
12019. augusztus 5.

ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k

XXIX. évfolyam 7. szám

2019. augusztus 5.
Ingyenes



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

2 2019. augusztus 5.

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

Bátaszék Város Önkormányzatának pályázati felhívása Bá-
taszék Város közigazgatási területén helyi, menetrend sze-
rinti, autóbusszal végzett személyszállítási tevékenység 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény 23. § (2)-(5) bekezdése alapján pályázatot ír 
ki Bátaszék város közigazgatási területén végzendő helyi, 
menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási 
tevékenység ellátására.

1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon-, és faxszá-
ma: Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. Telefon: +36/74-591-500; 
fax: +36/74-591-505

2. Az eljárás tárgya: Bátaszék város közigazgatási terü-
letén helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszál-
lítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint a 
személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, 
irányítási és ellenőrzési feladatok végrehajtása.

3. A szerződés típusának és idejének meghatározása: 
Közszolgáltatási szerződés, melynek időtartama 5 év.

4. A teljesítés helye: Bátaszék város közigazgatási te-
rülete.

5. Részvételi feltételek: A pályázat nyílt, egyfordulós, 
nyelve magyar.

a) A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi 
vagy külföldi székhelyű jogi személyek, melyek megfelelnek 
a pályázati dokumentációban foglalt pénzügyi, gazdasági, 
műszaki alkalmassági feltételeknek. Külföldi székhelyű szol-
gáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha or-
szágában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-köz-
lekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

b) A pályázó által a szolgáltatás nyújtása során működ-
tetett eszközöknek meg kell felelnie a környezetkímélő és 
energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdí-
tásáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) be-
kezdés a), b) és c) pontjaiban szereplő szempontok hatályos 
jogszabályok szerinti minimum elvárásainak.

6. A pályázati kiírás (dokumentáció) beszerzési felté-
telei: a pályázati dokumentáció beszerzésének határideje: 
a felhívás Hivatalos Értesítőben történő megjelentetését 
követően az ajánlattételi határidőig.

Ára: 70.000 Ft + áfa. Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a pályázati dokumentáció 

ellenértékét Bátaszék Város Önkormányzatának az OTP 
Nyrt.-nél vezetett 11746005-15414076 számlájára kell 
átutalni a dokumentáció átvételét megelőzően, vagy befi-
zetni a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába.

A pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátásnak 
módja: a befizetés igazolását követően, a hivatali munkana-
pokon 8–14 óráig, az ajánlattétel napján 8–11 óráig a felhí-

vás 9. pontjában meghatározott elérhetőségen vehető át.
A pályázati dokumentáció megvétele az eljárásban való 

részvétel feltétele. A megvásárolt pályázati dokumentáció 
másra nem ruházható át.

7. A pályázati kiírás (dokumentáció) beszerzésének 
határideje: A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 
Hivatalos Értesítőben való közzétételtől számított 60 nap.

8. A pályázat benyújtásának határideje: A Hivatalos Ér-
tesítőben történő megjelenést követő 60. nap, vagy az azt 
követő első munkanapon 11 óráig.

9. Az ajánlat benyújtásának címe: Bátaszéki Közös Ön-
kormányzati Hivatal, 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. emelet 
5. sz. iroda

10. Az ajánlat felbontásának helye, ideje: Bátaszéki Kö-
zös Önkormányzati Hivatal, 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. 
jegyzői iroda emelet 7. sz. ajtó. Ideje: az ajánlattételi hatá-
ridőt követő első munkanap 14 óra.

11. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: Az 
ajánlatok benyújtását követő 60. nap

12. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2019. de-
cember 20.

13. Elbírálás módja: A kiíró az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati 
szempontok alapján dönt és az összességében legelőnyö-
sebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.

14. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2020. január 1.

ö n k o r m á n y z a t I  h í r e k

Vállalkozási szerződés szerint a Bátaszék, 
garay utcai városi köztemetőben 1db ko-
lumbárium kialakításának munkálatai 
teljesítésre kerültek. a kivitelező cég az 
amreIn kft. átadta az elkészült urnafa-
lat, amelynek köszönhetően 40 férőhellyel 
bővült a temető.

Figyelem!
a garay utca felújításának befejezési ha-
táridejét módosították, ami azt jelenti, 
hogy 2019. augusztus 31-ével zárulhatnak 
le a felújítási munkálatok. az első ütem-
ben a nyéki utca és a temető északi bejá-
rata közötti szakaszon még az út felújítása 
és csapadékcsatorna építése zajlik, illetve 
a járda és csapadékvíz elvezető csatorna-
építés munkálatai folynak, emiatt még 
mindig ez munkaterület, ahol a városla-
kók biztonsága érdekében nem lehet köz-
lekedni. a balesetek elkerülése érdekében 
kérjük a lakosságot az elővigyázatosságra! 
2019. 08. 31-ig a Városi Köztemetőt a 
Garay utca felől nem lehet megközelíte-
ni, annak bejáratai zárva lesznek a mun-
kálatok befejezéséig. megértésüket és 
együttműködésüket köszönjük! a temető 

nyéki utca felöli bejáratán zavartalanul 
közlekedhetnek.

A megüresedett aljegyzői 
székbe dr. Köbli Kata került

Bátaszék aljegyzői feladatait 2019. július 
1-jével köbli kata látja el. a fiatal doktor-
nő 2017-ben vette át diplomáját és doktori 
címét Pécsen, de már 2015-től 
Dunaszekcsőn jegyzői felada-
tokat látott el. az igen komoly 
sportmúlttal is rendelkező kata 
örömmel vállalta el az aljegy-
zői feladatokat, kihívásnak és 
előrelépésnek tartja az új mun-
káját. „az előző munkahelye-
men nagyszerű kollégákkal dol-
gozhattam együtt, fiatal, agilis 
csapattal, akik támogatták munkámat és 
bátorítottak a szakmai előrelépésemben. 
azzal, hogy elnyertem a bátaszéki aljegy-
zői pozíciót azt remélem, hogy fiatal ko-
rom ellenére a munkámmal és a szakma 
iránti elhívatottságommal bizonyítani tu-
dom rátermettségem, elfogadják az itteni 
kollégáim, beosztottjaim is a tanácsaimat, 
véleményemet és egymást segítve tudjuk a 

ránk bízott feladatokat elvégezni. nem sok 
időm volt még arra, hogy mindenkit meg-
ismerhessek az apparátusnál, de eddig na-
gyon jó tapasztalataim vannak. mindenki 
segítően fordult hozzám, és magam is bát-
ran kérhetek tanácsot. az aljegyzői munka 
sokrétű, és mindenképpen együttműködést 
igényel a polgármesterrel, jegyző asszony-

nyal, illetve a hivatalban dolgozó 
kollégákkal, de ugyanúgy fontos 
számomra a lakossággal való jó 
kapcsolat megteremtése is. az itt 
élők gondjainak, problémáinak 
kezelése és a megoldások meg-
találásának fontos alapja, hogy 
bizalommal forduljanak hozzám 
a bátaszékiek.” kislányával al-
sónyéken élő aljegyző asszony 

hivatalba lépését követően folytatja a már 
megkezdett pályázatok, projektek megvaló-
sításához kapcsolódó feladatok elvégzését. 
hatósági irodavezetőként nyitva áll irodá-
jának ajtaja, és mindenben segítséget nyújt 
kollégáival együtt olyan hivatali ügyekben, 
ami az önkormányzat hatáskörébe és jog-
körébe tartozik. sok sikert és jó munkát kí-
vánunk dr. köbli katának!                            ok

Elkészült bEruházások
bátaszék város  önkormányzata

Pályázati fElhívása 
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ötödik alkalommal rendezték meg a tol-
na megyei Értékek napját, amelynek eb-
ben az évben szekszárd adott otthont. az 
eseményen negyven település jelent meg, a 
tolnai falvak és városok között Bátaszék is 
bemutatta az értékeit. a vendégek mellett a 
szakmai zsűri is nagyra becsülte a káposztás 
gőzgombócot, amelyik a dobogó harmadik 
helyére repítette a városunkat. habár a tol-
na megyei Értéktárban fellelhető „kincsek” 
számát tekintve Bátaszék messze kiemelke-
dik a legtöbb település közül, a szervezők 
úgy gondolták, hogy az utolsó sátorban 
biztosítanak számunkra helyet a bemutat-
kozáshoz. a szívélyes üdvözlet hiánya sem 
szegte a kedvünket, a kezdeti akadályok 
megoldását követően nagy lelkesedéssel 

vágtunk bele az előttünk álló feladatokba. a 
viseletbemutatón Patonai Viktória és Péter 
Péter jóvoltából a felvidékiek, Komjáti Ma-
riannának és Kismődi Balázsnak köszön-
hetően a bukovinai székelyek „gúnyáival” 
ismerkedhetett meg a közönség, Bozsolik 
Zsófia és Dávid pedig a német viseletet húz-
ta magára. mindegyikük érezhető természe-
tességgel, tiszteletet sugárzó elhivatottsággal 
és autentikussággal mozgott a színpadon, a 
jelenlétük kivívta a nézők méltó elismerését, 
amelynek tapssal adtak hangot. a megye-
székhely felfedezését is vállalta a bátaszéki 
diákokból és felnőttekből álló gárda, a Sági 
Lajosné, Rudolf László, a gézás Csötönyi 
Borbála és Gáspár, valamint Ócsai kriszti-
na alkotta csapat hibapont nélkül teljesítette 

a vetélkedőt, ők inkább a rendelkezésre álló 
idővel vívtak harcot a délelőtt folyamán. a 
minden ízében tolna megye versenyre hu-
szonhat csapat nevezett, a szakmai zsűri 
(kovács János és Vörös krisztián) asztalára 
leginkább pörköltek kerültek, de néhány kü-
lönlegességet is megkóstolhattak az ítészek. 
a lényeg, hogy a bátaszéki kraut und knedl 
sikert aratott, és a dobogó harmadik foká-
ra emelte az elkészítőit. Kőművesné Pásti 
Mónika és Gábor Tiborné, Margitka olyan 
ételt alkotott, amelyről mindenki, aki meg-
kóstolta, rébuszokban beszélt csak. a jelen-
lévők megismerhették az új tolnaikumokat 
is. a simontornyai vár vált a megye kiemelt 
értékévé, és a tolnai kékfestőműhely is erre 
a rangra emeltetett.                                        Csötke

Július első hétvégéjén háromnapos rendez-
vényfolyammal ünnepelte Bátaszék a Város 
napját. az cikluszáró ünnepi testületi üléssel 
kezdődő rendezvényen városi kitüntetése-
ket adományoztak azoknak a polgároknak, 
akik a kiemelkedő tevékenységükkel mara-
dandót alkottak, és hozzájárultak Bátaszék 
város értékeinek a növeléséhez, településünk 
hírnevének az öregbítéséhez. Bátaszék Vá-
ros képviselő-testülete „Pro urbe Bátaszék” 
elismerésben részesítette adorjáni márta 
ágnest, a Bátaszéki közös önkormányza-
ti hivatal nyugalmazott városüzemeltetési 
irodavezetőjét, nagy Ferencet nyugalmazott 
közigazgatási vezetőjét, riglerné stang erika 
nyugalmazott művelődési ház igazgatóját 
és Werner mihályt, városunk nyugalmazott 
polgármesterét, valamint a Bátaszéki széke-
lyek Baráti köre egyesületet. a „városért” 
kapott elismerések mellett „Bátaszék Város 
közjaváért” elismerésben részesült sági La-
josné, a „Bátaszék Város kiváló Pedagógu-
sa” elismerést Faidt József kapta, a kitüntető 
címekkel arany pecsétgyűrű és oklevél járt. 
„Bátaszék Város sportjáért” elismerésben ré-
szesült tóbi István, és „Bátaszék Város köz-
biztonságáért” elismerést pedig Berg István 
kapta, amely elismerésekkel ezüstérem és 
oklevél jár. az ünnepi ülést követően lehető-
ség volt megkóstolni az idei év város borait 
azoknak, akik megtisztelték kitüntetettjein-
ket, valamint részt vettek a szekszárdi Junior 
stars Big Band koncertjén. a fiatalokból álló 

fúvószenekar több elismerés birtokosaként 
lendületes és professzionális zenei élményt 
nyújtott a hallgatóságnak. a Város napja 
rendezvény második napján Bátaszék egy 
különleges helytörténeti kiállítással gaz-
dagodott. megnyílt a számvevőség újabb 
kiállítóterme, ahol egyszer volt… Dolina, 
Leperd, Dömörkapu címmel látható egy do-
kumentációs összeállítás. a három település 
már csak az emlékekben, a képeken és írásos 
dokumentumok formájában létezik, aminek 
az összegyűjtött és kiválogatott anyaga látha-
tó minden érintett és érdeklődő számára. a 
kiállítás bejelentkezés útján (74/493-076) lá-
togatható. a városlakók számára már meg-
szokott helyszínen, a Piac téren ezt követően 

kezdődött a színpadi műsorkavalkád, amely 
helyi csoportok számára adott megmutatko-
zási lehetőséget, a gyerekeket a holló együt-
tes és a grimaszk színház szórakoztatta, a 
felnőtteket pedig a Long step és a Besh o 
drom élőzenés nagykoncertje várta. a ret-
ro discot takács krisztiánnak és a technical 
soundnak köszönhették azok, akik hajna-
li 3-ig kitartottak a téren. az ünnepnapok 
zárásán a bátaszéki amatőr színjátszók fer-
geteges sikerű előadását láthatta a nagyérde-
mű. Vörösmarty mihály egyetlen vígjátékát,  
A fátyol titkai című darabot testház előtt 
játszhatta el a színészgárda. hogy lesz-e 
következő előadás? reméljük igen, mert ezt 
mindenkinek látnia kell!                                   ok

B á t a s z É k É r t

bátaszékér t

tolna mEgyEi értékEk naPja

város naPja
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roma nemzetiségi önkormányzat nyári 
programjában a Lovári nyelv és napközis 
tábor keretében július 4-én és 11-én kéz-
műves foglalkozást tartottunk. a foglal-
kozást huy István és felesége, rita fazekas 
mesterek támogatásával és közreműködé-
sével sikerült megvalósítani. a 4-én meg-
tartott foglalkozáson közel 85 gyermek 
próbálhatta ki a korongozást és formázást. 
a programon a hittan táborban lévő gye-
rekek is nagy számban részt vettek. kö-
szönjük a közreműködőknek!  a nyár fo-
lyamán még augusztusban is van lehetőség 
szabadidős programokon részt venni. Fi-
gyeljétek a lehetőségeket!       Horváth Elekné

az elmúlt hónapban megduplázódott a Bá-
taszéken fellelhető 8 milliméteres celluloid 
filmek száma. a művelődési házban őrzött 
és már digitalizált 18 film mellé Kasziba 
Amália adott még 15 tekercset, melyeket 
tavaly elhunyt élettársa, Bihari Endre ké-
szített. az egyik film az 1977-es május 1-i 
ünnepségről készült, a többi viszont mind 
családi vonatkozású. Kiss László elsősor-
ban riporterként vett részt a filmezésben. 
kevesen tudják róla, hogy két játékfilmet is 
forgatott 1979-ben „korcsula” és „Csak já-

ték?” címmel. ha sikerül ezeket az újonnan 
előkerült filmeket is digitalizálni, akkor 
ezek is bekerülhetnek Bátaszék értéktárá-
ba. ha valakinek a tulajdonában van még 
bátaszéki témájú celluloid film vagy video-
kazetta, annak digitalizálását átvállaljuk, 
hogy ezzel is bővüljön Bátaszék mozgóképi 
emlékeinek tára és újabb helyi értékeket 
mentsünk meg az utókor számára!

