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Novemberi goNdolatok az életrÔl
Amikor a fákon már csak itt-ott vannak 
rőt levelek, amikor a gyönyörű ősz szinte 
észrevétlen megadja magát a sivár és der-
mesztő télnek, amikor úgy tűnik, a sötétség 
belopózik a szívünkbe is, november elsején 
belesikolt az életünkbe az árva költő jajgató 
zokogása: „Édesanyám, édesanyám, mért 
nem viselsz gondot reám? nem viselhetsz 
gondot reám, koporsó, sír borult reád.” 

valami nagy szomorúság üli meg a tájat, s 
valami nagy keserűség tölti be a lelkünket. A 
megszokás vagy az őszinte tisztelet, a meg-
nyugvás vágya és a szeretet, az emlékezés 
és a vigasztalás vágya…, nem tudjuk mi, de 
valami, vagy minden a csöndes temetők felé 
visz bennünket. gyertyát kell gyújtanunk, 
virágot kell ültetnünk, könnyeket kell hullat-
nunk, és emlékeznünk kell, mert november 
elseje és másodika erről szól. mindenszen-
tek és a halottak napja, vagy még inkább az 
emlékezők napja, az árván, egyedül marad-
tak napja, a kérdéseikre választ alig találók 
napja. A sírók, a gyászolók, a tehetetlenül 
szenvedők, a boldogtalanok napja. 

nincs a világon egyetlen ember sem, 
akinek ilyenkor ne lenne, akire gondol-
nia, ne lenne, akit siratnia, ne lenne, aki-
ért gyertyát gyújtania, ne lenne, akiért 
imádkoznia kellene, mert a gyilkos idő, 
az elmúlás benne van a zsigereinkben, 
árnyékot von az egész életünk fölé, és azt 
vesszük észre, hogy az idő múlásával egyre 
több síron kell gyertyát gyújtanunk. 

„Édesanyám, édesanyám…” sóhajt a 
költő, és vele sóhajtunk, sírunk mi is. 
Édesapám, édesapám! Férjem, drága fér-
jem! Feleségem, édes feleségem! gyer-
mekem, drága gyermekem! Drága nagy-
szülőm, barátom, testvérem! szegényeim, 
kik elmentetek, itt hagytatok. Drágáim, 
kiket elragadott az idő, a betegség, a tragé-
dia. szeretteim, akik nélkül semmivé vált, 
megváltozott, árva lett az egész életem! 

Igen. régen volt már, vagy később, de el-
csitult bennünk a fájdalom, elcsendesült a 
göröngyök zaja, megszépültek az emlékek. 
A szeretet, amelyet a halottaink iránt hor-
dozunk, gondoskodott arról, hogy ők élő 
helyet foglaljanak el a szívünkben. Lassan, 
kínzó fájdalmak árán megtanuljuk hor-
dozni az elválás, az elszólítás okozta szen-
vedést, és megtanulunk nem nélkülük, 
hanem úgy élni, hogy csak a szívünkben, 
a lelkünkben, az emlékeinkben vannak ve-
lünk. De amikor eljön halottak napja, ami-
kor gyertyát gyújtunk, a hiányuk egyszerre 
újra feldúlja az életünk rendjét, a sebeink 
felszakadnak, a könnyeink elindulnak.  
Ilyenkor érezzük meg azt, hogy milyen si-
vár tud lenni az élet, hogy mennyire a ha-
lál árnyékának völgyében járunk. Ilyenkor 
tör ránk a saját halálunk miatti félelem. 

Ilyenkor feledjük el mindazt, ami szép, 
jó, drága, mindent, ami öröm, és adjuk át 
gyakran a lelkünket a szívszaggató fájda-
lomnak.

ez a nap erről szól. emlékezésről, sírás-
ról, megújuló kérdésekről. gyertyagyúj-
tásról és virágba boruló sírhantokról. De 
ez a nap ugyanakkor szól a lélek megújulá-
sáról is, a megnyugvásról, az elfogadásról 
is. A hívő, Istenben bízó ember meghallja 
a szentírás szavát: Ha a halál árnyékának 
völgyében járok is, nem félek, mert te velem 
vagy. Te velem vagy. Te, Istenem, velem 
vagy. nem értem, hogy az életemben mi-
ért úgy történtek a dolgok, ahogy történ-
tek, de jó, hogy Te velem vagy. Jó, hogy 
végig fogtad a kezem. Jó, hogy átöleltél. Jó, 
hogy vigasztaltál, a bajban erőt adtál, és jó, 
hogy most is megújítod a lelkem.

 bár halottak napján könnyeket ejtünk, 
és felfokozódnak a fájdalmaink, igenis hi-
szem, hogy ennek a napnak nem kell rette-
netesnek lennie. Lehet ez a nap szép, méltó-
ságteljes, tisztelettel és szeretettel teli. Lehet 
ez a nap a megértéstől, a hittől, a szeretettől, 
a szépre való emlékezéstől világos. 

gondoljunk ma szeretettel és hálával 
azokra, akik e földi világból elköltöztek. 

(Folytatás a következő oldalon.)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

Juhász Gyula: Consolatio
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bursa HuNgarica
„a” tÍPusÚ PÁlYÁzati kiÍrÁs

Bátaszék Város  Önkormányzata az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kor-
mányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és 
a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan

1. A pályázat célja A bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való rész-
vételének támogatása. 

2. A pályázók köre A bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. 
(III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továb-
biakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányren-
delet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXvI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lak-
címkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőokta-
tási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfo-
kú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a bursa Hungarica elektronikus Pályá-
zatkezelési és együttműködési rendszerében (a továbbiakban: 
ePer-bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő be-
nyújtásának határideje: 2019. november 5.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely 
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hiva-
talánál kell benyújtani. /Szociális irodába/

A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthető a Városháza 
hirdetőtábláján illetve a város honlapján  /www.bataszek.hu/
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felsőoktatásban való részvételének támogatása. 
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A pályázatbeadáshoz a bursa Hungarica elektronikus Pályázatkezelési és 
együttműködési rendszerében (a továbbiakban: ePer-bursa rendszer) egy-
szeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának 
határideje: 2019. november 5.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint ille-
tékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. /
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(Folytatás az előző oldalról.)
milyen jó, hogy az emlékezetünk még őrzi 
őket, és így közöttünk lehetnek. De ma gyújt-
sunk gyertyát azoknak is, akik jeltelen sírban 
pihennek, akik értünk küzdöttek, és az éle-
tüket adták a szabadságért, egy jobb életért. 

s ne feledkezzünk meg a még élő szeret-
teinkről sem! Hiszen velük, értük, együtt 
éljük az életünket. szeressük őket úgy, hogy 
ha eljön a végső búcsú pillanata, akkor ne 
bánkódjunk amiatt, ahogyan a dolgaink, a 
közös életünk, az együtt töltött percek, órák 
és napok leperegtek, és hogy a végső elkö-
szönés másképp is alakulhatott volna. 

„Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára 
aludni, erősen átölelnélek, és azért fohász-
kodnék, hogy a lelked őre lehessek. Ha 
tudnám, hogy ezek az utolsó percek, hogy 
láthatlak, azt mondanám neked, szeretlek, 
és nem tenném hozzá ostobán, hogy hi-
szen tudod.

mindig van másnap, és az élet lehető-
séget ad nekünk arra, hogy jóvátegyük a 
dolgokat, de ha tévedek, és csak a mai nap 
van nekünk, szeretném elmondani neked, 
mennyire szeretlek, és hogy sosem felej-
telek el. senkinek sem biztos a holnapja, 
sem öregnek, sem fiatalnak. Lehet, hogy 

ma látod utoljára azokat, akiket szeretsz. 
ezért ne várj tovább, tedd meg ma, mert 
ha sosem jön el a holnap, sajnálni fogod 
azt a napot, amikor nem jutott időd egy 
mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, és ami-
kor túl elfoglalt voltál ahhoz, hogy teljesíts 
egy utolsó kérést. Tartsd magad közelében 
azokat, akiket szeretsz, mondd a fülükbe, 
mennyire szükséged van rájuk, szeresd 
őket és bánj velük jól, jusson időd arra, 
hogy azt mondd nekik, sajnálom, bocsáss 
meg, kérlek, köszönöm, és mindazokat a 
szerelmes szavakat, amelyeket ismersz.” 

CséeL
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A 2019. október 13-ára kitűzött helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek 
választását a bátaszéki Helyi választási 
Iroda három településen bátaszék, Alsó-
nyék és Alsónána településeken bonyolí-
totta. bátaszéken a roma és német nem-
zetiség vonatkozásában a nemzetiségi 
képviselők választását is szerveztük. báta-
szék város Helyi választási bizottsága tag-
jainak megválasztására 2019 augusztusá-
ban került sor, és ezen bizottság számára  a 
munka már szeptemberben megkezdődött 
a jelöltek nyilvántartásba vételével, majd 
valamennyi szavazólap jóváhagyásáról is a 
bizottság döntött. A szavazás napján, báta-
széken a szavazókörökben működő szava-
zatszámláló bizottságokban 4 fő választott 
tag mellett 2-3 fő pártok által megbízott 
tag segítette a munkát. valamennyi szava-
zókörben a szavazatszámláló bizottságok 
6 órakor megnyitották a szavazóhelyisé-
get. A tagok magas színvonalon, kitartó 
munkával látták el feladataikat egész nap 
és az este folyamán. rendkívüli esemény-
re egyik szavazókörben sem került sor. A 
szavazás minden szavazóhelyiségben 19 
órakor véget ért. A névjegyzékben lévő vá-
lasztópolgárok száma 5361 fő volt, amely-
ből szavazóként megjelent 2800 választó-
polgár, így 52,23%-os részvételi arányról 
lehet számot adni. A polgármester-válasz-
tás során az érvénytelen szavazólapok szá-
ma 28 db volt, amelyik 1%-ot jelent. Az ér-
vényes szavazólapok száma 2772 db, azaz 
99%. Dr. Tölgyesi márk a FIDesz-KDnP 
jelöltjeként indult, 1007 szavazatot kapott, 
amelyik 36,33%. Dr. bozsolik róbert zsolt 
független jelöltként 1765 szavazatot ka-
pott, amelyik 63,67%.

