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Leperdpuszta és a hozzátartozó Dömör-
kapu történetének kutatása során tudo-
másunkra jutott, hogy a sok évvel ezelőtt 
lebontott Dömörkapu-falu temetőjét – 
melyet a természet mára már visszahódí-
tott magának – egy lelkiismeretes véméndi 
lakos: Csibi gergelyné kez deményezésére 
rendbe tették, felújították, újra szentelték 
és azóta is ápolják. Munkájukat a képek is 
igazolják. Véleményem szerint ő és segítői 
megérdemlik, hogy munkájukról a közvé-
lemény is értesüljön. (Krix Lőrinc)

Köszönetünket, mindannyiunk nevében 
a polgármester úr közvetítette az alábbiak 
szerint:

Tisztelt Asszonyom!
Bátaszék város Önkormányzata számára 
mindig is fontos volt, hogy a település 877 
éves történelméről minél több informáci-
óval rendelkezzen. ebben az esztendőben 
lakossági kezdeményezés kapcsán arra az 
elhatározásra jutottunk, hogy egy kiállítás 
keretén belül emléket szeretnénk állítani 
Bátaszékhez tartozó azon egykori lakott 
helyeknek, melyek ma már sajnos csak em-
lékekben él. Ilyen lakott hely volt egykoron 
Dolina, Leperdpuszta és Dömörkapu.
A még fellelhető emlékek kutatása során 
jutott a tudomásomra, hogy az Ön kezde-
ményezésére és aktív közreműködésével a 

Bátaszék közigazgatási területéhez tartozó 
egykori Dömörkapu felhagyott temetőjét 
fáradságot nem kímélve néhány évvel ez-
előtt rendbe tették, a síremlékeket felújí-
tották, a temetőt újraszentelték és azóta is 
Véménd Önkormányzatának közreműkö-
désével rendszeresen gondozzák.

engedje meg, hogy utólag Bátaszék 
város Önkormányzata nevében köszöne-
tet mondjak Önnek és valamennyi segítő 
résztvevőnek példaértékű munkájukért, 
mellyel az egykori Dömörkapu település és 
a településen élők emlékét ápolják.
Bátaszék, 2019. május 2. 

Bozsolik Róbert polgármester

Ö n K o r M á n y z A T I  h í r e K

április utolsó hétvégéjén nagyszabású 
rendezvénysorozattal emlékeztek meg 
testvértelepülésünkön, nagysallón a köz-
ség mellett 170 évvel ezelőtt megvívott 
csatáról. A program április 26-án a Hol 
sírjaink domborulnak elnevezésű regioná-
lis történelmi vetélkedővel vette kezdetét, 
amelyet a környező alapiskolák részére 

hirdettek meg. Másnap, a Felvidéki huszár 
hagyományőrző egyesület koszorúzását 
és az emlékműnél történő tisztelgését kö-
vetően a nagysallói tájházhoz várták az ér-
deklődőket, akik a nap folyamán sok más 
mellett a szabadságharchoz kapcsolódó te-
matikus kézműves foglalkozáson és lovas-
bemutatón vehettek részt. A legfiatalab-
bak bekapcsolódhattak a huszár olimpia 
ügyességi gyermekjátékaiba, és természe-
tesen a közös főzés sem maradhatott el a 
bátaszéki és a kondorosi testvértelepülések 
képviselőivel kiegészülve. Magángyűjtők-
kel összefogva állították össze a kiállítás 
anyagát, amelyben korabeli fegyvereket, 
öltözékeket, festményeket, a nagysallói 
csatát bemutató térképeket és más doku-
mentumokat mutattak be a kultúrházban 
juhász gábor helytörténész irányításával. 

A műsorfolyam során bemutatták Kicsin-
di enikő a nagysallói csatával kapcsolatos 
kétnyelvű kiadványát, majd színpadra állt 
a Vadkerti Imre-Derzsi györgy-Kovács 
Koppány alkotta hármas, azaz A három 
királyok, hogy előadják a Tartsd magad, 
nemzetem! – című produkciójukat. április 
28-án, a 11 órakor kezdődő ünnepi isten-
tiszteletet követően Tóth gábor igazgató 
vezetésével verset mondtak a nagysallói 
általános iskolások, a kultúrház színpa-
dán énekelt a szivárvány Asszonykórus, a 
galántai Kodály zoltán Daloskör, de szín-
foltja volt a rendezvénynek Farkas Béla 
tárogatóművész is. A programsorozat az 
emlékmű, és a temetőben lévő sírhely ün-
nepélyes megkoszorúzásával ér véget. (Az 
írás a www.ma7.sk tudósítása alapján ké-
szült.)

Nagysallói csata – 170
bátaszék város  öNkormáNyzata

ElôdEiNk EmlékéNEk példamutató ápolása



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

32019. június 3.

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

Házasságkötés, gyermekszületés, épít-
kezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, 
mind-mind fontos és örömteli, ugyan-
akkor kétségtelenül hivatalos ügyinté-
zéssel is járó események. Januártól már 
minden magyarországi településen, így 
nálunk is elérhető az Önkormányzati 
Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen ke-
resztül online, akár a saját nappalinkból 
is kényelmesen és gyorsan intézhetők az 
önkormányzati hivatali ügyek a hét min-
den napján. Így életünk kisebb-nagyobb 
eseményei és azok adminisztrációs fel-
adatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben keres-
sük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali 
látogatások száma pedig tovább nő éle-
tünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivo-
nat kiállítása, gépjármű- és építményadó 
bejelentés, szociális támogatási kérelem 
benyújtása, szálláshely nyilvántartásba 
vétel, iparűzési adó bevallás és még so-
rolhatnánk azon tevékenységeket, melyek 
általánosan a személyes ügyintézések közé 

tartoznak és automatikusan a hosszú sor-
ban állás jut róla eszünkbe. ez a kép azon-
ban 2019-től teljesen megváltozik, mert az 
Önkormányzati hivatali Portálon keresz-
tül már egyre több ügyet elektronikusan is 
intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a 
vasárnapi ebéd után is. Az e-ügyintézés or-
szágosan egységes ügymenetet biztosít és 
ahogy a személyes ügyfélfogadásnál meg-
szokhattuk, úgy a digitális térben is végig 
vezet minket a jól ismert folyamatokon. 
első lépésben saját magunk beazonosítása 
történik, majd a lakossági és vállalkozási 
ügyintézés kiválasztása, ezt követően pe-
dig a szükséges adatok megadása. Mind-
ezt a legnagyobb biztonság mellett, gyor-
sabban, átláthatóbban és papírmentesen, 
vagyis környezetkímélőbb módon tehet-
jük, mint korábban. 

Az Önkormányzati hivatali Portálon 
keresztül bejelentkezett felhasználók szá-
mos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, 
szociális vagy adóügyet indíthatnak, az 
online űrlappal nem rendelkező ügyek 
esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet 

igénybe venni. Az e-ügyintézést választó-
kat a belépést követően azonosítja a rend-
szer és az űrlapok általános adatai automa-
tikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a 
ráfordított időt. A felhasználók bármikor 
nyomon követhetik az általuk elektroniku-
san indított helyi önkormányzati ügyeket, 
így pár kattintás után megismerhetik a fo-
lyamatok aktuális állapotát és megnyithat-
ják a lementett űrlapokat. A gyorsabb ügy-
intézést támogatja, hogy a lakosság mellett 
a  vállalkozások is kényelmesen teljesíthe-
tik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és 
távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegü-
ket és aktuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati hivatali Portál a htt-
ps://e-onkormanyzat.gov.hu  weboldalon 
érhető el, melyet telepü-
lésünk weboldalán 
is megtalálnak.

Az online elérhető Önkormányzati Hi-
vatali Portál nemcsak magánszemé-
lyeknek, hanem a vállalkozásoknak 
is megkönnyíti a mindennapjait. Az 
e-ügyintézési felületen keresztül az or-
szág bármelyik pontjáról, gyorsan és ké-
nyelmesen intézhetők az önkormányzati 
ügyek. Az elektronikus ügyintézést vá-
lasztók így nemcsak a sorban állás miatti 
bosszankodástól kímélik meg magukat, 
hanem támogatják a papírmentes és kör-
nyezetkímélő ügyintézést is.

egy új vállalkozás elindítása, vagy egy 
meglévő adminisztrációs feladatainak tel-
jesítése mellett nehéz a rohanó hétközna-
pok során még az önkormányzati hivatalt 
is útba ejteni. szerencsére manapság erre 
már nincs feltétlenül szükség, hiszen van 
olyan digitális tér, amelyre belépve egy-
re több helyi hivatali ügy elintézhető. Az 
Önkormányzati hivatali Portálon keresz-
tül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális 

ügyek sora indítható és egyszerűen nyo-
mon követhető. A portál segítségével a 
papír alapú, személyes megjelenést igény-
lő ügyintézés helyett az ország bármely 
pontjáról, bármikor, kényelmesen, online 
is intézhetők akár a magán és vállalkozói 
helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, 
túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés 
kezdeményezhető, gépjármű-, illetve ter-
mőföld adó jelenthető be, valamint helyi/
önkormányzati adó- és értékbizonyítvány 
igénylésre is van mód. A helyi iparűzési 
adó bevallása a portál segítségével szintén 
könnyűszerrel megoldható, függetlenül 
attól, hogy általános vagy ideiglenes tevé-
kenységről van szó. Az elektronikus ügyin-
tézésnek köszönhetően jelentősen megrö-
vidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A 
lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek 
is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbe-
vallással kapcsolatos kötelezettségüket, és 
lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az on-
line rendszerbe való belépést és személyes 

azonosítást követően ismét időt takarít 
meg a rendszer a felhasználónak, ugyan-
is közhiteles nyilvántartásokban meglévő 
személyes adatok már automatikusan ki-
töltve jelennek meg az űrlapokon. Az on-
line ügyintézési felületen közel félszáz kü-
lönféle ügy indítható, többek között ipari 
és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, 
valamint szociális, sőt az Önkormányzati 
hivatali Portálról is közvetlen linken elér-
hető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás 
(epapir.gov.hu) segítségével szinte bár-
milyen egyéb ügy is benyújtható elektro-
nikus úton. A bejelentkezett felhasználók 
bármikor nyomon követhetik az általuk 
indított helyi önkormányzati ügyeket, így 
pár kattintás után megtekinthetik, hol tart 
az adott ügy, illetve az előzetesen már ki-
töltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati hivatali Portál 
az  https://e-onkormanyzat.gov.hu  webol-
dalon és településünk weboldalán is elér-
hető. 

