáziumból Schroth Kinga 8.A 
osztályos tanuló jutott be az országos dön-
tőbe, ahol a 4. helyezést érte el. Felkészülését 
Sümeginé Szép Mária tanárnő segítette. 

Úszás diákolimpia
Március 23-25-ig Hódmezővásárhelyen zaj-
lott az úszás diákolimpia országos döntője. 
A Tolna megyét képviselő úszók között négy 
bátaszéki gézás diák is volt: Fodermayer Anna 
(7.A), Farkas András (9.A), Sörös Noémi 
(11.B), Csendes Szonja (9.A). A 100 méte-
res hátúszásban a lányok között Fodermayer 
Anna 3. lett, a �úk között Farkas András 8. lett. 
Március 24-én a Budapesten megrendezett 

Táncművészeti Fesztivál
XXVII. Országos I�úsági Táncművészeti 
Fesztiválon a „kortárstánc szóló” kategóriá-
ban Bíró Laura (9.A) országos 3. helyezést ért 
el. Laura a BÁI Moderntánc Tanszak tanuló-
jaként Szarvas Szilvia tanárnő tanítványa. 

Futball diákolimpia
Március 26-án Szekszárdon versenyzett 
iskolánk focicsapata a megyei diákolim-
pián, ahol második helyezett lett. A csapat 
tagjai voltak: Egle Gyula, Ranga Martin, 
Modok Adrián (12.A), Lukács Dániel, Ja-
kab Dávid (12.B), Nagy Ákos, Pataki Ró-
bert, Nagy Dávid (11.A), Mózsi Máté (11. 
B), Lukács Dávid (9.B). Edzőjük Pál�y Pál 
tanár úr volt. 

Költészet nap
Április 11-én délelőtt a gimnázium tanulói és 
a nevelőtestület tagjai is részt vettek a költé-
szet napi városi rendezvényen a Romkert-
ben. A Verse Város – „generációk versmon-
dása” keretében iskolánkból Szabó Bálint 
11.B osztályos tanuló Babits-verset szavalt.

A tavaszi vizsgaidőszakban Somosi Sza-
bolcs 11.A osztályos tanuló megszerezte az 
angol nyelvi középfokú nyelvvizsgáját.

Heberling Dániel, Puskás Donát, Cser 
Bence, Szabó Barnabás, Becker Tibor. 
Egyéniben: I. hely: Heberling Dániel, II. 
hely: Puskás Donát, III. hely: Cser Bence. 
II. korcsoport-lány: csapatban III. hely, ta-
gok: Rácz Nóra, Sebestyén Anna, Dékány 
Zóra, Hefner Zsó�a. Fiú: csapatban I. hely, 
tagok: Kuti Csaba, Izsák Bence, Verhás 
György, Haraszti Viktor, Kollár Levente. 
Egyéniben: III. hely: Kuti Csaba. III: kor-
csoport-lány: csapatban II. hely, tagok: Sö-
rös Petra, Szabó Fanni, Fekete 
Sára, Péter Boglárka, Indrich 
Krisztina. Fiú: csapatban III. 
hely, tagok: Szücs Kristóf, Gáll 
Kristóf, Kis Bánk Botond, Szil-
ágyi Szabolcs, Hadi Zoltán. IV. 
korcsoport-lány: csapatban II. 
hely, tagok: Zoltán Nóra, Sánta 
Barbara, Frányó Zorka, Bojás 
Eszter, Sükösdi Daniella. Egyé-
niben: I. hely: Zoltán Nóra. Fiú: 
csapatban IV. hely, tagok: Kis 
Levente, Rafael Gyula, Bozso-
lik Ákos, Bereczki Attila. Gra-
tulálunk a szép eredményekhez!

Terematlétikai verseny
Iskolánk csapata ismét meghívást kapott 
a Baka István Általános Iskolába, a ha-
gyományos terematlétikai versenyre, amit 
március 21-én rendeztek meg. Atlétáink 
25 m-es futásban, helyből távolugrásban 
és magasugrásban mérettettek meg há-
rom korcsoportban. A csapat tagjai vol-
tak: II. korcsoport: Kolep Lili, Sebestyén 
Anna, Kollár Levente, Verhás György, 
Izsák Bence. III. korcsoport: Sörös Petra, 

Vaszari Boglárka, Gáll Kristóf, Benke 
Zsolt. IV. korcsoport: Sükösdi Daniella, 
Frányó Zorka, Kis Levente, Ligeti Ákos. 
Eredményeink: 25m-es futás: Kis Levente 
I. hely, Kollár Levente és Gáll Kristóf III. 
hely. Magasugrás: Kolep Lili II. hely, Ver-
hás György II. hely. Helyből távolugrás: 
Izsák Bence II. hely. Kis Levente II. hely, 
Sükösdi Daniella III. hely. Kis Levente 
kimagasló teljesítményéért különdíjban is 
részesült. Gratulálunk versenyzőinknek!                                                             

Diákolimpiai labdarúgó 
tornáját

2018. április 5-én Őcsényben ren-
dezték meg az 1-2. osztályosok Di-
ákolimpiai labdarúgó tornáját. Öt 
iskola vett részt a tornán, amelyről 
az első helyezett jutott a hat csapatos 
megyei döntőbe. A verseny győztese 
Tolna 2. Bátaszék 3. Fadd 4. Zom-
ba 5. Őcsény lett. Bátaszék csapatá-
nak tagjai voltak: Heberling Dániel, 
Farkas Noel, Hauwasser Menyhért, 
Horváth Levente, Temesvári Dávid, 
Cser Bence, Bóka Donát. Faidt József
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A kert az év 12 hónapjában folyamatosan 
ad munkát. Hol többet, hol kevesebbet. 
Tavasszal a virágok ültetése, nyáron a gyep 
ápolása, ősszel a lehullott levelek össze-
gyűjtése és az öntözőrendszer felkészítése 
a télre – minden évszakban valami más.

Tavaszi teendők a kertben: távolítsuk 
el az utolsó védőtakarásokat, gyomláljunk 
és trágyázzunk, az elvirágzott hagymások 

virágait szedjük le, de lombjukat hagyjuk 
teljesen elszáradni, kedvező idő esetén 
vessük felül a hiányos gyepet, illetve kez-
dődhet a vetés. Amint a talajra rá lehet 
menni, vessünk mákot, zöldborsót, spenó-
tot, hónapos retket, petrezselymet, sárga-
répát, és rakjuk el a vöröshagymát, illetve 
a fokhagymát. A káposztafélék és a saláta 
fölé húzzunk még egy kis fóliaalagutat. 

