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1848. március 15-én – az európai forradalmi hul-
lám részeként – Pest-Budán is kitört, és vér nél-
kül győzött a forradalom a nemzeti szuverenitás 
és a polgári átalakulás jelszavaival: „egyenlőség, 
szabadság, testvériség”. Megszületett a modern 
parlamentáris Magyarország, és megkezdődött 
a szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek a 
célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a füg-
getlenség és az alkotmányos berendezkedés kiví-
vása volt.

A Pilvax-kör (többek között Petőfi, Jókai és Vas-
vári Pál) előző este határozta el véglegesen, hogy 
a bécsi forradalom nyomán cselekvésre szánja el 
magát. Március 15-én délelőtt mozgósították az 
egyetemi ifjúságot, felolvasták a 12 pontot, ame-
lyet később Landerer és Heckenast nyomdájában a 
Nemzeti dallal együtt, cenzori engedély nélkül ki-
nyomtattak.

Délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál tartot-
tak nagygyűlést, majd a tízezresre duzzadt tömeg 
a hajóhídon átvonult Budára, ahol a megrettent 
Helytartótanács életbe léptette a 12 pontban foglalt 
követeléseket, és szabadon bocsátotta az állítólagos 
sajtóvétség miatt bebörtönzött Táncsics Mihály új-
ságírót, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre. 
Este a Nemzeti Színházban a betiltott Bánk Bán 
előadásával ünnepelték a forradalom győzelmét.

A szabadságharc bukása után valamennyi társa-
dalmi réteg titokban ápolta március 15. emlékét.  
A rendszerváltozás után az Országgyűlés nyilvánította 
hivatalos nemzeti ünneppé az 1991. évi VIII. tv.alap-
ján, amelyet a 2012-es Alaptörvény is megerősített.

A fővárosban a nemzeti ünnepen Magyarország 
lobogójának felvonása után a forradalom kiemelt 
helyszínein emlékeznek meg a forradalomról, és 
nem lesz ez másképp Bátaszéken sem.

XXX. évfolyam 3. szám
2020. MárcIuS 1.

INgyENES

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

A HAZA MINDEN ELŐTT

AZ ÜNNEPI PROGRAM
PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ

9:30-10:30 PILVAX KÁVÉHÁZ
10:30 ÜNNEPI MŰSOR

EMLÉKMŰ

11:00 ZSIKÓ ZOLTÁN ÜNNEPI BESZÉDE
11:10 KOSZORÚZÁS
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bátaszék város  önkormányzata

TEsTÜLETI ÜLésEN HALLOTTuk
Bátaszék Város önkormányzatának Képvi-
selő-testület január végi ülésén a rendőrség-
ről szóló: Bátaszék Város önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésé-
nek felhatalmazása alapján dr. Marcsek Sán-
dor r. ezredes Szekszárdi rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői beosztásba történő 2020. 
május 1-jei kinevezésével egyetértett, egy-
úttal a munkájához sok sikert, jó egészséget 
és kiváló együttműködést kívánt az önkor-
mányzatok vezetőivel együtt. 

Tájékoztatót hallgatott meg a testület 
Nyakas gábortól a városi köztemető 2019. 
évi üzemeltetésével összefüggő bevételek-
ről, kiadásokról, és elfogadta a 2020. évi 
Üzemeltetési és Fejlesztési Tervét, a fejlesz-
tési költségeket meghatározta. Módosult a 
gyermekorvossal megkötött feladat-ellátá-
si szerződés, és tárgyalták a képviselők a 
Város Napjával kapcsolatos teendőket. 

Felülvizsgálták a nemzetiségi önkor-
mányzatokkal kötött együttműködési meg-
állapodást, és döntés született közterület 
elnevezéséről: a 0374/5 a, 0374/6 a, 0749/1, 
0749/2, 0754 helyrajzi számú külterületi 
ingatlanokat Kiskövesdi útnak nevezték el. 
A városvezetés jóváhagyta a Társadalmi El-
lenőrző Tájékoztató Társulás és a Bátaszéki 
Közös önkormányzati Hivatal között kö-
tendő megállapodást, és tárgyalta a rákó-
czi Szövetség támogatási kérelmét. Ezt kö-
vetően többek között döntöttek a főépítész 
személyéről, és Béres Istvánt bízták meg a 
feladatellátással. A közvilágítás karbantar-
tására és a városüzemeltetési feladatok el-
végzésére is kiválasztották a kivitelezőket. 

Döntés született a Szent István tér fapót-
lási koncepciójáról is. Jóváhagyták a TOP-
1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesz-
tés” című felhívás keretében benyújtott, 
az „Agrárlogisztikai központ kialakítása 
Bátaszéken” elnevezési projekt támogatási 
szerződése módosítását; valamint a TOP-

3.1.1-15-TL1-2016-00006 azonosító számú, 
„Alsónyék-Bátaszék települések közötti ke-
rékpárút kiépítése” elnevezésű támogatási 
kérelemhez kapcsolódó konzorciumi együtt-
működési megállapodás módosítását. Felül-
vizsgálták az önkormányzati tulajdonú gép-
jármű park üzemeltetését, és jóváhagyták a 
2020. évi TETT támogatás felhasználását. A 
2020. január 29-i testületi ülés anyagai meg-
tekinthetők a város honlapján: http://www.
bataszek.hu/2020_januar_29i_testuleti_ules.

Bátaszék Város önkormányzatának 
Képviselő-testülete februári ülésén a na-
pirendi pontokban elsőként szereplő, az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
I. fordulós megtárgyalására került sor, 
mivel a költségvetési rendelet elfogadása 
két fordulóban történik. Mórocz zoltán, a 
pénzügyi iroda vezetője ismertette a 2020. 
évi pénzügyi mérleget, amely hasonlóan 
az előző évekhez, egy biztos, stabil gaz-
dálkodást tesz lehetővé. ugyan a bevéte-
leknél már most látszik, hogy kevesebb 
lesz a 2019-es évhez képest, ami az állami 
támogatásokat illeti. Azonban jelentős a 
költségvetési maradvány, közel 510 milli-
ós tétel, amiből 120-130 millió forint sza-
badon felhasználható. Az előterjesztésről 
részletes tájékoztató dokumentációt a kö-
vetkező linken olvashat: http://www.bata-
szek.hu/2020_februar_12-i_testuleti_ules 

A 2020. évi költségvetés első fordulós tár-
gyalását egyhangúlag elfogadta a testület, 
de dr. Puskás Imre képviselő hozzászólásá-
ban elmondta, hogy a Fidesz frakció ebben 
a formában nem támogatja a benyújtott 
költségvetési tervet. Javaslatot fognak ten-
ni változtatásokra, amelyben többek közt 
az új ipari park által generált többletfor-
rásoknak (iparűzési adók) köszönhetően 
a városlakók kommunális adójának csök-
kentését szeretnék jóváhagyatni. Dr. Bony-
nyai József, a Pénzügy és gazdasági Bi-
zottság elnöke mellett dr. Bozsolik róbert 

is támogatja ezt az indítványt, de 2020-ban 
még nem látják biztosítottnak és bevezet-
hetőnek a lakosság kommunális adójának 
csökkentését. ugyanakkor dr. Puskás Imre 
ismét biztosította a városvezetést támogató 
segítségéről, azonban hogy ez ténylegesen 
mit jelent, az nem derült ki az ülésen. 

A Szekszárd és Környéke Szociális Alap-
szolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 
Társulási Tanácsa 2016-ban jött létre, tagjai 
Szekszárd, Szálka, Őcsény, zomba, Harc, 
Decs, Bátaszék, Felsőnána, Kéty, Murga 
és Szedres települések önkormányzata, a 
fenntartásukban lévő intézmény a Szek-
szárdi Humánszolgáltató Központ. A te-
vékenységeik közé tartozik többek közt a 
pszichiátriai betegek közösségi alapellátása, 
a család- és gyermekjóléti szolgáltatások, az 
utcai szociális munka, a szociális étkeztetés 
vagy a hajléktalanok ellátása. Ebben a mun-
kában ismételten elnök-helyettesként vesz 
részt Bátaszék polgármestere. 

