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Ünnepi program 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban

11:00 A II. Géza Gimnázium diákjainak musora
11:30 Ünnepi beszédet mond Péter Albert 
11:45 Koszorúzás a Mansfeld kopjafánál és 
  a Városháza falán elhelyezett emléktáblánál
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2017. szeptemberében indult el a Pécsi egy-
házmegye „Pretiosus sanguis: A bátai szent 
Vér kegyhelytől a bátaszéki molyhos tölgyig 
– A bátai szent Vér kegyhely komplex turisz-
tikai fejlesztése” című projektje.

A Pécsi egyházmegye mintegy másfél mil-
liárdos forrást nyert a gazdaságfejlesztési és 
Innovációs operatív Program (gInoP) ke-
retében. A projekt átfogó célja egy olyan val-
lási turisztikai hálózat, egyedi vallásturisztikai 
termék létrehozása báta, bátaszék, Mohács és 
szekszárd között, amely innovatív eszközök-
kel, elsősorban a kulturális és vallási turisták 
igényeinek megfelelően járul hozzá a magyar-
országi kulturális értékek bemutatásához, fi-
gyelembe véve a helyszínek közötti kulturális 
és vallási kapcsolatot. A gInoP projekt meg-
valósulása négy települést és öt helyszínt érint: 
báta, szekszárd, Mohács és bátaszék. A hely-
színek ezáltal teljesítik a pályázati felhívásban 
foglalt területi kritériumokat: két megyét és 
egy megyei jogú várost érint a projekt. Mind-
amellett, hogy a projekt megvalósulásával a fej-
lesztési helyszínek vallásturisztikai potenciálja 
növekszik, olyan célok is megvalósulnak, mint 
a helyszínek infrastrukturális fejlesztése, más, 

a térségben található turisztikai attrakciókkal 
való együttműködéseken keresztül turisztikai 
csomagok kerülnek kialakításra.

Amint azt az alábbi fotó is mutatja, meg-
kezdődött a szent orbán kápolna felújítása. 
Az apró kápolna teljes külső és belső felújí-
tása szükséges. A helyszín értékét, vonzere-
jét adó molyhos tölgyet (európa „Év fája” 
– 2016) megóvják, és a kivitelező cég csak a 
legszükségesebb mértékben változtat majd a 
meglévő épített környezeten.

A bátaszéki székelyek baráti köre ezúton 
szeretné megköszönni a segítséget, támo-
gatást mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, 
hogy eredményesek lehettek az elmúlt idő-
szak rendezvényei. köszönjük a bethlen 
gábor Alapkezelő Zrt-nek, a bátgrill-nek, 
az Alisca bau Zrt-nek, az ÁFÉsZ-nek, a brót 
kft-nek, Farkas Lajosnak, a gerencsér Csa-
ládi Pincészetnek és mindazoknak, akik va-
lamilyen formán hozzájárultak eseményeink 
megvalósításához!

közlemény
A bethlen gábor Alapkezelő Zrt. 500 000 
Ft, azaz ötszázezer forint vissza nem téríten-
dő támogatásában részesült. Az egyesület a 
romániai bukovinai Fesztiválon vendég-
szerepelt. A megpályázott és elnyert projekt 
2018.09.30-ig megvalósult. Az összegből az 
utazás költségét fedeztük. A fenti támogatás 
forrását a Miniszterelnökség biztosította a 
támogató részére.      

Bátaszéki Székelyek Baráti Köre

Helyreigazítás
Cikádor újság szeptemberi számában elírás 
történt a bukovinai Fesztivál című írásban. 
„Az első megállónk nagyszalontán volt, 
Arany János szülőhelyén, ahol megtekintet-
tük a Csonka toronyban azt a kiállítást, amely 
a költő életét és munkásságát mutatja be.”

ö n k o r M Á n y Z A t I  H í r e k

A bátAi Szent Vér Kegyhelytôl  
A bátASzéKi molyhoS tölgyig

bátASzéKi SzéKelyeK bAráti Köre

A városnak mindig jut elég anyagi forrása 
a település fejlesztésére, felújításokra. Az 
önkormányzat saját forrásai mellett sokat 
profitál a pozitívan elbírált pályázatokból is. 

A II. géza gimnázium udvarán szét-
töredezett és elhasználódott a burkolat, 
ezért a felújítási teendők halaszthatatlan-
ná váltak. bátaszék Város önkormányzata 
saját forrásból 1 652 562 Ft ráfordítással 
finanszírozta az új térburkolatot. A bát-

kom 2004 kft. augusztus 15-én fejezte be 
a munkálatokat, így a diákok a tanévet már 
az új, szép környezetben kezdhették.

A nyéki utcai járdaszakasz kiépítésé-
nek utolsó simításait végzik a napokban, 
amelynek köszönhetően az úttesten arra 
haladó autósok közlekedése is könnyebbé 
válik. A társadalmi ellenőrző tájékozta-
tó társulás (tett) támogatása a felújítás 
lebonyolításához 2 998 216 Ft. A várható 

befejezés: szeptember 30. A kivitelező a 
bát-kom 2004 kft.

rövid időn belül megkezdődik kövesd 
és Lajvér szennyvízhálózatának a kiépíté-
se is, miután bátán már befejeződtek az ez 
irányú munkálatok.

A településünkön folyamatosan zajlanak 
máshol is a felújítások, itt is a pályázatoknak 
köszönhetően az uszoda és a sportcsarnok 
korszerűsítésére irányuló beruházások ha-
marosan befejeződhetnek, valamint a bá-
taszék-Alsónyék kerékpárút alapkőletételét 
követően a kivitelezési munkálatok már 
nagyban zajlanak. A Zsidó temető felújítá-
sára 7 millió forint áll rendelkezésre, amely 
összeget a kerítés elkészítésére költik majd, 
a munkálatokat pedig szintén a bát-kom 
2004 kft. végzi. Megkezdik a baross utca 
egy szakaszának felújítását, illetve a garay 
utcában két parkoló megépítését, valamint 
padkarendezés történik az Ady és a babits 
utca egy-egy szakaszán.

bátASzéK VároS  önKormányzAtA

Új tereK, járdáK éS utAK
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k u L t ú r A

Az ensZ közgyűlése 1991-ben nyilvání-
totta október 1-jét az idősek világnapjává. 
napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti 
személy él a világon, számuk 2025-re akár 
meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyor-
san öregedő világban az idősek sokat segít-
hetnek akár önkéntes munkával, a tapaszta-
lataik átadásával. ez a megemlékezés indok 
arra is, hogy figyeljünk az idősek problé-
máira, támogassuk őket a mindennapok-
ban, a technikailag is rohamosan fejlődő 
világunkban életvezetési, informatikai, fo-
gyasztóvédelmi ismeretekkel segítsük őket.

kosztolányi Dezső gondolataival szeret-
nénk köszönetet mondani idős bátaszéki 
barátainknak:

Mini Galéria
Vászontáskák

Megtekinthető októberben

népmese napja
szeptember 28-án, pénteken a népmese nap-
ja alkalmából papírszínház az érdeklődő óvo-
dás csoportoknak!

