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A farsang ünnepe vízkereszt és hamvazó-
szerda napjai közé esik, és nemcsak szám-
talan különös népszokás, hanem rengeteg 
érdekes rigmus is született a nép ajkán eb-
ből a jeles alkalomból. 

A szokások és hiedelmek zömének 
szempontjából többnyire farsangvasárnap, 
farsanghétfő és húshagyókedd a legjelen-
tősebb. A záró három napot farsang far-
kának is nevezik. Ezek a felszabadult mó-
kázás, vagy ahogyan mondják, a fordított 
világ napjai. Ezt mutatják a zártkörű kocs-
mai asszonymulatságok, a farsangi paródi-
ák, a temetésparódiák és az álesküvők is.

A farsang bajor-osztrák jövevényszó, a 
vaschang-ból származik, és a tél befeje-
ződésére utal. Ennyiben a téli ünnepkör 
része, de már előre, a tavaszra utaló moz-
zanatok is megjelennek benne.

bátaszéken minden évben farsangi 
előadással búcsúztatjuk a telet, és nem 
lesz ez másképp ebben az esztendőben 
sem. Február 21-én (pénteken), 18 órától 
a hetényi csAvAr szÍnHáz lesz a ven-
dég a petőfi  sándor Művelődési Házban.  

Csokonai Vitéz Mihály Dorottya című 
művét az általuk már több helyen sikerrel 
bemutatott stílussal dolgozták fel, amelyik 
nagyon népszerű a diákság és a felnőtt kö-
zönség körében egyaránt. (Tavaly augusz-
tusban, Nagysallóban is láthatták az ott 
lévők a csapatot.) A játékstílus, az élő zene, 
az improvizáció és az interaktivitás stílus-
jegyeit ötvözi a Csavar. Pontos és részletes 
dramaturgiával fésülték át az egész művet, 
és azokat a szavakat, amelyek a mai kor 
emberének már nem érthetők, játékkal, 
magyarázattal vagy zenével tették azzá. 
így az egyetlen gátat, amelyik Csokonai és 
a mai kor embere közé rakódott az elmúlt 
200 év keze által, lebontották, ezzel bizo-
nyítva, hogy a magyar költészet nemcsak 
magasröptű gondolatok és fi lozófi ák fész-
ke, hanem a nagyszerű és utánozhatatlan 
magyar humor melegágya is. 

A bátaszéki búfelejtő előadás ingye-
nes, de a részvételi szándékot jelezni kell 
a művelődési házban személyesen, vagy a 
74/493-690-es telefonszámon. Sok vidám-
sággal várunk mindenkit! 
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bÚFElEjtés bátAszékEn

„Adja Isten, így szól, többször is, másszor is,
Hogy így megvídúljon közttünk a komor is;
Más egészségéért, a magunk hasznára,
Eresszük ezt a bort a többek útjára:
Adjon Isten sok pénzt, bort, búzát, pecsenyét:
Éltesse vármegyénk újj vejét és menyét:
Éljen a barátság közttünk s a szerelem;
Aki engem szeret, igyék egyet velem!”
A vendégek erre éljent kiáltanak,
A muzsikák pedig öröm-tust rántanak;
Tajtékzó poharát Carnevál kiissza,
S az urak prositot kiáltanak vissza...”

Csokonai V. Mihály: Dorottya (részlet)
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Tisztelt Lakosság!
Az E.R.Ö.V.  Viziközmű zrt. Bátaszék te-
lepülésen vízóra leolvasást végez. 2020. 
február hónapban az alábbiak szerint kér-
nénk a Tisztelt Lakosság segítségét a haté-
kony leolvasás érdekében:
2020.02.03. hétfő: Kossuth, deák, Garay, 
árpád, Kápolna.
2020.02.04. kedd: Bajai, Bem, Nándor, Ilo-
na, Mária, Békés, Nyéki, Köves, Őz, Ko-
lozsvári, Patak
2020.02.05. szerda: Kertalja, Magyar, Vad-
kert, zrínyi, Petőfi , Szabadság, Baross, Ma-
lom, Ságvári, Sóház
2020.02.06. csütörtök: Kálvária, Budai, 
Szent István, Vörösmarty, Szent Három-
ság, Hősök tere
2020.02.07. péntek: Bezerédj, dr. Her-
mann, Kölcsey, Olimpia, Erzsébet
2020.02.10. hétfő: Perczel, Hunyadi, Kö-
vesdi, Lajvér, Hársfa, diófa, Vendel
2020.02.11. kedd: flórián, Bonyhádi, Park 
sétány, fürdő, Gárdonyi, Ady, Babits

2020.02.12. szerda: Tavasz, Nyár, Somogyi, 
Vasutas, Táncsics, Gábor á., dolina, Pla-
tán, Orbán, Gauzer telep
2020.02.13. csütörtök: Mozi tér, Béke, Ifj ú-
ság, Toldi, József A., ferenc, Széchenyi, 
Arany, Pacsirta
2020.02.14. péntek: Lajvér puszta, Kövesd 
puszta, Vázkerámia

Telefon: (30) 560-7390 • E.R.Ö.V. 
Víziközmű zrt. • H-7100 Szekszárd, 

Epreskert u. 9. • Telefon: (74) 999-150 
• fax: (74) 529-262 • zöldszám:  (80) 
621-126 • Honlap:  www.erovzrt.hu

BÁTASZÉK VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA

vÍzórA lEolvAsás

bátaszéki tanuszoda
A Bátaszéki Tanuszoda téli karbantar-
tási szünetet tart. Az uszoda 2020. feb-
ruár 01-09-ig zárva tart. 

február 10-től a megszokott nyit-
vatartási időben várják a tanuszoda 
vendégeit.

támogatóinkról
Az év vége, év eleje egy egyesület életében 
a számvetés, számadás, elszámolás idősza-
ka. A pályázatok elbírálása is megtörténik, 
melyekből a szerencsés támogatottak ré-
szesülhetnek. így egyesületünk a Heimat 
Nemzetiségi Tánccsoport útiköltségére és 
élőzenei kíséretére 1 millió ft összegű 
támogatást nyert az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő Csoóri 
Sándor Program keretében. 
Az adóév zárásakor a cégek 
és magánszemélyek is tá-
mogatják a civil szerveze-
teket. így örömmel vettük 
és használjuk fel a további-
akban is céljaink megvalósí-
tására, és a közösségért végzett 
munkánk segítésére az Sz+C 
Stúdió Kft . anyagi támo-
gatását is. A magánsze-
mélyek személyi jöve-
delemadójának felajánlható 1 % - át 
szívesen fogadjuk a jövőben. Minden 
támogatót biztosíthatunk, a céljainknak 

megfelelően, kultúránk ápolására, hagyo-
mányaink megőrzésére fordítjuk a ránk 
bízott javakat. A város rendezvényein erről 
meg is győződhet az oda ellátogató.

svábbál
Szeretettel várjuk érdeklődő ven-
dégeinket a tagság tagjaival együtt 
legközelebbi rendezvényünkön, a 

február 22-én, a Kanizsai doroty-
tya általános Iskola Aulájá-

ban tartandó Svábbálon, 
melyet a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat-

tal közösen szervezünk. 
A bállal kapcsolatos 

további információt 
a közterületen kihe-

lyezett plakátjainkon 
találnak majd.                      ESJ

NÉMET NEMZETISÉGI 
EGYESÜLET

állampolgári bizottság 
az Emberi jogokért 

Alapítvány

„SÉRELMEK A PSzICHIáTRIáN
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett 

pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!

Tegyünk valamit, hogy másokkal 
ugyanez már ne történhessen meg!

Vegye fel velünk a kapcsolatot!
állampolgári bizottság az Emberi 

jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

• Telefon: 06-1-342-6355, 06-70-330-
5384 • E-mail: panasz@cchr.hu 

• Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan 

kezelünk!”

„PSzICHIáTRIAI SzEREK 
VISELKEdÉSI PROBLÉMáKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy 
„viselkedési rendellenesség” miatt pszi-
chiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 
állampolgári Bizottság az Emberi Jo-
gokért Alapítványt. Az alapítványtól in-
gyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a 
hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
• Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-

5384 • E-mail: info@cchr.hu 
• Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan 

kezelünk!”
támogatást nyert az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő Csoóri 
Sándor Program keretében. 
Az adóév zárásakor a cégek 

teket. így örömmel vettük 
és használjuk fel a további-
akban is céljaink megvalósí-
tására, és a közösségért végzett 
munkánk segítésére az Sz+C 

delemadójának felajánlható 1 % - át 
szívesen fogadjuk a jövőben. Minden 
támogatót biztosíthatunk, a céljainknak 

Szeretettel várjuk érdeklődő ven-
dégeinket a tagság tagjaival együtt 
legközelebbi rendezvényünkön, a 

február 22-én, a Kanizsai doroty-
tya általános Iskola Aulájá-

tal közösen szervezünk. 

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

A szabadban tüzelésnek komoly szabályai 
vannak, melyeket egy belügyminiszteri ren-
delet, az 54/2014-es BM rendelet határoz 
meg. Betartása mindenkire nézve kötelező, 
és ajánlott is, ha nem akar bírságot kapni a 
nyakába. Segíteni szeretnék, hogy ne kelljen 
ilyen kellemetlen következmé-
nyekkel szembesülni. A szabad-
ban tüzelés témakörét két részre 
kell bontsuk, belterületi és kül-
területi tüzekre.  Belterületen a 
rendelet alapvetően tiltja, kivéve, 
ha egyéb jogszabály másként nem 
rendelkezik. Bátaszéken van ilyen 
önkormányzati rendelet, így ta-
vasszal és ősszel a lakosságot nem 
zavaró módon szabad tüzet gyúj-
tani. de fi gyelem! Ez csak a kerti 
növényi hulladék égetésére vo-
natkozik, szemetet, hulladékot, 
műanyagot, kábelt égetni ti-
los! Szóval, aki szabályosan akar 
eljárni, az megvárja az égetéssel a március 
elsejét. Külterületen más a helyzet, ott egész 
évben szabad irányított égetést végezni. de 
ez sem történhet úgy, hogy gyufánk van, 
égetni valónk van, hadd égjen! A külterületi 
égetés ugyanis engedély köteles. Bizony, a 
lemetszett szőlő venyige elégetése is. Kérel-
met kell benyújtani az égetés előtt legalább 10 
nappal, amit a hatóság 5 napon belül elbírál. 
Javaslom, hogy előzetes egyeztetés céljából, 
aki külterületen égetni akar, az keresse meg a 
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Hatósági Osztályát, mely Szekszárdon a Mi-
kes u. 16-22. szám alatt található (szekszárdi 
tűzoltóság), és náluk érdeklődjön. Telefon-
szám: 06/74/412-422. A bátaszéki tűzoltóság 
nem adhat ki ilyen engedélyt, erre csak a 
szekszárdi hatósági osztály jogosult, az en-
gedélyt oda kell benyújtani. Segíteni annyit 
tudunk az ügyben, hogy tűzoltóságunkon 
lehet kérni olyan adatlapot, amin a kérelmet 
Szekszárdra benyújthatják. de először min-
denképpen érdeklődjenek a hatósági osztály-
nál a konkrét égetéssel kapcsolatban, mert az 
engedély benyújtása illetékköteles. Tegyük 
fel, hogy minden rendben van, belterületen 
az engedélyezett időszakban vagyunk, külte-
rületen pedig van engedélyünk. A következő 
dolgokat okvetlenül tartsuk szem előtt: 

1. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amit fel-
ügyeletünk alatt tudunk tartani!

