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2019. márcIus 4.
Ingyenes

MÁRCIUS IDUSÁN
A XIX. század legfontosabb eseménye az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
volt, amelyben sokan támogatták a szabadság ügyét katonaként, nemzetőrként. 
Bátaszéken is alakult nemzetőr zászlóalj három századdal, és majdnem hatszázan 
szolgáltak benne (564 fő legénység, 33 fő tiszt) magyarok és németek vegyesen. 

2019. március 15-én, a nemzettudatunk jelképének számító ünnepnapon a Ka-
nizsai Dorottya Általános Iskola diákjainak a közreműködésével felelevenítjük a 
magyar történelem sorsfordító eseményeit. 

AZ ÜNNEPI PROGRAM
PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ

9:00-10:00 PILVAX KÁVÉHÁZ
10:00 ÜNNEPI MŰSOR

EMLÉKMŰ
10:30 DR. BOZSOLIK RÓBERT POLGÁRMESTER  

ÜNNEPI BESZÉDE
10:40 KOSZORÚZÁS

Vörösmarty Mihály

Szabad sajtó

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról,

Beteg, megzsibbadt gondolat!

Kiálts fel érzés! mely nyögél

elfojtott, vérző szív alatt.

Oh, jőjetek ki, láncra vert rabok,

Lássátok a boldog, dicső napot,

s a honra, mely soká tűrt veletek,

Derűt, vigaszt és áldást hozzatok.

1848. március 15-16.
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Évi rendes közgyűlésüket tartották a 
Bátaszéki Ipartestület tagjai február 15-
én, ahol elismerő kitüntetéseket adomá-
nyoztak. Lehetőség van az IPOSZ által 
alapított díjakkal jutalmazni azokat a 
tagokat, akiket érdemesnek találnak te-
vékenységük elismeréseként jutalmazni. 
Ez évben a vezetőség úgy döntött, hogy 
3 szépkorú (nyugdíjas) tagtársukat tisz-
telik meg, akinek az elismerést Németh 
László, az IPOSZ elnöke nyújtotta át.

� IPOSZ Díj kitüntetést vehetett át 
VARGA SÁNDOR, férfi mesterfodrász.
sanyi Bácsi, 1926. szeptember 06-án szü-
letett Lok nevezetű településen (szerbiá-
ban). 1955. február 5-től tagja a Bátaszéki 
Vállalkozók Ipartestületének. mint kisipa-
ros, tevékenységével településünkön min-
dig pontos, precíz munkát végzett. a város 
lakói körében, a mai napig is nagy tiszte-
letnek örvend. a 70-es években gyerek-
ként, fehér köpenyével sokunkat megsira-
tott. munkájával, mint vezetőségi tag több 
éven át segítette az Ipartestület működését, 
amit számos oklevél is bizonyít. múlt év-
ben töltötte be a 90. életévét, és örömünkre 
a testület főbb rendezvényein a mai napig 
részt vesz. sanyi bácsinak további jó erőt és 
egészséget kívánunk!

� Aranykoszorús mester kitüntető 
címet DÓZSA PÁL JÁNOS, víz- gáz- és 
központifűtés szerelő mester, a Bátaszé-
ki Ipartestület örökös elnöke kapta. 
János bácsi 1936. június 1-én született al-
sónyéken. Kezdeti iskolás évei már kemé-
nyen megalapozták életét, mivel az akkori 
politika osztályidegennek nyilvánította, 
ezáltal nappali iskolába nem vették fel, 
dolgozni kényszerült, mint segédmunkás. 
Felkerült Budapestre, ahol a szakmai fel-

adatokból sokat tanulva, több tanfolyam és 
munka mellet 1954-ben víz és gázszerelő, 
majd központi fűtés szerelő lett. 1957-ben 
családot alapított Bátaszéken. 1968-ban 
mestervizsgát tett. a szakmai feladatok 
nem hagyták nyugodni és ebből alakult 
ki egy sikeres találmánya, amelyhez két 
szakembert keresve alakította ki a Pulma-
tikus folyadékszínt szabályzó berendezést. 
(ezért a találmányért 1970-ben ezüstérmet 
kapott.) több újítást is végzett a helyi ter-
melőszövetkezetben, és értékes szerelése-
ket végzett a konzervüzem építésekor is. 
három évig tanulóképzéssel és szakmai 
utánpótlással foglalkozott. Vállalkozói 
igazolványát 1990-ben váltotta ki. Élete 
szakmai tevékenységét a kisiparosság és 
a vállalkozás koronázta meg. ahol tudott 
társadalmi munkát végzett, elsősorban 
iparostársai érdekében. munkájával igye-
kezett mindent megtenni, ezáltal példát 
mutatni. mai napig is a hármas szempont 
érvényesül nézetében, ami nem más, mint 
a mIt, mIÉrt és hOgyan? az 1980-as 
évek kezdetétől több kitüntetésben, elis-
merésben részesült, Ipartestületünk ja-
vaslatára 2014-ben a PrO urBe díjat is 
megkapta. további jó erőt, egészséget kí-
vánunk neki és családjának!

� Ugyancsak Aranykoszorús mester 
kitüntető címmel jutalmazták 
ILLÉS GÁSPÁR cukrászmestert.
gazsi bácsi Illés cukrászdája, ma minden-
ki így ismeri. 1950-ben született Lengye-
len. általános iskolás éveit Bátaszéken vé-
gezte. szekszárdon kezdte a cukrász ipari 
iskolát 2 évig, majd a harmadik gyakorló 
évet Budapesten töltötte. munkás éveket 
cukrászként a bátaszéki áFÉsz cukrász-
üzemében kezdte. Katonaévei után ismét 
itthon folytatta munkáját, a cukrászüzem 

vezetőjeként. 1972-ben családot alapított. 
Budapesten 1974-ben tette le a mestervizs-
gát, majd 1977-ben a zsitvai cukrászdában 
kezdett el dolgozni úgy, hogy 1978. január 
elsejétől az üzlet már az övé volt. Élete pár-
jával 1981. augusztus 1-jén megnyitották 
a mai napig is üzemelő Illés cukrászdát, 
amit nem csak a helyiek,de sok vidéki is 
jól ismer. aki egyszer betért és megkóstol-
ta gazsi bácsi fagyiját az legközelebb sem 
hagyta ki, ha erre járt. Két lánya született. 
szíve mélyén – igaz titokban –, de biztos 
sajnálja, hogy lányai nem folytatják a szak-
mát, mert ennek a cukrászdának neve van, 
amit ő alapozott meg. 2008-ba nyugdíjba 
vonult, de a cukrásztevékenységét a mai 
napig űzi. Igen, ilyen az „igazi, jó szakem-
ber”. Illés gáspárnak és családjának is jó 
erőt, egészségben eltöltött boldog nyugdí-
jas éveket kívánunk.                                HLné

Kitüntetô elismeréseKet nyújtottaK át
BátaszéKi VállalKozóK ipartestülete

c I V I L e K

FelhíVás jaVaslattételre
kitüntetés és elismerő cím adományozására

Bátaszék Város önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapításáról és 
adományozás rendjéről szóló 14/2010.(VI.30.) önkormányzati 
rendeletével kitüntetéseket és elismerő címeket (továbbiakban: 
kitüntetések) alapított, melyek az önkormányzati helyhatósági 
választások évében, így az idén a városavató évforduló alkalmá-
ból (július 5-én) kerülnek átadásra.

az alábbi kitüntetések adományozására van lehetőség: 
a) „Bátaszék Város Díszpolgára” kitüntetés 
b) „Pro urbe Bátaszék” elismerés 
c) „Bátaszék Város Közjaváért” kitüntető cím 
d) „Bátaszék Város Kiváló Pedagógusa” kitüntető cím 
e) „Bátaszék Város Kiváló sportolója” kitüntető cím 
f) „Bátaszék Város Közbiztonságáért” elismerő cím 

a kezdeményezést írásban kizárólag a város jegyzőjénél előzete-
sen igényelt és a rendelet 1.-2. mellékletében rögzített űrlapon, 
illetve aláírásgyűjtő íven kell megtenni. 
a kitüntetések adományozására irányuló javaslatokat legkésőbb 
2019. április 1-jén (hétfőn) 16.30 óráig személyesen a Városháza 
titkárságán, postán a 7140 Bátaszék, szabadság u. 4. címre lehet 
benyújtani.
e határidő elmulasztása jogvesztő! 
az egyes kitüntetésekre vonatkozó részletes szabályokat a helyi 
önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapításáról és 
adományozás rendjéről szóló 14/2010.(VI.30.) önkormányzati 
rendelet tartalmazza, mely megtekinthető és letölthető a www.
bataszek.hu oldalon a hatályos rendeletek között.
 Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
 dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tisztelt Lakosság!
Bátaszék Város önkormányzatának Képviselő-testülete a tele-
püléskép védelméről szóló 21/2017. (XII. 29.) önkormányzati 
rendeletének 1. számú módosításáról döntött.
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet és 
annak módosító javaslata megtalálható Bátaszék Város önkor-
mányzat honlapján.
a településkép védelméről szóló rendelet módosítása előtt, Báta-
szék Város önkormányzata lakossági fórum keretében előzetes 
tájékoztatást kíván tartani.
a lakossági fórum időpontja 2019. március 14. (csütörtök) 18.00 
óra; helyszíne: Városháza, Bátaszék, szabadság utca 4. szám (há-
zasságkötő terem).
a településkép védelméről szóló rendelet módosításával kapcso-
latos észrevételeiket, kérelmeiket, a lakossági fórumot követően 
2019. március 29. nappal bezárólag juttathatják el,
a) papír alapon Bátaszék Város polgármesterének címezve, a 
7140 Bátaszék, szabadság utca 4. szám alatti címre,
b) elektronikus úton a hivatal@bataszekph.hu email címre.
Bátaszék, 2019. február 13.

 dr. Bozsolik Róbert polgármester

Kedves Olvasóink!
ahogyan már a korábbiakból is értesülhettek, civil kezdemé-
nyezésre szeretnénk feltérképezni Bátaszék múltjának egy újabb 
szegletét. a hajdan a településhez tartozó külterületi részek életét 
igyekeznénk feltárni, a még meglévő írásos és tárgyi emlékeket 
próbálnánk összegyűjteni. a nemzetiségek életét bemutató ki-
állítások és rendezvények kapcsán már sok információt sikerült 
megismertetni a bátaszékiekkel, de a ’40-es évek előtti időszak 
történései, illetve a dolinai, leperdi, dömörkapui, kövesdi és laj-
véri események kevésbé kerültek fókuszba. a tanyavilág emlé-
kei, a vasúttal, a posta működésével, valamint a téglagyártással 
kapcsolatos relikviák is arra várnak, hogy összegyűjtsék és meg-
ismertessék őket az itt élőkkel, az érdeklődőkkel. a munkafo-
lyamat elindításának az első lépéseként igyekeztünk megkeresni 
azokat az embereket, lokálpatriótákat, elszármazottakat, akik az 
információikkal, a meglévő tudásukkal és ismereteikkel, kézzel 
fogható emlékeikkel, kapcsolataikkal hozzá tudnak járulni a 
projekt sikerességéhez. Kaptunk dokumentumokat, fényképeket, 
anyakönyvi kivonatokat, és egyéb tárgyi felajánlás is érkezett. De 
még március hónapban is várjuk az emlékeket, és nagy szüksé-
günk lenne kövesdi és lajvéri fotókra, kiállítható relikviákra.

