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„Észak- és Közép-Du-
nántúli szennyvízel-

vezetési és- kezelési 
fejlesztés 1. (ÉKDU 1.)” 

A projekt azonosító száma: 
KEHOP-2.2.1-15-2015-00021. A 6,19 
milliárd forint európai uniós támogatás 
segítségével valósul meg a „Észak- és Kö-
zép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- ke-
zelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1.)” projekt ke-
retén belül Bátaszék és Báta települések 
szennyvízhálózatának fejlesztése és bőví-
tése. A projekt a Kohéziós Alap és a hazai 
központi költségvetési előirányzat által 
nyújtott támogatásból valósul meg.

bátaszék szennyvíztisztító telepe a báta-
széki agglomeráció (Alsónána, bá ta, báta-
apáti, bátaszék, mórágy, mőcsény) telepü-
léseinek települési szennyvizeit fogadja és 
tisztítja.

A szennyvíztisztító telep jelenlegi össze-
tételű és mennyiségű nyers szenny vize mel-
lett a rendelkezésre álló biológiai térfogatok 

nem elegendőek az elfolyó szennyvizének 
határértékre való tisztításához. A tisztítási 
technológia nem képes a stabil működésre 
és a határértékre történő tisztításra. 

A projekt célja egy korszerű szennyvíz-
tisztító telep, valamint szennyvízcsator-
na-hálózat kiépítése és a hálózatra történő 
rákötés lehetőségének biztosítása a telepü-
lés teljes lakossága részére. A szakszerű tisz-
títás révén a környezetterhelés csökkentése 
és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat 
meg.

bátaszék város területén, továbbá báta 
település területén lévő szennyvízcsator-
na hálózat fejlesztése / bővítése kapcsán 
az ezidáig ellátatlan ingatlanok kerülnek 
rákötésre a meglévő szennyvízcsatorna 
hálózatra.

A meglévő szennyvíztisztító telep fej-
lesztéséhez új terület bevonására nem volt 
szükség, a meglévő ingatlan határain belül 
kerültek elhelyezésre az új létesítmények. 

A projektet érintő bátára vonatkozó tá-
mogatási összeg:  299 553 921 Ft

A projektet érintő bátaszékre vonatkozó 
támogatási összeg: 488 745 872 Ft

További információ kérhető: nFP nem-
zeti Fejlesztési Programiroda nonprofit 
Kft. • Telefon/fax: +36 1 239-0420 • E-ma-
il: nfp@nfp.hu, www.nfp.hu

ö n k o r m á n y z A T I  h í r e k

bátaszék város  önkormányzata

Az első írásos emlék a bátaszéki romákról 
1768-ból származik. A feljegyzések szerint 
az első cigányösszeírás ekkor történik. Itt 
19 nevet írtak össze, de valójában sokkal 
többen voltak a cigányok, akik azonban 
életmódjuk miatt folyamatos vándorlás-
ban éltek. Az előkerült iratok adták az 
ötletet arra, hogy a Tájházba bemutatásra 
kerüljön a településen élő romák kultú-

rája is. így a három nemzetiség, mint a 
svábok, a bukovinai székelyek és a fel-
vidéki magyarok életét bemutató, már 
meglévő kiállítások mellett mostantól a 
romák mindennapjainak egy mozzanatát 
is megtekinthetik az érdeklődők. A roma 
szekér mellett fényképek és tárgyi emlé-
kek is szemléltetik a cigányság kultúráját.  
A roma sarok kialakításához anyagi segít-

séget nyújtott bátaszék Város 
önkormányzata, és köszönet 
illeti mindazokat, akik valami-
lyen formán hozzájárultak a 
kiállítás létrejöttéhez. A roma 
sarkot november 17-én adták át 
ünnepélyes keretek között, ahol 
kemény Lajos, a közművelődé-
si, oktatási, Ifjúsági és sport bi-
zottság elnöke mondott ünnepi 
beszédet. A kiállítás bejelentke-
zés útján látogatható. Aki tehe-
ti, nézze meg!                  BMNK

roma sarokkal bôvült a tájház gyûjteménye
roma önkormányzat

Meghitt karácsonyi 
ünnepeket, és sikerekben 
gazdag új évet kíván 
Bátaszék Város Nevében 

 dr. Bozsolik Róbert 
 polgármester!

szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés

Tollas Tibor:

fenyôk
t 
i 

tű 
levelű 

csend kupolái 
örök- 

zöld fenyvesek 
a hó 

alól is reményt szikrázni 
csak zengjetek! 

Isten nélküli istállók mélyén 
ti őrzitek a szárnyatok alá menekült 

Kisdedet. 
Túl: arasznyi ágaitok szalmazsákokba rejtve, 

ha őrök 
elkobozzák, rabok szabad szívében nyit tovább! 

Némán is hirdessétek e gyűlölet-rengetegbe’: 
csak a 

szeretet 
tehet 

csodát.

Békés, boldog ünnepeket, és élményekben
gazdag új esztendöt kíván a 

Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.!
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40 éves a bátaszéki Napsugár Nyugdíjas 
Egylet. Ünnepi programmal és vendéglá-
tással készültek a tagok a jeles alkalom-
ra. November 16-án is bebizonyosodott, 
hogy a nyugállományba vonulást köve-
tően sem áll meg az élet. Sőt! Meg lehet, 
meg kell tölteni tartalommal a minden-
napokat, amelyek a feladatok és a prog-
ramok nélkül ólomlábakon ballagnak az 
időben tova. Ez a veszély azonban ezt a 
nyugdíjas közösséget nem fenyegeti. A 
következőkben az egylet vezetője, Mezei 
Bonifácné ad jó TIP-pet arra vonatkozó-
an, hogyan kell csinálni, mire érdemes 
odafigyelni a közösség összefogásával 
kapcsolatosan.

– Bonci néni! Arra kérem, hogy néhány 
mondatban mutassa be a Napsugár Nyug-
díjas Egyletet!

– 22 évvel ezelőtt vettem át a csapat irá-
nyítását, előtte volt már három klubveze-
tő. Az elmúlt évek során arra törekedtem, 
hogy olyan programokkal gazdagodjon 
az egylet élete, amelyekre mindenki szí-
vesen készül, amelyek mindenkit jól eső 
érzéssel töltenek el, és amelyekkel bebizo-
nyíthatjuk, hogy az idős korú emberek is 
segíthetnek másoknak akár a városi ren-
dezvények lebonyolításában, vagy ha kell, 
a sütésben-főzésben, a vendéglátásban, a 
jótékony célú programok megszervezésé-
ben. elhiheted, kisfiam, hogy mennyire jó 
érzés utána ezekre visszaemlékezni…

– Milyen fontos programok tarkítják a 
bátaszéki egylet életét?

– A nyugdíjasklubok és Idősek „Életet 
az éveknek” országos szövetsége jóvoltá-
ból több olyan lehetőséget sikerült megra-
gadnunk, amelyek által a mi tagságunk is 
szép élményekkel gazdagodott. Versmon-
dó versenyt szerveztünk, amelyre szép 
számmal érkeztek a nyugdíjas barátaink a 
megyéből, de volt már sportversenyünk, és 
dalos találkozónk is. heti rendszerességgel 
összegyűlünk a Petőfi sándor művelődési 
házban, ahol megbeszéljük egymással a 
bennünket ért örömöket, de a bánatunkat 
is kiadjuk magunkból, és aki tud, az se-

gít a másiknak. szeretünk együtt énekel-
ni, főzőcskézni, évente több alkalommal 
megünnepeljük a névnaposokat, de a férfi 
tagokat is nagy becsben tartjuk, őket külön 
szoktuk felköszönteni Ivó napján. A városi 
ünnepeken is képviseljük a saját generáci-

ónkat, főhajtással tisztelgünk az elődeink 
előtt, virággal és koszorúval járulunk az 
emlékműveink elé. 

– Azt is tudom, hogy szoros kapcsolatot 
ápolnak több megyei nyugdíjas klubbal.

– ez így van, hat olyan egyesülettel já-
runk össze rendszeresen, amelyeknek a 
tagjai hozzánk hasonlóan gondolkodnak, 
és próbálják összefogni a településeiken 
élő idős embereket. szekszárdon a ba-
bits nevét viselő klub mellett a Platán is a 
partnerünk, a decsi, bátaapáti és alsónyé-
ki kedves barátaink is nagyon fontosak 
számunkra, és újabban megerősödött a 
kapcsolat a bátai nyugdíjasokkal is, akik 
szívesen csatlakoznak a programjainkhoz. 
nagyon örülünk, ha találkozhatunk akár 
a saját, akár a megyei rendezvényeken, és 
azt is hatalmas örömmel vettük tudomá-
sul, hogy eljöttek hozzánk bátaszékre, és 
megünnepelték velünk a kerek évfordulót.

– 40 év jóban-rosszban… Mit tartogatott 
a születésnapi összejövetel?

– már napokkal előtte ment a sürgés-for-
gás, az asszonyok készítették a finom süte-
ményeket, a férfiak segítettek a pakolás-
ban, az innivaló összegyűjtésében. külön 
öröm volt számunkra, hogy a művelődési 
ház munkatársai olyan csodálatosan be-
rendezték számunkra a termet.

November 16-án, délután 5 órakor kez-
dődött a születésnapozás ünnepi része. 
miután néhány mondatban fölelevenítet-
tem az elmúlt időszak történéseit, a kedves 
klubtársaink dallal és verssel köszöntötték 
az egybegyűlteket. ezt követően dr. somo-
si szabolcs alpolgármester úr szívhez szóló 
szavai következtek a város nevében, majd 
a környező településekről érkezett szerve-
zetek tagsága köszöntött bennünket, és át-
adták az ajándékaikat, amelyeknek nagyon 
örültünk. A vacsorát követően éjszakába 
nyúlóan szólt a zene, lehetett táncolni és 
beszélgetni. Tényleg méltó módon sikerült 
megünnepelnünk a 40. születésnapot.