2. Tájékozódjunk a várható időjárás fe-
lől, különösen a várható széljárás felől. 
figyeljünk a szélirányra, szélerősségre. 
Ha úgy látjuk, hogy kedvezőtlen irányba 
fordul, vagy megerősödik, a tüzet azonnal 
oltsuk el!

3. figyeljünk, hogy a tűz ne tudjon az 
égetés helyéről tovább terjedni.  Tűz mé-
retétől függően célszerű a környékén talál-
ható éghető növényzetet eltávolítani.

4. Tartsunk az égetés helyén megfele-
lő mennyiségű oltó eszközt (lapát, vödör, 
víz), és az esetleges tűz megfékezéséhez 
elegendő emberi erőt!

5. A tüzet, de még a parazsat se hagyjuk 
felügyelet nélkül!

6. Legyen nálunk telefon, ha mégis baj 
történik, azonnal, késlekedés nélkül tud-
junk segítséget hívni!

7. Az égetés befejezése után győződ-
jünk meg róla, hogy nem maradtak rej-
tett izzó, parázsló részek! Az éjszaka fel-

támadó szél hatására a parázs 
felizzik, a szél elviheti, és ezzel 
tüzet okozhat. Ennek elkerülé-
sére javaslom a hamut, para-
zsat vízzel lelocsolni, lehűteni, 
vagy földdel betakarni. 

Speciális terület a zártkert, 
amely külterületnek minősül. 
Ezek a szabadtéri tűzgyújtás 
alapvető szabályai. Mindenki-
nek kötelessége és érdeke be-
tartani. A jogszabály nem isme-
rete nem mentesít a felelősségre 
vonás alól. de ez utóbbiról nem 
is kehet szó, hiszen az újság 
minden háztatásba eljut. Ké-

rem, hogy aki el is olvassa, az szóljon ro-
konainak, ismerőseinek, barátainak, mert 
a tűzvédelmi szabályok be nem tartása 
zsebre megy, a hatóság eljárást kezdemé-
nyez, erre őket is jogszabály kötelezi. 

Kívánjuk mindenkinek, hogy egy tűz-
mentes tavasz elé nézzen. A bátaszéki tűz-
oltóság továbbra is mindent el fog követni 
a környék lakosságának biztonsága érde-
kében.                                          Fleischer Tibor

Ö N K O R M á N Y z A T I  H í R E K

A szAbADbAn tÜzElés szAbálYAi
Ö N K O R M Á N Y Z A T I  T Û Z O LT Ó S Á G

V Á R O S I  K Ö N Y V T Á R
Mini galéria

ásványok bűvöletében: 
ásványok és belőle készült ékszerek.

Megtekinthető: februárban

A Mini Galériába keresünk olyan alko-
tókat, gyűjtőket, akik szívesen bemutat-
koznának.

A 2003 óta tartó sorozat számtalan ér-
dekességet, szépséget mutatott be a tele-
pülésen élőknek. 

Erre az évre is tartogatunk meglepe-
téseket, ha felkeltettük érdeklődésüket, 
térjenek be hozzánk!

2020 évben is változatlan nyitva tartás-
sal, beiratkozási díjakkal várjuk kedves 
olvasóinkat. Olvasási kedvünk töretlen, 

az olvasásra váró kötetek száma végtelen. 
Minden adott, hogy ez az esztendő az ol-
vasás örömét (is) adja. Ne feledjék: Intéz-
ményünk olvasásra kijelölt hely!

ui: ha Önnek, vagy barátainak kedve tá-
mad a Számvevőség kiállításait megtekinte-
ni, kérjük, szándékát jelezze a könyvtárban.

Ha hímezni, horgolni, kötni szeretnének 
és ez otthon, egyedül kicsit unalmas, a Var-
rókör közössége minden alkotni vágyót sze-
retettel vár. Jöjjön el keddenként a könyv-
tárba, de varrókosarát ne feledje otthon.

Bár a novemberi faültetés még messze 
van,  a jelentkezést már most megtehetik 
azok, akiknek családjában baba született. 
Keressenek bennünket!

Keresztély Gyula Városi Könyvtár
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Az jár a fejemben (ha már a képernyőn 
feltette a kérdést a közösségi portál), hogy 
milyen jó lenne egy öregek könyve. Vastag 
gerincű, bőrkötéses, robusztus, furcsa illa-
tú, tele remegő kézzel írt sorokkal. 
Olyan, amelyikbe az éltes korúak 
belevéshetnék a bölcsességeket, a 
butaságokat, a huncutságokat, és 
persze az üzeneteiket, amelyeket 
a cseperedőkkel és a felnőttekkel 
mindenképpen szeretnének meg-
osztani.  

Józsi bácsi és János bácsi írására 
nagyon kíváncsi lennék. Mind-
ketten elmúltak 90 évesek, és nem 
mellesleg egymás nászai. A felesé-
geik sincsenek már mellettük és 
közöttünk. Ennél fontosabb szá-
momra, hogy az életbölcsességük 
olyan derűvel, humorral, sugárzó jellem-
mel, a világ dolgai iránt tanúsított kíván-
csisággal, frissességgel, sziporkázó ész- és 
nyelvjárással párosul, amelyik nem múló 
csodálatot vált ki belőlem. 

Józsi bácsi a füléig futó bölcs mosollyal 
az arcán integet az autóból a bátaszékiek-

nek, de gyakran megfordul a munkahelye-
men, és a városi rendezvényeken is sokszor 
a nyakamba borul. Bókokkal halmozza el 
a kolléganőket, megdicséri őket, és persze 
felemleget az élete meghatározó esemé-
nyeiből néhányat. Mi pedig szívesen meg-
hallgatjuk, a munkatársak körbezsongják, 
és a búcsúzáskor, amikor jó egészséget 
kíván, és amikor egy-egy könnycsepp is 
legördül az arcán, kénytelenül felmerül 

bennünk, hogy vajon még meddig fog 
bejárni, eljárni hozzánk. 

A másik János bácsi (Józsi bácsi násza), 
akinek az üdesége és pezsgő szelleme is 
ámulatba ejtő. Akkor is az, amikor a kór-
házi ágya mellett ücsörögve, és a kezét 

szorongatva fájó szívvel szembesülök az-
zal, hogy a szellem a fi zikum héjába zárt 
fogoly. Ettől a fojtogató érzéstől ő maga 
szabadít meg, hiszen ha kell, a Bibliát idé-
zi, de Edgar Allan Poe és Sosztakovics is a 
kedves „ismerőse”, és ettől borsódzik iga-
zán az ember háta, aki értetlenül áll-ül az 
előtt, hogy egy falusi férfi  honnan a cso-
dából szívta magába a magasabb kultúra 
válogatott ízeit. Talán a kapanyél mellől? 

Ha jól emlékszem, a fi a, aki 
szintén d/decsi, írta valahol, 
hogy „nyughatatlan vérű, 
szorgalmas, földön járó, két-
kezi munka közben is tudást 
faló emberek…” Már értem.

Kellene egy  öregek könyve… 
Sok Józsi és János bácsival, 
meg Márta nénivel, Lajos bá-
csival, zsuzsa nénivel, Irma és 
Klári nénivel, GáborferiVili-
bácsival, és tele remegő kézzel 
írt sorokkal, üzenetekkel NE-
KÜNK.                                CséeL

G O N d O L A T O K

ÖrEgEk kÖnYvE

Minden ember élettörténete izgalmas, de 
különösképpen érdekes, amikor valaki 
minden nehézség ellenére képes ma-
radandót alkotni. A 20. században sok 
tehetséges magyar hagyta el kényszerű-
ségből Magyarországot, hogy külföldön 
aztán elképesztő sikereket érjenek el. Ki 
jobban, ki kevés bé ápolta magyar gyö-
kereit, az utókor azonban sokszor nincs 
tisztában a származásukkal. A faceboo-
kon hihetetlen népszerűségnek örven-
dő Újságmúzeum oldal szerkesztője, Sal 
Endre szenvedélyesen kutatja ezeknek 
az elismert és elfeledett magyar szárma-
zású hírességeknek az életét. Könyvéből, 

a Mi, magyarokból kiderül, hogy ezek a 
tehetséges emberek milyen sok árnya-
lattal színesítették a világot. Van, akinek 
a Volkswagen Bogarat, másnak a színes 
televíziózást köszönhetjük, mégsem hal-
lottuk a nevét, s akad olyan is, aki New 
York leghíresebb felhőkarcolóit tervezte, 
itthon mégis szinte ismeretlen. Megannyi 
felemelő, megrázó és érdekfeszítő törté-
net, amelyet gazdag képanyag és sok kite-
kintő kiegészítés tesz még lenyűgözőbbé.  

„Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy 
két intelligens faj létezik a földön: az em-
berek és a magyarok.” Isaac Asimov

KÖNYVAJÁNLÓ

sal Endre: Mi, magyarok 
– 51 hihetetlen történet a nagyvilágból

„egy tőből fakadt e két szó,

egy törzsnek két hajtása,

egy arcnak két orcája,

egy madárnak két szárnya” 

(Szilágyi Domokos)

„hisz azelőtt is megvolt mindkettő,
csak éppen nem tudtunk róluk,
mint ahogy nem fogunk
tudni majd azután sem.” 

(Szilágyi Domokos)
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Pongrácz Lajos – teljes nevén szentmiklósi 
és óvári Pongrácz Lajos – 1884. június 9-én 
született a Békés megyei Gádoros község-
ben, a Pongrácz család köznemesi ágához 
tartozó magyar katolikus családban. A 
Budapesti Tudományegyetemen szerzett 
gyógyszerész diplomát, 1910 januárjában, 
épp 110 éve vette át az 1836-ban alapított 
bátaszéki „Szentháromság” gyógyszertá-
rat. Két hónappal később feleségül vette 
Haidekker Gizellát, egyetlen fiúk, Lóránt 
1911. március 29-én született meg.

A „nagy háború” idején nem hívták be 
katonának, ő helyben próbált mindent 
megtenni a háború okozta nyomor eny-
hítéséért: 1914 őszétől felszereléssel és 
gyógyszerrel támogatta a bátaszéki vörös-
keresztes kórházat, vállalta, hogy a bevo-
nult katonák családtagjai részére a háború 
egész idejére ingyen biztosít gyógyszert. A 
háború végeztével, a helyzet normalizáló-
dása után a patika forgalma jelentősen fel-
lendült, az 1920-as évektől kezdődően már 
alkalmazottra is szüksége volt. A gyógy-
szerész-társadalomnak aktív tagja, 1921-
ben részt vett a „Magyarországi Gyógysze-
rész-Egyesület tolnavármegyei kerületének” 
megalapításában, ahol a választmány tagja 
lett. 1931-ben a megyei szervezet elnökhe-
lyettesévé, 1937-ben elnökévé választották; 
ezen új tisztségével együtt járt az országos 
szervezet választmányában való tagság is.

