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Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
március 19-én civil fórumra hívta 
a bátaszéki szervezetek, egyesü-
letek, klubok vezetőit, amelyen a 
jelenlévők többek között tájékoz-
tatást kaptak az önkormányzat 
által meghirdetett támogatási le-
hetőségről, beszámolót hallgathat-
tak meg a 2019-es városi rendez-
vényekről és a város nemzetközi 
kapcsolatainak a fejlesztéséről. 

A városvezető köszöntő gondolatai
ban elhangzott, hogy eddig is fon
tos szerepet töltöttek be a minden
napi élet vezetésében, a programok 
megszervezésében, a kulturális sok
színűség bemutatásában a helyi ér
tékeket felvonultató kollektívák, és 
az önkormányzat ebben az évben is 
számít a meglévő bátaszéki csopor
tok közreműködésére. elmondta, 
hogy április 15ig pályázhatnak a 
civil szervezetek arra a pénzbeli tá
mogatásra, amelynek a segítségével 
megvalósíthatják, optimalizálhat
ják azokat a programjaikat, amelye
ket szeretnének megvalósítani.

Takácsné gehring Mária aljegy
ző a részletekbe is beavatta a fórum 
résztvevőit. Felhívta a figyelmet a 
támogatásban részesíthető tevé
kenységi körökre, a pályázathoz 

csatolandó dokumentumok fon
tosságára, valamint a határidő be
tartására. Hangsúlyozta, hogy az 
elbírálást követően napokon belül 
megkapják az elnyert támogatást 
a nyertesek. Az aljegyző asszony 
elmondta, hogy minden hivatalos 
fórumon megtalálható a felhívás, 
a részletek megtekinthetők a város 
hivatalos honlapján, és a szemé
lyes segítségnyújtást is felajánlotta 
a pályázóknak. Összesen 4 millió 
forint áll rendelkezésre, érdemes 
kihasználni a városi támogatási 
lehetőséget.

A Bátaszékért Marketing nKft. 
vezetője, Csötönyi lászló a 2019
ben megvalósuló városi progra
mokról tartott beszámolót. el 
mondta, hogy számos rendezvény
nyel igyekeznek tartalmassá és szí
nessé tenni a Bátaszéken élők és a 
településre látogatók életét. Hang

súlyozta, amellett, hogy örömteli 
a helyi szervezetek belső kohézi
ójának az erősödése, fontos cél le
het a különböző csoportok közötti 
együttműködés megszilárdítása.

A legnagyobb városi fesztivál eb
ben az évben a szeptember 6. és 8. 
között negyedik alkalommal meg
rendezésre kerülő Bátaszéki Bor
napok lesz, amelyen a neves fellé
pők mellett a bor és a gasztronómia 
szerelmesei is megtalálhatják a 
számításukat. A Királyi gasztro
nómiai est október 26án várja az 
érdeklődőket.

A civil fórumon elhangzott a test
vértelepülési kapcsolatok erősíté
sének a folyamatos szándéka, de a 
városvezető az őszi gasztrokultu
rális rendezvény vonatkozásában a 
továbblépés lehetőségére is felhívta 
a figyelmet.

Civil a pályán

Keressen bennünket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 
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Március 4én gazdafórumot tartottak a Vá
rosházán, ahol többek között a Földtörvény 
módosításából adódó aktualitásokról esett 
szó. Vendégh edit, a Tolna Megyei Agrár
kamara elnöke példaértékűnek ítélte, hogy 
a városvezetés kiemelten fontosnak tartja a 
településén élő földtulajdonosok sorsát. Az 
összehívott gazdafórumnak, és a Kamará
nak is az az érdeke, hogy a gazdák ismerjék 
meg jogaikat és élni tudjanak azokkal. át
meneti időszak van. Január 11e után aláírt 
szerződésekre már az új eljárási szabályzat 
érvényes. ennek értelmében a helyben 
lakó szomszéd fogalmának változása ked

vezőbb lehetőséget kínál, elővásárlási jo
gok is megváltoztak, illetve az állattartók
nál szigorítást eszközöltek. A jogorvoslati 
rendszerben történő változást követően a 
Kamara állásfoglalását nem lehet önállóan 
megtámadni, csak a Kormányhivatal hatá
rozatát lehet bíróságra vinni. Az új rendel
kezésekről a falugazdászokat folyamatosan 
tájékoztatják, így várhatóan mindenki ér
tesül az őt érintő változásokról. Ahogyan 
az elmúlt esztendőkben most is lehetőség 
volt a gazdafórumon tájékozódni a mező
gazdasági vállalkozások számára nyújtan
dó pénzügyi lehetőségekről. A Hungária 

Takarék képviseletében Molnár Ibolya ré
gióigazgató olyan pénzügyi megoldásokat 
kínált, melyek kedvező feltételeket biztosít 
a gazdáknak akár eszközvásárlásra vagy 
földvásárlásra. így például beruházási hi
telt akár minimális (5%) önerővel lehet 
igénybe venni. A pénzintézet várja a gaz
dákat olyan személyre szabott ajánlatok
kal, mely mindkét fél számára kedvező fel
tételeket nyújthat. Fontos napirendi pont 
volt a külterületi utak karbantartásával, 
javításával kapcsolatos 2019 évi teendők 
megvitatása. Ahogyan azt már tudhatják 
a városlakók, tavalyi döntés értelmében 
a földhasználók és az önkormányzat úgy 
döntött, hogy útkarbantartási alapot hoz 
létre, amely alapba befolyt összeget külte
rületi utak szilárd útburkolatának építé
sére és kátyúzási munkálatokra fordít. Az 
önkormányzat kérése, hogy a befizetése
ket minél hamarabb tegyék meg a gazdák, 
amelyhez az önkormányzat ugyanannyi 
forintösszeget fizet majd be, hogy meg
kezdődhessenek az idei munkálatok. A ta
valyi évről meglévő maradvány, és az idei 
évben befizetett összegből a tervek szerint 
a Bonyhádi út és az orbánhegyi út közötti 
útszakasz javítására kerül sor. Dr. Bozsolik 
róbert polgármester sikernek könyveli el, 
hogy a tavaly belépett 12 gazda mellet még 
13 földhasználó csatlakozott a szabályzatot 
elfogadók köréhez.                                      ok

Gazdafórum
bátaszék város  önkormányzata

ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
Bátaszék Város Önkormányzatának kép
viselőtestületének 21/2017. (XII.29.) a te
lepüléskép védelméről szóló önkormány
zati rendelete alapján a helyi védelem alatt 
álló ingatlan tulajdonos kérelmet nyújthat 
be a helyi védelem alatt álló érték, ingat
lan megóvási, fennmaradási, megőrzési 
munkálataira.

A kérelmet Bátaszék Város Önkor
mányzata címére (7140 Bátaszék, szabad
ság u. 4.), magyar nyelven, papír alapon 
lehet benyújtani 2019. április 30ig.

A kérelemnek tartalmaznia kell
a.) a kérelmező nevét és állandó lakhe

lyének címét,
b.) a kérelemmel érintett ingatlan címét 

és helyrajzi számát,
c.) amennyiben a kérelmező nem azo

nos a tulajdonossal, a tulajdonos hozzájá
rulását,

d.) az elvégezni kívánt építési tevékeny
ség műszaki ismertetését és költségbecs
lését,

e.) a beruházás megvalósítása előtti ál
lapot műszaki ismertetését és fotódoku
mentációját

A benyújtott kérelmek benyújtás sorrend
jében folyamatosan kerülnek feldolgozásra.

A támogatás vissza nem térítendő, utó
lagos finanszírozású, mértéke az elszá
molható költségek legfeljebb 50%a, de 
legfeljebb 300 000 Ft.

Bővebb információ: www.bataszek.hu/
önkormányzat/hatályos rendeletek

Bátaszék Város Önkormányzata, Vá
rosüzemeltetési Iroda 7140 Bátaszék, 

szabadság u. 4. Tel.: 74/591912
Bátaszék, 2019. március 14. 

dr. Bozsolik Róbert polgármester

fElHÍvás
helyi védelem alatt álló érték megóvására
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A Magyar országgyűlés határozata értelmé
ben március 15. az 1848–49es forradalom 
és szabadságharc kezdetének, a modern 
parlamentáris Magyarország megszületésé
nek a napja, és a Magyar Köztársaság nem
zeti ünnepe. Bátaszéken is nagy készülődés 
előzte meg a megemlékezéseket. Az óvodá
sok zászlókat, kokárdákat, pirosfehérzöld 
színű ünnepi virágokat készítettek, az álta
lános iskola alsó és felső tagozatos diákjai 
mindennap próbálták a műsort, és a gimn
azisták is igyekeztek ráhangolódni a múlt
idézésre. 14én a petőfi sándor Művelődési 
Házban tartották az iskolai ünnepélyeket, 
és a nemzeti ünnepen is az intézmény adott 
otthont a pilvax Kávéháznak és a városi ün
nepi műsornak. A Kanizsai Dorottya ál
talános Iskola 6. c osztálya gondoskodott 
a történelmi események felelevenítéséről, 
az előadás összeállítását péter gábornak 
köszönhetjük. Az ünnepély a romkertben 
folytatódott, ahol Bátaszék város polgármes
tere, dr. Bozsolik róbert hívta fel a sorsfor
dító magyarok állhatatos viselkedésére a je

lenlévők figyelmét. így fogalmazott: „sosem 
tudhatjuk, hogy melyik lesz az a nap, amely
lyel történelmet ír a nemzet, s így azt sem 
tudhatjuk, hogy mi magunk aktív részeseivé 
válhatunk egy ilyen felemelő eseménynek… 

Azt is tudjuk, hogy a történelemben akkor 
lehet nagyot alkotni, ha a vezetők és a kö
vetőik megértik, megérzik az idő szavát. 
Akkor és ott azt teszik, amit tenni kell, amit 
tenni lehet, amit tenni érdemes.” Majd így 
folytatta a mondandóját: „A mai nap a ma
gyar nemzet, a magyar szabadság ünnepe. 
Tűzzük ki szívünk fölé a kokárdát, a szabad
ság jelképét, és legyünk büszkék az előde
inkre, legyünk büszkék a magyarságunkra! 
De a büszkeség mellett tanuljunk, okuljunk 
is az elődök cselekedeteiből, gondolkod
junk el azon, hogy vajon a történelmünk e 
jeles időszakának mi lehet az üzenete, amely 
nekünk, utódoknak szól. ’48 eszméje mást 
üzenhet egy katonának, mást egy költőnek, 
mást egy politikusnak, és mást egy egyszerű 
embernek. Mást, de mégis ugyanazt, hogy 
nekünk is fel kell ismernünk az idő szavát, 
a jelenkor feladatait, a valódi, az embereket 
foglalkoztató és megoldásra váró kérdése
ket, feladatokat.” A városvezető beszédét kö
vetően a megemlékezők elhelyezték az em
lékműnél a koszorúikat, a virágaikat.   Csötke

Március 7én, a délutáni órákban virágba 
borult a petőfi sándor Művelődési Ház, és 
habos sütemény illata csalogatta az önkor
mányzat kötelékében dolgozó hölgyeket 
a szent István téri épületbe. A 16 órakor 
kezdődő nőnapi programon a pécsi nem
zeti színház művészei, györfi Anna és 
götz Attila adták át az első ajándékot a 
megjelenteknek. A vidám zenés előadás 

mosolyt csalt a közönség arcára, és a derűs 
pillanatok hamar kizökkentették a min
dennapok mókuskerekéből a jelenlévőket. 
Dr. Bozsolik róbert a nőnapi köszöntő
jében hangsúlyozta a nők, az édesanyák, 
a nagymamák, a feleségek, testvérek, tár
sak, barátnők és munkatársnők szerepé
nek a fontosságát, majd Kemény lajos és 
Mórocz zoltán közreműködésével egy szál 

tulipánnal köszöntötte a hölgyeket. A sü
temény fogyasztása mellett lehetőség nyílt 
a baráti beszélgetésekre is.