Ö n K o r M á n y z A T I  h í r e K 

iNtézzE öNkormáNyzati ügyEit ElEktroNikusaN!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető 

ÖnKormányzati hivatali Portál

a sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!
öNkormáNyzati ügyEk. miNdENkiNEk. bárhoNNaN.
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Mini Galéria 
Óvodatörténeti 

kiállítás
Megtekinthető 

júniusban

Könyvajánló

Kényszergyilkosság: ez volt a krimi címe, 
de miért is? egy helyzet, amelyből nincs 
kiút. egy apa, aki elveszíti egyik gyerme-
két. Aki a másik gyermekét, és a feleségét 
csak akkor tudja megtartani, ha enged. 
nem is enged, inkább beletörődve teszi, 
amit kérnek tőle. Aztán amikor már nem 
csak ő vadászik, de rá is vadásznak, meg-
menekül attól, hogy a negyedik és egyben 
utolsó, tervezett gyilkosságát is elkövesse. 
Persze ettől azért izgalmasabb, bonyolul-
tabb a történet, de a kényszer itt van jelen. 
És az apának kell cselekednie. Az orosz 
krimi egyik darabja, ajánljuk elolvasásra a 
műfaj kedvelőinek. 

Ünnepi Könyvhét 2019
Varró Dániel Könyvheti író-olvasó talál-
kozó „VARRÓ DÁNIELLEL” – címmel 
tartunk rendezvényt 2019. június 14-n, 
pénteken, 17 órától. A meghívás apro-
pója a szerző: aki szépen butáskodik c. 
könyve! Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Olvasóink!
júniustól ismét kéthetente, szombatonként 
a könyvtár zárva tart:

június 22, szombat zárVA
július 6, szombat zárVA
július 20, szombat zárVA
augusztus 3, szombat zárVA
augusztus 17, szombat zárVA
augusztus 31, szombat zárVA

Köszönjük megértésüket, és egyben tá-
jékoztatjuk kedves olvasóinkat, látogató-
inkat, hogy ettől eltekintve minden más 
tekintetben változatlan nyitva tartással 
működünk.

Faültetés
A jelentkezés már zajlik, kérjük, akinek 
szándékában áll gyermeke, unokája részé-
re fát ültetni, időben jelezze.

ne feledjék: Intézményünk olvasásra ki-
jelölt hely!

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

A múlt havi rövid beszámolómat most 
már néhány konkrétummal tudom kiegé-
szíteni. Összesen 18 tekercs hosszabb-rö-
videbb 8 milliméteres celluloid film lett di-
gitalizálva. Mivel ekkor még külön történt 
a kép és a hang felvétele, sajnos utólag nem 
sikerült mindegyik filmhez megtalálni a 
hozzátartozó magnószalagot: a 18 filmből 
csak hétnek került elő a hangjai is. néhány 
filmnek még be kell azonosítani a készítési 
évét, de a többi 1976-1979 között készült. 
Valamennyi filmnek Trázer János volt az 
operatőre, a stáblistákon feltüntetett segítői 
pedig a következők voltak ábécé sorrend-
ben: Aradi István, Bihari Endre, Hajdu 
István, Kasziba Amália, Kiss László, Mé-
száros Mihály, Simon Zoltán, Solymár 
Ottóné, Trázer Jánosné, Villányi József-
né. A Cikádor újságban megjelent felhí-
vásom után azonnal jelentkezett Schroth 
Ádám és elmondta, hogy az 1960-as évek 
vége felé ő maga is részt vett egy, a kádár 
szakmát népszerűsítő film elkészítésében. 
Annak a filmnek is Trázer jános volt az 
operatőre. A 18 megmaradt filmből 5 is 
a Kádár KTsz-szel foglalkozott, de ezek 
mind 10 évvel később készültek, mint ami-

ben schroth ádám is szerepelt egykor és 
a szöveget is ő mondta magnóra. A Kádár 
szövetkezet fejlődését bemutató, 1979-ben 
készült filmben viszont néhány jelenet sze-
repelt a korábban készültből. sajnos ennek 
a filmnek sincs meg a hangja… A Vicze já-
nos sport Közalapítvány és a Bátaszéki Te-
lepülési Értéktár Bizottság közös összefo-
gásával 2016 óta zajló digitalizálási munka 
utolsó fázisába érkezett. Célunk az, hogy 
ezt a több száz órányi anyagot katalogizá-
lás után elérhetővé tegyük az interneten. 
erre a munkára nyertünk el támogatást 
az önkormányzat civil pályázatán. Bízunk 
benne, hogy idén év végén mindenki szá-
mára elérhetők lesznek ezek a mozgóképes 
emlékek!

Ha valakinek a tulajdonában van báta-
széki témájú celluloid film vagy videoka-
zetta, annak digitalizálását átvállaljuk, 
hogy ezzel is bővüljön Bátaszék mozgó-
képi emlékeinek tára és újabb helyi érté-
keket mentsünk meg az utókor számára!

Rudolf László (Telefon: 06-30-9138714)
Vicze János Sport Közalapítvány

Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság

C I V I L e K

k ö N y v t á r

bátaszék mozgóképi EmlékEi
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Az egyesület április végén közgyűlést tar-
tott, melyen a közeljövő számos program-
jával ismerkedhetett a tagság. ezek között 
kisebb volumenű, de annál szórakoztatóbb 
volt a szekszárdi Deutsche Bühne előadá-
sa, melyen egy kisebb társaság részt vett 
az egyesület tagjai közül. Május 12-én egy 
országos esemény egyik állomásán mé-
rette meg magát tánccsoportunkból ala-
kult alkalmi leánykórusunk. A Landesrat, 
a Magyarországi német Ének-, zene- és 
Tánckarok országos Tanácsa által rende-
zett VIII. Kórus minősítő verseny baranyai 
területi döntőjének helyszíne somberek 
volt. A résztvevő 11 csapat között az alig 
néhány hónapja gyakorló lányok megáll-
ták helyüket. olyan helyi, bátaszéki gyűj-
tésű dalcsokorral álltak elő, mely a zsűri 
számára ebben a formában ismeretlen 
volt, de természetesen elnyerte tetszését. 
A magával ragadó, lelkes, vidám előadás 
betöltötte a teret, elbűvölte a közönséget, a 
zsűritől pedig építő kritika mellett kiemelt 
arany minősítést kapott.

Bátaszéki Német Nemzetiségi 
Tanösvény

Május 19-én szintén országos szintű ese-
mény helyszíne volt városunk: a német 
egyesület és a német Önkormányzat kö-
zös szervezésében került sor a tanösvény 
átadójára. A környező baranyai települé-
sek közül több (pl. somberek is) rendel-
kezik ilyen létesítménnyel, de országo-
san mégsem mondhatni, hogy sok ilyen 
volna. ezek adták az ötletet Wittendor-
fer Ildikónak és gombkötőné Kemény 
Krisztinának, akik a pályázat kiírásakor 
munkához is láttak, melyet az egyesület 
és az önkormányzat, városi és kisebbségi 
egyaránt támogatott. Tanösvény – tanuló 

ösvény... Körbejárva tanulhatunk belőle, 
taníthatjuk az utánunk jövőket, segíthet 
a „Ki vagy Te?” kérdésének megvála-
szolására. Aki ismeri múltját, annak van 
identitása, annak lesz jövője – mondta ezt 
hasonló szavakkal dr. gerner zsuzsanna, 
a Lehrpfad (tanösvény) szakértője, egyete-
mi docens, egykori bátaszéki lakos. Felbe-
csülni sem tudjuk, mi munka áll egy ilyen 
produktum mögött! Az átadó ünnepség 
beszédei egy kis ízelítőt adhattak ebből, 
illetve felvillantották azt a rengeteg hely-
történeti jelentőségű információt, ame-
lyekből az arra legérdemesebbek kerültek 
a táblákra. A létesítményhez méltó volt az 
ünnepség résztvevőinek produkciója is: az 
Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a heimat 
mindhárom korcsoportja. Az ünnepség 
után, a közös, ismertetővel egybekötött 
bejárás Krisztián atya áldásával kezdődött. 
A tanösvény rengeteg interaktív elemmel 
nemcsak puszta információ és olvasni-
való, egyben kihívás, játék, szórakozás is. 
gazdagabb lett általa közösségünk, telepü-
lésünk egyaránt. Várjuk a kedves helybe-
lieket az egyesület további rendezvényein, 
hamarosam a Pünkösdi rétesfesztiválon 
is. A lelkes tánccsoport, illetve vezetőjük 
pedig várja majd az iskolakezdők, kisis-
kolások közül azokat, akik kedvet kaptak 
hasonló, szemet – szívet gyönyörködtető 
műsor létrehozásához.

A tanösvény támogatóinak névsora: a 
németországi szövetségi Köztársaság, a 
Magyarországi németek országos Önkor-
mányzatán keresztül, Bátaszék Város Ön-
kormányzata, Magyar Agrárgazdaságért és 
Élhető Vidékért Alapítvány, Tolna Megyei 
német Önkormányzatok szövetsége egye-
sület, Bhg Alkatrészgyártó Kft., TeTT, ga-
materv Mérnökiroda Bt., Keresztély gyula 

Városi Könyvtár, Birkenbach józsefné, 
edit Biebler, Faidt józsef, gábor zsolt, 
gaszner Ferenc, gombkötő gábor, herin-
ges zsolt, hermesz Antalné, jordán Krisz-
tián, Kalácska Lászlóné, Káldiné Apaczeller 
Veronika, Katzenberger Károlyné, Kürtösi 
Krisztián, Maszler józsefné, Miskei réka, 
Pintér Lászlóné, riglerné stang erika, ro-
hmann györgy, schrothné Molnár zsu-
zsanna, sümegi józsef, szebényi géza, 
szélig ágnes, szőcsné Mayer Éva, Takácsné 
gehring Mária, Tamás gyuláné, Tarjányi 
Pálné, Tóthi jános, Varga györgyné, Vörös 
júlia, Werner Mihály, Wittendorfer Antal-
né, zeyerné hermann henriette. A Báta-
széki német nemzetiségi Önkormányzat 
és a német nemzetiségi egyesület köszöni 
az anyagi támogatásukat, munkájukat, se-
gítségüket.                                                     ESJ

C I V I L e K

NémEt NEmzEtiségi  EgyEsülEt



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

6 2019. június 3.

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

C I V I L e K

b á t a s z é k i  s z é k E l y E k  b a r á t i  k ö r E 

XXII. Sebestyén Ádám székely 
mesemondó versenyt

22. alkalommal rendezte meg a Bukovinai 
székelyek országos szövetsége a sebes-
tyén ádám székely mesemondó versenyt 
március 23-án, nagymányokon. A bá-
taszéki székelyek öt fiatalt neveztek be a 
megmérettetésre. Molnár Pál első helye-
zést ért el, és még kiemelt díjazott is lett. ez 
az elismerés azzal jár, hogy szeptemberben 
ő képviseli Magyarországot a kolozsvári 
főkonzulátuson rendezendő mesemondó 

ünnepségen. emellett a Magyar népme-
se napján (szeptember 30.) a Magyarság 
házában lebonyolítandó népmesegálán is 
részt vehet. szeredi Blanka pedig harma-

dik helyezést ért el. Pécsi Laurát, mint a 
legfiatalabb versenyzőt díjazták. Pomsár 
Anna és Tóth Kristóf dobogós helyezést 
ugyan nem értek el, de ők is értékes és szép 
könyvjutalomban részesültek. gratulálunk 
nekik!

V. Székely Futball Torna
Az V. székely Futball Tornán, mint címvédő 
indult a bátaszéki csapat Dombóváron  ápri-
lis 6-án. A tornán hat település csapata mérte 
össze focitudását, amit Madéfalva nyert meg. 
A tartalékoson felállt bátaszéki csapat az idén 
a negyedik helyet szerezte meg. 