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

Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság

a Pünkösdi rétesfesztivál hagyományo-
san a németség ünnepe településünkön. az 
ünnep nyitányaként a délelőtti szentmisén 
az egyesület tagjai, illetve a svábságukat 
ily módon is felvállalók bátaszéki sváb vi-
seletben jelentek meg. köztük a heimat 
német nemzetiségi tánccsoport ifjúsági 
és utánpótlás csoportjának lányai, akiknek 
viseletét a 2018-ban a Csoóri sándor alap-
nál elnyert pályázat segítségével sikerült 
elkészíteni. szintén a pályázat eredménye 
az új koreográfia is, melyet a fesztivál kere-
tében láthattunk. az úrnapi körmenetre a 
mária-lányok fehér ruhája is készülőfélben 

van (fejdísszel együtt). minta a tanösvény 
ide vonatkozó táblája! az idei körmenetet 
az eső elmosta, a következő ilyen alkalom-
mal már az új öltözetben lehetnek méltók 
a lányok mária szobrának hordozására. a 
nyár elején, június utolsó hetében Baján tá-
borozott 10 bátaszéki gyerek további 7-tel 
együtt a magyarországi német nyelv- és 
hagyományápoló kreatív táborban. a tá-
bor programjában játékos feladatok mellett 
kooperatív nyelvtanulás, tájház látogatás 
geresdlakon, közös főzés, sütögetés, illet-
ve túrázás szerepelt. a tábor segítői nyol-
can, német nemzetiségi szakos hallgatók az 

eötvös József Főiskoláról, akik nyári gya-
korlatukat végezték a táborban. a tábor a 
magyar kormány támogatásával jött létre. 
a Bátaszéki német nemzetiségi önkor-
mányzat Wittendorfer Ildikó szervezésében 
idén is megrendezi hon- és népismereti tá-
borát közel 30 gyerekkel. a tábor az újság 
megjelenésének időpontjában zajlik, ezért 
erről később tudósítunk. a tánccsoport, 
illetve vezetőjük várja az iskolakezdők, ki-
siskolások közül azokat, akik kedvet kaptak 
a tánchoz, szeretnék idejüket hasznosan, 
egészségesen eltölteni, szeretnének egy jó 
közösséghez tartozni.                                    ESJ

a Bátaszékért marketing nkft. ebben az 
évben is csatlakozott az országosan na-
gyon népszerű programsorozathoz, és jú-
nius 24-én a tájházba várták a szervezők 
az érdeklődőket. már a délutáni órákban 
elkezdődött a sürgölődés, a foglalkozások 
előkészítése, a palacsinta hozzávalónak 
a beszerzése. este ingyenes tárlatvezetés 
keretén belül ismerkedhettek meg a kíván-
csiskodók az épületben található kiállítá-
sokkal, és a rendezvény hagyományaihoz 
hűen a közös daltanulás sem maradhatott 
el, ebben a Bátaszéki német nemzetiségi 
egyesület heimat tánccsoportja nyújtott 
segítséget Varga gabriella irányításával. 
kovács gábor muzsikus szintén énekszó-

val csalogatta a gyerekeket a tájházba, és 
a különleges hangszerbemutatót követően 
mindenki készíthetett magának saját zene-
szerszámot. Dudaszótól zengett az udvar, 
miközben szabóné Béda anita asztalá-
nál szorgos kezek készítették a bátaszéki 
templom stilizált, saját díszítésű másolatát. 
Persze palacsintából sem volt hiány, ebben 
az évben 3 kg lisztből készült a lekváros 
és mogyorókrémes finomság a kicsik és a 
nagyok örömére. aki pedig nem fáradt el 
eléggé a programokon, átmehetett a tűzol-
tóság épületébe, ahol hajnali 2 óráig várták 
az érdeklődőket kiállítással, eszközbemu-
tatóval, és a méltán népszerű éjszakai tűz-
oltóautózással.                                       csötke

C I V I L e k

némEt nEmzEtiségi  EgyEsülEt

ProgrambEszámoló

bátaszékér t

múzEumok éjszakája 
a tájházban és a tûzoltóságon

bátaszék mozgókéPi EmlékEi

roma hírEk
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2019. június 22-én, Bonyhádon a mu-
haray elemér népművészeti szövetség 
által kiírt országos minősítőn mérettette 
meg magát a Bátaszéki Felvidék néptánc 
egyesület, ahol tudásának legjavát adva, 
nagyon jól szerepelt az egyesület után-
pótlás és felnőtt csoportja. a 30 perces 
műsor, melyet bemutattak: Ej menyecs-
ke, menyecske… – Lakodalmi hangula-
tok kassa környékéről. a koreográfiát 
készítette és betanította Dobsa tamás, 
muzsikált a Csurgó zenekar. a kassa kör-
nyéki magyar és szlovák falvak lakodalmi 
szokásvilága rendkívül színes. ezekből a 
gazdag hagyományokból merített a cso-
port új műsorához. a lakodalom egyik 
legjelentősebb mozzanata a menyasszony 
menyecskévé válása. ezt egy kis kerettör-
ténetbe foglalták, bemutatva, hogy ezt a 
hagyományt hogyan örökítették át a gye-
rekekre, sok tánccal, nótával fűszerezve. 
az együttes felkészülését kemény mun-
ka, sok-sok lemondás és rengeteg háttér-
munka jellemezte. az egyesület majdnem 
minden tagja új vagy felújított, kiegészí-
tett viseletben lépett színpadra. az új vi-
seletek beszerzése, megvarratása a Csoóri 
sándor alap pályázatának támogatásával, 

az együttes utazása Bátaszék Város ön-
kormányzatának támogatásával valósult 
meg. az együttes műsorát öttagú zsűri, 
Varga sándor, héra Éva, kökény richárd, 
Balázs kovács sándor és sztanó hédi ér-
tékelte az alábbiak szerint: 

– műsorszerkesztés, dramaturgia
– folklorisztikai hitelesség
– koreográfiai megformálás
– színpadi megjelenés
– ének-zenei előadás
– előadói színvonal
eredménytől függetlenül a minősí-

tésre való felkészülés sok plusz dolgot 
adott a csoport tagjai számára. a sok, 
olykor egész hétvégés táncpróbák köze-
lebb hozták egymáshoz a tagokat, kicsi-
ket és nagyokat. egy emberként dolgozott 

mindenki azért, hogy legjobb tudásának 
megfelelően, a lehető legmagasabb szín-
vonalon mutatkozzon meg a Bátaszéki  
Felvidék tánccsoport az országos rendez-
vényen, képviselve az egyesületet, Báta-
széket, és a Bátaszéken élő felvidéki ma-
gyarságot. Köszönet minden táncosnak, 
minden szülőnek, segítőnek, támogató-
nak, aki valamilyen formán hozzájárult 
a csoport eredményes megmutatkozá-
sához.                                                Kalmár Éva 

C I V I L e k

bátaszéki  fElvidék néPtánc EgyEsülEt

jól minôsültünk 
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Józseffalvi tűzvész 
80. évfordulója

kettős céllal hívták az érdeklődőket május 
19-én a Bátaszéki tájházba a helyi széke-
lyek. először megemlékeztek a Józseffalva 
leégésének 80. évfordulójáról, másodszor 
megünnepelték a szövetség és a Baráti kör 
20. születésnapját. emlékező szentmisével 
kezdődött a program a templomban, ahol 
kürtösi krisztián atya szívhez szólóan, 
meghatóan idézte fel a 80 éve történt tragé-
diát. Párhuzamot vont az akkor történtek-
ről és a máról. akkor is a hit ereje segítette 
a székelyeket, ami a ma emberének is segít 
a nehézségek leküzdésében. köszönjük a 
bíztató szavakat! a Bátaszéki tájházban 
folytatódott a megemlékezés. a Bátaszéki 
székely kórus korabeli újságokból idézve 
hozták vissza az akkor történteket. 1939. 
május 18-án, áldozócsütörtökön, kora dél-
után tűz ütött ki Józseffalván. egy óra sem 
telt el, s már lángokban állt a falu. a lakos-
ság próbálta megakadályozni a tüzet, de 
nem sikerült. a pusztulás bekövetkezett. 
Józseffalva népe hajléktalanná lett. Csak a 
község keleti része maradt épen, továbbá a 
templom, az iskola és a plébánia. az egész 
község 260 házastelekből állott. a tűzvész 
140 házastelket pusztított el. a bukovinai 
hatóságok a tűzkárosultak segítségére sie-
tett. megható az az együttérzés és segíteni 
akarás, amely erdély magyarsága mutatott 
Józseffalva népével szemben ezekben a 
nehéz napokban. Építeni kell, építeni Jó-
zseffalvát. a helyiek felocsúdva a kezdeti 
megrázkódtatásból az érkező segítséggel 
elkezdték újjáépíteni a falut az üszkös ro-
mokból. az első alapkövet augusztus 20-
án tették le. november elejére felépült Jó-
zseffalva, 84 ház állott készen. a falu népe 
hajlékot kapott, fedél alá kerültek. erdély 
áldozatkészségének és erőpróbáján kívül 
Józseffava pusztulásának és felépülésé-
nek igen nagy haszna és következménye 
volt. a bukovinai magyarokra felfigyeltek 
és kezdtek érdekelődni felőlük. Felerő-
södött a hazatérés gondolata. 1941-ben 
megvalósult ez a vágya a székelyeknek. 
először Bácskában telepedtek le. Innen 
1944 őszén kellett menekülniük a háborús 
helyzet miatt. 1945 tavaszán telepedtek le 
az anyaországban. azóta élnek Bátaszéken 
székelyek. most már csak székely leszár-

mazottak születnek. a Bukovinában szüle-
tettek előbb-utóbb elmennek. elérkeztünk 
a mába! 

30 éves a Bátaszéki Székelyek 
Baráti Köre Egyesület

kismődi István, a kör elnöke köszöntötte 
a megjelenteket és felidézte az elmúlt har-
minc évet. a kör 1989 májusában alakult 
meg, közel 100 taggal. azóta folyamatosan 
működik, és szervezett formában képviseli 
itthon és külföldön a bukovinai székelye-
ket.1989-ben alakult meg a Bukovinai szé-
kelyek országos szövetsége is, ahol a báta-
székiek alapító tagok voltak. a kör tagjai 
a „szomszéd” népcsoportokkal baráti kap-
csolatokat építettek és ápolnak a mai na-
pig. a Bátaszéki székely kórus 1970-ben 
alakult újjá, akik szintén a székely hagyo-
mányokat ápolják, aktív szerepet vállalva 
Bátaszék és környéke kulturális életében. 
2016-ban alakult az egyesület másik pil-
lére, a székely unokák tánccsoport. az 
egyesület éves taggyűlésén határozza meg 
az éves feladatokat, vannak állandó és is-
métlődő rendezvények, melyhez hozzá-
jönnek a városi és szövetségi programok. 
a jövőt illetően folytatni kívánjuk az ed-
dig megkezdett munkát szem előtt tartva 
a székely hagyomány fennmaradását és to-
vábbvitelét. a székely kultúra köztudatba 
tartását, hiszen addig vagyunk, amíg van-
nak dalaink, táncosaink és teret is kapnak 
életünkben. az emlékező ünnepen a Ba-
ráti kört köszöntötte dr. Bozsolik róbert 
polgármester és illés tibor, a szövetség 
elnöke is. 

Pro Urbe Bátaszék
A Bátaszéki Székelyek Baráti Köre Egye-
sület Pro Urbe Bátaszék kitüntetésben 
részesült 2019. július 5-én, a Város Napja 
rendezvény keretében megtartott ünne-
pi testületi ülésen. Az egyesület Bátaszék 
város és lakossága érdekében hasznos 

munkásságával járult hozzá a kulturális 
és a társadalmi élet területének a fejlesz-
téséhez, ezen belül a bukovinai székely 
hagyományok fennmaradásáért végzett 
tevékenységével, gyarapítva ezzel Báta-
szék város értékeit és hagyományait. a 
Baráti kör vezetősége és tagsága köszöni 
a városvezetésnek ezt a kitüntető díjat, 
mely még ünnepibbé tette a 30 éves fenn-
állásunk évfordulóját. ez az elismerés még 
több erőt, kitartást ad a munkánkhoz. nem 
azt kell néznünk, hogy mit végeztünk már 
el, hanem, hogy mit kell még tenni a jövő-
ben, ahogy azt ünnepi beszédében mond-
ta polgármester úr. A Bátaszéki Székelyek 
Baráti Köre megköszönve az elismerést, 
gratulál a többi díjazottnak is!    Erős János

kEttôs évfordulóra EmlékEztEk a székElyEk

Meghívó
tisztelettel hívunk minden tagtársunkat és minden kedves érdeklődőt a

2019. augusztus 18-án, vasárnap tartandó

Bátaszéki Józseffalvi BúcsúBa.
az ünnepség a 10 órai szentmisével kezdődik.

mise után a Bátaszéki tájházban kulturális műsorral folytatódik.
a műsorban fellépnek a helyi együtteseinken túl a garai székelyek és a sárarany zenekar.
13 óra körül térítés ellenében közös ebédre lesz lehetőség az általános iskola ebédlőjében. 

Jelentkezni és az összeget kifizetni augusztus 10-ig lehet az elnökség tagjainál.
mInDenkIt szeretetteL Várunk!

a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre
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a cikk írója már az 1970-es években, ké-
sőbb az 1990-es években többször megfor-
dult Ditróban, mert az idősek elmondása 
szerint a kismődiek „gyitróiak”! akkor 
nemigen találkoztam velük. most – ezen 
látogatás alkalmával – viszont többel is. 
ugyanis június 28-30-a között Ditróba lá-
togatott öt fős delegáció tagja lehettem a 
Bátaszéki székelyek Baráti köre képviselő-
jeként. köszönöm a lehetőséget!

a küldöttséget és az autót Péter géza ön-
kormányzati képviselő vezette biztos kézzel 
– szerencsével. már tavaly is ott volt, így 
minden fontos tudnivaló birtokában volt. 
egyet nem tudott: hol lesz a szállásunk. ez 
nem is csoda, hiszen egy új panzióban kap-
tunk helyet a nagysallóiakkal és a kamuti-
akkal. a csapat csütörtök este 19:30-kor in-
dult az utasokkal összeszedve neki a 
határnak. az autópályának köszön-
hetően gyorsan haladtunk addig, 
ameddig autópálya volt.  számomra 
érthetetlen, de talán bennem van a 
hiba, hogy nem értem miért készül 
el az autópálya egy pontig 100%-
an, tovább meg semmi, a szűz föld, 
az erdő meg a hegy. se földmunka, 
se műtárgyak. a naiv utazó mehet 
50-80 km-t feleslegesen a görön-
gyös úton. aztán ismét talál egy 
darab autópályát, hátha útirányba 
esik. (Persze ez nem része a beszá-
molónak.) az, ami mégis elgon-
dolkodtató (noha Bátaszéken nincs annyi 
használható panzió, mint Ditróban és segí-
teni kellene, hogy itt is legyen több)mégis 
leírom:jobb lenne reggel vagy hajnalban 
indulni és estére érni a megadott címre. ott 
már vár a megérdemelt pihenés – akár saját 
költségen is. mi pénteken reggel 7 óra körül 
érkeztünk Ditróba. Fáradtan! találkoztunk 
a vendéglátókkal, a polgármesterrel, Puskás 
elemérrel és az alpolgármesterrel, Fazekas 
szilárddal. kávé, üdítő és természetesen pá-
linka. nehéz volt elszabadulni, de elvittek 
bennünket a szálláshelyre a Puskás László 
panzióba, ami szinte kifogástalan. kis fel-
frissülés után 11-re irány a nagytemplom, a 
Jézus szent szíve templom és búcsúja. tele 
volt a templom és 17 pap vett részt a misén. 
megható és tiszteletre méltó a ditróiak val-
lásossága és az idősek iránti tisztelete! mise 
után ismét tisztelődés: pálinka, sör, kalács. 
kis nézelődés az óriási felhajtásba és kira-

kodóvásáron, majd máris ebéd egy elegáns 
helyen. aztán felszólítottak az újabb indu-
lásra: gyergyószentmiklóson túl, egy hétvé-
gi házban, baráti társaságban flekken sütés, 
és természetesen ami még vele jár. az első 
napot szerencsésen megúsztuk! az éjszaka 
rövid volt. szombat reggel lepakoltunk a 14 
órakor kezdődő Vándor Fakanál főzőver-
seny helyszínére és beszereztük a hiányzó 
kellékeket a főzéshez. Ismét beöltözve nép-
viseletes ruhába: irány orotva. szombaton, 
június 29-én volt Pétre, Pál, a település és a 
templom búcsúnapja. Itt is nagy ünnepség 
volt. 11 papos szertartás és a Cikói székely 
kórus volt a díszvendég. az ottani ebédet 
nem kerülhettük ki, így viszont elkéstünk 
a ditrói főzőverseny megnyitójáról.  ebéd 
után, úgy 3 óra körül érkeztünk a hely-

színre, ahol 8-10 csapat versengett a több, 
mint 1 m hosszú fakanálért. Bizony a töb-
biek már szinte készen voltak és terítettek, 
amíg mi igyekeztünk valamit behozni a 
lemaradásból. a zsűri többször is meglá-
togatott, de a végén, amikor jeleztük, hogy 
készen vagyunk, azt mondták, hogy nincs 
idő teríteni. Dicsérték az uborkasalátán-
kat és többször megfontoltan kóstolgatták 
a pörköltünket (Péter géza alkotása), ami 
szerintünk a legjobb volt – jókat beszélget-
tünk. kíváncsian vártuk az eredményhirde-
tést. az oklevél mellé az Észak-székelyföldi 
lovagrend különdíját kaptuk. közben, előt-
te és utána is a színpadon meg a jégpálya 
helyén folyt a műsor, peregtek az esemé-
nyek a jobbnál jobb, szebbnél szebbprogra-
mokkal, fiatalokkal és folyamatos zenével. 
Igazi fesztivál volt! mi, akit lehetett és aki 
elfogadta a meghívásunkat megkínáltuk 
pálinkával, borral és finom pörkölttel, ami 

kitartott éjfélig. rövid alvás után eljött a 
vasárnap. Ismét délelőtti szentmise majd 
a kultúrotthon nagytermében díszebéd a 
helyi és meghívott vendégekkel. a polgár-
mester köszöntője következett, kis műsor, 
szép zene és az ebéd. ott annyiból más a vi-
lág, hogy másképp érzik, másképp értik az 
idő múlását. amíg Japánban a szupergyors 
vonat 10 perces késése miatt lemond a köz-
lekedési miniszter, a, addig Ditróban  a dél  
az fél 1, vagy 1 óra, és mindenki így veszi 
tudomásul. Persze bennünket orotván várt 
a Bátaszéken is előadott Juhászlegény című 
színielőadás szereplőgárdája ebéddel és 
meleg szeretettel. mi csak 3 óra után értünk 
oda, így mindnyájukkal nem is találkozhat-
tunk. maradt néhány vendéglátó, a zenakar, 
a cikóiak és mi. kis ebéd, tisztelet, ének és 

tánc 6 óráig. az elfáradás után a 
nagyon szép faluban felkerestük a 
gyógynövényeseket. mint kiderült 
Bátaszékről többen rendszeresen 
jártak, járnak oda. az idő haladt 
és nekünk Ditróban a következő 
helyszínre, vacsorára volt időpon-
tunk, meghívásunk, pedig sem 
éhesek, sem szomjasok nem vol-
tunk. rájöttünk, de el is mondták, 
hogy csak úgy lehet túlélni mind-
ezt, ha és talán nem illetlenség, ha 
minden megkínálást, traktát és 
minden tisztelődést (pálinka, sör, 
bor) nem fogadunk el. Igen ám, 

de ők túl akarnak tenni rajtunk – mi meg 
rajtuk. természetesen a vacsora és az este a 
testvértelepülésekkel szépen és kellemesen 
eltelt, és a naptár is hétfőre ugrott. rövid al-
vás után, még egy búcsúzkodás a hivatalban 
és indultunk haza. Délelőtt világosban, szép 
időben, klímás autóval lazán gurultunk 
hazafelé. ott kinn a hegyek között amúgy 
nincs annyira meleg. este 8-ra már itthon 
is voltunk. kötelességünket teljesítettük, az 
utat végigjártuk. a soron következő és a szá-
munkra fontos feladatokat megbeszéltük, 
ugyanígy a következő találkozás időpontját 
is. Úgy érzem, hogy az útitársak nevében is 
leírhatom, csodálatos út volt! azt kívánom 
minden kedves olvasónak, hogy legyen ré-
sze benne, és ha lehetősége adódik rá, ne 
hagyja ki, ne hagyjon ki egy ilyen nagyszerű 
lehetőséget! köszönöm, hogy elolvasta: 

Kismődi István, a Bátaszéki Székelyek 
Baráti Körének elnöke.

a tEstvér-tElEPülési kaPcsolat
Egy csodálatos látogatás margójára



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

8 2019. augusztus 5.