– Az év végén akad még valamilyen teen-
dő az egyletben?

– Természetesen nagyon várjuk már a 70 
éven felüliek számára rendezett karácsonyi 
ünnepséget, ahol az énekkarunk is fog sze-
repelni, de az adventi készülődésből is pró-
báljuk kivenni a részünket, és december 
14-én a forgatagban mi is ott leszünk, hogy 
a portékáinkkal hozzájáruljunk a rendez-
vény sikeréhez, és a gondozási központ 
által támogatott családok számára mi is 
segítünk szebbé tenni a karácsonyt.

– Ha valakinek felkeltette a beszélgeté-
sünk a figyelmét, csatlakozhat-e a Napsugár 
Nyugdíjas Egylethez?

mint ahogyan azt már említettem, min-
den héten összegyűlünk a Petőfi sándor 
művelődési házban. keddenként várjuk 
a tagságot, és azokat is, akik szeretnének 
hozzánk csatlakozni. 14 órától megtalál-
nak bennünket a ház hátsó termében, ahol 
hasznosan tölthetik velünk az időt.

– Bonci néni! Köszönöm szépen a tájé-
koztatást! Még egyszer boldog születésnapot 
kívánunk az egész csapatnak! Ezen kívül 
pedig boldog karácsonyt, és egészségben, vi-
dámságban gazdag új évet!                 Csötke

I n T e r j ú

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

napsugaras születésnap
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A jelenleg 64 fővel működő Vasutas Nyug-
díjas klub csaknem fele volt jelen azon a 
tisztújító taggyűlésen, amelyet október 
31-én tartottak bátaszéken. A négyéven-
te esedékes választásokon ismét Toronyi 
gézánét választották a nyugdíjas csoport 
élére, aki már 2002 óta igazgatja a báta-
széki szervezetet. helyettesének ráczné 
Péter Anikót nevezték ki, gazdasági veze-
tő pedig radó rezső maradt poszton az 
egybehangzó szavazást követően. A Va-
sutas szakszervezet nyugdíjas klubjának 
legfőbb célja, hogy az idős vasutas kollé-
gáknak mindig legyen egy lehetőségük 
olyan közösséghez tartozni, ahol segítenek 
a problémájuk megoldásába és odafigyel-
nek rájuk. Fontos, hogy érezzék a közösség 
erejét, hiszen a mai felgyorsult világunk-
ban a legkevesebb figyelem jut az idősek-
re. Azoknak a tagtársaknak, akiknek már 
nehézséget okoz otthonról kimozdulni is, 
azoknak egy biztos pontot adhat ehhez a 
közösséghez tartozás tudata. A pécsi te-
rületi képviselő molnár géza, a Vasutas 
nyugdíjas klubok országos szövetségé-
nek elnöke és bethlen István szakszerve-
zeti képviselő jelenlétében zajló gyűlésen 
a megjelentek beszámolót hallhattak az 
elmúlt időszak munkájáról. A szervezet 
folyamatosan működik nem csak bátaszé-
ki tagokkal, hanem többek közt báta, mő-
csény, bátaapáti, cikó településeken élők is 
szívesen kapcsolódnak be a bátaszéki klub 
életébe. Az időseket leginkább foglalkozta-

tó probléma a nyugdíjak mértékének vál-
tozása. sokakat érintő – a hetekben érkező 
állami segítségen kívül – alacsony nyugdí-
jat kapó tagtársaknak csekély támogatást 
tudnak nyújtani, de minden lehetőséget 
megpróbálnak kihasználni. Fogadóórákon 
várják a segítséget kérőket. A városveze-
téssel kiváló a kapcsolat, a vasutas nyug-
díjasok szívesen vesznek rész a település 
hétköznapjaiban és a városi programokon 
egyaránt. A szerdán délelőtt zajló esemé-
nyen dr. bozsolik róbert polgármester úr 

is megtisztelte jelenlétével a klub tagjait, 
és lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni a 
városvezetőnek – mint a kerékpárút, jár-
dafelújítások, csatornázással, hulladékel-
szállítással kapcsolatos problémákról –, 
aki készséggel válaszolt, miután ismertette 
a mindenkit érintő bátaszéken zajló beru-
házásokat, városi eseményeket. A 2018-as 
esztendő nem volt könnyű, de a városveze-
tés mindent megtesz annak érdekében, hogy 
az itt élők jól érezzék magukat. A pályázati 
forrásoknak köszönhetően fejlődhet a tele-
pülés, korszerűsítések zajlanak, és az okta-
tási intézményekben régóta esedékes felújí-
tásokat is sikerült megvalósítani. Az orvosi 
rendelők energetikai korszerűsítésén túl a 
temetőben lévő utak felújítását is elvégezték, 
és lassan megvalósulhat a Garay utca rég-
óta várt felújítása is. A tisztújító gyűlés ün-
nepi hangulatát bátaszéki ovisok és kisis-
kolások, valamint a bátaszékért marketing 
nonprofit kft. vezetőjének műsora tette 
felejthetetlenné az idős vasutasok számá-
ra. gitár-, ének- és hegedűszót, meséket és 
verseket hallhattak Pécsi Laurától, molnár 
Palkótól és molnár ernától, Pomsár Anná-
tól, Vida-szaksz Lilitől, horváth Lorától és 
bojás esztertől, valamint csötönyi László-
tól. bátaszék Város önkormányzata pedig 
a vendéglátásról gondoskodott. köszönet 
a műsorért és a támogatásért!                   ok

c I V I L e k

tisztújító taggyûlés
bátaszéki vasutas nyugdíjas klub 

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel hívjuk az érdeklődőket

Karácsonyváró est a székelyekkel
ünnepségünkre

2018. decembert 15-én (szombat), 18 órakor. 

Petőfi Sándor 
Művelődési Ház 
Bátaszék, 
Szent István tér 7.

Bátaszéki Székelyek 
Baráti Köre
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É L e T m e n T ő k

Hétköznapok 
Az elmúlt hónap is aktívan telt a bátaszéki 
mentőknek, ugyanis 178 esetben nyújtot-
tunk segítséget a rászorulóknak. Az esetek 
többségét rosszullétek, szív- és keringési 
rendszerrel összefüggő megbetegedések 
adták, de sajnálatos módon több alka-
lommal vonultunk balesetekhez, és részt 
vettünk két újraélesztésben is. Az újra-
élesztések több mentőegység bevonásával 
történtek, így köszönjük a szekszárdi eset-
kocsi, valamint a légimentők segítségét.  
bár a november is szokatlanul meleg, azért 
a reggeli órákban jellemzőek voltak a talaj-
menti fagyok, ködfoltok. A mentők kérik, 
hogy fokozott óvatossággal vezessenek, 
hiszen a nyirkos, deres reggelek csúszóssá 
teszik az utakat. gyakran előfordul az is, 
hogy a lehullott falevelek felhalmozódnak 
az utakon, ami ugyancsak balesetveszélyes. 
Ilyen esetekben ügyeljünk a sebességre, és 
a megfelelő követési távolság betartására. 
balesetek, és főleg az újraélesztéseknél kér-
jük a lakosságot, hogy az ilyen helyzetben 
felfokozott ijedtség ellenére is próbálják a 
nyugalmukat megőrizni, és a mentők meg-
érkezéséig maradjanak vonalban a menté-
sirányítóval, aki hasznos tanácsokat nyújt-
hat a hatékonyabb ellátás érdekében. 

Szív City applikáció
ne feledjük, az időben megkezdett ellátás 
életet menthet. ezen apropóból cikkünk-
ben is megemlítünk egy, az országos men-
tőszolgálat közreműködésével kifejlesztett 
mobiltelefonos alkalmazást, a szív cityt. A 
szív city lényege, hogy bárki, aki kedvet, 
késztetést érez arra, hogy vészhelyzetben 
életet mentsen, egy applikáció segítségé-
vel riasztást kaphat mobiltelefonjára, ha 
a közelében közterületi újraélesztésre van 
szükség. Az applikáció az elsősegélynyúj-
tót gyorsan a helyszínre navigálja, így pil-
lanatokon belül elkezdheti az újraélesztést, 
a mentő megérkezéséig is esélyt adhat a be-
tegnek a túlélésre. Az applikáció összeköt-
tetésben áll a mentők irányítórendszerével, 
vagyis az oda beérkező segélyhívás alapján 
a mentésirányító nem csak mentőautót in-
dít a helyszínre, hanem egy gombnyomás-
sal riasztja a legközelebbi szív city elsőse-
gélynyújtókat is. magyarországon évente 
több ezer ember hal meg hirtelen szívmeg-
állás következtében utcán, közterületen. 
Többségük megmenthető lenne, ha valaki 
perceken belül megkezdené az újraélesz-

tést, a mellkasi nyomásokat. A mentők 
által évente észlelt mintegy hatezer hir-
telen vérkeringés-megállás esetében csak 
akkor van igazi esélyünk az újraélesztésre, 
ha a mentő megérkezéséig valaki elkezdi a 
mellkasnyomásokat. A nemzetközi szak-
irodalom szerint az azonnal megkezdett 
újraélesztéssel, és egy gyorsan megérkező 
defibrillátorral az újraélesztések akár 60 
százaléka sikeres lehetne, ami magyaror-
szágon évente több ezer emberéletet jelent. 
A magyarországon szolgálatot teljesítő 784 
mentőegység az elmúlt évben közel 1,1 
millió esetet látott el, melyek közül 1000 
esetben sikeres újraélesztést végeztek. 