Türelem rügypattanásig. Vásároljuk meg 
a lemosó permetezéshez szükséges szere-
ket, de ne siessük el a kezelést, várjuk meg 
a rügypattanást, amikor a szer már be tud 
jutni a kis levélkezdemények közé. Almá-
hoz és körtéhez a kénnel és rézzel kom-
binált olajos szereket (pajzstetvek, atkák, 
varasodás, lisztharmat ellen), szilvához, 
cseresznyéhez, meggyhez, ribiszkéhez és 

Gyergyóditrói diákok 
látogatása Bátaszéken

A Cikádor újság 2018. januári számában 
beszámoltunk arról, hogy az országosan 
meghirdetett „HATÁRTALANUL” pályázat 
keretében a Bátaszéki II. Géza Gimnázium 
is nyert egy határon túli kirándulást az „Egy 
nemzet �aiként közös értékeink nyomá-
ban Gyergyóditróban és Bátaszéken” cím-
mel. 2017 novemberében a 10.AB és a 11.B 
osztály tanulói Sümeginé Bátai Margit ta-
nárnő és Pál�y Pál tanár úr vezetésével hat-
napos erdélyi körutazáson vettek részt. A 
pályázati program zárásaként 2018. április 
3-án erdélyi, gyergyóditrói diákok érkez-
tek Bátaszékre két pedagógus kíséretével. A 

vendéglátók, a II. Géza Gimnázium nevelői 
és diákjai gazdag programot kínáltak egész 
héten a ditrói testvériskolánk tanulóinak. 
Szerdán délelőtt a polgármesteri fogadást 
követően városunk nevezetességeit fedez-
ték fel a QR-kódos feladatlap segítségével. 
Délután kirándultak a molyhos tölgyhöz, 
valamint tojásfestést tanulhattak Bátán. Este 
bográcsos vacsora várta őket a szállásukon.  
Csütörtökön a pörbölyi Ökoturisztikai 
Központban a „Gemenc kincsei” című ki-
állítás megtekintését követően felszálltak a 
gemenci erdei kisvasútra is. Délután a bajai 
bowlingozás után szabadprogram követke-
zett a csoport számára. Pénteken Mohácsra 
utaztak. Ellátogattak a Nemzeti Emlékhely-

re, megtekintették a Szent Miklós Vízi-és 
taposómalmot, sétáltak a belvárosban, és 
nagy örömükre kompozhattak a Dunán. 
Visszatérve a gimnáziumba, este búcsúva-
csorán vettek részt, majd a ditrói és bátaszé-
ki diákok a hagyományaikat és népművé-
szeti kincseiket bemutató közös kiállítást 
készítettek. Táncház, tánctanulás és zenés 
mulatság zárta a napot. Szombaton Pécs-
re kirándultak, ahol felmentek a Tettyére, 
megtekintették a Székesegyházat, a Cella 
Septichorát, az ókeresztény sírkamrákat. 
Délután Siklóson felkeresték a várat, majd 
a termálfürdőben egy élvezetes fürdőzéssel 
fejeződött be a programjuk. Vasárnap reg-
gel indultak haza Erdélybe, Ópusztaszert 
is útba ejtve. Reméljük, hogy a Bethlen 
Gábor Alapítvány által kiírt pályázat adta 
lehetőség a jövőben is megmarad. Bízunk 
abban is, hogy a ditrói Puskás Tivadar Lí-
ceum és a Bátaszéki II. Géza Gimnázium 
közötti testvériskolai kapcsolat folytatódik 
és a személyes találkozásokkal egyre erő-
södik, mert: „Az utak úgy lesznek, hogy 
járunk rajtuk.”                         Horváth Jánosné 

Ballagás
Felhívjuk az érdeklődők �gyelmét, hogy 
a Bátaszéki II. Géza Gimnázium 2018. 
május 5-én 10 órai kezdettel tartja balla-
gási ünnepélyét. 

O K T A T Á S

S Z É P K O R

TEENDÔK A KERTBEN 
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kösz météhez az olajos szereket (pajzstetű, 
levélbolha, levéltetvek ellen), kajszihoz, 
őszibarackhoz, málnához a réztartalmú 
szereket javasoljuk – ajánlotta Topor Ist-
ván. Lassan aktuális a díszcserjék met-
szése. Nem mindegy azonban, melyikre 
mikor kerítünk sort. A kora tavasszal vi-
rágzóakat jobb virágzás után metszeni. 
Most metsszük viszont pl. a nyári orgonát, 
a mályvacserjét (Hibiscus), a hortenziát, a 
hóbogyót, a nyári tamariskát, a kányaban-

gitát és a labdarózsát. Aki nagy kertet nem 
szeretne, vagy nem tud gondozni, azoknak 
a balkonos kertészkedés nyújthat örömöt 
és segítséget a háztartásban. A gyógy- és 
zöldfűszernövények között talán nincs is 
olyan, amelyet nélkülöznünk kéne a la-
kásban vagy balkonon gondozott háziker-
tünkben. Jó kertészkedést kívánunk!

2018. évben sem maradunk színes raj-
zok nélkül, Bátki Erika tanárnő segítségé-
vel a Mesefa címet kapta az idei évi Föld 

Napja rajzpályázatunk. Az elmúlt évben 
több, mint 100 pályamű érkezett intézmé-
nyünkhöz, ezért bízunk benne, hogy idén 
is nagy lesz az érdeklődés. Támogatóink: 
Bát-Grill K�, Virágmozaik, Póló-Kovács, 
Tercia étterem, Ciron Papírbolt. A nyer-
tesek névsorát a következő Cikádor új-
ságban tesszük közzé. Május 24-én a Pos-
ta Zrt. képviseletében Heimné Emmert 
Zsuzsanna lesz a vendégünk. Szép tavaszt 
mindenkinek!                                          -Hódi-