Őszi könyvtári napok
– október 1-7.

keresse részletes programjainkat a könyvtár honlapján és Face-
book oldalán!

A rendezvénysorozat keretében október 4-n, csütörtökön 17 
órától báttaszéki Lajos: Fővárosi zsánerképek c. könyvét bemu-
tatja Csontó sándor újságíró, művelődéstörténész és Zeke gyula 
történész, író.

A helytörténeti jelentőségű eseményre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A kötet a rendezvény ideje alatt kedvezményes áron megvá-
sárolható.

Az Őszi könyvtári napok keretében a számvevőség kiállításai 
október 5-én, pénteken 8 órától 16 óráig látogathatók az érdek-
lődő városlakók előtt. 

kérjük, látogasson el hozzánk, ismerkedje meg a dr. Hermann 
egyed emlékszoba, a Hadtörténeti kiállítás és a települési Érték-
tár anyagával.

Faültetés 2018
Ismételt megkereséssel fordulunk azon családok felé, ahol gyer-
mek született, hogy faültetési szándékukat időben jelezzék a 
könyvtárban. Felhívjuk a családok figyelmét, hogy a jelentkezési 
határidő október 31-n lezárul!

S z é p K o r

tiSztelet Az idôSeKneK

K ö n y V t á r

Annie M. G. schmidt: 
Macskák társasága

Visszaváltozzon vagy sem? ez 
az, amire Minna, aki titokzatos 
körülmények között változott 
át macskából lánnyá, seho-
gyan sem tud válaszolni. sok 
izgalmas kérdésre azonban 
tudja a választ, méghozzá a 
Macskahírügynökség jóvol-
tából. Az értékes és érdekes 
híreket a fiatal újságíróval, 
tibbével osztja meg, hálá-
ból, amiért befogadta. A félénk fiúra nagyon is rá-
fér a súgás, mert unalmasnak tartott cikkei miatt 
elbocsátás fenyegeti. tibbe a titkos hírforrásainak 
köszönhetően sztárriporter lesz, aki már a város-
ka nagyhatalmú dezodorgyárosától sem fél. Vajon 
győzhet-e az igazság egy ilyen befolyásos emberrel 
szemben, még ha egész macskakülönítmény siet is a 
segítségére? A fordulatos és humoros könyv holland 
szerzője a gyerekkönyv írók nobel-díjaként számon 
tartott Andersen-díj egyik kitüntetettje. Az Ander-
sen-díjat 1956 óta, kétévente adományozza az Ibby, 
a gyermek- és ifjúsági irodalom világszervezete.

ezt a könyvet barátsággal ajánljuk minden báta-
széki gyerkőc nek.

Csötke

K ö n y V A j á n l ó

Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt,
akár utcaseprők, akár miniszterek.
Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.
De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is
évek veszedelmén törékeny szívverésteket
ezen az embernek ellenséges földgolyón,
s ők, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,
hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson
gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel,
s hány gépkocsitól ugrottak el az utca sar kokon,
míg váratlanul elétek állanak, időtől koszorúzva,
mint a csodák, mint akik háborúból jönnek,
egyenesen, mint a zászlórúdak, s egyszerre kibontják,
hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek
méltóságosan lebegő, békét hirdető, diadalmi lobogóját.

(Intés az öregebbek tiszteletére)
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Városunk legnagyobb, három napos rendezvé-
nyét, szeptember 7-én nagy Imi indította, aki 
a tanítványaival gitározott és énekelt a Piac téri 
színpadon. A rockzenéért rajongó bátaszéki-
eknek nem okozott csalódást a legnépszerűbb 
helyi banda, az Idióták. Az országban is egyre 
több helyre hívott fiatalok jól „bejáratták” a 
színpadot, amelyet 20 órától a kubalibre birto-
kolt. A bátaszéki énekes, Püspöki Péter nagyon 
örült a felkérésnek, az együttes pedig a rá jel-
lemző vidámsággal, bohém, szellemes, sokszor 
komolytalan, mégis találó dalszövegeivel és 
szórakoztató zenéjével varázsolta el a közönsé-
gét. A szombathelyi Lord zenekar tanúbizony-
ságot tett arról, hogy a rock él, sőt, amíg ilyen 
minőségben szól ennyi ember előtt, addig a 
folytatástól sem kell tartani. A pénteki (szom-
bat hajnali) bulit a Cs.í.t. nevű formáció zárta, 
amelynek a hatalmas hangú énekese szintén 
belopta magát a hallgatóság szívébe.

szombaton, koradélután színes kavalkád 
indult a Petőfi sándor Művelődési Háztól, és a 
szüreti menet a szokásos útvonalon közelítette 
meg a romkertet. A felvonulók seregét gazda-
gították a helyi egyesületek, civil szervezetek, 
közoktatási intézmények dolgozói és tanulói, 
és a városba érkező vendég fellépők és zene-
karok is. A gézás diákokkal az élen érkezett 
meg a sokadalom tolna megye legmagasabb 

épületéhez, és a bátaszéki templom kertjében 
királlyá koronázták a városalapító II. gézát. 
A romkertben 16 órától Várda tibor kádár 
készített a fiával hordót, a különleges bemuta-
tójuk vonzotta az érdeklődőket. A színpadon 
a bátaszéki Felvidék néptánc egyesület kezdte 
a folklórprogramot, a helyieket követte a Dus-
noki néptáncegyüttes, a Pántlika zenekar, az 
Alsónyéki Hagyományőrző együttes és a Hei-
mat német nemzetiségi tánccsoport fellépése. 
A Prima Primissima díjas bihari János tánc-
együttes a híréhez méltó módon adott számot a 
tudásáról, és a népművészet értékeinek gazdag 
tárházából merített. A magyar népzene, nép-
tánc sokszínűségét, táji változatait elevenítették 
meg a színpadon, bizonyítva, hogy ez az együt-
tesük munkájának az értelme és a szépsége.  
A színpadi produkciók a 4 For Dance fellépé-
sével folytatódtak. A világbajnok táncos csapat 
az általa nagy tiszteletben tartott magyar nép-
tánc autentikus elemeit virtuóz ritmusjátékok-
kal tette még izgalmasabbá olyan show-t be-
mutatva, amelyik sokáig felejthetetlen marad.  
A könnyűzenét rácz gergő, szekeres Adrien, 
és a The blackbirds képviselte, az utcabálon pe-
dig a koktél 4u party zenekar húzta hajnalig 
a talpalávalót. A fellépő művészek külön kö-
szönték a szervezők figyelmességét, és hálásak 
voltak a bátaszéki vendéglátásért.

szeptember 9-én az európa-bajnoki cím-
mel is rendelkező best street team csapata 
indította a sort, a koncertek az Animal Can-
nibals fellépésével kezdődtek. A diszkóki-
rálynő, szűcs Judith a nosztalgiázni vágyókat 
csábította a Piac térre, Vastag tamás pedig 
a generációkat át- és megfogó kedvességgel, 
közvetlenséggel lepte meg a fesztiválozókat. 
A pécsi band of streets new orleans zenei 
világával fűszerezte meg a programot, az es-
tét pedig az r-go élén szikora róbert ener-
gikussága emelte bámulatos magasságba.