„Köszönet neked, aki megszültél. És 
neked, aki a feleségem voltál. És neked, 
te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál 
egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg 
pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztal
tál, mikor magányos voltam, elringattál, 
mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, 
mert szőke voltál. És neked, mert fehér 
voltál. És neked, mert a kezed szép volt… 
És neked, mert okos és jókedvű voltál. És 
neked, mert türelmes és nagylelkű vol
tál. És neked, mert betakartad hajaddal 
arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni 
akartam a világ elől, s neked, mert tested 
meleget adott testemnek, mikor fáztam az 
élet magányában. És neked, mert gyerme
ket szültél nekem. És neked, mert lefogod 
majd puha ujjakkal a szemem. És neked, 
mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes 
és szomjas voltam. … És neked, mert tes
tednek olyan illata volt, mint a földnek az 
élet elején. Köszönet a nőknek, köszönet.” 
(Márai sándor)                                        BMNK

K Ö z É l e T

bátaszékér t

nônap

márCius idusán – bátaszékEn
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Évi rendes közgyűlését tartotta a Bátaszé
ki Vállalkozók Ipartestülete február 15
én az árpád utcai székházban. A 41 fővel 
megjelent közgyűlés határozatképes volt, 
így többek között elfogadták a 2018 évi 
szakmai beszámolót, amely szerint összes
ségében eredményes évet zárt a testület. 
– gerencsér János elnök elmondta, hogy 
a tervezett feladatok nagy részben megva

lósultak, mivel a benyújtott eszközbeszer
zési leADerpályázat még elbírálás alatt 
van, ami a 2019es esztendő terveit is be
folyásolja majd. „számos programot szer
veztünk helyben és vidéken is, valamint 
meghívásoknak és felkérésnek is eleget tet
tünk. sikerült az eszközállományunkat is 
gyarapítani 50 db szék vásárlásával, amihez 
remény szerint az idén újabb 50 db szék 
kerül beszerzésre. Örülünk, hogy az Iparos 
házunk hétről hétre megtelik programok
kal, az épület kihasználtsága egyre jobb, 
azonban a tulajdonunkban lévő ingatlan 
folyamatos karbantartásra szorul. A kapu
bejárónál megjavítottuk a csatornát, az első 
udvarban felújítottuk a rámpát, itt kapasz
kodót tettünk a bejárathoz. A tervek szerint 
2019es esztendőben a tetőszerkezet rész
beni vagy esetlegesen a teljes felújítása válik 
szükségszerűvé, aminek finanszírozásában 
várhatóan az ez évi, Bátaszék Város Ön
kormányzata által nyújtott támogatás teljes 
összegét fel kell használnunk.” A tervek és 
azok megvalósítása mellett azonban a Bá
taszéki Vállalkozók Ipartestülete fontosnak 
tartja a felnövekvő generációnak megmu

tatni az iparosok tevékenységét, lehetőséget 
adni arra, hogy a településünkön működő 
vállalkozások munkáját megismerhessék. 
ezen törekvés hívta életre a „szakmázz Bá
taszéken!” – elnevezésű programot, ame
lyet tavaly második alkalommal rendez
tek meg. Büszkén mondható, hogy nagy 
érdeklődés és siker övezte a rendezvényt 
mind a diákok és szüleik, mind a támoga

tó pedagógusok és a programban érintett 
vállalkozók részéről. így a folytatás ter
mészetesen nem marad el. A 2019es esz
tendő hasonló tervekkel és programokkal 
színes évet ígérnek az ipartestület életébe, 
a megvalósításban pedig a város támogat
ja a testületet, mondta dr. Bozsolik ró
bert polgármester a gyűlésen. Köszönetet 
mondott az együttgondolkodásért, hogy a 
közösség tagjai egyénileg is sokat tettek a 
városért, valamint a bátaszéki programo
kon – mint a Bátaszéki Bornapok, vagy az 
Adventi Forgatagon – való helytállásért. 
A közgyűlés meghívott vendége volt az 
Iparosok országos szövetségének elnöke, 
németh lászló, aki először adta át Bátaszé
ken az Iposz által alapított elismeréseket. 
„Iposz Díj” – kitüntetést vehette át Varga 
sándor, férfifodrász. „Aranykoszorús mes
ter” – kitüntető címet Dózsa pál János, víz
gáz és központifűtésszerelő mester és Illés 
gáspár cukrászmester vehették át. A testü
let tavaly három új és egy visszatérő taggal 
bővült. Ketten a nyugdíjas korba lépve a 
szépkorú vállalkozókat képviselik, akik ez 
alkalomból oklevelet vehettek át. 

ezúton szeretnénk megköszönni min
denki segítségét, akik valamilyen formán 
a 2018ban hozzájárultak, és idén is segí
tenek a szervezetünk hétköznapjaiban, és 
azoknak a támogatását, akik a tavalyi évben 
adójuk 1%át a Bátaszéki Vállalkozók Ipar
testületének ajánlották fel, amely összeget a 
testület működésére fordítottuk.                  ok

közGyûlés
bátaszéki vállalkozók ipartEstülEtE

C I V I l e K
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2019.02.24én tartotta közgyűlését a Bá
taszéki Horgász egyesület, melyet immár 
hagyományosan a Városháza, Házasság
kötő termében rendeztünk. Az esemé
nyen mintegy hatvan horgász jelent meg, 
valamint dr. Bozsolik róbert polgármes
ter, gecse lajos, Tohosz elnök és Várszegi 
József, a BáCsHosz vezetőségi tagja is 
elfogadták meghívásunkat. Krista gábor, 
egyesületi elnök köszöntőjében üdvözölte 
a megjelenteket, majd visszatekintést tett a 
2018as évre. Mint mondta, egyesületünk 
kétségtelenül legnagyobb eseménye volt a 
kövesdi Bánya tó „megszerzése”, és annak 
birtokba vétele. A tagságnak régóta hőn 
áhított vágya volt egy saját, közeli horgász
víz, melyre a kis távolság miatt könnyeb
ben kijuthat idős, fiatal vagy gépjárművel 
nem rendelkező horgász is. Tavaly augusz
tusban az első telepítést követően a tavat 
birtokba is vehette a tagság, melyet csak 
bátaszéki tagsággal rendelkezők vehetnek 
igénybe – az egyesület vezetőségének dön
tése értelmében , tekintettel a rendelke
zésre álló véges számú horgászhely miatt. 
A tavalyi esztendőben 2 telepítés történt, 
melyet követően tíz mázsa hal került a 
vízbe. Az elnök kitért a tó környezetével 
kapcsolatos teendőkre is, aminek a rend
betétele és fejlesztése igen költséges fel
adat. A szűkös anyagi eszközök mellett a 
társadalmi munka fontosságára hívta fel a 
figyelmet. 2019ben a horgászoknak lehe
tőségük lesz a beíró füzetnél levő parkoló 
mellett – a tó túloldalán – egy újonnan ki
jelölt parkolóban hagyni a gépjárművüket. 

Természetesen a fogott halakat ezután is 
fel kell tüntetni távozás előtt! A magas ha
lárak, az adminisztratív költségek, a terü
let karbantartási költségei miatt indokolt 
lenne a területi jegyek árának emelése, 
amit azonban némi társadalmi munká
val ellensúlyozni lehetne. szó esett még 
a szekszárdBátai főcsatorna helyzetéről, 
miszerint a vízterületet a Bátai Horgász 
egyesülettel karöltve lehetne birtokba ven
ni. Az ehhez szükséges engedélyek beszer
zése folyamatban van. A szálkai víztározó 
kapcsán kritika érte a szövetséget a halte
lepítések miatt, valamint a halőrzést is le
hetne hova fejleszteni. Végezetül az elnök 
köszönetet mondott a mindazoknak, akik 
segítették az egyesületet a vízterület meg
szerzésében, környezetének rendezésében, 
és külön megköszönte a polgármester úr 
munkáját. péter géza titkár beszámoló
jában kiemelte, az egyesületi létszámának 
örvendetes emelkedését, melyet elsősor
ban az új vízterület megszerzése, és a to
vábbra is alacsony tagdíj tesz vonzóvá. 
Az egyesület taglétszáma kis híján 600 fő, 
melyet 500 fő körüli felnőtt, 70 gyermek, 
néhány ifjúsági, és kedvezményezett korú 
alkot. A tagság jellemzően a környékbeli 
vizeket látogatja, jellemzően a Duna köze
li szakaszait, a szálkai Víztározót, a bátai 
vizeket, de feltűnnek távolabbi vizeken is, 
pl.: a Balatonon, vagy a Velencei tavon. 
egyesületünk a kis létszámú versenyzők 
miatt egyre több versenyről marad le, 
amin jó lenne a későbbiekben változtat
ni. A bányatóval kapcsolatos telepítések a 

halgazdálkodási tervek szerint történtek, 
és az idei évben is folytatódnak. Kora ta
vasszal tervezzük csuka és fehérhal telepí
téseket, majd később kerül bele ponty is. 
Terveink szerint az ide évben kerül a tóba 
810 mázsa 3 nyaras ponty, 4 mázsa csuka, 
6 mázsa keszeg, 4 mázsa 2 nyaras ponty. A 
telepítéseket az egyesület Facebook olda
lán is közzé fogjuk tenni. A horgászatnak 
az idei évtől kezdve feltétele az újonnan 
bevezetésre kerülő horgászkártya. ennek 
regisztrációját már tavalyi évtől meg lehe
tett tenni akár interneten otthonról, akár 
a helyi horgászboltban. Fontos azonban 
tudni: a horgászengedélyhez akkor is hoz
zá lehet jutni, ha valaki még nem kapta 
kézhez a kártyát, de csak, ha már a regiszt
rációja megtörtént!  Továbbra is problémát 
okoz a fogási naplók helyes vezetése, ami 
fontos feladat több okból is: hivatalos ok
mány, melynek nemvezetése vagy hibás 
kitöltése többletpapírmunkát okoz. ezen 
okok miatt például nem lehet végrehajta
ni a halak pótlását – ami ezen adatokon 
is alapul –, illetve hatósági ellenőrzéskor 
büntetést is kiróhatnak. Bátaszék Város 
Önkormányzata 100.000 Fttal támogatta 
a tavaly megrendezett versenyünket, me
lyet – mint minden támogatást – szívesen 
fogadtunk. 2019ben folytatni kívánjuk 
az elkezdett munkáinkat, és bővítjük az 
eddigi lehetőségeket. Tervezzük a bánya
tó felé vezető út további kiépítését, kar
bantartását. A tópartra további padok, 
asztalok kihelyezését tervezzük, valamint 
az illemhely kialakítását. A titkár beszá
molója végén mindenkinek sportszerű 
és eredményes horgászatot kívánt a kö
vetkező horgászidényre is. Kisagócsi Ti
bor felügyelőbizottsági vezető elmondta, 
hogy nem történt hivatalos megkeresés az 
elmúlt esztendőben, ami szerencsés, mert 
súlyos bírságok kiszabásától óvták magu
kat horgászaink. Tarjányi Jánosné, az elle
nőrző bizottság elnöke tájékoztatta a tag
ságot a pénzügyi történésekről, valamint 
a pénzkészletekről. Mint mondta, minden 
szabályt betartottunk, minden kötelezett
ségünknek eleget tettünk. A felszólalások
ban dr. Bozsolik róbert polgármester kö
szöntötte a megjelenteket, és biztosította 
további támogatásáról a horgászokat. 

(Folytatás a következő oldalon.)

közGyûlés

C I V I l e K

b á t a s z é k i  H o r G á s z  E G y E s ü l E t
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C I V I l e K

Endrei Judit könyve: 
Anno az én tévém

Tévébemondók, tévésorozatok. Érdekes
ségek a tévé hőskorából, amikor még vol
tak tévébemondók, akik személyiségükkel 
is hatottak ránk, tévénézőkre. Az emlék, 
amikor gyermekként a szomszédba jár
tunk tévét nézni, mert nekünk nem volt. 
persze széket muszáj volt vinni magunk
kal. Hétfőnként nem volt adás. De volt idő 
az odafigyelésre, beszélgetésekre. endrei 
Judit második látogatása könyvtárunkban, 
ismét nagy siker volt.  Visszavárjuk egy 
következő könyvvel és élményeivel együtt!

A nagytestvér és a kistestvér 
története

Kezdjük a nagytestvérrel: 
Dani Szabolcs: 12 füstös ember
Könyvtárunk életében mindig is jelen
tős eseménynek számítottak a könyvbe

mutatók, az íróolvasó találkozók. ezek 
előkészítése hosszabb időt vesz igénybe, 
tele van egyeztetéssel, kérdésekkel. Aztán 
egyszer csak véglegessé válik az időpont, 
melyet várakozással teli időszak követ. 
soksok hónappal ezelőtt hívta könyvtá
runkat egy fiatalember, és elmondta, ké
szülő könyvéhez keres fotót, tudnánke 
ebben a segítségére lenni? Amikor az is 
kiderült, hogy a könyvben Bátaszék is sze
repel, egyértelmű volt, hogy az elkészülő 
könyvet bemutassuk. egy ilyen felkérés 
egy könyvtáros számára mindig kihívás. 
Tartottuk a kapcsolatot. Az idő haladt, ám 
egyszer levél érkezett, hogy a könyvet ki
adták, 12 füstös ember címmel. De mitől 
lesz füstös az ember? És főleg tizenkettő? 
Bizony, a mozdony füstjétől! pontosab
ban a gőzmozdony füstjétől. A történetek 
szenzációsak, tele kalanddal, élménnyel, 
humorral és persze keresetlen szókimon
dással. olvashatunk benne becsületsüly
lyesztőről, gondolkodóról, bőrsárkányi 
girbegurbáról, angolozásról, lövettyűről. 
Tudta, kedves olvasó, hogy a mozdonyok
nak is van, volt becenevük? Mint: szergej, 
Bivaly, púpos, hogy csak párat említsünk. 
A könyv tiszteletadás egy letűnt kor és 
szakma előtt. olvasása közben az ember 
hallani véli a kerekek zakatolását, a moz
dony füttyét, a sípolást, és mit is még? 
Az emlékeit. Mert aki valaha is utazott gőz
mozdony vontatta szerelvénnyel, vagy csak 
egyszerűen szeretett vonatozni, soha nem 
feledi azt. És ha kell egy kis bíztatás az em
lékek újraéléséhez, vegyék kezükbe Dani 
szabolcs könyvét. Élményben lesz részük. 
Folytassuk a kistestvérrel: Csohány do-
mitilla – győri Zsolt: rezét gőzös és a ge-
menci kisvasút

Véletlenül észrevett tévéműsor, benne 
érdekességgel. A szerző nyilatkozik megje
lent könyvéről. Hát persze, hogy a vasút a 
téma. A gemenci kisvasút. 

A gemenci kisvasút mesekönyvben. ezek 
most a mi mozdonyaink, életre kelve, me
sélve mindennapokról és ünnepekről. re
zét, Cili és Kapitány meg Tóbiás és sára, bár 
ők nem mozdonyok, de fontos szereplői a 
mesének. Keselyűs és lassi. nevek és hely
színek, és persze kedves történetek a kis 
molnárkáról, aki elindul felfedezni a ten
gert; és a gemenci titokról. (Azt mondják, a 
gemenci titoknak köze van a Mikuláshoz!) 
A köteteket ajánljuk olvasóink figyelmébe! 
Következő alkalommal az orosz krimik 
fordítójával való találkozásról írunk.

PRogRAmAJánló
mini galéria

pApp HAJnAlKA alkotásai
Megtekinthető áprilisban

április 4én, csütörtökön délután öt órától 
Arató Vera, a Detektív Kiadó vezetője, az 
orosz Krimik sorozat fordítója lesz a Keresz
tély gyula Városi Könyvtár vendége.  A ren
dezvény ideje alatt kedvezményes vásárlási 
lehetőség. április 12én, pénteken 15 órától 
Költészet napja, a Könyvbarátok Klubja és a 
könyvtár közös programja, versmondó gyer
mekkel. április 13n, szombaton 9 órától ha
gyományos Húsvéti kézműves foglalkozást 
tartunk. rendezvényeinkre minden érdeklő
dőt szeretettel várunk!