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

a  V á r o s É r t

Város napján kitüntetéseket adományoz-
tak azoknak a polgároknak, akik a ki-
emelkedő tevékenységükkel maradandót 
alkottak, és hozzájárultak Bátaszék város 
értékeinek a növeléséhez, településünk 
hírnevének az öregbítéséhez. Bátaszék 
Város képviselő-testülete „Pro urbe Bá-
taszék” elismerésben részesítette nagy Fe-
rencet, nyugalmazott közigazgatási vezetőt 
és Werner mihályt, városunk nyugalma-
zott polgármesterét. mindketten hozzájá-
rultak ahhoz, hogy Bátaszék városi rangot 
kaphasson, valamint olyan értékeket kép-
viselnek, mint például az elhivatottság, a 
pontosság, a munka és a család szeretete, 
ami mindannyiunk számára példaértékű. 

Nagy Ferenc Bátaszék város és lakossága 
érdekében hasznos munkásságával já-
rult hozzá a közigazgatási és a társadal-
mi élet területének a fejlesztéséhez évti-
zedeken keresztül, növelve a település jó 
hírét és tekintélyét.

– 21 éven keresztül, 5 településvezető (ta-
nácselnök) mellett töltött be közigazgatási 
vezetői tisztséget, valamint két önkormány-
zati cikluson keresztül képviselőként tevé-
kenykedett Bátaszékért. Hogyan emlékszik 
vissza, és hogyan értékeli ezeket az éveket?

– Úgy gondolom, és merem is monda-
ni, hogy a 70-es, 80-as évek egy roppant 
kemény építkezési időszaka volt Báta-
széknek, gombamód nőttek ki a házak, 
létesültek újabb és újabb utcák. ezek az 
építkezések hatalmas feladatókat róttak 
ránk, vezetőkre és az akkori apparátusra. 
a nagyon komoly közművesítéstől kezdve 
az utcák névadásáig mindent mi végez-
tünk. Érdekesség, és talán nem mindenki 
tudja, hogy az olimpia utca a müncheni 
72-es olimpia idején készült el és ennek 
apropóján kapta a nevét. De a Dolina 
utca elnevezése is hozzám kapcsolható, 
mivel úgy gondoltam, hogy ily módon 
is emléket állíthatunk annak a régi tele-
pülésrészünknek, amit mára a természet 
már teljesen visszahódított magának. az 
infrastrukturális fejlesztéseken túl olyan 
intézményi rendszereket hoztunk létre, 
vagy tartottunk fenn, mint a gimnázium, 
vagy az általános iskola új szárnyainak 
megépítésével és a körzetesítéssel a megye 
legnagyobb létszámú iskolájává vált a bá-
taszéki intézmény, közel 1300 tanulóval. a 
sportcsarnok társadalmi munkával épült 

fel 1983-ban, ami akkor a megye legna-
gyobb alapterületű tornacsarnoka volt. 
átépítésre került a művelődési ház, bőví-
tésre a tanácsháza. számos bér- és szolgá-
lati lakás épült. a rózsa utcára biztosan 
sokan emlékeznek (a mai gárdonyi utca), 
ahonnan támogatással a roma családok 
viszonylag egyszerű, de élhető házakhoz 
vagy építési telkekhez jutottak, így integ-
rálva őket a közösségünkbe. a számtalan 
kisebb-nagyobb építkezésekkel, a járdásí-
tással, fejlesztésekkel, gondolok itt a majd-
nem teljes úthálózat szilárd burkolattal 
való ellátásán keresztül az egészségügyi 
ellátás kialakításán át a bölcsődei férő-
helyek létrehozásával, mind olyan biztos 
alapot teremtettünk a későbbi várossá vá-
lásnak, vezetőtársaimmal együtt, amire én 
is nagyon büszke lehetek. térségi központ 
lett az akkori nagyközség. a díj, amit most 
megkaphattam, úgy gondolom annak az 
erőfeszítésnek az elismerése, ami megala-
pozta Bátaszéknek az 1995-ben megka-
pott városi rangját. ez a kitüntetés azon-
ban nem csupán az én érdemem, hiszen 
azok a kollégák, akikkel együtt dolgozhat-
tam ragyogó emberek voltak, elhivatottak, 
és igazi közösséget alkotva tudtuk a mun-
kánkat napról-napra végezni. ma már ke-
vés ilyen, egymást segítő közösség létezik.

– Ha már a kollégáit említette, milyen ve-
zetőnek tartotta magát? 

– szigorúnak, következetesnek, ember-
centrikusnak! szerintem a közigazgatási 
munka csúcsa az, ahol nap, mint nap az 
emberekkel találkozhatunk. amikor va-
laki bejött az akkori tanácsházára, meg-
tisztelt bennünket azzal, hogy szép ruhát 
vett fel, felkészülten érkezett – ami egy 
stresszhelyzet volt –, akkor én joggal vár-

hattam el a kollégáktól azt a fajta készen-
létet, amit egy ilyen helyzet megkívánt. 
nagyon fontos volt számomra, hogy a 
munkatársaim pontosak és fegyelmezet-
tek legyenek, hiszen minden munka akkor 
lakosság-közeli, személyközpontú volt. 
mindent manuálisan végeztünk, nem vol-
tak még elektronikus rendszerek, számító-
gépek. Fontosnak tartottam – és akartam 
is -, hogy akinek habitusa, ambíciója volt 
az tanuljon, és minden támogatást meg is 
adtunk annak, aki ezt vállalta. számtalan 
kirándulást, összejövetelt szerveztünk, 
és azóta is esetenként összejárunk a régi 
kollégákkal. ha manapság egy üzletben 
vásárolva vagy az utcán menve barátsággal 
fogadják az üdvözlésem az emberek, akkor 
joggal gondolhatom úgy, hogy tisztesség-
gel végeztem a munkám. 

– Nehéz út vezetett ahhoz, hogy most 
nagy örömmel és meghatódva vette át a Pro 
Urbe kitüntetést?

– amikor tizenéves voltam, még nem 
volt gimnázium Bátaszéken, szekszárdra 
jártam a garay gimnáziumba. Édesapám 
postás volt, így kijelölt út vezetett engem is 
a postás pályára, de mivel akkor szenvedé-
lyesen szerettem futballozni, és a munka-
beosztásom nem tette lehetővé a sportolói 
ambícióim megvalósítását, 5 év után egy 
„átigazolásnak” köszönhetően – utólag 
értékelve is életem legjobb döntését meg-
hozva – kerültem a tanácshoz 1963-ban. 
nekem akkor fogalmam sem volt a köz-
igazgatásról, egészen alulról, fokonként 
másztam fel a ranglétrán, ahogyan abban 
az időben ez elvárt volt. először gazdál-
kodási előadóként kezdtem a pályámat, 
majd igazgatási előadó, anyakönyvveze-
tő lettem. ez alatt az idő alatt rendkívüli 
módon megszerettem a közigazgatási hi-
vatást. Feltehetően felfigyeltek rám a járá-
si vezetők is, és Várdombra kerültem VB 
titkárnak 1967-ben. ott két évet töltöttem 
el, majd Bátaszéken lettem VB titkár 21 
éven keresztül. közben már kétgyermekes 
apakén Veszprémben kétéves, bentlakásos 
iskolában végeztem el a tanácsakadémiát, 
amit követett az államigazgatási főiskola, 
ahol igazgatásszervezőként diplomáztam. 
a rendszerváltáskor körjegyzője lettem 
Várdombnak és Pörbölynek, majd 60 
éves koromban mentem nyugdíjba. nem 
állítom, hogy végig könnyű volt az élet-
pályám, a rendszerváltás is okozott ne-

Pro Urbe bátaszék
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hézséget, de mindig megtaláltam azokat a 
feladatokat, amit szívvel és lelkiismerettel 
végeztem. nyugdíjba vonulásomkor sokan 
aggódtak, hogy mi lesz majd velem, hiszen 
mindig szerettem a nyüzsgést, a társasági 
életet, de nem okozott nehézséget a válto-
zás, mert városomban lehetőséget kaptam 
két cikluson keresztül képviselőként tevé-
kenyen részt venni a közéletben, mint egy 
„levezetésként”.

– Nem árulunk el titkot azzal, hogy a 80. 
születésnapjához közeledik. Napjaink tár-
sadalmi és kulturális életét is figyelemmel 
kíséri?

– hogyne! követem a televízióban köz-
vetített testületi üléseket, a Cikádor ma-
gazint, tolnatáj tévé műsorát, olvasom 
a helyi és megyei újságokat is. Igyekszem 
naprakész lenni a városunkban zajló ese-
ményekkel kapcsolatosan, ahogy szívesen 
veszek részt különböző rendezvényeken, 
programokon feleségemmel együtt, akivel 
a napokban ünnepeltük 55. házassági év-
fordulónkat. nagy boldogság és büszkeség 
a fiaim, megyeim, unokáim sikeressége, 
dédunokáim cseperedése. Fontosnak gon-
dolom a velük való találkozások pillanata-
it, ilyenkor feltöltődöm. Igyekszem velük 
is lépést tartani ebben a felgyorsult vilá-
gunkban, ami nem könnyű.

A városvezetés idén döntött úgy, hogy 
„Pro Urbe Bátaszék” kitüntetést adomá-
nyoz Werner Mihálynak is azért, mert 
az 1990 és 1994 között az első szabadon 
választott polgármesterként Bátaszék 
város és lakossága érdekében hasznos 
munkásságával járult hozzá a közigaz-
gatási és a társadalmi élet területének a 
fejlesztéséhez.

– Polgármester úr! 1990-t írunk, rend-
szerváltás, egy történelmi korszakváltás 
küszöbén az első szabadon választott tele-
pülésvezetőjeként mennyire tartott a fel-
adattól?

– mindenképpen nagy felelősség volt 
a vállamon, hiszen csak úgy, mint a kor-
mány és a politika részéről, úgy a város-
lakók felől is nagy volt az elvárás, de az 
akkori munkatársaim hatalmas segítséget 
adtak ahhoz, hogy a számomra – és akkor 
az egész ország számára is – még ismeret-
len úton lépésről-lépésre, feladatról-fela-
datra, a tudásunk legjavát adva építethet-
tük Bátaszék jövőjét. 

– Talán nem mindenki tudja, hogy töb-
bek között a most is használatos városunk 
címere az ön kutatásai nyomán, és saját 

tervei alapján készült el, illetve a fehér-kék 
színű városzászló színeinek kiválasztását is 
önnek köszönhetjük. Ezek mellett mik azok 
a fontos lépések, amik Werner Mihály pol-
gármester vezetése alatt valósultak meg?

– Városvezetőként az egyik legnagyobb 
munka a privatizációs feladatok elvégzése 
volt, de emellett kézzelfogható, látványos 
munkálatok is zajlottak Bátaszéken. szá-
mos kisebb-nagyobb változások történtek 
a település közterületein. a központi tere-
ink kialakítása és térkövezése, fásítása, az 
első kandeláberek kihelyezése, – tehát a 
ma is látható arculata – az én polgármes-
teri ciklusom alatt valósult meg. említésre 
méltó értéke lett településünknek az ekkor 

felállított II. Világháborús emlékmű, vagy 
a Cikádor újság első lapszámainak a meg-
jelenése is. Illetőleg a telefon és kábeltévé 
hálózat kiépítése ezekben az esztendőkben 
készült el, de az önkéntes tűzoltóság, vala-
mint a polgárőrség is ekkor alakult meg. 
még sorolhatnám tételesen az újításokat, 
de a legkedvesebb feladat számomra mégis 
az a folyamat volt, amelynek végén Báta-
széket várossá nyilvánították, ami nagy-
részt úgy gondolom a jó alapokra építkező 
munkámnak, és az akkori önkormányzati 
munkatársaimnak az érdeme. ugyan az 
összes szükséges dokumentumon az én 
aláírásom szerepel, de 1995-ben, amikor 
ténylegesen megünnepelheti Bátaszék, 
hogy várossá vált, a szalagot már a követ-
kező polgármester vághatta át. 

– Német gyökereinek és nyelvtudásának 
köszönhető testvérvárosi kapcsolatunk lét-
rejötte is. Jól tudom, hogy ekkor írják alá 
Besigheimmel a testvérvárosi kapcsolatot 
megalapozó okiratot?

– Igen, amire szintén büszke lehetek, va-
lamint arra az azóta is töretlen jó kapcso-
latra, amelyet a mindenkori városvezetés 
támogat, ápol és folyamatosan fejleszt úgy, 
hogy abból mindkét település profitálni tud. 

– Ha már a német gyökerekről tettünk em-
lítést, milyen családi értékeket hozott magá-
val polgármester úr, és melyek azok, amelye-
ket ön is továbbhagyományozott fiaira?

– 1945. február 22-én születtem Bátaszé-
ken, tősgyökeres sváb családba. harmadik 
születésnapomat egy marhavagonba be-
vagonírozva töltöttem, útban németor-
szág felé. szüleimmel két évet töltöttem 
kelet-németországban, majd már édes-
anyám várandós volt mária húgommal, 
amikor hazaszöktünk Bátaszékre. Volt 
hová hazajönni, hiszen az apai nagyszüle-
imnek, a Werner családnak nem kellett el-
hagyni garay utcai házukat és földjeiket a 
be- és kitelepítések idején. Édesapám gaz-
dálkodott, földműveléssel, bortermeléssel 
foglalkozott. amikor az általános iskolát 
befejeztem 1959-ben, akkor szüleim úgy 
látták jónak, ha taníttatnak. Felvételt nyer-
tem a Budafoki Borgazdasági technikum-
ba, ahol 1963-ban kézhez kapott bizonyít-
ványommal szerettem volna Bátaszékhez 
minél közelebbi munkahelyen elhelyez-
kedni. abban az időben pincegazdaságok 
működtek, és így kerültem Pécsre, a me-
csekvidéki állami Pincegazdasághoz, ami 
akkor a Dél-dunántúli borvidék központja 
volt. néhány hónap után átkerültem szek-
szárdra, ahol borász-technikusként foglal-
koztattak, majd 1963 őszétől pedig már, 
mint pincemester művezető dolgoztam. 
az itt töltött hét év alatt, – még, mint egye-
dülálló – gyakran küldtek helyettesíteni 
különböző pincegazdaságokba, ahol gya-
korlati tudásomat gyarapíthattam. amikor 
Bátaszéken elindult az élelmiszer-feldolgo-
zó üzem, majd annak egy mellékágaként 
a pálinkafőzde, akkor kértek fel, hogy 
vezessem és igazgassam a pálinkafőzdét. 
1970-től az üzem megszűnésig voltam a 
pálinkafőzde vezetője. Itt ismerkedetem 
meg későbbi feleségemmel, akivel 1972-
ben házasodtunk össze, majd rá egy évre 
született meg első fiúnk István, aki ma már 
német-történelem szakos tanárként há-
rom unokával ajándékozott meg minket. 
néhány év múlva 100 hektáros nagyüzemi 
szőlőterület létesítésével és annak veze-
tésével bíztak meg, ami hatalmas feladat 
volt számomra. ekkor alakítjuk ki a ma 
is látható teraszos szőlőültetvényeket Bá-
taszék határában. eközben 1976-ban szü-



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

10 2019. augusztus 5.

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

Kedves Olvasóink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nyári 
időszakban csak minden második szom-
baton tartunk nyitva. ettől eltekintve a 
hagyományos nyitva tartási időben vár-
juk látogatóinkat.