XI. Székelyek Országos 
Borversenye

Tíz év után ismét Bátaszék adott otthont 
a XI. székelyek országos Borversenyének 
április 27-én. A bátaszéki borászok ismé-
telten jól szerepeltek, és a következő helye-
zéseket érték el:

Péter János – Cabernet sauvignon 
2017-es évjáratú bora – arany minősíté-
sű. Cabernet sauvignon 2018-as évjáratú 
bora – ezüst minősítésű. olaszrizling bora 
– bronz minősítésű lett.

Molnár Péter – olaszrizling bora – 
ezüst minősítésű. Cserszegi fűszeres bora 
– bronz minősítésű. Kékfrankos rosé bora 
– bronz minősítést kapott.

Mészáros Endre – olaszrizling bora 
bronz minősítést nyert.

Csiki Béla – Vegyes vörösborát bronz 
minősítésűnek ítélték. 

Molnár Józsefné – Decsiszagos borát 
oklevéllel jutalmazták az ítészek. 

Péter jános elnyerte még „józseffal-
va legjobb bora” díjat is. Az idei évben a 
„Mártonffy Mór nagydíjat” László árpád 
vehette át. Minden résztvevőnek a Báta-
széki Székelyek Baráti Köre vezetősége 
köszöni a részvételt és gratulál az elért 
eredményekhez, valamint további sok si-
kert kíván!                                        Erős János

április 26-28. között a somorjai híd Vegyes-
kar és a Bátaszéki Pedagógus Kórus közös 
tréninget tartott révfülöpön. Az október-
ben somorján megrendezendő koncertre 
készültek az énekkarok, az együtt előadandó 
műveket gyakoroltuk. A hatvan fős  összkar 
hangzása már a próbák alkalmával 
lenyűgöző volt, őszig még bizonyá-
ra sokat fog finomodni e darabok 
előadása. A sok munka mellett ju-
tott idő a baráti beszélgetésekre, já-
tékra és kacagásra. rövid kirándu-
lást tettünk közösen Keszthelyre a 
Festetics kastélyba, ahol az érdekes 
tárlatvezetésnek köszönhetően sok 
új információt kaptunk a Feste-
tics család tagjairól, példaértékű, a 
haza fejlődéséért évszázadokon át 
kifejtett tevékenységükről. A Bala-

ton közelsége lehetőséget adott egy-egy rö-
vid vízparti sétára is. A két énekkar 22 éve 
van baráti kapcsolatban egymással. ebben 
nagyon fontos szerepe van az ilyen közös 
tréningeknek, melyek mindkét kórus életé-
ben a csapatépítésnek meghatározó eleme. 

reméljük, még sokáig tudjuk folytatni ezt a 
hagyományt. Még sokáig tudjuk fenntartani 
azt a hidat, amit énekszóból épített a két 
csoport a Felvidék és az anyaország között. 
Közös énekünkkel megemlékeztünk a felvi-
dékiek kitelepítésének közelmúltban esedé-

kes emléknapjáról is. A történel-
met megváltoztatni nem tudjuk, 
de az ejtett sebek gyógyulásához 
talán picit hozzájárulhatunk.

Köszönjük karnagyainknak: 
Pajor Mártának és németh Im-
rének a felkészítésben végzett 
fáradtságos munkájukat. Kö-
szönjük a Tesco áruházláncnak, 
a rákóczi szövetségnek és Bá-
taszék Város Önkormányzatá-
nak e programhoz nyújtott pá-
lyázati támogatását.             S.P.E. 

vErsENyEztEk a székElyEk

bátaszéki  pEdagógus kórus

balatoN, barátság és éNEkszó
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statisztikai adatok bizonyítják, 
hogy ebben az időszakban történik 
a legtöbb gyermekbaleset, mert 
lazul a fegyelem, mert vakmerőb-
bek, mert senki nem gondolja át, 
hogy egy pillanat alatt baleset vagy 
akár tragédia is történhet. A legy-
gyakoribbak a csonttörések. ha a 
kéz, vagy a felkar, kulcscsont sérül: 
1 hét ún. Pu sín – ez azt jelent, 
hogy nem körkörös a gipsz, utána 

kontroll, majd 6 hét teljes gipsz, De! – a gyermek mozog. ha a láb 
törik, ott már más a helyzet: 1 hét fekvő gipsz, utána kontroll és 6 hét 
járógipsz. Mivel ilyenkor a gyermeknek feküdnie kell, szükség van ún. 
„vérhígító” kezelésre, elkerülendő a vérrögök kialakulását. (ha vérrög 
alakul ki a szervezetben, elzárhat olyan ereket, amik a létfenntartáshoz 
szükségesek ) A gyógyszer injekció formában kerül beadásra – akinek 
a családjában van cukorbeteg, ott könnyű, mert a technika ugyanaz: 
kb.15 fokos szögben (a testhez képest), a szövetekbe kell beadni a 
gyógyszert. (mint a 15 hónapos oltást és bárányhimlő elleni védőol-
tást) – nem izomba! A leggyakoribb testtájék ilyenkor a has – nagy 
a felület, vastag az izom feletti réteg. A csonttörések gyógytartama 
min.6 hét, életkortól függően akár 4 hét is lehet. De! fekvőgipsszel 
nem szabad felkelni, terhelni a végtagot! olyan töréseknél, ahol a 
helyreállításhoz műtét szükséges (lemez vagy csavar) más a helyzet: 
ezekben az esetekben nincs szükség hosszabb fekvésre, szinte azonnal 
terhelhető a végtag.
KÉREM, A NYÁRI SZÜNETBEN IS FIGYELJÜNK A GYERME-
KEKRE, ÉS KERÜLJÜK EL A BALESETEKET! 

dr. Omacht Erika – gyermekorvos

P r o g r A M o K

g y E r m E k E i N k 
E g é s z s é g E

két hét múlva 
itt a Nyári szüNEt

bakElit party
hetedik évadába lépett Bátaszék és a környékének egyik legnépsze-
rűbb rendezvénysorozata, a Bakelit Party. hogy mi lehet a siker titka? 
Összeszedtük nektek azokat az információkat, melyeket vendégeink 
szájából hallottuk az elmúlt időszakban: 1. „nagyon biztonságos ren-
dezvény a Bakelit Party.” Öt tagú belső biztonsági csapatunk felada-
ta, hogy egész éjjel a rendre vigyáz, emellett az épp szolgálatos helyi 
rendőrök minden esetben megtisztelnek minket 2-3 szúrópróba-sze-
rű látogatással a rendezvény biztonsága érdekében. 2. „A rendezvény 
koncepciója, ötlete egyedülálló, és kifejezetten Bátaszék város vendég-
körének igényeihez szabott.” este 10 és éjjel 2 óra között a 80-90-es 
évek legjobb dalai szólnak a 30-40-50-es korosztály örömére. Éjjel 2 
és 4 óra között pedig a fiatalabb korosztály nagy kedvencei, a legújabb 
slágerek, mixek kerülnek terítékre. ez megfelel annak a sok éves ha-
gyománynak, hogy az idősebb korosztály szeret korábban érkezni, 
míg a 18-25 éves vendégkör később csatlakozik hozzánk, meghozva 
az új lendületet a bulinak. Most már Téged is szeretettel várunk! nincs 
több kifogás!                                                                                  Üdv: Norbi!

CYTO PREV
EGÉSZSÉGNAP

Bátaszék Védőnői szolgálat
2019. június 13. 14. és 20. 9.00–14.30 óráig

Bátaszék, Budai u.61.

INGYENES VIZSGÁLATOK: 
RÁKSZŰRÉS
•	 cytológiai kenetvétel a méhnyakról
•	 kétkezes tapintásos vizsgálat (méh, petefészek állapota)
•	 az emlők tapintása
•	 a szájüreg vizsgálata
•	 bőrdaganatszűrés

Térítéses vizsgálatok – Térítési díj: 2500 Ft
SZÍV- és ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK 
RIZIKÓFAKTORAINAK SZŰRÉSE
•	 testsúly, testmagasság, haskörfogat mérése
•	 testzsír, testtömegindex (BMI) 
 meghatározása
•	 vércukormérés
•	 a vér teljes koleszterinszintjének mérése
•	 vérnyomás- és pulzusmérés

A vizsgálatokat dr. TóTh János nőgyógyász-onkológus 
főorvos és a Cyto-Prev Kft. munkatársai végzik.

Minden kedves érdeklôdôt 
szeretettel várunk!
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újabb hazai, piacvezető pénzinté-
zettel bővült a labdarúgó utánpót-
lást támogatók köre Bátaszéken. A 
megállapodás május elején szüle-
tett meg és a nyári táborozás, va-
lamin a toborzó nap költségeinek 
csökkentése mellett az utánpótlás 
korosztályok mindennapi kiadá-
sainak fedezésére szolgál majd a 
támogatás összege. A megállapo-
dást a helyi oTP fiók vezetője, Ma-
chán-Kiss gyöngyi és a Bse elnök 
helyettese-utánpótlás edzője, Var-
jas zoltán írta alá. A megállapodás 
értelmében az összes korosztályos 
mezre felkerül a mindenki által 
jól ismert pénzintézeti logo, vala-
mint a rendezvényeken egy tábla is 
hirdetni fogja az együttműködést. 

Az egyesület uP vezetője Tóbi István 
is örömmel fogadta, hogy új támogató 
sorakozott fel a labdarúgás mögé váro-
sunkban, hiszen egy ilyen vezető intézet 
jól meggondoltan, előre tervezve áll kü-
lönböző események, szervezetek mögé 
és reméli, hogy a most aláírt egyezmény 
egy hosszú távú megállapodás első 
lépése. Az immár negyedik alkalom-
mal megrendezésre kerülő nyári tábor 
augusztus 12 és 16 között zajlik majd. 
A pályán több korosztály az uP edzők 
irányítása alatt technikai, erőnléti és tak-
tikai képzésben részesül majd. e mellett 
a szülőknek dietetikus tart majd kifeje-
zetten a sportos étrendhez kapcsolódó 
előadást, és tervezik egy nB-I-s edző és/
vagy játékos meghívását is a fiatalok mo-
tiváltságát segítve elő.