Csupán két évvel Bátaszékre költözése 
után, 1912-ben nevét már ott találjuk a 
Bátaszék-Sárközi Takarék- és Hitelbank 
Részvénytársaság vezetőségi tagjai között, 
1922-től pedig a bank vezérigazgatója volt. 
Ez a bank többször nyújtott hitelt a köz-
ségnek, de a legnagyobb segítséget mégis 
az jelentette, amikor 1925-ben közel 700, 
törökországi munkára igyekvő bátaszéki 
kőművesnek, ácsnak, építőipari munkás-
nak nyújtott – Pongrácz saját anyagi és er-
kölcsi felelősségére! – fejenként 150 pengő 

hitelt, hogy abból az útiköltséget, a külföldi 
munkavállaláshoz szükséges dokumentu-
mok, engedélyek költségeit fedezni tudják. 

Pongrácz Lajos Bátaszékre érkezése, 
a gyógyszertár átvétele után hamarosan 
mint virilis képviselő, azaz a legnagyobb 
adófizetők jogán vett részt a bátaszéki 

képviselő-testület munkájában. Tagja volt 
például az 1925-ben felállított Villanyügyi 
Bizottságnak, amelynek feladata Bátaszék 
villamosításának megszervezése, felügye-
lete volt. 1912 novemberében választották 
be a megyebizottságba, amelynek haláláig 
tagja maradt.

Pongrácz Lajos egész életében a konzer-
vatív, jobboldali politika híve és képviselő-
je volt, 1925-től ő volt az Egységes Párt, 
1933-tól a Nemzeti Egység Pártja báta-
széki csoportjának elnöke, 1939-től pedig 
Magyar Élet Pártja szekszárdi választó-
kerületi elnökének nevezte ki Teleki Pál 
miniszterelnök. (A három név valójában 
ugyanazt a pártot takarja, a név igen, az 
alapvető elvek nem változtak.) A Magyar 
Élet Pártja az 1939-es képviselőházi vá-
lasztás alkalmával a megyei listán indította 

Pongráczot, aki mandátumot is szerzett, a 
képviselőház tagjává vált. 1940 januárjá-
ban, a belügyminiszter előterjesztésére a 
közélet terén kifejtett munkássága elisme-
réseként a Signum Laudis kitüntetés pol-
gári (bronz) fokozata, a Magyar Koronás 
Bronzérem kitüntetésben részesült.

A gyógyszertár, a bank és a politika 
mellett Pongrácz még talált időt és energi-
át arra is, hogy a bátaszéki egyesületek éle-
tében is aktívan részt vegyen, néhány pél-
da a teljesség igénye nélkül: 1911-től volt 
a Bátaszéki Kaszinó elnöke, az ő elnöksé-
ge idején egyesült a Bátaszéken működő 
két – polgári és kereskedelmi – kaszinó és 
költözött abba az épületbe, amelyet a mai 
napig kaszinóként ismerünk Bátaszéken. 
A Bátaszéki Önkéntes Tűzoltótestületnek 
1913-tól főparancsnoka volt, ha lehetséges 
volt, egy-egy káresetnél személyesen irá-
nyította a tűzoltást. Tagja majd elnöke volt 
a községi iskolaszéknek; alelnöke majd 
elnöke az 1925-ben alapított Népművelé-
si Bizottságnak; tiszteletbeli tagjának vá-
lasztotta a Lajvéri Olvasókör. Elnöke volt 
a bátaszéki Testnevelési Egyesületnek, 
választmányi tagja Tolnavármegye Sport 
Egyesületének. 1916-tól haláláig volt tag-
ja, később világi elnöke a bátaszéki katoli-
kus egyházközség képviselő-testületének. 
Nevével rendszeresen találkozhatunk a 
különféle segélyakciók adományozói kö-
zött, ezüstlakodalma alkalmából 100 pen-
gőt, fia – aki katolikus pap lett – elsőmisé-
je alkalmából 250 pengőt adományozott a 
falu szegényeinek.

A rengeteg önként vállalt feladat okozta 
– ma úgy mondanánk – stresszes életmód 
következtében már a 1930-as évektől szí-
vproblémákkal küzdött, 1940. szeptember 
14-én egy szívroham végzett vele. Temeté-
sére két nappal később, többezres tömeg 
részvételével került sor Bátaszéken. 

Regenspurger

É V f O R d u L ó

A pAtikus, Aki bAnkár, politikus és 
tűzoltópArAncsnok is volt: 

pongrácz lAjos
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G á L A

November végén a Kanizsai dorottya álta-
lános Iskola aulájában rendezte meg a Báta-
szék Sport Egyesület 2019. évi – immáron a 
második – BSE Sportgáláját. A BSE Sport-
gála ötlete Nagy ákos 2017-es egyesületi el-
nökké választásának első intézkedései közé 
tartozott. Bár az elődök sem mulasztották el 
a legeredményesebb sportolókról való meg-
emlékezést és azok díjazását, de akkoriban 
egy közgyűlés vagy sportbál keretében zaj-
lott le. Az újonnan választott elnökség egy 
teljesen új rendezvényt álmodott meg, olyat 
amikor egy est ténylegesen csak a sporto-
lókról, edzőikről, mecénásaikról szól, ün-
nepélyes és meghitt keretek között. Az első 
gála 2018-ban nagyon magasra tette a mér-
cét, akkor mintegy 40-50 fő jelent meg. Az 
eseménynek valószínűleg jóhíre ment, mert 
az idei évben már több mint 80 fő fogad-
ta el a meghívást, melyet Nagy ákos (BSE 
elnök), Varjas zoltán (BSE elnök-helyettes) 
és dr. Bozsolik Róbert polgármester úr nyi-
tott meg. Mindhárman a sport nagyszerű-
ségét, a támogatók és szülők önzetlenségét, 
valamint a BSE munkáját és eredményeit 
méltatták beszédükben. Az est fényét zenés 
műsorok, versek, állófogadás és a szakosz-
tályokról, valamint a díjazott sportolókról 
összeállított zenés videóanyagok tarkítot-
ták, és tették igazán meghitt – sokszor köny-
nyfakasztó, sokszor pedig igazán mulattató 
– rendezvénnyé, melyről már most tudni 
lehet, hogy jövő év november utolsó pén-
tekén a BSE elnöksége ismét megszorítja 
kezét a legjobbaknak.

A ii. bsE sportgálán egész éves 
edzői és sportvezetői 

tevékenységéért mondott 
köszönetet nagy ákos 

a bsE elnöke:
Antal János Karate utánpótlás edzőnek. 
Babos Csaba Karate utánpótlás edzőnek. 
Szilágyi Péter Karate utánpótlás edzőnek. 
Pomsár Szilvia Kosárlabda vezetőedzőnek. 
Matejcsek-Lerch Éva Kosárlabda után-
pótlás edzőnek. Csaba-Tóth zsófi a Kosár-
labda utánpótlás edzőnek. Kovács Cecília 
Kosárlabda utánpótlás edzőnek. dömse 
dalma Kosárlabda utánpótlás edzőnek. 
Varjas zoltán Labdarúgó utánpótlás edző-
nek. Tóbi István Labdarúgó utánpótlás 
edzőnek. Tenczlinger Tímea Labdarúgó 
utánpótlás edzőnek. Tenczlinger Tamás 
Labdarúgó utánpótlás edzőnek. Cziráki 
Gábor Labdarúgó utánpótlás edzőnek. 

Szőcs Lázár felnőtt Labdarúgó edzőnek. 
farkas Andrea a Labdarúgó Öregfi úk 
koordinátorának. Lerch Béla Labdarúgó 
felnőtt szakág vezetőnek. Bertalan Anett 
Úszó utánpótlás edzőnek. Mezei Réka 
Úszó utánpótlás edzőnek. fodermayer 
Eszter Úszó utánpótlás edzőnek. Sörös 
Noémi Úszó utánpótlás edzőnek.

A ii. bsE sportgála díjazottjai 
voltak:

Karate Szakosztályi különdíjas: Izsák Ben-
ce (BSE Karate Szakosztály). Kosárlabda 
Szakosztályi különdíjas: Bakó Bálint (BSE 

Kosárlabda Szakosztály). Labdarúgó Szak-
osztályi különdíjas: Gábor Gergő (BSE 
Labdarúgó Szakosztály). Úszó Szakosztályi 
különdíjas: Szűcs Kristóf (BSE Úszó Szak-
osztály). Bátaszék SE 2019. évi gyermek 
sportolója díjat kapta: Heberling dániel 
(BSE Kosárlabda Szakosztály). Bátaszék 
SE 2019. évi serdülő sportolója díjat kap-
ta: Varjas Balázs Bence (BSE Labdarúgó 
Szakosztály). Bátaszék SE 2019. évi ifj úsági 
sportolója díjat kapta: Győri Liána (BSE 
Karate Szakosztály). Bátaszék SE 2019. évi 
felnőtt sportolója díjat kapta: Kovács zol-
tán (BSE Karate Szakosztály)           -akoszu-

ii. bátAszék sE sportgálA 2019

NÁLUNK A LÁTÁS MEGFIZETHETŐ!
2020-BAN 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.molnaropti ka.hu      www.facebook.com/molnaropti ka.hu
Árajánlatkérés, látásvizsgálati  időpont egyeztetés:
molnaropti ka@molnaropti ka.hu; 30/261-63-20; 74/492-451
Nyitva tartás: H, K, CS, P: 8–12; 14–17;  SZE: 8–12;  SZO: 9–11

A BSE 2019. évi díjazott sportolói
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A kisgyermekek mindent a kezükbe vesz-
nek, megvizsgálnak, megkóstolnak. így 
tanulnak, szereznek új ismereteket a kö-
rülöttük lévő világról. Éppen ezért na-
gyon körültekintően kell eljárnunk, ami-
kor vegyszerekről, gyógyszerekről vagy 
növényekről van szó, hiszen a véletlen 
kisded kori mérgezések többségét ezek 
elfogyasztása okozza. Az, hogy a vegy-
szereket, gyógyszereket jól elkülönített 
helyen, a gyerekektől jól elzárva tartsuk a 
lakásban, már köztudott, a gyakorlatban 
is megoldott. Viszont a növényekre, mint 
veszélyforrás már kevésbé gondolunk. 
Ennek hátterében nagy valószínűséggel 
az állhat, hogy egyre kevésbé ismerjük a 
minket körülvevő természetet és a növé-
nyeket. Pedig elég, ha csak egy pillanatra 
nem fi gyelünk oda, máris a kicsik szájába 
vándorolhat 1-1 fi gyelemfelkeltő bogyó, 
vagy egyéb növényi rész. Némelyikük csak 
kiadós hányást, hasmenést okoz, míg má-
sok légzésbénulást, szívleállást, egyéb sú-
lyos tüneteket is produkálhatnak. Ezeket 
a növényeket érdemes a játszóhelytől jó 
messzire ültetni, esetleg kerítéssel elzárt 
területre száműzni, illetve ha lehet, akkor 
ne a gyerekszobába, vagy a kisgyerek által 
könnyen elérhető helyre tegyük a lakás-
ban. Gondozásukkor magunkra is fi gyel-
jünk, mert a növényi nedvek bőrünkre 
kerülve ránk is kifejthetik kellemetlen 
hatásukat. Növényválasztáskor érdemes 
még arra is fi gyelni, hogy olyan növényt 
válasszunk, ami nem szúr, nem mérgező, 

nem túl terjedelmes, nem akadályozza a 
kicsiket a szabad mozgásban és játékban. 
figyeljünk, hogy a cserepek stabilak és biz-
tonságosak legyenek, amikor gyermekünk 
szaladgál, nehogy ráessen egy cserép virág.
fontos tudni, ha kirándulunk, túrázunk, 
milyen növények vannak a területen, mér-
gező-e, a növény melyik része mérgező, 
és milyen mértékben. fontos, hogy meg-
tanítsuk gyermekünknek, hogy csak azt 
a növényt eheti meg, amit mi odaadunk, 
megengedünk neki, ehhez viszont elen-
gedhetetlen, hogy mi ismerjük a növényt! 
Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, 
inkább ne kóstolgassuk! Nagy igazság, 
hogy amelyik növény termését nem eszik 
a madarak az nagy valószínűséggel nem 
ehető, mi se próbálkozzunk vele.