Kiállítás
Egyszer volt… Dolina, Leperd, Dömör-
kapu címmel kiállítás nyílt a számvevőség 
épületében. a becses emlékeket megörö-
kítő tablókat sok szeretettel ajánljuk a vá-
roslakók szíves figyelmébe! a bejelentke-
zés alapján (74/493-076) megtekinthető 
tárlatot a könyvtár nyitva tartási idejében 
lehet látogatni.

Mini Galéria
Boszorkányok gyűjtemény 

megtekinthető augusztusban

Író-olvasó találkozó
augusztus 15-n, 15 órától Baricz Lajos 
erdélyi költő, prózaíró lesz a vendégünk. 
kötetei megtalálhatóak könyvtárunkban, 
ajánljuk szíves figyelmükbe!

Faültetés 2019
november 16-án délután ismét faültetés! 
kérjük a szülőket, nagyszülőket, ha részt 
kívánnak venni a faültetésen, vegyék fel a 
könyvtárral a kapcsolatot! 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

a  V á r o s É r t

k ö n y v t á r

letik meg második fiunk, János, aki ma 
Pécsen él, kertészmérnökként Villányban, 
mint szőlészetvezető dolgozik, így ő vitte 
tovább a családi örökséget. a szőlőterüle-
tek idővel 200 hektárra nőttek, közel 50 fő 
munkáját kellett már felügyelnem. hogy 
milyen értékeket kaptam és mik azok, 
amiket átadtam a fiaimnak? talán az, hogy 
a munkámban mindig a precizitásra töre-
kedtem, és ezt vártam el a beosztottjaimtól 
is, ahogyan a gyerekeimtől is. emberekkel 
foglalkozni, irányítani, a rám bízott felada-
tokat jól elvégezni felelősség. mindig az el-
végzett munkát, teljesítményt bíráltam, és 
ha kellett ugyan szigorú voltam, de min-
dig figyelembe vettem, hogy önérzetében 
ne sértsem meg a másikat. Úgy gondolom 

igazságos és következetes voltam, ami mi-
att talán tiszteltek és szerettek is a munka-
társaim és a családtagjaim.  ezek – mint az 
elvégzett munka által létrejött teljesítmény, 
fegyelem és figyelem, az igazságosság és a 
következetesség – mind olyan értékek, me-
lyek vezérfonalként is átadhatók.

– Úgy tudom, a katolikus egyház világi ve-
zetőjeként is sokáig aktívan és tevékenyen dol-
gozott, de 1994-ben, az önkormányzati ciklus 
végén már nem jelöltette magát újra polgár-
mesternek sem, és azóta is egyre ritkábban 
jelent meg a közéletben. Mi ennek az oka?

– 1995-ben az egészségi állapotom már 
nem tette lehetővé, hogy folytassam a köz-
életi szerepvállalást. azóta visszavonulva 
családi, háztáji gazdaságunkban tevékeny-

kedtem. a sokhektáros terület igazgatása 
után folyamatosan csökkent a családi birto-
kunk is, és ma már csak 15 tőke szőlőt ápo-
lok, gondozok a házunk kertjében. nyug-
díjasként feleségemmel önként, hitből és 
meggyőződéből öt külterületi keresztet és 
kiskápolnát gondozunk, ami mindkettőnk 
számára ad elfoglaltságot és örömet, persze 
a gyerekeink és unokáink mellett. 

A sokéves munkával, melyet a közigaz-
gatás élén és városvezetőként végzett Nagy 
Ferenc és Werner Mihály, észrevétlenül te-
lepüléstörténelmet írtak. Mindkettőjük szá-
mára nagy megtiszteltetés volt, hogy a most 
regnáló városvezetés ismerte el erőfeszítése-
iket. A kitüntetéshez gratulálunk és további 
jó egészséget kívánunk!                                  ok

EmlékszEl?
ha június, akkor osztálytalálkozó Józsi tavá-
nál. ötven évvel ezelőtt az egykori fiúiskola 
végzős diákjai voltunk, és már hosszú ideje 
évenként találkozunk egymással kicsit be-
szélgetni, emlékezni. szeretett osztályfőnö-
künk, Péter albert betegségének 
súlyosbodása késztetett bennün-
ket az összejövetelek sűrűbbé té-
telére. Bizakodtunk abban, hogy 
ezek az együttlétek erőt adhatnak 
a betegséggel szemben..., és sze-
retnénk hinni, hogy amíg csak 
lehetett, ez így is volt. aztán osz-
tályfőnök nélkül maradtunk, de 
mi azóta is évente összejövünk, 
hogy jól érezzük magunkat 
együtt, hogy emlékezzünk és eb-

ben tanár úr felesége, Éva is segít bennün-
ket azzal, hogy minden alkalommal öröm-
mel jön közénk. Fél évszázad úgy repült el 
a ballagásunk óta, hogy szinte észre sem 
vettük. az élet napos és árnyas oldalán – kü-

lön-külön ugyan – de mindannyian jártunk. 
Éppen ezért, amikor június vége felé újra 
és újra összejövünk, olyan jó egy kis idő-
re megint diákká, osztálytárssá lényegülni 
és megkérdezni: – emlékszel? emlékszem 

egy osztálynyi eleven gyerekre, 
akik kényszerűségből összezár-
va sok-sok órát töltöttek együtt 
az olajos padlójú termekben 
vagy jó esetben – és lényege-
sen ritkábban, mint szerettük 
volna – az udvaron futkározva. 
emlékszem a jó hangulatú őrsi 
foglalkozásokra, melyeken a po-
litikai jelleget teljesen figyelmen 
kívül hagyva (azt nem is igazán 
felfogva) jól éreztük magunkat, 
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1969-ben huszonkilencen ballagtunk el 
Bátaszéken a II. számú általános Iskola 
(egykori lányiskola) VIII.a osztályából. 
osztályfőnökünk Vörös Bálint volt. hu-
szonketten értük meg az 50 éves találkozót. 
kovács József polgármesteri elfoglaltság, 
szép mária betegség, Wetzl anna mária pe-
dig családi programmal való ütközés miatt 
nem tudott eljönni, tizenkilencen viszont 
találkoztunk. az eddigi egyetlen találko-
zónkon 45 évvel ezelőtt többen nem tudtak 
ott lenni, néhányan pedig messze kerültek 
Bátaszékről a ballagás után, ezért többen 
50 éve nem láttuk egymást. az első percek 
bizony találgatással teltek el, többeknek is 
be kellett mutatkozniuk az egykori osztály-
társaknak. kismődi Juci gyertyát gyújtott 
elhunyt tanáraink és osztálytársaink emlé-
kére, jómagam pedig az ötödik osztálytól 
kezdve ismertettem, hogy kik jártak még 
velünk egy osztályba, de már nem velünk 
ballagtak: 1965-1966 (V.A): auth István, 

gábor mária, Jászpapp Béla, morovik ka-
talin, morovik rozália, Péter antal, Puskás 
Lajos, ringeisen mária, roth János, sipőcz 
József, stadler katalin, szabó József. 1966-
1967 (VI.A): auth István, gábor mária, 
Jászpapp Béla, Liszkai erzsébet, Lisztes ka-
talin, ringeisen mária, ritter mihály, sipőcz 
József, szabó kovács Julianna, Virág géza. 
1967-1968 (VII.A): auth István, Jászpapp 
Béla, Liszkai erzsébet, ritter mihály, sipőcz 
József, szabó kovács Julianna. 1968-1969 
(VIII.A): Jászpapp Béla. a finom halászlé 
elfogyasztása után kisebb-nagyobb csopor-
tokban folyt az általános iskolás emlékek, 
illetve az azóta eltelt 50 év történéseinek fe-
lelevenítése. megegyeztünk, hogy nem vá-
runk 45 vagy 50 évet az újabb találkozóval, 
hanem évenként összejövünk a jövőben. 
több csoportkép is készült a találkozón: 
schőnbach alfrédné fényképén mindenki 
látszik, így ez került a beszámolóba a tabló-
kép mellé.                                                   (RLO)

mert együtt voltunk, és végre nem a tanulás 
volt a fő téma. Izgatottan beszélgettünk az 
éppen aktuális táncdalfesztivál slágereiről, 
a televízióban látott filmsorozatok (angyal, 
orion űrhajó kalandjai...) eseményeiről. 
emlékszem kóbi (szalonképesen Deme 
tanár úr) énekóráira, a kánonéneklés pró-
batételeire és arra az össznépi kuncogásra, 
amit akkor hallatott az osztály, amikor Faidt 
Józsival közösen sokadszor feleltünk ugyan-
azon dal eléneklésével. ez számunkra több 
ötös érdemjegyet, az osztálynak fenomená-
lis élményt jelentett. emlékszem a május el-
sejékre, a már kora reggel a hangszórókból 
harsogó indulókra, amelyek engem mindig 
jó kedvre derítettek. Patyolatfehér ing és tér-
dzokni, sötétkék rakott szoknya, kék-piros 
nyakkendő – szépek voltunk az egyenru-
hában és jó móka volt a felvonulás is. azt 
mondták, hogy ezeken a meneteken harcot 
hirdetünk a békéért (hm...) meg erőt mu-
tatunk fel a cilinderes, szivarozó kapitalista 
nagyuraknak..., hát mi biztos nem akar-
tunk harcolni, sem fekete árnyalakoknak 
erőt fitogtatni..., mi csak simán jól éreztük 
magunkat együtt. örültünk a tavasznak, a 
mustáros virslinek, az első fagylaltnak és 
felnőtt fejjel értettem meg, hogy legnagyobb 
élményként a közösségnek, az összetarto-
zás érzésének. emlékszem a kerékpáros 
osztálykirándulásokra, a sok-sok letekert 
kilométerre, a jóízűen elfogyasztott szend-
vicsekre és a legfontosabbra, amit ezeken az 
alkalmakon megtanulhattunk, az egymásra 
odafigyelésre. ma már látom, tudom és ér-
zem, nagyon szerencsések vagyunk. nyila-
dozó értelmű gyerekekként tanárainktól és 
legfőképpen fiatal albert osztályfőnökünk-
től a legértékesebb dolgot kaptuk, az ötven 
éve élő osztályközösségünket, melynek tag-
jaitól még sokszor szeretnénk megkérdezni: 
– emlékszel?                                                stang

régi időkre emlékeztek június utolsó péntekén, az 1954-
ben végzett fiúiskola volt tanulói. az akkori két osztály-
ban negyvenkilencen ballagtak el, most tizenegy „öreg-
diák” tartotta meg utolsó osztályfőnöki óráját a volt 
tantermükben. koszorút helyeztek el és gyertyát gyúj-
tottak a gimnázium udvarán a kopjafánál volt tanáraik 
és diáktársaik emlékére. Jóízű ebéd elfogyasztása után 
tovább folytatódott az anekdotázás a talizmán vendég-
lőben, majd szorítottak elköszönéskor egymással kezet. 
talán utoljára…?                                                                    nf

50 évEs találkozó

talán 
utoljára…?
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Elsős lesz a gyermekem
a szeptember első napjai még a rutinos is-
kolások számára is izgalmakat rejtenek, de 
azoknak a kicsiknek, akik most kezdik az 
első osztályt, akár félelmetes, szorongással 
telt is lehet ez az időszak. a szülők azonban 
kellő felkészüléssel, odafigyeléssel meg-
könnyíthetik a gyermekük első heteit. az 
izgalom mindenképpen fokozódik, ahogy 
telnek a napok. ha az óvodás válik iskolás-
sá, természetes, hogy nagy izgalommal vár-
ja, hogy milyen is lesz az iskola. milyenek 
lesznek az osztálytársak, milyen lesz a taní-
tó néni. sok-sok kérdés merülhet fel benne 
naponta, melyeket fontos, hogy feltehessen 
a szülőnek, és persze hogy választ is kapjon 
rá. a szülő általában ugyanúgy izgul, mint 
csemetéje. az óvodába már beilleszkedett, 
szerzett barátokat, megszerette az óvó né-
nit, de egy új környezet mindig új problé-
mákat vetíthet előre: hogyan illeszkedik be 
a gyermek az új környezetbe? Befogadják-e 
az osztálytársai, milyen lesz a tanító néni, 
kellően felkészült-e a gyermek a tanulásra, 
képes-e nyugton végigülni az órákat stb.? 
Féltés, aggodalom, büszkeség kavarog a 
szülőkben, amikor először látják az ünnep-
lőbe öltözött gyermeküket a tanító néni 
mellett. a tanévkezdéssel gyökeresen meg-
változik, átalakul a család és a gyermekek 
élete, hétköznapjai. más lesz a napi ritmus, 
szorosabbak lesznek a kötöttségek a nyári 
szabadság után, és természetesen az óvodá-
hoz képest is. nem mindennapi dolog ez, 
fel kell rá készülni ügyesen és okosan. kö-
vetkezzen néhány jó tanács az iskola előtt:

Napi ritmus kialakítása
Ideális esetben már a nyár utolsó hete-
iben érdemes kialakítani egy iskolához 
szoktató életritmust, hogy ez ne okozzon 
külön stresszt a kicsiknek, fokozatosan 
szoktassuk hozzá csemeténket a korábbi 
lefekvéshez, hogy majd a korai ébredés 
könnyebben menjen. a kisiskolás korú 
gyerekeknek általában legalább tíz óra 
alvásra van szükségük ahhoz, hogy iga-
zán kipihenjék magukat. enélkül még 
a legjobb és legokosabb gyermeknek is 
nehézségei lesznek, fáradtan nem tudnak 
teljesíteni, akárcsak a felnőttek. szülőként 
tehát a szükséges taneszközök beszerzése 
mellett fontos feladatunk a gyermek szá-
mára a tanév megkezdése előtti két hét-
ben már elegendő alvást biztosítanunk, 

ami kapcsán kialakul az iskolai rendhez 
illeszkedő napi ritmus.

Csak nyugodtan
a gyerekek többsége várja már a sulit izga-
lommal, örömmel és néhányan szorongás-
sal is. Beszélgessünk velük az érzéseikről, 
félelmeikről, a várható feladatokról, reális 
képet festve az iskolás létről. nézzük át 
együtt az új könyveit, együtt csomagoljuk 
be a füzeteket. Fontos, hogy az iskolakez-
dés körül ne legyen feszültség, teremtsünk 
nyugalmat a gyerekek körül, hiszen mind-
nyájan tudjuk, hogy iskolásnak lenni jó, de 
nem könnyű! ne feledkezzünk el róla, hogy 
az ő közege még a játék, a mozgás és a mese. 
minden este meséljünk neki, ezzel az iskolai 
készségeit is fejlesztjük. Lehet, hogy átme-
netileg még jobban igényli a testi közelsé-
günket is, ne habozzunk ölbe venni.

Keltsük fel az érdeklődést
sok kisdiákban nyilván van egy kis szoron-
gás az iskolás élettel kapcsolatban, amelyen 
leginkább a szülő tud segíteni, elsősorban 
személyes példáján keresztül. nagyon jó 
megoldás, ha már nyáron elkezdi mesélni 
a saját iskolás jó élményeit – remélhetőleg, 
azért mindenkinek akad ilyen a tarsolyában. 
ha másról nem, a barátokkal való megis-
merkedésről, vagy éppen a kedves tanító né-
niről szóló elbeszélések bizalmat ébresztenek 
a gyerekben az új helyzettel kapcsolatban. 
az is hasznos, ha a tankönyvek beszerzése 
után a gyermek és a szülő együtt lapozzák 
át a fejezeteket, illusztrációkat. nem árt, ha 
a szülő is érdeklődést mutat azzal a sok új-
donsággal kapcsolatban, amit a könyvekben 
talál, és érezteti a gyerekkel, milyen szeren-
csés, hogy ilyen sok érdekességről tanulhat, 
ennyire szép, színes könyvekből.

„Játszani is engedd…”
nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy 
a kisiskolások nem kis felnőttek, hanem 
még nagyon is gyerekek. Óriási teljesít-
mény tőlük, hogy megpróbálnak alkal-
mazkodni a megváltozott követelmények-
hez, és olyan képességeket fejlesztenek ki 
magukban, mint az önkontroll, a fegye-
lem, a megfelelés. ez pedig éppen elég 
megterhelő az iskolai idő alatt, így otthon 
ideális esetben már csak a játékra lehet 
figyelni. az önfeledt játék a gyerekek szá-
mára a készségfejlesztés remek eszköze 

is. Vagyis ne kényszerítsük a kisdiákokat 
délután is a lecke fölé, inkább irány a ját-
szótér, a focipálya, vagy éppen az otthoni 
közös játékok. ez természetesen nem je-
lenti azt, hogy semmiféle követelményt ne 
állítsunk a gyerek elé, de ne zsúfoljuk tele 
a napjait különórákkal és edzésekkel. ne 
akarjunk egyszerre idegen nyelvet, korcso-
lyát, zongorát és számítástechnikát tölteni 
a gyermek fejébe, hiszen így mindenből 
csak felületes tudása lesz, elfárad, és még 
az alaptananyagot sem tudja kellőképpen 
elsajátítani. Bármilyen hihetetlen is, nem 
attól lesz okosabb egy iskolás, ha estig ül 
a különórákon, hanem ha sokat játszik, 
mozog a szabad levegőn, ha elegendő 
mennyiséget alszik, és ha egészségesen 
táplálkozik. Persze az sem árt, ha alaposan 
megtanul írni, olvasni és számolni – de ezt 
már nyugodtan a tanító nénire bízhatjuk. 
a szülő pedig maradjon szülő!