Kérjük önöket, ha tudnak segíteni, jelentkezzenek a Petőfi 
sándor művelődési házban, ahol bővebb tájékoztatást kapnak! 
telefon: 74/493-690, e-mail: cikador@bataszekert.hu         BMNK

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

meGhíVó
Közmeghallgatás

Bátaszék Város önkormányzatának Képviselő-testülete a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 54. 
§-ában foglaltakra figyelemmel 2019. március 21-én (csütörtö-
kön) 17 órai kezdettel KözmeghaLLgatást tart a Város-
háza földszinti, házasságkötő termében. 

Napirendi javaslat: 
1. Tájékoztató a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás 

2018. évi tevékenységéről, a Bátaapáti tároló működéséről
 előterjesztő:  Darabos Józsefné tett elnök
 Dr. Kereki Ferenc igazgató rhK Kft.
2. Tájékoztató a városi önkormányzat 2018. évi célkitűzései-

nek teljesüléséről
 előterjesztő: dr. Bozsolik róbert polgármester
3. Tájékoztató a városi önkormányzat 2019. évre tervezett 

feladatairól
 előterjesztő: dr. Bozsolik róbert polgármester
4. Lakossági észrevételek, felvetések

az állampolgárok 13 órától 16,30 óráig a 74/591-507-es vagy a 
74/591-918-as telefonon bejelenthetik javaslataikat, észrevétele-
iket, melyekre a közmeghallgatás alatt választ is kapnak.

Bátaszék, 2019. február 14.
dr. Bozsolik Róbert

FelhíVás!

laKossáGi Fórum
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Nyáry Krisztián: 
IGAZI HŐSöK – 33 MAGyAR

nyáry Krisztián ezúttal is valódi em-
beri sorsokról írt igaz történeteket. 
harminchárom 19-20. századi magyar 
emberről, akik köztünk éltek, és akik-
nek az élete vagy a személyes döntései 
ma is példaszerűek. Ők az igazi hősök. 
Vannak köztük ismert emberek, mint 
Papp Laci vagy semmelweis Ignác, és 
kevésbé ismertek, mint halassy Olivér, 
a világ első mozgássérült olimpikonja, 
hugonnai Vilma, az első magyar diplo-
más nő, vagy Ocskay László százados, a 
magyar schindler.

„az emberi sorsok érdekelnek, ezekről 
írok. az előző két könyvemben arról me-
séltem, hogyan formálja az emberi sorsot 
a szerelem. most arról, hogyan tehet-
nek hőssé valakit a személyes döntések. 
a könyvben szereplő 33 magyar ember 
igazi hős, akik a megfelelő pillanatokban 
jól döntöttek, és aztán képesek voltak ki-
tartani a döntésük mellett. hősök, akik a 
nehezebb utat választották, és kisebbség-
ben maradva is az igazságot képviselték. 
Vagy egyszerűen csak végig mertek men-
ni a saját útjukon, úgy, hogy másoknak 
ezzel példát mutattak. a kiválasztásuk 
teljesen szubjektíven történt, ők az én 
személyes hőseim.”             Nyáry Krisztián

KönyVajánló

szerVezetünK 2018-as éVe
tűzoltóságunk mozgalmas évet zárt. a 
2017. év 113 kivonulása 2018-ban 144-re 
emelkedett. ahhoz, hogy a 144 káresethez 
kivonulhassunk, tűzoltóink az év során 
összesen 19433 óra készenlétet adtak, azaz 
átlagosan 845 órát. mindezt munka mel-
lett, a szabad idejük terhére. a 144 vonulás 
az alábbiak szerint oszlott meg:

Település Műszaki 
mentés

Tűze-
set

Téves 
jelzés

össze-
sen

alsónyék 10 4 0 14

Báta 14 2 1 17

Bátaapáti 2 0 4 6

Bátaszék 58 15 17 90

mórágy 8 0 2 10

Pörböly 5 1 0 6

területen kívül 1 0 0 1

összesen: 98 22 24 144

szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 
az alsónyék, Pörböly, és a területen kívü-
li műszaki mentés jelentős része az 55-ös 
számú főútra esett, ezért ott körültekin-
tően közlekedjenek! az is látszik, hogy a 
tűzesetek száma nem túl jelentős a mű-
szaki mentések számához képest. ennek 
ellenére nem szabad elbízni magunkat, egy 
lakástűz családokat tehet tönkre. a tűz el-
leni védelem továbbra is fontos szempont 

kell, hogy legyen mindenkinél. tűzoltó-
ságunk, és tűzoltóink élete azonban nem 
csak a káresetekre korlátozódott. ahhoz, 
hogy szükség esetén megfelelő szinten 
be tudjunk avatkozni, képzéseken, gya-
korlatokon kellett részt venni. a tűzoltó-
technikát üzembiztos állapotban tartani. 
szabadidőnkben az önök biztonságáért 
dolgozunk. De ehhez mi önmagunkban 
kevesek vagyunk. szükségünk lenne az 
aktív közreműködésükre, segítségükre. 
Hogy hogyan segíthetnek nekünk? Lehe-
tőség van az önkéntes tűzoltó egyesületben 
pártoló tagnak lenni, lehetőség van az adó 
1%-át számunkra felajánlani, illetve aki 
megfelelő egészségi állapotban van, annak 
lehetősége van aktív önkéntes tűzoltóként 
vonulni. említettem, hogy mindezt mi a 
szabadidőnk terhére végezzük. minél több 
aktív tűzoltó van, annál kisebb a tűzoltók 
leterheltsége, illetve annál nagyobb lét-
számmal tudunk kivonulni a káresetekhez. 
hiszen nem mindegy, hogy egy lakóház-
tűzhöz 1 vagy 2 tűzoltóautóval tudunk ki-
vonulni, mennyire van riasztható létszám. 

tűzoltóságunk Bátaszék, hunyadi u. 46. 
szám alatt található, de keressenek minket 
a youtube, Facebook és az Instagramon 
oldalainkon is!                               Fleischer Tibor

rohannak az évek! nemrég volt az első bu-
link 2013. március 14-én és arról vált híres-
sé-nevezetessé, hogy aznap este esett le az 
évtized hava. Biztos emlékeztek, hogy min-
denki kapta aznap éjjel az üzenetet: „Üljön 
át egy másik autóba!” mi már aznap telt há-
zasok voltunk, pedig sokan a szomszéd ut-
cából nem mertek átjönni a nagy hó miatt. 
szóval elrohant azóta hat, drága év! sok 
minden változott, egy dolog biztos azon-
ban: a Bakelit Party az első buli óta töretlen 
népszerűségnek örvend, és így kimondha-
tó, hogy a környék egyik legnépszerűbb 
rendezvényévé vált. Vigyázunk a bizton-
ságotokra, tartjuk az igényes zene iránti 
rajongásunkat, és ezt azzal háláljátok meg 
évről-évre, buliról bulira, hogy folyamato-
san telt házat varázsoltok nekünk.  talál-
kozzunk most is! És, hogy kik a mi igazi 
célközönségünk? azok, akik jól szeretnék 
érezni magukat! Legyenek ők 18, vagy akár 
98 évesek!!!                                                 Norbi

B á t a s z é K i  t û z o lt ó s á G születésnapi 
BaKelit party

V á r o s i  K ö n y V t á r

MINDEN cSEPP SZÁMíT! 
Következő véradás időpontja: 2019. március 7. (csütörtök), 
11:00-18:00 óráig Bátaszék Városháza, házasságkötő terem.

LEGyEN HÉTKöZNAPI HŐS, LEGyEN VÉRADÓ!

V é r a d á s

Köszönjük, hogy 
adója 1%-ával 

támogatja egyesületünket!

Bátaszéki 
Felvidék Néptánc 

Egyesület

18861556-1-17

Vendég műsorVezetőnk: 
2230 – Csötönyi LászLó (rádió Antritt)

2330 – dJ Csordás János

Programok
•  március 5-én, 17 órakor, kedden Endrei 

Judit hozza el hozzánk új könyvét.
•  március 6-án, 17 órakor, szerdán vendé-

günk lesz Gazda József.
•  március 7-én és 28-án folytatódik Ber-

nád Zoltán előadás sorozata.
•  március 29-én Incze Zsuzsa lesz a ven-

dég a csellengők c. műsora kapcsán. a 
rendezvény meghívott résztvevői a gim-
nazisták.

•  novemberben ismét faültetés, kérjük a 
családokat, szándékukat időben jelezzék.

•  a Számvevőség kiállításai előzetes beje-
lentkezés alapján látogathatóak.