Április 14-én rendezték meg az „Életet az 
éveknek” Országos Szövetség Tolna Me-
gyei Nyugdíjas Szervezetének Tolna Me-
gyei Versmondó rendezvényét Bátaszéken, 
a helyi Napsugár Nyugdíja Egylet közre-
működésével. Az eseményen 10 nyugdíjas 
klub 22 szavalója mondta el versét a há-
romtagú szakmai zsűri és a vendégek előtt. 
Az ünnepséget dr. Bozsolik Róbert, Báta-
szék Város polgármestere nyitotta meg, és 
köszöntötte a kilenc vendég egyesület kép-
viselőit egy-egy bátaszéki recepteskönyv-
vel, ami tavaly ősszel jelent meg „Ízek, 
népek, receptek – Bátaszék tűzhelyén” cím-
mel. A Nyugdíjas Klubok szervezet megyei 
elnökének, Fenyvesné Palkó Máriának 
ünnepi beszéde után kezdetét vette a meg-
mérettetés, melynek tétje, hogy az első öt 
helyezett tovább jut az országos nyugdíjas 
versmondó találkozóra, ahol Tolna megyét 
képviselhetik majd. A szavalók izgalmát 

feledtette az olykor felemelő, vagy épp drá-
mai pillanat, de a vidám percek sem hiá-
nyoztak a délelőtt folyamán. Az elhangzott 
szavalatok után a háromtagú zsűri, Csiki 
Béláné, nyugalmazott könyvtárvezető, Ke-
mény Lajosné, nyugalmazott pedagógus 
és Sági Lajosné, a Kersztély Gyula Városi 
Könyvtár regnáló vezetője közösen értékel-
ték az elhangzott produkciókat. Az ered-
mények kihirdetése előtt rövid minősítést 
és jó tanácsokat is kaptak a versmondók. 
Kemény Lajosné értékelésében elmondta, 
hogy a versválasztásnál dől el egy produk-
ció sikere, de nagyon fontos szempont az 
elbírálásnál a művészi beszéd és technikai 
eszközök is, így a bátorság, a tiszta beszéd, 
a légzéstechnika, hangsúly és hanglejtés, 
játék a hangszínnel, a mondanivaló dina-
mikája, ami ahhoz szükséges, hogy értsük 
is azt, miről is szól a vers, de a hatásszü-
neteknek is nagyon fontos szerepük van. 

Ezeket a szempontokat is �gyelembe véve 
a következő eredmény született: 
1. Horváth Istvánné (Faddi Nyugdíjas 

Egyesület) Reményik Sándor: Kegye-
lem című versével,

2. Gáspár Gyula (Paks Városi Nyugdí-
jas Klub) Reményik Sándor: Eredj, ha 
tudsz című versével,

3. Mester Győzőné (Babits Nyugdíjas 
Klub) József Attila: Majd megöregszel 
című versével,

4. Baranyai Jánosné (Váraljai Hagyo-
mányőrző Egyesület) Sík Sándor: Hi-
szek című versével,

5. Gyuricza Istvánné (Iregszemcse Nyug-
díjas Klub) Reményik Sándor: Alpesi 
Rózsa című versével értek el helyezést. 

Az eredményhirdetést követően minden 
résztvevő emlékérmet vehetett át a megyei 
elnöktől, valamint a Bátaszéki Napsugár 
Nyugdíjas Egylet vezetőjétől, Mezei Boni-
fácnétől, aki emléklappal is megköszönte a 
résztvevő klubok képviselőinek a felkészü-
lést és a helytállást ezen az ünnepnapon. 
Részt vettek az eseményen az Őszi Napfény 
Nyugdíjas Klub (Decs), Babits Nyugdí-
jas Klub (Szekszárd), Faddi Nyugdíjasok 
Egyesülete, Gemenc Volán Nyugdíjas Klub 
(Szekszárd), Váraljai Hagyományőrző 
Egyesület, Iregszemcse Nyugdíjas Klub, 
Bonyhádi Nyugdíjas Klub, Bátai Nyugdíjas 
Egyesület, Paks Városi Nyugdíjas Klub és a 
szervezők, a Bátaszéki Napsugár Nyugdí-
jas Egylet képviselői. Ezt követően ebéddel 
kedveskedtek az időseknek, majd zenés 

NYUGDÍJAS VERSMONDÓK VERSENYE BÁTASZÉKEN
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NÔGYÓGYÁSZATI RÁKSZÛRÉS
Május 11-én, 17-én, 18-án 9–15 óra között 
INGYENES NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS 
lesz Bátaszéken.
A szűrés a védőnői tanácsadóban lesz: Bátaszék, Budai u. 61. szám alatt.

S Z É P K O R

mulatsággal zárták a napot a nyugdíjasok 
a Kanizsai Dorottya Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola ebédlőjében. 
A résztvevő egyesületeknek jó alkalom a 
barátságok elmélyítésére, a jövőbeli közös 
munkák megtervezésére és a szórakozásra 
egyaránt. Ez a több évtizedes múltra visz-

szatekintő rendezvény bizonyítja azt, hogy 
a szépkorúak is vágynak az együttlétre, 
a közösen eltöltött értékes időre, és bizo-
nyosság, hogy a kor nem számít egy-egy 
vers megtanulásában és még mindig van-
nak, akik szívesen el is szavalják kedvenc 
soraikat kiállva, nagy nyilvánosság előtt is. 

Gratulálunk a helyezetteknek és sok sikert 
kívánunk az országos megmérettetésen!  ok 

Köszönet a Szponzorainknak! Sze-
retném megköszönni a segítségüket a Ver-
smondó rendezvényünket támogatóknak: 
Bátaszék Város Önkormányzatának, dr. 
Bozsolik Róbert polgármester úrnak, dr. 
Somosi Szabolcs alpolgármester úrnak, Ka-
nizsai Dorottya Általános Iskolának, Mészá-
ros István igazgató úrnak, Simon Csabáné 
óvoda igazgató asszonynak, Zsikó Lajos vál-
lakozó úrnak, Werner Mihály vezérigazgató 
helyettes úrnak, Dömse Tibor gazdálkodó 
úrnak, Mauthner Vince borász úrnak. Vé-
gül a konyha személyzetének a �nom ebé-
det, a klubtagoknak az önzetlen segítséget, 
mert ezt csak ilyen összetartó csapattal, és 
ilyen összefogással lehet megszervezni. Kö-
szönöm magam és klubtársaim nevében a 
Pető� Sándor Művelődési Ház dolgozóinak 
is a segítséget, akikre mindig számíthatunk.