Mérgezésre gyanakodhatunk, ha a kö-
vetkező tüneteket vagy azok valamelyi-
két észleljük:
– hirtelen állapotváltozás, viselkedésvál-

tozás (korábban teljesen jól volt a gyer-
mek)

– hányás, hirtelen jelentkező, megállítha-
tatlan hasmenés

– görcsök és egyéb idegrendszeri tünetek, 
pl.: szédülés, eszméletvesztés, látszólag 
ok nélkül, aluszékonyság, szokatlan in-
gerlékenység, agresszivitás

– furcsa viselkedés, furcsa mozgás, bi-
zonytalan járás

– hirtelen kipirulás, erős izzadás
– feltűnő sápadtság, vagy lilás-szürkés 

bőrszín

– hirtelen kialakuló légzési, keringési elég-
telenség

– gyermek körül, kezében, szája körül nö-
vényi részek láthatóak.

teendők mérgezés gyanúja esetén:
– mentő hívása (112), ha biztosak va-

gyunk, hogy mérgező növényt evett a 
gyermek

– toxikológiai ügyelet felhívása (Heim 
Pál Gyermekkórház: +361/459-9100 
1113. mellék, vagy: +361/333-5079; 
Országos Kémiai Biztonsági Intézet – 
OKBI – 24 órás ügyelete ingyenesen
hívható: 06 80 20 11 99)

– a hánytatás 2 éves kor alatt tilos, sőt ma 
már nagyobbaknál sem ajánlott!

– abban az esetben, ha nem tudjuk a nö-
vény pontos nevét, a megmaradt növé-
nyi részeket érdemes eltenni, és a szak-
embernek, orvosnak megmutatni

– minden esetben fontos a nyugalom 
megőrzése.
 Mérgező szobanövények: filodendron 

(1. kép), dieff enbachia (2. kép), zamio-
culcas (3. kép), fikusz (4. kép), Kroton (5. 
kép), Leander (6. kép) és az Angyaltrom-
bita (7. kép).

veszélyes kerti növények: Tiszafa, Má-
jusi gyöngyvirág, Borostyán, Csattanó 
maszlag, Amerikai alkörmös, Ricinus, fa-
gyal, Csíkos kecskerágó, fehér fagyöngy, 
Magyal, kutytejfélék pl: farkaskutya-
tej (1.kép), Tűztövis (2.kép), Madárbirs 
(3.kép) fekete bodza (4.kép), Hóbogyó (5.
kép).                                  Fiegler Zsófi  védőnő

kÖrnYEzEtÜnkbEn lévŐ MérgEzŐ nÖvénYEk

V É d Ő N Ő I  S z O L G á L A T

‐ abban az esetben, ha nem tudjuk a növény pontos nevét, a megmaradt növényi részeket 
érdemes eltenni, és a szakembernek, orvosnak megmutatni 

‐ minden esetben fontos a nyugalom megőrzése. 
Mérgező szobanövények: Filodendron (1. kép), Dieffenbachia (2. kép), Zamioculcas (3. 
kép), Fikusz (4. kép), Kroton (5. kép), Leander (6. kép) és az Angyaltrombita (7. kép). 
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Mérgező szobanövények

veszélyes kerti növények
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M O R Z S U  E G Y E S Ü L E T

C I V I L E K

A Morzsu Egyesület 2011 óta kezdte el mű-
ködését. Alapító okiratában jelzett céljai 
között a leghangsúlyosabb a korai fejlesztés 
jelentőségének felismerése, és annak terv-
szerű folytatása. Az egyesület rendelkezik 
azokkal a fejlesztő eszközökkel, melyek ezt 
a célt rendkívül jól szolgálják. Az 
évről évre történő eszközbeszerzés, 
változatos lehetőséget nyújt a feladat 
ellátásának, a programok megvaló-
sításának. A korai fejlesztés igény-
bevétele és annak lehetősége nagy 
előnyt jelent a gyermekek számára. 
Minél hamarabb kezdjük el, annál 
jobb. Ezt valósítja meg az egyesüle-
ti munka, a játszóházi foglalkozás. 
Amit egy fejlesztő foglakozás nyújta-
ni tud, az talán nem is rögtön tapasz-
talható, mérhető. Ha végig gondol-
juk, hogy kisbaba csak mozgásokra, 
hangadásra és mimikára képes kez-

detben, akkor bele tudunk gondolni, hogy 
ezek megfelelő fejlődése ugyanolyan fon-
tos az adott életkorban, mint később az, 
hogy az iskolában is jól teljesítsen. Azzal 
teszünk a legtöbbet, ha kihasználjuk ezt a 
lehetőséget. A gyermek hároméves koráig 

végzett tudatos fejlesztése sok veleszületett 
sérülést képes kompenzálni, egészséges 
gyermekekben pedig genetikai adottsá-
gaikat felülmúló tehetséggé tud formálni. 
A korai fejlesztés egyik lényegi eleme, hogy 
minél korábbi időszakban történik, annál 

gyorsabban érhető el a kívánt ered-
mény. Ez nem csak a képességekre igaz, 
hanem az identitásra is. Az egyesület 
eredménynek tekinti, az óvodával való 
együttműködést, a II. Géza Gimnázium 
zenei képzettséggel rendelkező tanuló-
ival való jó kapcsolatot. Nagy öröm, 
amikor a ma már felsőtagozatba lépő 
gyerekek, újra és újra megjelennek a 
tanítási szünetek napjaiban a Morzsu 
játék délelőttjein. Az egyesület műkö-
dése a szabadidő hasznos eltöltésének, 
a korai fejlesztésnek, a szocializációnak 
rendkívül fontos teret biztosít. 
Kiss István Lászlóné Morzsu Egyesület elnök

soHAsE bEcsÜljÜk Alá A kisgYErMEkkorbAn 
ADott nEvElés ErEjét

 ingYEnEs EgészségÜgYi 
állApotFElMérés 

Tisztelt lakosság!
dr. Széchenyi István Egészségközpont 

Meri-dimV1-0-ás számítógépes rendszerével teljes körű
ingYEnEs egészségügyi állapotfelmérést végzünk.

A felmérés 98% pontosságú meghatározó eredményt ad.

Vizsgált területek: Tüdő, vastagbél, szívburok, anyagcsere, 
szívizom, vékonybél, lép, máj, gyomor, epe, húgyhólyag, vese.

2020. február 11-én, 12 órától 17 óráig bátaszéken!
Helyszín: petőfi  sándor Művelődési Ház

(bátaszék, szent istván tér 7.)
VIzSGáLATI EREdMÉNYÉT A HELYSzíNEN KIÉRTÉKELJÜK.
Az EREdMÉNYEK fÜGGVÉNYÉBEN SzAKÉRTŐNK áLTAL

JAVASOLT KEzELÉSEK MEGBESzÉLÉSÉRE VAN LEHETŐSÉG.
Házaspárok és idősebbek időpontot kérhetnek!

Az állapotfelmérés referenciaként szolgál, 
nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, 
kezelést és nem állít fel diagnózist!

KIS ISTVáN – Meri-dim szakértő 
és okleveles vitamin tanácsadó

információ: 06/30-997-1735 
vagy 06/70-335-3984

nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, 
kezelést és nem állít fel diagnózist!

– Meri-dim szakértő 
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December

Január Február Március

Április

Szelektív Hulladékszállítási naptár 2020.
BÁTASZÉK

KEDDA kommunális hulladékszállítási nap minden héten:

Május Június

 Zöldhulladék gyűjtési napok társasházi- és családi házas övezetben: 

 Zöldhulladék gyűjtési napok kizárólag családi házas övezetben

Jelmagyarázat:
Szelektív hulladékgyűjtési napok - Társasházaknál is!

Július Augusztus Szeptember

Október November

Az Alisca terra regionális Hulladékgazdálkodási nonprofit kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 
2020. március 15-től van lehetőség újra igénybe venni az évi egyszeri, ingyenes házhoz menő lomtalanítást.



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

10 2020. JANuáR 30.

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

K Ö R N Y E z E T T u d A T O S  H á z T A R T á S

Környezetünk teherbíró képessége véges, 
a számunkra felesleges, de mások számára 
hasznosítható anyagok külön gyűjtésével, 
újrahasznosításával azonban a környezet 
terhelése jelentősen csökkenthető. Az új-
rahasznosítási folyamat hatékony műkö-
déséhez a keletkezés helyén, már az ottho-
nunkban el kell kezdeni az osztályozást. A 
háztartásokban szétválogatott, majd a gyűj-
tőszigeteken összegyűjtött hulladékokból az 
ipar újra termékeket tud gyártani. Ily mó-
don az ország ásványkincsei tovább fenn-
maradnak, jelentős energia és nyersanyag 
takarékosság érhető el, a hulladékégetők és 
lerakók kapacitását pedig nem terheli ez a 
hulladék mennyiség. Vásárlásainkkal ha-
tással vagyunk a környezetre. Ahhoz, hogy 
választani tudjunk, tájékozódnunk kell. Ha 
sokan választjuk ezt az utat, megváltozhat 
a gyártók és a kereskedők hozzáállása is, s 
ezzel sokat javulhatna a környezet állapota.

Milyen termékeket vásároljunk?
• Ha veszünk valamit, akkor fi gyeljünk 

arra, hogy miből és hogyan készült, mi-
lyen a csomagolása, milyen messziről ér-
kezett, mennyire tartós, mennyi és milyen 
hulladékot fog eredményezni, ha már nem 
használjuk.

• Mindig fi gyeljünk oda, hogy a termékért 
fi zessünk, ne a csomagolásért! Sokkal jobban 
megéri kimért terméket venni! Ezek általában 
frissebbek is (pl. felvágottak), így kevesebb 
tartósítószert tartalmaznak.

• Mindig nagyobb kiszerelést válasz-
szunk és koncentrátumokat, utántöltőket 
vegyünk!

• Minél egyszerűbb egy termék külső borí-
tása (pl. egynemű műanyag, fém), annál in-
kább alkalmas arra, hogy szelektíven gyűjt-
sük, majd átadjuk újrahasznosításra.

• Keressük a környezetbarát termékeket 
és csomagolásokat, de legyünk ezekkel is 
óvatosak, hiszen az „ökö”, „bio”, „környe-
zetbarát” jelzőket ma már úton-útfélen 
használják.

• Fontos hogy előnyben részesítsük a he-
lyi, hazai termékeket.

• Nézzük meg az áru szavatossági határ-
idejét, különben könnyen vásárolhatunk 
olyasvalamit, amit nem tudunk időben fel-
használni! Ha a közelben még nem meg-
oldott a szelektív hulladékgyűjtés, akkor 
mindenképpen visszaválható csomagolású 
termékeket vegyünk!

• Ha tehetjük, vegyünk inkább „újrapa-
pírból” készült termékeket (pl. iskolai füzet, 
WC-papír, boríték, fénymásolópapír stb.)!