Így bátaszék város Polgármestere Dr. 
bozsolik róbert zsolt lett.

A képviselő-jelöltek választási eredmé-
nye a következőképpen alakult. Az érvény-
telen szavazólapok száma 64 db, amelyik 
2,29%. Az érvényes szavazólapok száma 
2734 db, ez  97,71%. A jelöltek a szavazóla-
pon feltüntetett sorrendben az alábbi sza-
vazatokat kapták:

böröcz Csaba – mi Hazánk mozgalom je-
löltje 712,
Papp Tamás – mi Hazánk mozgalom je-
löltje 641,
Farkas András – FIDesz-KDnP jelöltje 
928,
Dr. szabó ákos – Tamás FIDesz-KDnP 
jelöltje 1251,
Dr. bonnyai József györgy – független je-
lölt 1595,
Papp Dávid – FIDesz-KDnP jelöltje 759,
molnár Péter – FIDesz-KDnP jelöltje 
1127,
Kemény Lajos – független jelölt 1645,
Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára Ilona – FI-
Desz-KDnP jelöltje 1164,
zsikó zoltán – FIDesz-KDnP jelöltje 
1182,
bognár Jenő norbert – FIDesz-KDnP 
jelöltje 686,
Dr. Puskás Imre gábor – FIDesz-KDnP 
jelöltje 1186,
Péter géza – független jelölt 1524,
Dr. somosi szabolcs József – független je-
lölt 1892 szavazatot kapott.

A képviselő-testület tagjai a kapott sza-
vazatuk sorrendjében tehát: Dr. somosi 
szabolcs József, Kemény Lajos, Dr. bony-
nyai József györgy, Péter géza, Dr. sza-
bó ákos Tamás, Dr. Puskás Imre gábor, 
zsikó zoltán és Dr. Kostyálné Dr. Kovács 
Klára Ilona.

A roma nemzetiségi önkormányzat kép-
viselő-jelöltjeinek a választási eredménye 
a következő. Érvénytelen szavazólapok 
száma 1 db, amelyik 4,2%, érvényes szava-
zólapok száma 23 db, ez 95,8 %. A jelöltek 
a szavazólapon feltüntetett sorrendben az 
alábbi szavazatokat kapták:

bihari sándor – mCF jelöltje 14,
bihari László – mCF jelöltje 20,
Horváth elekné – mCF jelöltje 14.

A roma nemzetiségi képviselő-testület 
tagjai a kapott szavazatuk sorrendjében 
tehát: bihari László, Horváth elekné és bi-
hari sándor.

A német nemzetiségi önkormányzat 
képviselő-jelöltjeinek a választási eredmé-
nye a következő. Érvénytelen szavazólapok 
száma 0, érvényes szavazólapok száma 129 
db, amelyik 100%. A jelöltek a szavazóla-
pon feltüntetett sorrendben az alábbi sza-
vazatokat kapták: 

Heringes zsolt 96,
Kővágó mátyás 83,
Hegedűs zoltán 69,
gombkötőné Kemény Krisztina 106,
Wittendorfer Ildikó 110,
schäfer István 86.

A német nemzetiségi képviselő-testület 
tagjai tehát a kapott szavazatuk sorrend-
jében: Wittendorfer Ildikó, gombkötőné 
Kemény Krisztina, Heringes zsolt, schäfer 
István és Kővágó mátyás.

bátaszék, 2019. október 17.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
Bátaszéki HVI vezető

ÖNkormÁNYzati vÁlasztÁsok
bÁtaszék vÁros  ÖNkormÁNYzata
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A Cikádor újság hasábjain a Bátaszéki 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
vezetőjével, Bóta Gyulával beszélgetünk 
az intézmény életéről, az ebben az évben 
történt eseményekről és feladatokról.

– Hogyan telt az elmúlt 9 hónap a Báta-
széki Tűzoltóság életében?

– Azt kell mondjam, hogy mozgalma-
san. A mai napig 85 jelzés érkezett a tűz-
oltóságunkra, amelyből 23 tévesnek bizo-
nyult. A téves jelzések túlnyomó többsége 
a tűzjelzők meghibásodásából adódik. A 
23 jelzésből elenyésző az, amikor a vonulás 
megkezdése előtt lemondják a tűzjelzést, 
az esetek 90%-ban a vonulást végrehajt-
juk, az adott épületet átvizsgáljuk, és ha 
tüzet, tűzre utaló nyomot nem találunk, 
akkor minősítjük az esetet téves jelzésnek, 
hiszen ebben az esetben tűzoltói beavatko-
zásra nincsen szükség. Ami a fennmaradó 
62 káreseményt illeti, ezek természetesen 
beavatkozást igényeltek, 80-20 arányban 
műszaki mentés vs. tűzeset a jelenlegi sta-
tisztikánk.

– A szakmai munkán túl igen sok ren-
dezvényt bonyolítottak le eddig 2019-ben a 
korábbi évekhez képest. Miért tartjátok ezt 
fontosnak?

– mint minden szervezet, mi is lépé-
senként haladunk, és egy meghatározott 
ütemterv szerint építjük fel a tűzoltóság 
arculatát. 2017 és 2018 a gazdasági stabi-
litás, a szolgálatszervezés reformációja, és 
a minél nagyobb szakmai tudás elsajátí-
tásának a jegyében telt. úgy is mondhat-
nám, 2 évet alapoztunk ahhoz, hogy egy 
jól átlátható, tervezhető és kiszámítható 
munkahelyet teremtsünk a bátaszéki tűz-
oltóknak. A 2019-es év ennek az alapo-
zásnak köszönhetően gördülékenyebben 
zajlik, finomabbra hangoltan működik. 
ennek köszönhetően nagyobb hangsúlyt 
tudunk fektetni a társadalmi szerepválla-
lásra, amely nélkül egy szervezet már nem 
lehet életképes a mai világban. Amikor az 
év első állománygyűlését megtartottam, a 
szakmai fejlődésen túl ez kapta a legna-
gyobb hangsúlyt.

– Mit értesz társadalmi szerepvállaláson?
– A társadalmi szerep- vagy felelősség-

vállalásra azok a cégek, szervezetek fektet-
nek nagy hangsúlyt és energiát, amelyek 

figyelembe veszik a társadalom érdekeit, 
tekintettel vannak a tevékenységük által 
kifejtett társadalmi, környezeti vagy akár 
művészeti hatásra, így ennek megfelelő-
en alakítják a működésüket. sokan úgy 
vélik, hogy a cégek részéről ez az egész 
nem más, mint figyelemfelkeltés, reklám, 
azonban egy egyszerű megjelenés mellett 
mégis többet ad, mivel értéket teremt, for-
málja a gondolkodásmódot a közösségben 
és a saját munkatársaink körében. Éppen 

ezért megragadunk minden olyan alkal-
mat, ahol a települések önkormányzatai 
és állampolgárai találkozhatnak velünk a 
kárfelszámolásokon kívül is. 

– Említenél néhány példát, amelyik a 
társadalmi szerepvállalás berkein belül tör-
tént?

– Természetesen! nagy érdeklődésre 
tett szert az, hogy csatlakoztunk a múze-
umok Éjszakája rendezvénysorozathoz, 
ahol több százan voltak kíváncsiak arra, 
hogy kik is vagyunk, és mivel foglalko-
zunk. De említhetném a gépjárműfecs-
kendővel történő húsvéti locsolkodást, 
vagy az első bátaszéki Tűzoltó Aszfalt-
rajzversenyt, ahol szintén nagyon sokan 
voltak jelen. egy-egy ilyen rendezvény al-
kalmával a civil lakosság mindig egy picit 
közelebb kerül hozzánk, és mi is hozzá-
juk. Ugyanakkor értéket teremtünk, ha-
gyományt ápolunk, és edukációs munkát 
végzünk. ma már egy-egy falunap nem 

csak a „habpartyról” szól, hanem füstsá-
torról és konyhatűz-lakástűz szimuláció-
ról is. mindez azt a célt szolgálja – termé-
szetesen a szórakozáson és a vidámságon 
túl – hogy a gyerekek, a felnőttek egyaránt 
megismerjék a munkánkat, lássák azt, 
hogy mit miért teszünk, és közben tanul-
nak is tőlünk. Ha egy-egy ilyen rendezvé-
nyen csak egy-két állampolgár megfogad-
ja azokat a tanácsokat, amelyeket adunk, 
és ezzel megelőztünk egy lakástüzet, vagy 
megmentünk egy emberéletet, akkor már 
nem hiába álltunk ki a társadalmi szerep- 
és felelősségvállalásunk mellett. A báta-
széki Tűzoltóság ebben elkötelezett, és a 
jövőben is az lesz.

– Említetted korábban, hogy javult a gaz-
dasági helyzet a tűzoltóságon. Idén is jelen-
tős pályázati forrásokhoz jutottatok. Erről 
beszélnél bővebben?