Szeretettel és tisztelettel: Mezei Bonifácné 
Napsugár Nyugdíjas Egylet elnöke

Mennyire lehet kiszolgáltatott egy olyan 
ember, akit válófélben lévő házastársa jut-
tatott kényszerrel a pszichiátriára, hogy 
előnyhöz jusson a gyermekelhelyezésben? 
És valaki, akit oly mértékben legyógysze-
reznek a pszichiátrián, hogy ebben a ké-
miai kényszerzubbonyban képtelen saját 
érdekeit képviselni? Ilyen és ehhez hason-
ló ügyekkel foglalkozik egy civil szerve-
zet, amely kifejezetten a pszichiátriákon 
történő jogsértések felderítésére specia-
lizálódott. Egyáltalán megtörténhetnek 
ma ilyen esetek Magyarországon? Ma, az 
információs dömping és az átláthatóság 
korában elég abszurdnak hangzik. Sajnos 
a pszichiátria még ma is eléggé zárt világ, 
módszertana és diagnózisai pedig eléggé 
szubjektívek ahhoz, hogy az intézetek fa-

lai között szinte bármi megtörténhessen. 
Egy 21 éves �ú rosszullét miatt került a 
kórházba, onnan a pszichiátria osztályra, 
mondván: két-három napig infúziót kap, 
és minden rendben lesz. Családja más-
nap szinte sokkot kapott, amikor a �út a 
zárt osztályon találták meg: magán kívüli 
állapotban volt, kikötözve, bepelenkázva, 
szeretteit nem is ismerte meg. Az édesanya 
kérdésére, hogy mégis mit csináltak a �á-
val, azt a választ kapta: nyugodjon meg, 
ez természetes folyamat, másnapra már 
semmi baj nem lesz. Másnap hajnalban az 
édesanyával telefonon közölték: a �a meg-
halt. Mindössze másfél nap pszichiátriai 
kezelés után. Az Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért (CCHR) több mint 20 
éve foglalkozik az ilyen ügyek feltárásával 

és az áldozatok segítésével, egy nemzetkö-
zi szervezet hazai csoportjaként. Ingyenes 
jogsegélyszolgálatát az elmúlt két évtized-
ben több ezren keresték meg sérelmekkel. 
Az alapítvány munkájának eredményekép-
pen ma már szokványos, hogy a hivatalos 
szervek megbüntetik vagy elmarasztalják a 
visszaélést vagy bűncselekményt elkövető 
pszichiátert vagy intézetet. Ha családtag-
ja, ismerőse emberi jogait megsértették 
a pszichiátrián, felveheti a kapcsolatot az 
alapítvánnyal a következő elérhetősége-
ken: Telefon: +36-1-342-6355 vagy +36-
70-330-5384. E-mail: panasz@cchr.hu, 

Weboldal: www.emberijogok.hu.

A PSZICHIÁTRIA JOGSÉRTÉSEIT VIZSGÁLJÁK
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I N T E R J Ú

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
(NOE) 1987-ben alakult. Az Alapszabály-
ban rögzített célok azóta is érvényesek: 
az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a 
házasságért és a jövő generációért érzett 
felelősség erősítése, a nagycsaládok sajá-
tos érdekeinek képviselete és szolgálata, 
a nagycsaládok egymást ismerő és segítő 
közösségekké szervezése. A NOE helyi 
tagszervezete a Bátaszéki Nagycsaládo-
sok Egyesülete, amelynek a titkára, Si-
mondiné Bálint Zita ad betekintést a lel-
kes közösség életébe. Most erről adunk a 
rovatunkban TIP-pet az olvasóinknak…

– Azt áruld el először nekem, hogyan ta-
lálkoztál a nagycsaládosokkal?

– Fodrász vagyok, és az egyik vendégem-
nek a gyermekei jártak hozzám. A család 
tagja volt az egyesületnek. Az én gyerkőce-
im akkor születtek, és tulajdonképpen eb-
ből a találkozásból és beszélgetésből alakult 
ki a kapcsolat. Először csak egyszerű tag-
ként vettem részt a csoport munkájában, 
aztán egyre több feladat megtalált. Szóltak, 
hogy ebben és abban kellene segíteni, és én 
szívesen tettem a dolgomat, mert nagyon 
jól éreztem magam abban a támogató kö-
zegben. Nyolc évvel ezelőtt lettem titkára a 
Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesületének, 
és azóta is betöltöm ezt a funkciót. 

– Milyen célok mentén végzi a feladatait 
a közösségetek?

– Az országos egyesület kijelölte azt az 
utat, amelyiken haladunk, de el kell monda-
nom, hogy a tagok számára nem okoz ne-
hézséget a jóért végzett célok megvalósítá-
sa. A közösség összetartása nagyon fontos, 
a mozgósítás is, amellyel arra ösztönözzük 
az egyesületi tagokat, hogy vegyenek részt a 
programjainkon, és ne csak a saját szervezé-
sű rendezvényeken, hanem a városban meg-
valósuló összejöveteleken, ünnepélyeken és 
fesztiválokon is. A találkozás és a rendszeres 
kapcsolattartás is nélkülözhetetlen, és a dig-
italizáció elterjedésével ez előnyökkel is jár, 
hiszen nem feltétlenül szükséges bizonyos 
időközönként összehívni a tagságot, mert a 
közösségi portálon létrehozott csoportban 
azonnal megosztható minden jelentős in-
formáció. Van egy olyan réteg, aki nem jut 
szórakozási, kikapcsolódási lehetőséghez, 
mert például több kisgyermek is van a csa-

ládban. Mi az ő dolgukat is próbáljuk meg-
könnyíteni. 

– Mennyire mozgósíthatók a tagok?
– Nagyon aktívak a nagycsaládosok, és 

kifejezetten jó néven veszik, ha valamelyik 
akcióról a facebook-on kapnak tájékoz-
tatást. A csoportban szavazhatnak, hogy 
igen, szeretnék menni, vagy nem tudok 
részt venni az adott programon. Az ado-
mányosztás is így működik. Ha kapunk 
támogatást, arról értesítem a tagokat, és ők 
üzenetben jelzik, hogy élnek a lehetőség-

gel, vagy nem. Találkozókat, börzéket szer-
vezünk, ahol azért a személyes találkozásra 
és kapcsolatápolásra is nyílik lehetőség.

– Adja magát a kérdés: Kik lehetnek az 
egyesület tagjai?

– Elméletileg három vagy több gyermek 
esetén kérhetik a felvételüket a családok, ez 
az alapfelállás. Van azonban más lehetőség 
is. Pártoló tagként bárki egyesületi tag le-
het, a feltétele, hogy az országos központ-
ban meghatározott tagdíjat be kell �zetnie, 
illetve a helyi szervezetnél is meg kell tenni 
ugyanezt. Csatlakozási kérelmet minden 
év novemberében lehet beadni a városi 
könyvtárban, ahol nagy szeretettel várják 
a jelentkezőket, és természetesen segítenek 
kitölteni a szükséges dokumentumokat is.