A népi építészeti emlékek és a műemlé-
ki értéket képviselő vidéki, épített örökség 
megóvása, megőrzése, fenntartása érdeké-
ben a Népi Építészeti Program támogatást 
nyújt egyedi védelem alatt álló népi épí-
tészeti emlékek helyreállításához. A mű-
emlékek helyreállítását megelőző szakmai 
dokumentációk elkészítéséhez nyújtható tá-
mogatás egyedi támogatási kérelem benyúj-
tásával igényelhető. Ehhez kapcsolódóan az 
önkormányzat a Bátaszéki Tájház épületé-
nek felújítására és állagmegóvására nyújt be 
pályázatot. A Teleki László Alapítványhoz 
benyújtott kérelemhez az önkormányzatnak 
önerőt kell biztosítania, amely már rendel-
kezésre áll (meglévő dokumentációk: terv-
dokumentáció, örökségvédelmi engedély 
/ bejelentés igazolása és a statikai szakvéle-
mény), így jóváhagyásra került a támogatási 
kérelem beadása. További információkért 
keresse Bátaszék Város honlapját, valamint 
az önkormányzat Facebook oldalát!         csok
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Németül JuX-Spiele, franciául Jeux de 
l’Amitié, szlovákul Eurohry, magyarul pe-
dig EuroMóka. Ez a neve az Európa fiatal-
jait megmozgató nemzetközi versengésnek. 
Az immár hagyománnyá vált EuroMóka 
1982 óta tartó rendezvénysorozat, amelyi-
ken a felvidéki Nagysalló, az erdélyi gyer-
gyóditró, a német Besigheim, a francia Ay 

de champagne illetve conde városok, és 
a magyar Bátaszék (korábban az angliai 
Newton Abbot és a belga Quaregnon) ver-
senyzői gyűlnek össze. A rendezvényt min-
dig más városban tartják, a városunk 1999-
ben, 2005-ben és 2010-ben tartotta meg a 
játékokat, és tíz év kihagyás után ebben az 
évben is vállalta a házigazda szerepét. 

A vetélkedőre pályázati felhívás útján 
lehet jelentkezni, amelyiknek a kritériu-
ma a versenyző bármely területen elért 
kiemelkedő teljesítménye, sokoldalúsá-
ga, ügyessége, kapcsolatteremtő képessé-
ge és az életkora. A rendezvény fő száma 
a mókás vetélkedő, amelyik kirándulá-
sokkal, hagyományos ételek kóstolásával 
és szórakozással fűszerezett. A csapatok 
a helyi sportpályán gyűlnek össze, hogy 
ügyességi vetélkedőben mérjék össze az 
erejüket. 

Amennyiben bátaszéki lakos vagy, el-
múltál 17 éves, és úgy érzed, a képessége-
id alapján tudnád és szeretnéd képviselni 
Bátaszéket a 2020. július 3. és 5. között a 
településünk várossá avatásának a 25. év-
fordulója alkalmából megrendezésre kerü-
lő Város Napja programsorozat keretében 
megtartandó EurOMÓKA elnevezésű 
nemzetközi találkozón, akkor egy néhány 
mondatos bemutatkozó szöveg kíséreté-
ben jelentkezz a „megmérettetésre”!

A leveledet április 16-ig itt várjuk: info@
bataszekert.hu.

Bővebb tájékoztatást a 74/493-690-es te-
lefonon adunk.

Bátaszékért Marketing NKft.

ö N K O r M á N y z A T I  H í r E K

bátaszék város  önkormányzata

LEGYéL CsAPATTAG!
EuroMóka 2020 – Bátaszék

Július 3. és 5. között kerül megrendezésre Bá-
taszéken az EuroMóka rendezvény, amelyik 
évtizedek óta megmozgatja az egymással baráti 
kapcsolatot ápoló európai településeket. A prog-
ram hivatalos emblémájának a megtervezését a 
szervezők szakemberre bízzák. Ezzel együtt sze-
retnénk rajzpályázatot hirdetni, amelyikre olyan 
alkotni vágyó bátaszéki gyermekek, diákok 
munkáit várjuk (3-tól 18 éves korig), amelyek-
ből kiválasztva a tervező elkészítheti az Euro-
Móka hivatalos logóját.

A pályázati feltételek:
– méret: maximum A/4
– technika: bármilyen színes technika (pasz-

tell, festés, kollázs, zsírkréta…)

– a megjelenítendő témák: Bátaszék, közös-
ség, összefogás, barátság, játék, vidámság 

– az alkotásokat paszpartu nélkül kérjük le-
adni

– a pályamunkák hátoldalán kérjük feltüntet-
ni az alkotó nevét, életkorát, a felkészítője nevét

A beadási határidő: 2020. április 16.
A leadás helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház, 

Bátaszék 7140, Szent István tér 7.
Az alkotók díjazása a jelentkezők számától 

függ, a tíz legjobbnak értékelt pályamunkát 
megjelentetjük a cikádor újság hasábjain is.

Jó munkát kívánunk mindenkinek!
Bátaszékért Marketing NKft.

ELADó
Eladóvá vált Bátaszék Város 
önkormányzata tulajdoná-
ban álló IVECO DAILY tí-
pusú minibusz.

Főbb tulajdonságok:
gyártási év: 2009
Futott km: 185 155
Üzemanyag: Dízel
Hengerűrtartalom: 2998 cm3

Ülések száma: 22

Irányár: 7 000 000 Ft
Érdeklődni Bátaszék Város 
önkormányzatánál (7140 
Bátaszék, Szabadság u. 4.) 
vagy a 0674/591-500-as tele-
fonszámon lehet.

EuROMókA 2020
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B á T A S z É K É r T

BÁTAsZékEN ÚsZNI Jó!
Sokan leírták már, hogy miért olyan jó 
a szervezetünknek, ha nemcsak csobba-
nunk egyet a strandon, hanem rendszere-
sen és helyesen úszunk is. Ez a fajta test-
mozgás megnyugtat, ellazít és felfrissít. 
Talán ezek azok, amelyeket elsőre érzéke-
lünk belőle, de hosszú távon is egy rakás 
jótékony hatása van az úszásnak a testi és 
lelki jóllétünkre. Néhány mondatban ezt 
igyekszünk mi is összefoglalni, és persze 
szívből ajánljuk a Bátaszéki Tanuszodát, 
ahol minden lehetőség biztosított a rend-
szeres úszáshoz.

• Az úszás a folyamatos erőkifejtés, a 
rugalmasság és az ellazulás koordinációja, 
amellyel az egész test tónusát uraljuk, azaz 
az úszás szinte minden izmot megmozgat.

• Mivel a víz sűrűbb közeg a levegőnél, 
belemerülve és felfeküdve rá leveszi az 
ízületekről a gravitáció terhét, így minden 
testrészünk ellazulhat, és szinte súlytala-
nul tudjuk magunkat mozgatni benne. Az 
úszás tehát kíméli az ízületeket.

• A helyes légzéstechnika, illetve az, 
hogy a megfelelő úszóhelyzet csak víz-
re fektetett fejjel érhető el, a szárazföldi 
használathoz képest a tüdőt sokkal job-
ban terhelés alá vonja, edzettebbé teszi. Az 

úszásról elmondható, hogy jól fejleszti a 
légzőszervrendszert.

• Aki azt gondolja, hogy csak futással és 
aerobikozással tud hatékonyan fogyni, ak-
kor téved, hiszen a különféle úszógyakor-
latokkal az intenzitástól függően óránként 
500-700 kalóriát is el lehet égetni, miköz-
ben az állóképességünk is rendesen edzés 
alatt áll.

• Az úszás javítja a testtartást. Az egyes 
testrészekben csökken a feszültség, oldód-
nak a kényszertartások, és mivel a test fel-
veheti a természet által kialakított arányos 
formáját, egyensúlyba kerülnek a tónusok. 
Nem véletlenül az úszás az egyik legalkal-
masabb eszköz a mozgásszervi elváltozá-
sok kialakulásának megelőzésére, illetve a 
már kialakult elváltozások javítására, kor-
rigálására.

• A modern civilizált ember folyton ro-
han, és hajlamos arra, hogy szellemileg 
túlterhelje magát, így ritkán van lehetősé-
ge igazán kikapcsolni. Szerencsére csak-
úgy, mint más mozgásformák, az úszás is 
segít abban, hogy oldjuk a felgyülemlett 
stresszt.

• Az úszás jót tesz a szívnek is. Bebizo-
nyosodott az is, hogy az úszás csökkenti az 

artériák merevségét, amelyik a szívbeteg-
ségek egyik kockázati tényezője. Vizsgála-
tok azt is kimutatták, hogy az úszóedzések 
csökkentik a magas vérnyomásos betegek 
vérnyomásértékét.

• A sok kedvező hatásnak köszönhetően 
pedig talán nem olyan nagy meglepetés, 
hogy az úszás... FIATALíT is. 

Érdemes tehát ellátogatni a Bátaszéki 
Tanuszodába, ahol nem csak gyerekek-
nek folyik úszásoktatás, itt a felnőttek, a 
nyugdíjasok, de még a pici babák számára 
is szerveznek programokat, valamint gyó-
gyúszásra is van lehetőség.