„Hősképzés”
szintén az életmentés ügyét szolgálja, 
hogy a kedvet és bátorságot érző laikusok 
minden hónapban ingyenes újraélesztés 
oktatáson, gyakorláson vehetnek részt az 
omsz megyeszékhelyi mentőállomása-
in, esetünkben szekszárdon. A „hőskép-
zésen” minden hónap utolsó hétfőjén 15 
és 17 óra között nyílt nap keretein belül 
várják az érdeklődőket a megyeszékhelyi 

mentőállomások szakemberei, ahol bajtár-
saink bemutatják az újraélesztés alapjait. 
Pár héttel karácsony előtt már mindenki 
izgatottan várja az ünnepeket, azonban 
ebben az időszakban is fontos a baleset 
megelőzés. 

Az ünnepek alatt is
szolgálatban

A mentők a karácsonyi ünnepek alatt is 
teljes készenlétben állnak. magyarország 
254 mentőállomásán lesznek szolgálatban 
mentőápolók, mentőgépkocsi-vezetők, 
mentőtisztek, mentőorvosok és mentésirá-
nyítók. karácsony ünnepén a mentőegysé-
gek a fővárosban rendszerint napi hat-hét-
száz alkalommal, míg országszerte több 
mint kétezer esetben nyújtanak életmen-
tő segítséget. Ilyenkor általában megnő a 
háztartási balesetek száma a karácsonyfák 
faragása közben megsérülő családapák, a 
főzés közbeni forrázásos balesetek, vágott, 
metszett sérülések miatt, de a mentők fel-
hívják a lakosság figyelmét a körültekintő, 
az út- és látási viszonyoknak megfelelő 
közlekedés fontosságára is.             Flóris Zsolt

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

Ezen intelmek tekintetében kívánok 
jómagam, bajtársaim és 
az Országos Mentőszolgálat nevében 
is Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Esztendőt mindenkinek!
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Janne Teller: Semmi
„semminek sincs értelme, ezt régóta tu-
dom. ezért semmit sem érdemes csinálni. 
erre most jöttem rá.” ezekkel a szavakkal 
hagyja el Pierre egy nap az iskolát. Az osz-
tálytársai erre elhatározzák, hogy a nihilis-
ta társuk nak bebizonyítják az ellenkezőjét. 
A terv szerint egy régi pajtában gyűjtenek 
össze mindent, aminek van értelme. de 
először csak egy fejetlen játékbaba, egy 
zsoltároskönyv, régi fényképek, elszáradt 
rózsaszirmok gyűlnek össze. ezért a di-

ákok azt találják ki, hogy mindenkinek valami számára 
különlegesen fontosat kell odaadnia. olénak a bokszkesztyűjét, 
hansnak a vadonatúj biciklijét, hussainnek az imaszőnyegét. 
minél nagyobb az áldozat, annál nagyobb az értelme. Ami ár-
talmatlan játéknak indul, hamarosan kontrollálhatatlanná válik. 
ekkor lépnek közbe a szülők és a rendőrség. csak Pierre marad 
flegma. kineveti a kamaszokat, akik minden áldozatokra képe-
sek, hogy megtalálják az élet értelmét. ezért azonban nagy árat 
kell fizetnie: a többi gyerek kegyetlenül bosszút áll…

Ajánljuk ezt a könyvet a kamasz gyereket nevelőknek, legye-
nek édesanyák vagy édesapák, nagyszülők és pedagógusok. sőt! 
minden ma tanárként dolgozó számára kifejezetten ajánlott.               

Csötke

könyvajánló

Faültetés 
A nyolcadik alkalom. A 211. elültetett fa. A számlálatlan bi-
zakodás és hit, hogy a gyermek és a facsemete együtt nő fel. 
A tudat, hogy van valahol egy kis fa, ami visszavár. kívánjuk, 
legyen közös az öröm és a gondoskodás. 

kívánjuk, hogy a családok látogassák a fát, és idővel pi-
henjenek meg az árnyékában!
köszönettel minden megjelent családnak és segítőinknek: 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

Mini Galéria
VArrókör ALkoTásAI

megtekinthető december hónapban

k ö n y v t á r

Az első részben a gyermekek 6 éves ko-
ráig tárgyaltam a védőoltásokat. most 
tekintsük át azt az optimális helyzetet, 
amikor a gyermek megkapta azokat a vé-
dőoltásokat, amit javasoltam neki, mint a 
kötelezők: az agyhártyagyulladás elleni c 
és b, bárányhimlő és a kullancs ellen. Mi a 
további tennivaló? először is a kormány-
zat itt is gondoskodik a kötelező részről, 
hiszen a 6. és 7. osztályban kötelező vé-
dőoltások vannak: szamárköhögés, teta-
nusz, rózsahimlő, kanyaró, mumpsz és 
fertőző májgyulladás – b típus ellen (ami 
halálos kimenetelű), illetve a méhnyakrák 
elleni védőoltás. És itt hadd oszlassak el 
némi tévhitet! Aki azt gondolja, hogy a 
méhnyakrák elleni védőoltás nem fontos, 
rosszul teszi! óránként harmincan hal-
nak meg ebben a kórban, mégis a lehető 
legjobban megelőzhető és kezelhető rák-
fajta. Valamint biztosan nem tudják azt 
sem, hogy a férfiak fertőzik meg a partne-
reiket, mivel ők a tünetmentes hordozók! 

(Tehát a férfiak sincsenek tisztában azzal, 
hogy fertőznek.) nem véletlen, hogy már 
számos országban, de például Ausztrália 
egész területén a fiúkat is oltják. ennek a 
korosztálynak az a fontos, hogy aki nem a 
lakóhelyén tanul tovább (gimnáziumban, 
szakközépiskolában, okj képzésekben), 
ők oltva legyenek a NIMERIX  nevű ol-
tóanyaggal, ami kombinált, élethosszig 
védő,  meningococcus c, A ,y, W cso-
portok ellen véd. Miért? bár korainak 
tűnhet ez az időpont, de 12 éves korban 

a legideálisabb a vakcina beadása, még a 
szexuális élet megkezdése előtt. A fiatalok 
ebben az időszakban kezdik el szexuális 
életüket élni, ami megnöveli a fertőzésve-
szélyt. nem tudni, kivel kerül össze akár 
kollégistaként, vagy külföldi tanulmányai 
alatt, és ha nincs beoltva, védtelen ezen 
védőoltás nélkül. márpedig minden szülő 
igyekszik a maximális védelmet nyújtani 
a gyermekének. NEM?

dr. Omacht Erika gyermekorvos

g y e r m e k e i n k  e g é s z s é g e

védôoltások 0-18 évig: 2. rész (6–14 év)

dr. omAchT erIkA szívesen vá-
laszol itt – az újság hasábjain –  az ol-
vasóink által feltett kérdésekre, melyet 
a cikador@bataszekert.hu e-mail címre 
várunk!

gyermek orvos 
válaszol!
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Az ünnepek közeledtével megfigyelhet-
jük az utcán rohanó emberek tömegét. 
Legtöbben kisebb-nagyobb csomagokkal 
a kezükben, vagy már a fenyőfával vagy 
épp csak néhány fenyőággal róják az uta-
kat. Arcukon az öröm vagy épp a békes-
ség helyett leginkább csak a tanakodás, 
a stressz látszik. A karácsony a szeretet 
ünnepe, vagy legalábbis annak kellene 
lennie. A régi időkben ezeken a napokon 
összegyűlt a család, és az ünnepi asztalt 
körülülve hallgatták az öregek meséit, a 
gyerekek játszottak, rohangáltak a felnőt-
tek között, a férfiak meséltek, megvitatták 
az élet nagy kérdéseit, kártyapartit tartot-
tak. nyugalom és béke honolt a házakban, 
még a nehezebb időszakokban is. Ilyenkor 
erre a néhány napra szinte megállt az idő 
és a szeretet vette át a szerepet a családok 
életében. kiléptek a hétköznapi rutinból. 
A gyerekek a házi készítésű szaloncukro-
kat majszolták, és a családtagok által varrt 
vagy faragott játékokkal játszottak, mesé-
ket hallgattak, sőt gyakran az egész család 
közösen játszott valamilyen társasjátékot. 
És ami a legfontosabb, hogy ez bizony füg-
getlen volt a családok anyagi helyzetétől. 
Legfeljebb csak a terített asztalon megta-
lálható ételek típusában vagy mennyisé-
gében volt különbség. Természetes, hogy 
a világ évről évre folyamatosan változik, 
ezért nem lehet mindig a régi dolgoknál 
leragadni. nem kellene megfeledkeznünk 
arról a nagyon fontos dologról, hogy a 
karácsony a szeretet ünnepe. mert mivé 
is vált mára ez az ünnep? sokak számára 
azt jelenti, hogy végre van néhány mun-
kaszüneti nap, amikor nem kell rohanni, 
de előtte azonban az amúgy is mozgalmas 
hétköznapok még jelentős és gyakran igen 
megterhelő feladatokkal egészülnek ki. 
meg kell tervezni és el kell készíteni az ün-
nepi menüt, ki kell találni, hogy ki milyen 
ajándékot kapjon, és még az ilyenkor ese-
dékes téli nagytakarítás is a feladatok hosz-
szú sorát szaporítja. mindezt természete-
sen a szokásos feladataink, a mindennapi 
munkánk mellett. manapság jelentősen 
megváltoztak az ajándékozási szokásaink. 