– Melyek voltak az előző években azok az 
események, amelyekre büszke lehet a Báta-
széki Nagycsaládosok Egyesülete?

– A városi gyereknapra vagyunk a legbüsz-
kébbek. Volt a tagságnak külön rendezvénye 
házon belül, volt a könyvtárnak is, de egy 
kezdeményezés jóvoltából a kettőt össze-
vontuk, és hatalmas öröm számunkra, hogy 
a Besigheim Játszótéren évről évre megtart-
hatjuk a bátaszéki gyereknapot, amelyet nagy 
érdeklődéssel kísérnek a városban élők, és 
sokan ellátogatnak a programra. Mi is jól 
érezzük magunkat, a visszajelzések pozitívak, 
mindenképpen sikerként könyveljük el a dol-
got. Amit még fontos hangsúlyozni, hogy a 
gyereknap teljesen ingyenes, semmiért sem 
kell �zetni, így azok is szívesen kijönnek a 
gyerekekkel, akik egyébként egy �zetős le-
hetőséget nem tudnának igénybe venni. Itt 
tényleg mindenki jól érzi magát.

– Újra természetesnek tűnhet a következő 
kérdés. Mikor lesz ebben az évben a bátaszé-
ki gyereknap?

– Május 26-án, szombaton, délután 2 
órától várunk mindenkit a szokott helyszí-
nen. A programegyeztetések még zajlanak, 
de a tűzoltók és a mentők biztos ott lesz-
nek, kézműves foglalkozásokkal is készü-
lünk, ezen kívül sorversenyekkel, a többi 
pedig hamarosan kiderül. Az biztos, hogy 
most is lesz valamilyen jó kis meglepetés, 
amelyet még nem szeretnék elárulni…

– Ha jól hallottam, a közelmúltban elis-
merésben részesült az egyesület. Kérlek, er-
ről is mesélj!

– A Nagycsaládosok Országos Egyesü-
lete a régiós vezetőkkel karöltve úgy gon-
dolta, hogy támogatja és elismeri a kisebb 
településen élő civilek munkáját. Januárban 
Bátaszék adott otthont egy programnak, 
amelyen hatvan vendégünk volt az ország 
minden tájáról. A találkozó nagyon sikeres 
volt, és a szervezést hálásan megköszönték 
nekünk. Külön elismerésként könyveltük el 
azt is, hogy többen megígérték, visszatérnek 
a városba tavasszal, és megismerkednek Bá-
taszék nevezetességeivel. A találkozás fon-
tosságát is kiemelném, hiszen a többi nagy-
családos egyesület életébe is betekintést 
nyerhetünk az ilyen jellegű fórumokon, és a 
megismert, jól bevált gyakorlatokat mi is be 
tudjuk építeni a mindennapi munkánkba.

– Zita! Köszönöm szépen, hogy néhány 
gondolat erejéig bemutattad a Bátaszéki 
Nagycsaládosok Egyesületét! További jó 
munkát kívánok nektek!                         csötke

A D U N K  E G Y  T I P - E T !

A NAGYOK SORÁBA EMELKEDTEK A BÁTASZÉKI NAGYCSALÁDOSOK
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H Í R E K

A Magyarországi Németek Általános Mű-
velődési Központja Gimnáziumának (köz-
ismertebb nevén Frankel Gimi) diákjai 
vittek életet néhány hete a múzeumi falak 
közé, a bátaszéki Tájházba. Az iskola diák-

jai Manz Alfréd tanár úr ösztönzésére és 
irányításával évről évre részt vesznek az 
Abgedreht! – Magyarországi Német I�úsá-
gi Filmünnepen. A középiskolások számá-
ra kiírt pályázaton a hazai németség életé-

ről szóló, német nyelvű kis�lmekkel lehet 
nevezni. Az iskola 11.B osztálya az idén is 
készített egy �lmet Manz tanár úr forga-
tókönyvéből. A történet röviden: �atalok 
szórakozni készülnek – egykor és ma. A 
jelenben készülő tini egyik nagyszülője 
emlékszik vissza az egykori történések-
re. Ehhez szolgáltatta a helyszínt a Tájház 
sváb szoba-konyhája. Az előző években is 
készültek itt kisebb jelenetek a szép sike-
reket elért �lmekhez: egy második, illetve 
egy harmadik helyezést ért el az osztály 
ezekkel. E sorok írásakor még nem tudha-
tó az idei eredmény, a bemutató és díjki-
osztó egyben a TrachtTagon, április 27-én, 
a német viselet napján lesz (volt). A Tra-
chtTag, ez a negyedik alkalommal meg-
hirdetett kezdeményezés arról szól, hogy 
idézzük meg őseink emlékét, mutassuk 
meg örökségünket a mindennapokban. 
Vegyük fel ezen a pénteki napon a német 
viselet egy darabját, ünneppé téve ezzel a 
hétköznapot!                                               ESJ

ABGEDREHT!
MAGYARORSZÁGI NÉMET IFJÚSÁGI FILMÜNNEPEN

MOMO, avagy furcsa történet az időtolva-
jokról, és a gyermekről, aki visszahozta az 
embereknek az ellopott időt. Momo  törté-
nete a fantázia világában játszódik, a Soha 
és a Sehol birodalmában, avagy a kitágí-
tott, időtlen jelenben. Egy kísérteties társa-
ság, a szürke urak csoportosulása a hatal-
mába keríti az embereket, és arra ösztönzi 
őket, hogy takarékoskodjanak az idővel, 
de az idő maga az élet, és az élet a szívben 
lakozik. Minél inkább takarékoskodnak 
tehát az emberek vele, annál szegényebb, 
sivárabb és hidegebb lesz a jelenük, és an-
nál idegenebbé válnak önmaguk számára 
is. A gyerekek szenvednek leginkább ettől 
a fogyatkozó szeretettől és életkedvtől. A 
tiltakozásukat azonban senki sem hallja 
meg. Amikor a szükség a legnagyobb, és 