Mini Galéria 
Domokos István bőrdíszműves 

megtekinthető: márciusban
a mini galéria kiállítói lesznek még: Papp 
Hajnalka, aki már korábban is bemutatko-
zott nálunk. ezúttal újabb alkotásait hozza 
el hozzánk. Molnár Palkó matchbox gyűj-

teménye biztosan sok gyermek látogatót 
vonz majd. Szijjártó Terike szekszárdról 
hozza el foltvarrással készült alkotásait. 
Bemutatásra kerülnek Stekly Zsuzsa tűz-
zománcai. Kiállít nálunk Kató Szabolcs, ő 
virágkötészettel mutatkozik be. Ettig Ani-
ta mézeskalács remekei idén is láthatóak 
lesznek. az idén 15 éves Varrókör a 15 év 
kézimunkáiból állítja össze kiállítása anya-
gát. továbbra is várjuk kedves olvasóink 
ötleteit. akinek van valami érdeklődésre 
számot tartó gyűjteménye, hobbija, kérjük, 
hozza el hozzánk!

a cikádor újság következő számában 
írunk a 12 füstös emberről, mert mi is ez-
után ismerjük meg a történetet.

Ui: Igazi meglepetés lesz az Ünnepi 
Könyvhét vendége. a könyvtár régi álma 
válik valóra az ő látogatásával. ön tudja-e, 
ki ő? Várjuk ötleteiket!

Minden rendezvényünkre szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!

Ne feledjék: könyvtárunk olvasásra ki-
jelölt hely!                                                 KGYVK

Bátaszéki 
Nyugdíjas Egyesület

Kérjük, hogy lehetőség 
szerint 

2019-ben támogassa adója 
1%-ával szervezetünket!

Köszönjük!
Bátaszéki nyugdíjas egyesület

székhely: 7140 Bátaszék,  
szent István tér 7. 

Adószám:18859160-1-17

Közérdekű információ!
a Bátaszéki háziorvosi rendelők II. körzetében ezentúl a rende-
lési időben érkező telefonhívásoktól való tehermentesítés céljából 
a www.drkovacsklara.hu weboldalon keresztül is lehet receptet, 
beutalót és igazolást kérni. az üzenetek bővíthetők! Köszönöm az 
együttműködő segítséget:                         dr. Kostyálné dr. Kovács Klára 
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G o n d o z á s i  K ö z p o n t

Influenza járvány van, ami ki tudja még 
meddig tart, és aki nem influenzás, ő is ví-
rus okozta felső légúti és/vagy hasmenés, 
hányás okozta betegségben szenved. a 
vezető tünet ilyenkor a láz. Mi a láz? – a 
szervezet védekező reakciója a kórokozók-
kal szemben, 38 fok feletti testhőmérséklet, 
amit hónaljban mérünk. ha végbélben, fül-
ben vagy szájban mérjük a hőt: 0,5 fokot le 
kell számítanunk belőle, mert így ez az ún. 
maghőmérséklet. Fontos tudni, hogy a láz 
számszerű értéke nem jelzi a betegség sú-
lyosságát, csak azt, hogy az immunrendszer 
védekezik a kórokozókkal szemben. csil-
lapítani kell a lázat? – a legújabb állás-
pont szerint nem. ha a gyermeket nagyon 
megviseli, vagy az előzményekben kóros 
reakció fordult elő: akkor igen. Mivel csil-
lapítsunk? – elsősorban gyógyszerrel, elég 
a 38 fokig történő csillapítás. ha 38,5 vagy 
magasabb a láz, akkor a gyógyszer beadá-
sa után kezdjük meg a fizikális csillapítást: 
hűtőfürdő alkalmazását, vagy az egész test 
borítását. FIgyeLem! a homlokra, csuk-

lóra tett vizes borogatásnak nIncs lázat 
csillapító hatása! még egy fontos tudnivaló: 
kisgyermekeknél az egyszeri láz még nem 
biztos, hogy betegség, orvoshoz akkor kell 
fordulni, ha 24 órán belül többször jelentke-
zik magas láz, vagy a lázas állapot csillapít-
ható mértékben ugyan, de 3 napja fennáll. 
Kell ilyen esetben antibiotikum?  nem, 
mert a vírusokra az antibiotikum nem hat, 
a szervezet immunreakcióját lelassítja, a 
bélnyálkahártya védekezőképességét tönk-
reteszi, ami azt jelenti, hogy az immunrend-
szer sérül, és egy következő betegséggel már 
nem tudja teljes értékűen felvenni a harcot. 

dr. Omacht Erika gyermekorvos

„A fejlődési mérföldkövek elérése nem 
határozza meg a lányom értékét, és nem 
korlátozza, hogy mit érhet el. A fejlődé-
si mérföldkövek nem szabják meg, hogy 
mennyire szeretem őt. Nincs olyan mér-
földkő, amihez hozzámérhető lenne a lel-
ke szépsége.”                          (Ali Cummins)

És igaz ez az alapgondolat az egyesület 
törekvésére, minden gyermekre. Fiúra, le-
ányra egyaránt. ezért az ártatlan, őszinte és 
őszintén kíváncsi életért érdemes nevelni, 
hétről hétre összejönni. Létszámunk vál-
tozó. a gyerekek egészségétől függ elsősor-
ban. Könnyen megbetegszenek, könnyen 
meggyógyulnak. nagyobbacskák bölcső-
débe, óvodába mennek, jönnek helyettük 
kicsik és nagyobbak egyaránt. az egyesü-
let kitartó és rendszeres játékdélelőttjei és 
programjai élményt jelentenek felnőttnek, 
gyermeknek egyaránt. Fontos és elenged-
hetetlen feltétele a működésnek a kicsi 

gyerekek számára biztosított fűtött és tisz-
ta, higiénikus, esztétikus helyiség. mind-
két feltételnek maximálisan eleget tudtunk 
tenni. a fejlesztő nevelést a programok és 
játékeszközök biztosítják. a játékeszközök 
beszerzésénél kiemelt szempont a minőség 
és szabvány megfelelés mellett, a fejlesztő 
funkció maximális kihasználása. ebben a 
kérdésben a szakmai felkészültség is támo-
gató erőnek bizonyult. Az egyesület mun-
káját gyógypedagógus is segíti, továbbá, 
csecsemő és kisgyermek gondozói dip-
lomát szerző pedagógus. Óvónői diplo-
mával rendelkező szakirány is jelen van. 
mindez nagyon fontos a következő célok 
megvalósításában. a test és a lélek egészsé-
ges fejlődése, a korai diagnózis és az alkati 
adottságok feltérképezése a későbbiekben 
segíti a helyes fejlődést.  a gyermekkori 
tartáskorrekció, megelőzi a későbbi moz-
gásszervi betegségeket, a veleszületett 
fejlődési rendellenességek kezelése során 

jó eredmények érhetők el. alapvető és 
legfontosabb feladatunk és célunk, annak 
szem előtt tartása, hogy ebben a korban is 
legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenység 
a játék. hosszú, szabad, zavartalan játék 
biztosítására törekeszünk. a szakmai fel-
készültséget azért tartjuk fontos tényező-
nek, mert cél, hogy együttműködésük és 
munkájuk során megvalósuljon a sikeres 
bölcsőde, óvodakezdés, a kudarc tűrése és 
kiküszöbölése, megfelelő kommunikáció 
kapcsán jó partneri kapcsolat kialakítása a 
szülővel. az óvodával és a bölcsődével való 
együttműködésünk továbbra is eredmé-
nyes, célja a közös pedagógiai hajtóerők fel-
tárása, hagyományőrzés, fejlesztőpedagó-
gia, gyógytorna, vizuális nevelés területén, 
holisztikus javaslatok megfogalmazása és 
felkészülés azok együttes, közös befolyáso-
lására. az együttműködés legfőbb eredmé-
nye egy fenntarthatóságon alapuló közös 
állásfoglalás a jelzett területek eredményes 

az unIceF nyilvántartása szerint, ha-
zánk az európai országok közül a legve-
szélyesebb helyek között van felsorolva a 
gyermekbántalmazások gyakorisága és 
súlyossága alapján. egyre több szó esik a 
gyermekek jogairól, bántalmazásuk meg-
előzéséről. napjainkban egyre több eset-

ben fordul elő családon belüli bántalmazás, 
azon belül is gyermek bántalmazás. Fontos 
odafigyelni a közvetlen környezetünkben, 
valamint a gyermekekkel kapcsolatba ke-
rülő szakembereknek is az intő jelekre. 
gyermekbántalmazásnak számít, ha vala-
ki testi vagy lelki fájdalmat, sérülést okoz 
a gyermeknek, illetve ha gondozóként el-
hanyagolja a gyermek fizikai és/vagy pszi-
chés szükségleteit. a bántalmazás lehet 
fizikai, érzelmi vagy szexuális. a gyermek-
bántalmazás fogalomkörébe tartozik az 

is, ha valaki tanúja, vagy tud róla, de nem 
akadályozza meg, illetve nem jelenti. a 
gyermekbántalmazás történhet családon 
belül vagy azon kívül is. a legtöbbször a 
gyermek saját családtagjai a bántalmazók, 
de nem feltétlenül a szülők. az is bántal-
mazásnak számít, ha a gyermek tanúja an-

nak, hogy családtagjai egymást fizikailag, 
lelkileg vagy szexuálisan bántalmazzák. 
Fontos tudni, hogy a bántalmazás szem-
pontjából kifejezetten veszélyeztetettek a 
dackorszakukat élő óvodás kisgyermekek.