2019/2020-as tanév 
fontos dátumai 

megjelent a magyar közlönyben a 
2019/2020-as tanév rendjéről szóló kor-
mányrendelet. ebben szerepelnek azok a 
dátumok, amikor tanítási szünet lesz az 
iskolákban. a 2019/2020-as tanév szeptem-
ber 2-án, hétfőn kezdődik, és 2020. június 
15-ig, hétfőig tart. a tanév összesen száz-
nyolcvan napig tart – kivéve a végzősöknek, 
a középfokú iskolákban számukra az utolsó 
tanítási nap 2020. április 30-án, csütörtökön 
lesz. az első félév 2020. január 24-én zárul, 
az iskolák január 31-ig értesítik a diákokat 
és a szülőket a félévi eredményekről. az 
őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. 
október 25. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap pedig november 4. (hétfő). a 
téli szünet előtt utoljára 2019. december 20-
án (pénteken) kell iskolába menni, az első 
tanítási nap pedig 2020. január 6-a (hétfő) 
lesz. a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni 
első iskolai nap pedig 2020. április 15. (szer-
da). a nyári szünet 2020. június 16-án kez-
dődik majd.                            Fiegler Zsófi védőnő
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A határtalan program 
a határtalanul program keretében a Báta-
széki kanizsai Dorottya általános Iskola az 
idén is nyert egy határon túli kirándulást. 
a 7. évfolyam 30 tanulója és 6 nyolcadikos 
diák vehetett részt az erdélyi körutazáson. 
a kirándulás május 14-17-ig tartott. ked-
den, hajnali 5 órakor indultunk nagy izga-
lommal. az első megállónk arad volt, ahol 

megemlékeztünk a 13 aradi vértanúról és 
koszorúztunk. a napunk második állomá-
sa segesvár volt, itt megnéztük a szászok 
által épített tornyot és várfalat, valamint a 
gótikus stílusban épült templomot. Draku-
la szülőháza is ebben a városban áll. este 
vendéglátóink székelyszentkirályon meleg 
vacsorával vártak bennünket. a második 
nap programja borvízkóstolással indult 
szejkefürdőn. a borvíz egy nagy szénsav-
tartalmú víz, amit a vulkáni utóműködés 
hoz létre. orbán Balázsnak, a legnagyobb 
székelynek itt található az emlékműve, 
14 székely kapun keresztül vezet oda az 
út. napunk második állomása Farkaslaka 
volt, ahol megemlékeztünk tamási áron-
ról. utána megnéztük a templomot és 
indultunk tovább Parajdra, a sóbányába. 

Parajd után szovátára utaztunk a med-
ve-tóhoz. utána még körbejártuk a zöld- 
és Vörös-tavat is. ezeknek a tavaknak az 
az érdekességük, hogy sós vízűek. napunk 
utolsó úticélja korond volt, az itteni kira-
kodóvásár nagyon híres. Csütörtökön egy 
hegyi túra várt ránk. traktorral felvittek 
bennünket a madarasi-hargitára, a széke-
lyek szent hegyére. 1600m után gyalog in-

dultunk tovább a 200m-re lévő hegycsúcs 
meghódítására. az alacsonyan lévő felhők 
miatt azonban a kilátást nem élvezhettük. 
a túra végén mindenki bőrig ázva érke-
zett vissza a szállásra. Délután városnézé-
sen vettünk részt székelyudvarhelyen. az 
este fénypontja a táncház volt, ahol eredeti 
székely táncot tanultunk. az utolsó na-
pon reggelire vendéglátóink puliszkával 
kedveskedtek nekünk. így megkóstolhat-
tunk egy székely ételt is. a kb. 700km-es 
hazaúton kétszer álltunk meg. segesvár 
közelében megkoszorúztuk a Petőfi sán-
dor emlékművet, nagyszebenben pedig 
megismerkedtünk a város nevezetessége-
ivel. a négy nap mindannyiunk számára 
felejthetetlen élmény marad. köszönjük 
kísérőinknek, István bácsinak, zsuzsa né-

ninek és heni néninek, hogy létrejöhetett 
ez a kirándulás.                            Káldi Blanka

RAJZ
Grimm-meseillusztrációk 

a fényfestésen
a szekszárdi Babits mihály művelődési 
ház a háry János mesefesztivál zárásaként 
látványos fényfestés programot szervez. 
nagyteljesítményű projektorral a művé-
szetek háza homloklokzatára vetítenek 
gyerekmunkákat Idén grimm meseilluszt-
rációkat kellett rajzolniuk a pályázóknak a 
művészetek háza kicsinyített homlokzati 
rajzára. Iskolánkból Dér Krisztina (7.b) 
második, Péter Gábor (2.a) harmadik 
helyezést ért el. Különdíjban részesült 
Fábián Lídia (1.b), Kis Lia Liana (5.a), és 
Kósa Réka (7.b).

Szimba országos rajzpályázat
a generali Biztosító országos rajzpályáza-
tot írt ki „Biztonságos közlekedés” címmel.

a versenyre iskolánk két tanulója készített 
alkotást. a biztosító honlapjára felkerült a 
nyertesek névsora, melyből kiderült hogy a 
harmadik korcsoportban Hegyesi Norbert 
(5.a) és Sárközi Márk (8.b) is bekerültek a 
díjazottak közé. nyereményük egyenként 
25-25 ezer Ft-os vásárlási utalvány. BE

Díjátadás
a Bátaszéki kanizsai Dorottya általános 
Iskola öt tanulója vett részt az oktatási 
hivatal június 11-i díjátadó ünnepségén 
szekszárdon, a garay János gimnázium-
ban. Káldi Kata (8. c) az országos törté-
nelem tanulmányi versenyre nevezett be. 
az idei téma: az ókori róma és a közép-
kor története, a magyar őstörténet és az 
árpád-ház története. kata a jól megoldott 

d o r o t t y á s  h í r E k

a nyár első napjaiban ismét véradást tar-
tottak Bátaszéken, ahová a tervezett 75 
főt meghaladóan, 79-en jelentek meg. 
Évente négy alkalommal biztosan van 
lehetőség településünkön vért adni, ami 
nagyban megkönnyíti az itt lakók számá-
ra azt a szándékot, hogy segítsenek em-
bertársaikon. a mostani alkalommal is 

beigazolódik, hogy a rendszeres véradók 
mellett mindig akadnak új donorok, akik 
először mennek el a helyben szervezett 
véradásra. most 5 új véradót köszönthet-
tek június elején a bátaszéki véradáson, 
és 72 fő adhatott vért.

mInDenkInek köszönJük!

Aki segíteni szeretne, 
az legközelebb

2019. augusztus 14-én (szerdán), 
11:00-18:00 

a Bátaszéki Városháza, 
Házasságkötő termében 

teheti meg!

v é r a d á s

MINDEN CSEPP SZáMÍT! 
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iskolai fordulót követően a megyei for-
dulóban mutathatta be felkészültségét. Itt 
harmadik helyet ért el, így meghívást ka-
pott az ünnepélyes díjátadóra. Felkészítője 
mészáros István volt. kata tavaly is részt 
vett ezen a versenyen, harmadikként vég-
zett. Forray Bence szintén versenyzett ta-
valy is, és idén is, megyei negyedik, illetve 
ötödik lett.

Matejcsek Míra, Kóródi Réka (4. c), 
Bucher nóra és Stefán Dominik (3. c) „a 
hétfejű tündér” komplex alsó tagozatos 
csapatverseny megyei döntőjében harma-
dik helyet értek el. az első két fordulóban 
Berg Judit: Rumini zúzmaragyarmaton 
és Nógrádi Gergely: Misu és a piros kenu 
című műveket olvasták el, illetve oldották 
meg a gondolkodtató és rajzos feladatokat. 
az elért pontszámuk alapján kerültek be a 
megyei megmérettetésre, ahol ugyancsak 
ebből a két könyvből állították össze a szer-
vezők a feladatokat. Iskolánkat a megyei 
döntőben még két csapat képviselte. réka 

és míra tavaly harmadikosként szintén 
meghívottak voltak ide. Felkészítő pedagó-
gusok: Doszpod Judit és gaszner Ferencné. 
gratulálunk az eredményekhez!                (DJ)

Sporttábor a Balatonnál
az általános iskolai sporttábor résztvevői 
idén június 27-30 között Balaton északi 
partját vették célba. a rendhagyó, első 

nap után sikerült táborozóinkkal kicsit 
megismertetni néhány Balaton-parti te-
lepülés szépségét. a tábor négy napja 
alatt volt állatkerti látogatás vezetéssel, 
válaszolt a tihanyi visszhang, és megcso-
dáltuk Balatonfüred kikötőjét és az esti 
forgatagát. az átélt élményekről így írtak 
„öreg” táborozóink:„Idén ötödik alka-
lommal voltunk sporttáborban. első nap 

a veszprémi állatkertet látogattuk meg, 
majd fürödtünk Balatonakarattyán. a 
kezdeti nehézségek után örömmel foglal-
tuk el szállásunkat Balatonfüreden. szép, 
igényes hely várt bennünket. nagy izgal-
munkban első nap nehezen aludtunk el, 
sokat beszélgettünk. minden nap stran-
doltunk, a táborban sportjátékok és szel-
lemi vetélkedők színesítették napjainkat. 
tihany nevezetességeivel is megismer-
kedtünk a harmadik napon. köszönjük 
margit, hédi, Lívi és gabi néninek a több 
éves munkáját, sanyi bácsinak a türelmét 
és a játékban való részvételét. reméljük, 
hogy jövőre is mehetünk!”

Szilágyi Patrícia Dóra, Köbli Ágnes
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g é z á s  h í r E k

alábbi gézás híreinkben olyan események-
ről és eredményekről számolunk be, ame-
lyek a Cikádor újság előző számában még 
nem jelenhettek meg, mert a lapzárta után 
váltak ismertté. 

Rövid hírek
a tanév során hat fordulóban zajlottak az 
Asztalitenisz Megyei Diákkupa küzdel-
mei. a hatodik forduló végén megszületett a 
végeredmény: a 8.a osztályos Perjési Gyula 
lett a megyei bajnok, Szabó Bence a II. helyet 
szerezte meg, Patonai Imre pedig a IV. helye-
zést érte el. május 18-án és 26-án a magyar 
Látványtánc szövetség által Pestszentimrén 
rendezett Országos Bajnokságon a bátaszé-
ki Best Street Team táncosai is részt vettek, 
és remekül szerepeltek. a sikerekből a gézás 
lányok is kivették a részüket: Mácsai Viktória 
a felnőtt street dance mix szóló kategóriában 
I. helyezést ért el, valamint az első helyezett 
triónak is tagja volt. a generációs street dan-
ce mix formációval II. helyezett lett Farkas 
Zsanett, Schmidt Anett és Mácsai Viktória. a 
június 24-én megtartott tanévzáró ünnepé-
lyen sümegi József igazgató úr hangsúlyozta, 
hogy nagyon eredményes és tartalmas volt 
a 2018/2019. tanév a II. géza gimnázium-
ban. ezt bizonyítják az érettségi vizsgákon 
nyújtott szép teljesítmények és a tanév végi 
tanulmányi eredmények is. kitűnő vagy jeles 
tanulmányi eredményükért, példás maga-
tartásukért, kitartó szorgalmukért könyvju-
talmat kaptak: a 7.a osztályból Fekete Sára, 
Hegedűs Luca, Kiss Áron, Komonyi Balázs, 
Diószegi Réka, Gáll Kristóf, Ignácz Tamás, 
Káldi Enikő, Kiss Bánk Botond,Varjas Balázs, 
Vlasics Norbert; a 8.a osztályból Fodermayer 
Anna, Molnár Hanna, Szabó Bence, Appl Zsó-
ka, Csötönyi Borbála, Fekete András, Lisztes 
Luca, Mátyás Réka, Szabó Kata, Zeyer Lilla; a 
9.a osztályból Szabó Noémi, Schroth Kinga; a 
9.B-ből Juszt Viktória, László Barnabás, Regi-
na Evelyn, Schmit Gréta, Szabó Fanni, Varga 
Zsófia Dóra; a 10.a osztályból Győri Petra, 
Török Ramóna, Széles Tamás, Ébert Ajman 
Noel, Farkas András, Pálnok Panna, Patonai 
Viktória; a 10.B-ből Krutki Evelin, Molnár 
Levente; a 11.aB osztályból Csankó Patrik, 
Fábián Patrik, Kovács Róbert, Renkecz Roxá-
na, Schroth Anna, Treszner Noémi.

Szóbeli érettségi vizsgák 
Június 17-21-ig tartottak a szóbeli érettségi 
vizsgák a végzős osztályoknak és az előre-

hozott érettségit tevőknek. elmondhatjuk, 
hogy az érettségizők jól megállták a helyü-
ket, szép eredmények születtek. a 12.A 
osztály (osztályfőnökük schrothné mol-
nár zsuzsanna) érettségi átlaga 4,0 lett. ki-
tűnő eredményt ért el: Draskovits Vencel és 
Somosi Szabolcs. Jelesre érettségizett: Bíró 
Ágnes, Fodermayer Eszter, Prucs Ákos. Jó 
bizonyítványt kapott: Csankó Dorottya, Fa-
ragó Fanni, Kaszás Zénó, Kiss Eszter, Wahl 
Veronika. a vizsgabizottság Somosi Sza-
bolcsot általános dicséretben részesítette. 
tantárgyi dicséretet kapott magyar nyelv 
és irodalomból Fodermayer Eszter, Csan-
kó Dorottya, Somosi Szabolcs, Bíró Ágnes, 
Tanner sára, Wahl Veronika, matematiká-
ból Prucs Ákos, történelemből Draskovits 
Vencel, Somosi Szabolcs, Csankó Dorottya, 
Fodermayer Eszter, német nyelvből Fo-
dermayer Eszter, biológia és kémia emelt 
szintű jeles érettségijéért Somosi Szabolcs. 
a 12.B osztály (osztályfőnökük Pálffy Pál) 
érettségi átlaga 3,0 lett. Jó érettségi bizo-
nyítványt szerzett: Reisz Alíz és Sikabonyi 
réka. a vizsgabizottság tantárgyi dicséret-
ben részesítette történelemből Fóti Alexet, 
Jankovics Alexát, Sárközi Tirzát, német 
nyelvből Reisz Alízt, testnevelésből Sörös 
Noémit.  Előrehozott érettségi vizsgát tett 
középszinten 62 tanuló angol nyelvből, né-
met nyelvből vagy informatikából. a 10.a 
osztályosok átlaga 4,0 lett, a 10.B-seké 4,5 
lett, a 11.aB osztályosoké szintén 4,5 lett. 
az emelt szinten érettségizettek átlaga 5,0 
lett. a vizsgabizottságtól tantárgyi dicsé-
retet kapott angol nyelvből Honfi Dávid, 
Győri Liána, Duzsi Péter, szilágyi Lili, gaál 
Dorottya, Ignácz Janka, mácsai márk, ti-
hanyi Dóra, Flóderer károly, korsós rebe-
ka; német nyelvből Török Ramóna, Ébert 
Ajman, Farkas András, Győri Petra, Pato-
nai Viktória, Széles Tamás, Kovács Róbert, 
Mátrai Evelin, Szilágyi Lili, Treszner Noé-
mi, Göncöl Gábor. Informatikából Schroth 
Anna, német nyelvi emelt szintű érettség-
ijéért Göttlinger Laura, informatika emelt 
szintű érettségijéért Fábián Patrik kapott 
dicséretet. Informatikából 29 -en vizsgáz-
tak, ezzel az 5. vizsgatárgyból már megsze-
rezték az érettségijüket.

Magyarország jó tanulója, jó sportolója
kásler miklós, az emberi erőforrások 

minisztere az idei évben „magyarország jó 
tanulója, jó sportolója” címmel jutalmazta 
azokat a diákokat, akik 2018-ban kitűnő 

tanulmányi munkájuk mellett a sportban 
is országos eredményeket, sikereket értek 
el. nagy örömmel és büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy iskolánk 8. osztályos ta-
nulója, Fodermayer Anna is megkapta ezt 
a kitüntetést. szép volt Panni! gratuLá-
Lunk!                                          Horváth Jánosné

  * * *

A TANÉVKEZDÉSSEL  
KAPCSOLATOS  TUDNIVALÓK 

„Szecskatábor”
azoknak a tanulóknak, akik az új tanévben 
kezdik el gimnáziumi tanulmányaikat a II. 
géza gimnáziumban (a leendő 7.a és 9.B 
osztályosoknak), augusztus 28-án és 29-én 
„szecskatábort” rendezünk, ahol vidám, játé-
kos formában ismerkedhetnek az iskolával. 

Tanévnyitó ünnepély
Szeptember 2-án 8 órakor lesz, melyre 

a megjelenés ünnepi öltözetben.
ez az első tanítási nap is, ezért jegyzet-

füzetet, íróeszközt, valamint a bizonyít-
ványt hozni kell. ezen a napon az év eleji 
hivatalos adategyeztetésre is sor kerül, 
ezért el kell hozni a személyi igazolványt, a 
lakcímkártyát és a taJ-kártyát is. aznap a 
menzán még ebéd nem lesz.  

Tankönyvosztás
minden évfolyam részére szeptember 
2-án lesz.