sajnos egyre több családnak már az ünne-
pi menühöz való alapanyagok beszerzése 
is komoly anyagi nehézségekbe ütközik, és 
hosszú heteken keresztül azért spórolnak, 
hogy legalább karácsony napján kerüljön 
hús az asztalra, és sokaknak a fára vagy az 

ajándékokra már nem is marad pénzük. 
A családok másik részének ugyan az ün-
nepi menü beszerzése és elkészítése nem 
feltétlenül jelent akkora megterhelést, de 
az ajándékozás már igen. így karácsonyra 
időzítik azoknak a dolgoknak a beszerzé-
sét, ami feltétlenül szükséges. így például 
a gyerek ekkor kap a kinőtt téli kabátja 
helyett újat, vagy az elromlott mosógép 
helyett ekkor vesz a család másikat. szóval 
elsősorban a praktikus és feltétlenül szük-
séges dolgok fognak a fa alá kerülni aján-
dékként. Van a családoknak egy harmadik 
csoportja is, ahol az ajándékozás már sem-
milyen szempontból nem magáról a meg-
ajándékozottról vagy az ajándékról szól. 
náluk szinte árverseny alakul ki, és csupán 
az a fontos, hogy ki milyen drága ajándé-
kot tud beszerezni a másiknak, és nem az, 
hogy mit vesz, vagy akinek szánták valójá-
ban mit is szeretne, az meg végképp nem 
szempont, hogy kinek mire is lenne igazán 
szüksége. de akármelyik anyagi helyzet-
ben lévő családot nézzük is egyben min-
denki közös abban, hogy megfeledkezik a 

karácsony lényegéről, a szeretetről. mára 
ez az ünnep is egy feladat lett a sok közül, 
amit meg kell oldani. A cél az, hogy ezt mi-
nél frappánsabban, minél gyorsabban és 
minél kevesebb energia befektetéssel tud-
juk le és használhassuk ezeket a napokat 

a pihenésre. így legtöbben nem teszünk 
mást, minthogy elkészítjük a szokásos ün-
nepi menüt, még akkor is, ha a család nem 
feltétlenül szereti. megvesszük az újabb 
sálat, nyakkendőt, zoknit, legót, dvd-t – és 
még sorolhatnám – a fa alá, mert ez a leg-
egyszerűbb, könnyen beszerezhető és még 
csak sokat sem kell törni a fejünket, hogy 
kit mivel ajándékozzunk meg. A szegény-
ségben élő családoknál pedig a bánat és a 
szomorúság veszi át a helyét a szeretetnek 
és a békességnek, mert még sokszor az 
ünnepi menü is gondot jelent. mára el-
tűnt a készülődés öröme, a titkolózás, az 
ajándékok rejtegetése, a várakozás, hogy a 
megajándékozott mennyire fog örülni. Az 
ünnepi napokból kikopott a nyugalom, a 
békesség, ma már nem érezzük, hogy erre 
a néhány napra megállna körülöttünk az 
idő, sőt talán épp ennek az ellenkezőjét 
tapasztaljuk. Azt, hogy mire igazán felfog-
juk, hogy itt a karácsony addigra már el 
is múlt, folytatódik a napi rutin elölről és 
még csak ki sem pihenhettük magunkat 
igazán.                 Nagy Kitti Zsuzsanna védőnő

v é d ô n ô i  s z o l g á l a t

karácsony, a szeretet ünnepe
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„Mézes Reggeli 2018” 
a Bátaszéki Kanizsai Dorottya 
Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolában
Az országos magyar méhészeti egyesü-
let és a Földművelésügyi minisztérium 
az idén is meghirdette az európai mézes 
reggeli programot, melyhez iskolánk újra 
csatlakozott. A program célja az volt, hogy 
felhívja a figyelmet az egészségünk szem-
pontjából fontos mézre, és arra, hogy a jó 
étkezési szokásokat már gyerekkorban ki 
kell alakítanunk. November 16-án Schroth 
ádám és rohmann györgy méhészek hoz-
ták el az alsó tagozatos gyerekek számára 
az általuk készített és forgalmazott méze-
ket. ádám bácsi mesélt a méhekről és a 
méz élettani hatásáról, és érdekességként 
arról is, hogy a mézekhez – amiket a gye-
rekek megkóstolhattak – a virágport a mé-
hek bátaszék határában gyűjtötték. kós-
toltak tanulóink akác, vegyes virág, hárs, 
selyemfű (vaddohány) és repce mézet.  
A kóstoltatás után pedig szavaztak a gyere-
kek, hogy melyik méz ízlett nekik a legjob-
ban. Az eredmény a következő lett: az akác 
méz 123 szavazatot kapott, a hárs 26, a ve-
gyes virágméz 53, és a repce méz 18 szava-
zatot. kíváncsian várjuk majd az országos 
szavazás eredményét is, hogy egyezik-e 
a mi ízlésünkkel az országosan kialakult 
rangsor. A kóstoltatás végén a gyerekek 
nagy örömére ajándékba egy kis zacskó 

mézet is kaptak. A hét programjai közé tar-
tozott még, hogy az országos magyar mé-
hészeti egyesület által ajánlott filmeket is 
néztek a gyerekek, a délutáni foglalkozáso-
kon pedig az ajánlott könyvjelzőket, mini 
könyvet, méhecske ujjbábot készítették el.  
A nagyobb gyerekek még a kvíz feladatokat 
is megoldották. így a hét folyamán a gyer-
mekek egy tartalmas programban vettek 
részt. reméljük, ezzel a kezdeményezéssel 
tudtuk népszerűsíteni a mézet, fel tudtuk 
hívni a gyerekek figyelmét a méz fontos-
ságára, és az egészségünkre gyakorolt jó 
hatására. köszönjük a kóstoltatást ádám 
bácsinak, gyuri bácsinak.                       Mné

Matematika eredmények
A Tolna megyei matematikai Tehetség-
gondozó Alapítvány, a bolyai jános mate-
matikai Társulat Tolna megyei tagozatával 
együttműködve 2018. szeptember elején 
meghirdette a XXX. Bátaszéki Matema-
tikaversenyt az általános iskolák és velük 
azonos korú gimnazisták részére. Isko-
lánkban a felső tagozatból 23 diák neve-
zett a versenyre, a második forduló 2019. 
január 14-én lesz. A második fordulóba az 
felső tagozatból kovács sándor, zörényi 
dávid, dékány zóra, hefner balázs, bara-
bás Levente ötödik osztályos, kóródi esz-
ter, köbli ágnes, bacher martin, szilágyi 
Patrícia hatodik osztályos tanuló, szikszai 
Tímea, csikós dániel hetedik osztályos ta-
nuló jutott be.  gratulálunk nekik.

matematika munkaközösség

Labdarúgás
A Labdarúgó diákolimpiai versenyen isko-
lánk két csapata is megmérettetésre került 
az elmúlt hetekben. A III. korcsoportos, 5-6. 
osztályos csapatunk eredményei: bátaszék- 
decs (3:1), bátaszék–őcsény (3:0).  így az 
1. Bátaszék; 2. decs; 3. őcsény. A csapat 
tagjai voltak: Adorján máté, csipak bence 
Tamás, Flóderer máté, kuti csaba, Panko-
vics roland, sárközi olivér, Várda Levente, 
Verhás györgy. A II. korcsoportos, 3-4. osz-
tályos csapat eredményei: bátaszék–őcsény 
(5:1), bátaszék–decs (4:1). így 1. Bátaszék; 
2. őcsény; 3. decs. A csapat tagjai voltak: 
Adorján máté, bárdos erik zoltán, Farkas 
noel, gondos zoltán, haraszti Viktor, he-
berling dániel, Indrich dominik, kuti csa-
ba, Lengyel ákos márk, Temesvári dániel. 
Iskolánk 2018. november 10-én rendezte a 
hagyományos köLyök kUPA labdarúgó 
tornáját a 3-4. osztályos korosztály részére. 
öt csapat körmérkőzésesen döntötte el a 
végső sorrendet: 1. garay jános általános 
Iskola (szekszárd); 2. szabadka; 3. baka Ist-
ván általános Iskola (szekszárd); 4. Kani-
zsai Dorottya Általános Iskola (bátaszék); 
5. Tolna–mözs. különdíjat a következő ta-
nulók kapták: gólkirály galambos jános (18 
találat), legjobb kapus cepela Filip, legjobb 
mezőnyjátékos stíer dániel. A bátaszéki 
csapat tagjai voltak: Adorján máté, Farkas 
noel, gondos zoltán, haraszti Viktor, he-
berling dániel, Indrich dominik, kuti csa-
ba, Lengyel ákos márk, Temesvári dániel.                                                 

Faidt József

d o r o t t y á s  h í r e k
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Rövid hírek
November 6-án délután beiskolázási tájé-
koztatót tartott sümegi józsef igazgató úr 
a szép számmal megjelent általános iskolai 
tanulónak és szüleiknek a 2019/2020. tan-
évre vonatkozóan. november hónapban le-
zajlottak az OKTV (országos középiskolai 
Tanulmányi Versenyek) iskolai fordulói. 
Tanulóink informatika, matematika, angol 
nyelv vagy biológia tantárgyból mérettették 
meg magukat a versenyben. Az őszi vizsga-
időszakban ketten sikeres nyelvvizsgát tet-
tek: Schroth Anna (11.Ab) a német nyelvi, 
Kiss Eszter (12.A) az angol nyelvi  középfokú 
nyelvvizsgát szerezte meg. november 12-én 
a 11.Ab osztály tanulói sümegi józsef igaz-
gató úr és sümeginé bátai margit tanárnő 
kíséretével a művészetek és az etika tanóra 
keretében ellátogattak grábócra, ahol meg-
tekintették az ortodox templomot, majd 
cikón megnézték a romtemplomot. no-
vember 14-én délután 19 gézás diák schrot-
hné molnár zsuzsanna tanárnő kíséretével 
megtekintette a szekszárdi  Deutsche Büh-
ne Ungarn német nyelvű előadásában ray 
cooney: „A miniszter félrelép” című bohó-
zatát. A tanulók a remek szórakozás közben 
gyakorolhatták a német nyelvi szövegértést.  