Forrás: https://divany.hu/eletem/2017/07 
/15/uszas_jotekony_hatasai/

Bátaszéki Tanuszoda nyitvatartása hét-
főtől szombatig: 8:00 – 19:00-ig, és a taní-
tási időszakban vasárnaponként (szeptem-
ber 1-től következő év június 30-ig): 8:00 
– 15:00-ig.

A lenti kupon felmutatásával április 
15-ig egy személy egy alkalommal ingye-
nes belépésre jogosult az intézménybe, 
hogy mindenki megtudhassa: BÁTA-
sZékEN ÚsZNI Jó!

Kupon
Ingyenes 

uszodabelépő 
egy személynek, 

egy alkalomra.

Érvényes: 2020. 

március 1-től 

április 15-ig.

Bátaszéken 
úszni jó!

#

bátaszékér t
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A Turisztikai Információs Pont (TIP) a 
Budai utca 4. szám alatt várja az érdek-
lődőket. A helyi és turisztikai céllal a vá-
rosunkba látogatók igényeit próbáljuk 
kielégíteni nemcsak a bátaszéki informáci-
ókkal, hanem a környékbeli termelők kéz-
műves portékáival és boraival is. 

Bátaszéki tudnivalók
Ha érdeklik a helyi látnivalók, ha szeretné 
meglátogatni a páratlan kiállításokat kíná-
ló Tájházat, ha megismerné Tolna megye 
legmagasabb épületének a történetét, ha 
szeretné lefényképezni a 2016-os Európai 
Év Fája címmel kitüntetett molyhos tölgyet, 
akkor kérjen tájékoztatást a TIP-ben!

Az ajándékozásban is segítünk 

Barátsággal ajánljuk az igen népszerű 
gasztroturisztikai kiadványunkat, az ízek, 
népek, receptek Bátaszék tűzhelyén című 
könyvet, amelyik nemcsak ételleírások 
gyűjteménye, hanem a településünk kul-
turális öröksége előtt is tiszteleg. A tollak, 
kulcstartók, bögrék széles kínálata mellett 
újdonságként kínáljuk a város logójával el-
látott háti- és tornazsákokat, összehajtható 
bevásárlószatyrokat, de kulacsok, italos 
flaskák, édességek, kerámia- és csuhévi-
rágok is kaphatók az üzletben. Ha tehe-
tik, keressék fel a Turisztikai Információs 
Pontot, ahol mézet, csokoládét, bőrtermé-

keket, gyöngyékszereket, dekorációs kellé-
keket, valamint Bátaszék logójával ellátott 
ajándéktárgyakat is választhatnak akár a 
tavaszi ünnepekre is!

Buszbérlet
A buszozóknak sem kell a megyeszék-
helyre menni bérletért! Minden hónap 26. 
napjától várjuk a helyi járattal közlekedő-
ket, a diákokat és a dolgozói jogosultságot 
vásárlókat.

TIP – Minden egy helyen! 
Bátaszék központjában, a könyvtár 

mellett.          
 BMNK

B á T A S z É K É r T

turisztikai  információs  Pont

HELYI BOROk, kéZMűVEs TERMékEk, 
BusZBéRLET, BÁTAsZékI TuDNIVALók

Ilont és két testvérét egészen a magyar fő-
városig menekíti Székelyföldről az édes-
apjuk. Talán az emlékek elől, hogy feledni 
tudják a borzalom éjszakáját, hogy végre 
elhallgattassák az ablakba újra és újra le-
szálló, halálhírt hozó kuvik hangját. Az 
ország gyásznapját követő hajnalon, a fél-
revert harangok zúgása közepette hagyják 
el az ezeréves „szülőhazát”. De nemcsak 
ellehetetlenített életük roncsait viszik ma-
gukkal a szekéren, hanem egy súlyos csa-
ládi titkot is a szívükben. 

Ilon mélyre, nagyon mélyre temeti a 
titkot és a múltat, évtizedekig nem beszél 
róla. Sem a lányának, sem az unokájának, 
Amandának, akit egyébként nem is érde-

kel a család története, nem 
akar tudni a múltról, lázad a 
hagyományok ellen. Sikeres, 
jól kereső közgazdászként 
csak a jelenben, és csak a pil-
lanatnak él. Aztán a városz-
széli villa mellett lakópark 
nő ki a földből, új emberek 
érkeznek, új ismeretségek 
kötődnek, új barátságok szö-
vődnek, kizökkentve Aman-
dát megszokott, uniformizált 
életéből. Egy napon rádöb-
ben, milyen keveset tud Ilon 
mamáról, a családjáról és önmagáról is. 
Most már kész meghallgatni nagyanyja 

történetét. És akkor Ilon 
mama mesélni kezd. Fel-
támad a múlt, megeleve-
nednek az emlékek, ame-
lyeknek a nyomába eredve 
Amanda nemcsak a család 
békéjéhez nélkülözhetet-
len igazságot, hanem a 
szerelmet és a saját jövőjét 
is megtalálja.

Sorsfordító történelmi 
események, legendák, ha-
gyományok, egy család 
több generációjának év-

századon átívelő megindító és elgondol-
kodtató históriája.

könyvajánló

Bauer Barbara: Porlik, mint a szikla
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c I V I L E K

A Bukovinai Székelyek Országos Szövet-
sége január 5-én, Bonyhádon tartotta kül-
döttgyűlését. A gyűlés előtt Kismányokon 
emlékező szentmise és koszorúzás volt a 
Mádéfalvi veszedelem 256. évfordulója 
alkalmából. A küldöttgyűlés a protokoll-
nak megfelelően zajlott. Illés Tibor ismét 
elnöknek választották a küldöttek. A Bá-
taszéki Székelyek Baráti Köre évek óta 
szervezi január 26-ára, vagy ahhoz közel 
eső hétfőre (idén január 27-én) taggyű-
lését, így emlékezve dr. Németh Kálmán 
születésének napjára. Egyúttal emlékeznek 
szüleikre, rokonaikra és mindazokra, akik-
nek köszönhetik, hogy itt vannak, hiszen 
a jövőnk a múltban rejlik. Mély főhajtással 
emlékeztek dr. Németh Kálmán mellett a 
híres-neves és névtelen emberekre, széke-
lyekre. A városi könyvtárnál megkoszo-
rúzták a józseffalvi plébános emléktábláját, 
majd a polgármesteri hivatalban folytatták 
a taggyűléssel egybekötött összejövetelt. 
Kismődi István a baráti kör elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, Illés Tibort, a 
szövetség elnökét és dr. Bozsolik róbertet, 
városunk polgármesterét. Az elnök úr a 
napirendi pontoknak megfelelően ismer-
tette az elmúlt év történéseit. A 2019-es 
év is bővelkedett rendezvényekben, sike-
res, gazdag eseményekben. Mi jól éreztük 

magunkat – folytatta a beszámoló Kismődi 
István, együtt voltunk, ezért vagyunk ba-
ráti kör. A ránk maradt, örökölt hagyomá-
nyokat illik tiszteletben tartani és tovább 
adni. A számviteli jelentés alapján a kör 
pénzügyi helyzete stabil. A Bátaszéki szé-
kelyek Baráti körének 30 éven keresztül 
alapító elnöke volt kismődi István, aki 
leköszönt posztjáról. Megköszönte a tag-
ságnak a feléje irányuló bizalmát. Nemes 
és dicső feladat ez a tevékenység a sok fáj-
dalommal és örömmel együtt. A székely-
ségért tette a székelységgel együtt, de elég 
volt. Egy kicsit hátrébb húzódik, átadva 
a teret a fiataloknak. Következett a sza-
vazás. A tagság az előzetes jelölés alapján 
elnöknek Molnár Pétert választotta. Veze-
tőségi tagok lettek csiki Béla, Erős János, 
Illésné Erős ágnes, Kis Lajos, Kismődi Ist-
ván, Papp Vilmos, Szabó Éva és Tihanyiné 
Kismődi rita. Az újonnan megválasztott 
elnök megköszönte a tagság bizalmát, élni 
fog vele és nem visszaélni. Folytatni fogja 
a 30 éve elindított nemes, de nehéz mun-
kát úgy, mint elődje tette a székelyekért, a 
székelyekkel. Ezt csak együtt lehet véghez 
vinni a népcsoport megmaradásáért és 
gyarapodásáért. Sok munka vár a báta-
széki székelyekre – mondta az elnök, majd 
ismertette a közelebbi 2020-as terveket. 