Felhívjuk a figyelmét azoknak a tanu-
lóknak és szüleiknek, akik a 10-12. évfo-
lyamon ingyenes tankönyvre jogosultak, 
hogy a nyár folyamán (szerdai napon!) a 
kedvezményre jogosító igazolást hozzák 
be a gimnázium titkárságára! 
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É L e t m Ó D

„Nem vette észre a világ, hogy egy pil-
lanatra már kioltotta önmagát.”

a kibicnek semmi sem drága, mondhat-
nánk. Valójában kívülállója vagyok a témá-
nak, de mindhalálig óvónő. ennél a ténynél 
fogva veszem a bátorságot és közel egy év el-
múltával történt változás kapcsán rögzítem 
meggyőződésemet. 2018-ban változtattak 
az Óvodai nevelés országos alapprogramján 
– amely az oktatás fő alapelveit tartalmazza. 
„Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és 
ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismer-
je szűkebb és tágabb környezetét, amely a 
nemzeti identitástudat, a keresztény kulturá-
lis értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és 
családhoz való kötődés alapja, hogy rá tud-
jon csodálkozni a természetben, az emberi 
környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 
mindazok megbecsülésére.” meglehetősen 
nagy vitákat váltott ki a változás szakmai 
körökben. az óvodák valóban jól kezelték 
mindkét kérdéskört. e mellett az sem feled-
hető, hogy a magyar óvodák magas színvo-
nalon működnek és nemzetközileg is elis-
mertek. Mégis fontos a változás megélése 
és megértése. Miért szükséges a változás? 
„Nem vette észre a világ, hogy egy pillanat-
ra már kioltotta önmagát.” szükségünk van 
arra, hogy tudjuk, és ehhez tartsuk magun-
kat: kik vagyunk? hova tartozunk? milyen 
értékek mentén élünk? Hogy valósíthatjuk 
meg mindezt mindennapjainkban, az óvo-

dában? „Nagy dolgokat tenni nem tudunk, 
csak kicsiket, nagy szeretettel” (teréz anya) 
hogyan adhatjuk át a keresztény értékeket 
a gyermekközösségben, a nevelés folyama-
tában? Életszerűen. Úgy éljük meg, hogy a 
kereszténység ne legyen múzeum. Legyen 
benne élet.  Fény és öröm. hogy lehet ez? 
ha benne van a gyermek. ha működik köz-
tünk, a nevelésben résztvevőknek a szeretet 
csatorna. nem könnyű, mert sokszor eldu-
gulnak a csatornák, tartsuk tisztán. mivel? 
kell hozzá én-erő és önbecsülés. támasz-
kodjunk a gyerekek egyik fontos tulajdonsá-
gára: humorkedvelők. egy gyerek rengeteg 
alkalommal nevet spontán. Óriási a humor 
jelentősége. a humorista civil lélekgyógyász, 
szokták mondani. ezt mi is megtehetjük.

elengedhetetlen a szülői részvétel, az 
együttműködés a családdal. milyen lelkiélet 
kell ahhoz, hogy a gyermeket megérintse a 
hovatartozás érzése? „Egy nemzet akkor hal 
meg igazán, ha elfelejti múltját, ha két kézzel 
tépi ki önnön gyökereit.” a család a gyökér. 
ebből növünk, ebből élünk, de ha meg-
szűnik a gyökér tápláló ereje elpusztul a fa. 
ha nem táplálkozunk a gyökér erejéből, ha 
nem járunk vissza töltekezni, a családhoz, a 
szüleinkhez, nagyszüleinkhez, nem tudunk 
töltekezni, újraéledni, és átadni. a kapott és 
éltető erőt továbbadni, áramoltatni a terebé-
lyesedő fa fiatal ágainak, hajtásainak, ezt 
érezzük feladatunknak. ha megtanulunk 

ragaszkodni családunkhoz, megtanuljuk 
ragaszkodást szülőföldünkhöz is. Csakis 
együtt tudjuk hajlítani a fiatal vesszőszála-
kat, hogy biztos földbe és égbe kapaszkod-
janak. így teremtsék meg a saját értékrend-
jüket. mi lehet segítségünkre ebben? nem 
könnyű megtalálni a megfelelő nevelési 
módszerek alkalmazását rendkívüli tapin-
tatra kell szert tenni. kitartóan kell töreked-
ni arra, hogy a lehető legmagasabb lelki és 
szellemi műveltséggel rendelkezzünk, hogy 
nyugodt lelkülettel és szerető szívvel oktat-
hassuk és nevelhessük a gyermekeket. a 
szelíd, de határozott nevelési módszernek 
meg van a jó hatása – „Gyermekeitekkel a 
kertész módszere szerint bánjatok! Gyengéd 
érintéssel, szerető szolgálattal törekedjetek 
jellemüket alakításában.” ugyanakkor az 
engedelmességet is meg kell követelni a 
gyermekektől. a gyermekek számára nél-
külözhetetlen az irányítás, a biztonságos 
ösvényen való terelgetés, tudjuk, hogy sok a 
letérő ösvény. tanítani röviden, érdekesen, 
naprakész tudással érdemes. önálló gon-
dolkodásra ösztönözni, kreatív, alkotó em-
bert nevelni a cél. De alkotó kreatív embert 
csak alkotó, kreatív embert tud nevelni. sok 
a pacsirta a gyerekek között. És a pacsirtát 
nem a veréb tanította énekelni. a nemzeti 
identitás kapcsán a magyar nyelv szép-
ségeivel kell a gyerekeket megismertetni. 
az anyanyelv használatára, ami az óvodai 

é l E t ú t r a v a l ó

s z é P k o r

jó tanácsok Extrém magas hômérséklEtû naPokra
•	 Kerüljük	a	meleget.	Fontos	a	szobahőmér-

séklet mérése! napközben tartsa az ablako-
kat csukva, használjon függönyt vagy egyéb 
sötétítőt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen.

•	 Kapcsolja	ki	a	nem	fontos	elektromos	ké-
szülékeket (még a világítást is). 

•	 Ha	van	 légkondicionáló	berendezése,	 en-
nek működtetése idején tartsa csukva az 
ajtót és az ablakot. hőhullámok idején, 
amikor a külső hőmérséklet 35-39oC kö-
zötti, az ideális belső hőmérséklet 28 fok 
körüli – nem javasolt a túlzott légkondici-
onálás.

•	 A	ventillátort	csak	rövid	ideig	 lehet	hasz-
nálni, mivel kiszárítja a szervezetet!

•	 Fontos	a	fokozott	folyadékpótlás!
•	 Kerülje	a	megterhelő	fizikai	munkát,	tartóz-

kodjék árnyékban a legmelegebb órákban.
•	 A	 következő	 nyárra	 gondoljon	 arra,	 ho-

gyan hűtheti lakását („hideg” festék, páro-
logató, zöld növények).

•	 Tartsa	 testhőmérsékletét	 alacsonyan,	 és	
fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a 
kiszáradást

•	 Gyakran	zuhanyozzon	vagy	fürödjön	lan-
gyos vízben (Időseknél növelheti az elesés 
veszélyét!)

•	 Használjon	 vizes	 borogatást,	 hűtse	 lábát	
langyos vízben.

•	 Viseljen	 világos,	 természetes	 alapanyagú,	
bő ruhát. 

•	 Ha	a	napra	megy,	viseljen	széles	karimájú	
kalapot és napszemüveget

•	 Rendszeresen	 fogyasszon	 folyadékot,	 ne	
fogyasszon alkohol és magas cukortartal-
mú italokat 

•	 Ha	 rendszeresen	 szed	 gyógyszert,	 kér-
dezze meg kezelőorvosát, hogyan be-

folyásolják a gyógyszerek a folyadéke-
gyensúlyt

•	 A	 lázas	 betegekre	 különösen	 oda	 kell	 fi-
gyelni! Fokozattan ügyeljünk a lázas gyer-
mekek folyadékpótlására

•	 Ellenőrizze	 testhőmérsékletét!	 Fontos	 tu-
datosítani, hogy ha a testhőmérséklet 38 
fok fölé emelkedik, az már káros az egész-
ségre. 39 fok felett hőguta! 40 fok felett 
életveszélyes állapot!

•	 Tárolja	gyógyszereit	megfelelő	hőmérsék-
leten. ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé 
emelkedik, célszerű a gyógyszereket hűtő-
ben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a 
dobozra!

•	 Keresse	fel	orvosát,	ha	krónikus	betegségek-
ben szenved, vagy többféle gyógyszert szed. 
ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal 
keresse fel orvosát.            (forrás: ÁNTSZ portál)
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nevelés minden területét áthatja. az idős 
emberek tisztelete, akik megteremtették 
világunkat, nem feledhető feladat. a ha-
gyományok tisztelete irányítja életünket, és 

szülőföldünkhöz kötődő embereket nevel. 
Balczó andrás a nemzet sportolója, beszé-
dében szabó Lőrinc versével arra buzdította 
a sportolókat és mindannyiunkat: „legyetek 

ellentétei ennek a világnak!”. Próbáljuk ki 
milyen, ha nem a pénz, a számok, a felszínes 
kapcsolatok, a személytelenség irányítja éle-
tünket!”                                         Müller Zsuzsa

„a zarándok nem turista, habár némileg 
hasonlítanak egymáshoz”. ha visszagondo-
lunk egy pillanatra az idei nyár kezdetére, 
akkor sok minden eszünkbe juthat. a kato-
likus egyház és a hívő közösségek életében 
kétségtelenül történelmileg és diplomáci-
ailag döntő fontosságú esemény történt. 
szent Péter utódja, Ferenc pápa megláto-
gatta erdélyt és 2019. június 1-én szentmi-
sének lehettünk tanúi a csíksomlyói som-
lyó-hegy nyergében. Volt, aki a médián 
keresztül értesült az eseményekről és becs-
lések szerint kb. 110 000 zarándok szemé-
lyesen is részese volt a pápai szentmisének. 
az a megtiszteltetés ért, hogy a budapesti 
Via sacra utazási iroda egyes számú buszá-
nak és egyben május 31. – június 2. között 
43 zarándoktárs idegenvezetője lehettem. 
zarándoklatunk péntek hajnalban indult a 
hősök teréről. Célba vettük máriaradnát, 
ahol az iroda másik két zarándokcsoport-
jával közös szentmisén vettünk részt. mári-
aradna híres búcsújáróhely, kegytemploma 
már messziről gyönyörű látványt nyújt. a 
templom környezete nagyon szépen felújí-
tott, rendezett, nemrég széleskörű felújítá-
son esett át. ez a szentmise egyfajta hango-
lódást jelentett az előttünk álló hétvégére. 
este fáradtan foglaltuk el szállásunkat a kö-
zel 200 lelket számláló tibód településen, 
ahol vendéglátóink ízletes vacsorával és az 
elmaradhatatlan üdvözlő áfonyapálinkával 
vártunk bennünket. rövid ismerkedést 
követően nyugovóra tértünk, hiszen más-
nap hajnalban már indultunk Csíkszere-
dába. az előzetes tájékoztatások alapján a 
szigorú biztonsági intézkedések miatt volt 
szükség a korai indulásra. a buszból ki-
szállva kellemes, csapadékmentes időjárás 
fogadott minket, majd elkezdett szitálni az 
eső és a zarándokok számának növekedé-
sével egyenes arányban nőtt a mennyisége 
is. a nyeregbe menet felfelé többen beszél-
gették, hogy vajon miért is kapjuk az esőt. 
a velünk utazó atya annyit válaszolt erre, 
hogy ne szóljunk bele a Jóisten dolgába és 
minden úgy jó, ahogy van. többen mo-
solyogva fogadtuk az égi áldást, hiszen ha 
nem mosolygunk, akkor is esik. Volt egy 
gondolatom, hogy akár szivárványt is lát-
hatunk a nyeregben, mire egy zarándok-

társunk azt felelte, az a legfontosabb, hogy 
a szívünkben legyen szivárvány. Láttunk 
szandálban közlekedő nénit, sáros szegélyű 
reverendás kispapokat és rengeteg színes 
esőkabátos zarándokot, akik mind egy do-
logért érkeztek oda; a szentatyával közös 
szentmisén részt venni. amikor felértünk 
a hármas szektorhoz, nagy meglepeté-
sünkre senki nem kérdezte, hová érvényes 
a jegyünk, mindenki oda mehetett, ahová 
szeretett volna. ekkor az oltárt a tejfehér 
ködtakarótól nem láttuk. mindenki meg-
kereste ezután a helyet, ahonnan követhet-
te a szentmisét. a köd szép lassan felszállt, 
majd fáradt arccal ugyan, de mosolyogva 
begördült a fehér pápamobilon Ferenc 
pápa, és kezdetét vette a precízen megter-
vezett menetrendű szentmise. Ferenc pápa 
felfigyelt az itt élő közösségre, látja töretlen 
hitüket, az ezer év sérelmeit és prédikáci-
ójában is figyelmeztetett, nem elfelejteni 
kell a múltbéli sérelmeket, hanem lehető-
séget kovácsolni a megértés érdekében. ez 
a szentmise a szigorú protokoll ellenére 
egyszeri és megismételhetetlen esemény 
egyben. Vegyes nyelvű mise volt, de min-
denki egyszerre válaszolt a saját nyelvén, 
mintha minden szót értett volna. ugyan a 
székelyek a saját nemzeti imájukat – a szé-
kely himnuszt – a pápa távozását követően 
énekelhették el, de ez sem csorbíthatta a 

résztvevők lelkesedését és zengett a nye-
reg. Óriási jelentőségű ajándék és dicsőség 
egyben, hogy szent II. János Pál ígéretét 
beteljesítve Ferenc pápa eljött székelyföld-
re, kicsit hozzájárulva a politikai nézetek 
enyhüléséhez. a pápa szavai sugározták a 
békét és prédikációjában hivatott a vallási 
párbeszéd fontosságára utalni. ez alkalom-
mal kihozták a nyeregbe a csíksomlyói se-
gítő szűzmária szobrát is a ferences temp-
lomból, pedig ez nem szokás. ugyanakkor 
Ferenc pápa a szobor mellé helyezte el kü-
lönleges adományát, egy aranyrózsát, amit 
napjainkban a mária kegyhelyeknek szokás 
adományozni. a szentmisét követően a tö-
meg fegyelmezetten, napsütésben hagyta el 
a helyszínt. a székelyek emlékül faragtak 
egy nagy székelykaput, amit Ferenc pápa 
valószínűleg nem láthatott, mert az oltár 
másik oldaláról érkezett és távozott, vi-
szont a hívek bátran átmehettek alatta. a 
kegytemplom mellett elhaladva dr. Fábry 
kornél atya – a 2020-as 52. nemzetközi 
eucharisztikus Világkongresszus főtitkára 
(1938 után ismét fővárosunk ad otthont 
a rendezvénynek.) – adott interjút, bizo-
nyára az esemény jelentőségéről és a jö-
vőbeni tervekről. keretes szerkezetet adva 
napunknak, a buszhoz ismét szemerkélő 
esőben, majd tibódba esőben érkeztünk 
meg. Vendéglátóink szíverősítővel és csor-
balevessel vártak haza az élményekkel teli, 
ugyanakkor fárasztó nap után. reggel 
búcsút véve tőlük gyulafehérvárra indul-
tunk, ahol közös szentmisén adtunk hálát 
a minket ért sok-sok élményért és közösen 
imádkoztunk márton áron vértanúpüs-
pök boldoggá avatásáért. Balázsfalván 
keresztül vezetett utunk és feltűnő volt a 
sok nézelődő az út mentén. előzetes hír-
adásokból tudtuk, hogy a pápa romániai 
látogatása során ide is ellátogat, azonban 
időbeosztása nem volt nyilvános. hatal-
mas meglepetésként ért, amikor az őt kísé-
rő konvoj megelőzte buszunkat és Ferenc 
pápa ismét mosolyogva integetett min-
denkinek. így tehát az előre meghirdetett 
programon túl plusz élménnyel gazdagod-
tunk. gyulafehérvárra érve a szentmise 
előtt volt némi szabadidőnk, így lehetőség 
nyílt márton áron kőszarkofágjának felke-