úgy tűnik, hogy a világ már 
végképp a szürke uraké, 
Hora mester, az Idő titokza-
tos ura közbelép, de szük-
sége van egy embergyerek 
segítségére. A világ meg-
állt, és Momo, ennek a 
történetnek a borzas kis 
hősnője egyedül veszi fel 
a harcot a szürkék sere-
gével, semmi más nem 
segíti őt ebben, csak egy 
szál virág a kezében, és 
egy teknősbéka a karjá-
ban. Csodálatos módon 
győznek ők hárman. Minden életidő 
visszatér az emberekhez, akiktől azt csa-
lással elorozták. A reménytelenül beteg-

nek tűnő világ gyógyít-
ható. Mese? Így is lehet 
nevezni, ha ezt a fogal-
mat úgy értjük, mint a 
romantikusok. Hiszen 
mindennapiság és álom 
játszanak át költői módon 
egymásba, de egyúttal a 
mai és a jövőbeli valósá-
gunk kérdései is, amelyek 
sokszínű �gurákban és 
sorsokban tükröződnek. 
Tehát olyasmi, mint a re-
gény? Mondjuk hát így: 
meseregény. Michael Ende 
könyve 1973-ban jelent 

meg, de aktuálisabb, mint valaha. Jó olva-
sást kívánunk hozzá!                            csötke

K Ö N Y V A J Á N L Ó
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H I T É L E T

A húsvéti szent idővel kezdődött az áp-
rilis, Krisztus feltámadását ünnepeltük 
kiemelt módon nyolc napon keresztül, 
de egészen pünkösdig a feltámadás feletti 
öröm járja át az Egyházat. Szent Ágos-
ton így fogalmazta ezt meg: „Szenvedé-
sével az Úr átment a halálból az életbe, 
és nekünk, hívőknek megnyitotta az utat 
feltámadásával, hogy mi is átléphessünk 
a halálból az életbe.” Nagyszombaton az 
esti órákban kezdődik húsvét vigíliája: 
tűzszentelés, a húsvéti gyertya megáldá-
sa, az örömének, a keresztség liturgiája. 
A mise után a feltámadási körmenetet 
az idén elmosta az eső, leegyszerűsítve 
a templomban került rá sor, majd a hús-
véti ételek megáldása következett. „Ez az 
a nap, melyet az Úr szerzett nékünk, ör-
vendjünk és vigadjunk rajta, alleluja. …
Más formában, de a feltámadott jelei ma 
is jelen vannak a világban: a hősies hit, az 
evangéliumi élet, az Egyház élete, amit se 

külső üldözések, se belső harcok nem tud-
nak megtörni. Feladatunk, hogy észreve-
gyük a Feltámadott jeleit az életünkben, és 
higgyünk benne. … Jézus feltámadt testén 

is megőrizte a halálos sebeket, nem magá-
ért, hanem érted, hogy lássad, és ne felejtsd 
el: Szeret téged.” (Földi István badacsony-
tomaji esperes). A húsvétot követő Isteni 

Irgalmasság vasárnapján zárul húsvét 
nyolcada. Az e napra hirdetett imaórán 
olyan sokan jelentek meg, hogy nem is az 
előre tervezett helyen, a kápolnában tar-
tották, hanem a templomban. Nem vé-
letlenül voltak ennyien, egy kis meglepe-
tés készült: Krisztián atyát köszöntötték 
a hívek születésnapja alkalmából. Márk 
evangélista napja április 25-e, a búza-
szentelés ünnepe. Ehhez kapcsolódott a 
vetések megáldásának szertartása. A né-
phit, mint minden más szentelménynek, 
a megszentelt búzaszálaknak is különös 
erőt tulajdonított. A megszentelt és ha-
zavitt búzaszálakat az állatoknak adták, 
hogy elkerüljék őket a betegségek. Az 
ünnepi szentmisére Bátán, a Szent Vér 
Templomban került sor.                            ESJ 

R Ó M A I  K A T O L I K U S  E G Y H Á Z
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S P O R T

A BSE Úszó Szakosztálya ismét remekelt. 
A kiemelkedő eredményeket hosszas fel-
készülés és több versenysorozat előzte 
meg. Decemberben egy házi válogatóval 
indult az év, amikor is felmértük az erő-
viszonyokat az egyesületen belül. Az év 
kezdéseként a Szekszárd Városkörnyéki is-
kolák következtek, ahol elmondható, hogy 
évek óta dominálunk. Kizárólag 
a legkisebb korosztályokban ta-
lálunk egy-egy riválisra, de az 
érmek zöme a bátaszéki spor-
tolóknál kötött ki, ami a megyei 
indulás jogát is jelentette az első 
és második helyezett versenyzők 
esetében. A megyei diákolimpia 
azért mindig nagyobb falat, de 
az utóbbi években felküzdöttük 
magunkat a megyei top három-
ban. Itt sikerült megfejelni a ko-
rábbi évek eredményeit, és hat 
egyéni kategóriában kivívtuk az 
országos indulás jogát (Foder-
mayer Anna 50 mellen és 100 
háton, Bozsolik Ákos 100 gyor-
son, Rajnai Viktória 100 mel-
len, Szűcs Kristóf 100 gyorson 
és Farkas András 100 háton). 
Ehhez a hat kategóriához hoz-
záadódott Mattenheim Bálint Bács-Kis-
kun megyei aranyérme 100 háton. Bálint, 
Baján tanul, ezért a szomszédos megyében 
kellett kvali�kálnia. Középiskolai tovább-
jutóinkról sem feledkezhetünk meg. Sörös 
Noémi 100 háton kvali�kálta magát még 
novemberben. Bár Csendes Szonja máso-
dik helyezett lett akkor, de az első helyezett 
versenyző visszalépése továbbjutást jelen-
tett, így megszerezve az indulási jogot ő is 
a csapattal tartott. Az Országos Diákolim-
piát március 23-24-én rendezték Hódme-
zővásárhelyen. Pénteken a középiskolai, 
szombaton az általános iskolai felsős kor-
osztályok mérték össze tudásukat. Így elő-
ször Noémi és Szonja kapott lehetőséget. 
Mindketten tiszteségesen helyt álltak, és 
a középmezőnyben végeztek. A szomba-
ti versenynapon jó előjelekkel indultunk, 
hiszen a megyei eredmények alapján felál-
lított startlista alapján két sportolónk Fo-
dermayer Anna és Mattenheim Bálint is a 
lista elején állt, de ezeket az eredményeket 
mindig fenntartással kell kezelni, hiszen 

nem tudható hogy az ellenfelek 25 vagy 
50 méteres medencében teljesítettek e a 
megyei kvali�káción. Minden sportolónk 
erőn felül, többen legjobbjukat úszva telje-
sítettek, de – az előjelek minket igazoltak és 
a legnagyobb örömünkre mind Bálintnak, 
mind Panninak sikerült felkerülni a dobo-
góra. Így Bátaszék újabb két úszó országos 

diákolimpiai éremmel gyarapodott. Mat-
tenheim Bálint a 4. korcsoportos �úk 100 
méteres hátúszó mezőnyében ezüstérmet, 
míg Fodermayer Anna a 3. korcsoportos 
lányok hátúszó kategóriájában bronzérmet 
szerzett. Gratulálunk a két érmes verseny-
zőnek, és az egész csapatnak. Köszönjük a 
szülők és az edzői team támogatását. Hajrá 
BSE Úszó Szakosztály, újabb értékes feje-
zettel bővült az úszók dicsőség listája.