Hogyan vásároljunk?
• A legfontosabb alapszabály az, hogy 

ne vegyünk meg felesleges dolgokat, és 
igyekezzünk a mértékletességet szem előtt 
tartani (az akciók például nagyon is alkal-
masak arra, hogy felesleg dolgok megvá-
sárlására csábítsanak).

• Írjuk össze otthon előre, hogy mit szeret-
nénk venni és a boltban se térjünk el ettől!

• Tervezzünk havi és heti bevásárláso-
kat, így egyszerre nagyobb tömegben tu-
dunk vásárolni, és előre ki tudjuk választa-
ni az üzletet is!

• Ne fogadjunk be postaládánkba reklá-
mújságot és egyéb szóróanyagot!

• A tanácskérés nem szégyen: kérdezzük 
meg rokonainkat, barátainkat és szom-
szédjainkat, hogy ők mikképpen tudnak 
takarékoskodni. El fogunk ámulni, hogy 
mennyi lehetőség van arra, hogy környe-
zettudatosan tudjunk spórolni.

• Gondoskodjunk előre arról, hogy mi-
képpen fogjuk hazaszállítani a megvásárolt 
termékeket! Ne fogadjunk el az üzletekben 
műanyagszatyrot (ha csak azt másképpen 
nem szoktuk hasznosítani) és használjunk 
inkább textiltáskát vagy fonott kosarat. 
Mindkettő roppant divatos manapság és 
sokkal praktikusabb.

Hogyan tudjuk újra felhasználni, hasz-
nosítani a hulladékot?

A környezettudatos háztartásban is ke-
letkezik hulladék, ami nem szemét. Más-
milyen formában felhasználható, vagy 
megfelelő módon történő elkülönített 
gyűjtés és továbbítás esetén anyagában új-
rahasznosítható.

• Kimosott, elöblített lekváros, bébiéte-
les, konzerves üveg egy kis kézügyességgel 
könnyen válhatnak gyertyatartóvá, fűszer-
tartóvá, vázává vagy kedves ajándéktárggyá 
(pl. különféle terményekkel megtöltve).

• Színes magazinokat, plakátokat, fali-
naptárokat felhasználhatunk újra iskolai 
füzetek borítására, ajándékcsomagolásra.

• Erősebb fl akonokból készíthetünk 
madáretetőt télire. (Előtte mossuk ki ala-
posan, nehogy károsodás érje a hozzánk 
látogató kis állatokat!)

• A vásárláskor kapott műanyag szaty-
rok kiválóan alkalmasak a szemetes edé-
nyünk kibélelésére.

• A kiolvasott újságokat nem kell feltét-
lenül eldobni. Lehet, hogy szomszédunk, 
rokonunk még szívesen elolvasná, mielőtt 
átadnánk azokat az iskolai papírgyűjtő ak-
ció számára.

• Jegyzetelésre kitűnők azok az érvényét 
vesztett hivatalos papírok, elrontott iro-
mányok, csak egy oldalon teleírt papírok, 
amelyeket felszeletelve a kezünk ügyében 
tartunk.

• A kinőtt gyermekruhákat továbbad-
hatjuk ismerős családoknak, vagy becserél-
hetjük őket nekünk megfelelőre valamelyik 
börzén. Az elnyűtt, szakadt ruhaneműk fel-
darabolva és beszegve törlőruhaként élhet-
nek tovább háztartásunkban.

kÖrnYEzEttuDAtos HáztArtás, 
szElEktÍv gYűjtés lénYEgE
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D O R O T T Y Á S  H Í R E K

Matematika eredmények

A Tolna Megyei Matematikai Tehetség-
gondozó Alapítvány, a Bolyai János Mate-
matikai Társulat Tolna megyei tagozatával 
együttműködve 2019. szeptember elején 
meghirdette a XXXi. bátaszéki Mate-
matikaversenyt az általános iskolák 3-8. 
osztályos tanulói és velük azonos korú 
gimnazisták részére. Iskolánkban a felső 
tagozatból 28 diák nevezett a versenyre.  
Az első iskolai fordulót 2019. október 15-
én tartottuk. A második forduló 2020. ja-
nuár 13-án volt. A második fordulóba az 
felső tagozatból Mattenheim Liza, Puskás 
donát ötödik osztályos, zörényi dávid, 
dékány zóra, Hefner Balázs hatodik osz-
tályos tanuló, Köbli ágnes hetedik osz-
tályos tanuló jutott. A harmadik (döntő) 
 forduló március 27-én lesz. Gratulálunk 
nekik.   matematika munkaközösség

rajz – 2020-as naptár

A Szekszárdi Tankerületi Központ felkérte 
a kerületükhöz tartozó iskolákat, hogy a 
2020 falinaptáruk elkészítéséhez küldjenek 
be gyerekrajzokat. Az elkészült naptárban 
két tanulónk munkája szerepel, kósa réka 
és péter gábor rajzai.

karácsonyi tanulmányi 
verseny

Bátaszéki Kanizsai dorottya általános Is-
kolában karácsonyi készülődés időszaká-
ban tanulmányi versenyek is zajlottak. A 
karácsonyi ünnepi műsorok után vehették 
át a helyezettek jutalmaikat. Ki Mit Tud? 
– Paks országos versenyen Vers- és mese-
mondás kategóriában arany minősítést ka-
pott zsiga Bence 2.c osztályos tanuló.

Matematika
1. Péter Mirella 3.a
2. Aradi Lázár 3.a
3. Hajdu Gerda 3.a 
1. Pesti Sándor 4.b
2. Stefán dominik 4.c
3. finta Nóra 4.a

Helyesírás 
1. Péter Mirella 3.a
 Jagicza Mónika 3.b
 Mayer Anna 3.b
2. Kiss Annabella 3.b
3. fuchsz Kinga 3.a
 Lerch Szofi  3.a
1. Sós Georgina 4.a
2. Péter Anna 4.c
 fülöp Lilla 4.b
3. Bucher Nóra 4.c

német
1. fuchsz Kinga 3.a
2. Hajdu Gerda 3.a
3. Kardos zsófi a 3.a
1. Cser Bence 4.c
2. Schroth Márta 4.c
 Bucher Nóra 4.c
3. Stefán dominik 4.c

lotz Helyesírási verseny 
iskolai Forduló

1. Hauwasser Menyhért 4.c 
2. Tóth Vászoly Vata 4.b 
 diószegi Abigél 4.b 
 Kollár Lilla 4.b 
 Takács Rebeka 4.c 
3. fülöp Lilla 4.b 

Matematika 
1. Mattenheim Liza 5.c
2. Puskás donát 5.c
3. Varga Ivett 5.a 
1. zörényi dávid 6.b
2. dékány zóra 6.c
3. Hefner Balázs 6.c

1. Köbli ágnes 7.b
2. Varga Tamás 7.b
3. Egri Lívia 7.b
1. Káldi Blanka 8.c
2. Szikszai Tímea 8.b
3. Bárdos Bianka 8.b

Földrajz 
1. Ludwig Ramón Márk 8.c
2. Csikós dániel 8.b
3. Szikszai Tímea 8.b
1. Köbli ágnes 7.b
2. Varga Tamás 7.b
3. Simondi Helga 7.c 

Helyesírás 
1. Szénási dóra Jázmin 5.c
2. Szabó Anna 5.c
3. Takács Otília 5.c
1. Hauwasser Sára 6.b
2. Vida- Szaksz Lili 6.b
3. Lagzi Benjámin 6.b
1. Molnár Pál 7.c
2. Köbli ágnes 7.b
3. Pesti Sára 7.c
1. Bali Milán 8.c
2. Ludwig Ramón Márk 8.c
3. Indrich Krisztina 8.c

német
1. Kóródi Réka, Süli áron 5.c
2. Takács Otília, Mattenheim Liza 5.c
3. Hegedüs Barbara, Pongrácz Bálint 5.b
 Különdíj: Hefner zsófi  5.c 
1. Bozsolik Sarolta 6.c
2. Kardos Nándor 6.c
3. Péter Olivér 6.c
 Különdíj: Hefner Balázs 6.c 
1. Csendes Marcell, Molnár Pál 7.c
2. Puskás Roland, Szászvári Márton 7.c
3. Magyar Gergő, Pesti Sára 7.c 
1. Ludwig Ramón 8.c
2. Káldi Blanka 8.c
3. Bozsolik Sarolta 8.c

Angol
1. Szarkali fanni 5.a
2. Takács Nátán 5.c
3. Vecsernyés Péter 5.c 
1. Kolep Lili 6.c
 Tihanyi Csenge 6.b
2. Hegyesi Norbert 6.a
3. Izsák Gergő 6.c 
1. Szikszai Tímea 8.b
2. Varga Tamás 7.b
3. Magyar Gergő 7.c

Kósa Réka 8.b

Péter Gábor 3.a
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Január 10-én este tartottuk meg 
a végzősök, a 12.Ab osztályosok számára 
(osztályfőnökük Sümeginé Bátai Margit) a 
szalagtűző ünnepélyt az általános iskola 
aulájában. A házigazdák, a 11.A osztályosok 
nevében a rövid, köszöntő műsort előad-
ták: Győri Liána, Csötönyi Pál, Máthé Mirkó 
(9.B), Gáll Péter, Gáll Kristóf (8.A), Bárdos 
Antónia (12.AB), Szilágyi Lili Georgina (12.
AB), Török Ramóna, Schroth Kinga (10.A), 
Patonai Viktória. (A zenei produkciók beta-
nításában közreműködött Tanner Vilmos.) 
Sümegi József igazgató úr ünnepi beszédét 
a szalagtűzés követte, majd a végzősök mu-
tatták be az alkalomra megtanult keringőt, 
melynek koreográfi áját Erdei Viktor taní-
totta be. A színpompás táncot lelkes tapssal 

fogadta a közönség. A látványos táncbe-
mutatót követően az ünnepeltek a szüle-
iket kérték fel egy jelképes táncra, mellyel 
a diákévek alatt kapott szeretetet és támo-
gatást köszönték meg. Ezután az ünneplés 
a gimnázium aulájában folytatódott, zárt 
körben. Szépen megterített asztalok vár-
ták a végzősöket és a nevelőtestület tagjait, 
akiknek a  11.A osztály tanulói szolgálták fel 
udvariasan az alkalmi vacsorát. Az aula és 
az ebédlő ünnepi díszítését Tihanyiné Kis-
mődi Rita készítette. dicséret illeti a 11.A 
osztály tanulóit, akiknek – osztályfőnökük, 
Wernerné Győri Andrea tanárnő irányí-
tásával – sikerült hangulatos és bizonyára 
emlékezetes szalagtűzőt rendezni a végzős 
osztály számára. Horváth Jánosné

programelőzetes
sümegi józsef igazgató úr folytatja az im-
máron hagyományos tDk-s előadás-so-
rozatát, a „történelem emberközelben” 
címmel, melynek programja idén: 1. előa-
dás: 2020. január 13. (hétfő) A mohácsi csa-
ta és következményei. 2. előadás: 2020. ja-
nuár 27. (hétfő) Mi történt Mohács után? 3. 
előadás: 2020. február 10. (hétfő) Az ország 
három részre szakad. 4. előadás: 2020. feb-
ruár 24. (hétfő) A török félhold árnyékában.

Az előadások helye: a gimnázium au-
ditóriuma. Kezdete: 18 óra. A ii. Géza 
Gimnázium tudományos Diákköre sze-
retettel vár minden érdeklődőt a fenti 
előadásokra. 