„PáPalátogatás virágos szEmüvEgEn kErEsztül”
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resésére is. hazafelé beszélgettünk a zarán-
doktársakkal, hogy kinek mit is jelentett a 
hétvége, mi mindennel tér haza. egy ilyen 
meghatározó testi-lelki élményt követően 
nehéz egyből reagálni és pontosan össze-
foglalni a gondolatokat. a zarándoktársa-
kat végighallgatva nekem a szent Cecília 
gyermekkórus „múlnak az évek” c. éne-
kének részlete jutott eszembe: „utazunk, 
érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, egy 
boldogabb világról álmodunk”. hála Is-
tennek az útközben felmerült közlekedési 
akadályok sem gátolták utunkat, az előre 
megtervezett programot épségben telje-
sítettük. ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani Budai erzsébetnek és emmánuel 
atyának valamint Budai andrásnak, hogy 
mindenben segítettek és közös munkával, 
együttműködéssel lett kerek a zarándokla-

tunk. Véleményem szerint mindannyian 
zarándokok vagyunk, mindenki járja a sa-
ját útját. 2013-ban – igaz turistaként – al-
kalmam volt Ferenc pápát megválasztását 
követően látni. az erdélyi zarándoklat so-

rán pedig kétszer is láthattuk őt. hogy a jö-
vőben lesz-e még ilyen jellegű élményem? 
azt Isten tudja.  „a valódi öröm nem a tár-
gyakból, hanem a találkozásokból fakad.” 
(Ferenc pápa)                           Szlama-Kiss Réka

a nyár eddig eltelt része nem kimondottan 
uborkaszezon a plébániánk életében. egy-
mást érték az események, ezért az orbán 
napi ünnepi misére is egy nappal koráb-
ban került sor, május 24-én. az időjárás 
lehetővé tette, hogy az udvardy györgy 
püspök úr vezette rövid zarándoklatot kö-
vetően a molyhos tölgy árnyékában álló 
orbán kápolnában, illetve annak előteré-
ben, fenn a „hegyen” celebrálhatta püspök 
úr a misét. 25-én krisztián atya vezetésé-
vel a keresztény Édesanyák szent mónika 
közösségének országos találkozójára utaz-
tak Balassagyarmatra a bátai, dunaszek-
csői és bátaszéki édesanyák. Június első 
hétvégéjén már a jövőre elsőáldozó har-
madikosok első szentgyónására került sor. 
az elsőáldozásra készülés kétéves folya-
matának első nagy állomása ez, melynek 
keretében a gyerekek el is égették a papír-
darabokra felírt bűneiket a templomkert-
ben. a június 9-i pünkösdi ünnepi mise 

a bátaszéki németek családtagjaiért szólt. 
a papszentelés az idén is a szokásos idő-
ben történt egyházmegyénkben, június 
közepén. a három pap felszentelésére is-
mét elvitte az érdeklődő ministránsokat 
az atya. Diakónus-szentelés ezúttal nem 
volt. a tervezett rövid kirándulás a hőség 
miatt elmaradt. másnap, június 16-án is-
mét városunkban köszönthettük udvardy 
püspök urat, a bérmálás alkalmából. a 27 
helybeli mellett egy tolnai, két szekszárdi, 
9 bátai bérmálkozó fiatal, és egy helybeli 
anyuka kérte a szentség kiszolgáltatását. 
a megújulás alatt lévő szent Vér kegy-
helyen eucharisztikus est volt Úrnapján, 
20-án, mely gyóntatással, majd az ereklye 
előtt rózsafüzér imádsággal vette kezdetét. 
a szentmisét P. Csóka János pálos tarto-
mányfőnök mutatta be a szép számmal 
megjelent, sok vidéki hívő előtt. a felújítás 
előtt álló orgona helyett a szentmise zenei 
részét a bonyhádi egyházi zenekar szol-

gáltatta. az atya a köznapi ember számára 
igen közérthetően, szemléletesen megfo-
galmazva beszélt Istennel való kapcsola-
tunkról. a rossz időjárás miatt vasárnap 
a templomban volt az úrnapi körmenet 
az elsőáldozók részvételével, de rózsaszir-
mok, valamint a mária- és Jézus-szobrok 
körbevitele nélkül. Június 30-án, vasárnap 
Jézus szent szívének ünnepe, a családok 
búcsúja volt a bátai kegyhelyen. a szent-
misét bemutatta Barsi Balázs hitszónok, 
ferences szerzetes. Július 7-én vasárnap 
ismét Báta adott otthont az ünnepi misé-
nek a szent mihály templomban, mivel a 
kegyhely a munkálatok miatt átmenetileg 
nem volt látogatható. a szentmisét bemu-
tatta horváth József tábori lelkész, akinek 
ezüstmisés áldásában részesülhettek a 
jelenlévők. az ideérkező zarándokok sü-
megi József segítségével ismerkedhettek 
a kegyhely, Báta, az ereklye történetével. 
2019. július 12-én őszentsége Ferenc pápa 

r ó m a i  k a t o l i k u s  E g y h á z
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a Dzsungel könyve adta az idei évben a 
kerettörténetet a táborainknak. mit adhat 
a klasszikus történet a bárányképzőben? 
a Dzsungel könyvében nincs is bárány! 
ahogy készültünk a táborokra, úgy bon-
takozott ki számunkra is egyre jobban a 
történet egy olyan dimenziója, ami nagyon 
izgalmas és jelentőségteljes volt számunk-
ra is. Isten még ezen a történeten keresztül 
is tudott tanítani minket, nagyon érdekes 
párhuzamokat fedezhettünk fel. 

rendszerint a kerettörténetet a segítő/
szolgáló gyerekek mutatják be a táboro-
zóknak minden nap színjáték formájában, 
így még azoknak is új élményt ad, akik már 
ismerik. minden napnak van témája, a lel-
készünk gondosan készül, hogy ezekhez 
megfelelő igei üzenetet kapjon mindenki, 
amit aztán a kiscsoportos időben (este pe-
dig otthon a családban is) jól kibeszélget-
het. a kulcsszavak az idei évben ilyenek 
voltak, mint például befogadás, neveltetés, 

sodródás, veszteség, közösség. nagy kérdés 
volt végig, hogy maugli megtalálja-e a he-
lyét a világban, tényleg győz-e rossz vagy 
csak átmeneti az állapot és a végén a jó 
diadalmaskodik? Beszélgettünk Isten vég-
telen kegyelméről, ami leginkább egy öle-
léshez hasonlítható, ahogyan visszavár és 
fogad minket, nem a mi érdemünkért, ha-
nem azért, mert Jézus kifizette ezért az árat. 
megfogalmaztuk a gondoskodás apai és 
anyai lelkületét. az anya főként a szeretettel 
ringató az apa pedig a bátorító iránymutató 
kellene legyen. a „majmos” napon megért-
hettük, hogy mennyi majmolni valót kínál 
nekünk a világ, ami elsodor minket a helyes 
útról, belevisz a rosszba is akár. Jellemző le-
het az életünkre, hogy a rossz dolgokat, szo-
kásokat mi magunk választjuk és benne is 
ragadunk. nehéz téma volt a veszteség, de a 
gyerekek nagyon szívesen beszélgettek erről 
is. őszintén elmondták, hogy milyen érzés, 
amikor valaki nincs már velünk és mi lehet 
a vigasztalás. mindenkit ért már vagy érni 
fog olyan, hogy elveszít valakit, aki fontos 
volt számára, de az Istentől kapott reménye 
mindig nagyobb a hívőknek. közösségünk 
építése és formálása nem titkolt szándéka 
táborainknak. a mi teremtő Istenünk úgy 
alkotta meg ezt a világot, hogy ne egyedül 
legyen benne az ember, hanem találja meg 
segítőtársát, találja meg a közösséget, aho-
va tartozik. minden kapcsolat lényege és 

értelme az, hogy szeretni tudjuk egymást, 
hogy adjunk valami jót a másiknak, hogy 
építsük ezzel egymást. hisszük és valljuk, 
hogy minden JÓ forrása egyedül az Isten, 
nincsen semmink, amit ne tőle kapnánk. 
ha valóban jót akarunk, hozzá kell fordul-
ni, imádságban kérni, hogy nyissa meg a 
szívünket, formálja azt és adjon bölcsessé-
get. így jön létre évről-évre a helyi reformá-
tus közösség összefogásával a Bárányképző 
tábor. hála érte a mi urunknak, szerető és 
gondviselő Istenünknek, legyen övé a di-
csőség!                      Diószeginé Halász Orsolya

Felhívás és megerősítés az egymás-
sal való törődésre, építésre!

1Thesszalonika 5,11-15
Vigasztaljátok tehát egymást, és építse 
egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Ké-
rünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek 
meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, 
akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is 
titeket. Munkájukért viseltessetek irán-
tuk megkülönböztetett szeretettel! Éljetek 
egymással békességben! Kérünk titeket, 
testvéreink, intsétek a rendetleneket, 
biztassátok a bátortalanokat, karoljátok 
fel az erőtleneket, legyetek türelmesek 
mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se 
fizessen senkinek a rosszért rosszal, ha-
nem törekedjetek mindenkor a jóra egy-
más és mindenki iránt.

rEformátus Egyház

hála a báránykéPzô táborokért

udvardy györgy pécsi megyéspüspököt a 
Veszprémi Főegyházmegye érsekévé ne-
vezte ki. a nyár természetesen az idén is 
a táborozások időszaka plébániánk éle-
tében is. a két turnusban megszervezett 
napközis táborban összesen közel 160 
kisgyermek tölthetett el egy-egy hetet. 
a tábor létrehozói a hitoktatók mellett 

más pedagógusok, akik munkáját szülők, 
nagymamák, diákmunkát végző és közös-
ségi szolgálatot teljesítő fiatalok, önkén-
tesek segítik évről évre. a tábor az öröm 
hangjai nevet viseli, melyhez méltón sok 
dalt énekeltek, illetve mutogattak is el. a 
programot kézműves foglalkozások, bábe-
lőadás, városi akadályverseny, agyagozás 

színesítette. emlékezetes marad a résztve-
vők számára a vakon lufikat hajtogató fia-
talember előadása. Érdekes program volt 
a tűzoltók, mentők, rendőrök bemutatója 
a focipályán. a nagyobbak magyarher-
telenden fürdőzhetnek is, éjszakai túrán 
vehetnek részt a mindennapi igeliturgia 
mellett.                                                              ESJ
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ahogy azt megszokhattuk a sportolói kép-
zés elmaradhatatlan része a nyári edző-
tábor. az elmúlt években ez a nyárvégi 
alapozást takarta, azonban idén, a sze-
zont kiegészítve, egy júniusi képzőtábort 
szerveztünk. Idén is három csapattal, 
mintegy 40 gyerekkel utaztunk el a gyönki 
tolnai Lajos gimnázium és kollégiumba. 
a fő különbség az volt a korábbiakhoz ké-
pest, hogy most nem az erőnlét és a kon-
díció, hanem inkább a technika és taktika 
állt a középpontban. a szezon során ugyan 
rengeteget tanulnak a játékosok, de a heti 
két edzésbe pont azok az apró finomítások 
nem férnek bele, amire ez alatt a négy in-
tenzív nap alatt lehetőség volt. öt edzővel, 
korosztályonként külön zajlottak az edzé-
sek (egész teremben ), és ilyenkor már a 
következő szezon bontásában állnak össze 

a csapatok. a terem szinte sosem volt üres: 
hét edzésre került sor naponta, egy reggeli 
ébresztő átmozgatásban és délelőtti, 
délutáni edzésben volt mindenkinek része. 
mindezt a táborozó gyerekek fizikailag és 
mentálisan is jól fogadták. a változatos, 
az év közben megszokottaktól eltérő 
gyakorlatoknak köszönhetően minden 
gyerek figyelmét lekötötte az edzés, az 
utasítások jól beépültek. a szabadidőt 
szabadon, illetve szervezett keretek között 
tölthették el a tábor résztvevői. Logikai 
társasjátékok, közösségépítő, szórakoztató 
társasjátékok, sakk is rendelkezésre állt, 
valamint szervezett keretek között szkan-
derverseny folyt fiú-lány bontásban, vala-
mint díjazással is járó ping-pong bajnoksá-
got tartottunk. az utolsó este zenés-táncos 
programot szerveztünk.

•	 kiemelkedő	 hozzáállásáért	Varga Máté 
kapott elismerő oklevelet

•	 az	 egyensúlyverseny	 győztesei:	Pomsár 
Anna, Molnár Erna, Sümegi Botond, 
Bozsolik Sarolta, Szabó Barnabás, 
Rácz Nóra

•	 a	védekező	alapállás	kitartás	győztesei:	Tő-
kés ákos, Bakó Bálint, Bozsolik Sarolta

•	 a	„skANDer”	verseny	győztese:	Bozso-
lik Sarolta és Varga Máté

•	 a	ping-pong	verseny	helyezettjei:	1.	Ko-
lep Lili, 2. Papp Zente, 3. Bozsolik Sa-
rolta, különdíjas: Aradi Zalán
rengeteg képpel és egy összefogla-

ló videóval örökítettük meg táborunkat, 
melyeket megtekinthetik Facebook-olda-
lunkon (facebook.com/bsekosarlabda). 
reméljük, a fotók és beszámolóink által 
egyre több gyermeknek lesz rokonszenves 
a kosárlabda. Szeretettel várjuk az új ér-
deklődőket szeptembertől edzéseinken, 
a nyáron pedig bátran csatlakozzatok a 
játszótéren kosarazókhoz!

-cstzs-Felnőtt csapatunkra még egy mér-
kőzés vár a szekszárdi Városi Bajnokság-
ban, melyben ha a papírforma szerinti kö-
telező győzelmet sikerül hozni, akkor a 4. 
helyen végez idén a csapat. híreinket, kép-
galériáinkat megtekinthetik Facebook-ol-
dalunkon (facebook.com/bsekosarlabda) 
és instagram profilunkon (#bataszekko-
sarlabda).                                                        -cstzs-
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kéPzôtáborunk
k o s á r

b E s t  s t r E E t  t E a m

a kaposvári versenyről sikeresen jutott to-
vább az egyesület minden koreográfiája 
az országos Bajnokságra. az idei évben 
két hétvégét is a Pestszentimrei sportkas-
télyban tölthettünk. május 18-án az „a” 
kategória táncosai versenyeztek. a Passi-
on street dance mix felnőtt szólóban má-
csai Viktória, a Föltámadott a tenger street 
dance mix felnőtt trióban (Farkas Levente, 
hollósi Bence, mácsai Viktória) első he-
lyen végeztek a táncosok. a rómeó& Júlia 
street dance mix generációs formációban 
(Bárdos Bianka, Böröcz kamilla, egri Lí-
via, Farkas Levente, Farkas zsanett, göbő 
adrienn, hollósi Bence, hollósi zsóka, Ill 

norbert, Ill Patrícia, kiss Ingrid, mácsai 
Viktória, schmidt anett, simondi Petra, 
szarkali Fanni, szarkali Viktor) a második 
helyet szerezte meg, de az ötletet díjazta a 
zsűri, így a nap végén különdíjjal jutalmazta 
a csapatot. május 25-26-án a „B” kategória 
mérettette meg magát. az unicorn squad 
pop mini trió (Barabás Dorka, holecsek 
minka, szauter gitta) bronz, az extasy 
pop generációs csoport (Bárdos Bianka, Ill 
norbert, Ill Patrícia, kiss Ingrid, schmidt 
anett, simondi Petra, szarkali Fanni, szar-
kali Viktor) ezüst minősítést szerzett. Ill 
Patrícia a red girl-lel dance aerobic felnőtt 
szólóban második helyen végzett. a junior 

street dance kategóriáknál a James Bond 
kiscsoport 4, míg a killer squad 9 helyen 
zárta a napot. nem keseredett el a kiscsa-
pat, készültünk az eB-re nagyobb intenzi-
tással. mérlegelve az oB eredményeit, az 
európa Bajnokságra csak négy koreográfi-
ával neveztünk. a red girl, Passion és a 
Föltámadott a tenger arany érmet szerzett. 
a rómeó& Júlia második helyen fejezte be 
a szezont. köszönjük a rengeteg támoga-
tást, segítséget, szorítást. ezúton szeretnénk 
megköszönni a polgármesteri hivatalnak és 
Péter gábornak (zsan) a kisbuszt, valamint 
a sofőrök segítségét, Cziner Lászlónak, ho-
lecsek attilának és szarkali rudolfnak. Eszti

hírEk az utcából
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az idei évben immáron harmadik alkalom-
mal rendeztük meg a Bse Úszó szakosztály 
óvodás nyári táborát. a napközis tábor jú-
nius 17-22-ig tartott. a hat napra kitűzött 
célunk a gyerekek eddigi tudásának és 
úszótechnikájának javítása, csiszolása volt. 
15 kis úszóval csaptunk hétfő reggel a ha-
bok közé. minden napunk reggeli játékkal 
indult, megalapozva ezzel a jó hangulatot. 
a játékok célja főleg egymás megismerése, 
a kölcsönös figyelem és a   bizalom kiala-
kítása volt. ezt követően egy órás edzést 
teljesítettünk a Bátaszéki tanuszodában. 
a délutáni programokat igyekeztünk mi-
nél változatosabban kialakítani, a gyerekek 
életkorának és érdeklődésének megfelelő-
en. kedden Bajára látogattunk, a Piriponyt 
játszóházba. a közel két órás önfeledt já-
tékot egy hűsítő fagyizással zártuk. szerda 
délután felfedeztük a tűzoltóság épületét és 
a tűzoltóautókat. mi magunk is felültünk 
a hatalmas járművekre, sisakot kaptunk 
és rövid időre igazi tűzoltókká válhattunk. 
Csütörtökön a mórágyi Lovardába utaz-
tunk, ahol kézműveskedtünk, lovagoltunk 

és patkó-keresésben is kipróbálhattuk ma-
gunkat. a hétfő és péntek délutánt a tűz-
oltóságon töltöttük. különböző sportjáté-
kokat játszottunk, mint a sorversenyek és a 
labdajátékok. ügyességi, kézműves felada-
tok is színesítették napjaink. a legnagyobb 
kihívást a lábbal festés jelentette. Végül 
szombaton, egy kis bemutatót tartottunk 
a szülőknek az addig tanultakból. a tábor 
végén egyedi éremmel jutalmaztuk a gye-
rekeket. a hetet, a szülők felajánlásainak 
köszönhetően, közös süteményezéssel zár-
tuk. a tábor során elértük kitűzött céljain-
kat. a gyerekek sokat fejlődtek, ügyesedtek 
az edzések során. Jövőre, a tervek szerint 
már több turnusban, szeretnénk indítani 
táborunkat. szeretnénk köszönetet mon-
dani a Bátaszéki tanuszoda dolgozóinak, 
a tűzoltóknak, akik a bázisunk helyét ad-
ták, a tercia Étteremnek, a Brot kft.-nek, a 
Pólókovácsnak, az Éremgyárnak és nem 
utolsó sorban nagy ákosnak, aki nélkül 
nem tarthatnák ott, ahol jelenleg vagyunk! 
(réka és anett) Bertalan Anett BSE Úszó 
Szakosztály, utánpótlás edző

Úszótábor Siklóson

nagyszabású úszótábort tartott a Bse 
Úszó szakosztály siklóson. a táborban 
30 fővel vettünk részt, és az edzéseket 
kezdő-haladó bontásban szerveztük. 
Újdonsága volt a programnak, hogy 
ezúttal kerékpárokat is szállítottunk a 
helyszínre, így az úszóprogramok mel-
lett némi kerékpározás is társult a napi 
terheléshez. a délelőtti edzésmunkát, 
délutáni szabadprogramokkal igyekez-
tünk ellensúlyozni, melynek fő gerincét 
a strandolás tette ki, de akadt lehetőség 
számháborúzásra, szalonnasütésre, pécsi 
mozizásra, röpizésre, focira és számtalan 
– a tábor életét – feldobó programra. az 
erőpróba ezúttal sem maradhatott ki a 
repertoárból, a fekete csütörtöknek ne-
vezett napon a kicsiknek 30, a nagyok-
nak 60 perc megállás nélküli úszás volt 
a feladat, melyet mindenki sikeresen ab-
szolvált. a tábort Bátaszéken közös bog-
rácsozással és játékokkal zártuk.