Sport 
november 7-én, bonyhádon rendezték 
meg a teremlabdarúgás (futsal) diáko-
limpia megyei döntőjét, ahol az V-VI. 
korcsoportos gézás csapat 2. helyezést ért 
el. november 15-én szekszárd-Palánkon 
zajlott a középiskolások részvételével a Ga-
ramvölgyi Kupa kispályás focitorna, ahol 
iskolánk csapata 5. helyezést ért el. mind-
két versenyen a csapat tagjai voltak: Acsádi 
Dániel, Ricsovics Zsolt (12.b), Lovrity Ákos, 
Nagy Ákos, Nagy Dávid, Somosi Szabolcs, 
Pataki Róbert (12.A) és Balogh Botond (11.
Ab). edzőjük Pálffy Pál tanár úr volt. A ka-
rate diákolimpia országos döntőjét sziget-
szentmiklóson rendezték, ahol Kiss Bánk 
Botond  7.A osztályos tanuló a korosztályá-
ban a kumite versenyszámban  3. helyezést 
ért el. november 15-én az úszás diákolim-
pia megyei döntőjében  a lányok 100 méte-
res mellúszó számában Sörös Noémi (12.b) 
2. lett, Csendes Szonja (10.A) 3. helyezést ért 
el. A 4×50 méteres lány gyorsváltó csapa-
tunk, Sörös Noémi, Csendes Szonja, Edelé-
nyi Nóra, Fodermayer Eszter 2. helyezett 
lett. edzőjük nagy ákos tanár úr volt. 

Géza-bál
november 17-én rendeztük meg az im-
máron hagyományos jótékonysági géza-
bált a szülők, a gézás öregdiákok és bará-
taik, valamint a nevelőtestület tagjainak 
részvételével. A tánchoz a talpalávalót a 
dynamic zenekar szolgáltatta. Az est fo-
lyamán a volt és jelenlegi gézásokból álló 
Pántlika zenekar fellépése is színesítette a 
báli mulatságot, melyért  ezúton is köszö-
netet mondunk a zenekar tagjainak, szabó 
Péter bencének, szabó barnabásnak, Fehér 
dánielnek, valamint énekesüknek, magdali 
Annának. A báli adományokat az idén is a 
tehetséggondozásra (a tanulók versenyezte-
tésére, utaztatására, jutalmazására) fordít-
juk majd. Ezúton is köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik részvételükkel, tom-
bolatárgyak felajánlásával vagy adomá-
nyaikkal támogatták rendezvényünket. 

Támogatóink: Tihanyiné kismődi rita 
(ritadekor), szabóné Lajtos Ibolya fod-
rász, schmidt Levente családja, Varga 
zsombor családja, göttlinger Laura csa-
ládja, Polt Ádám családja, Renkecz Roxána 
családja, háder dániel családja, Treszner 
noémi családja, duzsi Péter családja, ré-
pási zita családja, gaál dorottya családja, 
balogh Lili családja, káldi enikő család-
ja, kiss bánk botond családja, draskovits 
Vencel családja, szabó noémi családja, 
schroth zoltán és családja, schroth ádám 
és családja, Fodermayer Vilmosné, szabó 
bence családja, neidhardt ágnes, Pomsár 
géza és családja, bodri bor- és halásztanya 
szekszárd,  molnár optika, cIron bt. – 
Papírbolt bátaszék, michéli kft. bátaszék, 
neidhardt család, oTP bank dél-dunán-
túli regionális Igazgatósága, gemenc bau 
Tolna, sümegi család, sümegi Péter és csa-
ládja, edIT kozmetika, miskolci balázs, 
hajdú család, Pulai erzsébet, Tornóczki 
Attila, Tarjányi Pálné, csötönyi László, 
Otthon Mix Kisáruház – Fejes József, Gaz-
dabolt bátaszék, ágnes hajstúdió báta-
szék, dr. somosi szabolcs, molnár hanna 
nikol családja, báT-grILL kft. bátaszék, 
bátaszék Város önkormányzata, bátaszé-
kért marketing nonprofit kft., Werner 
Pincészet bátaszék, Virágmozaik bátaszék, 
Prantner béla, zsikó húsbolt, Virágbolt 
– kőnig Tímea, keresztély gyula Városi 
könyvtár, báT-kom 2004 kft. bátaszék, 
bátaszéki kanizsai dorottya általános Is-
kola, Alsónyék község önkormányzata, 

IVIk borászat boly, Lángos büfé és kifőz-
de, kiss szilvia, szekeres györgyi, czigler 
gabriella. 

Pályaorientációs nap
november 21-én pályaorientációs napot 
szerveztünk a II. géza gimnázium min-
den tanulója számára. Az első óra egy 
önismereti és pályaválasztási teszt kitöl-
tésével telt, majd a teszt eredményét az 
osztályfőnökök vezetésével ki is értékel-
ték a diákok. A végzős osztályok ezután 
különbusszal szekszárdra utaztak, ahol a 
babits mihály kulturális központban fel-
keresték a továbbtanulási börzét, amelyen 
a felsőoktatási intézmények mutatkoztak 
be a megye középiskolásainak. A 7-11. év-
folyam tanulói osztályonként, kisebb cso-
portokba osztva részt vettek azokon a ki-
selőadásokon, amelyeket a felkért előadók 
egyik része a gimnáziumban tartott. A má-
sik részük a saját műhelyében, boltjában, 
szalonjában vagy intézményében fogadta 
a diákcsoportokat. A segítségünkre lévő 
előadók a „pályák, hivatások, szakmák” 
jegyében a saját személyes tapasztalataik 
alapján jellemezték hivatásukat, meséltek 
pályájukról, vagy mutatták be az érettségi 
vizsgához kötött szakmájukat a tanulók-
nak. Felkért előadók voltak: zoltánné sza-
bó Viktória és molnárné Pap márta (szo-
ciális munkás),  dr. kostyálné dr. kovács 
klára (orvos), csapai jános (muzeológus), 
hellingerné Fehérvári márta (védőnő), 
Tannerné kammermann júlia (orvosi asz-

g é z á s  h í r e k
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szisztens), kalmár Éva, csötönyi László 
(művelődésszervező, Petőfi sándor mű-
velődési ház), balogh István (asztalos), 
schroth zoltán (faipari munkák), Pomsár 
Tamás (média szakember), Vargáné becze 
beáta (cukrász), berkóné horváth gabri-
ella (Tercia Étterem), matejcsek-Lerch Éva 
(kozmetika), szajkóné Fábián erika (kép-
keretező), molnár Péter (molnár optika), 
Töttős nóra (virágbolt), kardos gábor 
(centi rövidáru), szabóné Lajtos Ibolya 
(fodrász), császár judit (gazdabolt), Fejes 
József (Otthon Mix Kisáruház), Miché-
li jános (Vasbolt), kondriczné dr. Varga 
erzsébet (jegyző, Polgármesteri hivatal), 
sági Lajosné (keresztély gyula Váro-
si könyvtár). Ezúton is megköszönjük 
mindazoknak a segítségét, akik hozzájá-
rultak a pályaorientációs nap sikeréhez.

Pályaválasztási börze 
november 22-24-ig ugyancsak a szekszár-
di babits mihály kulturális központ adott 

helyet a középiskolák tájékoztató börzéjé-
nek, amelyre a megye általános iskolásait 
várták a szervezők. A bátaszéki II. géza 
gimnázium is jelen volt egy bemutatko-
zó kiállítással. standunk megújult kiállí-
tási anyagát összeállították: dr. somosiné 

kispál gabriella, Postáné herendi yvett, 
németh ágnes és mayer emese tanárnők. 
Az animációs rövidfilmünket Bíró Ágnes, 
Máthé Krisztián (12.A), Korsós Rebeka és 
Fábián Patrik (11.Ab) tanulók készítették. 

Horváth Jánosné

„Ahelyett, hogy vennék neked valamit, 
amit szeretnél, valami olyat adok neked, 
ami az enyém, ami tényleg az enyém. egy 
ajándékot. Valamit, ami jelzi, hogy tiszte-
lem azt az embert, aki itt ül velem szem-
ben, és arra kérem, hogy értse meg, meny-
nyire fontos, hogy vele lehetek. most már 
van valamije, ami egy kicsit én vagyok, van 
belőlem egy darabkája.” (Paulo coelho) 

mindig nagy dilemma az ajándék kérdé-
se. mit és hol vegyek? jó lenne valamilyen 
személyes dolgot adni, esetleg készíteni. 
de mi van akkor, ha nem születtünk kre-
atív vénával, esetlenül bánunk a horgo-
lótűvel. Akkor is van megoldás. nagyon 
nagy divatja van a mézeskalács és egyéb 
aprósütemények készítésének, melyeket 
ügyesen csomagolva, mondjuk egy csinos 
kis dunsztos üvegbe téve, nincs az az uno-
ka, aki nem ugrana az égig örömében. Azt 
gondolom, hogy azért ez fordítva is igaz. 
egyre több érdekes, kedves, az ünnepi 
hangulatot segítő színes anyagdarabokból 
készített használati tárgyat látunk az újsá-
gokban. A háziasszonyok többsége ezeket 
el tudja készíteni, a fiatalok pedig egy jó 
ragasztópisztolyt alkalmazva, még a var-
rást is megúszhatják. Persze, minél több, 
apró részletet rejt egy ajándék, annál érté-

kesebb. nagypapám jut még eszembe, aki 
a téli időszakban sok kis madáretetőt far-
igcsált, melyek nem csak mutatósak, de a 
madárbarátok számára rendkívül hasznos 
ajándékok is egyben. segítik a gyerme-
keket, hogy önállóan is képesek legyenek 
valami fontosat tenni környezetük jobbí-
tásáért, hiszen a szotyolát még egy három-
éves is könnyűszerrel újratölti az etetőben. 
Ami pedig az eredményt illeti, a tömegesen 
kertünkbe látogató madárcsapatok szívde-
rítő látványt nyújtanak kicsinek és nagy-
nak egyaránt. Az ajándékok sora végtelen, 
de annál nagyobb kincs, mint az egymásra 
szánt figyelem és idő, talán nincs is. Talán 
hallottak már a szeretetnyelvekről, melyek 
leegyszerűsítve azok a gesztusok, melyek 
személyre szabottan célzottan juttatják el a 
szeretetet a személyhez. gary chapman há-
zassági tanácsadó öt csatornát ismertetett: 
dicséret, szívesség, ajándékozás, testi érin-
tés, minőségi időtöltés. néhány példa arra, 
hogy mivel tudjuk kifejezni a szeretetünket 
a társunk, gyermekünk, családtagjaink felé.