Mindenképpen szót érdemel a gasztroudvar 
kínálata is, száj nem maradt éhesen. A borhá-
zak három napon át kínálták a szekszárdi bor-
vidék legfinomabb nedűit, de a gyümölcsbor-
ra és a finom pálinkára vágyók sem maradtak 
hoppon. A vidámpark a legkisebbek számára 
nyújtott élményeket, a kézműves kirakodók a 
templom mellett kínálták a portékáikat.

Jó volt látni a baráti borozásokat, az illatozó 
pálinka fölött mosolygó embereket, az étke-
seknél falatozó vendégeket, a tánctéren önfe-
ledten táncolókat, az aláírásért és közös fotó-
ért várakozó rajongókat. büszkén éltük meg a 
bátaszéki zenészek és tánccsoportok sikerét, 
a helyi együttesek és a hozzájuk csatlakozók 
szüreti felvonulását, a gimnazisták koronázási 
ceremóniáját. Folyt. köv. 2019-ben…      Csötke

b Á t A s Z É k É r t

iii. bátASzéKi bornApoK
jó borok, színes programkínálat és remek hangulat

bátASzéKér t

támogatók: ALIsCA bAu Építőipari Zrt., Alisca terra regionális Hulladékgazdálkodási nonprofit kft., bÁtAgro bt., 
bátaszék térségi Hegyközség, bátaszék Város Polgárőr egyesület, bÁt-CooP szövetkezet, bÁt-erZo kereskedelmi és szolgáltató kft., bujdosó közbeszerzési tanácsadó Iroda kft., 

Deixler Ferenc, e.r.ö.V. egyesült regionális önkormányzati Víziközmű Zrt., eLter Világítás kft., Építész Alkotóműhely kft., geMenC bAu kft., Hungária takarék, ifj. bozsó István, 
kapos-Faktor tanácsadó nonprofit kft., kop-ka Zrt., közúti Építő és szolgáltató kft., Land Projekt kft., Manabo Magyarország kft., Máté gábor, MAttenHeIM Auto kft., Mátyásplusz 

kft., MnP Mérnökiroda szolgáltató kft., MVM Paksi Atomerőmű Zrt., nemzeti Agrárgazdasági kamara tolna Megyei szervezete, otP bank Zrt., Panteon kft., s-M kft., ste-sZA teAM bt. 
(talizmán Vendéglő), tArr Építő, szolgáltató és kereskedelmi kft., terCIA ÉttereM, ton-system kft., twickel szőlőbirtok kft., unIQA biztosító, V&V elektro kft., Varga Csaba
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A családneveinkben gyakran fellelhetők 
olyan régi foglalkozások, amelyek az 
idők folyamán kikoptak a köztudatból. 
kádár, Bodnár vagy Pintér nevű isme-
rőse mindenkinek van… Az Adunk egy 
tIP-et! rovatunkban mi most egy olyan 
embert mutatunk be, aki a hordókészítés 
mesterségét nem a nevében használja és 
gyakorolja. kádár, aki büszke a szakmá-
jára, aki nem kevés lemondás árán kül-
földön találta meg a számítását, de tíz 
év múltán visszatért Bátaszékre, hogy itt 
indítsa el a vállalkozását. Várda 
tibornál jártunk.

– Mikor találkoztál először a 
későbbi választott szakmáddal?

– kisgyermek voltam, amikor 
az édesapám elvitt egy kádármű-
helybe, akkor láttam először, ho-
gyan készül egy hordó. 1987-ben 
szekszárdon végeztem el kádár 
szakon a tanulmányaimat, és a 
gyakorlati oktatási időt a bátaszé-
ki kádár-Faipari szövetkezetnél 
töltöttem. A szakma szépségét, 
szeretetét idősebb kádároktól lát-
tam és tanultam: rohr bálinttól, 
Csökli Mihálytól, rudolf györgytől, Jekli 
Jánostól. Amikor leszereltem a katonaság-
tól, akkor kádáripari vállalkozást működ-
tettem egészen 2000-ig.

– Ha jól tudom, ezt követően váltásra 
kényszerültél. Mi történt?

– A megrendelések száma egyre fogyott, 
cseperedtek a gyerekek, lakásfelújításba 
fogtunk, autót vásároltunk, ezért szükség 
volt a pénzre. így kerültem a helyi tégla-
gyárba. nem volt könnyű időszak, és a 
hitelünk törlesztő részlete is az egekbe szö-
kött. ez adta meg a lökést, hogy munkát 
keressek külföldön. egy híres osztrák csa-
ládi vállalkozás épp kádárt keresett.

– Mi várt rád Ausztriában?
– A stockinger Fassbinderei nevű cégnél 

folytattam a munkát az eredeti szakmám-
ban, és ott tanultam meg az ászok hordó 
elkészítésének a fogásait is. A kezdeti ne-
hézségeket követően sikerült beilleszked-
nem, a kollégák is jól fogadtak, a főnököm 
is elégedett volt a munkámmal, és nekem 
is nagyon tetszett a jól felszerelt műhely. 
Csapatmunkában dolgoztunk, ászok és 

barrique hordókat készítettünk egészen 
120 hektoliterig. Mindenki csinálta a saját 
munkáját, és naponta átlagosan egy hordó 
gurult ki a műhelyből. A céggel bejártam 
európát, német és francia borvidékeke, 
neves pincészeteknél építettünk vagy javí-
tottunk ászok hordókat. Jó barátság alakult 
ki az ottani munkatársakkal is, és az sem 
volt utolsó szempont, hogy minden hét-
végén haza tudtam jönni a családomhoz, 
a jövedelmem pedig elég volt arra, hogy a 
pénzügyi helyzetünket stabilizálni tudjuk. 