V É D ő n ő K

v é d ô N ô i  s z o l g á l a t

Manapság egyre többet hallunk a fény-
védelem fontosságáról, ami a kisgyer-
mekek számára fokozottan érvényes. 
Az ő bőrük vékonyabb, így sokkal ér-
zékenyebbek a napfény káros hatásai-
ra. sajnos sok szülőben fel sem merül, 
hogy a gyermekeket is veszélyezteti a 
bőrrák. egy amerikai szakember szerint 
a gyermekkori daganatos megbetegedé-
sek 3 százaléka a bőrt érinti, míg a 15-
19 éves korosztálynál ez az arány  6%-ra 
nő. Fél éves kor alatt mindenképp ke-
rülni kell a direkt napfényt, ekkor még 
a napfényvédő szerek használata sem 
javasolt. Ilyenkor félárnyékos helyen kell 
levegőztetni a babát. 11 és 15 között, ami-
kor a legerősebb a sugárzás és legmelegebb 
az idő, ne vigyük a kicsiket sétálni. nekik 
ugyanis még annyira kevés a szervezetük-
ben a melanin, vagyis az a vegyület, mely 
a bőr, a szem, a haj pigmentációját adja 
és véd minket a káros sugaraktól, hogy a 
bőrük rendkívül érzékeny a napra.  ne 
legyen a gyerkőc meztelenül vagy csak kis 
pelenkában. Mindenképp adjunk rá vala-
mi vékony kis napozó ruhát, illetve széles 
karimájú kalapot. ha nem megoldható fi-
zikai módszerekkel a fényvédelem, akkor 
6 hónapos kor alatt is fényvédő krémet 
kell használni (mivel nincsenek a fényvé-

dők káros hatásait igazoló tanulmányok, 
egyesek megkérdőjelezik, hogy bármilyen 
hatásuk lenne a csecsemőkre. Abban azon-
ban mindenki egyetért, hogy ha más mód-
szerrel nem lehet védeni őket, akkor min-
denképpen fényvédőt kell alkalmazni!). 6 
hónapos kor után olyan krémet, spray-t 
használjunk amely, minimum sPF 30-as 
faktorú és vízálló, valamint véd az uVA és 
uVB ellen is. A fényvédőt már 20-30 perc-
cel azelőtt kenjük fel, hogy nap érné a baba 
bőrét, ugyanis ennyi idő kell ahhoz, hogy 
megfelelően hasson. Érdemes strandolás 
esetén 2-3 óránként újra alkalmazni. A 
tipegőknél, óvodásoknál jóval nehezebb 
feladat lehet a fényvédelem azért, mert 
többet mozognak, szaladgálnak, játszanak 

a szabadban, nem maradnak árnyék-
ban, és sokszor nem szívesen viselnek 
napszemüveget vagy kalapot. ebben az 
életkorban nyugodtan alkalmazhatunk 
fényvédő krémet, de ne feledjük, hogy 
ez csak egy a számos védelmi eszköz 
közül – sajnos, az árnyékos helyre való 
behúzódást vagy a megfelelő ruházat 
viselését sok szülő elfelejti. Azonban 
a megfelelő szokások kialakítása na-
gyon fontos a kicsiknél, hiszen ezzel 
nemcsak a bőrüket védhetjük meg (és 
ezzel csökkenthetjük a későbbi súlyos 
betegségek kialakulásának esélyét), de a 

gyermekkori jó szokások akár életünk vé-
géig is megmaradhatnak. ha a gyermekünk 
bölcsődébe, óvodába, családi napközibe jár, 
mindenképpen kérdezzünk rá, hogy beke-
nik-e a kicsiket, mielőtt a szabadba viszik 
őket játszani, illetve szükséges-e fényvédő 
krémet vinnünk neki. Felnőttként is vigyáz-
zunk magunkra. A napfényvédő készítmé-
nyek használata nálunk is szükséges. ha 
lehetséges kerüljük a napon való tartózko-
dást 11 és 15 óra között. Fontos, hogy meg-
előzzük a bőr leégését! Élvezzük a nyarat, a 
napsütést, töltekezzünk fel energiá val a téli 
hidegre, de óvjuk testünket, és csak kellő 
óvatossággal fürdőzzünk a napfényben. 

Nagy Kitti Zsuzsanna – védőnő

a NapvédElEm foNtossága

bsE–otp
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g o n D o z á s

Bár a jó idő még csak nyomokban mu-
tatja meg szépségeit és lehetőségeit a ha-
marosan az iskolatáskát a sarokba elhajító 
nebulóknak, de érezhető az utcán össze-
találkozva a diákok szemében a vágy a ta-
nítás végére, a szabadságra. sokan tapasz-
taltuk tanulmányaink során, hogy nem 
csak estére és a hét végére fáradtunk el 
mentálisan, hanem bizony a tanév végére 
is kimerültünk, amikor nem csak a ce-
ruzánk és radírunk kopott meg, hanem a 
lelkesedésünk is. ez nincs másképp most 
sem: hamarosan véget ér a 2018/2019-es 
tanév, amely, valljuk be felszabadító érzés-
sel tölt el sok gyermeket és pedagógust is, 
hiszen szükség van kicsiknek és nagyok-
nak, fiataloknak és kevésbé fiataloknak az 
aktív pihenésre, a feladatok elengedésére, 

a sok alvásra, az „én” előtérbe helyezésé-
re és a testi megnyugvást követően a lel-
ki feltöltődésre is. sokszor tapasztalható, 
hogy a gyermekek a szünidőben nem tar-
talmasan töltik el a rájuk szakadt szabad-
ságot, nem aktívan és termékenyen töltik 
a nyarat, hanem a szobájukba rejtőzve, a 
virtuális világ fogságába esnek. gyakran 
osztálytársaikkal, barátaikkal hónapokig 
nem találkoznak, az évnyitón látják, hogy: 
„sanyi mekkorát nőttél, milyen barna lett 
a bőröd, és mély a hangod!” vagy  „Bet-
ti, milyen csinos lettél, sokkal hosszabb 
a hajad!”. gondoljunk vissza a saját vagy 
akár a szüleink gyermekkorára! Amikor 
szöcskét fogtunk befőttes üvegbe, amikor 
„gumiztunk”, hullahopp karikáztunk, ki-
dobóztunk, fogócskáztunk, középcicáz-

tunk, bicikliztünk vagy közösen a család-
dal nyaralni mentünk. nem volt sem okos 
telefon, sem tablet, sem lap top sem egyéb 
más kütyü. Mi voltunk, és egy percig nem 
unatkoztunk, mert mindig volt mit tenni, 
mert ott volt egy jó öreg barát a fejünkben, 
amihez mindig fordulhattunk: a fantázi-
ánk! Ami sosem hagyott cserben minket. 
engedjük, hogy a gyermekeink fantáziája 
is a gyerekkel együtt, valóságos tapasz-
talások útján fejlődjön! szeretessük meg 
velük az olvasást, a közös játékokat, prog-
ramokat, a közös „MI”-t! hiszen ezeket az 
éveket nem tudjuk visszahozni! Bármi pó-
tolható ezen a világon, csak az idő nem. A 
közösen eltöltött idő nem. Mindig legyen 
időnk egymásra, a másik meghallgatásá-
ra, a közös nevetésekre vagy sírásokra! 
nagyapám szavaival élve: „Mert ha mást 
nem adtál, csak példát mutattál, akkor 
már mindent megadtál.” A Család- és 
gyermekjóléti szolgálat munkatársainak 
nevében kívánok mindenkinek sok sikert 
az utolsó hajrában, egy jobb jegy megszer-
zését valamennyi tantárgyból és aktív, tar-
talmas kikapcsolódást a szünetben!

Pécsi Edit – családsegítő

A gondozási Központ Család- és gyer-
mekjóléti szolgálata az idei nyáron is nyá-
ri játszóházi programokat szervez, amelyre 
minden érdeklődő gyermeket (6-14 éves 
korig) szeretettel várunk. Azoknak a gyer-
mekeknek a részvételére is számítunk, akik 
nem állnak kapcsolatban a szolgálattal. 

A programokra 2019. június 14-ig a 
Gondozási Központban Bátaszék, Budai 
u. 21. szám alatt lehet jelentkezni. 

Kerékpár túrákon való részvétel feltétele, 
hogy a gyermek tudjon kerékpározni és le-
gyen bicaja. A túrákra a szülőket is várjuk!

A programok lebonyolításában, az ön-
kéntes segítők jelentkezésére is számítunk!

A buszos kirándulásokra korlátozott 
számban tudunk jelentkezéseket elfogadni.

Programterv
2019. június 21. Bátaszék Tanuszoda – vízi játékok
2019. június 28. Baja – Kiserdő Kalandpark látogatás
2019. július 5. mentő, rendőrség és tűzoltóság játékos ismertető foglalkozásai
2019. július 12. Bicikli túra a Molyhos tölgyhöz, számháború
2019. július 19.  Kirándulás gyulajra a vadrezervátumba
2019. július 26. Kirándulás zsályaligetre az Élményparkba
2019. augusztus 2. Kutya terápiás foglalkozás és katonai bemutató
2019. augusztus 9. Kézműves foglalkozás, főzés
2019. augusztus 16. Bonyhád élményfürdő látogatás
2019. augusztus 23. Mórágy biciklitúra, sziklamászás, kötélpálya, szalonnasütés, ve-

télkedők
A program változtatás jogát fenntartjuk! 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai Pécsi Edit – családsegítő

V a k á c i ó
g o N d o z á s i  k ö z p o N t

Nyári Játszóház

láttam a napot, súgta a szélnek:várnak a tavak, csónakok, stégek.és tényleg a táblán virul egy szó,Csupaszín betűkkel: vaKáCió!(Andók Veronika: Vakáció, részlet)
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XXVIII. Országos 
Táncművészeti Fesztivál 

A Táncpedagógusok országos szövetsé-
gének rendezésében került sor az idén, 
március 9-én a XXVIII. országos 
TánCMŰVÉszeTI FeszTIVáL elődön-
tőjére szekszárdon, melyen a Bátaszéki 
Kanizsai Dorottya általános Iskola Alap-
fokú Művészeti Iskolájának Moderntánc 
Tagozata két csoporttal vett részt és egy 
I., egy II. és egy III. helyezéssel továbbju-
tott a döntőbe. A XXVIII. országos juni-
or Táncművészeti Fesztivál döntője május 
11-én került megrendezésre Budapesten 
rangos zsűri előtt, ahol az Alapfok 2-3. 
évfolyam mozdulatművészet kategóriában 
III., az Alapfok 3-5. évfolyam moderntánc 
kategóriában III. és kortárstánc kategóri-
ában III. helyezést ért el. Felkészítő tanár: 
Hitter Zsolt.                                            HZS

Atlétika
2019. május 9-én, szekszárdon rendezték 
meg a III. és IV. korcsoportos megyei atlé-
tikaversenyt. A Bátaszéki Kanizsai Doroty-
tya általános Iskolát 9 tanuló képviselte. 
sajnos az időjárási viszontagságok megne-
hezítették atlétáink dolgát, viszont nagyon 
szép eredmények születtek. A versenyző-
ink többsége utoljára állhatott iskolánk 
színeiben a rajthoz, mivel közülük többen 
8. osztályosok. 

Eredmények
Sörös Petra: magasugrás 4. hely. Zoltán 
Nóra, Tihanyi Hanna, Szabó Dalma, Sü-
kösdi Daniella: 4×600 m 2. hely. Dénes 
Kevin: 300 m 3. hely. Ligeti Ákos, Dénes 
Kevin, Folland Ervin, Berényi Szilvesz-
ter: 4×100 m 5. hely. Folland Ervin: súly-
lökés 5. hely

gratulálunk az idei tanév utolsó atlétika 
versenyen való munkáért és szereplésért!