Megértük a tízediket…
Mind az uszoda életében, mind pedig a 
Kanizsai Dorottya úszóverseny történe-
tében képletesen elfújtuk a tíz gyertyát, 
ugyanis április 13-án tízedik alkalommal 
került megrendezésre a helyi úszósport 
tradicionális rendezvénye. Az iskolák szá-
mát tekintve, viszonylag színes volt a pa-
letta, de lényegében a versenyt két nagy 
egyesület a bonyhádi és a bátaszéki úszók 
vívták, melyből ezúttal az előzőek jöttek ki 
jobban. Elégedetlenek ennek ellenére sem 
lehetünk, hiszen akiktől vártuk, hozták a 

kötelezőt. Bár elmondható, hogy általános-
ságban véve inkább 10 éves kortól kezdünk 
el komolyabban beleszólni az eredmé-
nyekbe, az alsós korosztályokban egyelőre 

foghíjas az eredménylistánk. 
A jó hangulatú lelki terhek-
től mentes versenyen végül a 
bonyhádi Széchenyi Általános 
Iskola, mellett másodikként 
a Kanizsai Dorottya Általá-
nos Iskola, harmadik helyen 
pedig a II. Géza Gimnázium 
végzett. Aranyérmesek: Szűcs 
Kristóf (gyors), Bozsolik Ákos 
(gyors), Hefner Zsó�a (mell), 
Fodermayer Anna (mell és 
gyors), Rajnai Viktória (mell), 
Csendes Szonja (mell), Farkas 

András (hát). Ezüstérmesek: Kollár Lilla 
(gyors), Mattenheim Janka (gyors), Zol-
tán Nóra (gyors, mell), Somosi Szabolcs 
(gyors, hát), Sörös Noémi (gyors,hát), 
Szűcs Kristóf (mell), Farkas András (mell), 
Ruppert Edmond (hát), Bozsolik Ákos 
(hát), Rajnai Viktória (hát) Mattenheim 
Liza, Storcz Boglárka, Schön Panka, Szé-
nási Jázmin (alsós lány gyorsváltó), Szűcs 
Kristóf, Bozsolik Ákos, Ruppert Edmond, 
Várda Levente (felsős �ú gyorsváltó), Zol-
tán Nóra, Rajnai Viktória, Mattenheim 
Janka, Sörös Petra (felsős lány gyorsváltó), 
Somosi Szabolcs, Csendes Szonja, Répási 
Zita, Sörös Noémi (középiskolás gyors-
váltó). Bronzérmesek: Ruppert Edmon 
(gyors), Csendes Szonja (gyors), Schön 
Panka (mell), Péter Boglárka (mell), Vár-
da Levente (hát), Mattenheim Janka (hát), 
Schön  L. Zsanka (hát) Bozsó Máté, Szabó 
Bence, Izsák Bence, Elekes Máté (alsós �ú 
gyorsváltó), Hefner Zsó�a, Varga Dorina, 
Liebhauser Zsóka, Berlinger Noémi (alsós 
lány gyorsváltó).                                    -akoszu-

Ú S Z Á S

ÚJABB ORSZÁGOS ÉRMEK A VÍZBEN



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

18 2018. MÁJUS 2.

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

S P O R T

Élet az
ötszázasok klubjában 

Március 24-én került megrendezésre a 
23. Széki Kupa. A Bátaszék SE Karate 
Szakosztályának rendezvényeinek évek 
óta a Szekszárd Városi Sportcsarnok ad 
otthont. Az idén is jól döntött a szervező 

gárda a helyszínt illetőleg, ugyan-
is 44 egyesület 516 versenyzőjé-
nek közel 700 nevezése érkezett 
be, ami rekord létszámot jelent. 
Dr. Bozsolik Róbert Bátaszék Vá-
ros polgármestere köszöntötte az 
egyesületeket, mintegy kis visz-
szaemlékezéssel hogy kezdődött 
és jelenleg hol tart a Széki Kupa, 
mint az egyik legnagyobb megyei 
sportrendezvény, de elmondha-
tó, hogy hasonló méretű vidéki 
karateverseny jelenleg nincs ma 
kishazánkban. A számok mellett a 
minőség mellett sem mehetünk el, 
mert a hazai utánpótlás elit zöme 
jelen volt, mint az UTE, a Vasas, a KSI, 
a Budaörsi SC, az MTK és a BVSC-Zug-
ló, de a fővárosi nagy egyesületek közül 
az ország minden pontjáról érkeztek 
hozzánk Szegedről, Ajkáról, Miskolcról 
és még Győrből is. Nagyon örültünk, 
hogy a Dél-dunántúli régiót erősítő klu-
bok közül velünk tartott a Mohácsi TE, 
a Dombóvári Karatesuli, a Faddi SE és a 
Tolnai Tanren SE is.  A verseny méreteit is 
jelzik a mutatók, miszerint a küzdelmek 
öt küzdőtéren zajlottak reggel 10 órától 
este 20.30-ig. Az indulók egyéni kata és 
kumite versenyszámban mérhették össze 
tudásukat, és bizonyos korosztályok ese-
tén engedélyezett volt a felnevezés, azaz 
adott versenyző a saját korcsoportján kí-

vül egyel feljebb is megmérethette magát. 
A rendkívül nívós mezőnyt felvonultató 
Széki Kupán nagyon komoly küzdelmek 
zajlottak, pl. a felnőtt Kata küzdelemben 
soha nem látott méretű és összetételű ver-
senyzői gárda gyűlt össze. A Bátaszék SE 
karatékái is mindent megtettek a győzelem 
érdekében, és próbáltak a hazai közönség-
nek kedvezni, nem volt könnyű dolguk. Az 
utánpótlás kategóriákban 4 arany, 3 ezüst 
és 12 bronzérmet szereztek a hazaiak, míg 
a haladóknál 1 ezüst és 7 bronzéremmel 
gyarapították az éremgyűjteményt. A ver-
senyen ezúttal a KSI dominált, mind az 
utánpótlás mind a haladó kategóriákban 
ők vehették át a legeredményesebb csapat-
nak járó trófeát. Bátaszéki érmesek:

Aranyérmet szerzett: Puskás Donát, Var-
ga Máté, Izsák Gergő és Steigler Bence.