– Fontos itt megemlíteni, amit talán 
kevesen tudnak, bár többször hangsú-
lyoztuk, hogy szervezetileg két tűzoltóság 
működik a Hunyadi u. 46-ban. A bátaszé-
ki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület 
és a bátaszéki Önkéntes Tűzoltó egyesü-
let. más-más forma, más pályázati lehe-
tőségek. Ugyanakkor azt is hangsúlyoz-
nám, hogy csak szervezetileg működik 
két tűzoltóság. Korábban talán élesebben 
elkülönült a két szervezet felépítése és a 
működése, de a kollégáimmal töreked-
tünk arra, hogy összhangba hozzuk a 
két csapatot. mára ez kiválóan működik, 
közösek a célkitűzések, közösek a rendez-
vények, és bajtársias módon közösek az 
érdekek is. A tavalyi évben már elkezdtük 
azokat a munkafolyamatokat, amelyekkel 
2019 februárjában eggyé válhattunk, és 
bár ügymeneti eltérések lehetnek, mégis 
mindenki, legyen szó önkéntes, részál-
lásos vagy főállású munkavállalóról, mi 
egy nagycsaládként a bátaszéki Tűzoltó 
Parancsnokság tagjai vagyunk. Ami a pá-
lyázati forrásokat illeti, egyesületi szinten 
750.000 Ft-ot nyertünk el eszközfejlesz-
tésre, 200.000 Ft önkormányzati támoga-
tást nyertünk működésre, valamint idén 
először az adó 1%-val is hozzájárultak az 
állampolgárok mintegy 300.000 Ft-al az 
ÖTe fenntartásához. Külön öröm, hogy 
a Hankook Tire magyarország Kft.-nél 
is sikeresen pályáztunk a csapatszállí-

tÛz, vÍz, és sok-sok muNka
b Á t a s z é k i  t Û z o lt ó s Á g
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A bátaszéki Tűzoltóság szeptember 14-
én aszfaltrajzversenyre várta az óvodás és 
általános iskolás gyerekeket. szép számú 
gyereksereg gyűlt össze a Tűzoltóság épüle-
te előtt. szülők, testvérek, óvónénik, tanító 
nénik alkották a szurkolótábort. előzete-
sen 10 csapat nevezett, végül ebből 9 jelent 
meg a helyszínen. A csapatok 4-4 főből 
álltak, de volt, ahol hiányoztak gyerekek, 
így 3, sőt 2 csapattag vette fel a versenyt a 
többiekkel. A gyerekek nagy lelkesedéssel, 
a munkát megosztva dolgoztak. Feladatuk 
a tűzoltók, a tűzoltás bemutatása volt. Az 
eszközöket a Tűzoltóság biztosította szá-
mukra. szebbnél szebb művek születtek! A 
verseny ideje alatt enni-, innivalóval kínál-
ták a gyerekeket és a felnőtteket. A zsűri 
munkájában részt vett dr. balázs gábor 
tűzoltó ezredes is. Az eredményhirdetés-
nél öröm volt látni a vidám gyerekarcokat. 
mindenki kapott emléklapot. A díjazottak 
sok szép ajándékkal lettek gazdagabbak, 
többek között gyönyörű kupákat kaptak. 
A gyerekek nevében köszönjük a lehető-
séget! reméljük, hagyomány lesz belőle, 
és évről évre egyre több lelkes kisgyerek 
mutathatja meg tehetségét és élheti át az 
együtt alkotás örömét!

Helyezettek:
Óvodások: 1. Janács györgy, egerszegi 
eliza, burger bence, Khizi zsófia. 2. Ho-
rák zalán, simon Anita, szentpál zoé, vö-
rös Anna. 3. bóta bence, Kubik Lili, Kubik 
Panna

Iskolások: 1. barabás Dorka, Felkert 
Lara, Janács árpád, vörös botond. 2. ráti 
áron, Aradi Lázár, erb Johanna. 3. bóta 
gréta, Kiss Annabella, mayer Anna, ricza 
Ivett
Különdíjasok: Finta nóra és varga Kíra

I n T e r J ú

i. bÁtaszéki tÛzoltó aszfaltrajzverseNY

tó buszunk téli és nyári gumi szettjeire, 
amely igen nagy segítséget jelent abban, 
hogy biztonságosan utazzunk. minden 
ÖTe pályázati forrást az eszközparkunk 
állagmegóvására és fejlesztésére fogunk 
fordítani, hiszen korszerű eszközökkel 
gyorsabban, hatékonyabban tudunk be-
avatkozni, és segítséget nyújtani ember-
társainknak. Ami a Köztestületet illeti, 
jelentős bérkompenzációs támogatást 
nyertünk el a bm oKF-en keresztül, kö-
zel 13,5 m forinttal tudunk többet fordí-
tani a munkavállalók bérére éves szinten, 
mint az azt megelőző években. ehhez 
még hozzájárult a települési önkormány-
zatok támogatása, továbbá egy eszközpá-
lyázat, amelyik 4,1 millió forint értékű 
tűzoltó szakfelszerelések beszerzését teszi 
lehetővé. Persze ezek örvendetes dolgok, 
de ne higgye senki, hogy ezzel hátradől-
hetünk és megnyugodhatunk. mindezek 
ellenére egy tűzoltó bátaszéken a szak-
munkás minimálbért viszi haza minden 
hónapban. ez a kollégáim elhivatottsága 
nélkül nem lenne működőképes. Az idei 
és a jövő évben is minden követ meg fo-

gok mozgatni annak érdekében, hogy 
perspektíva legyen bátaszéken tűzoltónak 
lenni, mind anyagilag, mind erkölcsileg. 
Apró lépésekben ugyan, de hiszem, hogy 
sikerülni fog.

– A diáktűzoltóság is új életre kapott 
2019-ben. De hogy is van most ez? Báta-
széki Diáktűzoltó Tagozat és Cikádor Fő-
nix Egyesület? Fedésben van a két szervezet 
vagy külön diáktűzoltóságként működik?

– Igen, ez több fórumon is kérdés volt. 
A bátaszéki Diáktűzoltó Tagozat nem azo-
nos a Cikádor Főnix egyesülettel. személy 
szerint örültem storcz gábor egyesületi el-
nök úr – korábbi bátaszéki tűzoltó kolléga 
– kezdeményezésének, mikor megalapítot-
ta a Cikádor Főnix egyesületet. más profil-
lal és más értékrend szerint dolgoznak, 
mint mi, más a szerepvállalásuk, és mások 
a célkitűzések. Éppen ebből adódóan nem 
is konkurálhatunk, és nem is kívánunk 
konkurálni egymással. A bátaszéki Tűz-
oltó Parancsnokság kimondottan tűzoltó 
szakembereket kíván képezni az utánpót-
lásból, továbbá átadni a tűzoltó hagyomá-
nyokat a felnövekvő generációnak éppen 

azért, hogy 10-15 év múlva is működőké-
pes szakképzet tűzoltóság legyen bátaszé-
ken. Az ő programjuknak csak egy szelete 
a tűzoltóság és a tűzvédelem. Természe-
tesen, amit tesznek, számunkra is nagyon 
hasznos, hiszen egy fórummal több, ahol a 
gyermekek a tűzoltásról hallanak. A mun-
kájukhoz sok erőt és kitartást kívánok az 
egész bátaszéki Tűzoltó Parancsnokság 
nevében.

– Zárszóként mit üzennél a Cikádor újság 
olvasóinak?

– Köszönjük az eddigi támogatást, és a 
belénk vetett bizalmat, és ígérjük, hogy a 
jövőben is minden tudásunkkal azon le-
szünk, hogy a települési önkormányzatok 
lakosságát védjük az esetleges károktól, 
káreseményektől. Arra biztatok minden-
kit, hogy bátran forduljanak hozzánk, ha 
kérdés merülne fel akár egy tűzgyújtással, 
zöldhulladék égetéssel kapcsolatban, vagy 
bármely olyan dolog, kérés kapcsán, ame-
lyik a profilunkba vág. Kérem Önöket, ne 
feledjék, ha baj van, a bátaszéki Tűzoltó 
Parancsnokság segítséget nyújt mindenki 
számára!
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T e s T v É r v á r o s

szeptember 13 és 15 között testvérváro-
sunk meghívására besigheimben voltunk 
a kétévente megrendezésre kerülő szüreti 
napokon, a Winzerfesten. A küldöttség 
gerincét a bátaszéki Felvidék néptánc 
egyesület táncosai és a székely Unokák 
Tánccsoport tagjai adták. Akik jártak már 
a testvérvárosunkban, tudják, hogy az 
1000 km-nél hosszabb út autóbusszal nem 
kis teher az odalátogatóknak. Az odaút-
ban mi is közel 14 órát utaztunk. 
még aznap este részesei voltunk a 
nagyszabású rendezvénysorozat 
megnyitójának testvérvárosunk fő-
terén, a Kelterplatzon, ahol steffen 
bühler polgármester bemutatta az 
újonnan megválasztott „borherceg-
nőt” (Weinprinzessin), köszöntötte 
a testvérvárosok (Ay-Champagne 
és newton Abbot) delegáltjait. A 
lezárt belvárosban szinte mozdulni 
sem lehetett az óriási tömeg miatt, 
és már a péntek este is az evésről – ivásról 
szólt, minden vendéglő dugig volt a hely-
béli vagy környékből odalátogatókkal. Ter-
mészetesen legnagyobb mértékben a helyi 
borok fogytak, amelyeket az erre az alka-
lomra készült feliratos poharakból fogyasz-
tott a vendégsereg. A kulináris élményeket 
több helyszínen muzsikáló fúvószeneka-
rok tették igazán „németes” hangulatúvá. 
A szombati nap délelőttje a delegációk ve-
zetőinek egy „bortúráról” szólt, amelynek 
során a nekar-völgy látványos panorámá-
jában gyönyörködhettünk a szőlőterületek 
közt „traktorozva”. ez utóbbi egy traktor 

mögé kapcsolt – vendégfogadásra kialakí-
tott – pótkocsit jelentett, amelyről a látoga-
tók gyönyörködhettek a környező tájban, 
miközben megkóstolhatták a „szakmai 
útbaigazításokkal” kísért borokat. A po-
harak feldőlését is megelőzték a sajátosan 
kialakított asztal segítségével. A kísérőnk 
steffen bühler polgármester volt, aki be-
szélt besigheim turisztikai fejlesztésének 
terveiről, a magyarra fordításról Péter 