Futball
2019. április 15-én, 1-2. osztályos labdarú-
góink a megyei diákolimpiai döntőn vettek 
részt. Ide a megyei döntőbe egész Tolna 
megyéből csak hat csapat juthat. Dom-
bóvár, Tevel, Paks, hőgyész, szekszárd 
gyakorló mellett iskolánk csapata volt a 
hatodik résztvevő. sajnos az első mérkő-
zésen a későbbi győztes (Pakstól) veresé-
get szenvedtünk. Csoportunk második 
tagját, Dombóvárt 3:1-re legyőztük, így a 
helyosztón a harmadik helyért hőgyész 

csapatával játszottunk. Csapatunk ezen a 
mérkőzésen játszott a legjobban és 0:1-ről 
8:1-re győztünk hőgyésszel szemben, így 
Paks, Tevel mögött harmadik lett csapa-
tunk. A csapat tagjai voltak: Botos Bence, 
Cser Bence, Verhás Péter, Wágner Balázs, 
Demény zoltán, erős gellért, Indrich 
Krisztián, Papp zsolt

2019. április 16-án 3-4. osztályos labda-
rúgóink is, hasonlóan az 1-2. osztályosok-
hoz, bejutottak a megyei diákolimpiai dön-
tőbe. Bonyhád, Dombóvár, Paks, Tamási, 
szekszárd – garay mellett Bátaszék csapa-
tával volt meg a hat iskola. Csapatunk az 
ötödik helyet szerezte meg. A csapat tagjai 
voltak: heberling Dániel, Bárdos erik, ha-
raszti Viktor, horváth Levente, Temesvári 
Dávid, Farkas noel, Lengyel ákos, gon-
dos zoltán és hauwasser Menyhért.

Többpróba
április 26-án a II. korcsoportos tanulóink 
részt vettek a szekszárdon megrendezésre 
került többpróba versenyen. A szekszárd 
városkörnyéki csapatok 60m–es futásban, 
kislabdahajításban és távolugrásban mér-
ték össze erejüket. A fiúk versenyében csa-
patunk az 1. helyen végzett. A csapat tag-
jai: Bakó Bálint, Kuti Csaba, Puskás Donát, 
elekes Máté, heberling Dániel, szabó Bar-
nabás. Az egyéni versenyben Bakó Bálint 
szintén arany érmet szerzett. A lányok csa-
patban a 2. helyen végeztek. A csapat tag-
jai: rácz nóra, Kollár Lilla, hefner zsófia, 
Matejcsek Míra, Papp Kata, Verhás Kata. 
ezzel mindkét csapatunk kivívta a megyei 
versenyen indulás jogát. A május 8-án ren-
dezett megyei döntőn kis változtatásokkal 
csapataink ismét versenybe szálltak. A 
színvonalas rendezvényen versenyzőink 
csapatban mindkét nemben az 5. helyen 
végeztek. Csapattagok: rácz nóra, Kol-
lár Lilla, hefner zsófia, Matejcsek Míra ,  
Papp Kata, hegedűs Mirjam, Bárdos erik, 
Bakó Bálint, Kuti Csaba, Puskás Donát, 
elekes Máté, haraszti Viktor. gratulálunk!

Medvematek
Május 12-én Pécsett voltunk szabadtéri 
matematika versenyen. A verseny peda-
gógiai célja a matematika népszerűsítése 
az 5-12. évfolyamos korosztályban és a 
felnőttek körében is, továbbá lehetőség 
biztosítása arra, hogy a résztvevők ösz-
szemérjék matematikai tudásukat. ezen 
túlmenően cél a résztvevők egészséges, 
mozgásban gazdag életmódra nevelése, 
együttműködési (kooperációs) készségeik 
fejlesztése és a matematika élményszerűvé 
tétele. A verseny négy diákkategóriában 
zajlik, a kategóriák az alábbi korcsoporti 
beosztás szerint különülnek el: medvebocs 
– 5. osztályos és 6. osztályos nem tagozatos 
diákok; kismedve: 6. osztályos spec. mat. 
tagozatos, 7. osztályos és 8. osztályos nem 
tagozatos diákok; nagymedve: 8. osztályos 
spec. mat. tagozatos, 9. osztályos, nulladik 
évfolyamos és 10. osztályos nem tagoza-
tos diákok, jegesmedve: 10. osztályos spec. 
mat. tagozatos, 11. és 12. osztályos diákok. 
A diákkategóriákon túl a felnőttek számá-
ra két kategóriát hirdettek: normál (ursa 
Minor): általános iskolai tanárok, illetve 
matematikában kevésbé jártas vagy hobbi 
szinten művelő felnőttek számára; kiemelt 
(ursa Maior): középiskolai matematikata-
nárok, matematika vagy ahhoz kapcsoló 
szakterületű egyetemi hallgatók, illetve 
matematikával foglalkozó szakemberek 
számára. A zsolnay negyedben, nagyon 
szép környezetben rendezték meg a 2019-
es pécsi Medve szabadtéri Matekversenyt. 
Iskolánkat négy csapat képviselte medve-
bocs kategóriában. Kb. 1200 diák és felnőtt 
versenyzett. huszonkét állomás várt ránk 
izgalmas, logikai feladványokkal. négy és 
fél óra állt rendelkezésre a feladatok meg-
oldására, miközben több kilométert kellett 
menni az állomások között. Bronzmed-
ve, ezüstmedve, aranymedve fokozatokat 
lehetett elérni. Mind a négy csapatunk 
ezüstmedve minősítést kapott. Az egyik 
csapat tagja Köbli Ágnes, Szilágyi Patrí-
cia, Szilágyi Szabolcs, a másik csapat Pa-
tonai Laura, Kiss Ingrid, Szabó Fanni, a 
harmadik csapat Sörös Petra, Schön Pan-
ka, Csendes Marcel, a negyedik Bacher 
Martin, Szabó Bence, Puskás Roland 
tanuló. nagyon jól érezte magát minden-
ki, bár kicsit elfáradtak a versenyzők. Tar-
talmas volt a nap és jövőre reméljük, még 
több csapattal tudunk menni.                      

Matematika munkaközösség

d o r o t t y á s  h í r E k
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Rövid  hírek 

A Baján március 13-án rendezett Regioná-
lis Kamaraversenyen kiemelt arany minő-
sítést nyert a szekszárd Klarinét Kvartett, 
amelynek tagja volt Török Ramóna 10.A 
osztályos gézás tanuló is. április 13-án és 
május 11-én a Táncpedagógusok országos 
szövetsége megrendezte a XXVIII. Orszá-
gos Táncművészeti Fesztiválok országos 
döntőit Budapesten. Biró Laura és Győri 
Petra 10.A osztályos tanulók az ifjúsági 
korosztályosok között a modern táncban 
a csoportos és páros kategóriában is II. 
helyezést értek el. Mindketten a bonyhádi 
Art Kontakt Tánctagozaton szarvas szilvia 
Mónika tanárnő tanítványai. A junior kor-
osztályosok között a modern táncban és a 
kortárs táncban is a csoportos kategóriá-
ban III. helyezést értek el a gézás kisgim-
nazisták: Káldi Enikő, Polt Ádám (7.A), 
Lisztes Luca és Szabó Kinga (8.A). ők a 
Bátaszéki Kanizsai Dorottya általános Is-
kolában működő Alapfokú Művészeti Is-
kola tánctagozatán tanulnak hitter zsolt 
tanár úr vezetésével. A Föld napja alkal-
mából a Bátaszéki gondozási Központ 
„Bogárszemmel” címmel rajzpályázatot 
hirdetett a bátaszéki iskolásoknak.  skor-
day gabriella tanárnő tanítványának, Le-
helvári Dániel Sándor 8.A osztályos gézás 

tanulónak a rajza I. helyezést ért el. április 
30-án Bonyhádon, a solymár Imre Váro-
si Könyvtárban rendezték meg a „Múltba 
néző” megyei történelmi verseny dön-
tőjét. Az idei esztendőben a reformáció 
volt a téma. Az előzetes forduló alapján 
iskolánkból 5 főt hívtak meg a döntőbe, 
mindannyian végzős diákok: Fodermayer 
Eszter I. helyezést ért el, Biró Ágnes II. és 
Tanner sára V. lett. Versenyzett még Fara-
gó Fanni és Kiss Boglárka is. Felkészülésü-
ket dr. somosiné Kispál gabriella tanárnő 
segítette. A tavaszi vizsgaidőszakban újabb 

nyelvvizsgák születtek. Biró Ágnes (12.A) 
megszerezte a német nyelvi felsőfokú 
nyelvvizsgát, Dobai Bettina (12.B) pedig 
az angol nyelvi középfokú nyelvvizsgát. 
április 29-én és 30-án a 10. B osztály Pé-
ter Péter tanár úr vezetésével tanulmányi 
kiránduláson vett részt. Megtekintették 
Mohácson a szent Miklós vízimalmot, ha-
józtak a Dráván, ahol kormorán kolóniát 
is láttak a folyó egyik szigetén, meglátogat-
ták a siklósi várat, majd vidám fürdőzéssel 
zárult a program a siklósi fürdőben. Május 
13-án az oktatási hivatal által szervezett 
természettudományos mérésben vettek 
részt a 10.A osztály tanulói. Május 6-tól 
17-ig rendben lezajlottak az írásbeli érett-
ségi vizsgák (magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem, angol nyelv, né-
met nyelv, biológia, informatika és kémia 
tantárgyakból). A szaktanárok által kijaví-
tott és értékelt dolgozatokat június 3-án te-
kinthették meg az érettségizők. A II. géza 
gimnázium tanulói is részt vettek az Or-
szágos Kompetenciamérésekben: május 
22-én a 8. osztályosok német és angol nyel-
vi, május 29-én a 8. és a 10. évfolyamosok 
szövegértési és matematikai felmérést írtak.  
Május 17-19-ig a 11.AB osztály tanulmányi 
kirándulásra ment a Felvidékre. osztályfő-
nökük, sümeginé Bátai Margit tanárnő, va-
lamint sümegi józsef igazgató úr kíséretével 
felmentek a visegrádi várba, megtekintették 
az esztergomi bazilikát, ellátogattak Lévára, 
majd nagysallóba. Történelmi és művé-
szettörténeti ismeretekkel gazdagodva tér-
tek haza. A szegedi Bendegúz Akadémia 
által szervezett országos Tudásbajnokság  
szekszárdi megyei döntőjébe anyanyelv 
tantárgyból dr. somosiné Kispál gabriel-
la tanárnő 8.A osztályos tanítványai közül 
hatan is bejutottak, közülük Appl Zsóka 3. 
helyezést ért el. 