– Tíz év után újra itthon, Bátaszéken ké-
szülnek a Várda-féle hordók…

– nagyon hiányzott a család, ezért úgy 
döntöttem, hogy újra a szülőföldemen 
próbálok szerencsét. 2018 májusában a 

családtagok segítségével céget alapítot-
tam Várda & Várda kádár, Fassbinder kft. 
néven. A múltam adott, a jövőt és a gyer-
mekkori álmaimat most már a fiammal 
együtt próbálom megvalósítani. telephe-
lyet béreltünk, amelyet jelenleg is csinosí-
tunk, hiszen fel kell készülni a télre. saját 
szerszámokkal és eszközökkel dolgozunk, 
akadnak olyanok is, amelyeket mi magunk 
csinálunk olyanra, amilyenre szükségünk 
van. egyéb asztalos és faipari tevékenység-
re is képesek vagyunk, de a hordókészítés 

most a legfontosabb, hiszen ez-
zel szeretnénk megalapozni a 
vállalkozásunk sikerét. egyelőre 
nem olyan nagy a kapacitásunk, 
de hamarosan új munkatárssal 
bővül az üzem, és a szakma sze-
retete, valamint a tenni akarás is 
hajt bennünket.

– Felmerül bennem a kérdés, 
hogy mennyire egyszerű besze-
rezni a hordókészítéshez az alap-
anyagot.

– elmondhatom, hogy olyan 
kapcsolatrendszert sikerült ki-
építenem, amely lehetővé teszi, 
hogy a legjobb nyersanyagból 

tudjunk dolgozni. külföldről vásárolok, 
de a mellettem álló hordó például mecseki 
fából készült. ezek tölgyfahordók, de igény 
esetén saját eperfából is tudok dolgozni. 
Volt már rá példa, hogy jó fajta helyi pá-
linkának készítettem hordót.

– Áruld el, hogy milyen volt a szakmai 
fogadtatás! Mit szóltak a környékbeli borá-
szok a lehetőséghez?

– nem igazán reklámozom magamat. 
Aki vásárolt tőlem hordót, elégedett, csak 
pozitív visszajelzéseket kaptam. egyre 
több pincében sorakoznak a hordóim, és 
aki tőlem szeretne hordót, az megtalál. 

– Tibi! Szeretnénk neked és a családodnak 
külön köszönetet mondani azért, hogy egy 
bemutató erejéig elfogadtátok a meghívásun-
kat a Bátaszéki Bornapokra! A visszajelzések 
alapján elmondhatom, hogy különleges él-
mény volt, és maradandó emlékkel szolgált. 
A munkátokhoz sok sikert kívánunk!    Csötke

Várda&Várda kádár, Fassbinder kft. 
kereshetik a +36 20 339 1129, és 

a vardaesvarda@gmail.com címen. 

I n t e r J ú

A d u n K  e g y  t i p - e t !

A bátor bátASzéKi Kádár
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Megérkezett a várva várt nyári szünet, el-
csendesedett az iskolák környéke. A gon-
dozási központ dolgozói az idei évben is 
lelkesen tanácskoztak, hogy mi legyen az 
idei nyári játszóház programja. sok színes 
programot találtak ki, utazásról, kirándu-
lásról, szalonnasütésről, sziklamászásról és 
habpartiról. ezen a nyáron 10 alkalommal 
gyülekezhettünk a gondozási központ 
udvarán, illetve a vasútállomáson. sajná-
lattal tapasztaltuk, hogy az első progra-
munk a rossz időjárás miatt elmaradt. A 
második foglalkozást helyben tartottuk 
(tihanyiné kismődi rita) segítségével, 
ahol nagyon szép ajtódíszt készíthettünk, 
könyvjelzőt, és szalvéta pompont. A har-
madik programunk a Mórágyi biciklitúra 
volt, ahol volt óriási sziklamászás, kötélpá-
lya, rókavadászat, sorverseny, szalonna, és 
kolbászsütés, amit egy nagyobb távolságú 
biciklitúra előzött meg. uszodalátogatáson 
két alkalommal vehettünk részt. Aztán el-
érkezett a nagy kirándulás az ókorba, a 
dunaszekcsői Lugio napokon, ahol a gyer-
mekek régészeten, gályán és numizmatikai 
programokon vettek részt. Agyagból érme 
készült és ókori zászlót is készíthettek 
mindazok, akiknek kedvük volt a kézmű-
veskedéshez. Hetedik alkalommal a régi 
bölcsőde udvarán íjászattal, labdajátékkal 
kapcsolatos programot tartottunk, ennek 

méltó befejezése volt a bográcsos papri-
kás krumpli kolbásszal, melyből jóízűen 
fogyasztott minden résztvevő. Augusztus 
10-én a vártnál több izgatott gyermek ér-
kezett a helyi vasútállomásra, egy kis vona-
tozásra. A vonat nekünk Pörbölyig tartott, 
ahol átszálltunk a gemenci kisvasútra egy 
erdei kirándulásra. Malomtelelőnél szüne-
tet tartottunk a játszótéren, majd Lassiban 
leszálltunk a vonatról és az erdei tanösvé-
nyen gyalogoltunk vissza Malomtelelőig. 
Az út során a tanösvény pihenőhelyeinél 
megálltunk, és a gemenci erdő élővilágát 
tanulmányoztuk a kihelyezett informá-
ciós táblákon. Visszaérkezve Malomtele-
lőhöz, tízóraiztak a gyermekek, majd egy 
kis pihenő után csapatjáték következett. A 
győztes csapat vízi bombázhatta a másik 
csapatot. ez a nagy melegben nagyon tet-
szett a gyermekeknek, egy kis felfrissülést 
hozott mindenkinek. A következő héten 
meglátogattuk a bátai fekete gólyaházat, 
ahová biciklivel mentünk a földes úton. 
A Fekete gólyaházban betekintést nyer-
hettünk a ház történetéről, a múzeum ki-
alakításáról, majd jól szórakoztunk azon, 
hogy egy kicsit Afrikában is érezhettük 
magunkat az afrikai teremben, gólyáknak 
beöltözve. nem fejeződhet be a nyár lovak, 
és habparti nélkül, így az idei nyár sem 
volt kivétel. Az időjárás kedvezett nekünk, 

a lovas hintó már várt, mikor biciklikkel 
megérkeztünk az alsónyéki játszótérre. A 
lovas hintó nagy sikert aratott a gyerme-
kek körében, szinte megállás nélkül utaz-
tak a résztvevők. Aki nem fért fel a lovas 
hintóra, az sorversenyen vehetett részt. 11 
óra környékén elfehéredett a játszótér, ha-
talmas nagy habtócsát képezve. Fürdőru-
hás gyermekek zsivajától volt hangos a tér. 
Mikor már a habban játszó gyermekek 
elfáradtak, jött a vízi ágyú, mely beveté-
sét nagy örömmel, és éljenzéssel fogadták 
a lurkók. A nyári nagy melegben jól esett 
lehűteni magukat és lemosni a sok habot. 
Aztán eljött a búcsúzkodás ideje, sajná-
lattal vettük tudomásul, hogy ez a nyári 
szünet végét is jelzi. Pár nap múlva isko-
lába siető gyermekekkel telik meg az utca.  
gondolatban mindenki tudta, hogy jövőre 
ugyanitt találkozni fogunk!

sikeres tanévet kívánunk minden gyer-
meknek! 