márti – a bátaszékről besigheimbe elszár-
mazott óvónő – gondoskodott. A szomba-
ti nap délutánja a tánccsoportok számára 
már a próbát jelentette, valamint a város-
háza előtt felállított színpadon a késő dél-
utáni fellépéseket. A német nézőközönség 
mellett többször lehetett magyar szót hal-
lani, hiszen a környékben dolgozó magyar 
vendégmunkások is eljöttek meghallgat-
ni – nézni a fellépést. bátaszékről ismert 
arcok is feltűntek a tömegben, lelkesen 
tapsoltak az ismert magyaros zenének és 
a fergeteges táncprodukcióknak. A nézők 
között örömmel fedeztünk fel olyanokat, 

akik a több évtizedes kapcsolat során va-
lamilyen módon szervezői, résztvevői vol-
tak bátaszék és besigheim barátságának. A 
tánccsoport egy tagja meglepetéssel borult 
a nyakába annak a helybéli fiatalnak, akinél 
20 évvel korábban vendégdiákként lakott. 
ez az este az ilyen nagy találkozásokról 
szólt. A vasárnap délelőtt a delegáció veze-
tői egy ökumenikus istentiszteleten vettek 
részt, amit a polgármester hivatalos foga-

dása követett. nem sokkal dél után 
indult a szüreti felvonulás, keresztül 
az óvároson. A nagy melegben nem 
voltak irigylésre méltók a bátaszéki 
táncosok, akiktől elvárták, hogy a 
menet minden kisebb elakadásakor 
táncra perdüljenek. ráadásul sok 
pihenésre eztán sem volt alkalmuk, 
mert a koraesti órákban újra fel kel-
lett lépniük a központi színpadon 
– talán még nagyobb tömeg előtt 
és még nagyobb sikerrel, mint az 

előző nap. ehhez a sikerhez bizonyára az is 
hozzájárult, hogy a táncosok közt fellépett 
zörényi Dávid, aki 6. osztályos bátaszéki 
tanulóként éppen besigheimben vendé-
geskedett a bátaszéki Kanizsai Dorottya 
általános Iskola és a besigheimi realschu-
le diákcsere programjában. A rendezvény 
sötétedés után a városközpont felett tűzijá-
tékkal ért véget. steffen bühler polgármes-
ter úr személyesen köszönt el a bátaszéki 
csoporttól. ezt követően nagyon sokáig 
„feltűnő csend” jellemezte a hazafelé tartó 
busz utasait.

Kemény Lajos, a delegáció vezetője

szeptemberben a bátaszéki Felvidék nép-
tánc egyesület tagjaként eljutottam besig-
heimbe, a Winzerfestre, a szüreti fesztivál-
ra. A történetben eddig semmi különös 
nincsen. viszont szombaton, szeptember 
13-án, délután a polgármesteri hivatal 
előtti téren felállított színpad mellett vára-
koztam táncostársaimmal, mikor is szóba 
elegyedtünk a diákcserében részt vevő ta-
nárokkal, diákokkal – magyarokkal illetve 
németekkel -, valamint a gyerekeket kísé-
rő szülőkkel, mikor is az egyik besighei-
mi anyuka a nevemet visítva a nyakamba 
ugrott. egymásra ismertünk, majd 30 év 
távlatából. Ugyanis mindketten részt ve-

hettünk a 90-es évek elején az első besig-
heimi diákcserében. egykori diáktársam 
szenzációs memóriával emlegette fel a ma-
gyar diákok neveit, a közös programokat, 
kirándulásokat, a balatonszepezdi táboro-
zást. sőt elintézte, hogy a vasárnapi felvo-
nuláson találkozhattam az engem vendé-
gül látó egykori diáklánnyal, Larissával is. 
Kölcsönös elérhetőség-csere után fülig érő 
mosollyal és valami hihetetlen jó érzéssel 
váltunk el egymástól. sután papírra vetett 
történetemnek mégsem ez a tanulsága, ha-
nem hogy tavaly az én lányom is, idén e 
régi cserediák gyermeke is részt vett ebben 
a projektben. Tehát ennek a programnak 

minden szépsége, izgalma nemcsak örök 
emlék a résztvevőknek, de öröklődik szü-
lőről gyermekére. mélységes hála minde-
zekért felejthetetlen némettanárnőnknek, 
Péterné Faidt máriának, valamint a prog-
ramban a mai napig dolgozó, fáradó és 
szívüket-lelküket beleadó tanárnőknek: 
varga györgyné schwartz magdolnának, 
zeyerné Hermann Henriette-nek, Káldi-
né Apazeller veronikának, Wittendorfer 
Ildikónak. A régi és jelenlegi diákcserések 
nevében: KÖszÖnJÜK! Látod ezt, mari-
ka néni?

Pestiné Kunos Boglárka egykori diákcse-
rés és jelenlegi diákcserés szülő

WiNzerfest besigHeim 2019-beN

a besigHeimi diÁkcsere margójÁra
PéterNé Faidt Mária eMlékére
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D I á K C s e r e

szeptember 19-től 27-ig a német testvér-
városunkból, besigheimból érkezett 12 
tanuló és két kísérő tanár vendégeske-
dett nálunk a hagyományos magyar-né-
met diákcsere keretében. A vendégek és 
a vendéglátók változatos programokban 
vehettek részt, és közben az idegen nyel-
vi kommunikációt is gyakorolhatták. A 
német vendégek csütörtök este érkeztek 
bátaszékre. Pénteken délelőtt 
a városházán dr. bozsolik ró-
bert polgármester úr fogadta a 
besigheimi diákcsoportot. ezt 
követően „stadtrallye”, azaz 
városnéző séta következett 
városismereti feladatok meg-
oldásával. Délután a vendégek 
részt vettek a gimnáziumban a 
gézások szecskaavató rendez-
vényén. A szombatot és a va-
sárnapot a cserediákok a ven-
déglátó családokkal töltötték. 
Hétfőn Pörbölyre kirándultak, 

megnézték a vadászati múzeumot, kéz-
műves foglalkozás keretében hűtőmágnest 
készítettek, majd elfogyasztották a finom 
ebédet. Kedden mohácsra kirándultak, 
ahol megnézték a szent miklós vízi-és 
Taposómalmot és a busóudvart, majd sé-
táltak a városban. szerdán délelőtt a gim-
náziumban projektmunkában vettek részt 
a vendéglátókkal együtt, amelynek témája 

a bátaszéki németek története volt. Dél-
után színházba mentek szekszárdra, ahol 
a Deutsche bühne előadását nézték meg. 
Csütörtökön bajára utaztak, ahol a ma-
gyarországi németek általános művelődé-
si Központja udvarán megnézték az Ulmer 
schachtelt („az ulmi hajót”), majd a malom 
étteremben bowlingoztak. este búcsúva-
csorán vettek részt a gimnáziumban. Pén-

teken reggel a bátaszéki vas-
útállomáson vonatra szálltak, 
és elindultak haza. A gimná-
ziumi nevelőtestület idegen 
nyelvi munkaközössége és 
az iskola vezetése ezúton is 
köszönetet mond a német 
vendégek fogadásáért a ked-
ves szülőknek, családoknak, 
valamint a programok lebo-
nyolításához és a vendéglá-
táshoz nyújtott segítségért 
bátaszék város Önkormány-
zatának.            Horváth Jánosné

Idén ismét lehetőség volt a bátaszék és 
besigheim közötti diákcsere programon 
való részvételre. ez alkalomból 17 szeren-
csés diák vehetett részt a programokon. 
első napunkat hosszú utazással töltöttük. 
majd a stuttgarti pályaudvaron megismer-
kedhettünk a családdal, akinél ezt a hetet 
töltöttük el. A második napunkat az ismer-
kedéssel kezdtük az iskolába. majd az ot-
tani testnevelő tanárnővel vidám játékokat 
játszottunk a sportcsarnokban. A délután 
második felében megtekinthettük besig-
heim csodálatos óvárosát. A városnézés 
keretében fölballagtunk a város legmaga-
sabb pontjára, ahonnan gyönyörű kilátás 
nyílt a városra. Harmadik nap a bitigheimi 
uszodába látogattunk el, ahol sok vízi játé-
kot próbálhattunk ki. vasárnap mindenki 
a családdal a Winzerfestre ment, ahol egy 
csodálatos felvonulásnak lehettünk tanúi. 
néhányan izgalmas játékokat is kipróbál-
hattak. Hétfőn a gyönyörű ludwigsburgi 
kastélyba vitt az utunk. A barokk kor-
szakból való vadászkastély életébe bele-
csöppenni olyan volt, mint egy valóságos 
időutazás. A kastély mellett megnézhettük 
a tökkiállítást és végigjárhattuk a mesepar-
kot, ami mindenki számára óriási élmény 
volt. Kedden Heilbronnba utaztunk, ahol 

az „experimenta”-ba három emeleten át 
kísérletezhettünk. A negyedik emeleten a 
város gyönyörűszép látképét élvezhettük. 
szerda reggel Waldenbuch-ba utaztunk, 
ahol a ritter sport múzeumot tekinthet-
tük meg és elkészíthettük a saját csokolá-
dénkat. Akinek volt kedve egy nagy ritter 
sport csokiboltban bevásárolhatott ma-
gának és családjának. Csütörtökön reggel 
betekintést nyerhettünk az ottani tanórák-
ba. Délután a Tripsdrill nevű vidámparkba 
látogattunk, ahol mindenki kedvére szóra-
kozhatott a vidám elemeken. este pizzá-

zással zártuk a napot. Pénteken fájdalmas 
búcsút vettünk a németeinktől és az ottani 
léttől. A hosszú hazaút végére mindenki 
elfáradt, de attól szüleinknek éjszakába 
nyúlóan tudtuk mesélni a boldog emlé-
kekről.             Storcz Bogi, Bozsolik Sarolta 6.c

ezúton szeretnénk megköszönni dr. bo-
zsolik róbert polgármester úrnak, bá-
taszék város Képviselőtestületének és a 
német nemzetiségi Önkormányzatnak 
utazásunkhoz nyújtott támogatását. 

német nyelvi munkaközösség

diÁkok besigHeimbeN

diÁkok bÁtaszékeN
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C I v I L e K

v é d Ô N Ô i  s z o l g Á l a t

Nyugodtan kezdhetjük egy közhellyel: 
a fokozatosság az élet minden terüle-
tén fontos! DE!!! Szinte sehol nem any-
nyira fontos, mint mikor édesanyaként 
kezdesz el (újra) edzeni. Itt a fokoza-
tosság elve az első helyen kell, hogy 
szerepeljen. 