-akoszu-

a Bátaszék se karate szakosztályának tavasz 
végi és nyár eleji programjait is a sokszínű-
ség, és a siker jellemezte. május 4-én ismét 
Bátaszék Bajnokságot tartottunk a városi 
sportcsarnokban. az „ismét” azt jelenti, 
hogy 13-14 évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy 
fiataljainknak rendezünk egy olyan helyi 
megmérettetést, ahol kezdőként el tudják 
indítani versenyzői pályafutásukat, megis-
merkedhetnek a versenyzés körülményeivel. 
Immáron 14 őszi és 14 tavaszi bajnokságon 
vagyok túl, és visszatekintve elmondható, 
hogy ennek a bajnokságunknak is kézzelfog-
ható az evolúciója. a 14 évvel ezelőtti kissé 
amatőr rendezést felváltotta az a 21. századi 
szisztéma, ami a legnagyobb versenyekre jel-
lemző. ezzel is szeretnénk azt sugallni, hogy 
a kis versenyek rendezésébe ugyanazokat az 
energiákat kell beletennünk, amit a legna-
gyobb rendezvényekbe, megtisztelve ezzel a 
felnövekvő generációkat. az idők folyamán 
a versenyzői kört is bővítettük, először az 
óvodásokat vontuk bele, később a Bátaszék 

környéki regionális klubok versenyzőit (mo-
hács, tolna, Fadd, Dombóvár) invitáltuk 
meg egy amolyan széki vagy Cikádor kupa 
„morzsapartira”. az idén tovább léptünk 
azzal, hogy az ute és a ksI utánpótlás csa-
patát is meghívtuk erre a rendezvényünkre, 
előbbi eleget is tudott tenni a meghívásnak. 
a legfiatalabb és kezdőbb versenyzőknél 
még a körülményekhez való szoktatás volt a 
cél, míg a kiforrottabb versenyzőknél parázs 
küzdelmek zajlottak, és szurkolástól zengett 
a csarnok. ennek ellenére a baráti szálak 
tovább erősödtek és bízunk benne, hogy a 
résztvevők is hasznosnak ítélték meg ezt a 
napot. őszintén reméljük, hogy a Bátaszék 
Bajnokság hagyománya folytatódik. a ver-
senyre 5 egyesület, 123 versenyzője adott le, 
kb. 240-250 nevezést. a bátaszéki eredmé-
nyek a következők lettek. 

Kihon versenyzámok:
1.hely: Viola kevin, Pesti ábel, horváth 
attila sámuel, Farkas Patrik, Ligeti Léda, 

rózsahegyi Viktória, Péter anna. 2.hely: 
hauwasser Levente, nagy-Jánosi Bátor, 
Lampek zétény, hegyesi Dávid, Berlin-
ger Csongor, Vörös anna, szabó Virginia, 
ezer zoé. 3.hely: szilágyi Leó, Papp zé-
tény, zoltán ákos, Ébert attila, Farkas Be-
nett, Buzás attila, Löfli áron, tóth Patrik, 
Vörös Botond, Lampek Fruzsina, simon 
anita, horváth zsófia, horváth Dorottya

Kata versenyszámok
1.hely: Fazekas nándor, Varga máté, szo-
boszlai máté, Puskás Donát, elekes máté, 
halmosi zoltán, kovács sándor, Fazekas 
gerda, Izsák Fruzsina, hegedüs mirjam. 
2.hely: Lisztes Levente, nagy gergő, Fa-
zekas Janka. 3.hely: Papp ákos, somos 
Bálint, Puskás Vencel, gál Dániel, Váncsa 
zsombor, Izsák gergő, rózsahegyi ri-
chárd, nagy-Jánosi Botond, Bognár Bar-
na, mátyás eszter, köbli ágnes

(Folytatás a következő oldalon.)

sokszínû Programok, történElmi sikEr...

sikErEsEn lEzajlott a tábor

k a r a t E

ú s z á s
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Szivacs Kumite versenyszámok
1.hely: szilágyi Leó, Viola kevin, Farkas 
Benett, Pesti ábel, Vörös anna, szabó 
Virginia. 2.hely: zoltán ákos, hauwasser 
Levente, Buzás attila, Ligeti Léda. 3.hely: 
Papp zétény, nagy-Jánosi Bátor, Ébert at-
tila, Löfli áron, Lampek zétény, Lampek 
Fruzsina

Kumite versenyszámokban
1.hely: Vörös Botond, Fazekas nándor, 
Farkas Patrik, Puskás Donát, gál Dániel, 
rózsahegyi richárd, steigler Bence, Izsák 
Bence, Fazekas gerda, Izsák Fruzsina, 
köbli ágnes. 2.hely: tóth Patrik, somos 
Bálint, Papp ákos, rózsahegyi Viktória, 
Fazakas Janka, hegedüs mirjam. 3.hely: 
hegyesi Dávid, horváth attila sámuel, 
szoboszlai máté, Berlinger Csongor, Pus-
kás Vencel, Váncsa zsombor, Lisztes Le-
vente, Varga máté, kovács sándor, elekes 
máté, nagy-Jánosi Botond, nagy gergő, 
Bognár Barna, Péter anna, hotváth Do-
rottya, ezer zoé, horváth zsófia, mátyás 
eszter, Péter Boglárka

Nukina Sensei
a versenyt követő héten tradicionális kara-
te program következett Budapesten és Bá-
taszéken. nukina sensei – a magyar Wado 
szövetség instruktora – látogatott hazánk-
ba. edzéseivel ismét bizonyította, hogy a 
tradicionális karate és a verseny karate sok 
közös pontot tartalmaz. a mester péntek 
és szombaton a fővárosban, majd vasárnap 
Bátaszéken tartott edzést fiataljainknak. 
elmondása szerint a sportolóink nagyon 
magasan képzett fiatalok, akikben nagyon 
komoly potenciál van az előttünk álló wa-
do-kai európa bajnokságon, illetve kitartó 
többéves munkával újabb fekete öves kara-
tékákkal gazdagodhat a Bátaszék se.

WKF Magyar Bajnokság
kis pihenést követően elérkeztünk a tava-
szi szezon fő versenyéhez a WkF magyar 
Bajnoksághoz, mely a legnagyobb hazai 

mezőnyt felvonultató verseny, melyet a me-
gyeri úti jégcsarnokban rekordlétszámmal 
rendezett meg május utolsó hétvégéjén a 
magyar karate szövetség. a versenyre több 
mint 100 egyesület, ezer nevezést megha-
ladó regisztrációja érkezett be. a Bátaszék 
se minden szinten odatette magát, hiszen 
a kísérleti jelleggel indult master kategó-
riában, már az első nap 3 arannyal letette 
névjegyét. a második versenynapon sem 
maradtak aggályaink, hiszen utánpótlás 
versenyzőink rendkívüli módon küzdöttek 
és még 4 arannyal fejelték meg az előző napi 
eredményt, mellyel történelmi sikert ért el 
klubunk. a szombati versenynap összesíté-
sében a 7. helyen, míg a vasárnapi utánpót-
lás összesítésben a 3. helyen zárt csapatunk, 
olyan illusztris csapatokkal együtt a dobo-
gón, mint az ute és az mtk.

A WKF Magyar Bajnokság 
BSE érmesei

Magyar Bajnok: kovács zoltán (kumi-
te), Babos Csaba (kumite), romhányi 
Vid (kumite), elekes máté (kumite), Izsák 
Fruzsina (kumite), hefner zsófia (kata), 
köbli ágnes (kumite). Ezüst érmes: Izsák 
Bence (kumite), stiegler Bence (kumite), 
Péter Boglárka (kumite), Puskás Donát 
(kata, kumite). Bronzérmes: Bognár Bar-
na (kumi te), elekes máté (kata), gál Dániel 
(ku mi te), hegedüs mirjam (kata, kumi-
te), Izsák Fruzsina (kata), kovács sándor 
(kata), Varga máté (kumite). 5. hely. gál 
Dániel, steigler Bence, Bognár Barna (csa-
pat kumite), gál Dániel (kata), kovács sán-
dor (kumite), Varga máté (kata)

OviKarate
a programok sokszínűségét jellemzi, hogy 
két hagyományos bátaszéki programmal 
zárult a tavaszi sorozat. először a bátaszé-
ki óvodásoknak rendeztünk évzáró karate 
versenyt, megköszönve nekik és szüleiknek 
az éves bizalmat. a Bse ovikar ate csoport-
jába közel harminc kisgyermek vett részt 
a foglalkozásokon, munkájukat szerettük 
volna bemutatni az óvó néniknek, és a többi 
kisgyermeknek, ezért évek óta ennek a prog-
ramunknak a bátaszéki óvoda aulája biztosít 
helyszínt. ezúttal kizárólag szivacsküzdelem 
bajnokságot rendeztünk a kicsiknek, mely a 
későbbi karate küzdelem mozgásanyagának 
elsajátításban jelent nagy előnyt.

Az OviKarate záró bajnokság érmesei: 
Aranyérem: Farkas ada, Ligeti Léda, Buzás 
attila, hauwasser Levente, nagy-Jánosi 
Bátor. Ezüstérem: szabó Virginia, Lam-

pek Fruzsina, Csajági máté, nagy marcell, 
horák zalán. Bronzérem: Lampek zétény, 
Löfli áron, zoltán ákos, Papp zétény, nyá-
rádi ramiz, Benizs Bence, Ébert attila, Far-
kas Benett, kis-Papp Dávid

Edzőtábor
a tanév utolsó programja a már több év-
tizedes hagyományokra visszavezethető 
hétvégi edzőtábor, melyet minden alka-
lommal övvizsgával zárunk. az edzőtábor 
fontos célkitűzése – a csapat-összeková-
csoláson kívül – az alapok gyakorlása és új 
ismeretek elsajátítása volt. nagy öröm szá-
munkra, hogy az utóbbi időben egyre több 
szülő csatlakozik edzéseinkhez, úgy hogy 
gyermekeikkel együtt tesznek vizsgát. ne-
kik külön gratulálunk!

Sikeres vizsgát tettek:
Zöld övre: gál Dániel, hefner zsófia, he-
gedüs mirjam, Izsák Fruzsina, Lisztes Le-
vente, Puskás Donát, rózsahegyi richárd, 
Varga máté, Boros Dominik, Ferger János, 
makk Fanni, Vácsa zsomor. Narancs övre: 
Papp ákos, Péter Panna, szabó Péter, Ferger 
Bence, koch Benjamin, szoboszlai máté, si-
mon gábor, szabó Balázs. Citrom övre: dr. 
szabó Balázs. 9. kyu (második csíkvizsga): 
Barna Lívia, Fülöp emma, hegyesi Dávid, 
rózsahegyi Viktória, tóth Patrik, Berlinger 
Csongor, ezer zoé, horváth attila sámuel, 
horváth zsófia, Farkas Patrik, ezer ágost, 
máthé Viktor, tóth ádám

a Bse karate szakosztály egyik nyári 
fő programja a bajai edzőtábor, melyet a 
Petőfi-sziget idilli környezetében rendez-
tünk meg. a 45 táborlakó rengeteg izgal-
mas programon van túl, pécsi mozizás, 
bajai bowlingozás, családi nap a szigeten, 
íjászat, kézműves foglalkozás, fotós alapis-
meretek, strandolás, edzés, tábori karate-
verseny, számháború, csapatépítő játékok, 
erőpróba, vizsga.

A tábor végén sikeres vizsgát 
tettek: 

9. kyu-ra horváth Dorottya 7. kyu (na-
rancs öv) Fazekas gerda, Fazekas Janka, 
Fazekas nándor, tam anita 5. kyu (kék öv) 
kovács sándor, elekes máté, seigler Bence 
4. kyu (lila öv) Bognár Barna, nagy gergő, 
nagy-Jánosi Botond

gratulálunk a tábor összes résztvevőjé-
nek a kitartó és kemény munkáért, a vizs-
gázóknak a sikeres teljesítményért. kö-
szönjük a táborozó edzők és szülők egész 
hetes segítségét!                                 -akoszu-
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www.rejtvenykeszito.hu                                                                                                       Mezey László rejtvénye

 

 

- Fürdőruhát szeretnék vásárolni - mondja az 

eladónak egy fiatal, csinos lány.  

- Milyet ajánlhatok? Élményekre vágyik, …. 

 

a kérdés folytatása a rejtvényben 

 

J á t É k

előző havi helyes megfejtésünk: „…lapított palacsintává három motorkerék-
párt.” májusi nyertesünk: Matzkovics Gábor (Bátaszék, Lajvér u.), akinek gra-
tulálunk! nyereményét a Bátaszékért marketing nonprofit kft. jóvoltából sze-
mélyesen veheti át szerkesztőségünkben, a Petőfi sándor művelődési házban. 
az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 
Beküldési határidő: 2019. augusztus 16. a helyes megfejtéseket a Cikádor újság 
szerkesztőségébe várjuk, 7140 Bátaszék, szent István tér 7., vagy elektronikusan a 
következő e-mail címre: cikador@bataszekert.hu (név és lakcím megjelölésével).

–Fürdőruhát szeretnék vásárolni – mondja az eladónak egy fiatal, csinos lány.
– milyet ajánlhatok? Élményekre vágyik, …. a kérdés folytatása a rejtvényben

a rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta a Cikádor újság rendelkezésére! 

r E j t v é n y
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szülEtésEk

Devity tamás (Pörböly) – szabó Dóra (Pörböly)
kelemen Bence (Pilisvörösvár) – Bársony Dóra (Bátaszék)

Csire györgy (Bácsbokod) – Pusztai zsanett (Báta)
hollenbach richárd (Bátaszék) – Varga sarolta (Bátaszék)

Forrai zoltán (Bátaszék) – huy kornélia (Bátaszék)
matzkovics István (Bátaszék) – László adrienn (Bátaszék)

házasságkötés

BáTASZÉK  
ÖNKORMáNyZATáNAK LAPJA.  

megjelenik 2600 példányban.
Felelős szerkesztő: 
Bátaszékért marketing nonprofit kft.
kiadja: Bátaszékért marketing nonprofit kft.
Felelős kiadó: Csötönyi László a kft. igazgatója.
a szerkesztőség címe: 7140 Bátaszék, szent István tér 7.
telefon: 0674/493-690. e-mail: cikador@bataszekert.hu

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

gyászhírEk
maszler Józsefné Liebhauser klára 1920
mailach gáspár  1935
gáll andrásné simon rozália  1920
Fazekas ede  1939
kővári erzsébet  1950
kővágó mátyásné kismődi etelka  1934
molnár István  1954
Frei Jánosné Jankó Ilona  1932
roth Péterné Wiesner katalin  1947
kern Ferencné Vincsákovics magdolna  1928
dr. Péter szigfrid  1933

Balázs Barbara erika 05.18.
rafael rómeó 05.28.
kovács nikolasz erik 05.29.
mezei márton 06.01.
Béda Édua 06.18.
rónai Levente 06.23.

hollenbach richárd 06.25.
stengel Bence 06.26.
Vancsik Ferenc Boldizsár 06.27.
Perjési Liza ada 06.30.
gábor maja Fanni 07.03.
gilicze Balázs 07.04.

gyászhír
DR. LIEBHAUSER JÓZSEF PHD 

a Budapesti műszaki és gazdaságtudományi egyetem 
magasépítészeti tanszékének oktatója, a karlsruhei mű-
szaki egyetem vendégtanára, egykori bátaszéki lakos éle-
tének 80. évében elhunyt.

Liebhauser József ellenszolgáltatás nélkül tervezte meg a bátaszéki kalász 
János tornacsarnokot. Irányításával társadalmi összefogással épült meg és 
került átadásra 1983-ban tolna megye akkor legnagyobb alapterületű fedett 
sportlétesítménye.

Bátaszék Város önkormányzata fájdalommal gyászolja a város egykori 
önzetlen segítőjét.

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

Eladó ház
Bátaszéken, a Kossuth utcában, 1532 m2 telken, 

végig alápincézett nagy ház melléképületekkel eladó. 
Irányár: 16 millió forint. 

Érdeklődni: 06/20 383 6376;  
e-mail: b.kovacsmaria10@gmail.com