Ballagás 
A végzősök számára a hagyományoknak 
megfelelően zárult a tanév utolsó hete. Má-
jus 2-án délután a gimnázium aulájában 
szerenádot adtak a nevelőtestület tagjai-
nak. Május 3-án a „bababallagáson” vi-
dám mókázással, játékkal vettek búcsút a 
gyermekkortól, az iskolás évektől. Május 
4-én reggel szép, napos időben, feldíszítve 
fogadta az alma mater a ballagókat és a ven-
dégeket. A végzősök, a 12.A (osztályfőnö-
kük schrothné Molnár zsuzsanna) és 12.B 

(osztályfőnökük Pálffy Pál) osztály tanulói 
először a tanári szobában, szűk körben kö-
szöntek el nevelőiktől. A jelképes utolsó 
csengőszóra végigballagtak még utoljára a 
jól ismert termeken, elbúcsúzva a fiatalabb 
iskolatársaktól is. Az ünnepély kezdetén 
Somosi Szabolcs, Sikabonyi réka és Cser-
venka Fanni átadta az iskolazászlót a 11.AB 
osztályosok képviselőinek, Kovács róbert-
nek, gaál Dorottyának és Korsós rebeká-
nak, majd a ballagók nevében Tanner sára, 
Pataki róbert, valamint Reisz Alíz és Szabó 
Bálint Richárd megkoszorúzták névadónk, 
II. géza király domborművét. A búcsúzta-
tó osztályok ( a 10.B és a 11.AB) köszöntő-
jét előadták: Renkecz Roxána, Szilágyi Lili, 
Bárdos Antónia, zongorán kísért Gáll Kris-
tóf (8.A). Összeállította Prantner Béla tanár 
úr. A végzősök műsora következett. szere-
peltek: Wahl Veronika, Draskovits Vencel, 
Csankó Dorottya, Sikabonyi réka, Fóti Alex 
László, szabó Bálint richárd. Összeállítot-
ta schrothné Molnár zsuzsanna tanárnő. 
sümegi józsef igazgató úr ünnepi beszé-
dét követően sor került az iskolai jutalmak 
átadására az arra érdemes tanulóknak. 
Könyvjutalomban részesült a 12.A osz-
tályból jó tanulmányi eredményéért, angol 
nyelvből előrehozott középszintű érettség-
ijéért és komplex középfokú nyelvvizsgá-
jáért Wahl veronika, győri bettina, Kiss 
eszter, valamint Prucs ákos andrás, aki 
ezen felül angol nyelvből felsőfokú írásbeli 
nyelvvizsgát is szerzett. nagy ákos tomaj 
jó tanulmányi eredményéért, német nyelvi 
előrehozott emelt szintű érettségijéért, an-
gol nyelvi középfokú komplex nyelvvizsgá-
jáért, valamint a sportban (karate, futball) 
elért kiváló eredményeiért, Kaszás zénó 
jó tanulmányi eredményéért, informatika 
és német nyelvi előrehozott középszin-
tű érettségijéért, angol nyelvi középfokú 
komplex nyelvvizsgájáért, Csankó doroty-
tya jeles és jó tanulmányi eredményéért, 
példás magatartásáért, szorgalmáért, angol 
nyelvi középszintű előrehozott érettségijé-
ért, közösségi munkájáért, Faragó Fanni 
jeles és jó tanulmányi eredményéért, pél-
dás magatartásáért, szorgalmáért, előreho-
zott középszintű informatika érettségijéért, 
angol nyelvi középfokú komplex nyelvvizs-
gájáért, a Curie Környezetvédelmi Verseny  
országos döntőjében való szerepléséért, 
draskovits vencel jeles és jó tanulmányi 
eredményéért, informatikából előrehozott 

g é z á s  h í r E k
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középszintű érettségijéért, német nyelvi 
középfokú komplex nyelvvizsgájáért, a Cu-
rie Matematikaversenyben elért országos 
helyezéséért, az „olvass velünk” irodalmi 
verseny országos döntőjében szereplő csa-
pattal szerzett második helyéért érdemelte 
ki a könyvjutalmat. Jutalomkönyvet ka-
pott a 12.B osztályból Cservenka Fanni 
a gimnáziumi tanulmányai alatt tanúsított 
példamutató magatartásáért és kitartó szor-
galmáért, valamint Fóti alex lászló angol 
nyelvi középfokú komplex nyelvvizsgájá-
ért, az osztályközösségért végzett négyévi 
munkájáért és a Tudományos Diákkörben 
végzett tevékenységéért. Pálffy Pál tanár 
úr ezt követően átadta a Szűcs Péter-díjat, 
melyet idén sörös noémi 12. B osztályos 
tanuló nyert el. noémi tanulmányai során 
példás magatartást és kitartó szorgalmat ta-
núsított. Iskolánk kitűnő úszója, számtalan 
versenyen vett részt sikeresen. Többszörös 
megyei bajnok hátúszásban. 2018-ban és 
2019-ben képviselte sikeresen iskolán-
kat és megyénket a Diákolimpia országos 
döntőjében. A Bse úszószakosztályának 
kiemelkedő munkát végző tagja. A helyi 
versenyek lebonyolításában rendszeresen 
közreműködik, mint versenybíró. A Vicze 
jános sport Közalapítvány által alapított 
„Bátaszék város jó tanuló-jó sportoló-
ja”- díjat Pomsár szilvia adta át az idei dí-
jazottnak, somosi szabolcsnak, aki kitűnő 
és jeles tanulmányi eredményei, országos 
és megyei tanulmányi versenyeken elért 
eredményei mellett gyermekkora óta aktí-
van sportol. hosszú éveken keresztül a Bse 
karateszakosztályában edzett. 2013-ban a 
WADo-KAI magyar bajnoki címét nyer-
te el, európa-bajnoki második helyezéssel 
is büszkélkedhet. Máig az úszószakosztály 
tagja, emellett a gimnázium futball- csapa-
tának lelkes szervezője és egyik legaktívabb 

játékosa. A Bátaszéki Német Nemzetiségi 
Önkormányzat nevében schäfer István 
könyvutalványt adott át Biró Ágnesnek és 
Somosi Szabolcsnak. biró ágnes jó tanul-
mányi eredménye mellett az idegen nyelvek 
tanulása terén nyújtott kimagasló teljesít-
ményt. német és angol nyelvből jeles emelt 
szintű előrehozott érettségit szerzett, angol 
nyelvből felsőfokú komplex nyelvvizsgát, 
német nyelvből középfokú komplex nyelv-
vizsgát szerzett. A két kötelező idegen nyelv 
mellett szabadidejében franciául is tanult. 
somosi szabolcs is kiemelkedő munkát 
végzett az idegen nyelvek tanulásában. An-
gol és német nyelvből középfokú komplex 
nyelvvizsgát szerzett, német nyelvből jeles 
előrehozott középszintű érettségivel ren-
delkezik. Két alkalommal is részt vett a 
bonyhádi Petőfi sándor evangélikus gim-
názium által szervezett „glasperlenspiel” 
német országismereti és kultúrtörténeti 
versenyen, amelynek országos döntőjében 
először 12. majd 1. helyezést ért el. Évek óta 
hagyomány a II. géza gimnázium ballagá-
si ünnepélyein, hogy Bátaszék Város Ön-
kormányzata nevében városunk polgár-
mestere megjutalmazza a ballagók közül 
azokat a tanulókat, akik a gimnáziumi éve-

ik alatt kulturális, művészeti tevékenysé-
gükkel gazdagították Bátaszék város életét. 
Dr. Bozsolik róbert az idei évben Máthé 
Krisztiánnak és Szabó Bálint Richárdnak 
adta át a jutalmat. máthé Krisztián nyolc 
éven keresztül volt a bátaszéki zeneiskola 
tagja. Maul Péter, majd Kolozsvári gábor 
tanár úr tanította trombitálni, és hamaro-
san az Ifjúsági Fúvószenekar mellett rövid 
ideig működő kis zenekarban zenélt. A 
zenekari táborokban szerzett tapasztalatai 
éretté tették, hogy bekerüljön a Bátaszéki 
Ifjúsági Fúvószenekarba, amellyel rend-
szeresen fellépett helyi rendezvényeken, 
például az orbán-napokon, majálisokon, 
rétesfesztiválokon, géza-napi felvonuláso-
kon. emellett vidéki fellépésekre is eljutott 
a zenekarral, ezzel is öregbítve városunk 
hírnevét. zenei tevékenysége mellett a 
gimnáziumban is mindig számíthattunk 
a segítségére. osztályműsorok alkalmával 
ő koordinálta a hangosítást, biztosította 
a zenei aláfestést. Készségesen, hozzáértő 
módon segített iskolai rendezvényeken is 
a technikai háttér összeállításában, keze-
lésében. hosszú évekig gyermektűzoltó-
ként, majd pedig önkéntes tűzoltóként is 
tevékenykedett a városban. szabó bálint 
iskolánk irodalmi életének oszlopos tagja. 
Kitűnt szavaló tehetségével: több szavaló-
versenyen is részt vett szép eredményeket 
elérve. A megyei géza-napi szavalóver-
senyeken minden évben elnyerte a díjak 
valamelyikét. Az „Én Pannóniám” Kár-
pát-medencei szavalóversenyen két al-
kalommal szerepelt, egyszer első, egyszer 
pedig második helyezett lett. A gimnázi-
umi tanulmányait jó eredménnyel, példás 
magatartással és szorgalommal teljesítette. 
A géza-gálákon, városi rendezvényeken 
több alkalommal örvendeztette meg a kö-
zönséget emlékezetes versmondásaival. 

1993 óta ítéli oda a gimnázium tantestüle-
te a „PRO EMINENTE LABORE”-plaket-
tet a gimnáziumi tanulmányai során legki-
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emelkedőbb teljesítményt nyújtott végzős 
tanulóknak. ezt a díjat az idei tanévben 
Fodermayer Eszter és Somosi Szabolcs érde-
melte ki. Fodermayer eszter (12.A) kitűnő 
és jeles tanulmányi eredménnyel végezte a 
hat évet, minden év végén tantestületi di-
cséretben részesült. Magatartása, szorgalma 
végig példás volt. Angol nyelvből felsőfokú 
komplex nyelvvizsgát szerzett és jeles előre-
hozott emelt szintű érettségivel rendelke-
zik. Megyei és országos szintű tanulmányi 
versenyeken elért rangos helyezéseivel mél-
tóképpen képviselte gimnáziumunkat. Az 
„olvass velünk” magyar irodalom verseny 
országos döntőjében a második helyezést 
elért csapat tagja volt. A bonyhádi könyv-
tár által szervezett „Múltba néző” megyei 
történelemversenyen többször indult, har-
madik, második és az idei tanévben első 
helyezést ért el. hosszú évek óta sportol, 
a Bse úszószakosztályának kiemelkedő 
munkát végző tagja. gyorsváltóban orszá-
gos 5. helyezést szerzett. sporttevékenysége 
az utánpótlás nevelésére is kiterjed. somosi 
szabolcs (12.A) kitűnő és jeles tanulmányi 
eredménnyel végezte a hat évet, minden év 
végén tantestületi dicséretben részesült. Pél-
dás magatartású és szorgalmú tanuló.  An-
gol és német nyelvből középfokú komplex 

nyelvvizsgát szerzett, német nyelvből jeles 
előrehozott középszintű érettségivel rendel-
kezik. Megyei és országos szintű tanulmá-
nyi versenyeken elért rangos helyezéseivel 
öregbítette gimnáziumunk hírnevét. Az 
„olvass velünk” magyar irodalom verseny 
országos döntőjében a második helyezést 
elért csapat tagja volt. A Curie Környezet-
védelmi Versenyen csapatával az országos 
döntőbe jutott. A Curie Matematikaver-
seny területi döntőjében első helyezést ért 
el. hosszú évek óta eredményesen sportol. 
A ballagási ünnepély a szózat eléneklésével 
zárult. ezúton is köszönetet mondunk Tan-
ner Vilmosnak a hangosításban való közre-
működéséért. 