Mikor kezdhetünk edzeni szülés után?
spontán szülés után 6 hét alatt regenerá-

lódik a szervezetünk. Aki császármetszés-
sel szül, annak a regenerálódás kicsit hosz-
szabb időt vesz igénybe, általában 10-12 
hét. Ha ez az idő letelte után elkezd valaki 
mozogni, de még kellemetlen a mozgás, 
akkor érdemes várni még egy pár hetet és 
időt adni magunknak. 

(Folytatás a következő oldalon.)

v Á r o s i  k Ö N Y v t Á r

Mini Galéria
ettig Anita

mÉzesKALáCsoK
megtekinthető november hónapban

Ne abba!
Jegyzetek egy könyv kapcsán: „rizike 84. oldal miért nem szabad áztat-
ni a gombát? A bevezetőben írja: aki rászán egy-két délelőttöt a befőzés-
re… minden hónapban van eltennivaló? A házi még mindig olcsóbb, 
mint a bolti – és mennyivel jobb! Használj kötényt!!” eddig jutottam 
az olvasásban, mert közben képes voltam saját magam lelassítani. Igen, 
mert már láttam, mi az, amit én ebből biztosan meg fogok valósítani. 
Annak ellenére, hogy megfogadtam, idén már nincs több befőttesüveg, 
látni sem akarom. ennek ellenére mentem és vettem 10 darabot, mert 
szükség volt rá. Kellett a 2-2-1 dzsemnek, és a lilahagyma dzsemnek. 
És mert a szerző arra buzdít könyvében, hogy lendülettel és szabadon, 
hát én a lilahagymát összefőztem áfonyával. (ez az áfonya a bucsinról 
érkezett bátaszékre, még valamikor a nyáron. Türelmesen kivárta a so-
rát.) Csusszanós lekvárok, szabad ízek. nagymama öröksége. átvenni 
a felelősséget, hogy a folytonosság legyen biztosítva. mára mi maradt 
meg abból, amit nagyanyáink, anyáink átadtak. A munka, az étel tisz-
telete. A munka közbeni beszélgetés.  Amikor a családi történetek szó-
ba kerülnek. Tarisznyázni kell, mert elmennek a gyermekek. És ki ne 
mondta már: ne abba! ne abba tedd oda főni a rizst! vagy ne abba, mert 
az teásfazék. Ugye ismerős? saly noémi könyve nagy szabadságra bá-
torít mindenkit. szabadnak kell lenni! minden jó mindennel! ennyit 
nem érdemes! – de igen, álljunk neki kis mennyiségeknek is. Köszönjük, 
hogy személyesen is találkozhattunk a szerzővel. Élmény volt. 

Sági Lajosné

 
Dicsőség a magasságban Istennek, 

                és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.          Lukács 2:14 

 

KARÁCSONYVÁRÓ 
2019. december 8-án 

14-20 óráig 
 

karácsonyi történetek és versek 

mézeskalács műhely 
kávé, tea, forró csoki 

kézműveskedés 
énekek élőzenével 

kemencés vacsora 
 

A részvétel feltétele az előzetes regisztráció! 
 

felnőtteknek 1000.-ft, gyerekeknek 500.-ft, 
CSALÁDI (független a gyermekek számától) 2000.-ft. 

 

Jelentkezni lehet a helyszínen, Bátaszéken  
a Petőfi Sándor Művelődési Házban november 24-ig 

 

Töltsünk együtt egy hangulatos délutánt, szeretettel várunk! 
Alsónyék-Bátaszéki Református Társegyházközség 

 
 

szülés utÁN mikor és HogYaN kezdjüNk sPortolNi?
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A J á n L Ó

vásárlóink figyelmé-
be ajánljuk a két év-

vel ezelőtt megje-
lent reprezentatív 
gasztroturisztikai 
k iadványunkat , 

amelyik nemcsak 
egyszerű ételleírások 

gyűjteménye, hanem a te-
lepülésünk kulturális öröksége előtt is 
tiszteleg. Az Ízek, népek, receptek – Báta-
szék tűzhelyén című könyv a kulináris út-
mutatás mellett bemutatja az ismét egyre 

inkább előtérbe kerülő, és szép eredmé-
nyeket felmutató szőlő- és bortermelést is. 
Keressék boltunkban a II. géza gimnázi-
um gondozásában megjelent Jubileumi év-
könyvet, és a bátaszéki németségről szóló 
kiadványt is! A Bátaszék – kisváros tájak és 
kultúrák találkozásában című könyv még 
mindig elérhető magyar és német nyelven. 

Akár már a közelgő ünnepekre is gon-
dolva keressék fel a Turisztikai Informá-
ciós Pontot, ahol helyi pincészetek borait 
találják nagy választékban! A Janchili sa-
vanyúságait és szószait az ünnepi ételek-

hez ajánljuk. Az édességet kedvelőknek 
mézet, mézes puszedlit, kézműves csoko-
ládét, lekvárokat kínálunk. A lakásból az 
évszaknak és az ünnepnek megfelelő de-
korációs kellékek sem hiányozhatnak. A 
TIP-ben ezeket is megtalálja a kerámiából 
készült ajándéktárgyak, gyöngyékszerek, 
valamint a bátaszék logójával ellátott apró 
emléktárgyak mellett. 

A Turisztikai Információs Pontunkban 
(a TIP-ben), a budai utca 4. szám alatt 
várjuk a vásárlóinkat! 

TIP – MINDEN EGy HElyEN!

Vekerdy Tamás: 
Nagy családkönyv

A közelmúltban nyolcvannégy éves 
korában elhunyt vekerdy Tamás pszi-
chológus, író. 1935. szeptember 21-én 
született budapesten, ő volt az egyik 
leghíresebb magyar gyerekpszicholó-
gus. Telt házas előadásokat tartott, a 
közösségi oldalait több százezer ember 
követte. A haláláig rendkívül aktív volt, 
még idén októberben, novemberben és 
decemberben is több előadást tartott 
volna budaörsön, százhalombattán, 
Párkányban és Lajosmizsén. 

A Nagy családkönyv olyan nagy 
formátumú, összegző mű, amelyből a 
gyermekeiket, unokáikat nevelő szü-
lők, nagyszülők minden kérdésükre vá-
laszt kaphatnak. vekerdy Tamás, a nők 
Lapja ismert gyermekpszichológusa 
különleges alapossággal és részletes-
séggel foglalkozik a családban felme-
rülő szokatlan helyzetekkel és nevelési 
problémákkal.  Tanácsokat kapunk 
a csecsemőkori gondokra, a későbbi 
iskolai, kamaszkori 
furcsaságokra, vagy 
a válás, eltávozás 
folytán adódó kétsé-
geinkre. A témáit a 
szerző – mint min-
dig – az olvasók le-
veleiből, tehát a mi 
tapasztalatainkból 
és élményeinkből 
meríti.

kÖNYvajÁNló(Folytatás az előző oldalról.)
És miért fontos, hogy szülés után más-

ként kezdjünk a sportoláshoz? 
A terhesség alatt a szervezet kb. 10-szer 

annyi női hormont termel, mint előtte és 
utána. Hiába segítik ezek a hormonok a 
várandósságot, a szülést, bizony mind-
egyiknek vannak nem kívánt mellékhatá-
sai. A teljesség igénye nélkül néhány példa: 

– az ösztrogén a vajúdást hivatott meg-
könnyíteni, de mellékhatásként fáradtsá-
got okoz; 

– a progeszteron védettséget nyújt a 
vetélés ellen, de nem csak a méh izmainak 
összehúzódását akadályozza meg, hanem a 
többi izomra, ízületre is hat, lágyabbá vál-
nak az ízületi porcok, a nyelőcső izmainak 
ellazulása miatt pedig reflux alakulhat ki; 

– a relaxin lazítja a medenceszalagokat, 
porcokat, ízületeket, hogy könnyebben ki-
bújhasson a baba, viszont fájdalmat okoz 
a csípőben, és még a gyomorégésért is fe-
lelős lehet. 

ezen hormonok hatására a medencesza-
lagok, kötőszövetek, porcok, ízületek fella-
zulnak, ezáltal sérülékenyebbek lesznek, és 
sajnos segíti a rektusz diasztázis kialakulá-
sát, azaz az egyenes hasizmok eltávolodását 
középvonalban. ezek a hormonok szülés 
után 5-6 hónapig hatással vannak a szer-
vezetünkre függetlenül attól, hogy szop-
tatjuk-e a kisbabánkat vagy sem. Ha valaki 
szoptat, akkor a hormonok hatása egészen 
a szoptatás befejezéséig hatással vannak a 
szervezetünkre. A hormonháztartás telje-
sen csak a szoptatás abbahagyása után áll 
vissza. ebből a sérülékenységből adódóan 
óvatosabban kell mozogni, kerülni kell bi-

zonyos gyakorlatokat. Kerülni kell az ug-
ráló, szökdelő mozdulatokat. úgy kell mo-
zogni, hogy védjük a medencefenék izmait. 
nagyon fontos a gátizom torna, amit már 
akár a gyermekágyi időszakban is elkezd-
hetünk. A rektusz diasztázisról akkor be-
szélünk, ha az egyenes hasizmok 2 cm-nél 
nagyobb mértékben eltávolodnak középvo-
nalban. ez elsősorban újszülötteknél és vá-
randós nőknél fordul elő – náluk a növekvő 
méh okozza. A többször szült nőknél még 
gyakoribb jelenség. 

oka:
– elsősorban várandósság
– rendszeresen helytelenül emelgetett 

nehéz súlyok
– túlsúly
– nagy hasi műtét is okozhatja.

gyakran hátfájással is párosul, mert az 
egyenes hasizom elveszíti támasztó funk-
cióját, így a hát nagyobb terhelésnek van 
kitéve. Az eltávolodást megszüntetni nem 
lehet, de speciális gyakorlatokkal javítható 
az állapota. Összességében elmondható, 
hogy fokozatosan és kellő türelemmel tér-
jünk vissza a sportoláshoz szülés után. 