Az idei évben is érkeztek pénzbeli és ter-
mészetbeni támogatások, melyek segítsége 
nélkül nem tudtuk volna megvalósítani 
programjainkat. ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani, minden cégnek, vállal-
kozónak, üzletnek, intézménynek, az ön-
kormányzatnak és magánszemélynek, akik 
valamilyen formában támogatták program-
jainkat.          Magyarné Fábián Éva-családsegítő

g o n D o Z Á s I  k ö Z P o n t

nyár A gondozáSi KözpontbAn
g o n d o z á S i  K ö z p o n t
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Az első időszak az óvodában általában 
nem könnyű. elsősorban gyakorlatilag a 
szülőnek kell beleszoknia az új helyzetbe, 
és az ő viszonyulása fogja kijelölni a gye-
rek alkalmazkodási útját a közösségben. ez 
azt jelenti, hogy a szülői elvárások, érzelmi 
dilemmák és viszonyulások befolyásolják 
a gyerek hozzáállását is. természetes, ha 
a szülő is elgyengül egy picit az elengedés 
fázisában, de határozottsággal nagyban 
megkönnyíthetjük a beszoktatás időszakát.

Alapszabály, hogy nem érdemes sokáig, 
kb. 1-2 hétnél tovább húzni ezt a folyama-
tot. A szülőnek ki kell jelölni a határokat 
önmaga és a gyermek számára is. Legyünk 
határozottak az elengedésben, 
de tegyük világossá azt is a 
gyermek számára, hogy mikor 
jövünk érte. ezt érdemes tevé-
kenységhez kötni, például: al-
vás után, vagy uzsonna után. A 
gyerekek általában ügyesebben 
alkalmazkodnak, mint ahogy 
azt a szülők feltételeznék. De 
a beszokás feltételeit alapvető-
en a szülők határozzák meg a 
hozzáállásukkal. ezért az a ha-
tékonyabb, ha a szülő figyelme 
nem ragad le a környezeten, 
illetve a gyerek viselkedésének kontrollá-
lásánál, hanem inkább önmagára irányul. 
tehát például ha nagyon ellenáll a gyerek, 
nem érdemes hosszú meggyőző beszéddel 
rávenni, hogy márpedig milyen jó lesz ott 
neki. A figyelemelterelés hatásos lehet, il-
letve ilyen esetekben érdemes magunkba 
nézni! Vajon nem azt sugározzuk-e mi is: 
hogy nem akarjuk otthagyni a gyereket az 
óvodában, vagy nem vagyunk meggyő-
ződve róla, hogy jó helyen van, és nem hi-
szünk benne igazán, hogy képes nélkülünk 
is létezni egy közösségben?

Az óvodába való beszokást követően 
újabb kihívást jelenthet a szülők számára, 
hogy a gyermek új szokásokat vesz fel, me-
lyek nem mindig pozitív jellegűek. ez egy 
természetes jelenség, mivel ebben a kor-
ban az utánzással történő tanulás dominál. 
Az újonnan felvett tevékenységeket, szo-
kásokat a gyerekek próbálgatják, s ezt nem 
tudjuk szülőként megakadályozni. De a 
határokat világosan ki kell jelölni a gyer-

mek számára, ami nem egyenlő azzal, ha 
pusztán tiltunk valamit. Pozitív instruk-
ciók megfogalmazásával hatékonyabban 
kompenzálhatjuk a gyerek újonnan felvett 
rossz szokásait. Ha például el kezd csú-
nyán beszélni, azt érdemes mondani, hogy 
„a mi családunkban nem szokás csúnyán 
beszélni”. Ha a gyerek elkezd dobálózni 
mindenféle tárggyal, akkor meg például 
azt mondhatjuk: „a labdát dobáld inkább, 
beletalálsz a kosárba?”. Hiba lehet, ha túl 
gyorsan várjuk a változást, azaz ha el-
mondjuk hétfőn, és kedden már elvárjuk, 
hogy ebben meg abban változzon a gye-
rek magatartása. A sürgetés nem jó, de az 

fontos, hogy a szülők folyamatosan „alá-
húzzák”, kiemeljék a szabályokat a gyerek 
viselkedése kapcsán. És ne feledkezzünk 
meg a pozitív tevékenységek megerősíté-
séről sem! Fontos, hogy dicséretet is kap-
janak a gyerekek.

tipikus hibák óvodai 
beszoktatáskor 

– Mit kerüljünk el? 
1. gyakorta előfordul, hogy a kisgyerme-

ket óvodába érkezéséig a szülők nem sokat 
bízzák idegenek felügyeletére, ezért a gye-
rek számára eleve szokatlanabb a helyzet. 
Jóval az óvodakezdés előtt bátran bízzuk 
a kisgyermeket rövidebb-hosszabb időre 
családtagokra, barátokra, rokonokra.

2. A szülő nem bízik kellően az óvónők-
ben, dajkákban. sokszor azt feltételezik 
a szülők, hogy a gyermek szükségleteit 
az óvónők nem ismerik fel, és nem tud-
ják megfelelően megoldani. Válasszunk a 
gyermeknek olyan óvodát, ahol maximá-

lisan megbízunk az óvónőkben, akikkel 
meg tudjuk beszélni a mindenkori aggá-
lyainkat.

3. A gyermeket túlzott óvásból, féltésből 
nem szoktatják otthon önállóságra, ami 
megnehezíti az óvodai kezdeteket. Amit 
el lehet várni egy óvodás korú gyermektől, 
azt el is kell, még otthon is, mert ez fogja 
később a javát szolgálni.

4. Az anya kimutatja a gyermek előtt, 
hogy mennyire szenved az elválástól, et-
től a gyermek azt érzi, hogy anya nem 
biztos a dolgában, és azt váltja ki belőle, 
hogy „nem akarok itt maradni”. Az anyu-
ka semmiképpen ne a gyerek vállán sírja 

ki magát, helyette inkább pozitív 
megerősítésekkel, üzenetekkel 
búcsúzzon el tőle.

5. A hosszas búcsúzkodás reg-
gel a csoportszoba ajtajában csak 
megnöveli a gyermek szenvedé-
sét. Érdemes gyorsan, magabiz-
tosan és mosolyogva megtenni 
ezt a szülőnek.