Felhívás
nem tud kötni, horgolni, de van felesleges fo
nala? Ha nem tudja felhasználni, a bátaszéki 
Varrókör szívesen elfogadja. Köszönettel: a 
Varrókör tagjai! Keresztély Gyula Városi Könyvtár

k ö n y v t á r

(Folytatás az előző oldalról.)
Végre eljutottunk oda, hogy a horgásztó
val kapcsolatban a további lehetőségekről 
lehet tárgyalni. Az önkormányzat eddig 
is, és ezután is partnere kíván lenni a 
legnagyobb helyi civil szervezetnek, és a 
tervezett fejlesztéseket az önkormányzat 
anyagi lehetőségei szerint támogatni is 
fogja. A tó környékét alkalmassá kívánja 
tenni egy szabadidő eltöltésére alkalmas, 
többfunkciós területté a Horgász egyesü
lettel karöltve. 2020ban tisztújítás lesz az 
egyesület élén, melyre jelölő bizottság állt 
fel a következő tagokkal: gálosi József, 

Czebe János és schön lajos urakkal. To
vábbi kérdések érkeztek meghívott ven
dégeinkhez, így Várszegi József úrhoz is, 
akitől a Dunáról kérdeztek jellemzően. 
Felszólalásában elmondta van lehetőség 
a teljes Duna szakaszra szóló engedély 
kiváltására is, bár az költségesebb, 50 000 
Ft. A horgászkártyáé a jövő, ami lassan 
vissza fogja szorítani a papíralapú admi
nisztráció és az avval járó kötöttségeket. 
gecse lajos ToHosz elnök is tájékozta
tást adott a horgászkártyáról, és eloszlatta 
az avval kapcsolatos félelmeket. Tájékoz
tatása szerint a horgászvizsgákat idén

től ingyenesen lehet megtenni, havonta 
egyszer a megyei szövetség irodájában az 
előre meghirdetett időpontokon. Továb
bá beszámolt a szálkai víztározón történt 
változásokról és tervekről. 

Tisztelt horgásztársak! A horgászat kivá
ló kikapcsolódási lehetőség, mely a termé
szet szeretetére nevel, emberi kapcsolato
kat teremt, és nem utolsó sorban segíti a 
belső békénk megtalálását. Horgásszunk 
hát, s tegyük úgy azt, hogy tiszteljük egy
mást, a környezetünket, és bátorítsuk erre 
horgásztársainkat is! eredményes horgá
szidényt kívánok!              Péter András alelnök
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A szüleim és a nagyszüleim 1949ben köl
töztek Dömörkapu pusztára, az államosí
tott schleier és gut birtokra. ez a terület 
immár a leperdpusztai állami gazdaság
hoz tartozott. A nagyapám állatgondozó 
lett, az édesapám pedig takarmányos. A 
puszta lakóinak legnagyobb része kitele
pített véméndi sváb ember volt. néhány 
magyar család Bátaapátiból érkezett. Hoz
závetőlegesen 1415 család élt itt. néhány 
családi név, akikre emlékszem: Aszalai, 
Bajka, Bauer, Berta, Bíró, Buzási, Fried
mann, gász, gungl, grosch, Hamburger, 
Háy, Herbert, Hetyei, Hoff, Jordán, Masz
ler, Merkl, schaab, schmidt, Till. régi cse
lédlakásokban laktunk. egyegy hosszú 
házban 34 családnak is jutott egy szo
bakonyha, ahol egyeseknek padlós, má
soknak földes lakása volt, a padlást pedig 
közösen használták. Dömörkapu pusztá
ra sokan jártak át Véméndről dolgozni – 
férfiak és nők egyaránt – földet művelni, 
kapálni, aratni. Véméndről mindig gyalog 
jöttekmentek. Mivel itt állami gazdaság 
volt, az emberek kiváltságos helyzetben 
voltak az 50es években. liszt fejadagot és 
minden gyerekre ingyen tejet kaptak, amit 
Berta léna néni fejt az istállóban. A csalá
dom 12 évet, én 9et töltöttem el a pusztán. 
gyerekként számomra jó világ volt ott. A 
természet lágy ölén nőttünk fel. Dömörka
pu pusztát a községi erdő választotta el Vé
méndtől, amely Bátaszékhez tartozott. lo
vas kocsi zörgés és madárfütty törte meg 
a természet csendjét. petróleumlámpával 
világítottunk, telepes rádiót hallgattunk. 
lent – a festői szépségű völgyben – egy 
forrás eredt. Itt egy patakocska folyt. em
lékszem, rengeteg béka kuruttyolt és ugrált 
kibe a patak vizébe. egyszer még úttörő
tábor is volt itt. A közeli kútnál Merkl Józsi 
nagyapjának, Till bácsinak a lova rótta a 
köröket egy rúd mellett, és pumpálta fel a 
vizet a dombra a magtár felső szintjére egy 
betontartályba, onnan folyt az állatitatóba 
és a csapba, ahonnan hordtuk a vizet. ez 
a meredek domb volt számomra a legfá
rasztóbb, amikor Véméndről (természe
tesen) gyalog jöttünk, és ezen fel kellett 
kapaszkodnunk, hogy végre hazaérjünk. 
Mai szemmel nézve nehéz elképzelni, 
hogy ott egykoron kb. 50 ember számára 
élettér volt. Én ott boldog voltam, földi 
paradicsomban éreztem magam. Többen 

voltunk ott gyerekek. Békességben éltünk, 
hancúroztunk, játszottunk a szabadban. 
Fő játszótársam Berta Annus volt. nagyon 
szerettem, és szeretem ma is őt. Mi, gyere
kek nem éreztük, hogy valamiben is hiányt 
szenvedtünk volna. A leperdpusztai általá
nos iskolába reggel lovas kocsival, télen 
lovas szánnal szállítottak bennünket. Ha
zafelé legtöbbször gyalog jöttünk mindig 
éhesen, de játszadozva, futva, kergetőzve, 
vidáman. Amikor megérkeztünk, sokszor 
a keresztnél imádkoztunk. leperden 14 és 

58 összevont osztályok voltak. Kerecsényi 
Mária tanító néni és gerner györgy tanár 
bácsi tanítottak bennünket. Mindig hálás 
szívvel emlékszem rájuk, hisz ők nyitották 
meg számunkra a tudás kapuját. Télen, 
amikor átfázva, átvizesedve megérkez
tünk, a tanító néni a kályha köré ültetett 
bennünket, és ott szárítottuk átvizesedett 
ruhánkat, lábbelinket, és melegedtünk. 
A pusztáról schaab Mári, gungl Mári és 
Herbert gyuri Véméndre jártak gyalog 
iskolába. ezek mind természetes dolgok 
voltak, semmiért sem háborogtunk. A 
pusztán sváb környezetben nőttünk fel, a 
magyar nyelvet az iskolában tanultuk meg. 
A bátyámra, rám és unokaöcsémre, Mász
ler Józsira – drága felejthetetlen nagya
nyám vigyázott. Féltve óvott bennün
ket, sokat játszott velünk, és megtanított 
imádkozni. A puszta lakói kölcsönösen 

segítették egymást. A rokonság nagyon 
összetartó volt. Élesen bennem maradt a 
disznótorok éjfélig tartó vidám hangula
ta, és az izgatott karácsonyi Jézuska várás, 
akit sváb ruhába öltözve schaab Mári kép
viselt. Csak az volt számomra érthetetlen, 
hogy az arca miért volt kasmír kendővel 
letakarva, pedig én úgy szerettem volna a 
Jézuska arcát látni. schaab Jocó volt a Mi
kulásunk és a krampuszunk. nagyon fél
tünk tőle.Volt itt a pusztán hinta, kugli pá
lya, májusfaállítás, úgy tudom, még bál is. 
A felnőttek nagyon sokat dolgoztak, szinte 
látástól vakulásig, ho gy kikeveredjenek a 
nincstelenségből. Harmadába vállalt anyu
kám kukoricakapálást, azután kb. 5 kmre 
hazagyalogolt, ellátta az állatokat, főzött, 
kenyeret sütött az udvaron lévő kemencé
ben. Kézzel mosott, 100 méterről hordtuk 
a vizet. Bátaszékre, vagy Véméndre gyalo
goltak bevásárolni. leperden is volt egy kis 
bolt, ahol apukám vásárolt be, amikor vitte 
a takarmányt. A szüleimnek 12 év alatt si
került annyi pénzt összespórolniuk, hogy 
újra vissza tudták vásárolni a véméndi szü
lőházunkat 1961ben. Azt az örömet, amit 
akkor éreztek a szüleim, a nagyszüleim, 
az leírhatatlan volt. Az apukám még utol
só éveiben is mindennap nagy boldogan 
emlegette, hogy milyen nagy szerencse 
volt, hogy vissza tudtuk venni a házunkat. 
A gyermekeimmel és a barátaimmal már 
többször voltam ott kirándulni, de a leg
emlékezetesebb és legmeghatóbb az volt, 
amikor az elköltözésünk után 50 évvel 
elvittem a felső tagozatos tanítványaimat 
Dömörkapu pusztára kirándulni. nagyon 
meleg tavaszi nap volt. A völgyben emberi 
kéz által érintetlen természet fogadott ben
nünket. Minden bokor és fa szinte boltívet 
alkotva, összeölelkezve virágba borult. A 
talpunk alatt a mezei virágok köszöntöttek 
bennünket. A völgyben, a forrás közelében 
az a sokféle zöld szín, amit a fákon és bok
rokon átszűrődő napsugár megvilágított, 
felejthetetlen marad. Csak álltunk a gye
rekekkel, és megigézve ittuk magunkba a 
természet varázslatos szépségét és csend
jét. A dombon felkapaszkodva felértünk 
a pusztára, ahol az épületeket már rég’ 
lebontották, de megmaradt a kereszt és a 
beton víztartály. A természet már vissza
hódított magának mindent itt is. 

(Folytatás a következő oldalon.)

M Ú l T I D É z Ő

falk antalné Jordán ErzsébEt 
visszaEmlékEzésEi dömörkapu pusztára
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A J á n l Ó

Támadnak a vírusok: nátha, köhögés, has
menés, hányás, láz, és akár ezek kombiná
ciója is előfordul! Hogy mit tehetünk? lé
nyeges a vitaminok és nyomelem pótlása, 
hiszen a téli időszakban tartalékaink ki

merültek. lényeges a szabad levegőn vég
zett testmozgás, mint a séta, kerékpározás, 
mely nem csak a fizikai egészségünket erő
sítik, hanem – mint közös családi program 
– a mentális jólétünkhöz is hozzájárulhat
nak. Figyeljünk a réteges öltözködésre, 
mert reggel 0 fok közeli értékeket mérhe

tünk, míg délután akár 1520 fok is lehet. 
Fontos tudni, hogy a vírusfertőzésre adott 
antibiotikum nem hogy nem használ, de 
káros, mivel lelassítja a szervezet védeke
zőképességét, tönkreteszi testünkben a vé
dekezésére kiképzett sejtek munkáját. 

dr. Omacht Erika

G y E r m E k E i n k  E G é s z s é G E

Az emlékeimben megelevenedtek az embe
rek, megjelentek az épületek, és én a tanít
ványaimnak szinte megigézve meséltem és 
meséltem a gyönyörű gyermekkoromról. szá
momra örökké felejthetetlen marad a gyer
mekkorom édenkertje, Dömörkapu puszta.

Véménd, 2019.03.04.

(A korábbi felhívásunkra érkezett fotó
kat, írásos dokumentumokat és személyes 
élménybeszámolókat összevetve mindenki 
– aki Dömörkapu pusztán élt vagy dol
gozott – hasonló emlékekről számolt be.  
A gyermekkor felhőtlenül, a mindenna
pok boldogan teltek a pusztán.)

Katharina neuschaefer: 
A világ legszebb mondái

Hogy ki volt parsifal, robin Hood, 
romulus és remus, Héraklész, Tell 
Vilmos, gilgames, a bolygó hollandi, 
vagy ozirisz, a gólem meg odüsszeusz? 
legendás történetek, eredetmondák 
és vándormondák hősei ők. Az életük, 
a tetteik és a kalandjaik a világ gazdag 
mondakincsét gyarapítják. A széles ki
tekintést nyújtó válogatás ismert vagy 
sosem hallottolvasott mítoszok, le
gendák és valós történelmi események 
gyűjteménye. A legszebb északi, kelta, 
görögrómai, germán, egyiptomi, su
mer regék és mondák olyan könnyen 
befogadható, izgalmas olvasmánnyá 
válnak a kötet lapjain, amely végre gye
rekekhez szólóan, gyereknyelven beszéli 
el az emberiség közös kulturális örök
ségét. „Most, ahogyan kezembe vettem 
Katharina neuschaefer kötetét, csak azt 
sajnálom, hogy nem 20 évvel korábban 
készült el, szerintem sokat segített volna 
abban, hogy kiskoromban egy emészt
hető, mégis átfogó képet kaphassak a 
különböző kultúrkörök legfontosabb 
mondáiról.” (W. zsuzsanna)

A könyv nagyszerű ajándék lehet 
húsvétra is, szeretettel ajánljuk minden 
szülőnek és nagyszülőnek.

könyvaJánló

itt a tavasz 
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g o n D o z á s I  K Ö z p o n T

v é d ô n ô i  s z o l G á l a t

sok szülőt meglepetésként ér az első hiszti. 
néha ez még nem is valódi hisztiroham, 
inkább csak csapkodás, sírás, indulatos 
harapás vagy marás. A baba, aki tegnap 
még kiegyensúlyozott és mosolygós volt, 
most hirtelen kis méregzsákká változik. 
Miről szól ez az időszak? Hogyan tegyük 
könnyebbé? A legtöbb baba 1415 hó
napos kora körül válik totyogóvá, akkor, 
amikor már megtette az első lépéseit és 
egyre magabiztosabban jár. ekkor hihe
tetlen gyors fejlődésen megy keresztül: 
rájön, hogy hatással van a világra, ereje 
van és elkezdi felfedezni azt. egyre tuda
tosabban próbálja közölni az igényeit, de 
még nem tud különbséget tenni vá
gyak és igények között, ezért néha 
túlkapásai vannak. Képes ugyan
olyan hangosan üvölteni azért, 
mert éhes, mert túl fáradt és 
nyűgös és azért, mert az épí
tőkockatorony mindig leborul. 
néhány hónapos korra a leg
több baba már képes ponto
san jelezni, mit akar, képes 
türelmesen megvárni, amíg 
elkészíted az ételét, addig 14 
hónapos korra, mintha visz
szafejlődne. Ahelyett, hogy 
egyre kevesebbet sírna, 
egyre többet sír. Amilyen 
fárasztó időszak ez a szülők számára, épp 
annyira csodálatos időszak is egyben, hi
szen a gyermeked valósággal kivirágzik, 
minden nap újabb és újabb fantasztikus, 
meglepő, új képességekkel áll elő. Van, aki 
szerint a lázadást le kell törni, nem szabad 
engedni, másképpen elszabadulnak az in
dulatok, van, aki szerint pedig kell a sza
badság a gyereknek ahhoz, hogy fejlődjön. 
sokan nem tudják, hogy a hisztik számá
nak csökkentése nem azon múlik, hogy 
mit teszel, amikor már kiborul és hisztizik 
a gyerek, sokkal inkább azon, hogy olyan 
környezetet teremts a kicsinek, amiben jól 
érzi magát, ezért kevesebbet hisztizik.