„A mozgás, a sport nem (csak) egy hob-
bi. Az egészséges élet része. ne sajnáld 
az időt, ne érezz lelkiismeret furdalást. 
Anyaként még nagyobb szükséged van 
rá, mint valaha! Több energiád lesz, fit-
tebb és kiegyensúlyozottabb leszel – több 
türelmed és jobb kedved lesz! boldogabb 
leszel, és ha te boldog vagy, az a babádra, 
gyermekedre is átragad! Példaként állsz 
később is gyermeked előtt – akit automa-
tikusan az egészséges életre nevelsz.” (Tő-
kés renáta)            Bótáné Gergics Inez védőnő

TurISZTIKAI InForMáCIóS PonT
Az ajándékozásban is segítünk
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o K T A T á s

Közlekedésbiztonság 
Közlekedésbiztonsági élményprogramot 
nyert iskolánk a generali a biztonságért 
Alapítvány pályázatán, melynek megva-
lósítása október 3-án volt. A harmadik 
és negyedik osztályosoknak szervezett 
napon az oktató felhívta a figyelmet a ke-
rékpáros biztonságos közlekedésre és a 
szükséges kötelező felszerelésekre. majd 
kerékpáros ügyességi pályán haladhattak 
végig tanulóink. Érdekességként az ittas 
állapot szimulálására kifejlesztett „részeg 
szemüveget” is kipróbálhatták. Harmadik 
lehetőségként nem mindennapi sportesz-
közökön fejleszthették mozgáskoordiná-
ciójukat és koncentrációs képességüket. 
Közlekedésbiztonsági eszközcsomag is 
tartozik a nyereményhez, többek között 
rollerek. reméljük, a gyerekek odafigyelve 
és balesetmentesen közlekednek majd a 
közúton, mind gyalogosként, mind kerék-
párosként.                                                       DJ

„Meséld el képekben!” 
– megyei rajzverseny

A Tolna megyei Illyés gyula Könyvtár 
gyermekkönyvtára „meséld el képek-
ben!” címmel rajzpályázatot hirdetett. A 
pályázók Arany János és benedek elek 
mesegyűjtéseiből választhattak mesét, és 
képsorozattal illusztrálhatták. egyénileg 
és csoportosan is lehetett pályázni, leg-
alább négy képpel. Iskolánkból a 2.b és 

4.b osztály összesen 12 csoportos munkát 
nyújtott be a versenyre. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésre a népmese napjára 
két csoportot, nyolc tanulót hívtak meg 
a szervezők. A díjátadás mellett a részt-
vevők meghallgathatták a zsűri elnö-
ke, Fábián Éva mesemondó, népzenész 
előadását is. Mindkét csoportunk első 
helyezést ért el. Az egyik csoport tag-
jai: Horváth Szilvia, loska leila, Wolf 
Hanna, Barabás Dorka, Szauter Gitta, a 
másik csoport tagjai: Fábián lilla, Hor-
váth Szilvia, Jáger Johanna, Hauwasszer 
Emma, mindannyian a 2.b osztályból. 
munkáikat a könyvtár képkeretbe behe-
lyezve papírszínházas mese-előadásra 
fogja felhasználni. 

„Sétálj velünk” – országos 
rajzpályázat

Az elmúlt tanév végén a nemzeti Fejleszté-
si minisztérium az európai mobilitási Hét 
alkalmából ismét rajzpályázatot hirdetett 
meg. A versenyre ország minden részéről 
és határon túli magyarlakta területekről 
rengeteg rajz érkezett. Az idei tanév őszén 
értesültünk az eredményről. Iskolánkból 
két tanuló, Hauwasszer Emma Napsugár 
(2.b) és Péter Gábor (4.a) részesült külön-
díjban. mindketten a Hermann ottó Inté-
zet felajánlásával 11 500 Ft-os könyvutal-
ványt kaptak.                                                BE

Asztalitenisz

A 2019/2020-as tanévben 6 fordulós Asz-
talitenisz Diák Kupa sorozat lebonyolítása 
történik a megyénkben. A hat forduló kö-
zül 3 az első, míg a többi a második fél-
évben kerül megrendezésre. A versenyeket 
több településen szervezik meg. nemcsak 
az adott verseny helyezettjei részesülnek 
díjazásban, hanem a hat fordulóban sze-
replő tanulók eredményei összeadódnak, 
s ezek adnak a sorozat végén egy egysé-
ges eredményt is. Az első fordulóra bátán 
került sor október 5-én. Két tanuló képvi-
selte a bátaszéki Kanizsai Dorottya általá-
nos Iskolát. A egyik tanulónk, a nyolcadik 
osztályos nyéki Laura barbara 3. helyezést 
ért el a Iv. korcsoportosok versenyén. A 
mindössze negyedik osztályos mizsei vik-
tória versenyzése is kiemelkedő volt, aki 
a legelső versenyén a 7. helyezést érte el a 
nagy létszámú mezőnyben. A kupasoro-
zat 2. fordulójára október 19-én került sor 
Tolnán.                                                       SSZ

d o r o t t Y Á s  H Í r e k

Péter Gábor rajza
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Iskolánk célja: minden tanulót képességeinek meg-
felelően felkészíteni az érettségi vizsgára: a tehet-
séges, továbbtanulni kívánó tanulókat eljuttatni az 
emelt szintű érettségire; az érettségi után szakmát 
tanulni kívánókat a középszintű érettségire a diákok-
ban rejlő képességek minél jobb kibontakoztatása. 
Mindezek biztosítéka: iskolánk családias, humánus 
légköre, igényes oktatás, következetes, rendszeres 
értékelés. 

Hatévfolyamos képzés
Tagozatkód: 01

Előnyei: 
	hat év alatt készül fel a diák az érettségi vizsgára
	egyenletesebb terhelés
	a középiskolai tananyag alaposabb elsajátítása
	nagyobb lehetőség nyelvvizsga és előrehozott 

érettségi megszerzésére
Specialitások: 7-8. évfolyamon a matematika és ide-

gen nyelv oktatása magasabb óraszámban
	második idegen nyelv tanulására lehetőség fa-

kultatív formában

Felvételi vizsgát nem tartunk.
A diákokat az általános iskolából hozott eredmények 
alapján vesszük fel.
Az érdeklődő diákok a jelentkezési lapot az általános 
iskolájukban vagy közvetlenül a gimnáziumtól kap-
hatják meg, ahol tájékoztatást is adunk a felvételi 
eljárás további menetéről.    

Hagyományos gimnáziumi képzés
Tagozatkód: 02

Előnyei:
	négy év alatt készül fel a diák az érettségi vizs-

gára a középiskolai tananyag alapos elsajátítása
	 lehetőség nyelvvizsga és előrehozott érettségi 

megszerzésére
Specialitások: 9-10. évfolyamon a matematika és in-

formatika  oktatása magasabb óraszámban
	az informatika oktatása szakkör, illetve fakultá-

ciós keretben

Felvételi vizsgát nem tartunk.
A diákokat az általános iskolából hozott eredmények 
alapján vesszük fel. 
Elsősorban az érettségi tárgyak (magyar, matemati-
ka, történelem, idegen nyelv) eredményeit vesszük 
figyelembe. 

Az érdeklődő diákok az általános iskolában kiállított 
jelentkezési lapon jelentkezhetnek.

A II. Géza Gimnázium 
az alábbi lehetőségeket 

kínálja diákjainak
Idegennyelv-oktatás
• tanórai keretek között:
	angol
	német
• szakköri formában:
	francia
	latin
	orosz 

Felkészítés középszintű érettségi vizsgára
• 9. évfolyamtól:
	informatikából és idegen nyelvekből
• 10-12. évfolyamon:
	kötelező érettségi tárgyak
	választható érettségi tárgyak

Felkészítés emelt szintű érettségi vizsgára 
10-12. évfolyamon:
	 magyar nyelv és irodalom
	 történelem
	 angol és német nyelv
	 matematika
	 fizika, biológia, kémia
	 informatika

Testvériskolai kapcsolatok, csereprogramok
	Besigheim – Németország
	Fülek – Szlovákia
	Ditró – Románia

Tudományos Diákkör
	tanulmányi versenyek szervezése
	tudományos előadások
	különleges foglalkozások
	kirándulások
	színházlátogatások
	téli sport, korcsolyázás

Szabadidős tevékenység
	úszás, labdarúgás, kosárlabda

Meleg étkezés: az iskolai menzán

Diákjaink támogatása
Alapítványunk anyagi támogatást nyújt:
	tantárgyi és nyelvi táborokhoz
	központi szakkörökhöz
	felkészítőkhöz
	versenyekhez
	külföldi tanulmányutakhoz
	múzeum-, hangverseny-, színházlátogatásokhoz.

Iskolai hagyományok
	Géza-napi felvonulás
	Géza-napi gálaest
	Géza-napi versenyek
	iskolai ünnepségek
	a gimnázium éjszakája

A gimnázium által szervezett megyei versenyek: 
2020. január 31. – Géza-tusa megyei tantárgyi verse-
nyek általános iskolásoknak
2020. február 18. – Géza-napi megyei szavalóver-
seny középiskolásoknak
2020. március 10. – Géza-napi megyei művelődés-
történeti verseny középiskolásoknak

Várunk minden érdeklődő 
általános iskolai diákot 

nyílt napjainkon: 
2019. november 26. (kedd) (17 órakor igazgatói tá-
jékoztató szülőknek és diákoknak) 
2019. december 7. (szombat) (8 órakor igazgatói 
tájékoztató, majd óralátogatási lehetőség diákok-
nak és szülőknek)

A jelentkezési lapok beadási határideje: 
2020. február 15. 

felHÍvÁs 
Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét, hogy a II. géza gimnáziumban 2019. novem-
ber 26-án (kedden), 17 órai kezdettel igazgatói tájékoztatót tartunk az általános iskolai 
tanulóknak és szüleiknek a jövő tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatban. 