Előzetes 
A tanév utolsó hetei a tanulmányi kirándu-
lások kedvelt időszaka. június 4-én és 5-én 
a 9.A osztály kirándul Balatonföldvárra, 
Balatonlellére és Tihanyba osztályfőnökük, 
Pulai erzsébet tanárnő, valamint szélig ág-
nes tanárnő kíséretével. június 5-én és 6-án 
a 10. A-sok Pécsre és orfűre utaznak Wer-
nerné győri Andrea és Postáné herendi 
yvett tanárnők kíséretével. június 6-án és 
7-én a 7.A osztály Patcára, a Katica tanyá-
ra látogat ricsovics-Balogh edit és Pulai 

erzsébet tanárnők vezetésével. A 9.B-sek 
Budapestre kirándulnak Postáné herendi 
yvett és Mayer emese tanárnők kíséreté-
vel. június 5-13-ig tartanak az emelt szintű 
szóbeli érettségi vizsgák szekszárdon. Isko-
lánkból 11 tanuló méreti meg magát a tava-
szi vizsgaidőszakban az emelt szintű érett-
ségi vizsgákon. A 2018/2019. tanév utolsó 
tanítási napja június 14-e az alsóbb éves di-
ákok számára. A szóbeli érettségi vizsgák a 
12.A osztályosoknak június 17-én és 18-án 
lesznek, a 12.B-seknek pedig június 19-21-
ig tartanak. A tanévzáró ünnepélyt június 
24-én 8 órakor tartjuk.         Horváth Jánosné

Beiratkozás
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy jú-
nius 21-én 8-12 óráig kerül sor az új diá-
kok beiratkozására, akik a 2019/2020. tan-
évben a középiskolai tanulmányaikat a 7. 
vagy a 9. évfolyamon a Bátaszéki II. géza 
gimnáziumban kezdik meg. 

Nyári nyitvatartás
hivatalos ügyintézésre szerdánként 8-12 
óráig lesz lehetőség a gimnázium titkár-
ságán személyesen vagy telefonon a 74/ 
493-358-as telefonszámon. Más napokon 
az iskola nem lesz nyitva. 
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szeretettel várunk minden érdeklődőt a 
táborainkba. egy kerettörténetbe ágya-
zottan fogjuk egymásra figyelve jól érezni 
magunk. A táboraink segítenek a résztve-
vőknek a korosztályon belül védett közössé-
gépítésben; a segítőként való részvétel segít 
a felelősségvállalásban, az adottságok, te-
hetségek kibontakoztatásában; és mindenki 
számára a testi-lelki épülésben.  A táborok 
számos gyereket, fiatalt, felnőttet vonnak 

be évről-évre résztvevőként és/vagy segítő-
ként. A legtöbb esetben egy-egy gyermek a 
saját korosztályú tábori részvétele mellett 
a kisebbeknek szervezett táborban vezető 
szerepet játszott a programok jeleneteiben, 
a játékban, sportban, az asztaloknál való 
segítésben és a felügyeletben. A korábbi 
táborok fotói megtalálhatók a plakátokon 
jelzett Facebook oldalakon. Várjuk gyerme-
keiteket!

ab.rEf táborok

s z É P K o r

Ötödik alkalommal került lebo-
nyolításra a gondozási Központ 
és az iskolák szervezésében – ki-
vitelezésében a mostani „Bogár-
szemmel” témájú rajzpályázat. 
A növekvő számú résztvevők és 
a nagyszerű szervezés eredmé-
nyeképp egy ünnepi alkalom volt 
ez. néztük a képeket, és megáll-
tunk egy pillanatra. Értékeltük a 
munkákat, és egyben osztozunk 
a nyertesek örömében. egy újabb 
év sikereit megélve szeretném 
megköszönni a felkészítő tanárok 
segítségét – irányítását. ritka ez 
a nap azért is, mert idős embe-
rek meghívására a gondozási Központban 
került sor a kiállításra, a fiatal és az idős 
nemzedék találkozik itt a szeretet jegyében. 
Induló életek és megélt korok tapasztalatai 
egymás mellett adják az együtt töltött órák 
hangulatát. Mindig sor kerül más-más té-
makörben egy művészettörténeti beszélge-
tésre is. jó látni a szépet, és felülkerekedni 
a mindennapi egyhangúságon. A csillogó, 
de fáradt tekintetek is jelzik a szép iránti 
igényt. Megköszönvén a szervező munkát 
két képpel szeretnék én is emlékezni az ese-
ményre. Picasso: Gyermek kék galambbal 
(1901). A művész kék korszakából való, a 
gyermek világoskék alakja kontúrral válik 
ki a sötét háttérből, és az előtér zöldjével 
feszültséget képez a nézőben. A zsákba 
magokat, morzsákat sejt a néző, a szeretet 
magvait. Aszínes labda az önfeledt jóté-
konyságot jelenti. Dekoratív síkszerűsége 

miatt lebeg a térben a béke galamb-szim-
bólumával. Leonardo da Vinci idősko-
ri önarcképe. Érdemes tudni, hogy bal 
szemének kancsalsága miatt alkothatta a 
XV-XVI. sz. háromdimenziós képeit,  két 
szemével nem tudott egyszerre egy helyre 
nézni. Az arc megnyúlt vonalai, a ritkuló 
haj egy végtelen nyugalmat köz-
vetít, a lassan záruló, fényüket 
vesztett szemek elé. ha nézed 
ezt a két képet, Tisztelt olvasó, 
Te is átélheted ezen együttlét 
hangulatát. 

Rajzpályázat
gondozási Központ nappali In-
tézmény 2019. évben meghirde-
tett „Föld napja” rajzpályázatá-
ra rekord mennyiségű, összesen 
210 pályamű érkezett be. Téma: 

Bogárszemmel, világunk az apró 
lények szemszögéből. zsűri: görcs 
Péter, Wetzl judit, Müller zsuzsan-
na. Támogatóinknak köszönjük: 
Ciron papírbolt, Tercia Vendégház, 
Virágmozaik, Bátaszékért nonprofit 
Marketing Kft. Díjazottak: Óvoda: 1.  
janács györgy, 2. Fülöp Adél, 3. hel-
linger Alíz. Iskola: első osztály: 1. 
horváth szilvia 1 B, 2. göbő edina 
1B, 3. Kökönyei-Tóth Barnabás 1C. 
Második osztály: 1. ricza Ivett 2 B, 
2. Balázs száva 2A, 3. Fekete ágos-
ton 2B. harmadik osztály: 1. sárközi 
Aisha 3A, 2. soós georgina 3A, 3. 
gál Dániel zoltán 3B. negyedik osz-

tály: 1. Tóth Vászoly Vata 4B, 2. Bekő Balázs 
4A, 3. egri zsolt 4B, Különdíj: Liebhauser 
zsóka 4B, és sümegi Botond 4. o. Pörböly. 
Ötödik osztály: 1. zörényi Dávid 5B, 2. 
stengel Tímea 5B, 3. Tóth Tarhos előd 5B, 
Különdíj: hauwasser sára 5B, és Pulcz Vik-
tor Mórágy 5.o. hatodik osztály: 1. Péter 

Boglárka 6B, 2. Köbli ágnes 
6B, 3. Loska Tibor 6B. hete-
dik osztály: 1. nyéki Laura 
7B, 2. Kósa réka 7B, 3. Papp 
zente 7B. nyolcadik osztály: 
1. Lehelvári Dániel sándor 
II. géza gimnázium 8A. 
Különdíj: Mátyás álmos 8B. 
Felnőtt kategória különdíja: 
Istenes Károly, 90 éves. Min-
den gyermeknek, aki részt 
vett a pályázaton, szeretettel 
gratulálunk!

s z é p k o r

rEformátus Egyház

bogarak üNNEp
– gÖrCs Péter írása 
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IX. Petőfi Kupa 
Sakkverseny, Dunaújváros

Matejcsek Vajk 6 játszmából 5 pontot szerzett és ezzel 
korcsoportjában a 2. helyezést érte el. Még egy ezüstér-
met begyűjtött a jelenlegi legfiatalabb bátaszéki sakko-
zó: csapatban is a második helyen végzett.

Városi rapid- és villámbajnokság, 
Szekszárd

Május 4-én szekszárdon rendezték meg a Twickel-Tol-
nagro Kupát, mely egyben az idei szekszárd városi rapid- 
és villámbajnokság is volt. Bátaszéket a megyebajnoki csa-
pat két legjobb pontszerzője, Dömény sándor és Rudolf 
László képviselte. A 32 fős rapidmezőnyben 7 forduló 
alatt rudolf László 4, Dömény sándor pedig 3 pontot 
ért el. Az aznap délután lebonyolított villámbajnokságon 
(25 induló) mindkét bátaszéki játékos fél-fél ponttal 
kevesebbet ért el délelőtti eredményénél. A rapidbajnok-
ságon Rudolf László lett a legjobb szenior (60 éven felüli) 
játékos és nyerte el a Bodri pincészet különdíját.          (RLO)

s a k k

Az április az ünnepi készülődés, a böjt je-
gyében telt. A lelki felkészülésben segítsé-
günkre volt egy április eleji lelkigyakorlatos 
hétvégén Csősz István nyugalmazott pécsi 
lelkész. A Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia felhívása nyomán az idén is volt 
templomunkban nagyböjti 
száraz élelmiszergyűjtés. Az 
adakozók nagylelkűségének 
köszönhetően bőséges ado-
mány gyűlt össze: 71 kg liszt, 
50 kg cukor, 30 kg tészta, 
29 kg rizs, 5 kg búzadara, 4 
kg lencse/borsó, 10 kg kon-
zerv, 18 liter olaj, valamint 
lekvár, levespor, pudingpor, 
dió, mák, keksz, csoki. A fel-
ajánlásokból a csomagokat 
gyümölccsel és tejtermék-
kel egészítették ki. ezúton is 
köszöni a Karitasz csoport 
minden adakozónak, hogy 
adományával hozzájárult a rászoruló csa-
ládok méltó ünnepéhez. A húsvéti szent 
három nap első napja: nagycsütörtök, az 
utolsó vacsora. ennek keretében Krisz-
tián atya idén is megmosta tizenkét hívő 
lábát, kisiskolásét és aggastyánét egyaránt. 
A mise az oltár lecsupaszításával és vörös-
borral történő lemosásával ér véget. nagy-
péntek az egyházi év legcsendesebb napja, 
a „harangok rómába mentek” – tartja a 

néphit. A katolikus templomok harangjai 
elnémulnak, csupán kereplő szól. jézus 
Krisztus kereszthalálára emlékezik a ke-
resztény világ. A Kálváriánál délelőtt és 
este, napnyugta után is végigjárhattuk a 
stációkat, a ma emberének keresztútját. 