Hogyan könnyítsd meg a gyermeked 
és a magad számára is ezt az időszakot?

1. Teremtsd meg a biztonságos feltételeit 
annak, hogy a kicsi felfedezhesse a környe-
zetét! – A legidegölőbb dolog mindig a 
baba nyomában lenni, mert magára ránt

hatja, megeheti, lenyelheti, belenyúlhat 
stb. pakold el, ami veszélyes! Barikádozd 
el, amit nem lehet eltenni! Jó találmány 
a szobára szerelhető rács, de még jobb a 
műanyag „karám”, amit bárhova letehetsz, 
ahol szeretnél védett zónát képezni. A baba
zárak felszerelésének is itt az ideje. 2. Tanít-
gasd! – Tiltás helyett mutasd meg neki, mi 
hogyan működik, hogyan kell használni. 
A kicsik imádnak másolni ebben a kor
ban, ha most megtanítod neki, hogyan kell 
ebéd után összetakarítani, mit hol tartotok 
a lakásban, hol a helye, azt később is tud
ni fogja. 3. Adj neki feladatokat! – Vond be 
nyugodtan a házimunkába a kicsit! ne az 

legyen az alap, hogy ő „foglalja el ma
gát”, amíg te főzöl, mert ebből idő

vel az lesz, hogy ő folyton unat
kozik, te meg idegeskedsz, mert 

nem haladsz semmivel. ebben 
a korban amúgy is vannak 

„matricanapok”, amikor a kicsi 
folyton a nyomodban szeretne 

lenni, miért ne lehetne akkor 
ott melletted, és mesélhetnél 
neki arról, amit csinálsz, mi
közben ő is kap kis feladato
kat. 4. Ügyelj a napirendre és 
a túl sok inger elkerülésére! 

– ebben a korban az ember 
már kezd lazább lenni a napi

renddel: „Már elég nagy a baba nem gond, 
ha néha kicsit később fekszik le, mint szo
kott, vagy nem a megszokott helyén alszik 
napközben.” – gondolják sokan. Azonban 
ebben a korban nehezen tudja kikapcsolni 
magát, keresi az ingereket és könnyen bele
fárad a túl sok ingerbe. Éppen ezért bizto
sítsd neki, hogy minden nap meglegyen a 
megszokott délutáni alvás, megmaradjanak 
a napi rutinok. Ha egyegy nehezebb napon 
valami miatt nem alszik el, akkor is legyen 
csendes pihenő, bújjon melléd a nagyá
gyon, nézegessetek mesekönyvet, pihenjen 
kicsit. A szabad játék nagyon fontos ebben 
a korban. A napirend legyen fix keret a ki
csi életében, de két kötelező napirendi pont 
(alvás, evés stb.) között hadd játsszon a 
maga tempójában, ne szakítsd mindig félbe 
valamivel! Kerüljétek a túl sok ingert. ne le
gyen otthon háttértévézés, ne szóljon min
dig valami! egy nagyobb bevásárlás is hihe

tetlenül túl tudja pörgetni a kicsiket, pláne, 
ha közben nyugton kell maradniuk, és még 
ez is frusztrálja őket. Ha ilyen programra 
indultok el, akkor inkább adj kis feladatokat 
a kicsinek, amivel lekötheti az energiáit, il
letve legyen lehetősége mozogni, sétálgatni, 
játszani két üzlet vagy kötött program kö
zött. 5. Segíts neki kifejezni magát! – ennek 
a kornak a legnagyobb kihívása, hogy a ki
csi már sokkal többet tud, mint amennyit 
képes elmondani. ezért támogatni kell őt 
abban, hogy más módon fejezze ki magát: 
– mozgással: Táncoljatok, tornásszatok, 
játsszatok mozgásos, mutogatós, utánzós 
játékokat! A szaladgálás, a mászkálás ebben 
a korban alapvető tevékenység, ne akard 
folyton leültetni a gyereket, hogy nyugton 
maradjon, inkább teremtsd meg a mozgás 
feltételeit, sőt, támogasd őt benne! – ma-
nuális tevékenységekkel: gyurmázzon (a 
sóliszt gyurma nagyon jó és nem baj, ha a 
szájába veszi a kicsi), homokozzon, saraz
zon sokat, ez segít oldani a frusztrációkat, 
szorongásokat! – Hintázással: a hintázás
nak hihetetlenül sokoldalú fejlesztő hatá
sa van, ugyanakkor ebben a korban segít 
abban is, hogy a rohamosan fejlődő ideg
rendszer funkciói kiegyensúlyozottabbá 
váljanak. – Énekeljetek, zenéljetek, mutass 
a kicsinek könnyebben használható hang
szereket, amikkel kifejezheti magát (pl. dob, 
csörgődob, cintányér, kisgyerekeknek való 
billentyűs hangszerek, sípok)! – nézeges-
setek képeket könyvekben, beszélgessetek 
róluk! Ha még nincs türelme végighallgatni 
egyegy mesét, a képek akkor is érdekelni 
fogják, hiszen ebben a korban van a „mi 
ez?”korszak, amikor a gyermeket érdekli, 
hogyan nevezzük nevén az egyes tárgya
kat. – Bábozz neki és vond be őt is a bá
bozásba! Hadd próbálja ki magát különféle 
bábok szerepében. A változatos, inspiráló 
környezet, a rendszeresség és a közös tevé
kenységek csökkentik a kicsi frusztrációját 
és a konfliktusok számát, így, mire elérkezik 
a dackorszak második szakasza 2 éves kor 
tájékán, már sokkal könnyebb lesz kezelni a 
helyzetet.               Nagy Kitti Zsuzsanna-védőnő 

Forrás: https://www.kismamablog.hu/ 
hiszti-2/a-dackorszak-kezdete-hogyan- 

tegyuk-konnyebbe-az-eletet-a-makacs-totyogoval

a daCkorszak kEzdEtE
hogyan tegyük könnyebbé aZ életet a makaCs totyogóval?
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szeretettel várunk minden leendő óvo
dást és szüleiket, akik szívesen elláto
gatnának hozzánk, hogy személyesen 
szerezzenek tapasztalatot óvodánkról.

A nap folyamán betekinthetnek az óvo
da helyiségeibe, a csoportszobákba, íze
lítőt kaphatnak a mindennapjainkról.  
lehetőség lesz a személyes ismerkedés
re, beszélgetésre.

erre az alkalomra kérjük, váltócipőt 
hozzanak magukkal!

 
időpont: 2019. április 17.  

9.30-11.30 óráig
helyszín: Bátaszéki Mikrotérségi  

Óvoda, Bölcsőde és Konyha 
Városi Óvoda Bátaszék, Hunyadi u. 44/a.

o K T A T á s

A Mikrotérségi óvoda és Bölcsőde In
tézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsának 412019.(II.27.) TT. határo
zata alapján értesítjük a tisztelt szülőket, 
hogy a harmadik életévüket 2019. au
gusztus 31éig betöltő/betöltött gyerme
kek 2019/2020. nevelési évre a Bátaszéki 
Mikrotérségi óvoda, Bölcsőde és Konyha 
köznevelési intézménybe történő óvodai 
beíratásának időpontja

2019. április 24-én (szerda) 
8-16 óráig és 2019. április 25-én 

(csütörtök) 8-16 óráig.

A beíratás az intézményekben egyidejű
leg, a bátaszéki gyerekek vonatkozásában 
Bátaszék, Hunyadi u. 44/a. szám alatt, az 
alsónánai gyerekek vonatkozásában Alsóná-
na, Kossuth u. 37. szám alatt, az alsónyéki 
gyerekek vonatkozásában Alsónyék, Fábi-
án u. 3. szám alatt, és a pörbölyi lakhelyű 
gyermekek vonatkozásában pedig Pörböly, 
ovoda u. 3. szám alatti óvodaépületben.

Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés 
alapján történik. A jelentkezés helye a kö
telező felvételt biztosító vagy a szülő által 
választott óvoda.

A Bátaszéki mikrotérségi 
óvoda és Bölcsőde felvételi 

körzete:
•	 a bátaszéki székhely óvoda (7140 Báta

szék, Hunyadi u. 44/a.) esetében Báta
szék város közigazgatási területe;

•	 az alsónyéki tagóvoda (7148 Alsónyék, 
Fábián pál u. 3.) esetében Alsónyék köz
ség közigazgatási területe;

•	 az alsónánai tagóvoda (7147 Alsónána, 
Kossuth u. 37.) esetében Alsónána köz
ség közigazgatási területe;

•	 a pörbölyi tagóvoda (7142 pörböly, óvo
da u. 3.) esetében pörböly község köz
igazgatási területe.

A Bátaszéki Mikrotérségi óvoda és 
Bölcsőde székhely és tagóvodái egyaránt 
jogosultak az integráltan nevelhető sajá
tos nevelési igényű gyermekek ellátására, 
valamint igény esetén német nemzetiségi 
nevelést biztosíthatnak,

A beíratáshoz szükséges:
–  az egyik szülő személyi igazolványa és az 

ahhoz tartozó lakcímkártya;
–  a gyermek nevére kiállított személyi azo

nosító (a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata vagy személyi azonosítót iga
zoló hatósági igazolvány vagy útlevél és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

–  a gyermek esetleges betegségeit igazoló 
dokumentumok;

–  a gyermek TAJ kártyája;
–  bölcsődéből óvodába jelentkező gyer

mek bölcsődei igazolása
–  sajátos nevelési igényű gyermekjelent

kezése esetén a szakértői vélemény (ha 
rendelkezik ilyen dokumentummal);

–  gyermekvédelmi kedvezményről szóló 
határozat (ha rendelkezik ilyen doku
mentummal)

lehetőség szerint a szülő vigye magával 
beíratandó gyermekét.

Az óvodába kötelező beíratni azt a 
gyermeket, aki 2019. augusztus 31éig be
tölti a harmadik életévét. Az óvoda köteles 
felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köte
les óvodába járni, és aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyere
kek is, akik a 201912020, nevelési év során 
lesznek 3 évesek. A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekez-
dése lehetővé teszi azon gyermekek óvodai 
felvételét is, akik a harmadik életévüket a 
felvételtől számított fél éven belül töltik be 
feltéve, hogy minden hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető.

A felvételről, az óvodai jogviszony ke
letkezéséről a férőhelyek ismeretében a 
Bátaszéki Mikrotérségi óvoda és Bölcsőde 
igazgatója dönt, ennek eredményéről írás
ban értesíti a szülőket a beíratást követő 21 
munkanapon belül.

A kötelező felvételt biztosító óvoda 
igazgatója nyilvántartása alapján értesíti 
a gyermek tényleges tartózkodási helye 
szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem 
íratták be.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy gyerme
küket a meghirdetett napokon írassák be 
az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe 
vételt.

Bátaszék, 2019. február 27.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

fElHÍvás
a bátasZéki mikrotérségi óvoda és bölCsődébe történő beíratásra

HÚSVÉTI
OVIVÁRÓ

”Vár téged az óvoda, 
ezer játék száz csoda”

o v i s  H Í r E k
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előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: 
„Főnök, a felesége telefonált. 

Kéri vissza a tábláját!”. 

Márciusi nyertesünk: 
Zamecsnik Zoltán (Bátaszék, garay u.), 

akinek gratulálunk! 

nyereményét a Bátaszékért Marketing non
profit Kft. jóvoltából személyesen veheti át 
szerkesztőségünkben, a petőfi sándor Műve
lődési Házban. Az alábbi rejtvényünk helyes 
megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 

Beküldési határidő: 2019. április 23. 

A helyes megfejtéseket a Cikádor újság szer
kesztőségébe várjuk, 7140 Bátaszék, szent 
István tér 7., vagy elektronikusan a következő 
email 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

Az idei esztendőben is várjuk április 13án 
intézményeink, civil szervezeteink, egyesü
leteink, vállalkozóink, baráti társaságok és 
magánszemélye jelentkezését a Teszedd! – 
várostakarításra!
Jelentkezni személyesen a petőfi sándor 
Művelődési Házban lehet, vagy telefonon 
a következő számok egyikén: 74/493-690, 
30/701-2638 
Köszönettel: 

Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.

fElHÍvás
várostakarÍtásra



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

132019. április 1.

Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

o K T A T á s

„álomút” –  
gyermekrajzpályázat

A Magyar Közút nonprofit zrt. 2018 
őszén hirdette meg „álomút” címmel a 
hatodik országos gyermekrajzpályázatát. 
Közel négyezer pályamű érkezett a pályá
zatra, melyen a zsűri 234 rajzot díjazott. 
Intézményünkből ajándékutalványt nyert: 
Bóta gréta (2.b), Berlinger noémi, Csillag 
nóra, Tóth roberta (4.b) tanulók. okle
vélben részesült Fekete zsófia, gondos 
zoltán és Molnár Martin (4.b). gratulá
lunk a sikerükhöz! Köszönjük a felkészítő 
tanárok odaadó, alapos munkáját.

országos történelem verseny
2019. február 7én rendezték meg szek
szárdon az országos történelem verseny 
megyei fordulóját.   A verseny témája az 
ókori róma és a középkor története, vala
mint a magyar őstörténet és az árpádház 
története volt. Két nyolcadik osztályos ta
nuló, Forray Bence és Káldi Kata jutottak 
tovább az iskolai fordulóból. A megyei 
megmérettetésen Bence 5., Kata 3. helye
zést ért el. gratulálunk nekik! Felkészítő 
tanáruk Mészáros István volt.

Futball
2019. február 16án a szekszárd Baka Ist
ván általános Iskola meghívására vettünk 
részt a 32. Baktai HorFer serleg lab
darúgó tornán. Öt csapat körmérkőzéses 
formában döntötte el a kupa sorsát. Csa
patunk három győzelemmel és egy 2:2es 
döntetlennel (Baka István általános Isko
la) a szekszárdi csapattal azonos ponttal az 
élen végzett. Bátaszék és szekszárd között 
a jobb gólkülönbség döntött, így másodi
kak lettünk, a Baka István általános Isko

la mögött. Csapatunk tagjai voltak: Botos 
Bence, Cser Bence, Indrich Krisztián, 
papp zsolt, Demény zoltán, erős gellért 
és Verhás péter. A csapat legjobbját is dí
jazták. ezt Cser Bence nyerte el, egyenle
tes, okos, jó játékával.                    Faidt József

Asztalitenisz Diákolimpia
Az Asztalitenisz Diákolimpia országos 
Döntője a karcagi sportcsarnokban ke
rült megrendezésre 2019. február 16án. 
A Kanizsai Dorottya általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolából 3 tanuló 
képviselte intézményünket, Dinovics Ber
nadett, nyéki laura és Máté zsófia Ani
ta. A III.IV. korcsoportban 15 női csapat 
mérte össze erejét. A verseny lebonyolítása 
csoportkörökben zajlott. A csoporton be

lül sikerült mérkőzéseket nyerni, de sajnos 
nem jött össze a csoportkörből való to
vábbjutás a főtáblára. A versenyen ki kell 
emelni Dinovics Bernadett küzdeni akará
sát, nyéki laura hozzáállását, aki egész hé
ten betegeskedett, mégis eljött a versenyre, 
illetve Máté zsófia példás helytállását, aki 
bár még kisebb korosztályhoz tartozik, 
még az idősebbek között is „bravúros poé
nokat” szerzett. A verseny mindenképpen 
hasznos tapasztaltszerzésnek számított, il
letve a verseny légköre ösztönözte a gyere
keket arra, hogy a következő években még 
jobb eredményeket érjenek el. 
 

Asztalitenisz Diák Kupa
A 2018/2019es tanévben hat fordulós 
Asztalitenisz Diák Kupa sorozat lebonyolí
tása történik a megyénkben. A hat forduló 
másmás helyszínen kerül megrendezés

re. nemcsak az adott verseny helyezettjei 
részesülnek díjazásban, hanem a hat for
dulóban szereplő tanulók eredményei ösz
szeadódnak, s ezek adnak a sorozat végén 
egy egységes eredményt is. sajnos az első 
fordulóban csak egy tanulónk képviselte a 
Bátaszéki Kanizsai Dorottya általános Is
kolát, a 4. osztályos Máté zsófia Anita aki 
a saját korcsoportjában 4. helyezést ért el. 
A többiek betegség miatt nem tudtak részt 
venni az első fordulóban. A kupasorozat 2. 
fordulójára március 2án került sor Bátán, 
ahol az eredmények a következők lettek: 
IV. korcsoport: nyéki laura 2. hely, Di
novics Bernadett 3. hely. A II. korcsoport: 
Máté zsófia Anita: 4. hely.

d o r o t t y á s  H Í r E k
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Rövid hírek

Február 16án Bonyhádon rendezték meg 
a Curie Környezetvédelmi Verseny terü
leti döntőjét, ahova iskolánk három csapa
ta is bejutott. Az egyik 7. osztályos csapa
tunk – Nagy Emma Imola, Csóti Roberta 
Alexa, Diószegi Réka – a III. helyezést érte 
el, míg a Komonyi Orbán Balázs, Szabó 
Milán, Varjas Balázs Bence alkotta másik 
csapat IV. helyezett lett. A 8. Asok csapata 
– Góman Friderika, Lukács Melánia, And-
rási Jázmin Zsófia – X. lett. A csapataink 
felkészülését segítette neidhardtné gyar
mati erzsébet igazgatóhelyettes asszony. 
Február 18án sümegi József igazgató úr 
megtartotta a TDK előadás-sorozatának 
befejező, negyedik előadását „nemzeti 
nagylétünk nagy temetője, Mohács” – 
címmel. Február 1115ig tartott a kirá-
lyi pár jelöltek kampánya, majd a február 

18i szavazáson a diákok megválasztották 
Floderer Károlyt II. géza király megsze
mélyesítőjének, Renkecz Roxánát pedig 
eufrozina királynénak. Február 24én a 
történelemórákon a szaktanárok megem
lékeztek a kommunizmus áldozatairól. 
Március 6án, szekszárdon zajlott a Bogár 
István emlékére rendezett „Cinegema-
dár” Tolna megyei népzenei Verseny 
elődöntője, ahol Holcz Hanga Fruzsina 
(9.A) szólóéneklésben és szólóhangszeren 
(harmonika) is arany minősítést kapott. 
A Lisztes Luca, Csötönyi Borbála, Szabó 
Kata, Lukács Melánia (8.A) alkotta éneke

gyüttesünk, amely „A II. géza gimnázi
um népdalköre” elnevezéssel szerepelt a 
versenyben, ezüst minősítést ért el. Fel
készülésüket nemes András tanár úr se
gítette. Tóth Nóra (9.A) pedig tagja volt az 
ezüst minősítéssel jutalmazott „sárpilisi 
gerlék” kórusnak. Március 11én került 
sor a gemenc zrt. által szervezett szemét-
gyűjtési akcióra. ennek a hosszú évekre 
visszatekintő együttműködésnek a kere
tében a mindenkori nyolcadik osztályos 
gézások vesznek részt a szemétgyűjtésben, 
amellyel BajaDunafürdő és pörböly kö
zött az 55ös út menti erdősávot tisztít
ják meg a szeméttől. Idén neidhardtné 
gyarmati erzsébet igazgatóhelyettes asz
szony és péter Albert tanár úr vezetésével 
és részvételével végezték a munkát a diá
kok, amely immár hagyományosan része 
a gimnáziumban folyó környezettudatos 
nevelésnek is. Március 14én tartottuk 

meg a petőfi sándor Művelődési Házban 
az iskolai ünnepélyünket a március 15-i 
nemzeti ünnep tiszteletére. A 9.B osztá
lyosok hangulatos, változatos és látványos 
műsorát összeállította és betanította pos
táné Herendi yvett tanárnő. 

Sport

Február 16án Karcagon  rendezték meg 
az Asztalitenisz  Diákolimpia országos 
döntőjét, ahol iskolánk csapata a IV. he
lyezést érte el. A csapat tagjai voltak: Pato-
nai Imre, Perjési Gyula, Szabó Bence. A II. 

géza gimnázium úszói az idei tanévben 
is remekül szerepeltek a bátaszéki Kani-
zsai Dorottya Úszóversenyen. első lett: 
Fodermayer Anna (mell, hát), Fekete And-
rás Zoltán (gyors, mell), Gáll Kristóf (hát), 
Fodermayer Anna, Fekete Sára Boróka, 
Vörös Vanessza Dominika, Hegedűs luca 
gréta (gyorsúszóváltó csapat). Második 
helyezést ért el Fekete Sára Boróka (hát), 
Hegedűs Luca Gréta (gyors), Répási Zita 
(gyors). Harmadik lett: Fekete Sára Boróka 
(mell) és Hegedűs Luca Gréta (hát). A II. 
géza gimnázium a versenyben résztvevő 
iskolák közül a II. helyezettnek járó kupát 
nyerte el. Március 10én győrben zajlott 
az Úszás Diákolimpia országos döntője, 
ahol Fodermayer Anna (8.A) hátúszásban 
5. lett, Fekete András Zoltán (8.A) mel
lúszásban 13. és gyorsúszásban 17. lett, 
Fekete Sára Boróka (7.A) mellúszásban 20. 
lett. A 4×50 méteres gyorsváltó – Foder-
mayer Anna, Vörös Vanessza Dominika, 
Fekete Sára Boróka, Hegedűs Luca Gréta – 
a 9. helyezést szerezte meg.

géza-napi szavalóverseny 

Február 19én rendeztük meg az immáron 
több mint három évtizedes múltra visz
szatekintő megyei szavalóversenyünket, 
amely idén is nyitánya volt a névadónkhoz 
fűződő programsorozatnak. Idén az „Em-
ber és természet a magyar költészetben” 
címmel hirdettük meg a versenyt. A megye 
négy középiskolájából – az influenzajár
vány miatt sajnos az előzetes várakozáshoz 
képest kevesebben – tizenketten mérték 
össze tudásukat. Az első helyezést holtver
senyben Köpenczei Csanádnak (Bonyhádi 
petőfi sándor evangélikus gimnázium) és 
Csizmazia Dórának (I.Béla gimnázium, 
szekszárd) ítélte a zsűri, második helyezést 
ért el Katona Anna Tamara (I.Béla gimná
zium). Hárman különdíjban részesültek: 
nagy zsófia (Vendéglátó szakképző Iskola, 
szekszárd), Szabó Bálint Richárd (12.B) és 
Szabó Noémi (9.A) a házigazda, II. géza 
gimnázium tanulói. A Balog Viktorem
lékdíjat, azaz a közönségdíjat is Köpenczei 
Csanád érdemelte ki. ezúton is köszönetet 
mondunk a zsűri tagjainak, Fodermayer 
Vilmosné nyugalmazott igazgatóhelyettes 
asszonynak, pestiné Kunos Boglárka tanár
nőnek és Csötönyi lászló igazgató úrnak 
(Bátaszékért Marketing nonprofit Kft.) a 

G é z á s  H Í r E k
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közreműködésükért. Köszönjük a Bátaszé
kért Marketing nonprofit Kft.nek a kö
zönségdíjasnak felajánlott könyvutalványt. 

géza-nap 
Február 22én került sor a hagyományos 
gézanapra, azaz a diáknapra. Az idei tan
évben  pulai erzsébet tanárnő irányításával 
a 9.A osztályosok szervezték a gézanapi 
programokat. Délelőtt az osztályok alkot
ta csapatok versenyeztek egymással, hu
moros és kreatív feladatok megoldásában 
mérték össze erejüket. pálffy pál tanár úr 
vezetésével focibajnokság is zajlott a városi 
sportcsarnokban. A délelőtti erőpróbákat 
összesítve a 11.AB osztály nyerte meg. A 
diáknap hagyományosan a művelődési 
házban zárult. Az iskola aprajanagyja és 
a nevelőtestület tagjai részt vettek az új
donsült királyi pár tiszteletére tartott „ud
vari fogadáson”. Az osztályok képviselői 
előadták a hódoló verseiket az uralkodó 

párnak, majd az „alattvalók” meghallgat
ták II. géza király (Floderer Károly) „trón
beszédét”. ezt követően eufrozina királyné 

(Renkecz Roxána) jelképesen megjutal
mazta azokat, akik a tanév során az idegen 
nyelvekből nyelvvizsgát szereztek, akik a 
tanulmányi versenyeken vagy a sportban 
kimagasló eredményeket értek el.  

géza-gála 
Március elsején rendeztük meg a ha
gyományos kulturális bemutatónkat, a 
gézagálát. Kétszer került színpadra a 
gálaműsor, délután és kora este. Mindkét 
előadásra zsúfolásig megtelt a művelődési 
ház nézőtere. A közönség idén is meggyő
ződhetett diákjaink tehetségéről. A válto
zatos, színes műsorban humoros, vidám 
jeleneteket adtak elő a 7.A, a 9.A, a 10.A és 
a 11.AB osztály tanulói.                         Hang

o K T A T á s

A madárbarátok és természetkedvelők a 
hírekben örömmel olvashatták, hogy a hat 
éve bekamerázott gemenci gólyafészekbe, 
amelyben ez idáig Tóbiás és sára költött 
minden évben, egy új, fiatal gólyapár köl
tözött. 2019. március 7én, 16:47kor egy 
fiatal hím fekete gólya landolt a fészekben, 
hamarosan pedig megérkezett a társa is. A 
felvételek alapján, a bekamerázott fészket 
megfelelőnek találták, hozzá is láttak an
nak rendbetételéhez, így a szakemberek 
bíznak benne, hogy az idén is egy sikeres 
költési időszakot kísérhetnek figyelemmel. 
A tavasz az élővilágban az újraéledés, a 
társválasztás időszaka. Költő madaraink 
fészket raknak, kitakarítják, megújítják 
a régi költőhelyeket. ránk, emberekre is 

jellemző ilyenkor, hogy a téli tétlenség, 
várakozás, pihenés után felbuzog a tett
vágy és kiki a kiskertekben, ki pedig az 
otthonában igyekszik előhalászni a tavaszi 
lendületet. Kisüt a nap, felmelegedik a ter
mészet, megjelennek az énekes madarak, 
kizöldellnek a fák. A nappal ideje megnyú
lik, s rövidebbé válnak az éjszakák. 

mit tegyünk, hogy mi is 
a részesévé váljunk 

a megújulásnak?  