December 7-én (szombaton) tartjuk nyílt napunkat, amelyen 8 órakor igazga-
tói tájékoztató hangzik el, majd óralátogatási lehetősége lesz az általános iskolai 
diákoknak és szüleiknek. 

Bátaszéki II. Géza Gimnázium
OM azonosító: 203195
Cím: 7140 Bátaszék, Kossuth u. 38-42. • Tel./Fax: 74/493-358 • E-mail: geza-bataszek@freemail.hu 
• Honlap: www.gezagimi.hu • Intézményvezető: sümegi József 
• Felvilágosítást ad: neidhardtné gyarmati erzsébet igazgató helyettes

kéPzési kÍNÁlata a 2020/2021. taNévre
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szeptember harmadik hete idén is az 
újonnan érkezett tanulóké, azaz a „szecs-
káké” volt a gimnáziumban. A szecskáz-
tatás hete szeptember 20-án délután a 
szecskaavatással zárult, ahol a végzősök 
által rájuk rótt mókás feladatokat végre-
hajtva kellett a szecskapróbát kiállniuk, 
majd letenni a szecskaesküt. A két szecs-

kaosztály, a 7.A és a 9.b közötti versenyt 
a hetedikesek nyerték meg. A végzősök 
szecskakirállyá Csipak bálint Ferencet 
(9.b), szecskakirálynővé Molnár Veronát 
(9.b) választották meg. A szecskaherce-
gi címet Lindauer ádám (9.b) kapta, a 
szecskahercegnő Kóródi Eszter (7.A) lett. 
A „legszecskább szecskának” Péter And-

rás Bálint (7.A) bizonyult. Az őszi vizsga-
időszakban a gézás diákok közül négyen 
sikeres nyelvvizsgát tettek: Göttlinger 
Laura (12.Ab) német nyelvi felsőfokú, 
Schroth Kinga (10.A) német nyelvi közép-
fokú, Tihanyi Dóra és Mácsai Márk (12.
Ab) angol nyelvi középfokú nyelvvizsgát 
szerzett. október 6-án és 7-én Soroksá-
ron zajlott a Wado-kai Karate Európa 
Bajnokság, ahol Győri Liána (11.A) ku-
mite egyéniben első lett, kumite csapat-
ban második helyezést ért el, Izsák Bence 
(7.A)  a korosztályában kumite egyéniben 
első helyezett lett, Bognár Barna (7.A) 
kumite egyéniben harmadik lett. októ-
ber 7-én a 9.b osztályosok által szervezett 
hagyományos őszi túra keretében az ok-
tóber 6-i nemzeti gyásznapról, az aradi 
vértanúkról is megemlékeztünk. A túra 
útvonala az orbán- hegyi molyhos tölgy-
höz vezetett. Az osztályok alkotta csapa-
toknak út közben különböző feladatokat 
kellett megoldaniuk az „állomásokon”.  
A túraversenyt a 12.Ab osztály nyerte 
meg, a második a 8.A, harmadik a 10. b 
osztály lett.                                Horváth Jánosné

rÖvid HÍrek 
g é z Á s  H Í r e k

FElHíVáS!
„EGy CSOMAGNyI SzErETET”

Te vagy a törődés és a szeretet hiányzó láncszeme!
 

A Család- és gyermekjóléti szolgálat, az idei évben is 
„szeretetcsomag” akciót szervez, 

melynek keretében tartós élelmiszert és édességet gyűjt. 

Töltsön meg egy vagy több „szeretetcsomagot” 
tartós élelmiszerrel, édességgel!

A „szeretetcsomagok” a Család- és gyermekjóléti szolgálaton 
keresztül jutnak el a nehéz körülmények között élő 

családokhoz, gyermekekhez, magányosan élő idősekhez.

mi kerülhet a csomagba?
Cukor, olaj, liszt, konzerv, májkrém, tea, rizs, 

tartós tej, tészta, szaloncukor, édesség.
 

segÍTsen, Hogy segÍTHessÜnK!
egy CsomAg TeLe szereTeTTeL!

 
„szeretetcsomagját” 2019.12.03-ig leadhatja 

a gondozási Központban, 
7140 bátaszék, budai u. 21.

SEGíTSÉGüKET KÖSzÖNJüK!

FElHíVáS!
Karácsony közeledtével a

gondozási Központ gyermekjóléti szolgálata 
ismét a lakosság segítségét kéri.

Az Önök segítségével
az idei évben is szeretnénk a 

rászoruló családok gyermekei részére 
boldog, örömteli ünnepet varázsolni, ezért 

KAráCSONyI JáTÉKGyűJTÉSI AKCIóT 
szervezünk. 

Kérünk mindenkit, hogy akinek van feleslegessé vált
 jó állapotú játéka, gyermekruhája, mesekönyve 

és szívesen segítene, az 2019.12.03-ig 
jutassa el adományát intézményünkbe!

Felajánlásaikat a következő címre várjuk: 
gondozási Központ

7140 bátaszék, budai u. 21.

SEGíTSÉGüKET 
ElőrE IS KÖSzÖNJüK!
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A bátaszék se Karate szakosztályáról jog-
gal mondhatjuk, hogy 2019-ben nagyon el-
kapták a fonalat. Az utóbbi időben nem is 
nagyon volt olyan kiemelt program, ahon-
nan ne hozott volna el a csapat egy-egy 
meghatározó díjat, trófeát. A nyári szünet 
rövid volt, a szezonkezdés pedig meglehe-
tősen korai. A csapat a szezont szarvason 
kezdte, ahol történelmi eseménynek le-
hettünk szemtanúi. A szarvasi egyesület 
rendezte meg az I. WKF vidék magyar 
bajnokságot, mellyel a magyar Karate 
szakszövetség és a vidéki egyesületek sze-
retnének tradíciót teremteni, egy a buda-
pest közigazgatási határain kívül működő 
egyesületek számára rendezett versennyel. 
A bátaszék se ezúttal 24 versenyzővel adta 
tudtára mindenkinek, hogy ebben a me-
zőnyben ők a legjobbak. 17 arany, 13 ezüst 
és 10 bronzéremmel a „vidék legeredmé-
nyesebb csapata” díj jogos tulajdonosa.

Aranyérem: Izsák Fruzsina (kata), Péter 
Panna (kata, kumite), varga máté (kata, 
kumite), bognár barna (kumite), elekes 
mát (kumite), Faller martin (kumite), 
győri Liána (kumite), Hefner zsófia (ku-
mite), Kovács sándor (kumite), Péter bog-
lárka (kumite), steigler bence (kumite), 
Puskás Donát, váncsa zsombor, elekes 
máté (csapat kata), Hefner zsófia, Izsák 
Fruzsina, Hegedüs mirjam (csapat kata), 
bognár barna, nagy gergő, nagy-Jánosi 
botond (csapat kata), varga máté, elekes 
máté, bognár barna (csapat kumite)

Ezüstérem: bognár barna (kata), Papp 
ákos (kata), Izsák bence (kumite), Izsák 
Fruzsina (kumite), Kaszás maja (U21 és 
felnőtt kumite), Kovács zoltán (kumite), 
Köbli ágnes (kumite), nagy-Jánosi bo-
tond (kumite), romhányi vid (kumite), 
váncsa zsombor (kumite), Izsák Fruzsina, 
Hegedüs mirjam, Köbli ágnes (csapat ku-
mite), Faller martin, romhányi vid, Ko-
vács zoltán (csapat kumite)

Bronzérem: elekes máté (kata), Hefner 
zsófia (kata), nagy gergő (kata), nagy-Já-
nosi botond (kata), gál Dániel (kumite), 
Hegedüs mirjam (kumite), Kiss bánk bo-
tond (kumite), Puskás Donát (kumite), 
Péter Panna, Hefner zsófia, Péter boglár-
ka (csapat kumite), Papp ákos, gál Dániel, 
nagy gergő (csapat kumite)

XVI. Cikádor Kupa

A szarvasi sikert követően a bátaszék 
se volt a házigazda a XvI. Cikádor Ku-
pán, melyet évek óta szekszárdon rendez 
a csapat a nagy létszám miatt. 37 klub, 
mintegy 350 versenyzőjével telt meg a 
megyeszékhely legnagyobb sportlétesít-
ménye. A bátaszékiek ezúttal sem tét-
lenkedtek 10 arany 5 ezüst és 11 bronzé-
remmel az összesített 3. helyen végzett a 
csapat, míg az utánpótlás kategóriákban 
a legeredményesebb utánpótlás egyesület 
címet nyerték el.