6. gyakori hiba, hogy a szü-
lők nem mondanak igazat a 
gyermeknek, sőt megszöknek 
előle azzal a szándékkal, hogy 
a hazugsággal megkíméljék őt. 

ez az egyik leghelytelenebb döntés, amit 
a szülő óvodai beszoktatások alkalmával 
tehet. Mindig az igazat kell mondani erre 
vonatkozóan. Mondjuk meg bátran, hogy 
ők most az óvó nénikre lesznek hagyva, és 
azt is, hogy mikor találkoznak újra – a gye-
rekek mindent meg tudnak érteni, csak azt 
nem, ha hazudnak nekik a szülők.

7. Hiba és az óvodás hétköznapokat ne-
hezíti, ha a szülők nem alkalmazkodnak 
az óvoda rendjéhez, például a házirendhez 
vagy az előre megbeszélt beszoktatás rend-
jéhez.

8. nem mindig megy könnyek nélkül a 
beszoktatás, de jobb, ha sír a gyermek és 
nem visszafojtja a fájdalmát, hiszen a „ki-
törés” a fájdalom feldolgozásához tartozik 
– ezzel kiadja a feszültségét és megköny-
nyebbül. ezért ne mondjuk nekik, hogy 
„te már nagy vagy, és nem sírhatsz”. Ő 
nem szeretne nagy lenni, és a sírás is segít 
megkönnyebbülni.

Nagy Kitti Zsuzsanna-védőnő

V É D Ő n Ő k

V é d ô n ô i  S z o l g á l A t

óVodAKezdéS nehézSégei – A beSzoKtAtáS
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bár az új tanév már egy hónapja megkez-
dődött a II. géza gimnáziumban is, az 
iskolakezdés hírei elé kívánkozik néhány 
nyár végi eseményről szóló beszámolónk. 

Felvételi eredmények
Augusztus hónap elejére már minden fris-
sen érettségizett végzős megtudta, hogy 
sikerült-e a felvételije az általa választott 
felsőoktatási intézménybe. A volt 12.Ab 
osztály jó felvételi eredményeket ért el: 6 
főt a Pécsi tudományegyetemre vettek fel 
német-etika tanári, magyar-történelem 
tanári, gépészmérnöki, mérnökinforma-
tikus, valamint gazdálkodás és menedzs-
ment szakra. két tanuló Veszprémben, a 
Pannon egyetemen tanulhat tovább ang-
lisztika, illetve programtervező informati-
kus szakon, egy tanuló pedig a szegedi tu-
dományegyetem némettanári szakán. két 
fő baján, az eötvös József Főiskola óvoda-
pedagógus szakán, egy tanuló a széchenyi 
István egyetem Apáczai Csere János karán 
tanító szakon fogja tanulmányait folytatni. 
nyolcan az érettségi utáni szakképzést vá-
lasztották: többek között a kozmetikus, a 
MÁV forgalmi szolgálattevő, a CnC gép-

kezelő, a cukrász, illetve a fodrász szak-
mát fogják tanulni. egy tanuló Angliában, 
Londonban vállalt munkát. 

szecskatábor
Augusztus 29-én és 30-án az új tanévre 
beiratkozott hetedikes és kilencedikes ta-
nulók, a „szecskák” számára szecskatábort 
szerveztünk, ahol leendő osztályfőnökeik 
és tanáraik vezetésével vidáman, játékosan 
ismerkedtek az iskolával és egymással.

Felvonulás és koronázás 
A bátaszéki bornapok rendezvénysoro-
zatához kapcsolódva a II. géza gimná-
zium szeptember 8-án tartotta meg ha-
gyományos kosztümös felvonulását és a 
romkertben a középkori koronázást szer-
tartást bemutató előadását. Verőfényes, 
nyárias időben vonultunk a szokásos útvo-
nalon a ceremónia helyszínére. A királyt, II. 
gézát Lovrity Ákos, eufrozina királynét Kiss 
Eszter személyesítette meg. Az esztergomi 
érseket Somosi Szabolcs alakította. A koro-
názást bemutató érseki kíséret tagjai voltak: 
Draskovits Vencel, Máthé Krisztián, Diósze-
gi Dávid, Fóti Alex, Nagy Dávid, Nagy Ákos, 

Háder Dániel, Prucs Ákos, Kaszás 
Zénó, Pataki Róbert, Kaszás Kunó, 
Tóth Szabolcs, Peteli Dániel, szabó 
Zsombor, Papp tamás, Mácsai  

Márk, schmidt Levente, Duzsi Péter, Flode-
rer károly, balogh botond. 

Az udvarmesteri tisztet Szabó Bálint Ri-
chárd töltötte be. A koronázási szertartást 
sümegi József igazgató úr tanította be a 
szereplőknek. A hangosítást tanner Vil-
mos végezte. 

Rövid hírek
A 7.A osztályosok szeptember elején meg-
kapták a Hepatitis b elleni védőoltást.

szeptember 17-21-ig zajlott a „szecskák”, 
vagyis az új tanévben érkezett tanulók 
„szecskáztatása”. A vidám próbatételeket 
a nagyszünetekben a 12. évfolyamosok 
utasításait követve kellett végrehajtaniuk. 
Pénteken, szeptember 21-én került sor a 
hagyományos szecskabálra, ahol a szoká-
sos tréfás feladatok teljesítését követően 
megtörtént a szecskák gézássá avatása. 

Horváth Jánosné

közlemény
Megköszönve a bátaszéki városlakók eddigi 
segítségét, sajnálattal közöljük, hogy mivel 
a papír átvételi ára olyan mértékben csök-
kent, hogy a gyűjtésbe és szállításba befek-
tetett munka nem térül meg, ezért amíg a 
jelenlegi feltételek nem javulnak, nem hir-
detünk újabb papírgyűjtési akciót. 

g é z á S  h í r e K
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A változás elérte az Idősek klubját 
is. szükségszerű volt, vártuk, nagyon 
szerettük volna, hiszen a változás az, 
ami előre visz, fejleszt, új utakat nyit 
meg, új embereket sodor felénk és 
végső soron fenntartja a motiváci-
ót, feladatokat ad, értelmessé teszi a 
küzdelmeket. számunkra hatalmas 
siker volt, hogy találtunk olyan báta-
széki embereket, akik nyitott szívvel 
tudtak kapcsolódni klubunk életé-
hez. segítő kezet nyújtottak időseink 
számára és közös erővel létrehozhat-
tuk azt a kis csodát, mely egy csobo-
góval díszített kert alakjában valósult 
meg. köszönjük! 

ezt követően a Fenntartó segítségével 
felújítási munkálatok kezdődtek intézmé-
nyünkben. Megújult a belső tér festése, a 
társalgó és pihenő szoba új padlószőnyeg 
burkolatot kapott, mely az addigi bot-
lás- és balesetveszélyt szüntette meg, így 
megkönnyítette időseink közlekedését. A 
felújítási munkálatok idején nem voltak 

könnyedek a napjaink, hiszen 
az Intézmény szolgáltatásait 
folyamatosan működtetnünk 
kellett, nem volt megállás. 
De sikerült! Azt gondolom 
mindenki kellett hozzá, 
hogy most egy tiszta, friss, 
az időseinkhez és kollégák-
hoz is méltó intézményben 
dolgozhassunk. köszönjük 

az önkormányzat, a bát-kom 
kft., és Varga Csaba segítségét! 
A mozgalmas nyári időszakot az 
augusztus 24-én megrendezett  
nyárzáró kerti mulatság koro-
názta meg, bográcsos étellel és 
élőzenével fűszerezve, melyen 
közel 60 fő vett részt. 