A felsorolt programokhoz hozzá jön még 
a városi rendezvényeken való részvétel is. 
Természetesen minden felkérésnek eleget 
tesznek, ahol képviselhetik a bátaszéki szé-
kelyeket. A taggyűlésen szót kért Illés Ti-
bor, a szövetség elnöke. Méltatta Kismődi 
István munkásságát, gratulált az újonnan 
felállt vezetőségnek, és egyben kitartó, si-
keres munkát kívánt. Dr. Bozsolik róbert 
is megköszönte a kör munkáját és Kismődi 
István 30 éves tevékenységét. Továbbra is 
számít a város a székelyek munkájára. A 
székelyek házával kapcsolatban ismertette, 
hogy a városvezetés beadott minden szük-
séges iratot, kérvényt, a döntés most már a 
kormány kezében van. Illés gáspár is szót 
kért. Elismeréssel szólt az elmúlt 30 évről, 
és javasolta Kismődi Istvánt tiszteletbe-
li elnöknek, melyet a tagság egyhangúlag 
meg is szavazott. Váci Mihály Nem elég 
című versével gratulált, és sikeres munkát 
kívánt az új vezetésnek. A Székely himnusz 
eléneklésével zárult a taggyűlés.

Lapzárta után zajlott a székelyek két far-
sangi rendezvénye, február 22-én a Székely 
disznóvágás, február 25-én Húshagyati bál. 
Az előzetes jelentkezések alapján bíznak a 
szervezők a sikeres lebonyolításban. idén is 
lesznek finom ételek-italok, és a jó kedvből 
és vidámságból sem lesz hiány.       Erős János

TAGGYűLés VÁLAsZTÁssAL
b á t a s z é k i  s z é k e l y e k  b a r á t i  k ö r e 

kösZöNETNYILVÁNíTÁs
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget Mindenkinek, 

aki adója 1%-ának felajánlásával 2019-ben segítette 
a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestületét.

kérjük, hogy lehetőség szerint 2020-ban is támogassa 
adója 1%-ával szervezetünket!

Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete
Székhely: 7140 Bátaszék, árpád u 13. 

Adószám:19228345-1-17
Bankszámla szám: 71800288-10108090

MEGHÍVÓ

A BÁTASZÉKI FELVIDÉK NÉPTÁNC EGYESÜLET
2020. MÁRCIUS 10-ÉN, KEDDEN,

1730-TÓL A PETŐFI SÁNDOR 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN TARTJA ÉVES 

KÖZGYŰLÉSÉT.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 
SZERETETTEL VÁRUNK.

BFNE elnöksége
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2020. 02. 16-án tartotta tisztújítással egy-
bekötött közgyűlését a Bátaszéki Horgász 
Egyesület. Immár hagyományosan a pol-
gármesteri hivatal adott otthont az ese-
ménynek, melyre közel 60 egyesületi tag 
látogatott el. A megszokott arcokon túl jó 
volt látni, hogy egy-egy új tag is tisztele-
tét tette a rendezvényen. Az ilyenkor szo-
kásos beszámolókon túl alkalom nyílt a 
horgászok részéről az aktuális szabályok, 
problémák és megvalósítandó tervek meg-
beszélésére is, ami miatt fontos a minél 
magasabb számú megjelenés. 
Krista gábor leköszönő egye-
sületi elnök beszédében tájé-
koztatást adott nem csupán 
az elmúlt évről, hanem az 5 
éves ciklusról is, ahol számos 
fontos dolog történt melynek 
eredményeképp ma, a bá-
taszéki horgászok kulturált 
környezetben, festői tájon hó-
dolhatnak kedvenc szenvedé-
lyüknek, a horgászatnak. Az 
ide vezető út bár rögös volt, 
és gyakran átugorhatatlannak 
tűnő akadályok nehezítették, 
az eredmény mindenképp 
megérte a befektetett ener-
giát. Számos vállalkozó, ma-
gánszemély sok munkája eredményeképp 
létrejött az évekkel ezelőtt még csak áhított 
cél, a mai Wienerberger bánya tavi horgá-
szat. A jövő nemzedékének feladata, és er-
kölcsileg kötelessége is a természeti értékek 
fenntartása és megőrzése. Az elnök kifej-
tette, hogy a terület gondozása, fejlesztése 
komoly munkát, szervezést, és nem utolsó 
sorban pénzt igényel. Egy-egy társadalmi 
munka alkalmával tapasztalható, hogy 
rendre a megszokott csapat áll rendelke-
zésre. A már hajlott korú segítőkön kívül 
csak kevés fiatal ér rá az ilyen alkalmakon. 
A leírtak miatt egyre több munkára kell 
vállalkozót és többletpénzt fordítani. A tó-
parton körülbelül 200 facsemete lett ültet-
ve, melyek nagy része megeredt, és néhány 
év múlva már árnyékot adhat a hőségben 
kilátogató horgászoknak. A tó körül pa-
dok lettek elhelyezve, a halőr bódé előtt 
asztal nyújt lehetőséget kirándulóknak, 
horgásznak egyaránt. A halőrzés évről 

évre kardinális probléma, melyet meg kell 
oldani. Az egyesület vezetőin kívül néhány 
társadalmi halőr segíti munkánkat, akik 
több esetben keveredtek összetűzésbe a 
horgászokkal. Halőrök részéről türelemre, 
horgászok részéről együttműködésre, és a 
szabályok maradéktalan betartására van 
szükség a békés, gondtalan horgászathoz. 
Az elnök utolsó gondolataiban bejelentette 
visszavonulását. Munkáját megköszönve 
további boldog, halfogásban bővelkedő 
nyugdíjas éveket kívánunk! Péter géza 

titkár beszédében tájékoztatta a tagságot 
a horgászok létszámról, fogási adatokról, 
amely az elmúlt évekhez képest jól alakult, 
az immár teljes szezont maga mögött tudó 
tóval együtt. Az egyesület stabilan 500 fő 
felett van, a kedvezményezett korú idősek-
kel és gyermekekkel együtt pillanatnyilag 
575 horgászt számlál. A halfogások a bá-
nyató esetében 24-25 mázsa körül alakul-
tak, melynek nagy része ponty, de szép 
számmal fogtak fehérhalat és csukát is a 
tagok. A telepítések a fogások arányában, 
és a halgazdálkodási tervnek megfelelően 
megtörtént és folytatódnak is a jövőben. 
Egyesületünk életében két meghatározó 
rendezvényt is siker koronázta, a Kirá-
lyi gasztronómiai estet, és az egyesületi 
horgászversenyt egyaránt. Előbbin kitű-
nő ételekkel voltunk jelen, utóbbi magas 
részvétellel, kiváló hangulatban telt el. 
Egyesületünk 2019-től az önkormányzat 
által kiemelten támogatott egyesületté vált, 

így jelentősen csökkentek terheink, illetve 
bővülnek lehetőségeink. Köszönet érte! 
Egyesületünk gazdaságilag is szabályosan 
működött, tájékoztatta a tagságot Tarjányi 
Jánosné ellenőrző, illetve Kisagócsi Tibor 
fegyelmi bizottsági elnök. Fegyelmi vizs-
gálat egy esetben történ horgásszal szem-
ben. gecse Lajos meghívott TOHOSz el-
nök is méltatta az egyesület gazdálkodását 
és törekvéseit, majd tisztújításra került sor. 
A jelölő bizottság nevében gálosi József 
ismertette a jelölteket, melyet a közgyűlés 

egy értékelhetetlen szavazat 
mellett egyhangúan elfoga-
dott. Eszerint a vezetőség új 
összetétele: Vad Jácint elnök, 
Péter András alelnök, Péter 
géza titkár, Márton Istvánné 
gazdasági vezető, csáki Nor-
bert, Márton István, Papp 
István, Péter zoltán, csendes 
József vezetőségi tagokkal 
folytatja a munkát. Felügyelő 
bizottságunk tagjai: Tarjányi 
Jánosé elnök, Kosztelnyik 
Mihály, Takács István, össze-
tételben, míg fegyelmi bizott-
ság Vavrek Károly elnök, Deli 
József és Mikó István tagok-
kal végzi munkáját. Néhány 

gondolat az előttünk álló horgászszezon-
ra: A tópartra mentőgyűrűk kihelyezését 
tervezzük, melyek jól hozzáférhető helyen 
lesznek kitéve, hogy az esetleges vízbeesés-
kor elkerüljük a tragédiát. Minden jóérzé-
sű ember vigyázzon ezekre az eszközökre, 
életet menthetnek! A tóban továbbra is 
tilos a fürdőzés!! Halőreinkhez hivatásos 
halőr fog csatlakozni, aki ellenőrzéssel, és 
mentorálással fogja segíteni munkánkat. 
Vezetőink közül is többen különböző hal-
gazdálkodást és halőrzést célzó képzések-
re jelentkeznek a közeljövőben. Az adók 
1%-os felajánlását továbbra is tisztelettel 
várjuk! Adószámunk: 19954622-1-17. Fi-
gyelem a fogási naplót február végéig le 
kell adni! Egyesületünknek továbbra is a 
„zöldház” alatti horgászbolt a hivatalos 
partnere! A bányató csak bátaszéki egye-
sületi tagsággal horgászható. Halfogásban 
gazdag, eredményes szezont kívánok!  