Aranyérem: Puskás Donát (kata), ele-
kes máté (kumite), Hefner zsófia (kumi-
te), Izsák bence (kumite), Kovács zoltán 
(kumite), Köbli ágnes (kumite), Péter 
Panna (kata, kumite), romhányi vid (ku-
mite), varga máté (kumite)

Ezüstérem: Izsák Fruzsina (kata), Ko-
vács sándor (kata), Hegedüs mirjam (ku-
mite), Kiss bánk botond (kumite), Péter 
boglárka (kumite)

Bronzérem: bognár barna (kata), Faze-
kas nándor (kata), Hefner zsófia (kata), 
Hegedüs mirjam (kata), gál Dániel (ku-
mite), győri Liána (kumite junior és fel-
nőtt), Izsák Fruzsina (kumite), Kiss bánk 
botond (kumite), Papp ákos (kumite), 
rózsahegyi richárd (kumite)

46. Federation European 
WadoKai Európa Bajnokság

Az őszi szezon – de talán az év – legna-
gyobb durranása volt a 46. FeW (Fe-
deration european WadoKai) európa 
bajnokság, mely október 4-6-án került 
megrendezésre a soroksári sportcsarnok-
ban. Az eb több szempontból is sikertör-
ténet a bse karatékái számára, már-már 
az álomszerű kategória. egyrészt mert a 

a vidék, a cikÁdor kuPa, és az eb legsikeresebbjei...
k a r a t e

A magyarok hihetetlen összefogásról tettek tanúbizonyságot

Kaszás Maja legyalulta a nemzetközi mezőnyt
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bátaszék se szervezői 
stábja ilyen volumenű 
rendezvényt még soha 
nem bonyolított le. 
másrészt az egyesület 
versenyzői történelmi 
tettet hajtottak végre, 
hiszen ilyen mennyi-
ségű stílus eb érmet 
még soha nem sikerült 
a csapatnak produkál-
nia a 11 országot és 
több mint 500 verseny-
zőt, (majd 800 neve-
zést) felvonultató Wa-
doKai topmezőnyben. 
A bse versenyzői július elején kezdték 
meg az eb felkészülést. Az első hónapban 
személyre szabott egyéni edzésmunka tar-
kította a nyári szünetet, majd augusztus-
ban kezdődtek el a közös intenzív edzések, 
ami gyakorlatilag a verseny napjáig töret-
lenül tartottak heti 5 alkalommal, hétvégi 
verseny és további edzésfeladatokkal ki-
egészítve. A verejték, a mélypontok, a le-
mondások, és a sérülések ellenére az eb 
atmoszférája és a hazai közönség háttér 
támogatása 12 arany, 8 ezüst és 17 bron-
zérmet hozott ki a bátaszéki csapatból, 
mely a 76 fős magyar delegáció érmeinek 
jelentős hányadát tette ki. Ilyen szintű pél-
dátlan sikert a bátaszékiek még soha nem 
könyvelhettek el. Az eddigi legsikeresebb 
stílus eb szereplést a 2014.évi readingben 
szerzett 10 arany és a 2015. évi szintén ha-
zai rendezésű eb 9 aranyérme jelentette. 
Csak összehasonlításképpen a közel 120 
fős román válogatott, akik az éremtábla 
5. helyén végeztek, hoztak egyel kevesebb 
aranyérmet, mint a bse 26 versenyzője. A 
sikerekért köszönet a bse tagú edzői stáb-
jának (nagy ákos, szilágyi Péter, babos 
Csaba, Antal János, Jánosi Klaudia) vala-
mint a bse szervezői gárdának. A verseny 
megnyitó ünnepségén dr. Mészáros Já-
nos a Magyar Karate Szakszövetség elnö-
ke kitüntetést adományozott Nagy ákos 
főszervezőnek, a hazai karate életben 
végzett szervezői munkásságáért.

Köszönet a bátaszéki támogatóknak, 
a J.Lasfar Kft-nek és bátaszék város Ön-
kormányzatának, valamint a versenyzők 
szüleinek.

Egyéni kata: 1. hely romhányi vid. 
2.hely Izsák Fruzsina, Hefner zsófi. 3.hely 
Péter Panna, Hegedüs mirjam, varga 
máté, Papp ákos, Puskás Donát, váncsa 
zsombor, bognár barna

Egyéni kumite: 1.hely Hefner zsófia, 
győri Liána, Kaszás maja, szabó evelin, 
Jánosi Klaudia, Izsák bence. 2.hely elekes 
máté, Kaszás maja. 3.hely Péter Panna, 
Izsák Fruzsina, Köbli ágnes, Papp ákos, 
varga máté, bognár barna, Faller martin, 

Csapat kata: 1.hely Izsák Fruzsina, Hef-
ner zsófia, Hegedüs mirjam. 1.hely elekes 
máté, Puskás Donát, váncsa zsombor

Csapat kumite: 1.hely Izsák Fruzsina, 
Péter Panna, ernyes Anna (utóbbi a nihon 
versenyzője). 1.hely Kaszás maja, szabó 
evelin, Jánosi Klaudia, Pap Dorottya (utób-
bi az UTe és a sozsin versenyzője). 1.hely 
steigler bence, nagy gergő, gercsó Leven-
te, Horváth botond (utóbbi kettő a Kono KK 
versenyzője). 2.hely győri Liána, Fleischer 
Dóra, gill Dóra (utóbbi kettő a Kono KK és 
a mohács versenyzője). 2.hely varga máté, 
Papp ákos, Hidasi László, szegletes márk 
(utóbbi kettő a Kono KK versenyzője). 
2.hely Faller martin, Kovács zoltán, rom-
hányi vid, Kuron bence (utóbbi a Kono 
KK versenyzője). 2.hely Kovács zoltán, 

szécsényi Attila, Horváth 
László (utóbbiak a nihon 
és a sozsin versenyzői). 
3.hely Hefner zsófia, He-
gedüs mirjam, Földvári 
Dóra (utóbbi a sozsin 
versenyzője). 3.hely Köbli 
ágnes, Tóth Lea, Kopfer 
noémi, Kovács Dalma 
(utóbbi három a sozsin és 
a Kono KK versenyzői). 
3.hely elekes máté, ván-
csa zsombor, Horváth 
Levente, Losonczi Lóránt 
(utóbbi kettő a Kono KK 
versenyzője)

bár éremszerzés nem sikerült, de dere-
kasan küzdött Péter boglárka, Kiss bánk 
botond, nagy-Jánosi botond, Kovács sán-
dor, gál Dániel.

XXIV. WKF Országos 
Diákolimpián

egy európa bajnoki szereplés után nem 
könnyű újból felpörögni, de a kijelentés el-
lenére a bse 18 éven aluli versenyzőinek ez 
sikerült a XXIv. WKF országos Diákolim-
pián, melyet október 12-én rendezett meg 
a magyar Diáksport szövetség és a magyar 
Karate szakszövetség szigetszentmiklóson. 
Azt lehet mondani, hogy versenyzőink itt 
is nagyon komolyan letették névjegyüket 
és kiemelkedően jól szerepeltek 5 arany, 4 
ezüst és 7 bronzéremmel az éremtábla 5. a 
ponttábla 4. helyén végzett a bátaszék se. Az 
eredmény margójára két tényt mindenképp 
oda kell biggyeszteni. Az eb csapat utánpót-
lás részéből 5 versenyzőnk nem volt jelen a 
diákolimpiai csapatban, és még a bírók sem 
kényeztették el a bátaszékieket. győri Lia és 
Kiss bánk botond offenzív akcióit rendre az 
ellenfélnek húzták a kiélezett küzdelmek-
ben. mindezek ellenére remekelt a csapat, 
a ponttáblán kizárólag az UTe, a KsI és az 
mTK csapatai tudtak a bse előtt végezni, 
ami ismét megerősítette a gárdát arról, hogy 
a legeredményesebb vidéki egyesület.
Aranyérem: varga máté (kata), Puskás 
Donát (kata), bognár barna (kumite), gál 
Dániel (kumite), Hefner zsófia (kumite),

Ezüstérem: Hefner zsófia (kata), győri 
Liána (kumite), Kiss bánk botond (kumi-
te), Kovács sándor (kumite),

Bronzérem: Hegedüs mirjam (kata), 
Kovács sándor (kata), elekes máté (ku-
mite), Köbli ágnes (kumite), nagy-Jánosi 
botond (kumite), steigler bence (kumite), 
varga máté (kumite)                         -akoszu-

A magyar válogatwott a női csapatot ünnepli

Az aranyérmes női felnőtt kumite csapat az 
edzővel, főszervezővel (Jánosi, Pap, Kaszás, 

nagy, Szabó)



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

152019. november 6.

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

J á T É K2012 © Mezey László Csak magáncélú használatra!www.rejtvenykeszito.hu

Megérkezik a fáradt utazó, leszáll a vonatról, kérdezi az állomásfőnököt: – Mondja, hol van itt a falu? – Ezen a

bekötőúton elindul, és három kilométer múlva ott lesz. – Nem tudták volna egy kicsit közelebb tenni az állomást a

faluhoz? (…)

előző havi helyes megfejtésünk: „Kész vagyok mester. A kereteket is befessem?”. 
október havi nyertesünk: Makai ágnes (bátaszék, bonyhádi út), akinek gratu-
lálunk! nyereményét a bátaszékért marketing nonprofit Kft. jóvoltából szemé-
lyesen veheti át szerkesztőségünkben, a Petőfi sándor művelődési Házban. Az 
alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 
beküldési határidő: 2019. november 15. 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)

Megérkezik a fáradt utazó, leszáll a vonatról, kérdezi az állomásfönököt: – Mond-
ja, hol van itt a falu? – Ezen a bekötőutón elindul, és három kilométer múlva ott 
lesz. – Nem tudtak volna egy kicsit közelebb tenni az állomást a faluhoz? (…)

A rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta a Cikádor újság rendelkezésére. 
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születések

Pap gábor (bátaszék) – mesz zsófia blanka (bátaszék)
balogh Attila Imre (báta) – gáll Dóra (bátaszék)

rács miklós (várdomb) – Andok Andrea (bátaszék)
szűcs balázs (bátaszék) – bene vivien (orgovány)
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gYÁszHÍrek
Juhász Istvánné berg Katalin 1928
Lengyel sándorné balázs Teréz 1943
nagy István József 1951
soós gézáné Kaiser magdolna 1938
Kovács András 1941

Tarjányi Tamás 09.19.
Katzenberger Patrik 09.21.
Treszner márk 09.24.
Köműves zsuzsanna 10.03.

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

BUSZ- 
BÉRLET
Buszbérlet a Turisztikai Információs Pontban vásárolható 

minden hónap 26-tól a következő hónap 10-ig!

Nyitvatartás:
Hétfő: zárvA
Kedd: 9:00-12:00 és 14:00-17:00
szerda: 9:00-12:00 és 14:00-17:00
Csütörtök: 9:00-12:00 és 14:00-17:00
Péntek: 9:00-12:00 és 14:00-17:00 
szombat: 8:00 -11:00