Ősszel, immár megújult kör-
nyezetben, változatos prog-

ramokkal várjuk a kedves 
érdeklődőket. László János 
tanár úr elfogadta felkéré-
sünket, szeptember 27-én 
„Érdekességek anyanyelvünk 
világából” címmel tartott 
előadást, míg október 18-án 
„A hazafiságról a költészeten 
keresztül” címmel tart rend-
hagyó irodalomórát a klub-
ban.                          -Hódi Katalin-

S z é p K o r

A VáltozáS 

o V i S  h í r e K

„Állandó útitársad vagyok, Vagy legjobb segítséged, vagy legnehezebb terhed,Továbbsegítelek, vagy sikertelenség felé húzlak,Parancsodra várok.”                      (ismeretlen szerző)

meghíVó
Azt tartja a mondás:

„Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik
Aki Márton napján újbort nem iszik, egész évben szomjazik”

szeretettel várunk minden érdeklődőt  

2018. november 9-én 16 órakor

Márton nAPI 
lampionos felvonulásra!

A hagyományoknak megfelelően 
a városi óvoda előtti parkolóban kirakodó vásár lesz, 

majd kezdődik a lámpás felvonulás.
Jöjjenek bátran, mi garantáljuk, hogy nem fognak éhezni, 

sem szomjazni!
Városi Óvoda dolgozói
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H I t É L e t

Augusztus 20-án ünnepi szentmisén emlé-
keztünk államalapító szent István királyról 
sümegi József diakónus, történész méltató 
szavaival. Majd ökumenikus kenyérszente-
lés volt a romkertben Fekete Zoltán, refor-
mátus lelkész közreműködésével. szeptem-
ber 1-jén budapesten, a gazdagréti szent 
Angyalok Plébánia templomában tartották 
a szent Mónika közösségek országos talál-
kozóját, melyen krisztián atyával bátaszéki, 
dunaszekcsői, decsi hívek is részt vettek.

A katolikus karitász helyi csoportja tár-
gyi felajánlásokat is elfogad, és a 
támogatók nagyvonalú ajándé-
kozásának köszönhetően a nem 
rászorulók részére szeptember 13-
án a Városi könyvtár előtt hasz-
nált ruha börzét tartott.

ötödik alkalommal került sor 
szeptember 15-én, szombaton az 
egyházmegyei zarándoklatra a bá-
tai szent Vér kegyhelyre. Az idén 
is két irányból érkeztek a gyalogos 
zarándokok: Mohácsról a kb. 24 

km-es útvonalon udvardy györgy megyés-
püspök vezetésével, valamint bátaszékről 
a kb. 10 km-es földúton. A helyiek közül 
ugyan csak egy maroknyi csapat vállalta a 
nyárias melegben a hosszúnak egyáltalán 
nem mondható sétát, mégis több százan 
indultunk a bátaszéki templomtól köszön-
hetően a környék (szekszárd, tolna, Paks, 
tamási, Dombóvár) katolikus iskoláinak. 
bátára érkezés után úrangyala imádság, 
szentségimádás, katekézis, majd rózsafűzér 
imádság töltötte ki az időt a 3 órakor kezdő-
dő szentmiséig, melyet dr. udvardy györgy 
pécsi megyéspüspök mutatott be a jelenlévő 
papság koncelebrálásával. 

szeptember 16-án tanévkezdő Veni sanc-
te szentmise keretében krisztián atya meg-
áldotta a diákokat és az elhozott iskolatás-
kákat, tanszereket. 

Folytatódnak az ősz, az iskolaszezon kez-
detével a felnőtt bibliaórák, kéthetenként 
péntek este a Ferenc házban. ugyanitt fel-
nőttek részére (18 éves kortól) szentség fel-
készítő katekézist tart krisztián atya azok 
számára, aki nem részesültek a keresztség, 
bérmálás, vagy az eucharisztia szentségében.

Ünnepi szentmise alkalmak
október 4-én este 6 órakor a templomszen-
telés évfordulója alkalmából ünnepi szent-
misére kerül sor kórusok vendégszereplésé-
vel. szintén ünnepi szentmise lesz a hazáért 
nemzeti ünnepünkön, október 23-án déle-
lőtt 10 órakor.                                               ESJ

r ó m A i  K A t o l i K u S  e g y h á z

Szeptember 1-én megkezdte működését a

PUSKÁS ÜGYVÉDI IRODA

Az iroda várja ügyfeleit:
hétfőtől péntekig 08:30 – 16:00 óráig.

Cím:        7100 Szekszárd,
        Augusz I. u. 9–11.

Telefon: +36–74/676–529
Mobil:   +36–70/436–3588
E-mail:  imre.puskas@drpuskas.hu

dr. Puskás Imre
ügyvéd

(03621)
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P r o g r A M o k

reformátuS egyház

jánoS eVAngéliumA

Isten az Igéjével fejezi ki magát számunkra, 
akik szintén igével (beszéddel) élünk. ez a lelki 
alkatunk jellemzője. Az Igének kapcsolata van 
Istennel is és a világgal, benne az emberekkel is. 
kezdettől fogva volt, mindenkor Istennél volt. 
ennek a kezdetnek azonban nincs kezdete (Au-
gustinus). rejtetten volt Istennél, majd meg-
nyilvánult a teremtésben, a gondviselésben, az 
ószövetségi törvényben és szertartásokban, és 
végül testben. Ő Jézus krisztus. János apostol 
azért írta le ezt az örömhírt: „hogy higgyétek: 
Jézus a krisztus, az Isten Fia, és e hitben élete-
tek legyen az Ő nevében.” (János 20,31) 

Aki meg akarja ismerni Istent és az Ő Fiában az Életet, azokat 
szeretettel várjuk, hogy ezt együtt tegyük János evangéliumát 
olvasva és arról beszélgetve gyerekek, ifjak és felnőttek között.