Érzelmi bántalmazás
Bár nem hagy fizikai nyomot, az érzel-

mi bántalmazás ugyanúgy rombol, mint a 
verés. Komoly pszichés zavarok fakadnak 
a gyermek megalázásából, bizonytalanság-
ban tartásából, megfélemlítéséből, izoláció-
jából. a gyermek megrekedhet a kognitív és 

érzelmi fejlődésben, önértékelése alacsony 
lesz, nem tudja megfelelően kifejezni érzel-
meit, nem tud kiegyensúlyozott kapcsola-
tokat teremteni, tartós pszichés zavarokkal 
fog küzdeni. Érzelmi bántalmazás az is, ha 
a gyerek tanúja egy általa szeretett személy 
bántalmazásának, például az egyik szülő 
bántalmazza a másikat, ha elveszik vagy 
szándékosan tönkreteszik kedvenc tárgya-
it, maciját, biciklijét, könyvét vagy bármit, 
ami az ő tulajdona. a pszichés tünetek leg-
többször családi problémákra hívják fel a 
figyelmet, de nem mindig van szó bántal-
mazásról. Fontos, hogy mindig alaposan, a 
körülményeket figyelembe véve ítéljük meg 
a helyzetet. a bántalmazott gyerekeknél az 
alábbi jelek közül egy vagy több együttesen 
is megjelenhet:
• Lesüti a szemét, nem tart sokáig szemkon-

taktust. tekintete üres, nem érdeklődő.
• Feltűnően készséges, alázatos.
• Közömbös.
• Bizalmatlan a felnőttekkel és a gyerekek-

kel is.
• Tartózkodik az érintéstől, megijed, ösz-

szerezzen, ha egy kéz közelít az arcához.
• Alvászavarral, állandó fáradtsággal küzd.
• Figyelemzavaros.
• Társas kapcsolati problémái vannak.
• Hirtelen megváltozik a viselkedése. 

Elhanyagolás
Fizikai vagy érzelmi elhanyagolásról be-
szélünk, ha a gyermek gondozói nem elé-
gítik ki azon szükségleteit, melyek életben 
maradásához, fejlődéséhez, egészségének 
megőrzéséhez szükségesek. ha nem kap 
eleget enni, ha nincs az időjárásnak meg-

g y e r m e K e I n K g O n D O z á s I  K ö z P O n t

„jót s jól !”

Családon Belüli Bántalmazás 

G y e r m e K e i n K  e G é s z s é G e

a láz • A fiam gimnazista, szüksége lenne még 
védőoltásra?

Igen, ha korábban már kapott kul-
lancs elleni védőoltást, azt folytatni kell! 
a védelem fenntartásáért a három oltás-
ból álló alapimmunizálás után 3, majd 5 
évente kell az ismétlő oltás. Fontos még 
az agyhártyagyulladás elleni vakcina: 
nimenrix (acyW-135 törzsek, 1 oltás), 
és a Bexsero (B törzs, 2 oltás minimum 
egy hónap időközzel), mert ez a korosz-
tály fokozottan veszélyeztetett!

A lányom megkapta az általános isko-
lában a HPV elleni védőoltást, szüksége 
van ennek ismétlésére?

nem. a 7. osztályban 2 védőoltást 
kapott, ami életre szóló védettséget 
ad. De! nem helyettesíti az 1-2 évente 
szükséges szövettani rákszűrést! 

Dr. Omacht erIKa szívesen válaszol 
itt – az újság hasábjain –  az olvasóink ál-
tal feltett kérdésekre, melyet a cikador@
bataszekert.hu e-mail címre várunk!

a GyermeK orVos 
Válaszol!

m o r z s u  e G y e s ü l e t

együttműködését illetően. rendszeresen 
és célorientáltan megjelenő pedagógiai 
tartalmú cikkek az egyesület közösségi 
oldalán az együttműködő partnereknek 
is rendelkezésre állnak, tájékozódás és a 
bekapcsolódás igényének biztosításával. 
rövidesen láthatóvá és terjeszthetővé válik 
az egyesület, tájékoztató filmje. eszköz-
parkunk növekedett, bővült. 

a morzsu egyesület Bátaszék Város 
önkormányzatával kötött közművelődési 
szerződés alapján, átruházott feladatként 
végzi művelődési, kulturális, tevékeny-
ségét. e megállapodás alapján a morzsu 

egyesület gazdagította programját. a 
PILates csoport, tagjai a test, lélek és 
szellem harmóniájának fejlesztését segítő 
tevékenység folytatását tartják feladatuk-
nak, az e területen megjelenő felnőttekkel, 
szülőkkel, gyermekekkel. a foglalkozások 
rendszeresek, a témát érintő képzésekkel 
egybekötöttek. a foglalkozások heti egy 
alkalommal szerveződnek, pénteki napon. 
a fenti tevékenység szakmai vezetését, 
szakember látja el. ehhez kapcsolódóan, 
szülőknek és érdeklődőknek szerveződnek 
hangfürdők, hangterápiák, mely ellazít-
ja a testet, lecsendesíti a tudatot. a terem 

csendje és kellemes színei, lehetővé teszik, 
a terápia eredményes kimenetelét. han-
gos, harcos, élményekkel és történésekkel 
zsúfolt világunkban az egyesület helyet, 
időt és lehetőséget kíván biztosítani a jö-
vőben is, a gyermekek világának, a lélek 
megpihenésének. 

„Ne pazarold az idődet arra a kérdésre, 
hogy miért nem jobb hely ez a világ. Inkább 
azt kérdezd: „Mit tehetnék azért, hogy jobb 
legyen?” Erre találsz választ.”

(Leo Buscalgia)
Kiss István Lászlóné Müller Zsuzsa

elnök
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Dorottya-nap
„utcákat, tereket, bolygókat neveztek el 
róluk, de a tankönyvek meg sem említik 
őket. a nők – néhány uralkodót, istennőt, 
egy-egy írót vagy költőt leszámítva – leg-
feljebb feleségként, múzsaként vagy bűn-
bakként bukkannak csak fel az oldalakon, 
pedig a férfiak mellett csodálatos lányok 
és asszonyok formálták a világképünket, 
alakították világunkat. műsorunkban arra 
a feladatra vállalkoztunk, hogy megismer-
tessünk benneteket néhány olyan hős-
nővel, akikre határainkon belül és kívül 
büszkék lehetünk, vagy akik méltatlanul 
elfeledve szomorkodnak a könyvtárak és 
az internet eldugott zugaiban. hogy mi-
lyen lányokra, asszonyokra gondoltunk? 
Olyanokra, akik a tradíciókkal dacolva a 
saját útjukat járták. akiket nem félemlített 
meg a gondolat, hogy valamiben elsők le-
gyenek. akik szembeszegülve a sorssal a 
legmélyebb gödörből is kimásztak. akik a 
legkétségbeejtőbb helyzetekben sem feled-
keztek meg arról, mit diktál az emberség. 
akik tűzön-vízen keresztülvitték akaratu-
kat és megvalósították álmaikat. akiknek 
semmilyen kihívás nem volt elég.” ezekkel 
a gondolatokkal nyitott az idei Doroty-
tya-nap irodalmi műsora, amelyre 2019. 
február 8-án került sor a városi tornacsar-
nokban. a hagyományoknak megfelelően 

az ünnepség első részében irodalmi-tör-
ténelmi összeállítást tekinthettek meg az 
általános iskola tanulói és a meghívott 
vendégek. a bevezetőben említett külön-
leges lányokról, asszonyokról, „hősnők-
ről” szóló műsor az „elszánt nők a magyar 
történelemben” – címet kapta. a műsor 
szereplői felelevenítették sarolt fejedelem-
asszony, szent erzsébet, szilágyi erzsébet, 
aragóniai Beatrix királyné és Kanizsai Do-
rottya nagyasszony alakját. a műsorban 
többek között elhangzott egy részlet az 
István, a király című rockoperából  – sa-
rolt dala (horák Léna 8.a osztályos tanuló 
előadásában); egy szent erzsébet legenda; 
arany János: mátyás anyja című balladája; 
egy mátyás király monda, mely a Beatrix 
királyné tréfája címet viselte. természete-
sen iskolánk névadójának, Dorottya asz-
szonynak a méltatása sem maradhatott ki 
az összeállításból.  „Lányok és asszonyok. 
akik számítottak, és akikre mindig lehe-
tett számítani. akikre büszkén emléke-
zünk és akikről érdemes mesélni. hosszan 
lehetne még sorolni a neveket, az izgalmas, 
felemelő, megható vagy épp erőt adó törté-
neteket. Itt csak néhányuk emlékét tudtuk 
felidézni.

ezek a hősnők bárhol is éltek, bármilyen 
nyelvet is beszéltek, bátor tetteikkel, életük-
kel beírták nevüket a magyar történelembe. 

amellett hogy mindig felvállalták önmagu-
kat, nem ijedtek meg a kudarc lehetőségétől 
sem. ha életetek során csak egyszer is bá-
torságot merítetek valamelyikük történeté-
ből, és kiálltok magatokért, már elértük cé-
lunkat.” a műsor egy látványos reneszánsz 
tánccal zárult. a műsorban közreműködtek 
7.c, 8.a, 8.b, 8.c osztályos tanulók, valamint 
az iskola énekkara. az igazgató úr ünnepi 
beszéde után iskolánk tehetséges tanulói 
léptek a színpadra. Loboda anna és Ku-
tassy emese zita fuvolán, Vida-szaksz Lili 
gitáron, molnár Pál hegedűn, Fülöp Lil-
la, Bucher nóra, schroth márta furulyán 
játszott. Fellépett az alapfokú művészeti 
Iskola tánctagozata több koreográfiával, a 
heimat német nemzetiségi tánccsoport 
ifjúsági és utánpótlás csoportja, valamint a 
Felvidék néptánc egyesület utánpótlás cso-
portja. a hagyományokhoz hűen több ve-
télkedő és verseny eredményeit is kihirdet-
tük. a Kanizsai Dorottya nyomában című 
történelmi vetélkedő (szervezője Doszpod 
Judit könyvtárosunk és Péter gábor tanár 
úr), a Dorottya-napi rajzpályázat (szervezői 
Bátki erika és Dózsa-Pál tiborné tanár-
nők), a megyei Diákolimpia úszóverseny, 
a Karate Országos Diákolimpia, a II. géza 
gimnázium által szervezett  géza-tusa 
matematika tantárgyból, a német és angol 
levelezős verseny, az országos történelmi 
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a gyermekek és a mese kapcsolatának 
fontosságát senki nem kérdőjelezi meg. 
a szülők egyértelműen tudják, hogy a 
gyermekeknek szüksége és igénye van a 
mesére. elgondolkodtató, hogy mégis oly 
sok családban háttérbe szorul. gyakran 
csak alacsony életkorban olvasnak (még 
ritkábban mesélnek fejből) gyermekük-
nek a szülők. sokan gondolják azt, hogy 
kell a gyermeknek a képi segítség és job-
ban megérti, ha látja is a történetet. ez 
lehet az egyik oka annak, hogy a médi-
ában megjelenő, esetleg rögzített rajzfil-
mek kínálatát a gyermekek jobban isme-
rik, mint a könyvekben megbújó csodás 
világot. (ez utóbbi felfedezése valóban 
sokkal nagyobb erőfeszítést kíván – vi-