Péter András H.E. alelnök

TIsZTÚJíTÁs A köZGYűLésEN

c I V I L E K

b á t a s z é k i  h o r g á s z  e g y e s ü l e t
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Mert némák maradunk. Némák, bármit 
látunk, hallunk. Hiába tudjuk, ismerjük a 
szabályt. Mert szabályok vannak az élet-
ben, csak már nem óhajtjuk felismerni, 
még kevésbé alkalmazkodni a szabályok-
hoz. Kényelmesebb, lazább minden, ha 
akadály, kétely felmerülése nélkül vesz-
szük az élet útján a kanyarokat. A másik 
véglet sem sokkal szerencsésebb, mert ha 
mégis figyelembe veszed a szabályt, már 
ki lógsz a sorból. No, akkor akadályt képe-
zel, megmosolyogni valónak tartanak. El-
tekintünk minden oda nem illő, helytelen 
dolog felett. Észrevesszük ugyan még, de 
nem teszünk, nem szólunk ellene. Némák 
vagyunk, szinte mindenben. Van, amiről 
nem szól szabály, de a jóérzés diktálhatna. 
De nem diktál.

TELJESSÉg IgÉNyE NÉLKÜL. csak 
néhány terület érintése.

Továbbra is bekapcsoljuk a televíziót, 
akkor is, ha a beszélgetések úgy zajlanak, 
hogy a riporter és a riport alany egymás 
szavába vágva beszél a legelemibb sza-
bályok betartása nélkül. Ma már csak 
a múltba révedés ad tartást, – amikor a 
színészek, riporterek, valaha színvonalat 
képviseltek, tanítottak utat mutattak, – ez 
ma már csak ritkán lehetséges. rácáfolha-
tunk Kölcsey által feltett kérdésre… régi 
kor árnya felé visszamerengni mit ér?”… 

– hát, gyógyulni, megéri. Abba fáradunk 
bele, hogy mindent lehet. Nincs akadály. 
Voltaképpen nem kéne csodálkozni hisz 
a szabályt már a paradicsomban áthágtuk. 
Tényként kezelhetjük, hogy korántsem 
jártunk végig minden utat, sem morálisan 
sem szellemileg mégis kilépünk a szabá-
lyozó korlátok közül.    Hogy hol és mikor? 
Szinte mindenhol és mindenkor. Most az 
az elfogadott és remekül szórakoztató, ha 
a trágár beszéd zeng, és a szereplő min-
den további nélkül szemrebbenés nélkül 
letolja a nadrágját. Sütnek, főznek tűsar-
kú cipőben, fazékba lógó hajjal azokban 
a főzőműsorokban ahol tanítani, kedvet 
adni hivatottak. Korábban azt gondoltuk 
itt is van szabály. Kötény, fejedre kendő. 
Annak rendje módja szerint, szabályok 

által terelgetve, ehető ételeket gyártani. 
És mindezt tanító jelleggel. hisz annak 
szánják. Hozzászokott az emberiség a bű-
nügyekhez. Mert ömlik, mert zúdul ránk 
a végzetes, szörnyű események tömkelege, 
televízióban, filmekben. A megszokás ne-
gatív eredményeként nő az ingerküszöb, a 
szörnyű már nem is annyira szörnyű. Ar-
ról ritkán esik szó, hogy az életben szép és 
csodás dolgok is történnek. Mi magunk is 
elkövetünk jó pár hibát. Indokolatlanul ki-
vágunk fákat, Torzóvá tépjük a gyümölcsöt 
hordozó fát is, a huzalok drótok, oszlopok 

helyét biztosítva. Aztán nyeljük a port, az 
ólmot, a kipufogógázt. Permetezünk, min-
dent és mindenhol. utat, mezőt, elárasz-
tunk. Mindent vegyszerrel! Biztos, hogy jó 
ez így? Égetünk gumit, ruhát, tornacipőt, 
majd rettegünk attól, hogy ennek követ-
kezménye lesz. csak a Jóisten tudja, miben 
bízunk. Elviselhetőbb lenne minden, de fő-
leg hétköznapi életünk, ha betartanánk né-
hány aranyszabályt. Ha nem tolakodnánk 
szemérmetlenül ajtón át, buszba be. És ha 
már felkerültünk egy járműre, nem kime-
revedett szemmel bámulunk ki az ablakon, 
csakhogy átadni ne kelljen a helyet, vagy 
nehogy a táskának ne legyen külön ülő-
helye. Érdemes megfigyelni a férfiak, deli 
legények szabálytu datát, viselkedési kul-
túráját. a tömegközlekedési eszközökön. 
Fáradtak, felállni nem tudnak Elcsigázot-
tak. A közlekedési morál egy egész külön 
tanulmányt megérdemelne. A higgadt, ud-
varias, megértő autóvezető szükségeltetne, 
helyette a mutogató dudáló, dühödt ember, 
aki megnyilvánul. Lenne szabály számos 
más helyen is, például a templomi viselke-
dés terén. már ha oda beléptünk szabad el-
határozásból, akkor be kéne tartani a hely 
viselkedés kultúráját. Oda nem kellene vi-
zes üveggel, kólás üveggel érkezni, helyes 
kis rövidnadrágban. Időnként kortyolgat-
ni. Még egy gyereknek sem kell enni, inni. 
a szertartás alatt. 45 perc alatt, egy ember 
nem hal se szomjan, se éhen. A telefon sem 
kell. Olvastam valahol, „kapcsold ki nyu-
godtan. Ha Jézus hív, nem mobiltelefonon 
teszi.” Továbbá: csodásak a menyasszonyok. 
ám a fehér ruha feltételez némi visszafo-
gottságot és nem tévesztendő össze egy 
báli belépő övig dekoltált csodájával. Majd 
a bálban, a mulatságon, de a hely kötelez. 
Mértéktartásra is. Hol illik beszélgetni, hol 
nem? Parázs vitát indíthatna el a kérdés. 
Sok kérdés igényelne felülvizsgálatot a té-
mában. Itt vallom az is vétkes, aki mindezt 
eltűri a jobbító szándék igénye nélkül, kö-
zönnyel halad tovább. Nem célom negatív 
dolgokról értekezni, teszem mégis, mert 
mint mindenkinek, nekem is nehéz a sza-
bályok betartása mindig és mindenütt. De 
ha az cél, hogy ha embernek születtünk, 
akkor emberként szeretnénk távozni, tart-
suk és tartassunk be alapvető életrendező 
szabályokat.                                     Müller Zsuzsa

é l e t Ú t r a v a l ó

„VéTkEsEk köZT CINkOs, AkI NéMA”
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öRök TéL – FILMVETíTés

c I V I L E K

Az egyesület februári programjában egy 
ősszel tett ígéretét váltotta valóra: filmve-
títésre invitálta tagságát. Az Országgyűlés 
2012-ben nyilvánította november 25-ét a 
Szovjetunióba elhurcolt magyar politikai 
rabok és kényszermunkások emléknap-
jává. Az örök tél című filmalkotás méltó 
emléket állít a 250 ezer elhurcoltnak, túl-
élőnek és áldozatnak egyaránt. A szom-
szédos Szekcsőről indul a film történése 
1944 decemberében, a szovjet katonák 
összegyűjtik az asszonyokat, köztük a 
film főszereplőjét, Irént is elviszik egy kis 
munkára: kukoricát törni. Az első döb-
benet, amikor a szántóföldeken átgyalo-

golva a bajai vasútállomáson meglátják 
a marhavagont. Az ukrán munkatábor-
ban pedig megkezdődik a földi pokoljá-
rás. Nehéz bányamunka, gyenge ellátás, 
életveszélyes zimankó és kosz, leselkedő 
fertőzések. Az egyre fogyó remény, a vé-
get nem érő szenvedés nyomán Irén is 

elveszti élni akarását, mígnem egy mun-
kairányító pártfogásába veszi, és megta-
nítja neki a túlélés szabályait. A szívbe-
markoló történet a színészi teljesítmény, 
a történetvezetés módja, az alkotók nem 
szenzációhajhász, szerény profizmusa 
révén válik a néző számára is átélhető él-
ménnyé. Azokról szól a film, akik átélték 
e borzalmakat, arról a százezer magyar-
ról, akik sosem tértek haza. Kissé meg-
késett, csendes lélekharangként a hallga-
tás hosszú évei után. Köszönjük a gulág 
Emlékbizottságnak, hogy létrejöhetett 
támogatásukkal ez a film, és hogy rendel-
kezésünkre bocsátotta a kópiát.             ESJ