Ezüstérmesek lettek: Varga Máté, Váncsa 
Zsombor, Makk Fanni és Mórocz Ákos.

Bronzéremmel zárt: Kovács Sándor 
(kata és kumite kategóriában), Kékes Gá-
bor (kata és kumite kategóriában), Hefner 
Zsó�a, Izsák Fruzsina, Papp Ákos, Pus-
kás Vencel, Lisztes Levente, Papp-Bony-
nyai Balázs, Elekes Máté (kata és kumite 
kategóriában), Makk Fanni, Nagy-Jánosi 
Botond, Izsák Bence, Kiss Bánk Botond, 
Máté Mirkó és Győri Liána (kadet és juni-
or kategóriában).

Köszönettel tartozunk támogatóinknak: 
a Bát-Grill K�-nek, a KÉSZ K�-nek, az 
Alisca Bau Zrt-nek, a Kopka Zrt-nek, a 
Caryon K�-nek,a Kaszás Borászatnak, a 
Talizmán K�-nek, a Péter kertészetnek, és 
nem utolsó sorban Bátaszék Város Önkor-
mányzatának.  Köszönet illeti a BSE Kara-

te Old boys team-et, a bírói gárdát a jegy-
zőkönyvvezetőket a kiszolgáló és pakoló 
személyzetet és a szülői gárdát, aktivistá-
kat. Ismét jelesre vizsgázott a csapat, mert 
CSAPAT volt. Bízzunk a folytatásban!

Wado-Kai Országos bajnokság
A húsvéti szünet és egy kis pihenő után 
ismét beindult a karategyár. Április 14-
15-én, kétnapos versenyen vett részt a 
bátaszéki karate csapat. Míg szombaton a 
színes öves kezdők és haladók, addig va-
sárnap a fehérövesek léphettek tatamira a 
Wado-Kai Országos bajnokság 3. forduló-
ján, melyet a hagyományoknak megfelelő-
en az újpesti Szusza Ferenc Stadion Judo 
arénájában rendeztek meg. A BSE karate 
Szakosztálya a megbetegedések és a sé-
rülések ellenére is 23 főt indított, és vég-
eredményben szinte majdnem mindenki 
éremmel zárta a 250-300 főt és 16 klubot 

felvonultató programot, így méltán 
végzett a csapat az éremtábla élén.

Aranyérmesek: Bognár Barna (kata, 
kumite), Elekes Máté (kumite), Hef-
ner Zsó� (kata, kumite), Izsák Bence 
(kumite), Kékes Gábor (kumite), Kiss 
Bánk Botond (kumite), Kovács Sán-
dor (Kata, kumite), Köbli Ágnes (ku-
mite), Lisztes Levente (kata, kumite), 
Mórocz Ákos (kumite), Péter Boglár-
ka (kumite). Ezüstérmesek: Győri Li-
ána (kumite), Babos Csaba (kumite), 
Máté Mirkó (kumite), Puskás Donát 
(kata). Bronzérmesek: Kovács Zoltán 
(kumite), Puskás Donát (kumite), Sza-
bó Gergő (kumite).                       -akoszu-

K A R A T E
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Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

R E J T V É N Y
www.rejtvenykeszito.hu                                                                                                       Mezey László rejtvénye

 

A rejtvényben Gárdonyi Géza  

több művének címét rejtettük  

el. 

�
�

                               Előző rejtvényünk helyes megfejtése: „rajta a 
méla rigó, torka feszülve zenéig, szép szava hajnali szó”. 
A nyertes: Soós Gabriella, akinek ezúton gratulálunk! Nyere-
ményét személyesen veheti át szerkesztőségünkben a Bátaszé-
kért Marketing Nonpro�t K�. jóvoltából.
Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sor-
solunk ki! 
Beküldési határidő: 2018. május 18. A helyes megfejtéseket 
a Cikádor újság szerkesztőségébe várjuk, 7140 Bátaszék, Szent 
István tér 7.

A rejtvényben Gárdonyi Géza  
több művét rejtettük el.

A rejtvényt a készítője 
díjmentesen bocsájtotta 
a Cikádor újság rendelkezésére! 

R E J T V É N Y

www.rejtvenykeszito.hu  Mezey László rejtvénye
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SERTÉS ELADÓ
Alsónyék, Nyéki-pusztán törzsállományból való különböző súlyú 

sertések áron alul 200 Ft/kg-os áron eladók. 
Szállítási nap: vasárnap. Érdeklődni a következő telefonszámon 

17 óra után lehet: +36 70 333 9177

GYÁSZHÍREK

Faidt Nándorné  
    Kővári Mária 1932
Markovics Lajosné  
    Magyar Julianna 1946

Gábor János 1958
Czita József 1956

Schnetz Csaba (Máza) – Balogh Anna (Bátaszék)
Száraz Attila (Bátaszék) – Kincses Cipriána Dzsenna (Bátaszék)

Orsós Attila (Decs) – Rafael Márta Bianka (Bátaszék)

HÁZASSÁGKÖTÉS

GYÁSZHÍREK

Faidt Nándorné 

NÁLUNK A LÁTÁS MEGFIZETHETŐ!
2018-BAN IS A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAIVAL!

MOLNÁR PÉTER
látszerész mester

Szemüvegek készítése, javítása 
helyben, rövid határidővel

DR. CSÁKI MÓNIKA
szemész főorvos

Szemészeti-gyermekszemészeti
magánrendelés

MOLNÁR RÉKA
optometrista és kontaktológus Ingyenes 

látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés
minden nap, időpont egyeztetéssel

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

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

BÁTASZÉK  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA.  

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

Nyomdai munkálatok: a Séd Nyomda Kft.
Tel.: 0674/529-950  ISSN: 14168065

ELADÓ HÁZ
Bátaszéken, a Deák Ferenc utca 134. szám alatt 1086 m2 te-
rületű, összkomfortos lakóház, udvarral, gazdasági épülettel, 
művelésre alkalmas kerttel eladó. 

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
+36 20 398 7053