szont nagyobb élményt nyújt.) általában 
elmondható, hogy jobban megérti a gyer-
mek, ha látja, hallja, tapintja, kimondja, 
ízleli, tehát minél szélesebb érzékszervi 
repertoárral tapasztalja meg a körülötte 
levő világot. a mesékre ez nem vonatko-
zik. téves az a gondolat, hogy a rajzfil-
mek jótékony hatásúak és helyettesítik 
a személyes mesélést. ebben az esetben 
ugyanis egy meglévő képi megjelenítést 
kap készen   a gyermek, és az ő kibonta-
kozó elméjének már nincs dolga a képze-
let világában. Valójában hatásosabb, ha a 
gyermek maga teremti meg azt a világot, 
melyben a történet játszódik, valamint a 
szereplők alkatát, ruháját, a szituációkat, 
a helyszíneket az alapján, amit hall. ter-

mészetesen a meglévő vizuális és társas 
élmények ebben a folyamatban komoly 
szerepet játszanak. a korábbi tapaszta-
latok részleteiből új képeket állít össze a 
mese hallgatója és az olvasója.

Hogy meséljünk a gyermekünknek és 
miért? 

tegyük félre a napi gondokat! Lefekvés 
előtt találjunk alkalmas időpontot! alakít-
sunk ki egy kis szertartást és teremtsünk 
meleg, szeretetteljes környezetet, mely-
ben a gyermek hozzánk bújhat, vagy be-
fészkelődhet az ágyába, és biztonságban, 
kényelemben tud elmerülni a mese cso-
dálatos fantázia világába. a hangunk meg-
nyugtatja őt. Fontos számára, ha szokássá 
válik, és számíthat erre a meghitt együtt-
létre. hiszen a család minden tagja elfog-
lalt, egész nap távol vannak egymástól és 
alig marad figyelem és türelem egymásra. 
De ez a pillanat csodás alkalom arra, hogy 
a szülő és gyermeke között elmélyüljön a 
kapcsolat!

 A jó mese felkelti a gyermek érdeklő-
dését, ugyanakkor nevelő hatású életko-
rának megfelelő szinten.

egész pici gyermeknek is lehet mesélni, 
hiszen ismeri és megnyugtatja őt szülei 
jól ismert hangja. nem minden mese al-
kalmas minden életkorban. Kijelenthető, 
hogy nem tudja a kisgyermek különvá-
lasztani a valóságot a mesevilágtól. az 
egyszerűség az egészen kicsit számára a 
megfelelő, esetleg rövid, háziállatokról 
szóló rímmel tarkított verses mesékkel. 

a mese hatása a GyermeKeK 
személyiséGFejlôdésére

felelő ruházata, ha nem kap orvosi ellátást, 
ha nem fürödhet, mosakodhat, ha nem 
járhat iskolába/óvodába, ha nem bizton-
ságos a környezete. Érzelmi elhanyagolás, 
ha a gyerekkel nem foglalkoznak, nem 
hallgatják meg. ha egyedül hagyják olyan 
életkorban, amelyben még felügyeletre és 
gondoskodásra szorul. az érzelmileg el-
hanyagolt gyermekek érzelmi és kognitív 
fejlődése elmarad az átlagtól, de akár még 
testi fejlődésük is megkéshet.

Fizikai bántalmazás 
a testi fenyítés, mint nevelési mód hely-
telen, rossz mintát ad a konfliktusok ke-

zelésére, a problémák megoldására, ezen 
kívül az érzékeny gyermeknek súlyos lelki 
sérülést is okozhat a testin kívül. a fizikai 
sérülések sem mindig biztos jelei a bántal-
mazásnak, hiszen a gyerek eleshet, össze-
verekedhet a testvérével, leeshet a kismo-
torról. mégis, ha rendszeresen sérüléseket 
látunk rajta, érdemes felhívni erre az or-
vos, védőnő figyelmét.

családon belüli erőszak
családon belüli erőszak minden olyan 
szándékos testi, szexuális, pszichológiai, 
gazdasági, szociális vagy szellemi bántal-
mazást magában foglal, amelyet családi 

körben, házastársak, volt házastársak, 
élettársak vagy volt élettársak közötti vi-
szonyban követnek el, függetlenül attól, 
hogy a bántalmazó együtt lakik vagy sem 
az áldozattal. Fontos, hogy mindenki, le-
gyen az szülő, a gyermekkel kapcsolatba 
kerülő szakemberek, vagy akár távolabbi 
rokon, vagy szomszéd felfigyeljen a je-
lekre és a felmerülő komoly gyanú esetén 
forduljon, ha kell a hatóságokhoz vagy a 
család- és gyermekjóléti szolgálathoz. 
7140 Bátaszék Budai u. 21. tel.: 74/491-
622; 74/591-113 

Magyarné Fábián Éva 
– családsegítő

az óvoda kezdésére már megértik az egy-
szerűbb tündérmeséket, és el tudják külö-
níteni a tisztán jó és rossz megjelenítését. 
ekkor már a népmesék, a bonyolultabb 
állatmesék is érdekesek, hiszen segítsé-
gükkel szocializálódik, merít a saját népe 
kultúrájából, ismeri meg annak a társada-
lomnak a jelképeit és gondolkodásmód-
ját, melyhez tartozik. a példákból és a 
tanulságokból megtanulja, hogy intézze el 
problémás ügyeit, milyen módon állhat ki 
saját magáért, azt, hogy a küzdelemnek és 
a kitartó munkának gyümölcse van, mely 

nem csak anyagi, hanem erkölcsi jellegű is 
lehet. a mese nélkülözhetetlen a gyermek 
egészséges személyiség fejlődése szem-
pontjából. általa gazdagodik fantáziája, 
szókincse. a mese segíti, hogy hosszab-
ban és kitartóan tudjon valamire figyelni, 
abban elmélyedni. átéli az izgalmakat, 
azonban mindez nem jár valós, közvet-
len veszéllyel a számára. találkozik azzal 
a helyzettel mely megmutatja számára: a 
problémás esetekben is van megoldás. te-
hát a katarzist megélve eljut a megoldás-
hoz. Felkészíti a lelkét az élet megpróbál-

tatásaira. a félelmetes mesefigurák, illetve 
történések csak átmenetileg nyugtalanít-
ják a gyermeket, hiszen mellette vagyunk, 
és a történetben is bekövetkezik a feloldás. 
Idővel pedig megtanulja különválasztani a 
valóságot a mesevilágtól. nem lehet elég-
gé hangsúlyozni az olvasás elsajátításának 
fontosságát! mindannyian azt szeretnénk, 
ha gyermekünk rendszeresen olvasna. a 
meséléssel kicsi kortól könyvhöz szoktat-
hatjuk gyermekünket, és soha nem múló 
igény alakulhat ki benne az olvasás iránt.

Takácsné Biró Tímea – védőnő
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verseny díjazott és eredményes tanulói ve-
hették át jutalmukat. a műsor zárásaként 
iskolánk énekkara a Pál utcai fiúk c. musi-
calből  a mi vagyunk a grund c. dalt énekelte 
el.  Köszönjük a felkészítő tanároknak, a fel-
lépőknek, az irodalmi műsor szereplőinek 
kitartó, lelkes és szorgalmas munkáját, (volt 
és jelenlegi) kollégáknak, munkatársaknak 
a türelmet, támogatást, a kellékek és ruhák 
(Köszönet a II. géza gimnáziumnak!) be-
szerzésében játszott óriási segítséget. 

Pestiné Kunos Boglárka

Géza –tusa
a bátaszéki II. géza gimnázium levelezős 
tanulmányi versenyt hirdetett az általá-
nos iskolai tanulók számára történelem, 
magyar nyelv, matematika, angol nyelv 
és német nyelv tantárgyakból. a verseny 
kétlevelezős fordulóból és egy döntőből 
állt. a döntőre 2019. január 26-án került 
megrendezésre. Iskolánkat három tanuló 

képviselte, Forray Bence angol nyelv és 
matematika tantárgyakból, Folland ervin 
angol nyelvből jutott be a döntőbe. Káldi 
Kata is két tantárgyból indult a versenyen, 
német nyelvből és matematikából. a dön-
tőben mindhárman derekasan helytálltak. 
Forray Bence angol nyelv tantárgyból má-
sodik helyezést ért el. Felkészítő tanára 
Böhm László volt. 

Köszönjük a bátaszéki vállalkozóknak, 
boltoknak és szülőknek a felajánlásaikat, 

amivel hozzájárultak a Kanizsai Dorottya 
általános Iskola farsangi báljának sikeré-
hez!

Országos Történelem 
Tantárgyi Verseny

2019. február 7-én, szekszárdon rendezték 
meg az Országos történelem tantárgyi Ver-
seny megyei fordulóját, amelyet egy iskolai 
forduló előzött meg. a versenyen iskolánk-
ból két nyolcadik osztályos tanuló, Forray 
Bence és Káldi Kata vett részt. Felkészítő 
tanáruknak, mészáros Istvánnak és kitartó 
munkájuknak köszönhetik, hogy bejutot-
tak a verseny megyei döntőjébe. az itt elért 
eredményről később kapunk tájékoztatást.