2019 augusztusában a TEOL is hírül adta, 
hogy az őcsényi Minorits Jánosné szövő, 
népi iparművész az év hagyományőrző-
je díjban részesült. A hagyományőrzés, a 
múlt és annak ismerőinek tisztelete mindig 
is hozzátartozott a bátaszéki Nappali In-
tézmény szellemiségéhez. Ezért is szolgált 
nagy örömünkre, hogy a kitűntetett vendég 
elfogadta felkérésünket, és január utolsó 
napján hagyománnyal, kultúrával, a világ-
hírű Sárközi viselet gyönyörű darabjaival 
mutatkozott be Bátaszéken.  A közösségi 
eseményen nem csak klubunk állandó tag-
jai, de sok más érdeklődő is örömmel vett 
részt. További sok sikert kívánunk.

bemutatkozik Minorits jánosné 
– népi iparművész, 

viseletkészítő, szövő
„1945-ben Sárpilisen születettem. A Sárpi-
lisi Népi Együttes tagjaként Bogár Istvántól 

tanultam a néphagyományok, 
a népdal, néptánc, népviselet 
tiszteletét, szeretetét. A Sárközi 
Népi Iparművészeti Szövetkezet 
tagjaként, több évtizedig szövő-
ként dolgoztam. Tanítómeste-
reim Werner Andrásné, a Nép-
művészet Mestere szövésből és 
rostkötésből, valamint Magyar 
Pálné, babakészítő. Szőttesei-
met hagyományos technikával, minta- és 
színvilággal, de a mai lakókörnyezetbe 
illesztve készítem. Népviseleti babáimat 
és bubáimat (háromlábú baba) néprajzi 
hitelesség, aprólékos műgond, esztétikus 
kivitelezés jellemzi. Évtizedek óta pró-
bálok minél többet megtudni a sárközi 
népviseletről és szövésről. Gyűjtöm ezek 
ismeretanyagát, és igyekszem megőrizni 
eredetiségüket. A Sárközben ma már egye-
düliként készítem a viselet egyes elemeit, 

mint a gyöngyös párta vagy a 
rostok. Tudásomat igyekszem 
átadni a fi ataloknak. Lakóhe-
lyemen Őcsényben, és Tolna 
megye több településén tartok 
rendszeresen szövő és rostkötő 
foglalkozásokat gyerekeknek 
és felnőtteknek. Nagy rendez-
vényeken, például a Sárközi 
Lakodalmon, öltöztetés bemu-

tatóval segítem a sárközi népviselet minél 
szélesebb körben történő megismertetését. 
1996 óta tagja vagyok a Tolna Megyei Nép-
művészeti Egyesületnek. Rendszeres részt-
vevője vagyok hazai és külföldi kiállítások-
nak. Az Országos Népművészeti Kiállítá-
son 1996-ban ékszer kategóriában három 
díjat is kapott hármas nagybársony fejdí-
szem. 2019-ben Az év hagyományőrzője 
díjat a Sárközi népviselet című könyv meg-
jelenéséért kaptam.”                                       -Hódi-

O K T A T á S

G É Z Á S  H Í R E K

S Z É P K O R

kincsŐrzŐ

MEgHÍvó
A bátaszéki ii. géza gimnázium diákjai és ne-
velőtestülete szeretettel vár minden érdeklődőt 
a hagyományos 

gézA-gálárA.
időpontja: 2020. március 6. Két előadást tar-
tunk: 16 órakor és 18.30-kor. kérjük, hogy a 
helyfoglalást telefonon (493-358) vagy sze-
mélyesen jelezni szíveskedjenek a gimnázium 
titkárságán. Az előadásra belépőjegy nem lesz, 
de  „A Gimnáziumért Alapítvány” a helyszínen a 
közönség adományait szívesen fogadja. 

A végzős diákok
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– Klári, mesélj arról, hogyan kerültél a 
református gyülekezetbe! 

– A lelkész úrral nagyon sokat beszél-
gettünk kerítésen keresztül, és hogy itt 
lenne a helyem, de valamiért mindig volt 
egy kifogás, hogy dolgozni kell. Elolvas-
tam egy bizonyságtételt a cikádorban 
egy fi atalembertől, és az úgy elindított. 
Mellette volt egy hirdetés (A változás 7 
hete), ami megfogott, hogy talán ezt meg 
kellene hallgatni. Elkezdtem készülődni, 
de hol húztam a cipőm, hol visszaültem az 
ágyra, hogy el kell-e erre nekem mennem. 
Egyszer csak elindultam. Előzmény is volt. 
Ennek a fi atalembernek az anyukájával 
beszélgettem erről-arról, nehézségekről, 
helyzetekről és ő azt mondta, hogy nekem 
itt lenne a helyem ezek között az emberek 
között. Nagy örömmel üdvözölt a kapu-
ban, amikor megérkeztem az előadásra. 
Végighallgattam ezt az előadássorozatot. 
Voltak kételyeim, vitatkoztam, voltak kér-
déseim és voltak előadások, amik nagyon 
megérintettek. Elkezdtem járni a hétközi 
alkalmakra, az istentiszteletekre, bekap-
csolódtam a gyülekezet életébe. 

– Minden nagyon felívelően haladt az éle-
tedben? 

– Az idő haladtával voltak mélypontja-
im, amikor nagyon szeretetlennek éreztem 
magam. Elmentem egy református curs-
illóra és megtapasztaltam az isteni szere-
tetet. Onnantól elég sok nehézségemben 
megpróbáltam fokozatosan átadni Neki 
mindent: „ezt egyedül nem bírom, uram 
segíts”. Visszagondolva mindig ott állt 
mellettem, de elhessegettem, hogy én ezt 
jobban tudom, és egyedül is meg tudom 
oldani. Eljött az a pillanat, amikor igenis 
segítség kellett, mert olyan lelki és anyagi 
helyzetbe kerültem, amin emberileg nem 
tudtam túllendülni. Emberi segítséget 
nem igazán kértem. Egy nap úgy éreztem, 

hogy a lelkem megkönnyebbült és nincs 
rajtam teher. Aztán az anyagi helyzetem is 
kezdett egyre inkább helyre jönni, aztán a 
családomat is rábíztam Istenre, hogy ve-
zesse őket. Talán ők nem is tudják, de én 
látom, hogy mellettük is ott a segítség, és 
velük van az Úr. 

– Milyen visszajelzéseket kapsz? 
– Ezekben a dolgokban nem tudom, 

hogy mások látják-e, de én látom a válto-
zást, ami körülöttem történik: könnyebb 
a lelkem, könnyebb anyagi helyzetben va-
gyok. Nem mondom, hogy néha nem ke-
seredek el, vagy nem esik rosszul ez vagy 
az, de másként nézek dolgokra. Van egy 
volt osztálytársam, aki azt mondta azután, 
hogy tíz évig nem találkoztunk, hogy itt a 
helyem ebben a közösségben: „Hihetetlen, 
hogy milyen változáson mentél keresztül!” 
Ez megerősít, hogy jó helyen vagyok. 

– November végén meglátogattunk a kór-
házban. Hogyan élted meg az infarktusod? 

– Nem igazán voltam orvoshoz járó és 
nem szerettem orvoshoz menni. Gyógy-
szert is nagyon ritkán szedtem, inkább 

Isten patikájából gyógyítottam magamat 
a természetes dolgokkal. Jött a betegség, 
amit úgy látszik, meg kellett, hogy tapasz-
taljak, hogy valahol még nem arra hala-
dok, amerre kell. Az Úr kegyelme mek-
kora, hogy nem hívott el, még nem kell 
elmenni, még dolgom van itt és még van 
mit tanulnom. utólag tudom, hogy egy 
baloldali koszorúér-elzáródásom volt és a 
jobboldali is csak húsz százalékban műkö-
dött. Ez fájdalommal jött, de akkor is csak 
legyintettem, hogy elfeküdtem. Saját lábon 
mentem el az orvoshoz. Ott EKG-t csinál-
tak és hívták a mentőt. Az ismerős men-
tős úgy döntött, hogy Pécsre visz. Ott már 
vártak és a katéterrel kitisztították az erei-
met, de pár óra múlva hányingerem lett és 
zavarttá váltam. A jelek arra utaltak, hogy 
stroke-ot is kaptam. Ezzel is elláttak, és 
áttoltak az intenzív osztályra. Reggel, ami-
kor jöttek, akkor felébredve megszólaltam. 
A fi atalember meglepődve mondta, hogy 
milyen szépen beszélek. Azt gondolom, 
hogy mindenkinek irányította a kezét 
az Úr. utólag még kiderült, hogy volt egy 
lábon kihordott hátsó fali infarktusom is. 
Szekszárdon is négy orvos ámulattal be-
szélt a velem történtekről. Azzal bocsátott 
el a rehabilitációról a doktorúr, hogy nagy 
szerencsém volt, mert ez két halálos be-
tegség. Erre azt mondtam,  hogy ezt nem 
szerencsének mondanám, hanem isteni 
kegyelemnek, hogy én még mindig itt va-
gyok, és a szerencsének nem sok köze volt 
ehhez. Az ORVOSOK MEGGYóGYíT-
JáK A TESTI SzíVEMET, Az ISTENTŐL 
PEdIG ÚJ SzíVET KAPTAM. És nem 
szabad az Úr Istent kísérteni, mert én is te-
hetek arról, hogy a betegségem így alakult, 
amikor nem foglalkoztam a cukorbetegsé-
gemmel. A doktor úr mondta, hogy mesél-
jem el a történetemet mindenkinek, aki a 
„cukrával” nem foglalkozik.                 DHO

H I T É L E T

nEM FoglAlkoztAM A cukorbEtEgségEMMEl 
 tAlálkozások istEnnEl

nEM FoglAlkoztAM A cukorbEtEgségEMMEl 
REFORMÁTUS EGYHÁZ

Püspöki Klári, bolti eladó, 
felnőtt kon rmandus



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

14 2020. JANuáR 30.

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

H I T É L E T

750 éve halt meg Margit
urunk születése, Szent István vértanú, 
Szent János apostol és evangélista, bor-
szentelés, aprószentek, Szent Család vasár-
napja, Szűz Mária ünnepnapja, vízkereszt, 
urunk megkeresztelkedésének ünnepe, 
Keresztelő Szent János fellépése… Alig két 
hét egymást követő eseményei a liturgikus 
naptárban. A ritmust adják 
életünk megszokott mene-
tében. Mégsem válik mo-
notonná. Az évről évre is-
métlődő jeles napok, mint 
a szívdobogás ritmusa 
éltetik az embert, szüksé-
gesek a fennmaradáshoz. 
A nagyobb ünnepnapok 
között megbújnak kisebb 
emléknapok, melyek talán 
igen távolinak, megfog-
hatatlannak, érthetetlen-
nek tűnnek a ma embere 
számára. A szentek kora 
lejárt. Talán, a világ folyása teszi szükség-
telenné létüket. Királylányok sincsenek 
ma körülöttünk. El tudnánk-e képzelni 
egyáltalán akkora áldozatot, amit majd 
800 évvel ezelőtt egy királyi pár, majd 
ezt elfogadva leányuk, Margit hozott? Az 
idén épp 750 éve, január 18-án meghalt 
királylány olyan példát állít elénk önfelál-
dozásból, amilyenről önös érdekeket szem 
előtt tartó világunkban manapság szinte 
elképzelésünk sem lehet… A tatárok ál-
tal fenyegetett országban a királyi pár, IV. 
Béla és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő 
menekülni kényszerült dalmáciába, és így 

ott született meg lányuk, akit kétségbeesé-
sükben az ország megmentéséért ajánlot-
tak fel Istennek. fogadalmukhoz híven 
Margitot hároméves korában a veszprémi 
domonkos nővérekre bízták. Béla király új 
kolostort építtetett leánya számára a duna 
egyik szigetén (ma Margit sziget), ahol 
1254-ben, 12 évesen fogadalmat is tett. 