Másnap, nagyszombaton este már húsvét 
vigíliáját ünnepli az egyház. A szép időben 
a romkertben kezdődött a mise tűzszen-
teléssel, a húsvéti gyertya megáldásával. 
A mise folyamán a víz megszentelését 
követően, megújítjuk keresztségi fogadal-
munkat. A húsvéti körmenet, illetve az 
elhozott húsvéti ételek megáldása zárta az 
ünnepi istentiszteletet. A húsvétot követő 
vasárnapon, húsvét második vasárnapján 

ismét ünneplőké volt a templom: az el-
sőáldozók nagy napja volt ez itthon, Bá-
taszéken, délután pedig Dunaszekcsőn az 
ottani illetve a bátai elsőáldozók számára. 
húsvét harmadik vasárnapja már május-
ban volt: anyák napja, melyről a hittanos 

gyerekek és oktatóik révén emlé-
keztünk meg a szombat esti mise 
keretében. A vasárnap ugyanis 
már a tűzoltóké volt, szent Fló-
rián emléknapja révén. Az ün-
nepi misét követően a tűzoltók a 
templomkertben látták vendégül 
a megjelenteket. szokásos egy-
házmegyei zarándoklatát tartot-
ta május 11-én a Pécsi egyház-
megye Máriagyűdre. A 2009 óta 
minden évben megszervezett 
zarándoklatra idén is külön busz 
indult tőlünk is. Az egyéni szán-
dékok mellett a zarándoklat idei 
fő célja az üldözött kereszténye-

kért tett felajánlás. Az orbán napi ünnepi 
misére 24-én, pénteken került sor, másnap 
az Édesanyák szent Mónika közösségének 
országos találkozója volt Balassagyarma-
ton. Következő nagy egyházi ünnepünk 
Pünkösd, a szentlélek eljövetele, ünnepi 
mise a szokott időben: vasárnap délelőtt 
10 órakor. ezen események már lapzárta 
után zajlottak, így ezekről később olvas-
hatnak.                                                             ESJ

h I T É L e T
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Keressen bennünket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 

A Tolna Megyei nyuszi kupában az utolsó 
fordulóban fiú, lány, vegyes csoportokra 
osztva mérkőznek meg a résztvevő csapa-
tok. Bátaszéki oroszlánok csapatunk idén 
is a vegyes csapatok legjobbja volt, míg 
az oroszlánkölykök a Vegyes II-es cso-
portban szereztek ezüstérmet. Bátaszéki 
oroszlánok-zombasket: 70-10; Bátaszéki 
oroszlánok-Babits Karvalyok: 53-35. Ma-
tejcsek-Lerch Éva: „A zombasket csapa-
tával már volt mérkőzésünk, nagyjából is-
mertük őket, viszont a Babits Karvalyokkal 
a bajnokság folyamán mindig elkerültük 
egymást. Bemelegítésnél látható volt, hogy 
egy képzett, gyors, technikás csapat. Meg-
beszéltem a csapattal mire figyeljünk oda, 
és ezt szem előtt tartva játszottak. Bevallom 
az első negyed eredménye engem is kelle-
mesen meglepett. ezt az előnyt nagyjából 
tudtuk tartani, így a végeredmény is meg-
nyugtatóvá sikeredett. BAJNOKCSAPAT 
lettünk, így megvédve tavalyi eredmé-
nyünket! Kiemelném Tóth Tarhos és Kollár 
Lilla játékát, illetve Bakó Bálintot és heber-
ling Dánielt, de az egész csapat kiváló véde-
kezése kellett az eredményekhez, és minden 
csapattag úgy érzem mindent erejét és aka-
ratát beletette!” A csapat tagjai, akik egész 
évben hozzátettek az eredményhez: Bakó 
Bálint, Dékány Zóra, Heberling Dániel, He-
gyesi Norbert, Kollár Lilla, Matejcsek Míra, 
Molnár erna, Orgunson-Bonnyai Zsáklin, 
Pomsár Anna, Rácz Nóra, Sümegi Botond, 
Szabó Barnabás, Szikszai Balázs, Tóth Tar-
hos Előd, Tóth Vászoly Vata. Az egész éves 
teljesítmény alapján kiemelném Bakó 
Bálintot, aki a bajnokságban 251 pontot 

dobott! Babits Manók – Bátaszéki orosz-
lánkölykök 8-44; Bátaszéki oroszlánköly-
kök – Katolikus répák 15-22. Csaba-Tóth 
zsófia: „nagyon lelkesen érkeztek a gye-
rekek erre az utolsó fordulóra, figyeltek az 
utasításokra, és az első mérkőzésen reme-
kül sikerült bemutatni, hova is fejlődtek a 
szezon elejétől. Örültem, hogy nem csak 
egy-egy játékos pályán való végigrohanása 
és ziccere jellemezte a játékunkat, hanem 
keresték egymást a labdával, és passzok-
kal sikerült kijátszani az ellenfél nem egé-
szen szoros emberfogását. sajnos második 
mérkőzésre kaptuk az erősebb ellenfelet, és 
ismét abba a hibába estünk, hogy megnyu-
godtunk attól a ténytől, hogy egyszer már 
győzelmet arattunk a szezonban a Katolikus 
répák felett. egy jó kezdés után a második 
negyedben a lányok az agresszív védeke-
zéstől megszeppenve nem tudták az előző 
meccs lendületét hozni. A vezetést átvevő 
ellenfél és szurkolótábora sikításaitól kísért 

félidei büntetőink mind kimaradtak, és a 
kapkodás volt jellemző a végjátékra. Végig 
azért az ellenfél nyakán maratunk, de mi-
vel kosaraink rendre kimaradtak, a répák 
már nem engedték ki a kezükből a győzel-
met. nagyot küzdött a csapat, a védeke-
zést ismét kiemelném, számtalan labda-
szerzésünk volt, senki nem tartalékolta az 
energiáit, kifulladásig küzdöttek. Minden 
elismerésem a hajtásért a gyerekeknek, a 
maximumunk most az ezüstre volt elég, 
viszont az egész éves fejlődésért és mun-
káért az én szememben mindenki arany-
érmes!” Csapat tagjai, akik az évben részt 
vettek az edzésmunkában: Aradi Lázár, 
Aradi Zalán, Benkő Vivien, Folland Ábel, 
Fülöp Soma, Khizi Zsolt, Matejcsek Vajk, 
Mayer Anna, Papp Kata, Papp Zsolt, Péter 
Dorka, Ráti Áron, Sárközi Brendon, Verhás 
Kata, Tőkés Ákos. Az u13-as bajnokságban 
végül a 7. helyen végeztünk. gratulálunk 
az egész éves helytálláshoz játékosainknak: 
Bakó Bálint, Bozsolik Sarolta, Bozsolik Sza-
bolcs, Diószegi Réka, Gáll Kristóf, Heberling 
Balázs, Kiss Áron, Kolep Lili, Kollár Leven-
te, Komonyi Balázs, Molnár Palkó, McCon-
nachie Dominic Alexander, Papp Zaránd, 
Papp Zente, Ruppert Edmond, Tóth Tarhos 
előd, Varga Máté.

Felnőtt csapatunkra még egy mérkőzés 
vár a szekszárdi Városi Bajnokságban, 
melyben ha a papírforma szerinti kötelező 
győzelmet sikerül hozni, akkor a 4. helyen 
végez idén a csapat. híreinket, képgalé-
riáinkat megtekinthetik Facebook-olda-
lunkon (facebook.com/bsekosarlabda) és 
instagram profilunkon (#bataszekkosar-
labda).                                                        -cstzs-

s P o r T

mEgvédték az oroszláNok a baJNoki érmEt
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Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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A kamionsofőr betér egy út menti étterembe, és rendel magának egy adag bécsi szeletet. Amikor nekifogna,

három jól megtermett, bőrruhás motoros vagány lép be az étterembe. Egyikük se szó, se beszéd elragadja a

sofőr tányérját, és átviszi a saját asztalukhoz. A férfi egyetlen mukkanás nélkül fizet és távozik. – Figyelitek,

srácok! – rikkant a legnagyobb hangú vagány. – A pasas vagy teljesen beijedt, vagy nem tud bunyózni. A pincér

közbeszól: - Valószínűleg vezetni sem tud, mert épp most … folytatás a rejtvényben

j á T É K

előző havi rejtvényünknél szerkesztői hiba miatt lemaradt a megfejtés bevezetője: 
„A részeg férjet az asszony sodrófával várja az ajtóban. A férj megijed és fogadkozni 
kezd: Drága kis szívem, két fogadalmat is teszek, az egyik, hogy többet nem iszom! Az 
asszony megenyhül és beengedi az urát. Már lefekvéshez készülnek, mikor rákérdez az 
asszony: És a második fogadalmad?”. A helyes megfejtése: „Az, hogy kevesebbet sem 
fogok inni.”

A kamionsofőr betér egy út menti étterembe, és rendel magának egy adag bécsi szeletet. 
Amikor nekifogna, három jól megtermett, bőrruhás motoros vagány lép be az étterem-
be. egyikük se szó, se beszéd elragadja a sofőr tanyérját, és átviszi a saját asztalukhoz. A 
férti egyetlen mukkanás nelkül fizet és távozik. – Figyelitek, srácok! – rikkant a legna-
gyobb hangú vagaány. – A pasas vagy teljesen beijedt, vagy nem tud bunyózni. A pincér 
közbeszól: – Valószínűleg vezetni sem tud, mert épp most … folytatás a rejtvényben.
Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 
Beküldési határidő: 2019. július 26. A helyes megfejtéseket a Cikádor újság szerkesz-
tőségébe 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
Májusi nyertesünk: Bencs Vilmos (Bátaszék, Kolozsvári u.), akinek gratulálunk! nye-
reményét a Bátaszékért Marketing nonprofit Kft. jóvoltából személyesen veheti át 
szerkesztőségünkben, a Petőfi sándor Művelődési házban. 
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és megrendüléssel tudatja mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy Monigl jános, egykori bátaszéki 
lakos Bátaszék Város Díszpolgára életének 90. évében 
elhunyt. Monigl jános Bátaszék hírnevének öregbítése, 
Besigheim várossal kötött baráti kapcsolat elmélyítése érdekében kifejtett 
tevékenysége, valamint a Bátaszékről kitelepített németek egyesületében 
végzett munkássága elismeréseként 2000-ben részesül „Bátaszék Város Dí-
szpolgára” kitüntető címben. emléke örökké szívünkben él.

Die selbstverwaltung von der stadt Bátaszék teilt mit schmerz und 
erschütterung denen, die ihn kannten und liebten mit, dass jános Mo-
nigl, ehemaliger Bürger von Bátaszék, ehrenbürger von der stadt Báta-
szék, in seinem 90. Lebensjahr verstorben ist. jános Monigl hat für seine 
Tätigkeit, – seine Arbeit, mit der er die Partnerschaft zwischen Besighe-
im und Bátaszék vertieft hat und seine Tätigkeit für den Verein der aus 
Bátaszék deportierten Deutschen – im jahr 2000 den Preis „ehrenbür-
ger von der stadt Bátaszék» erhalten. In unseren herzen lebt er weiter. 

NáluNk a látás megfizethető!
2019-beN is a körNyék legjobb áraival!
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