öveges József Országos 
Fizikaverseny

az öveges József Országos Fizikaversenyen 
is indultak nyolcadikos diákok. az iskolai 
forduló 2019. február 5-én volt. Iskolánk-
ból Forray Bence és Káldi Kata írta meg a 
feladatsort. Felkészítő tanáruk rácz erika.  
a verseny eredményét még nem tudjuk.

„Mit mesél a kezünk?”  
– című rajzpályázat 

nagy örömünkre szolgált, hogy a „mit me-
sél a kezünk?” – című rajzpályázatra közel 
500 munka készült el. az 1.a, 1.c, 2.b, 3.c, 
4.b, 6.a nem rajzos tanulói, az összes raj-
zos osztály, és a grafika és festészet tanszak 
diákjai nyújtottak be pályaműveket. az 
értékelésnél a zsűri a kifejezőtartalmat, az 
ötletességet, egyedi gondolatot és az igé-
nyes kidolgozást tartotta legfontosabbnak. 
Köszönjük a bátaszéki és az alsónyéki ön-
kormányzatnak, hogy támogatásukkal sok 
tanuló részesülhetett jutalmazásban.

Rövid hírek 
a heBe szolgáltató és Kiadó Kft. 2018 
decemberében országos karácsonyi csa-
patversenyt rendezett „Karácsonyra vár-
va” címmel. a karácsonnyal kapcsolatos 
feladatsort kellett megoldani a csapatok-
nak, majd különböző projektmunkákat 
készíteni (tablókészítés, prezentáció, egyé-
ni fogalmazások). Iskolánkból a 8.a osztá-
lyosok két csapata vett részt a versenyben 
dr. somosiné Kispál gabriella tanárnő irá-
nyításával. a Lukács Melánia, Matzkovics 
Dóra, molnár hanna, szabó Kata alkotta 
csapat országos IV. helyezést ért el, a Vörös 
Vanessza, Mátyás Réka, Sárközi Soma, Kiss 

Bátor Gábor alkotta csapatunk IX. helye-
zett lett.  Fodermayer Eszter 12.a osztályos 
tanuló a téli  vizsgaidőszakban megsze-
rezte az angol nyelvi felsőfokú nyelvvizs-
gát. Török Ramóna 10.a osztályos tanuló 
február 10-én a XIV. Országos zeneisko-
lai Klarinétversenyen szerepelt, ahol ki-
magasló szerepléséért dicsérő oklevelet 
kapott. Február 4-én a tDK történelem 
emberközelben című előadás-sorozatában 
sümegi József igazgató úr megtartotta har-
madik előadását „Werbőczy István és a 
magyar jogfejlődés” címmel. Február hó-
napban fogászati szűrővizsgálaton vettek 
részt a gimnázium tanulói. Február 15-ig 

kellett jelentkezniük a végzős tanulóknak 
és az előrehozott érettségi vizsgára készü-
lőknek az érettségi vizsgára, valamint a 
továbbtanulni szándékozóknak el kellett 
küldeniük a jelentkezésüket a kívánt fel-
sőoktatási intézményekbe.

Géza-tusa
Január 25-én rendeztük meg a Bátaszék 
környéki általános iskolások számára 
meghirdetett Géza-Tusa megyei levelezős 
tanulmányi versenyünk döntőjét törté-
nelemből, matematikából, angol,- és né-
met nyelvből, irodalomból. a két írásbeli 
forduló alapján 125 tanulót hívtunk meg 
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a döntőre Baranya és tolna megyéből. 
Történelemből háromfős csapatokban 
versenyeztek a tanulók: az első és máso-
dik helyezést a szekszárdi Dienes Valéria 
általános Iskola, a harmadik helyezést a 
szekszárdi Babits mihály általános Isko-
la érte el. Irodalomból szintén háromfős 
csapatok küzdöttek egymással. az 5-6. 
évfolyamosok között első lett a mohács 
térségi általános Iskola, a második helyen 
a Várdomb-alsónána általános Iskola, a 
harmadik helyen a szekszárdi Babits mi-
hály általános Iskola csapata végzett. a 
7-8. osztályosok versenyét a szekszárdi Di-
enes Valéria általános Iskola csapata nyer-
te meg, a várdombi általános iskolások let-
tek a másodikak, a szekszárdi szent József 
Iskolaközpont csapata érte el a harmadik 
helyezést. Angol nyelvből a szekszárdi 
Pte Igy gyakorló általános Iskola diák-
ja, tóth tamiza lett az első, a bátaszéki Ka-
nizsai Dorottya általános Iskolából Forray 
Bence lett a második, a hímesházai hock 
richárd végzett a harmadik helyen. 

a német nyelvi versenyt a mórágyi álta-
lános Iskola tanulója, szilágyi Péter nyerte 
meg, második helyezett lett harsányi már-
ton, a szekszárdi Baka István általános Is-
kolából, a harmadik helyezést a szekszárdi 
Babits mihály általános Iskolából Pál ta-
más érte el. Matematikából Pilisi eszter, a 
szekszárdi garay János általános Iskola di-
ákja lett az első, görcsös ákos, a szekszárdi 
Baka István általános Iskolából végzett a 
második helyen, a szekszárdi Dienes Va-
léria általános Iskolából nyirati zalán lett 

a harmadik. a géza-kupát, a hagyomány-
nak megfelelően, annak az iskolának ítéljük 
oda, ahonnan az adott évben az iskola lét-
számához képest a legtöbben jutottak be a 
géza-tusa döntőjébe. az idei esztendőben 
10,65%-kal  a szekszárdi szent József Kato-
likus általános Iskola nyerte el a kupát. 

Ezúton is megköszönjük minden 
résztvevő iskola tanárainak felkészítő 
munkáját és a versenyző diákok szorgal-
mát és kitartását.

A gimnázium  éjszakája 
Január 25-én este került sor az utóbbi 
években a városlakók és a diákok köré-

ben is népszerűvé vált „A gimnázium 
éjszakája” elnevezésű programunkra, 
amely idén is változatos kikapcsolódást 
és szabadidő eltöltést kínált az érdeklő-
dőknek. a választható tevékenységek kö-
zött szerepelt asztalitenisz, csocsó, sakk, 
társasjáték, kártya, X-boksz; „szabadulás 
a gimiből”, kézműves foglalkozás, film-
klub,  görög tánc tanulása (Fábrik Éva 
bajai táncoktató vezetésével), csárdás, 
kóló és zeppedli tanulása (Péter Péter 
tanár úr, Bozsolik Dávid „öregdiák, va-
lamint Patonai Viktória 10.a osztályos 
tanuló segítségével).  

Horváth Jánosné

hol és hogyan fogok élni, ha megöregszem 
és segítségre szorulok? a legtöbb ember 
számára az idősotthonok nem kínálnak 
vonzó perspektívát. emiatt egyre több 
életmódmodell alakul ki idősek számára, 
ahol segítséget kaphatnak a szomszédaik-
tól, és közös tevékenységeket találhatnak. 
mindannyian úgy képzeljük el, hogy a 
legjobb egészségben, a saját otthonunk-
ban öregszünk meg, majd egy szép nap 
lefekszünk az ágyunkba és meghalunk. És 
valóban, számos idős ember élete végéig a 
saját lakásában él és el tudja látni önmagát, 
de mi van azokkal, akik erre nem képesek? 
Ők gyakran elmagányosodnak és depresz-
sziósak lesznek. az ideális eset az, ha va-

laki jó kapcsolatot ápol a szomszédaival, 
akik bevásárolnak neki, néha közös prog-
ramot szerveznek, figyelnek rá. a valóság-
ban azonban nincs mindenkinek ilyen sze-
rencséje. a régi mintát követő nagycsalád 
már nemigen létezik, az ápolásra szoruló 
szülőkre sem idő, sem hely, sem megfelelő 
képzettségű személy nem jut. mára meg-
szoktuk, hogy az eredetileg családi feladat-
nak számító dolgokat az egészségügyre, 
idősotthonokra bízzuk. De az érintettek 
ott sem érzik igazán jól magukat. emiatt 
mára egyre több olyan kezdeményezés ala-
kult ki, ahol az idősek maguk választhatják 
meg, milyen közösségben akarnak élni. 
Idős korára a legtöbb ember sajnos oly-

annyira kiszolgáltatott helyzetben kerül, 
hogy mások segítsége nélkül reménytelen 
feladatnak látszik még a legszerényebb 
életvitel fenntartása is. az idősek igényei 
általában kevesebb pénzből is kielégíthe-
tők, de ha a korral járó betegségek miatt 
gyógyszeres kezelésre, orvosi ápolásra 
szorulnak, akkor szinte biztos, hogy egy 
átlagos nyugdíj nem fogja fedezni a kiadá-
saikat. Ilyenkor az aktív, kereső gyermekek 
támogatására szorulnak, hiszen annak a 
generációnak, amelyik most tölti nyug-
díjas éveit még nem volt lehetősége arra, 
hogy különféle befektetésekkel, megtaka-
rítási eszközökkel tartalékot képezzen.