Ennek visszavonására két al-
kalommal is lehetősége lett 
volna a király kérésére. Mar-
git azonban mindkét király 
házassági ajánlatát vissza-
utasította. Számára magától 
értetődő volt a szabályok szi-
gorú betartása, a kitartás, az 
önfegyelmezés; a keresztény 
szeretet példaképének tekin-
tik ma is. Rendtársait is gyor-
san leszoktatta arról, hogy 
benne a királylányt lássák. 
Életének alapszabálya négy 

tétel, amely az egész evangé-
liumot magában foglalja: „Istent szeretni, 
magamat megvetni, senkit meg nem utál-
ni, senkit meg nem ítélni”. A legalacso-
nyabb rendű munkát is szívesen végezte, 
rongyos ruhákban járt. Nappalait mun-
kával, éjszakáit imádsággal töltötte. 1270. 
január 18-án (ma emléknapja ez) halt 
meg születésnapja előtt egy jó héttel sze-
retettől és vezekléstől elemésztve. A rend 
és a nemzet kezdettől fogva boldogként 
tisztelte, ám boldoggá avatási pere sosem 
fejeződött be. 1943-ban avatta szentté XII. 
Piusz pápa. Védőszentje a magyar ifj úság-
nak, a nevelő- és gyógyintézményeknek.

napirenden templomunk 
állagmegóvása

116 éves templomunkon sajnos erősen 
rág az idő vasfoga. Érezhetjük ezt az 
első komolyabb hidegek után erőtelje-
sen áthűlt templombelsőben, ahol egy 
szelesebb napon szinte érezni az oda is 
betérő fuvallatot. A hiányos, itt-ott ki-
töredezett ólomüvegek pótlása komoly 
feladat mind anyagi, mind műemlékvé-
delmi szempontból. A hőérzetünkön je-
lentősen javítana a templom fűtése. Az 
egyházmegye támogatását is biztosítot-
ta, a templom bejárása ezügyben január 
elején megtörtént. A terv szerint első lé-
pésben a főhajó első részében történne 
meg a padfűtés kivitelezése. Az orgona 
karbantartó munkálataira került sor ja-
nuár közepén. Közvetlenül az ünnepek 
előtt történt, hogy a 7 éve felújított to-
rony homokkő díszei közül lepotyogott 
néhány, épp a bejárat előtt. átmenetileg 
csak az oldalsó bejáratot használhattuk. 
Az akkori kivitelező teljes körű jótállást 
vállal. Az egyházmegye kérésére a dí-
szek pótlásáig, állagának felméréséig a 
bejárat előtt egy tető került elhelyezésre, 
mely védelmet jelent az esetleges további 
omlásnál. A templomudvar ez idő alatt 
nem látogatható, a romkert megközelí-
tése sem lehetséges a templom felől. A 
templomudvar kapuja is zárva lesz, de 
kérésre, a plébánián jelezve az igényt, a 
templom továbbra is látogatható.  febru-
ár 7-én kezdődik a jegyesoktatás, melyre 
továbbra is lehet jelentkezni a plébánián 
az idén házasságot tervezőknek.              ESJ

RÓMAI  KATOLIKUS  EGYHÁZ

bátaszéki oroszlánok – Ftsi Fiú 2 
(kiskunfélegyháza): 43-48 ( 18-5, 3-9, 12-
20,3-7, 4-7) Bakó 19, Heberling 8, Szabó 6, 
Matejcsek 4, dékány 2, Papp 2, Sümegi 1, 
Verhás 1, folland- , Hegyesi -, Szikszai -, 
Molnár -, Aradi -.

bátaszéki oroszlánok – nagykőrösi 
sólymok: 52-49 (18-8, 8-3, 10-21,12-9,4-
6) Bakó 22, Heberling 7, Szikszai 5, Matej-
csek 4, Papp 4, Sümegi 4, Szabó 2, dékány 

2, Hegyesi 2, Molnár -, folland -, Verhás 
-, Aradi-.

Matejcsek-Lerch Éva: „Összességében két 
hajtós, izgalmas mérkőzés volt. Két olyan 
csapattal játszottunk, ahol abszolút hasonló 
a csapatfelépítés, mint nálunk (magasság, ne-
mek aránya – Nagykőrös, technikai képzett-
ség...). A húzó emberek hozták a papírformát, 
a védekezésben is ott voltunk, viszont sokat 
hibáztunk emellett. Gratulálok a csapatnak, 

megérdemelték a kis bűnözést utána. Meg 
szeretném említeni, hogy azért jó országos 
bajnokságban részt venni, mert megismernek 
minket is, és a gyerekeket is. Az első mérkőzés 
után odajött hozzám egy úriember, aki a regi-
onális válogatottba keresi azokat a gyerekeket, 
akik kimagaslóak. Csapatunkból 2 játékost is 
kinézett. Érdeklődött, hogy ezek a gyerekek 
csak Bátaszéken nevelkedtek? Elismerően 
gratulált, és további sok sikert kívánt.”     CsTZs

isMét MEsszE vittÜk bátAszék HÍrét
U12 ORSZÁGOS GYERMEK BAJNOKSÁG, 4 FORDULÓ, KECSKEMÉT

K O S Á R

isMét MEsszE vittÜk bátAszék HÍrét

Margit, a szent királylány
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F U T B A L L

Megyénkben a teremlabdarúgás legran-
gosabb eseményére idén is naponta több 
százan látogattak el, ahol 12 amatőr és 12 
profi  csapat mérte össze tudását. A báta-
széki Kalász János Városi Sportcsarnokban 
2019. december 27-30-a között, négy na-
pon keresztül, összesen 60 csoportmér-
kőzést játszottak. A zárónapon már az 
elődöntőkre és döntőkre került sor, ahol 
az elődöntők meccsei a papírforma sze-
rint alakultak. Az amatőrök közül végül az 
első négy közé a Speed, a Welorex, a Bor 
és Halásztanya, valamint a zöldház került. 
A profi knál az előzetesen is esélyesnek tar-
tott Bowdentechnika, a Kriszt Kft ., a Paler-
mo és a Gold Car jutott a négy közé. A két 
bronzmérkőzés közül előbb az amatőrökét 
rendezték, és a titkos favoritnak tartott 
zöldház nagyon simán le is győzte a csa-
lódott Welorexet. A profi knál a Kriszt Kft . 
büntetőrúgásokkal nyert a Bowdentechni-
ka ellen. Az amatőrök fi náléjában a Speed 
4–2-re legyőzte a Bor és Halásztanya csa-
patát, s ezzel hetedszer is a dobogó legfelső 
fokára állhatott. A profi k döntőjében pedig 
a Gold Car 6–2-re nyert a Palermo ellen, és 
így lett négy év után újra bajnok.

Lerch béla, a bsE Futball szakosztályá-
nak vezetője és a fenyő Kupa fő szervezője 
következőkben látja a Fenyő kupa töret-
len népszerűségét: „A kezdeti időszakra a 
helybeli gazdálkodó egységek által kiállí-
tott csapatok versengése volt jellemző. Ké-
sőbb az idők folyamán helyi és környékbeli 
vállalkozók is kedvet kaptak és csapatokat 
szerveztek, profi  illetve amatőr kategóri-
ában. A futballcsapatok a 37 év alatt felis-
merve, hogy számukra bizony nem csak 
játék, hanem presztízs kérdés is egy-egy 
győzelem, a két ünnep közötti négynapos 
tornára hónapokkal előtte megkezdik a fel-
készülést. A komoly felkészülés mellett az 
elmúlt évek alatt a fenyő Kupa tekintélyét 
és komolyságát növelte az is, hogy a labda-
rúgó csapatok saját tárgyi felszerelésekkel, 
egységes mezekkel és jelentős szponzori 
háttérrel állnak ki a mérkőzésekre. A ma-
ratoni rendezvény elsősorban a fociról szól, 
amiben ott van a csapatok közti rivalizálás 
is, de a hosszú napok vége – nem titkoltan 
– mindig a szórakozásé. Az időpont kifeje-
zetten kedvez a családi és baráti kapcsola-
tok elmélyítéséhez, hiszen a két ünnep kö-

zött hazalátogató futballisták és szurkolóik 
ilyenkor töltik az év végi szabadságaikat. 
Hogy mi a fenyő Kupa látható sikerének 
titka, azt nem tudom, talán nincs is. Viszont 
elgondolkodtató számomra, hogy a me-
gyében és országszerte is, számos hasonló 
bajnokságokat szerveznek, ahol a nevezési 
díjak mellett nagyobb pénzjutalmakat is 
osztanak (a fenyő Kupával ellentétben), de 
mégsem tudnak teltházas napokat produ-
kálni. Egyébként ahhoz, hogy négynapos 
tornán minden megfelelően működhessen 
az idén nagy segítségemre volt – többek kö-
zött – a BSE két fi atal tagja Varga zsombor 
és Gulyás Bence, akiknek ezúton szeretném 
megköszönni a helytállásukat.  Valamint 
minden részvevőnek, sportolóknak, szur-
kolóknak, segítőknek, támogatóknak kö-
szönöm, hogy ismét egy emlékezetes tornát 
tudhatunk magunk mögött!”

A 37. Fenyő kupa eredményei: Amatőr 
csapatok: Elődöntők:  Bor és Halásztanya–
Zöldház 4–0, Speed–Welorex 1-0. bronzmér-
kőzés:  Zöldház–Welorex 3–0.  Döntő:  Spe-
ed–Bor és Halásztanya 4–2. Profi  csapatok: 
Elődöntők:  Palermo–Kriszt Kft . 2–1, Gold 
Car Bowdentechnika 4–3.  bronzmérkő-
zés: Kriszt Kft .–Bowdentechnika 3–3 (bünte-
tőkkel: 3–2). Döntő: Gold Car–Palermo 6–2.

A Fenyő kupa különdíjasai: A legjobb 
amatőr kapus címet idén bogáncs gergő 
(Bor és Halásztanya) vihette haza, legjobb 
amatőr mezőnyjátékos bíró levente (zöld-
ház) lett. Amatőr gólkirály nagy sándor 
(Welorex). A legjobb bátaszéki kötődésű 
amatőr futballista takács gyula (Speed) volt.

A legjobb profi  kapus címet idén komá-
romi bence (Gold Car) kapta, a legjobb 
profi  mezőnyjátékos vituska istván (Gold 
Car) lett. A profi  gólkirály gábor gergő 
(Gold Car). A legjobb bátaszéki kötődésű 
profi  játékos pedig Dobra benjámin (Pa-
lermo) volt.                                                   ok

37. FEnYŐ kupA

S P O R T

december első hétvégéjén Budapesten 
tartott edzéseket Nukina Nobuyuki Japán 
Karate Instruktor. Az edzések a főváros-
ban voltak, de ennek ellenére a bátaszéki 
mesterekből álló delegáció egész hétvégén 
követte a Mester programját, és szombat 
délután egy színes övesekből álló bátaszéki 
csapat is részt vett az edzésen. A Mester-
rel való edzések és beszélgetések mindig 

fontos pontját képezik az évnek. Úgy gon-
doljuk nemcsak szakmailag, de emberileg 
is rengeteget kapunk. Az edzéseken első-
sorban az alapelvek gyakorlása mellett, 
olyan formagyakorlatok színesítették a 
programot, melyek a versenyzők számára 
is nagyon fontosak. Március hónapban a 
Mester Bátaszékre is ellátogat ismét.              