1. Szívesség: elkészíteni a fürdővi-
zet, elvégezni helyette a házimunkát, 
friss kávéval, teával, vagy kakaóval várni 
ébredéskor…

2. Ajándék: egy tábla csokoládé a bolt-

ból, egy szál virág, egy könyv…
3. Elismerő szavak: megdicsérni az 

ételt, amit főzött, a rendet az otthonában, 
elismerni a munkáját, megdicsérni a kiné-
zetét, a kedvességét…

4. Testi érintés: simogatás, fogd meg a ke-
zét, miközben sétáltok, ülj mellé tévézni…

5. Minőségi időtöltés: ha beszél neked, 
nézz a szemeibe, ráfigyelj, tedd le a tele-
font, kapcsold ki a tévét, ha beszélgettek, 
értő figyelemmel hallgasd, járjátok a ter-
mészetet közösen…

minden embernek van egy úgynevezett 
fő szeretetnyelve, és mellette pedig egy 
amolyan kiegészítő. így lettünk teremtve, 
hogy könnyebben szót értsünk és, hogy 
boldogok legyünk ajándékokkal, vagy akár 
tárgyi ajándékok nélkül is.

Az idősek klubjában mészáros Vilmos-
né Viola előadása egészségünk szempont-
jából igencsak hasznos volt, mely az in-
formációk, egészségjobbító lehetőségek 
megismertetése által adott minden részt-
vevőnek. december 13-án ismét Kará-
csonyi Vásár a klubban, helyi termelők 
és kézművesek részvételével. Vendégünk 
lesz bognár cecil népművelő. nagy sze-
retettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt.                                                      -Hódi-

s z é p k o r

ajándékok szeretettel
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Segíts mindennek olyannak lennie, 
mint amilyen úgyis.                (Fodor Ákos)

személyiségünk-születésünk pillanatától 
kezdve alakul, és megismételhetetlenné 
válik. így aztán szerencsére nem vagyunk 
egyformák mi emberek. nincs két egy-
forma személyiség, testi, szellemi, lelki 
adottságainkat illetően is különbözünk. 
különbözőségünk, eltérésünk a „másság” 
fogalmának felmerülését is megvilágítja. 
Fiatal felnőttekkel foglalkozva, akik gyer-
meknevelésre készülnek, felmerült a kü-
lönleges bánásmód fogalma. hogy milyen 
fontos életünkben ennek elfogadása, és lé-

lekkel történő átélése, azt egy nagyon fiatal 
hallgató tollából ismertem meg. örömmel 
fogalmazom meg azt a gondolatot, mi-
szerint változó és egyre kevesebb szabályt 
ismerő és elismerő világunkban mindig 
lesznek emberek, akik okos figyelemmel és 
empátiával tudják kezelni azt a tényt, hogy 
fontos emberi feladat egymás különböző-
ségének elfogadása, támogatása.            M.Zs.

Dávid Melinda, egy dajka 
tanfolyamos hallgató:
Hogyan tudtam kezelni a másságot? Mi-
lyen módszereket tudtam alkalmazni?
„először nagyon nehezen tudtam kezel-
ni a másságukat a sérült gyermekeknek, 
mert hirtelen csöppentem közéjük, gya-

korlatilag a semmiből. nem tudtam még 
róluk semmit, és a betegségükről sem; saj-
náltam őket. némelyikük félelmetes volt 
a számomra az agressziójukat tekintve is, 
meg ott volt még az a tény, hogy egy olyan 
gyermeket kell esetlegesen megetetnem 
mindenféle szaktudás nélkül, aki bárme-
lyik pillanatban megfulladhat esetleg egy 
epilepsziás roham közben a karjaimban. 
egy cukros kislányra pedig nagyon oda 
kellett figyelni, hogy mikor, mit és hogyan 
eszik. mindig lestem az órát nehogy elfe-
lejtsem és hibázzak. Volt, akitől tartottam, 
hogy nekem jön. ő egy autista fiú; gyuri. 
gyakran megszorongatta a kezem, vagy 

éppen kemény tárgyakkal dobált, például 
építőkockákkal. olyan gyermek is volt a 
csoportban, aki állandóan szökni próbált, 
ami hatalmas stressz volt a számomra, 
mert izgultam, hogy valamikor valami 
baja esik. ő egy nagyon kedves lány egyéb-
ként, mindig ölelgetett. Az első pillanattól 
kezdve elfogadtam őket olyannak amilye-
nek, és ők is engem. Teljesen mások, mint 
egészséges társaik. hatalmas és őszin-
te szeretet lakozik bennük. nem tartják 
magukat sem többnek, sem kevesebbnek; 
mint mások. Vannak közöttük olyanok, 
akik valamely területen kiemelkedő tehet-
ségek. Volt, akinek kimondottan jó humo-
rérzéke volt, és én azt nagyon szerettem. 
Érzékeny lelkületű embernek tartom ma-

gam, így hát nagyon mély nyomot hagytak 
bennem. különböző terápiás módszerek 
alkalmazása történt náluk. Ilyen terápiás 
módszer volt például a hangterápia tibeti 
hangtálakkal. ezt a csodás terápiás mód-
szert „hangfürdőnek” neveztük. A terápia 
során az történt, hogy mindenki lefeküdt 
egy szőnyegre pokróccal betakarózva, és 
a tálak megszólaltatása során rezgéseket 
éreztek. ezek a rezgések áthatották a tes-
tüket, és hihetetlen nyugalmi helyzetbe 
kerültek, a relaxáció során többen el is 
aludtak és kipihenten ébredtek. Viszont 
vannak olyan emberek is, akiknél ez for-
dítva hat és képtelenek hangterápiára jár-
ni. Idegesek és nyugtalanok lesznek. ez 
igaz egészséges emberek körére is. egy 
másik terápia volt a kutyás terápia „mese 
kutyával”. Igy hívták a terápiás kutyát, aki 
egyébként egy drótszőrű magyar vizsla 
volt. mindig nagyon megérezte azt, hogy 
kinek van éppen a legnagyobb szüksége 
rá. odament ahhoz, akin úgy érezte beteg 
vagy rosszkedvű. odabújt és szeretgetést 
várva ő is azt nyújtott, illetve megnyug-
vást sugárzott. különböző mozgásterápiás 
tevékenységeket is végeztek játékosan a 
gyermekek a kutyával, amiben én is részt 
vettem. sajnos vannak teljesen magate-
hetetlen gyermekek is, akiket pelenkázni 
is kellett. ők esetlegesen egy-egy terápia 
során egy ujjongással vagy egy mosollyal 
tudták kifejezni érzéseiket, örömüket. ez 
a jelenség többet mondott minden szó-
nál. Voltak meseterápiák is, amikor felol-
vastam nekik egy könyvből vagy egy régi 
diavetítővel a falra vetítve. Voltak még 
különböző terápiák labdákkal, hulla-hopp 
karikákkal is például. rengeteget mondó-
káztunk, énekeltünk és táncoltunk gitár 
kísérettel. Volt egy dal, amit a himnu-
szunknak hívtunk. A címe nem más, mint; 
ocho macho – jó nekem. úszás terápiára 
is jártunk. Itt különféle egyszerű gyakorla-
tokat végeztünk mondókázva és énekelve 
a vízben érzett könnyedségi állapotban. 
Voltak olyan képességű gyermekek is, 
akikkel gyógypedagógus foglalkozott, és 
nagyon egyszerű dolgokat próbált nekik 
megtanítani nagy nehézségek árán, mint 
például lerajzolni egy egyszerű kört.” 

„Soha ne hagyd, hogy bárki a világon azt 
mondja, hogy nem lehetsz az, aki lenni 
akarsz!”                                        (Lady Gaga)

é l e t ú t r a v a l ó
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Zarándoklat
október 22-én nagy létszámú zarándok-
csoport indult zircre. A zarándokok nagy 
része bátaszéki volt, de jöttek bátáról, 
szekszárdról, zombáról és kakasdról is. 
A három busz első úticélja a zirci apátság 
volt. ez a látogatás azért volt különösen 
fontos a bátaszéki hívek számára, mert ná-
lunk látható az ország első ciszter-
ci emléke, az apátság romtemplo-
ma. jelenleg az ország legnagyobb 
ciszterci kolostora a zirci. meg-
néztük a felújított barokk temp-
lomot és krisztián atya molnár 
Péter atyával közösen szentmisét 
mutatott be. A mise után az arbo-
rétumban sétáltunk, ahol 50 évvel 
ezelőtt még mintegy 150 szerzetes 
végezte mindennapi munkáját. 
ma már csak 17-en élnek e falak 
között. Látogató központot mű-
ködtetnek, és a turisták számára 
megnézhető a kolostor egy része, a 
templom, az apátsági könyvtár és 
múzeum. délután bodajkra utaz-
tunk. A hagyomány úgy tartja, hogy itt állt 
országunk első kegyhelye, egy szent István 
által építtetett kis mária–kápolna. A temp-
lom kegyképe a passau-i segítő szűz má-
ria híres képének másolata. ennek is van 
bátaszéki vonatkozása, hiszen a mi mária- 
kápolnánkban is ugyanennek a képnek a 
másolata látható. A bodajki templom je-
lenleg felújítás alatt áll, és mivel a beren-
dezési tárgyakat elvitték, nem sok látnivaló 
volt. A zarándoklatról lelki élményekben 
gazdagodva tértünk haza. 