 (Folytatás a következő oldalon.) 

s z é p K o r

idôsellátás, meGterVezett idôsKor
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(Folytatás az előző oldalról.) 
az öngondoskodás fogalma és lehetőségei 
az ő idejükben nem voltak divatban, ma 
viszont nagyon gyakran találkozunk ezzel 
a gondolattal. ugyanakkor a középkorú-
ak sem mindig képesek anyagilag segíteni 
idős szüleiket, ilyenkor a szociális ellátó-
rendszer által kínált segítségeket tudjuk 
számba venni (pl: méltányossági gyógy-
szertámogatás, Idősek nappali Intézmé-
nyének szolgáltatásai, szociális étkeztetés, 
méltányossági nyugdíjemelés, rendkívüli 
segély stb.). a szépkorúakat érintő egész-
ségügyi kockázatok közül ki kell emelnünk 
a mozgásképesség romlásából bekövetke-

ző elesést. az esés ugyanis hamar csonttö-
réssel, zúzódással, valamint a további esé-
sektől való félelem kialakulásával jár. az 
idősek csontjai könnyebben törnek, mint a 
fiatalokéi, emellett pedig lassabban és ke-
vésbé jól gyógyulnak, ezért mindenképpen 
érdemes megelőzni őket.  mi magunk is át-
gondolhatjuk, hogy idős hozzátartozónk-
nál fennáll-e bármelyik az alábbiak közül: 
mozgásszervi probléma, egyensúlyzavar, 
megromlott motoros készségek, látásprob-
lémák, demencia, zavarodottság vagy egyéb 
mentális panasz. ha az idősünknél fennáll 
valamelyik állapot, képzeljük magunkat 
a helyébe. Járjunk körbe a lakásban úgy, 
ahogyan ő tenné. ellenőrizzük a padlót, 
a szőnyegeket és a kilépőket: el tud rajtuk 
csúszni? menjünk fel a lépcsőn, amelyiket 
idősünk is használná. gondoljuk át, hogy 
van-e stabil korlát, kapaszkodó?  Könnyen 
ki tud jutni a mosdóba? Biztonságos-e a ki- 
és bejutás a fürdőkádba? Van-e lehetőség 

zuhanyfülke behelyezésére?  az ajtók elég 
szélesek-e, hogy akár kerekesszékkel is 
bejuthassunk rajta? örök dilemma? saját 
otthonban vagy öregek otthonában tervez-
zük idős korunkat? Idős korára az embe-
rek többsége már nemigen vágyik nagyobb 
változásra, és ha csak lehet, inkább otthon, 
megszokott környezetükben töltik az ide-
jüket. az idősgondozásnak az a formája, 
amely a saját otthonban történik rájuk 
nézve ezért mindenképpen előnyösebb, ki-
véve természetesen, ha olyan egészségügyi 
problémájuk van, ami állandó felügyeletet 
igényel hozzáértő embertől. ugyanakkor 
sokan azért vágynak ilyen otthonba, mert 

állandó társaság veszi őket körül, és hozzá-
értő ápolók gondoskodnak róluk, valamint 
így leveszik a velük járó törődés terhének 
javarészét a család válláról. az élethosz-
szig tartó “normál” idősotthonokban ön-
kormányzati esetében a havidíj a nyugdíj 
80%-a alapesetben. az apartman (szoba) 
bekerülési költsége belépéskor 5-600 ezer 
Ft-tól több milliós nagyságrendig terjed-
het, tehát viszonylag költségesek, amit sok-
szor csak úgy tud egy nyugdíjas vagy an-
nak családja fedezni, hogy eladja a korábbi 
otthonát. a saját otthonban történő ellátás 
kevesebb pénzbe, de több időráfordítás-
ba kerül, különösen, ha ezt az idős ember 
egészségi állapota külön megköveteli. ez-
zel együtt a modern technika is segítségére 
van azoknak, akik inkább saját otthonában 
szeretnék a nyugalmat, gondoskodást és 
a komfortot biztosítani idős szeretteik-
nek a nyugdíjas években. a telefon már 
szinte sehol nem számít extra felszerelés-

nek és a mobilt a nehezen mozgó idősek 
is kényelmesen használhatják. ezen felül 
azonban a kifejezetten ilyen célra kitalált 
távfelügyeleti eszközökkel is megkönnyít-
hető a napi kapcsolattartás és gondozás. 
a 24 órás személyi távfelügyelet sokaknak 
jelent megoldást, hiszen az idős család-
tagnál hagyott segélyhívót megnyomva 
azonnali segítséget kérhet az előre beprog-
ramozott számokon családtagjaitól, vagy a 
távfelügyeleti szolgáltatótól, diszpécsertől. 
Bátaszéken 60 készülékkel működik a jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtás, várólis-
tás rendszerben. a technikai megoldások 
mellett igénybe vehető az emberi segítség 
is. Kisebb településeken a falugondnokok 
intéznek el kisebb ügyeket az időseknek, 
rendszeresen találkoznak velük “rájuk néz-
nek”. Bátaszéken házi segítségnyújtásban 
jelenleg 42 idős, beteg ellátásáéról gondos-
kodunk. Várhatóan az idősellátásra és kap-
csolódó szolgáltatásokra egyre nagyobb 
szükség lesz, hiszen a napjainkban körül-
belül 475 ezer 80 év feletti idős ember él az 
országban. Újszerű kezdeményezésekkel 
is találkozhatunk idősellátás terén. Lakás 
segítségért – ez a neve annak a kezdemé-
nyezésnek, amikor fiatalok, főként diákok 
albérlőként költöznek be idős, segítségre 
szoruló emberekhez. a bér helyett pedig 
segítséggel fizetnek, münchenben például 
egy óra segítségért 10 eurót vonnak le a 
lakbérből. a közvetítést diákszervezetek és 
idősszervezetek végzik. az alapkoncepciót 
a dortmundi egyetemen fejlesztették ki, 
és 1995-ben megnyerték a családügyi mi-
nisztérium generációk közötti szolidaritás 
versenyét. azóta több mint kétszáz ilyen 
lakóközösséget alakítottak ki, és hasonló 
kezdeményezések indultak el számos más 
német nagyvárosban, illetve az ausztriai 
grazban is. a megoldásból mindkét félnek 
előnye származik. az idősek megszokott 
környezetükben maradhatnak, és a mód-
szer segíti a generációk közötti szolidaritás 
kifejlődését is. a fiatalok olyan munkákat 
látnak el, amikre az idős házigazda már 
nem képes: megsétáltatják a kutyát, kisebb 
javításokat végeznek, ápolják a kertet, néha 
főznek, együtt esznek az idős emberrel, 
bevásárolnak vagy elintézik ügyes-bajos 
dolgaikat. hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
házigazda előrehaladott életkorban is ott-
hon élhessen. Egy biztos, a jövőt tervez-
nünk szükséges, mert sokkal könnyebb, 
ha tájékozottak és felkészültek vagyunk 
lehetőségeinkkel kapcsolatosan, hiszen 
egyszer megöregszünk mi is.             -Hódi-

reFormátus eGyház

AZ EGyHÁZFENNTARTÓI 
HOZZÁJÁRULÁSRÓL

egyházunk működtetése, fenntartása az 
egyháztagok feladata és kötelessége. Olyan, 
hogy „egyházi adó” nincsen. senki nem 
tartozik semmiféle kötelező befizetéssel az 
egyház, azon belül egy-egy gyülekezet felé. 
minden adomány (legyen az természetbe-
ni, vagy anyagi jellegű) teljesen önkéntes. 
Lényegét tekintve nem más, mint hálaál-
dozat Isten felé, hiszen, ahogy a Bibliában 
olvassuk: „mid van, amit nem kaptál?” 
(1Korinthus 4,7). azaz: mink van, amit ne 
Isten kegyelmes szeretetéből kaptunk vol-
na, kezdve az életünkkel, folytatva az em-
beri kapcsolatainkkal, az anyagi javainkkal 
bezárólag. ha ön nem így gondolkozik, 
kérem, ne adakozzon, mert sem Istennek, 
sem Isten népének nincs semmi szüksé-
ge kényszerű adományra! a gyülekezetek 
nem „állami pénzből” élnek, hanem szinte 
kizárólag az áldozatkész gyülekezeti tagok 
önkéntes adományaiból. ezek az önkéntes 
adományok teszik lehetővé, hogy a gyü-
lekezetekben lelkészek szolgálhassanak, 
hogy templomok és más gyülekezeti épü-
letek, valamint a gyülekezeti szolgálatok 
(pl. a temetés szolgálata is) a gyülekezet 
tagjainak rendelkezésére álljanak. az anya-
gi lehetőségek, vagy éppen azok hiánya 
egyáltalán nem kell, hogy távol tartsa az 
embereket a templomba járástól. azok-
nak, akik nem képesek az egyházfenntartás 
éves összegét kifizetni, és az alól a felmen-
tést kérik a presbitériumtól, a presbitéri-
um az adott évre felmentést adhat. ezen 
túlmenően pedig anyagi és természetbeni 
adományokkal segíti gyülekezetünk a rá-

szorulókat, és nem csak a gyülekezet tag-
jait, hanem kívülállókat is. amennyiben 
felelősséget érez egyházunk működése, 
fenntartása iránt, az alábbi lehetőségekkel 
élhet: – átutalási megbízással a következő 
számlaszámra utalhat, illetve fizethet be: 
71800288-10000575 (hungária takarék-
szövetkezet) – személyesen pénzadományt 
illetve természetbeni adományt a reformá-
tus Imaházban napközben. 

PROGRAMOK
Szülők iskolája 2. évad 

a másODIK eLŐaDás márcIus 7., 
csÜtörtöK, 17 Óra, IParOs Ká-
VÉzÓ renDezVÉnyterme. a már 
elhangzott előadásokat megnézheti itt: 
www.youtube.com/user/abreformatus 
vagy meghallgathatja itt: www.soundc-
loud.com/abref/sets/marco 

Istentiszteleti és családi 
alkalmak

minden korosztályt szeretettel hívunk al-
kalmainkra a református Imaházba. az Is-
tentIszteLetre És a PárhuzamOs 
gyermeKaLKaLmaKra VasárnaP 
10:30-KOr És a csaLáDI aLKaLmaK-
ra csÜtörtöKön 17 ÓraKOr. Jelen-
leg a „cseLeKVŐ hIt” sorozatban halljuk 
az igehirdetéseket és beszélgetünk arról 
csütörtökönként korosztályos asztaloknál.