K o S á r

„KEZDETBEN VoLT 
AZ IgE” (JÁNoS 1,1)
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A bse karate szakosztálya augusztus vé-
gén igen nagy fába vágta a fejszéjét. A 
Wadokai All nations bajnokság, (régen 
Wado Világbajnokság névre hallgatott) a 
legnagyobb stílus verseny a wado-ryu ka-
ratét gyakorlók népes táborában. elég any-
nyi hozzá, hogy a legnagyobb Japán karate 
stílus szövetség a JkF Wadokai égisze alatt 
futó verseny, ahol a világ legjobbjai csap-
nak össze. A történeti hűség kedvéért ér-
demes megemlíteni, hogy magyar sporto-
lónak eddig nem sok babér termett a több 
évtized alatt. A legutóbbi ilyen rendezvé-
nyen 2015-ben mindösszesen 1 bronzér-
met szerzett a teljes magyar válogatott. A 
bse karatékái természetesen nem mint 
klub, hanem egy 54 fős delegáció része-
ként volt jelen a versenyen, melyen közel 
40 ország képviselte magát. bátaszékről 6 
sportoló került be kora és tudása alapján a 
csapatba. A versenyt egy éves kvalifikáció 
és hosszas felkészülés előzte meg. A leg-
intenzívebb munkát az utolsó időszakban 
végeztük. Júliusban egyénre szabott futó és 
erősítő feladatokat végeztek a sportolók, és 
a verseny előtti 3-4 hétben pedig maga a 
technikai taktikai felkészítés folyt.

Augusztus 24-én a hivatalos progra-
mokkal, meetingekkel, válogatott edzéssel, 
regisztrációval és mérlegeléssel telt a nap. 
szombaton zajlottak a selejtezők, mely szá-

munkra igen bíztatóan indult. kiss bánk 
botond kiegyensúlyozott küzdelmekkel, 
a magyarok közül elsőként küzdötte be 
magát a döntőbe. babos Csabát és Mórocz 
Ákost az elődöntőbe tudták megállítani, 
előbbit egy olasz, utóbbit egy japán ver-
senyző. De így mindketten lehetőséget 
kaptak a bronzéremért harcba szállni. saj-
nos szabó gergőnek, Máté Mirkónak és 
győri Liának nem sikerült a bravúr, őket 
az első körben búcsúztatták. Vasárnap 
zajlottak a vígaszági (bronzmeccsek) és a 
normál döntők, három sportolónk állt az 

érem szerzés kapujában. kiss bánk botond 
magabiztosságát megőrizve portugál el-
lenfelét 2:0-ra verte, így ő lett a legfiatalabb 
magyar aranyérmes. babos Csaba sem 
hagyott lehetőséget angol ellenfelének, 
akivel immár harmadszor csaptak össze. 
Csaba végig uralta a mérkőzést, és bár 1:0-
át mutatott a kijelző, maga a meccs képe 
nagyobb különbséget mutatott. Mórocz 
Ákos ugyanazzal a román versenyzővel 
került össze, akit belgiumban egyszer már 
legyőzött. A meccs elején valahogy nem 
találtuk a román ellenszerét, és hátrány-
ban voltunk, de a mérkőzés finisében két 
fejrúgással 7:3-ra fordítottuk a meccset. 
így elmondhatjuk, hogy a hat bátaszékiből 
hárman kerültek éremmeccshez, és mind-
hárman 100 %-os eredményt produkáltak.

A verseny utáni napokban megérdemelt 
és egyben felejthetetlen londoni kirándu-
láson vettünk részt, mely tovább fokozta 
az élményt. köszönjük a szülőknek és a 
bátaszéki sportkedvelőknek, a barátoknak, 
rokonoknak a bíztatást, és a fogadtatást. 
nagyszerű érzés volt, hogy ennyien osz-
toztak az örömünkben. szívből köszönünk 
mindent.

Eredmények
kiss bánk botond 12-13 éves kumite  

–48 kg I. hely
Mórocz Ákos u21 -67 kg III. hely

babos Csaba +50 Master kumite III. hely 
-akoszu- 

s P o r t

K A r A t e

WAdoKAi All nAtionS ChAmpionShipS, leiCeSter
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www.rejtvenykeszito.hu                                                                                                       Mezey László rejtvénye

 


















































































































































































































































































































 

Ady Endre vers

Ady Endre Október címû versét
idézzük

Elnézem az õszi rózsát,
Bús halottját dérnek-fagynak...
Ne higgyetek a mosolygó,
Ködöt bontó õszi napnak!
Október egy szeretkezõ,

Flastromos, vén, kacér asszony -
a folytatás a rejtvényben

Ady endre VerS
Ady endre október című versét idézzük

Elnézem az őszi rózsát,
Bús halottját dérnek-fagynak... 
Ne higgyetek a mosolygó, 
Ködöt bontó őszi napnak! 
október egy szeretkező,

Flastromos, vén, kacér asszony 
– a folytatás a rejtvényben

Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között aján-
dékot sorsolunk ki a bátaszékért Marketing non-
profit kft. jóvoltából.

beküldési határidő: 2018. október 15. 
A helyes megfejtéseket a Cikádor újság szerkesztő-

ségébe várjuk, 7140 bátaszék, szent István tér 7.

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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SzületéSeK

Pálfi gábor (bátaszék) – rácsai Ildikó (bátaszék)
Dózsa-Pál János (bátaszék) – Varga katalin (szekszárd)
Isóczky Zoltán (bátaszék) – bihari szabina (bátaszék)

köhler Péter (bátaszék) – szigetvári Mária (Dunaszekcső)

házASSágKötéS

NáluNk a látás megfizethető!
2018-baN is a körNyék legjobb áraival!

molNár Péter
látszerész mester

Szemüvegek készítése, javítása 
helyben, rövid határidővel

Dr. Csáki móNika
szemész főorvos

Szemészeti-gyermekszemészeti
magánrendelés

molNár réka
optometrista és kontaktológus, ingyenes 

látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés
minden nap, időpont egyeztetéssel

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

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

BátAszÉk  
ÖnkoRMányzAtánAk LAPJA.  
Megjelenik 2600 példányban.
Felelős szerkesztő: 
bátaszékért Marketing nonprofit kft.
kiadja: bátaszékért Marketing nonprofit kft.
Felelős kiadó: Csötönyi László a kft. igazgatója.
A szerkesztőség címe: 7140 bátaszék, szent István tér 7.
telefon: 0674/493-690. e-mail: cikador@bataszekert.hu

nyomdai munkálatok: a séd nyomda kft.
tel.: 0674/529-950  Issn: 14168065

gyáSzhíreK

Fazekas Máté 1939
bíró Lázárné 1949
bosnyák Istvánné 1950
balog Anna eszter  2018 (6 nap)

ripszki-király nóra 08.27. Földvári Mirabell  
     Dzsesszika 09.04.

elAdó ház
komfortos, három külön bejáratú, kertes csa-

ládi házat, virágos udvarral, nagy 
garázzsal kisebb lakásra cserélném. 

Érdeklődni az esti órákban 
a következő telefonszámon lehet: 

74/670-697.