Megemlékezések
hitünk szerint a még élők a küzdő egyhá-
zat, a meghalt és tisztítóhelyen lévő lelkek 
a szenvedő egyházat, a mennyországba 
került lelkek a megdicsőült egyházat kép-
viselik. November 1-jén a megdicsőült 
egyház tagjait ünnepeljük, vagyis minden 
olyan lelket, akik üdvözültek. November 

2-a halottak napja, ilyenkor meghalt sze-
retteinkről emlékezünk meg. A halottak 
napi megemlékezést az előző nap dél-
utánján, estéjén tartjuk, de fontos meg-
különböztetnünk a két nap tartalmát. Az 
idei, halottak napi megemlékezésen so-
kan vettek részt, krisztián atya kiemelte, 
hogy a gyertyagyújtás mellett fontos, hogy 
imádkozzunk elhunyt szeretteinkért. no-
vember 11-e Szent Márton ünnepe, óvo-
dákban és iskolákban is megemlékeznek 
róla. Templomunkban a vasárnap délelőtti 

szentmise végén a gyerekek versekkel, éne-
kekkel és rövid történetekkel emlékeztek 
meg a Pannóniában született szentről, aki 
a legenda szerint katonaként palástját terí-
tette a didergő koldusra, meglátva benne 
a szenvedő krisztust. A bátaszéki szent 
cecília kórus minden évben megünnep-
li az egyházi zene védőszentjének, Szent 

Cecíliának ünnepét. eb-
ből az alkalomból hívták 
vendégül a bonyhádi kato-
likus kórust, amely jelen-
legi formájában 2008-ban 
alakult énekelni kedvelő 
hívekből. céljuk elsősor-
ban a liturgia színesítése. 
Énekelnek nagyobb ün-
nepek alkalmával, a város 
által megrendezésre kerü-
lő karácsonyi és pünkösdi 
koncerteken. repertoár-
jukban főként egyházi kó-
rusművek szerepelnek, de 
az egyházközségben ren-
dezett bálok alkalmával 

világi darabokat is megtanultak. örömmel 
és szeretettel végzik szolgálatukat Isten 
dicsőségére. november 25-én krisztust, a 
mindenség királyát ünnepli egyházunk. 
krisztus országa nem evilági ország, ő 
az emberi szívekre szeretné kiterjeszte-
ni uralmát, amely nem kényszer, hanem 
szelíd erő, igazságra vezető útmutatás, üd-
vösségre vezető igazság. Az ünnep előes-
téjén idén is, mint tavaly szentségimádás-
ra gyűltek össze a hívek, hogy dicsőítsék 
krisztust.

Decemberi programok
A december is eseményekben gazdag lesz 
egyházunk életében. A szombat esti szent-
miséken ünnepélyes adventi gyertyagyúj-
tást tartunk, a hajnali szentmisékre és az 
azt követő agapéra az idei évben is várjuk 
a híveket. A bátaszéki kórusok hagyomá-
nyos karácsonyi hangversenyüket decem-
ber 23-án, vasárnap este 6 órakor tartják. 
december 24-én délután 4 órakor pász-
torjáték, éjfélkor karácsonyi ünnepi szent-
mise lesz templomunkban. Az adventi 
időszak a karácsonyra való készület ideje. 
kívánjuk, hogy ez ne csak az ajándékok 
vásárlását jelentse, hanem szívünkben is 
készüljünk megváltónk születésének ün-
neplésére.                                               JJ, 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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november 15-én rendezték meg szekszár-
don a középiskolások megyei úszóver-
senyét, melyen négy versenyzőnkkel há-
rom kategóriában vettünk részt. A lányok 
mindent kiadtak magukból, így a verseny 
végén mindenki éremszerzéssel tudta be-
fejezni a versenyt.

Eredmények: sörös noémi 100 mé-
ter mellúszás II. hely; csendes szonja 100 
méter mellúszás III. hely; csendes szonja, 
edelényi nóra, Fodermayer eszter, sörös 
noémi 4×50 méteres gyorsváltó II. hely. 
gratulálunk a lányoknak! köszönjük ber-
talan Anett csapatvezetői munkáját és tá-
mogatását!                                           -akoszu-

január 13. – Pécs, V. 
Paulus cafe kupa Évnyitó 
sakkversenyen női 4. hely.

március 24. – Pécs, VI. 
Paulus cafe rapid sakk-
verseny női 2. hely.

május 19. – Pécs, 100 fős 
szabadtéri sakkversenyen 
női 2. hely.

július 15. – budapest, a 
danubius hotel gellért-
ben, a magyar csillagsakk 
bajnokság dr. németh jó-
zsef emlékversenyen, b 
csoportban 18 játszmából 
17 és fél ponttal veretlenül 
1. helyen végzett. 

július 19. – Pardubicén csehországban, 
a Polgar superstar chess World cham-
pionship csillagsakk világversenyen a se-
nior 2. helyet és Women 3. helyezést ért el.

szeptember 1. – Pécs, diána Vendéglő 

kerthelységében megren-
dezett szezonnyitó rapid 
sakkversenyen női 2. helye-
zést ért el.

október 13. – budapest, 
a magyar nemzeti galéria, 
hungarian national galle-
ry termeiben megrendezett 
Világsakkfesztivál keretén 
belül a csontváry chess 
cafében csontváry kosztka 
Tivadar: A taorminai görög 
színház romjai képe előtt a 
fiatal argentin nagymester 
damian Lemos ellen 3 per-
ces villámpartit játszhatott. 

október 20-23. – deb-
recen, 38. Hexasakk Országos Bajnokság 
együtt zajlott a 31. Nyílt Hexasakk Hajdú 
kupa versennyel ahol 7. lettem, ezen belül 
október 20. Időosztásos rapidversenyen 2. 
helyen végzett. 

s P o r T

k o s á r

Az elmúlt időszak legörömtelibb híre a ko-
sárlabda szakosztály háza táján, hogy az 
U11 megyei bajnokság II. fordulójában a bá-
taszéki oroszlánok egyértelműen felülkere-
kedtek a Bonyhád (56-31) és Tamási (78-15) 
csapatán, így a III. fordulót az A csoportban 
fogja játszani, a megye legjobbjai ellen. ma-

tejcsek-Lerch Éva edző értékelése: „míg az 
első fordulóban 2 ponttal alul maradtunk a 
ksc szekszárd utánpótlás csapatától (Fürge 
nyuszik), és így maradtunk a b csoportban, 
addig ebben a fordulóban nem hagytunk 
kételyeket magunk mögött. Az egész csa-
pat jól teljesített. Védekezésben sok labdát 

szereztünk, jól mentek a ziccerek, a bünte-
tőinket, illetve a pontos passzokat kell most 
egy kicsit csiszolni.” Idén – ahogy korábbi 
cikkünkben írtuk – minden korosztálynak 
megvan a saját bajnoksága, ahol megmé-
rettethetik tudásukat, tapasztalatot, mecs-
csrutint szerezhetnek. U13-as csapatunk 
jelenlegi mérlege a Tmksz nagyok kupá-
jában két győzelem (dombóvár és zom-
ba ellen) és két vereség (Paks és bonyhád 
ellen). A bonyhádi mérkőzés hazai pályán 
zajlott, nagy örömünkre sok szurkolóval, 
mely során, ha a győzelmet nem is sikerült 
elhozni, méltó felavatása volt az új csarnok-
nak. köszönjük! Felnőtt csapatunk nevezett 
a szekszárdi Városi bajnokságba, így az év 
végén hamarosan róluk is hírt tudunk adni. 
emellett izgatottan várjuk a diákolimpiai 
megmérettetéseket, ahol a gimnazista kor-
osztályban lány csapatot, míg a legkisebb 
korosztályban fiú csapatot tudunk indítani. 
Friss hírekért, képekért, eredményekért kö-
vessék Facebook-oldalunkat! https://www.
facebook.com/bsekosarlabda/                  -cstzs-

u11: a megye legjobbjai között

ú s z á ss a k k

középiskolai 
úszó diákolimpia

pereszlényi gabriella 
2018-ban elért sakk eredményei
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Xv. cikádor kupa
Hungarian Open

október 20-án került megrendezésre a 
hungarian open, szigetszentmiklóson. A 
közel száz egyesületet és 5-6 országot fel-

vonultató mezőnyben 800 karatéka mérte 
össze tudását. A bátaszék se karate szak-
osztálya két nagyon értékes bronzéremre 
tudott szert tenni. Izsák Bence a 11 éve-
sek +40 kg-os, Kiss Bánk Botond a 13 
évesek -57 kg-os kategóriájában állhatott 
fel a dobogó harmadik fokára. Mórocz 
Ákos – aki szeptember óta a Va-
sas leigazolt sportolója – szintén a 
dobogó legalsó fokáig tudott jutni 
az U21-esek -67 kg-os mezőnyé-
ben. ezek az érmek, és a mögötte 
álló győzelmek nagyon értékesek, 
hiszen a hungarian open, olyan 
kvalifikációs program a magyar 
karateéletben, ami a környező or-
szágok topversenyzőit is hazánk-
ba vonzza.

Wado Magyar 
Bajnokságát

A magas színvonalú esemény 
után kissé sekélyebb vizekre evez-
tünk, ami persze egyáltalán nem 
mondható könnyű versenynek. 
október 27-én rendezte meg a 
magyar Wado szövetség, 2018. 