-akoszu- 

nukinA szEMináriuM buDApEst
K A R A T E

nukinA szEMináriuM buDApEst

Nukina mester és a BSE-s gyerekek
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S P O R T

A BSE Úszó Szakosztály és a Kanizsai do-
rottya általános Iskola együttműködése 
nyomán került megrendezésre december-
ben az Úszó Házi Bajnokság, melyre közel 
100 diák jelentkezett. A szárnyaikat bonto-
gatók egyelőre rövidebb távon, kezdő ka-
tegóriákban, míg a rutinosabb versenyzők 
a haladók között mérték össze tudásukat. 
Előbbiek szabadon választhattak úszásne-
met a táv megtételére, míg utóbbiak hát, 
mell és gyorsúszásban versengtek 50 és 
100 méteres távon. A Házi Bajnokság a 
versenyzés öröme mellett, némi izgalmat 
is tartogatott azok számára, aki tovább sze-
rettek volna jutni a következő szintre, ahol 
a Szekszárd Városkörnyéki iskolák tanuló-
val szálltak vízbe a bajnoki címekért.

A Házi bajnokság érmesei
Kezdő 2011-12 fi ú: 1. Vörös Botond, 2. Ja-
nács árpád, 3. Parti Kenéz. Kezdő 2012 
lány: 1. Mátyás Míra, 2. Rózsahegyi Vik-
tória, 3. Hellinger Alíz. Kezdő 2011 lány: 
1. Sárközi Kíra, 2. Kardos zsófi a, 3. Lerch 
Szofi . Kezdő 2009-10 fi ú: 1. Varga Máté, 
2. Takács dominik, 3. füle Tibor. Kez-
dő 2009-10 lány: 1. Péter dorka, 2. Tolnai 
Emma, 3. Holecsek Minka. Kezdő 2007-08 
fi ú: 1. zörényi dávid, 2. Aradi zalán, 3. far-
kas Máté. Kezdő 2007-08 lány: 1. Lovrity 
Gréta, 2. Kádár zoé. Gyorsúszás 2011-12 
fi ú: 1. Kökö nyei-Tóth Barnabás. Gyorsúszás 
2011-12 lány: 1. Barabás dorka. Gyorsúszás 
2009-10 fi ú: 1. Janács Mihály, 2. Péter Gá-
bor 3. fekete ágoston. Gyorsúszás 2009-10 
lány: 1. Nagy franciska, 2. Hegedűs Mir-
jam, 3. Pomsár Anna. Gyorsúszás 2007-08 
fi ú: 1. Bozsó Máté, 2. Szabó Bence, 3. Rácz 
Gergő. Gyorsúszás 2007-08 lány: 1. Schön 
Panka, 2. Mattenheim 
Liza, 3. Berlinger Noémi. 
Gyorsúszás 2005-06 fi ú: 
1. Szűcs Kristóf, 2. Rup-
pert Edmond, 3. Csen-
des Marcell. Gyorsúszás 
2005-06 lány: 1. Matten-
heim Janka, 2. Sörös Pet-
ra. Mellúszás 2011-12 fi ú: 
1. Kökönyei-Tóth Barna-
bás. Mellúszás 2011-12 
lány: 1. Barabás dorka. 
Mellúszás 2009-10 fi ú: 1. 
Péter Gábor, 2. Pesti Sán-
dor. Mellúszás 2009-10 

lány: 1. fekete Hédi, 2. finta Nóra. Mel-
lúszás 2007-08 fi ú: 1. Bozsó Máté, 2. Szabó 
Bence. Mellúszás 2009-10 lány: 1. Schön 
Panka, 2. Berlinger Noémi, 3. fekete zsófi . 
Mellúszás 2005-06 fi ú: 1. Szűcs Kristóf, 2. 
Várda Levente, 3. Szabó Milán. Mellúszás 
2005-06 lány: 1. fodermayer Anna, 2. fe-
kete Sára, 3. Sörös Petra. Hátúszás 2009-
10 fi ú: 1. fekete ágoston, 2. Bóka donát, 
3. Pesti Sándor. Hátúszás 2009-10 lány: 
1. Nagy franciska, 2. Bonnyai-Ogunson 
zsaklin, 3. fekete Hédi. Hátúszás 2007-08 
fi ú: 1. Rácz Gergő. Hátúszás 2007-08 lány: 
1. Mattenheim Liza, 2. Liebhauser zsóka, 3. 
fekete zsófi . Hátúszás 2005-06 fi ú: 1. Várda 
Levente, 2. Ruppert Edmond, 3. Szabó Mi-
lán. Hátúszás 2005-06 lány: 1. fodermayer 
Anna, 2. fekete Sára, 3. Mattenheim Janka.

A házi versenyt és a karácsonyi szünetet, 
intenzív szakasz követte. Az úszók tradicio-
nálisan ilyenkor év elején szervezik kéthetes 
intenzív edzőtáborukat, melyben minden 
nap van edzés és két versennyel van meg-
tűzdelve a program. Ennek egyik állomása 
a Szekszárd Városkörnyéki diákolimpia, 
melynek tétje a bonyhádi megyei diákolim-
piára való továbbjutás. A versenynek ha-
gyományosan Bátaszék ad otthont. Ezúttal 
6 iskola mintegy 50 tanulója vetélkedett a 
megyei kvalifi kációért. Nem meglepetésre 
az érmek jelentős részét a bátaszéki sporto-
lók zsebelték be, de ezen kívül volt néhány 
reményt keltő időeredmény is, mint pl. Szűcs 
Kristóf 1:06-os gyorsúszása, vagy épp foder-
mayer Anna 1:15-ös hátúszó eredménye. de 
említésre szorul a 4. korcsoportos lány gyor-
sváltó, akikkel (kicsit más összetételben) már 
tavaly az országosra is eljutottunk. 2019-ben 
2:21-es volt a kvalifi kációs idő, ezúttal a 2:13-

as álomhatár is teljesült, ami igen jó ered-
ménynek számít, már országos szinten is.

A szekszárd városkörnyéki 
Úszó Diákolimpia érmesei

Gyorsúszás 2011-12 fi ú: 1. Kökö nyei-Tóth 
Barnabás. Gyorsúszás 2011-12 lány: 2. Ba-
rabás dorka. Gyorsúszás 2009-10 fi ú: 1. 
Péter Gábor 2. Janács Mihály. Gyorsúszás 
2009-10 lány: 2. Hefner zsófi a, 3. Hege-
dűs Mirjam. Gyorsúszás 2007-08 fi ú: 1. 
Bozsó Máté. Gyorsúszás 2007-08 lány: 2. 
Schön Panka, 3. Mattenheim Liza. Gyor-
súszás 2005-06 fi ú: 1. Szűcs Kristóf, 2. 
Ruppert Edmond. Gyorsúszás 2005-06 
lány: 1. Mattenheim Janka, 2. Sörös Petra. 
Mellúszás 2011-12 fi ú: 1. Kökönyei-Tóth 
Barnabás. Mellúszás 2011-12 lány: 1. Bara-
bás dorka. Mellúszás 2009-10 fi ú: 1. Pesti 
Sándor, 2. Péter Gábor. Mellúszás 2009-10 
lány: 1. Hefner zsófi , 3. finta Nóra. Mel-
lúszás 2007-08 fi ú: 1. Bozsó Máté. Mel-
lúszás 2007-08 lány: 2. Schön Panka, 3. 
Berlinger Noémi. Mellúszás 2005-06 fi ú: 
1. Szűcs Kristóf, 2. Szabó Milán, 3. Várda 
Levente. Mellúszás 2005-06 lány: 1. fo-
dermayer Anna, 2. fekete Sára. Hátúszás 
2009-10 fi ú: 1. Janács Mihály, 2. Pesti 
Sándor. Hátúszás 2009-10 lány: 1. Hor-
váth Lora 2. Bonnyai-Ogunson zsaklin. 
Hátúszás 2007-08 fi ú: 1. Rácz Gergő. Há-
túszás 2007-08 lány: 1. Mattenheim Liza, 
2. Liebhauser zsóka. Hátúszás 2005-06 fi ú: 
1. Várda Levente, 2. Ruppert Edmond, 3. 
Szabó Milán. Hátúszás 2005-06 lány: 1. 
fodermayer Anna, 2. fekete Sára

Első helyezett gyorsváltóink: 
• Péter Gábor, Bóka Donát, Janács Mi-

hály, Pesti Sándor
• Hegedűs Mirjam, Pomsár 

Anna, Horváth Lora, Hefner 
zsófi a

• Bozsó Máté, Rózsahegyi 
Richárd, Rácz Gergő, Verhás 
György

• Mattenheim Liza, Berlin-
ger Noémi, Liebhauser zsó-
ka, Varga dorina

• Szűcs Kristóf, Várda Le-
vente, Ruppert Edmond, 
Nagy-Jánosi Botond

• Fodermayer Anna, Mat-
tenheim Janka, fekete Sára, 
Sörös Petra                     -akoszu-
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– Néni kérem, mit tetszik kötni? – Harisnyát, kisfiam. – És miért tetszik olyan gyorsan kötni?

Előző havi helyes megfejtésünk: „A rúdugrás, a kötélmászás, és a tájékozó-
dási futás.” Januári nyertesünk: berg istván (Bátaszék, Gárdonyi u.), akinek 
gratulálunk! Nyereményét a Bátaszékért Marketing Nonprofi t Kft . jóvoltából 
személyesen veheti át a Petőfi  Sándor Művelődési Házban. 
Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 
beküldési határidő: 2020. január 25. A helyes megfejtéseket a Cikádor újság 
szerkesztőségébe várjuk, 7140 Bátaszék, Szent István tér 7., vagy elektroniku-
san a következő E-mail címre: cikador@bataszekert.hu (név és lakcím megje-
lölésével).

– Néni kérem, mit tetszik kötni? – Harisnyát, kis� am. – És miért tetszik olyan 
gyorsan kötni? (A válasz a kiemelt sorokban)

A rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta a Cikádor újság rendelkezésére. 
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Vásároljon a Piac téri 
DUNA halboltban Bátaszéken!

SZÜLETÉSEK

Kolompár Gyula (decs) – Orsós Bernadett Kármen (decs)
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Megjelenik 2600 példányban.
felelős szerkesztő: ócsai Krisztina
Kiadja: Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.
felelős kiadó: Csötönyi László a kft. igazgatója.
A szerkesztőség címe: 7140 Bátaszék, Szent István tér 7.
Telefon: +36 74 493 690, +36 30 701 2638. E-mail: cikador@bataszekert.hu
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HIRDETÉS
Eladó családi házat keresek 

bátaszéken!
kérem, hívjon: +36 70/330 59 63 

Mindig friss és jó minőségű, ízletes halat, 
amit állandó beszállítónk a Szegedfish Kft. 

Viziállat-egészségőri nyilatkozatával igazolunk.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
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06/70-606-2113, 06/20-469-7452