német nemzetiségi  egyesület

Február végére régi műszaki probléma látszik megoldódni az általános 
iskolában. Már szinte a 2011-es átadás után azonnal komoly gondok 
adódtak az iskola D épületének ajtóival. Az észszerűtlen takarékosko-
dásból fakadó nem megfelelő anyagválasztás miatt az épületben talál-
ható ajtók, melyeket egy mohácsi alvállalkozó készített, szinte mind-
egyike tönkrement. A felmerülő problémát az iskola vezetése azonnal 
jelezte az akkori fenntartó, majd üzemeltető – Bátaszék Város önkor-
mányzata felé – érdemi változás azonban nem történt. (Az évente ösz-
szehívott, a helyszínen tartott megbeszélés, melyen a szakértők újra és 
újra konstatálták, hogy az ajtók bizony tönkrementek, természetesen 
nem számítanak annak.) A fenntartóváltást követően továbbra is ke-
reste az iskolavezetés a megoldást az elhúzódó problémára. A város és 
a Szekszárdi Tankerületi Központ többször egyeztetett a témában, de 
a meglehetősen tetemes költségek megosztásában nem sikerült meg-
egyezniük. A probléma megoldása egyre égetőbbé vált, elég, ha arra 
gondolunk, hogy a város minden nagyobb reprezentációt igénylő ren-
dezvényét az általános iskola aulájába szervezi, és nemrégtől akad olyan 
egyesület, aki az eredetileg oktatási célra épült épületrészt zenés-táncos 
rendezvény megtartására szolgáló szórakozóhelynek képzeli. Az utóbbi 
évek fokozott igénybevétele miatt már a városi rendezvények megtar-
tása is veszélybe került az ajtók nem megfelelő állapota miatt. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy az említett probléma hamarosan megoldó-
dik. A Szekszárdi Tankerületi Központ jóvoltából az elmúlt napokban 
kicserélésre került az iskolaépület 7 ajtója, melyek tartós fém erősítéssel 
és erősebb pántokkal kerültek legyártásra. A cikk írása idején a mun-
kálatokból már csak az elektromos tűzjelző rendszer visszakötése van 
hátra. A beruházás összköltsége meghaladja a 10 millió forintot.       MI

Mozogni jó! 
Ha szeretnéd, hogy gyermeked jó  

koordinációs készséggel rendelkezzen, 
és a mozgását fejlesszük,  
jelentkezz csapatunkba!  

Várjuk az óvodás korú gyermekeket a 
Best Street Team ovis csoportjába  
minden szerdán 16.30-17.30-ig  

a Kossuth utcai oviba! 
 

Bővebb információ: 20/476-6541 

FELÚJíTÁs – NYíLÁsZÁRóCsERE 
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régen farsang idején a fonóházakban min-
den este zajlott valamilyen vidám esemény, 
énekeltek, játszottak. Jellemzője ennek az 
ünnepi időszaknak, hogy a hétköznapi élet-
től eltérő dolgok történhetnek, felbomolhat 
a szokásos rend. Ahogy ilyenkor monda-
ni szokták: „A feje tetejére áll a világ.” Úgy 
döntöttünk, hogy a farsangi időszak az 
óvodánkban a február 10 és 14-e közötti 
hét lesz és „feje tetejére áll a világ”. Minden 
napra készültünk a gyerekeknek farsangi 
tevékenységgel, meglepetéssel, zenével és 
tánccal. Kedden színházi előadást láthattak a 
gyerekek az aulában, a Hangoló zenés gyer-
mekszínház Varázslatos hangszerek című 

előadását nézték a gyerekek. Megismerked-
hettek különféle hangszerekkel, állathan-
gokat utánozhattak. A gyerekek nagyon él-
vezték. Szerdán a németes csoportokba járó 
gyermekek és óvodánk német nemzetiségi 
tánccsoportja közös táncbemutatót tartott. 
A műsor végén mindenkit táncba hívtunk 
és megtáncoltattuk óvodánk apraját-nagy-
ját. csütörtökön újra vendégeink érkeztek, 
ezúttal Mohácsról. Az aulában összegyűlt 
gyereksereg megnézhette, milyen viseletda-
rabokból áll a busók hagyományos öltözete, 
táncolhattak délszláv zenére, majd 11 órakor 
elindultunk a már hagyományos télűző fel-
vonulásunkra, és kereplőkkel, trombitákkal, 

egyéb zajkeltő eszközökkel vonultunk végig 
városunk főutcáján. A hét lezárásaként pe-
dig következett pénteken a hagyományos 
farsangi mulatság. A gyermekek már reggel 
jelmezben érkeztek, és egész nap tartott a dí-
nom-dánom. 10 óráig mindenki a csoport-
jában mulatott, utána pedig az aulában foly-
tatódott a délelőtt, ahol élőzenére rophatta 
mindenki a táncot. A zenét Hazadi Béla szol-
gáltatta. A közös tánc után újra mindenki a 
csoportjában folytatta a mulatságot egészen 
délutánig. Elmondhatjuk, hogy egy nagyon 
tartalmas, színes hetet zárhattunk, ahol gyer-
mek, pedagógus, és szülő is egyaránt nagyon 
jól érezte magát.                    Szabóné Béda Anita

O K T A T á S

FARsANG VAN, FARsANG VAN... 
Farsangi projEkthét az óvodáBan

o v i s  h í r e k

Dorottya-nap 
az általános iskolában

„A mai gyerekeknek teljesen természetes, 
hogy 6-7 éves koruktól iskolába járnak. 
De vajon ez mindig így volt?  A hajdani 
diákoknak is éppen úgy kellett tanulniuk, 
felelniük, az órákra készülniük, dolgozatot 
írniuk, mint a mostaniaknak?  Milyen le-

hetett a tananyag? Milyenek a tankönyvek? 
Mai összeállításunkban megpróbálunk 
képet adni arról, hogy 500 évvel ezelőtt, 
Kanizsai Dorottya korában, vajon hogy is 
nézett ki mindez.” Ezzel a bevezetővel kez-
dődött az idei esztendőben az immár ha-
gyományossá vált Dorottya-napi ünnepség 
a Bátaszéki Kanizsai Dorottya általános 
Iskolában.  A műsor irodalmi-történelmi 
részében egy időutazás részesei lehettek a 
tanulók, amelyben egy „időkapu” segítsé-
gével bepillantást nyerhettek a 15-16. szá-
zad nevelési, oktatási rendszerébe. Többek 
között azt is megtudhatták, hogy ebben 
az időben csak a gazdag polgárok és a ne-
mesek gyermekei tanulhattak iskolában, 
csak a fiúk, és mindezekért természetesen 
fizetni kellett. A lányok – kizárólag elő-
kelő nemesek lánygyermekei – egy-egy 
nemesasszony udvarában nevelődhettek, 

okosodhattak. A közönség megismerhette 
a gergelyjárás szokását, melyben nagyobb 
diákok toboroztak „újoncokat” az isko-
lába, valamint adományokat gyűjtöttek a 
tanítónak. A fiúk a vívást gyakorolták, a 
lányok a körtáncot. Az irodalmi műsor zá-
rásaként pedig a régi és a modern kor ifjai 
közösen „bulizhattak”. A műsorban az is-
kola 8.b, 8.c, 6.b,6.c és 4.b osztályos tanulói 
közreműködtek. Mészáros István igazgató 
úr ünnepi beszéde után iskolánk tehetsé-
ges diákjai, művészeti csoportjai léptek 
színpadra. Az Alapfokú Művészeti Iskola 
tánctagozatának alapfok 1-2. évfolyama, 
alapfok 2. korcsoportja, valamint a 3. kor-
csoportból Szilágyi Patrícia Dóra és Káldi 
Enikő mutattak be koreográfiákat, felké-
szítő tanáruk Hitter zsolt. A művészeti 
iskola hangszeres tanulói közül színpadra 
lépett Bucher Nóra – Elekes Imre Máté 

d o r o t t y á s  h í r e k

dorottya szerepében Bárdos Bianka
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– Lisztes Levente – Pesti Sára – Schroth 
Márta alkotta klarinét-kvintett; Jagicza 
Mónika furulyán, Pesti Sándor trombitán 
és Vida-Szaksz Lili gitáron.