évi Wado magyar bajnokságát. A helyszín 
ezúttal is a soroksári sportcsarnok volt, és 
szokás szerint komoly létszámot képvisel-
tünk mind versenyzői, mind a szervezői 

oldalon.   Tudható, hogy csapatunk egy 
újraépítési folyamaton megy keresztül, 
100 %-ban az utánpótlásra koncentrálunk. 
A látottak és tapasztalatok alapján öröm-
mel konstatáljuk, hogy érezhető egy újabb 
„aranygeneráció” kinevelődése, mely az 
edzésmunkában és az  eredményekben is 

egyre inkább tetten érhető. bizakodóak 
vagyunk. A Wado magyar bajnokságra 
19 csapat 300 versenyzője nevezett, egyéni 
és csapat versenyszámokban. A nap végi 
csapat küzdelmek hozták a legnagyobb 
izgalmakat, forrott a levegő a soroksári 
sportcsarnokban. A bátaszék se karate 
szakosztálya 8 arany, 10 ezüst és 17 bron-
zéremmel írta fel magát az éremtáblára, 
ami a harmadik legeredményesebb Wa-
do-s csapatnak járó serleget jelentette. 
nagyon büszkék vagyunk utánpótlás ver-
senyzőinkre, mert hihetetlenül küzdöttek, 
és sokszor önmagukat felülmúlva produ-
káltak győzelmeket. köszönet a bátaszék 
se segítőinek a szervezői stábban való 
profi munkáért, és köszönjük a szurkolók 
önfeledt bíztatását. mindenféle téren iga-
zi csapatmunka volt! hajrá bse! csak így 
tovább! Aranyérem: hefner zsófia (kata), 
hegedüs mirjam (kumite), Izsák bence 
(kumite), Izsák Fruzsina (kumite), kiss 
bánk botond (kumite), nagy zsolt (ku-
mite), Puskás donát (kata), szabó balázs 
(shiko dachi). Ezüst érem: Varga máté, 
Izsák bence, kiss bánk botond (csapat 
kumite), bognár barna (kumite), elekes 
máté (kata, kumite), Fazekas nándor (shi-
ko dachi, kumite), hefner zsófia (kumi-
te), kovács zoltán (kumite), nagy gergő 
(kumite), Péter Panna (kumite). Bronzé-
rem: Lisztes Levente, steigler bence, bog-
nár barna (csapat kumite), Fazekas janka 

(shiko dachi, kumite), gál dániel 
(kata), halmosi zoltán (kumite), 
hegedüs mirjam (kata), kiss bánk 
botond (kumite), kovács sándor 
(kata), Lisztes Levente (kata, ku-
mite), nagy zsolt (kata), nagy-já-
nosi botond (kumite), Péter bog-
lárka (kumite), Péter Panna (shiko 
dachi), steigler bence (kumite), 
Varga máté (kata, kumite).

Országos Diákolimpia
A csapat topversenyzői gárdája az 
őszi szünetben sem pihent. követ-
kezett a második – a magyar baj-
nokság után – legrangosabb ese-
mény az országos diákolimpia, 
melyre ezúttal is több mint 800 
versenyző nevezett. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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MEGFEJTÉS,
1. RÉSZ
HAZAI

AUTÓJELZÉS

VILÁGHÍRŰ
NÉMET CIR-
KUSZ VOLT

(krone)

RUHA-
ÖSSZE-
FOGÓ

KELLÉK

A
SZIBÉRIAI
BARNAUL
FOLYÓJA

RITENUTO,
RÖVIDEN

TELEPÜLÉS
VÁC KÖ-

ZELÉBEN

www.
rejtveny-

keszito.hu

MEGFEJTÉS,
3. RÉSZ F
COFFEA

...; KÁVÉ-
CSERJE
FAJTA

KIP-...;
KOPOGÁS

UTÁNZÁSA

TÁRSA,
RÖV.

MEGFEJTÉS,
2. RÉSZ

CELEBESZI
VADTULOK

RANGJEL-
ZŐ ELŐTAG
KERÜLET,
RÖVIDEN

HEVESI FA-
LU, NEMZE-
TI EMLÉK-
PARKKAL

NÉVELŐ

KÖZPONTI
ÉGITEST

DEHOGY!

ÁJTATOS
ÉLETŰ

SZAKASZ-
VEZETŐ, R.

KÉTJEGYŰ
MÁSSAL-
HANGZÓ

PAPÍRRA
VETTET

KÖZÉPEN
CSÍKOS!

TESTÜNK
MOTORJA

PÁRIZS
HATÁRAI!

BELÜL
FRISS!

SÁRGÁS-
VÖRÖS

SZÍN

SPANYOL
AUTÓJEL
BERLINI
JÉG! (eis)

NEMZETI
VÁLLALAT,
RÖVIDEN

CARPE ...
DUGI ...;
DALMÁT
SZIGET

AZ ITTRIUM
VEGYJELE

LESZERE-
LŐLEVÉL

PESTI
KÁVÉHÁZ

-HATÓ, -...;
MELLÉK-

NÉV-
KÉPZŐ

KACSA-
FAROK!
TÜSKÉS

GYOMFÉLE

BÚZAVI-
RÁG FÉLE

GYOM-
NÖVÉNY

LITER, RÖV.
A SAJÓ

SZLOVÁK
NEVE

ÁLLAM-
ADÓSSÁG

KEZELŐ
KÖZPONT, R.

FIATALOK
KÖSZÖNÉSE
JÁTSZÓTÉRI

ESZKÖZ

A NEON
VEGYJELE

FÜLLEL
ÉRZÉKEL
CSEH TE-

HERAUTÓ

IPSZILON

LITVÁN
PÉNZNEM
BECÉZETT

ERIKA

TARTALÉK-
FEHÉRJE

A KUKORI-
CÁBAN

PÁRAT-
LAN NÉZŐ!
A TALLIUM
VEGYJELE

IDE KERÜL
AZ ELIN-
TÉZETT

AKTA

NAGY
SZALMA-

RAKÁS

ÁBÉCÉNK
2. BETŰJE

(Folytatás az előző oldalról.)
A versenyt november 3-án, szigetszentmiklóson rendez-
ték meg és öt versenyzőnkkel kiválóan helyt álltunk. Érté-
kes győzelmeket bezsebelve négy érmet szereztünk. ezüst 
érem: Nagy-Jánosi Botond. bronzérem: Kiss Bánk Bo-
tond, Nagy Gergő, Izsák Bence.

XIV. Őszi Bátaszék Bajnokságot
Az iskolai őszi szünet után sem állt meg az élet, november 
11-én rendezte meg csapatunk a XIV. őszi bátaszék baj-
nokságot, melyet mi csak úgy nevezünk, „A verseny, amin 
generációk nevelkedtek!”. A korábban házi bajnokságnak 
induló verseny mára komoly méretű regionális versennyé 
nőtte ki magát, tolnai, faddi, szekszárdi, mohácsi és dom-
bóvári karatékák részvételével. A versenyre mintegy 120 
versenyző, több mint 220 nevezése érkezett be, melyből 
nagyságrendileg 25 főt adtak az óvodások, a többi gyerek 
pedig az általános iskola korosztályai került ki. nagy gon-
dot fordítunk ezeknél a programoknál arra, hogy a nevezé-
sek beérkezését követően minél homogénebb kategóriákat 
hozzunk létre, hogy se a kezdőket ne érje túlzott kudarc, 
a haladóknak pedig még ezen a versenyen is fel legyen 
adva a lecke. A kezdő kategóriák mellett így olyan haladó 
kategóriákat is sikerült összeállítani, ahol több WkF ma-
gyar bajnok- és diákolimpiai érmes is összemérhette tudá-
sát. köszönjük a megjelent csapatok részvételét, és a szek-
szárd-bátaszéki segítő gárda minőségi munkáját! Bátaszék 
bajnokaink: kihon kategóriában: szilágyi Leó, hauwasser 
Levente, nagy-jánosi bátor, Pesti ábel, gaszner nóra, he-
gyesi dávid. kata kategóriában: Fazekas nándor, Puskás 
Vencel, steigler bence, kiss bánk botond, Péter Panna, 
Izsák Fruzsina, Fazekas gerda, mádai nóra. szivacs kumi-
te: hauwasser Levente, Pesti ábel, Vörös botond, Lampek 
Fruzsina. kumite: Fazekas nándor, szoboszlai máté, gál 
dániel, elekes máté, nagy-jánosi botond, kékes gábor, 
kiss bánk botond, Péter Panna, hefner zsófia, hegedüs 
mirjam, köbli ágnes.                                                  -akoszu-

előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: „A vers 
gyöngyszem, s a próza a gyöngyszemet aprózza.” 
november havi nyertesünk: Fazekas Józsefné, aki-
nek ezúton is gratulálunk! nyereményét személye-
sen veheti át szerkesztőségünkben, a Petőfi sándor 
művelődési házban, a bátaszékért marketing non-
profit kft. jóvoltából.
Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is 
ajándékot sorsolunk ki! 
beküldési határidő: 2018. december 16. A helyes 
megfejtéseket a cikádor újság szerkesztőségébe 
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
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születések

gazda józsef (bátaszék) – schell bettina (bátaszék)
Biber Alex (Mohács) – Hatházi Henrietta Cecília (Bátaszék)

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

mózes Péterné nagy Irén 1941
sárközi jános 1939
cziner jánosné bátor julianna 1941
Hevesiné Hrisztov Mária 1964
Pappné Tatár-kiss Anikó 1949
Tóbi józsefné 
      koprivanacz borbála 1940
jakab györgyné  
      Ferencz Anna krisztina 1958
markovics jánosné  
      kapitány Piroska 1923

sükösdi dániel 11.07.
Pajkos míra 11.11.

Köszönetnyilvánítás
családunk nevében szeretnénk köszönetet  

mondani mindazoknak, akik férjem
SIpoS VIlmoS

temetésén részt vettek, jelenlétükkel,  
virágaikkal együttérzésüket fejezték ki.

gyászoló család