Bárányképző 
„DzsungeL KönyVe” BárányKÉP-
zŐ naPKözIs táBOrOK alsónyéken 
a volt népiskolában és az udvarán. Június 
16-21. 9-12 éveseknek; segítőnek 7. osz-

tálytól jöhetnek. Június 23-28. 4-8 éve-
seknek; segítőnek 4. osztálytól várunk 
gyerekeket. Korábbi táborok képei: www.
facebook.com/baranykepzo/

cserkésztábor
KIscserKÉsz – cserKÉsztáBOr (8 
év felett) mórágyon a volt református 
Parókián. Portyás előtábor az őrsire járó 
cserkészeknek. Érdeklődni: www.face-
book.com/groups/cserkesz.ab.ref/ a hét-
fői cserKÉsz őrsi foglalkozásokban is be 
lehet kapcsolódni minden korosztálynak. 
Július 13-16-21.

Zenei tábor
IFJÚságI zeneI táBOr augusztus 12-18.

Beszélgetés
akinek jól esne beszélgetni személyes 
kérdésekről valakivel, akiben megbízhat, 
Diószeginé halász Orsolya gyülekezetünk 
presbitere hétfőtől csütörtökig 10-11 óra 
között sok szeretettel várja az Imaházban. 
aki előre szeretne jelezni, az ab.reforma-
tus@gmail.com email címen, a 06/30-
678-3410 gyülekezeti telefonszámon te-
heti meg, vagy személyesen az Imaházban 
(szent István tér 6.).

Gyülekezeti hírek, események
www.facebook.com/bataszekreformatus 
Itt hallgathatják meg az igehirdetéseket:  
www.soundcloud.com/abref, valamint a 
közösségi alkalmak felvételeit itt tekint-
hetik meg: www.youtube.com/user/ab-
reformatus  

Fekete Zoltán és Diószeginé Halász Orsolya
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Január végén inkább kirándulásnak ne-
vezhető zarándoklaton vehettek részt az 
érdeklődők, nem csak katolikus hívek. a 
kirándulás célja Budapesten a felújított 
szépművészeti múzeum, valamint a Duna 
parti ortodox templom megtekintése volt. a 
múzeum régi Képtár elnevezésű gyűjtemé-
nyét, ill. a román csarnokot idegenvezető 
kalauzolásával tekintették meg. Január utol-
só hete az ökumenikus imahét, melyhez 
plébániánk és a helyi református gyülekezet 
is csatlakozott. Két alkalommal volt öku-
menikus istentisztelet, egyszer a katolikus 
templomban, egyszer pedig a református 
imaházban. Február 2. gyertyaszentelő Bol-
dogasszony, és urunk bemutatásának ünne-
pe. a diákmisén régen nem látott gyerektö-
meg vett részt, Krisztián atya és a hitoktatók 
nagy örömére. a mise kezdetén gyertyával a 
kezekben vonultak a hívek a gyermek Jézus 
szobra elé, ahol a gyertyaszentelés történt. a 
misét követően pedig balázsáldásban része-
sültek a hívek, a gyermekek angyalformájú 

gyertyát is kaptak a gyertyaszentelés emlé-
kére. szent Balázs püspök és vértanú erede-
tileg orvoslással foglalkozott a III-IV. sz. for-
dulóján, nevéhez sok csodás beteggyógyítás 
fűződik. Példamutató keresztény életet élt, 
püspökké választották, ám ő visszavonult 
egy hegyi barlangba, ahol vadállatok őriz-
ték, háziállatok módjára engedelmeskedve 
neki. a keresztényüldözés áldozataként 316-
ban lefejezték.

„Mosolyogj rajtam, Balázs!
 ki mint a szepegő kamasz,
térdeplek itt együgyű oltárod kövén –
 mosolyogj rajtam, csak segíts!
Mert orv betegség öldös íme engemet
 és fojtogatja torkomat,
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm
 zihál, s mint aki hegyre hág,
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,
 kifulva, akként élek én
örökös lihegésben.”         

(Babits Mihály)

a házasság hete országos rendezvény-
sorozata, melyhez a Bátaszéki Plébánia is 
csatlakozott, február 10-én vette kezde-
tét. a kaposvári nyitóünnepségen Varga 
László püspök köszöntőjében a szemlé-
lődésre hívta a házaspárokat. „a szem-
lélődés lényege: én befogadom Őt, és Ő 
befogad engem. ez Istenre vonatkozik, 
de milyen szép lenne, ha a házaspárok így 
élnék a kapcsolatukat. naponta szüksé-
ges lenne legalább egy óra semmittevés a 
házasoknak, mikor nem csinálnak mást, 
mint jelen vannak egymás számára. Én 
befogadom őt, és ő befogad engem, s tele 
van élettel, erővel és örömmel a kapcso-
lat. mikor ez történik, akkor az a szeretet 
és ajándék, ami akkor sem szűnik meg, 
mikor krízisek vannak, lángot kap, és be-
tölti a házaspárok szívét.” Február 17-én, 
a hét zárásaként a szentmisén a házaspá-
rok megújíthatták fogadalmukat. Délután 
Dallos tamás atya tartott előadást a Fe-
renc házban.                                              ESJ

r ó m a i  K a t o l i K u s  e G y h á z

proGramBeszámoló

Január 26-án indult a Bse karatésai számára a versenyszezon. nem kisebb fa-
lattal kellett megbirkózni első nekifutásra, mint a tatami Kupa, melyet évente 
kétszer rendeznek meg, és a három legnépszerűbb nemzetközi verseny egyike 
hazánkban. a Kupának évek óta a szigetszentmiklósi Városi sportcsarnok 
biztosít tökéletes és tágas helyszínt. 13 ország, 57 egyesület és 670 versenyző 
mérte össze tudását a 28. alkalommal megrendezett nagyszabású erőpróbán. 
elmondható, hogy a bátaszéki karatés fiatalok komolyan letették névjegyüket 
a nívós mezőnyben. az utóbbi 1-2 éves utánpótlás nevelő munka kezd gyü-
mölcsözni, és körvonalazódik egy olyan generáció, akikben komoly potenciál 
van, akikhez komoly reményeket fűzünk, és bizakodva tekintünk a jövőben 
velük kapcsolatosan. ez mind az edzés munkában, mind az eredményekben 
egyre markánsabban tetten érhető. a Bátaszék se 3 arany, 3 ezüst és 11 bron-
zéremmel zárta a tatami Kupát, ezzel az előkelő 6. helyet szerezte meg. a 
hazai egyesületi lista 4. helyezettje lett, olyan csapatokat maga mögé utasítva, 
mint a Vasas, a BVsc és a Budaörs. gratulálunk a csapatnak, hajrá Bátaszék!

Érmesek:
1. hely: Izsák Fruzsina (kumite), gál Dániel (kumite), Péter Boglárka (ku-
mite). 2. hely: Köbli ágnes (kata), elekes máté (kumite), hefner zsófia (ku-
mite). 3. hely: Puskás Donát (kata), elekes máté (kata), hefner zsófia (kata), 
Péter Boglárka (kata), steigler Bence (kumite), Izsák Bence (kumite), nagy 
gergő (kumite), Kiss Bánk Botond (kumite), Kovács sándor (kumite), győri 
Liána (kumite), Köbli ágnes (kumite)                                                            -akoszu-

K a r a t e
tatami Kupa, 

aVaGy ismét a top tízBen

2012 © Mezey László Csak magáncélú használatra!www.rejtvenykeszito.hu

Az irodavezető úgy gondolja, tudatosítja mindenkivel, kinek tartoznak engedelmességgel. Vásárol egy „Én vagyok

a főnök!” feliratú táblát, és kiszögezi az ajtajára. Mikor később visszatér az ebédszünetről, csodálkozva látja, hogy

valaki egy cetlit ragasztott az ajtajára: (A válasz a kiemelt sorokban)

előző havi rejtvényünk helyes megfejtése:  
„meleg szeretettel függj a hon nyelvén. Kölcsey Ferenc”.  Februári nyer-
tesünk: Kulimák Éva (Bátaszék, Kölcsey u.), akinek gratulálunk! nye-
reményét a Bátaszékért marketing nonprofit Kft. jóvoltából személye-

sen veheti át szerkesztőségünkben, a Petőfi sándor művelődési házban. 
az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 
Beküldési határidő: 2019. március 20. a helyes megfejtéseket a ciká-
dor újság szerkesztőségébe várjuk, 7140 Bátaszék, szent István tér 7., 

vagy elektronikusan a következő e-mail címre: cikador@bataszekert.hu 
(név és lakcím megjelölésével).

a rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta a cikádor újság rendelkezésére! 

r e j t V é n y

Jobban nem is kezdődhetett volna a 2019-es év matej-
csek Vajknak, Bátaszék legfiatalabb sakkozójának. Ja-
nuárban tamásiban megnyerte a megyei diákolimpiát 
és ezzel jogot szerzett az országos döntőn való indulás-
ra. Februárban Decsen, a rozsnyay mátyás emlékver-
seny újabb állomásán lett első a 8 éven aluliak korcso-
portjában. ez utóbbi verseny érdekessége volt, hogy 
egy mezőnyben indultak a 10 és 8 éven aluli játékosok, 
de eredményüket külön értékelték. Vajki ezúttal nem 
csak a saját korcsoportjának versenyzőit, hanem az 
idősebbeket is mind megelőzte!                                (RLO)

s a K K

matejCseK VajK 
újaBB siKerei
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születéseK

Pesti szabolcs (Báta) – Bölcsföldi nikolett (alsónyék)

házassáGKötés

NáluNk a látás megfizethető!
2019-beN 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

Jankovits zoltán  1957
nagy Béláné Fernczi Lenke 1930
novák József  1930
sümegi norbert  1989
ördög mihályné michler mária 1932
haberschusz Bálint 1929
Varga sándorné  Fehérvári Irén  1935
Karip gyula sándorné nádasdi anna 1941

heberling Jakab 2019. 02. 02.
nevendős Dorka 2019. 02. 03.

Megemlékezés

JORDÁN ISTVÁN 
halálának 10. évfordulója alkalmából:

„tudom, hogy nem jössz, mégis jó várni.
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon úgy fájni.”

Vajda Rózsika

eladó parasztház
Lajvér, Völgy utca 10. szám alatt lévő 
INGATLAN ELADÓ.
Irányár: 1 000 000 Ft

Érdeklődni: 
30/341-2323