Bukovinai székely dalokat adott elő 
Molnár Pál hegedűn, őt felkészítő tanára 
ördög gabriella kísérte brácsán. Fellépett 
a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület 
utánpótlás csoportja gömöri táncokkal, 
valamint a Heimat Német Nemzetiségi 
Tánccsoport utánpótlás és ifjúsági cso-
portja is. Különféle vetélkedők és verse-
nyek eredményeinek hirdetésére is sor 
került. A „Kanizsai Dorottya nyomában” 
című vetélkedő eredményeit Doszpod 
Judit könyvtárosunk, míg a történelmi 
vetélkedő eredményeit Mészáros István 
igazgató úr ismertette. A Dorottya-napra 
kiírt rajzpályázat díjazottainak Bátki Eri-
ka és Dózsa-Pál Tiborné tanárnők adták 
át a jutalmakat. A Megyei Diákolimpiai 
Úszóverseny, valamint a Karate Országos 
Diákolimpia eredményeit Jánosi Klaudia 
tanárnőtől tudhattuk meg. Végül, de nem 
utolsó sorban a II. géza gimnázium által 
szervezett géza-tusán, a német levelezős 
verseny döntőjébe jutott két tanulónak, 
Magyar gergőnek és Molnár Pálnak (7.c 
osztály) gratulálhattunk. Az ünnepi műsor 
az iskola énekkarának fellépésével zárult, 
akik A valahol Európában című musical-
ből énekelték el A zene az kell című dalt. 
Köszönjük a felkészítő tanároknak, a fel-
lépőknek, az irodalmi műsor szereplőinek 
kitartó és lelkes munkáját, a volt és jelenle-
gi kollégáknak a támogatást, türelmet, és a 
kellékek előállításában nyújtott segítséget.   
Pestiné Kunos Boglárka

Farsang
A farsangi rendezvények folytatásaként, 
délután az aulában a felső tagozatos ta-
nulók osztályonként, ismét fergeteges 

műsorral szórakoztatták egymást és a 
szülőket. Már hagyományosan a beválla-
lós osztályfőnökök a gyerekekkel együtt 
– időt és energiát nem sajnálva –, humo-
ros jelenetekkel készültek e jeles napra. 
Láttunk vadnyugati jelenetet, villanást 
fantasztikus filmek világából, indián tör-
zsi táncot, reklámfilmes bemutatókat, hu-
moros párbeszédet dal formájában, egy 
hihetetlen szinkronúszást a szárazföldön, 
az élet nagy jeleneteit és tanúi lehettünk 
egy lázadásnak az öregek otthonából. A 
nap az ebédlőben megrendezett farsan-
gi diszkóval és az elmaradhatatlan tom-
bolasorsolással zárult. 

Az alsó tagozatos farsang a létszám mi-
att a tornacsarnokban zajlott szombaton 
délután. A szülők fáradságot, időt nem 
sajnálva nagyon érdekes jelmezeket készí-
tettek. A szülői munkaközösség tagjainak 
nem kis fejtörést okoztak, hogy ki tudják 
választani az évfolyam öt legötletesebb jel-
mezét. Az alsó tagozatos osztályok közül a 
2.a, 2.b, 3.a és a 4.b osztály szórakoztatott 
bennünket kis zenés-táncos bemutató mű-
sorukkal. Nagy sikert arattak osztályaink. 
Köszönjük az osztályfőnökök, tanító né-
nik remek felkészítését. Ezután pedig estig 
a tánc következett, és az elmaradhatatlan 

tombolasorsolás, melyen nagyon sok érté-
kes nyeremény talált gazdára. Köszönjük 
a szülőknek, a bátaszéki vállalkozóknak, 
boltoknak a sok-sok értékes ajándékot, fel-
ajánlást, amivel sikeressé tették a farsangi 
mulatságunkat. 

kanizsai Dorottya nyomában
Az iskolai könyvtár szervezésében zajlott 
a Kanizsai Dorottya udvarában nevelked-
tem vetélkedő. A témáját Takáts Sándor 
tanulmánya adta, melyben Kanizsai Do-
rottyáról és unokahúgáról, Orsolyáról írt: 
„Egész sereg ifjút és lányt neveltek udva-
rukban, akik róluk vettek példát…” A 3–6. 
osztályosok (összesen 33 diák) két-három 
fős csapatokban oldották meg a feladato-
kat. Elképzelhették a 16. századi esemé-
nyeket, és a főúri nevelést is. A résztve-
vők bemutatták az iskola névadójának 
életéről szerzett ismereteiket, az illem-, a 
zenei tudásukat, a háztartásvezetésüket, 
a kézimunkázásukat és a testedzésüket. 
A legjobban felkészült csapatok oklevelet 
vehettek át „kiválóan megfelelt” értéke-
léssel. Péter Anna, schroth Márta (4. c), 
Fülöp Lilla, kollár Lilla, Péter Dorka (4. 
b), Molnár Minka, Takács Rebeka (4. c), 
Bóta Gréta, storcz Jázmin (3. b), Bozso-
lik sarolta, storcz Boglárka (6. c), Mol-
nár Erna, Nagy Dóra, Puskás Donát (5. 
c), Puskás Vencel, szabó Anna, Varga 
Dorina (5. c). 

Jutalmul egy levéltári kalandozás vár rá-
juk Szekszárdon, a Vármegyeházán. (DJ)

Dorottya-napi rajzpályázat
Az idei évben Dorottya napra a tanulók-
nak maszkokat kellett tervezniük, készí-
teniük. A pályázók készíthettek a való-
ságot bátran torzító, redukáló, kifejező 
busó vagy törzsi maszkokat, tervezhettek 
fejdísszel kiegészített dekoratív, ünnepé-
lyes, gazdagon díszített velencei álarcot, 
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és kitalálhattak egy-egy témára, 
tartalomra (Pl. éjszaka-nappal, 
tűz-víz, évszakok, tenger…) 
épített maszkokat. A zsűrinek 
körülbelül 500, igen változatos 
és ötletes pályamunkából kellett 
kiválasztania évfolyamonként 
a legjobbakat. Az értékelés leg-
fontosabb szempontjai az egyéni 
ötlet, kifejezőerő, a forma tuda-
tos felépítése és a kidolgozottság 
minősége voltak. Több rajzos 
osztály tanulónként 2-3 mun-
kát is beadott. örültünk annak 
is, hogy a nem rajzos osztályok 
is bekapcsolódtak a munkába. 
Sokféle eszközzel, technikával 
oldották meg a feladatot a pá-
lyázók. Síkalkotáshoz használ-
tak temperát, olajkrétát, grafikai 
eszközöket. A térbeli művek pa-
pírmasé technikájával, különbö-
ző tárgyakat összeépítésével és 
agyagból készültek. köszönjük 
a Bátaszéki Polgármesteri Hi-
vatalnak, az iskolánk vezetésé-
nek és a Ciron Papírboltnak a 
jutalmazáshoz nyújtott anyagi 
támogatást.

Díjazottak
1.a nem rajzos: Braun Noémi, 
Pesti ábel, Szabó Lili Panka. 1.b 
rajz: Farkas Ada, Sztojka Amira 
rubina. 2.b: Felkert Lara, Loska 
Leila, Vörös Botond, Janács ár-
pád, gőbő Edina. 2.osztály (nem rajzos): 
ráti áron 2.a, Molnár Dániel Bence 2.c, 
Hegyesi Dávid 2.c. 3.a: Péter Panna, Péter 
gábor. 3.b nem rajzos: Botos Bence. 3.b 
rajzos: Kiss Annabella, Demény zoltán, 
Storcz Jázmin, ricza Ivett, Molnár And-
rea, Márton Aliz. 4.b rajzos: Fülöp Lilla, 
Janács Mihály, Péter Dorka, Pesti Sándor, 
Vida- Szaksz Luca, Szabó Barna. 4.c nem 
rajzos: Barna Lívia, Heberling Dániel, Ho-
rák Merse zoárd, Hauwasser Menyhért. 
5.b: Liebhauser zsóka, Ogunson- Bonnyai 
zsaklin Maja, Matzkovics Adél, Berlinger 
Noémi, csillag Nóra, Ogunson- Bonnyai 
Emese Tália. 6.b: Bogdán réka, Babos 
Dominika, Vida- Szaksz Lili, Marinkovics 
Lili, Fábián Lídia, Huitz Eszter. 7.b: Szil-
ágyi Szabolcs, Sárközi Eugénia, Kiss Ing-
rid, Patonai Laura, Szilágyi Patrícia. 7.a: 
Pankovics Flóra. 8.b: Kósa réka, Papp 
zente, grill István zoltán, Dér Krisztina, 
csillag Nikolett.