Indulhat a séta! Fontos a D3 vitamin, hi
szen a legtöbben a téli hónapokat bezárt
ságban töltjük. Ilyenkor tavasszal több 
D3 vitamint vihetünk be, amely erősíti az 

immunrendszert, jót tesz a csontoknak, a 
látásnak, s energiát ad. Télen már reflex
ből futunk a kocsihoz és reménykedünk 
benne, hogy mihamarabb megérezzük 
a fűtés jótékony hatását. A tavasz bekö
szöntével, viszont nyugodtan elhagyhat
juk, aminek nem csak a pénztárcánk, de 
az egészségünk is hálás lesz majd. rend a 
lelke mindennek! nem hiába terjedt el a 
„tavaszi nagytakarítás” fogalma, ugyanis 
ilyenkor jól esik kicsit kívülbelül meg
tisztulni. ez vonatkozik a lakásunkra is, 
hiszen nem mindegy, hogy milyen kör
nyezetben éljük a mindennapjainkat.  
A háztartás környezetbarát megtisztítását 
javasolják a szakemberek. 

(Folytatás a következő oldalon.)

s z é p k o r
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(Folytatás az előző oldalról.)
ez a különböző káros vegyi anyagoktól, 
mosószerektől és mosogatószerektől való 
megszabadulást jelenti. Váltsunk át „zöld”, 
ökológiailag könnyen lebomló termé
kekre. Érdemes tehát ilyenkor egy valódi 
nagytakarítást tartani, még akkor is, ha 
erre rámehet egy hétvégénk is. A lelkünk 
is meghálálja a törődést. szabaduljunk 
meg mindentől, ami felesleges, ezáltal biz

tosíthatjuk, hogy legyen elég hely és elég 
idő mindazoknak a dolgoknak, amelyek 
újként köszönthetnek be az életünkbe. lé
legezzünk fel, és élvezzük a felszabaduló 
energiák áramlását. Tegyünk egy szívessé
get a testünknek! És ne tömjük őt továbbra 
is zsíros, nehéz ételekkel! Teljesen normá

lis, hogy télen többet eszünk és a nehezebb, 
tartalmasabb ételeket kívánjuk, viszont 
akkor marad fenn az egyensúly, ha időben 
kapcsolunk és az évszakkal együtt, az ét
kezésünk is változik. szerencsére a szerve
zetünk is úgy van beállítva, hogy a meleg 
közeledtével, az egyre könnyebb ételeket 
kívánjuk és inkább a folyadékpótláson van 
a hangsúly, de jó, ha már kezdjük tudato
sítani magunkban, hogy a kiadós nassolá

sokat akár kiadós sétákkal is lehet helyet
tesíteni. A sok víz fogyasztása segít a test 
hidratálásában. elő a színekkel! Az egyik 
legjobb dolog a tavaszban, hogy a téli, ko
mor színeket felváltják a merészebb, vidá
mabb árnyalatok. Örülünk is neki, hiszen 
az emberek többsége télen nem nagyon is

mer más színt a feketén kívül. Ami a han
gulatukra is ráteszi a bélyeget. Tavasszal, 
viszont újra megérkeznek ruhatárunkba 
a szebbnél szebb színek, ami a lelkünkre 
is pozitív hatással bír majd. Jöhetnek a fi
nom pasztell árnyalatok, aztán a nyár kö
zeledtével ez bátran átcsaphat pinkbe, ami 
szintén nagy kedvencünk. pörögjünk fel! 
Télen hajlamosak vagyunk naphosszat a 
kanapénkon ülni a kedvenc sorozatunk és 
nasink társaságában, de a tavaszt kár lenne 
ilyenre elpazarolni. Ideje kicsit felpörget
nünk magunkat és elkezdeni programokat 
szervezni. Az érzés felbecsülhetetlen lesz, 
amit egy séta, vagy kisebb túra adhat. egy 
egyszerű gyakorlat megújulásra: amikor 
kellemes az idő, menjünk el egy szép ter
mészeti helyre. ez lehet egy csendesebb, 
nyugodt park a városban, vagy a saját ud
varunkban. Üljünk le és fél órán keresztül 
semmi mást ne tegyünk, csak figyeljünk. 
nézzük a természetet, hallgassuk a mada
rakat, érezzük a bőrünkön a szelet vagy a 
nap sugarait. 30 perc alatt nyugodt, békés 
és befogadó állapotba kerülhetünk, ilyen
kor pedig sokkal könnyebben kaphassunk 
új ötleteket és hasznos gondolatokat tudat
talan elménktől. ebben a helyzetben nem 
kell kritikusan gondolkodni, hagyatkoz
zunk a kreatívabb, az álmodozó részünkre. 

A kreativitást támogatta a klub március 
végén megrendezett programja, melyet 
Müller zsuzsa segített bonyolítani, „ál
modj mesét – Kép és fantázia” – címmel. 
április 12ig várjuk a pályaműveket a 
„Bogárszemmel – világunk az aprólények 
szemszögéből” – című Föld napja rajzpá
lyázatunkra. szép tavaszt!                     -Hódi-

remekül alkalmazhatjuk a sirák könyvé
nek mondanivalóját a gyermeknevelésünk 
során. számtalan irodalmi mű és híres idé
zet támasztja alá igazát. ne keressük a gyer
meknevelés esetleges eredménytelenségé
nek okát, a miérteket, keressük meg azokat 
a lehetőségeket, melyek edzik, küzdésre és 
kitartásra sarkallják a gyermeket. szüksé
gük van rá. A nevelés természeti jellegű, 
hiszen minden kornak megvolt a maga fel
fogása a nevelésről. nemzeti jellegű, mert 

a nevelés folyamatában érvényesülnek az 
adott ország, a környezet, a család hagyo
mányai, értékei. Minden korban mindig 
mást és mást értettek ez alatt. Mindig más 
a célja, a fogalma. Korunkban, napjaink
ban minden védelem és figyelem megilleti 
a gyermeket. De megilleti a küzdés, a ki
tartás, a realitásokkal való szembesítés és 
annak elviselésének joga is. A mindentől 
megkímélés, a mindent elvégzek helyetted, 
a helyrehozom helyetted az elrontott dolgo

kat, nem célravezető, pedig elég kitartóan 
és régóta járunk ezen az úton. Ami reme
kül segít, azt egy olyan fogalom fedi, mely 
nemcsak nevelési, de terápiás módszerként 
is segít. Ez pedig a munka. A munka meg
ítélése koronként nagyon változatos volt. 
Homérosz műveiben maguk az istenek is 
dolgoztak (pl.: Héphaisztosz), a királyok 
és hősök is kinyújtották munkára kezüket. 
ez a megítélés állandóan változott. Más 
korban, más megítélés szerint munka az 

é l E t Ú t r a v a l ó

„akkor lEsz kEmény a CsErép, 
Ha mElEG a kEmEnCE” (Sirák könyve 27.5)
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A böjt kezdete előtti utolsó vasárnapon 
idegen hívek töltötték meg a padokat 
a szentmisén. A három buszt megtöltő 
zarándokok a Máriaút egyik állomása
ként időztek nálunk. Továbbutazásuk előtt 
Krisztián atya kalauzolásában templo
munkkal is megismerkedhettek.  Húsha
gyókedd..., hamvazószerda..., nagyböjt... 
A hamvazás figyelmeztetés, a hamu szür
kesége a mulandóság, a bűnbánat, az alá
zatosság jelképe. „Emlékezz ember, porból 
vagy és porrá leszel!” – mondja a pap, mi
közben homlokunkat meghinti az előző 
évi szentelt barka hamujával. Kezdetét ve

szi ezzel a nagyböjt, a lelki megújulás ide
je. Mit jelent ez a ma emberének? néhány 
válasz, érv amellett, miért is böjtöljünk: A 
böjt újból megtanít az étel megbecsülé
sére – ezt a ma fogyasztói társadalmában 
gyakran elfelejtjük. A böjt figyelmeztet, se
gítsük a szegényeket, a rászorulókat. szent 
II. János pál pápa fogalmazta meg: „A dol-
gokról való lemondás nem csak azt jelenti, 
hogy feladjuk azt, amire nincs szükségünk. 
Néha azt is jelenti, hogy fel kell adnunk azt 
is, amire szükségünk van...”.  Vagyis nem a 
csokoládéevés, tévénézés mellőzése az iga
zi áldozat, hanem a szükségleteink korlá
tozása azok javára, akik nálunk is nagyobb 
szükséget szenvednek. A böjt alázatra ne
vel, reális önismeretre, korlátaink megta
pasztalására. ebben segít az éhség keltette 
ingerültség elviselése, leküzdése is. A böjt 
önfegyelemre nevel: a külsőségekben tör
ténő önmegtartóztatás visszahat a belső 
fegyelemre, önuralomra, a személyiség 
érettségére. A böjt vezeklés, a bűnbánat 
eszköze is lehet. leggyakoribb bűnünk a 
beszédünkkel kapcsolatos: a csúnya be
széd, a pletyka, a rágalmazás, a kibeszélés, 
a hazugság. Jézus mondja Máté evangéli
umában: „Nem az szennyezi be az embert, 
ami a szájába kerül, hanem ami elhagyja a 
száját...”  A beszédünk, amit mondunk, és 
ahogy mondjuk, az beszennyezhet – vagy 
megtisztíthat. A gondolkodásunk, a belső 
életünk fogalmazódik meg beszédünkben 
és annak stílusában. A csúnya beszéd tük

rözi a társadalomban megfigyelhető erköl
csi süllyedést. ezt strukturális bűnnek ne
vezzük, amely alól felmentjük magunkat, 
ha mindenki így beszél, nekem is szabad. 
pedig küzdenünk kellene ellene. A nagy
böjt erre is jó alkalom: figyeljünk oda sza
vainkra! A szónak ereje van!                      ESJ

r ó m a i  k a t o l i k u s  E G y H á z

A SZEnT HáRom nAP 
lITURgIáJA 

VIRágVASáRnAP:  
10:00  Barkaszentelés a romkertben és 

körmenet, Ünnepi szentmise
nAgYCSÜTÖRTÖK:   

8:00 Az UTolsÓ VACsorA  
szenTMIsÉJe

19:0020:00 közös szentóra olajfák  
kertjében imádkozó Krisztussal

nAgYPÉnTEK: 
10:00  Keresztút a Kálvárián

18:00 Az Úr szenVeDÉsÉneK  
szerTArTásA 

20:00 Családok és fiatalok keresztútja a 
Kálvárián

nAgYSZomBAT: 
10:0017:00 szenTsírláTogATás

10:0012:00 gyóntatás
19:00  HÚsVÉTI VIgílIA –(körmenet, 

ételszentelés)
HÚSVÉTVASáRnAP:

10:00   ÜnnepI szenTMIse
HÚsVÉTHÉTFŐ:
10:00   szentmise

emberi tevékenységek legalsó fokát jelen
tette, és méltatlan volt a szabad emberhez. 
A munka célja a gyermeknek kívülről való 
késztetése: valamit meg kell csinálnia, va
lamit el kell végeznie. persze az eredményt 
értékelni kell, és fejleszteni az önértékelést 
is. A munkának óriási a hatása a gyer
mek személyiségének fejlődésére. Fejlő
dik a gondolkodása: a problémahelyzetek 
megoldása szellemi aktivitást, figyelmet, 
találékonyságot igényel, edződik az álló
képesség. persze elsődleges feltétel, hogy 
ne akadályozzuk meg a természetes tö
rekvésében, az önállósodási törekvésében, 
mert úgy gondoljuk, hogy ha megtesszük 
helyette, akkor minden gyorsabban megy. 
így igaz, de nem tanulja meg, hogy erőfe
szítéseket kell tennie azért, hogy valamit 
elérjünk. Akár említhetjük a „sültgalamb 

várás” politikáját. Bármit is bí
zunk rá, az önálló munkavég
zés lehetőségét és felelősségét 
is át kell adnunk. A cél az, 
hogy a gyermek természetes 
szükségletévé váljon, hogy ellás
sa, kiszolgálja magát, hogy ha va
lamit el szeretne érni, akkor azért 
meg kell dolgoznia. Jókedvvel és 
szívesen végezze el a munkáját, 
ne váljon felnőtt korára egy olyan 
kérdés élete döntő kérdésévé: hogy 
hogyan lehet a legkevesebb erőfe
szítéssel a legtöbbet megnyerni. 
Érezze bizalmunkat, hogy 
hiszünk abban, hogy amit 
elvállalt meg is tudja 
oldani. A kudarctűrés 
kérdése is erősítésre 

szorul. Tudomásul kell 
venni, hogy nem minden 

sikerül azonnal, és helye
sen. Itt újra eszünkbe juthat 
a sirák könyve. néha bizony 

meleg a kemence és iz
zasztó a helyzet. Meg kell 

érte dolgozni. Végezze 
örömmel, mert egyálta

lán nem mindegy, hogy 
a munkavégzésnek milyen 
feelingje alakul ki. Kény

szernek éljük meg felnőtt
ként, vagy életünk fontos 
és örömteli forrásává válik. 
Mert lehetséges ez is. no, 
és ezt elkönyvelhetjük 
ajándékként. 

Müller Zsuzsa
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A Húsvét a keresztyének számára a leg
jelentősebb ünnep, az evangélium betel
jesedésének ünnepe.  Mit jelent az, hogy 
evangélium? Az evangélium szó örömhírt, 
jó hírt jelent. „Mert úgy szerette Isten a vi
lágot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (János 3,16). ez az evangé
lium egy mondatban. Hogy kinek mi az 
öröm és mi a jó, az attól függ, hogy hol a 
szíve, kit és mit szeret.  Az életünk több
nyire ezzel telik, hogy a számunkra örö
möt és jót jelentő dolgok megszerzésén 
fáradozunk, ezekről gondoskodunk. így 
vagyunk az ünnepeinkkel is, amelyeknek 
megvannak a maga keretei és kellékei, 
amiket többnyire nem magunk válasz
tunk, inkább követjük, ahogy a felmenő
inktől láttuk, ahogy a körülöttünk lévő 
emberek szokták, ahogy azt tanultuk, mert 
az embernek ez a normális. Húsvétra szé
pen kitakarítunk, sonkát eszünk tormával, 
legalább annyi süteményt sütünk, mint 
karácsonyra, locsolkodás van, nyuszicsoki 
és hímestojás a fészekben. szeretjük ezt a 
keretet, így szoktuk. „Kellemes nyusziün
nepet!”, sőt már ilyen is van, hogy, „Boldog 
nyulat mindenkinek!” – olvashatjuk a kö
zösségi oldalakon a jókívánságokat. Mint 
jelent az, hogy keresztyén (keresztény)? 
ez a szó a héber Fölkent szóból ered, Ma
siah (Messiás), aminek görög megfelelője: 
Chrisztosz (Χριστός), ebből született a 
chrisztianosz kifejezés, ami annyit jelent, 
hogy „Krisztust követő”, vagy „krisztusi”. 
A keresztyén szó tehát eredendően nem 
a keresztre utal. Aki keresztyénnek vall
ja magát, azt mondja magáról: Én Krisz
tust követő ember vagyok. A keresztyén 
ember másként ünnepel, sokkal inkább 
belül. A keretet a Biblia adja, és minden 
Jézusról szól. elgondolkodunk magunk
ról, hogy nem véletlen születtünk ebbe a 
világba, hogy a Mindenható Isten terem
tett minket, terve és célja van az életünk
kel, számára értékesek, fontosak vagyunk. 
Tudjuk, hogy a bűn biblikus értelemben 
nem a veszekedést, tolvajlást, erőszakot 
stb. jelenti. A Bűn az Isten nélküli éle
tet jelenti, amit az első emberpár örö

kített ránk a meghalással együtt. Azóta 
így születünk mindannyian, Isten nélkül 
próbáljuk kitalálni és eldönteni, hogy mi 
a jó és mi a rossz. A világ, amiben élünk, 
jól tükrözi, hogy ezt milyen „sikeresen” 
csináljuk. Minden, ami rossz az a bibli
kus értelemben vett bűn következménye. 
Amikor jól mennek a dolgaim, nem olyan 
nehéz jónak lenni, a jót jóval viszonozni. 
Annál inkább nehéz jónak lenni, amikor 
valaki bánt vagy a dolgok nem úgy ala
kulnak, ahogy szeretném. nehéz jónak 
lenni úgy, hogy először magamat nézem, 
és csak utána a másikat. nem tudunk le
mondani, önzetlenül adni, feltétel nélkül 
szeretni. Ilyen helyzetekben látszik meg, 
hogy ott belül mi vagy ki irányít. Beláttam 
és belátom, hogy egyedül nem tudok mit 
kezdeni az önzésemmel, a rosszaságaim
mal és ez zavar. Amíg nem látjuk be belül, 
hogy mi a helyzet, és amíg ez nem zavar, 
addig hiába kopogtat Jézus, hiába kínál 
gyógyszert egy olyan bajságra, amit nem 
is érzünk. Mi akkor hát abban a jó és az 
öröm, hogy egy embert keresztre feszítet
tek és meghalt? Az Úr Jézus Krisztus, az 
Isten Fia halt meg. Azért halt meg, hogy az 
én rosszaságaimat, befedje, eltakarja, hogy 
Istennel kibékítsen. Ami ezután követke
zett, azt ember ki nem találhatja, hogyan 
lehetséges: legyőzte a halált és feltámadt! 

legyőzte az én halálomat is. Megnyitotta 
az utat az élő Istenhez, az örök életre. … és 
itt elakadok. emberi észjárással próbáljuk 
megfejteni, hogyan lehet ezt kiérdemelni? 
sehogy, ez Isten ajándéka. Mit kell akkor 
tenni? elfogadni. Aki ezt érti, és a szívé
ben hordozza, annak az élete megváltozik. 
Amikor valami vagy valaki átveszi az irá
nyítást a lelkünkben, az bizony átformál 
minket. Változik a szemlélet, a szándék, a 
motiváció, átalakul a fontossági sorrend. 
néhány keretet és kelléket teljesen kicse
rél a mindennapokban és az ünnepekben 
is. Amikor egy ember eldönti, hogy Jézust 
választja, az készüljön fel rá, hogy komoly 
munkálatok zajlanak majd a lelkében. 
Építkezés lesz, új alapokkal. egyszer csak 
majd azt veszi észre, hogy a húsvéti nyúl 
kiszorul a fészekből. Isten vár ma is, most 
is, befogad úgy, ahogy vagy. Tudja rólad, 
hogy ragaszkodsz a saját akaratodhoz, a 
nyuszifészkedhez, pontosan tudja, hogy 
mit szeretsz, mire vágysz, és tudja, hogy Te 
akarsz irányítani. Mégis azt mondja, nézz 
az én szeretett Fiamra, a kitárt karokra ott 
a kereszten és válassz!  nyisd meg a szíved! 
Jézus él, vele új és örök életed lehet! „Én 
vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én
bennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz 
énbennem, az nem hal meg soha.” (János 
11,2526).               Diószeginé Halász Orsolya

HÚsvét, avaGy a HÚsvéti nyÚl
HoGyan szorul ki a fészEkbôl

rEformátus EGyHáz



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

192019. április 1.

Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

s p o r T

nyuszi Kupa  
– U11-es csapataink 

Az ötödik februári fordulóban az „A” cso
portban szerepelt oroszlánok csapatunk, 
ahol a megye két legjobb csapatától (gyK
se, KsC) szenvedtünk vereséget. A csapat 
nagyot küzdött, de talán túl görcsösek vol
tak ahhoz, hogy koncentráltan tudjanak 
játszani. Köszönjük a dobos szurkolást, 
ami nagyon jó hangulatot teremtett a mér
kőzés alatt! Évi edzőnk épp születésnap
ját ünnepelte a mérkőzés napján, így egy 
kis meglepetéssel fogadtuk az öltözőben. 
A következő forduló a „B” csoportot és 
zombasketet hozta számunkra, ahol ismét 
nagyarányú győzelmet tudtunk aratni. 
Irány újra az „A” csoport! Matejcseklerch 
Éva: „Bakó Bálint vezéregyénisége mellett 
már az eddig bátortalanabb játékosok is 
szépen megmutatják tudásukat, láthatunk 
nagyon szép megoldásokat, gyönyörű 
passzokat!” lapzártakor az ifjabbik U11es 
csapatunk, az oroszlánkölykök még csak 
az 5. fordulón vannak túl, ahonnan egy 
egypontos vereséggel és egy győzelemmel 
tértek haza. A csapat kezd összeállni, a 
technikai tudás megmutatkozni, visszakö
szön a pályán mindaz, amit edzésen tanu
lunk. lelkileg is nagy erőt ad a gyermekek 
számára ez a két eredmény, bizakodóan 
készülünk a következő fordulóra, ahol két 
olyan csapat ellen fogunk pályára lépni, 
akiket már sikerült legyőzni a szezon so
rán. CsabaTóth zsófia: „A sorcserék ösz
szeállításán módosítottunk egy merészet, 
és egy homogén fiúcsapatot, és egy lány
csapatot (legkisebb, de legjobb labdaszer
zőnkkel, Vajkival kiegészítve) állítottunk 
fel. A módszer eddig bevált, a gyerekek 
jobban látják így egymást a pályán, így ki
emelkedő munkát sikerül végezni.”

nagyok Kupája U13

eléggé széles szórást mutat ez a megyei 
bajnokság, hiszen egészen kezdő csapatok 
és országos versenyeken élvonalba tartozó 
játékosok egyaránt játszanak benne. Bá
taszék itt a középmezőnyben helyezkedik 
el, egyértelmű fölénnyel néhány csapat 
felett, azonban az idősebb, rutinosabb já
tékosokat felvonultató nagy csapatok ellen 
sajnos egyelőre a vereségeket lehet csak 
elkönyvelnünk, és tanulni azokból. Év 
eleji mérlegünk három vereség és három 
győzelem, ezek közül négyet hazai pályán 

játszottunk, melyre több fiatalabb játékos 
is kilátogatott szurkolni, melynek nagyon 
örültünk. pomsár szilvia: „Az alacsony 
játékosok is bátran mennek a lepattanók
ra, jó betöréseket tudnak végrehajtani. 
Visszaköszön már a pályán, amit edzésen 
tanulunk, higgadtan, egymást keresve ját
szanak sokszor a gyerekek. palánk alatt is 
sikerül fejlődni, megvalósítani, amit kérek 
tőlük. így tovább!”

Szekszárdi Városi Bajnokság

Bátaszéki se – Bonyhádi Malamut 3452; 
Bonyhádi Malamut – Bátaszéki se 5641. 
A felnőtt csapat két bajnoki mérkőzést is 
hazai pályán játszott, mindkettőt a Bony
hád ellen, melyek ugyan sajnos vereséggel 
zárultak, de jó volt itthon látni a felnőttek 
mérkőzését. Bár a visszavágón sokkal ko
molyabb erőbedobásra késztettük a bajno
kaspiránst, mint az előző mérkőzésen, az 
utolsó 2 percre elfogyott az erőnk, a meccs 
legvégére kialakult az addigi legnagyobb 
különbség. gyKse – Bátaszék se 4455. A 
fiatal, energikus csapattal most is nehezen 

tudta tartani a lépést együttesünk. Az eb
ben a bajnokságban már állandósult rosz
sz dobószázalékunk most sem sokkal volt 
jobb, mint máskor. A győzelemhez kellett 
Heberling jó védekezése, pár jókor jött 
blokkja, és a jól visszatett támadólepatta
nói, valamint ruppert kosarai. Bátaszéki 
se – geodezia Basket 3834; Bátaszék se – 
ForMAlIn 4147. A geodéziától rögtön 
az első fordulóban – kellemetlen meglepe
tésként – 3 ponttal kikaptunk, melyért itt 
volt az idő elégtételt venni, a címvédő For
malint pedig sikerült megszorongatni, és 
hosszabbítás után dőlt csak el a mérkőzés 
kimenetele. Jelenleg a Bátaszék 35 győze
lemvereség aránnyal a szoros mezőny 7 
csapata között az 5. helyen áll.

Az év egyik csúcspontja: 
CSAláDI nAP

Ötödik alkalommal szervezzük meg Ko
saras Családi napunkat, melyen összesen 
közel 100 kosárlabdaszerető bátaszéki for
dult meg a sportcsarnokban.   e napon 
szokás szerint több korosztályban zajlot
tak a vetélkedők. legelőször az óvodások, 
kisiskolások és családtagjaik váltóversenye 
zajlott, ahol két csapatra osztva versenyez
tek egymással. A vetélkedés célja, játékosan 
megismertetni a gyerekeket a kosárlabdá
val, a sportcsarnokkal, ahol a későbbiekben 
remélhetően a kosárlabda edzésen vesznek 
majd részt a gyerekek, akiknek élményként 
marad meg a mókás feladatokon való közös 
részvétel. A gyermekek emléklapot kaptak, 
majd míg a többi mérkőzés zajlott, buk
fenceztek a szivacsokon, rajzolgattak, pat
togtattak. ezt követően kispalánkos, majd 
nagypalánkos családi mérkőzések zajlot
tak. Mindkét kis bajnokságban körbeverés 
alakult ki, mutatva, hogy az erőviszonyok 
nagyon egységesek voltak… A nap végén 

a felnőttek játszottak két csapatra osztva, 
a 4x10 perces meccs végül egy pontos kü
lönbséggel zárult. egy remek hangulatú, 
családias napot tölthettünk együtt a kosár
labda égisze alatt, volt, aki már másnap azt 
kérdezte, mikor lesz a következő.  Bízunk 
benne, hogy a közös kosarazás mind a csa
ládi, mind a sportbeli közösségi kötelékeket 
erősítette, és még sok éven keresztül meg
szervezhetjük egyre bővülő létszámmal ezt 
a csodálatos programot.

A fenti eredmények részletes leírásáért, 
videóinkért, és közel 150 képért a családi 
napról keressék facebook-oldalunkat: htt-
ps://www.facebook.com/bsekosarlabda/ 
Elindult instagram-oldalunk is, #bataszek-
kosarlabda néven!                                     -cstzs-

k o s á r

Kérjük, támogassák a bátaszéki kosarasokat adójuk  1 %-ának a Bátaszéki Sport Egyesületnek való felajánlásával! Adószám: 19952819-1-17 Köszönjük! 
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Wado Budapest és Vidék 
Bajnokság

Mozgalmas és sikeres időszakon van túl a 
Bse Karate szakosztálya. A szinte minden 
hétvégét érintő programsorozat fáradalmai 
kismértékben sem hagytak nyomot a csapat 
teljesítményén. sőt... Az első félév második 
állomásaként (február 17én) a Wado Bu-
dapest és Vidék Bajnokságon versenyzett 
a csapat, mely évtizedes hagyománnyal 
bíró Wadokarate rendezvény. ezúttal re
kord létszámú nevezést könyvelhetett el a 
rendező sozsin WKse, 14 egyesület közel 
háromszáz versenyzője vett részt az év ele
ji erőpróbán. A bátaszékiek szemszögéből 
nézve több érdekes momentuma volt a ver
senynek. A szeptember óta segédedzőként 
dolgozó szilágyi péter ezúttal a „nemha
zai” rendezésű versenyen edzőként is segí
tette a csapatot, de versenyzői szempontból 
is több izgalmat tartogatott a verseny. Az 
újonnan igazolt szabó evelin most debütált 
Bse színekben, illetve a tatami közelében 
rég nem látott romhányi Vid is régi fényé
ben tündökölt. A Bse karatékái ezúttal 11 
arany, 12 ezüst és 20 bronzéremmel gaz
dagították az amúgy sem szegényes érem
készletet, mellyel az éremtábla 4., a pont
verseny 3. helyén végeztek. Eredmények: 
1. hely – Bognár Barna (ifi kata), Hefner 
zsófi (kumite), Izsák Bence (kumite), Kiss 
Bánk Botond (kadet kumite), Kovács sán
dor (kata, kumite), Kovács zoltán ( veterán 
kumite), papp ákos (kata), puskás Donát 
(kata), romhányi Vid (kumite), steigler 
Bence (kumite). 2. hely – Bognár Barna 
(kumite), elekes Máté (kumite), Fazekas 
nándor (kata, kumite), gál Dániel (kumi
te), győri liána (junior és felnőtt kumite), 
Hefner zsófia (kata), Kiss Bánk Botond 
(junior kumite), péter Boglárka (kumite), 
péter panna (kumite), steigler István (ku
mite). 3. hely – Bognár Barna (kadet kata), 
elekes Máté (kata), Fazekas gerda (kata), 
Fazekas Janka (kata), gál Dániel (kata), 
Hegedüs Mirjam (kata, kumite), Izsák Fru
zsina (kata, kumite), Izsák gergő (kumite), 
Kovács zoltán (felnőtt kumite), nagyJá
nosi Botond (kumite), papp ákos (kumi
te), puskás Donát (kumite), puskás Vencel 
(kata), steigler István (kata), szabó Balázs 
(kata), szabó evelin (kumite), szoboszlai 
Máté (kata), Varga Máté (kumite).

Pozsonyi 39. Slovak open 
grand Prix

Február 2324én egy igazi nagy falat
tal folytatódott a program, melyre csak a 
topversenyzői gárdával neveztünk. A po
zsonyi 39. slovak open grand prix ver
senyre, több mint 1500 versenyző nevezett 
22 országból. Túlzás nélkül elmondható, 
hogy az egyik legerősebb középkelet eu
rópai csapatokat felvonultató verseny, ahol 
a győztes mérkőzéseket is komolyan kell 
kezelni, az éremszerzés pedig már a bra
vúr kategória. A két napon és 8 küzdőté
ren zajló versenyen kizárt a véletlen érem
szerzés, a legjobbak állhatnak dobogóra. A 
Bátaszék se Karate szakosztályában már 
több ízben említettük, hogy növekszik egy 
olyan generáció, akik idővel méltán vehe
tik fel a versenyt a legjobbakkal, és talán 
még egyegy kategória vezéregyéniségei is 
lehetnek. ezúttal 8 versenyzővel képvisel
tük a Bátaszék set, sajnos hármunknak 
nem sikerült az első körön túl jutni, szabó 
evelin, győri lia és nagyJánosi Boton
dot tényleg csak egy hajszál választotta el 
a győztes meccstől. Igaz, utóbbi kettőnek 
jócskán akad ideje bizonyítani, mert az 
adott korosztályban még több mint egy 
évig maradnak. Kiss Bánk Botond is egy 
hónapja kezdte meg a kadet (1415éves) 
versenyzést, de harciassága tovább vitte az 
első körön, sajnos után kiesett. Izsák Ben
ce két körön is túljutott és a vigaszágon 
az utolsó előtti akadályon nem jutott túl, 
így 7. helyen végzett. nagy bravúrt hajtott 
végre Bognár Barna, aki 3 körön keresztül 
nyert, majd egy ukrán versenyző állította 
meg, ezt követően pedig további két győ
zelemmel a bronzéremig menetelt a szlo
vák gp legnépesebb, 52 főt felvonultató 
mezőnyében. A legfényesebb érmet ezúttal 
steigler Bence szerezte, aki 4 körön túljut

va bejutott a 1011 évesek 40 kgos dön
tőjébe, ahol 0:0ás döntetlennel honfitársát 
ítélték jobbnak. „nagyon büszke vagyok 
versenyzőinkre, hogy vidéki klubként egy 
elit kör – a szlovák open érmesei – közé 
tartozhatunk ismét. néhány éves újjáépítés 
és átszervezés után ismét remekel a csapat. 
Természetesen a siker közös, mert egymás 
segítése, az edzőpartnerek hatékony mun
kája nélkül nem menne. Köszönöm az él
ményt!” Érmesek: 2. hely – steigler Bence 
1011 40 kg kumite; 3. hely – Bognár Bar
na 1213 40 kg kumite.

Wado-Kai országos Bajnokság
ezután sem tartott pihenőt a Karate 
szakosztály, március 2án 23 fős csa
pattal a WadoKai országos Bajnokság 
1. fordulóján vett részt a szusza Ferenc 
stadion Judo termében, ahol a fiatalok 
ismét komolyan letették névjegyüket. A 
15 csapatot és több, mint 300 verseny
zőt felvonultató mezőnyben a bátaszéki
ek egyértelműen domináltak 13 arany, 7 
ezüst és 8 bronzéremmel, mellyel a Bse 
az első forduló legeredményesebb csapata 
lett. „Azt gondolom az az út, melyen az 
utóbbi két évben járunk, kezd gyümöl
csözni. A pozsonyi bronzérmes Bognár 
Barna, és csapatunk egyik legeredménye
sebb versenyzője Kiss Bánk Botond ismét 
több kategóriában jeleskedett, kettőjük 
közösen öt aranyéremmel gazdagították 
a csapatot. De meg vagyok elégedve az 
utánpótlással is, nagyon összeszedetten, 
koncentráltan versenyeztek, hozzájárul
va a sikerekhez. gratulálok a csapatnak, 
köszönöm a segítő Mesterek munkáját!” 
Érmesek: 1. hely – Bognár Barna (kata, 
kumite), elekes Máté (kumite), Hegedüs 
Mirjam (kumite), Izsák Fruzsina (kumi
te), Izsák gergő (kumite), Kiss Bánk Bo
tond (kumite kadet52 kg, kadet 57 kg és 
junior 61 kg), Kovács zoltán (kumite), 
Köbli ágnes (kumite), papp ákos (kumi
te), puskás Donát (kata). 2. hely – elekes 
Máté (kata), gál Dániel (kata), győri li
ána (junior és felnőtt kumite), nagyJá
nosi Botond (kumite), péter Boglárka 
(kumite), péter panna (kumite). 3. hely 
– Hegedüs Mirjam (kata), Izsák Bence 
(kumite), Izsák Fruzsina (kata), Kovács 
sándor (kata), Köbli ágnes (kata), nagy 
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zsolt (kata), puskás Donát (kumite), Var
ga Máté (kumite). 4. hely – gál Dániel 
(kumite), nagy zsolt (kata), péter panna 
(kata), steigler István (kumite).

Szakmai fejlődés elősegítése
A Karate csapat a versenykihívások mel
lett igyekszik a szakmai fejlődést is biz
tosítani a tanítványok számára, ezért az 

UTe Karate szakosztályának meghívásá
ra a szusza Ferenc stadion Judo termében 
egy nagyszabású edzésnek mondhatni 
kezdeményezésnek volt részese március 
8án. Az edzés célja – az önös szakmai 
fejlődés mellett – egy közösséget össze
fogni a 2020as korosztályos eKF eB, és 
a 2022es WKF Karate VB jegyében. nem 
mellékes, hogy mindkét nagyszabású ren

dezvénynek Budapest ad otthont, tehát 
mindenkinek az az érdeke, hogy a legna
gyobb merítésből kerüljenek kiválasztás
ra a legjobbak. Az edzésen olyan klubok 
vettek részt többek között, mint a KsI, a 
Honvéd, a Budaörs és számtalan fővárosi 
és vidéki egyesület. A kétórás edzésen – a 
játékos bemelegítés mellett – némi alap
technikai bemelegítés következett, majd 
szituációk gyakorlása, és randori kumi
tevel, azaz edzőmérkőzésekkel zárult a 
program. „Mindenképp hasznosnak talá
lom a kezdeményezést, közösségépítés és 
szakmai téren is. A versenyzők felkészü
lésének építőköve a változatos körülmé
nyek közötti, másmás edzőpartnerekkel 
való gyakorlás, és az éles küzdelem. Kö
szönjük az UTe meghívását, feltöltődve 
folytatjuk a munkát, és keressük annak 
lehetőségét, hogy a bátaszéki sportcsar
nokban a délvidéki régióval karöltve vi
szonozhatjuk a gesztust, és folytatódhat 
az elkezdett munka, valamint a közösség
építés is.”                                              -akoszu-

11. alkalommal került megrendezésre a Ka
nizsai Dorottya Úszóverseny, mely egyidős 
a Bátaszéki Tanuszodával. A tradicionális 
úszórendezvényre ezúttal 9 intézményből 
mintegy 120 versenyző nevezett. A barátsá
gos versenynek különösebb tétje nem volt, 
mégis komoly jelentőséggel bír, hogy 10 nap
pal az országos diákolimpia előtt az érintettek 
milyen formában vannak. Megállapítható 
volt, hogy azok a versenyzők, akik a megyei 
diákolimpián jeleskedtek, itt is bizonyították 
tehetségüket. A legeredményesebb csapat 
– nem meglepetésre a bonyhádi széchenyi 
általános Iskola lett, míg a dobogó második 
fokára a gimnázium, a legalsóra az általános 
iskola csapat léphetett. Bátaszéki eredmé-
nyek: 1. hely – Fekete András (100 m gyors, 
100 m mell), zoltán nóra (100 m gyors), 
sörös petra (100 m mell), Fodermayer Anna 
(100 mell, 100 hát), Mattenheim Bálint 
(100 m mell), gáll Kristóf (100 hát), rup
pert edmond, szűcs Kristóf, Várda levente, 
Bozsó Máté (gyorsváltó), Fekete sára, Vörös 
Vanessza, Fodermayer Anna, Hegedüs luca 
(gyorsváltó). 2. hely: Mattenheim Janka (100 
gyors, 100 hát), szűcs Kristóf (100 gyors, 100 
mell), Hegedüs luca (100 gyors), répási 
zita (100 gyors), Berlinger noémi (50 mell), 

schön panka (100 mell), zoltán nóra (100 
mell), Mattenheim liza (50 hát), Várda le
vente (100 hát), Fekete sára (100 hát), Mat
tenheim Bálint (100 hát) Mattenheim liza, 
Hefner zsófia, Berlinger noémi, liebhauser 
zsóka (gyorsváltó). 3. hely: péter gábor (50 
gyors), Mattenheim liza (50 gyors), rup
pert edmond (100 gyors), Hefner zsófi (50 
mell), Várda levente (100 mell), Fekete sára 
(100 mell), Fekete ágoston (50 hát), Hege
düs luca (100 hát), elekes Máté, Bakó Bálint, 
Bóka Donát, Janács Mihály (gyorsváltó), 
Mattenheim Janka, zoltán nóra, schön pan
ka, sörös petra (gyorsváltó).

országos Diákolimpia
Március 910én már komolyabb tét nyom
ta a Bse úszóversenyzők vállát. Az országos 
Diákolimpia minden évben a legnagyobb 
megmérettetés, melyet az idén győrben 
rendeztek meg. A bravúr sajnos ezúttal el
maradt, azért szomorkodni valónk tényleg 
nincs, mert a Magyar Diáksport szövetség 
statisztikái alapján 1012 ezer úszóból kate
góriánként a 2023 legjobb jut tovább az or
szágos szintre. Közhely, de itt már mindenki 
bizonyított. Kérdés, hogy az a bizonyos hab 
oda kerüle a torta tetejére. sajnos csak ti

zedeken múlott, de a csoda most elmaradt, 
illetve várnunk kell rá egy újabb évet. „A 
legjobb eredményt ezúttal Fodermayer 
panni produkálta a 100 hát mezőnyben. 50 
méteren 36.7es idővel ő fordult elsőként, 
de valahogy a második szakasznál kicsit el
fogyasztotta az 50 méteres medence. Ugye, 
fontos szempont, hogy ki hány méteres me
dencében edz, mi a 3 fordulóval tarkított 25 
méteres medencére szocializálódtunk, és 
sajnos az utolsó 50 méteres sprint végére az 
5. (pontszerző) helyen értünk célba. ennek 
ellenére büszke vagyok a Bse úszókra, mert 
egyrészt pontosan látom, hogy ezek mögött 
az eredmények mögött, milyen sok munka 
van, másrészt zoltán nórin és Fekete And
rison kívül mindenki ebben a korosztályban 
indul jövőre is. Most egy kis pihenés, köny
nyebb edzésmunkával, aztán folytatjuk to
vább.” A győri országos Diákolimpiát a kö
vetkező eredményekkel zártuk: Mattenheim 
Bálint 100 mell 12. hely; Fekete András 100 
gyors 17. hely; Fekete András 100 mell 13. 
hely; zoltán nóra 100 gyors 18. hely; Fe
kete sára 100 mell 20. hely; Fodermayer 
Anna 100 hát 5. hely. lány gyorsváltó csapat 
(Fekete sára, Fodermayer Anna, Hegedüs 
luca, Vörös Vanessza) 9. hely.           -akoszu-
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Béda Tibor (Bátaszék) – Kern Kata (Bátaszék)
Takács róbert (szekszárd) – Mész Mónika (szekszárd)

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: 0674/493690. email: cikador@bataszekert.hu

nyomdai munkálatok: a séd nyomda Kft.
Tel.: 0674/529950  Issn: 14168065

GyászHÍrEk

Karip gyuláné nádasdi Anna 1941
Csáki Felső sándor 1945
pfund Imre 1940
Mármarosi lászló 1943
Mészáros pál 1954

guszmann seila Josefina 02.16.
Boda Kíra Éva 02.23.
szabó Bence noel 02.25.
Csepella Tekla 03.08.

Azért dolgozunk, hogy mindenkit értesítsünk 
a környéken lévő friss állásajánlatainkról.

Igyekszünk Önnek is ebben segíteni.
Amennyiben aktuális az álláskeresése vagy váltani szeretne, úgy 

érdemes tovább olvasni!
Könnyen tanulható, nem teljesítménybéres munkalehetőségek és 

szakmunka lehetőség Tolna megyében élők számára.
mit tegyek, ha érdekel?

Találkozzon velünk személyesen szekszárdon!
Minden héten hétfőn, 13:30kor várjuk az érdeklődőket 

a szakszervezetek Háza 4. emeleten.
Ha szeretne többet megtudni, keresse Dórit itt:

+36 20 323 13 64 • konya.dora@dologido.hu