Grafika – festészet
1-2. osztály: Bihari Jázmin 
Mia 1.a, Fábián Lilla 2.b, Kö-
könyei-Tóth Barnabás 2.c. 3-8. 
osztály: Bekő Bence 4.a, Hegye-
si Norbert 6.a, Kis Lia Liána 6.a

Dorottya-napi 
tanulmányi versenyek 

eredményei

Művelődéstörténet
Hetedik osztály: 1. Köbli ág-
nes, Kiss Ingrid 7.b. 2. Nagy-Já-
nosi Botond 7.c. 3. ruppert 
Edmond, Süli Alex, Fábián 
rómeó 7.a. Nyolcadik osztály: 
1. gerencsér csobán, Ludwig 
ramón, Matzkovics Milán 8.c. 
2. Feri Izabella, Papp zente, 
Szikszai Tímea 8.b

Asztalitenisz
2020. január 23-án tartották 
meg a Baktai Horfer serleg 
asztalitenisz versenyt, amelyet 
Kékesi János emlékére rendez-
nek meg Szekszárdon. 4 korcso-
portban mérték össze erejüket a 
tanulók. A lányok mezőnyében 
3 diákunk vett részt a küzdel-
mekben. Máté zsófia Anita II. 
korcsoportosok versenyében 
3., Bozsolik Sarolta a III. kor-
csoportosoknál a 3., míg Köbli 
ágnes a IV. korcsoportban 2. 

helyezést értek el. A gyerekek egy színvo-
nalas rendezésű versenyen vehettek részt, 
amelyet szép labdamenetek és küzdeni 
akarás jellemezte.

Labdarúgás – Ezüst és bronz

2020. február 12-én, Decsen rendezték 
a IV. korcsoportos körzeti labdarúgó se-
lejtezőt. A Bátaszéki Kanizsai Dorottya 
általános Iskola csapata előbb 7:1-re bi-
zonyult jobbnak az őcsényieknél, majd 
nagy csatában 7:4-re maradt alul a hazai 
pályán otthonosabban mozgó decsieknél. 
Ennek ellenére második helyen továbbju-
tott a következő fordulóba, amit áprilisban 
már műfüvön rendeznek meg. A csapat 
tagjai: Ludwig Ramon, Matzkovics Mi-
lán, Várda Levente, kovács szebasztián, 
Hadi Zoltán, szalai Alex, Csipak Bence, 
sárközi Olivér. Február 15-én rendezték 
meg Szekszárdon a Baka István általá-
nos Iskolában a 33. Baktai Horfer Serleg 
Labdarúgó Kupát, melyen a Bátaszéki Ka-
nizsai Dorottya általános Iskola II. kor-
csoportos gárdája vett részt. A mieink az 
ötcsapatos-csoportban a gyönkieket és a 
Kölesdet magabiztosan verték, a házigaz-
da szekszárdiaktól és a nagydorogiaktól 
viszont kikaptak, így a harmadik helyen 
zártak. A csapat legjobbjának Hauwasser 
Menyhértet választották. A csapat tagjai: 
Botos Bence, Hauwasser Menyhért, Cser 
Bence, Rafael krisztofer, Erős Gellért, 
Indrich krisztián, Temesvári Dávid.     AT

dér krisztina 8.b

sárközi Eugénia 7.b

kis Lia Liána 6.a

horfer kupa résztvevői

Ezüstérmesek
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Rövid hírek

Január 22-én a gimnázium előadótermé-
ben a színjátszó szakkörösök hangula-
tos műsorral emlékeztek meg a magyar 
kultúra napjáról. A rövid bevezető után 
megzenésített verseket adtak elő hangsze-
res kísérettel. Szerepeltek: Bárdos Antó-
nia, Szilágyi Lili Georgina (12.AB), Szabó 
Noémi (10.A), Csötönyi Borbála, Lukács 
Melánia (9.A), Géringer Anna Kincső, 
Molnár Verona (9.B), Gáll Péter (11.A), 
Gáll Kristóf (8.A), Tóth Mirkó (9.B). A mű-
sort összeállította Egle Anikó tanárnő, az 
énekszámokat betanította Tanner Vilmos. 
A TDk által hirdetett előadás-sorozat 
keretében Sümegi József igazgató úr ja-
nuár 27-én megtartotta második, majd 
február 10-én a harmadik előadását „Mi 
történt Mohács után?”, illetve „Az ország 
három részre szakad” címmel. Február 15-
ig rendben lezajlott az érettségi vizsgákra 
való jelentkezés, valamint a továbbtanulni 
akaró végzősök jelentkezése a felsőokta-
tási intézményekbe. Február 13-19-ig zaj-
lott a hagyományos géza-napi rendezvé-
nyek sorába tartozó királyi pár választási 
kampányhét, melynek zárásaként február 
20-án a gimnázium tanulói szavaztak az új 
királyi párra. Az eredményről a következő 
lapszámban tudunk majd beszámolni.

Géza-tusa
Január 31-én rendeztük meg a 7-8. osztá-
lyos tanulók számára a II. géza gimnázi-
um által immáron ötödik alkalommal meg-
hirdetett Géza-tusa levelezős tanulmányi 
verseny döntőjét. Tolna és Baranya megye 
18 általános iskolájából 97 tanuló jutott a 
döntőbe matematika, történelem, iroda-
lom és szövegértés, angol vagy német nyelv 
tantárgyakból a két írásbeli forduló alapján. 
Történelemből és irodalomból csapatok 
versengtek egymással, a többi tantárgyból 
egyénileg versenyeztek a diákok. Ezúton is 

megköszönjük a felkészítő tanárok munká-
ját, a diákok szorgalmát, kitartását. 

A tantárgyi versenyek eredménye a kö-
vetkezőképpen alakult:

Irodalom és szövegértés 
I. helyezett: Szekszárd, PTE gyakorló ált. 
Isk. (Száraz Luca, Takács Eszter, Takács 
Nóra). II. helyezett: Várdomb-Alsónána 
ált. Isk. (Bosnyák Petra, Huber Hanna, 
Kiss Kata ramóna) III. helyezett: Szek-
szárd, Babits M. ált. Isk.(Binder Anna, 
Bognár zsanett, Schmanzer Dóra) 

Történelem
I. helyezett: Szekszárd, Babits M. ált. Isk. 
(Bachesz csaba, Bakonyi ágota, Andor-
ka zselyke). II. helyezett: Mohácsi Boldog 
gizella ált. Isk.(Elmer Hanna, Herner 
Hajnalka, Lantos Dániel). III. helyezett: 
Dunaszekcsői ált. Iskola (Bihercz Petra, 
Aradi Flóra, Holczer richárd) 

Német nyelv
I. Boda gyöngyi (Szekszárd, Babits M. ált. 
Isk.). II. Támer gergő (Szekszárd, Dienes 
V. ált. Isk.). III. Harsányi Márton (Szek-
szárd, Baka I. ált. Isk.) és Molnár Pál (Bá-
taszéki Kanizsai Dorottya ált. Isk.) 

Angol nyelv
I. Pintér-Baranyi Péter (Szekszárd, garay 
ált. Isk.). II. Tóth Tamiza (Szekszárd, PTE 
Illyés gy. gyakorló ált. Isk.). III. Moisanu 
Milán (Szekszárd, PTE Illyés gy. gyakorló 
ált. Isk.) 

Matematika
I. Kempf ármin (Sombereki ált. Iskola). 
II. görcsös ákos (Szekszárd, Baka István 

ált. Iskola). III. Kerner ákos (Sombereki 
ált. Iskola) 

A géza-tusa versenyekre benevező isko-
lák számára alapított Géza-kupa odaítélé-
se annak alapján történik, hogy az adott 
iskola tanulóinak létszámához képest há-
nyan jutottak be a géza-tusa döntőjébe. 
Ennek alapján az idei évben a Dunaszek-
csői Általános Iskola nyerte el a kupát. 

A gimnázium éjszakája 
Január 31-én rendeztük meg az immáron 
hagyományos „A gimnázium éjszakája” 
elnevezésű rendezvényünket, amely 18-23 
óráig tartott. A változatos időtöltést kí-
náló programokon a gimnázium tanulói 
mellett azok a fiatalok és felnőttek is részt 
vettek a városlakók közül, akik kíváncsiak 
intézményünk tanításon kívüli életére is. 
Évek óta az egyik legnépszerűbb esti prog-
ram az úgynevezett szabadulószoba, mely-
re családok, baráti társaságok is neveztek. 

A választható tevékenységek között szere-
pelt az asztalitenisz, a csocsó, a társasjáték, 
a kártyázás, bukovinai és moldvai táncok 
tanulása, közös éneklés a hangszereken 
játszó diákok kíséretével. Drámajátékos 
szoba és érdekes természettudományos 
kísérletek is várták az érdeklődőket. A 
kézműves foglalkozáson karkötőt készít-
hettek a résztvevők. A Bátaszéki Sakk-klub 
is itt tartotta szokásos heti összejövetelét, 
amelyhez bárki csatlakozhatott játékos-
ként vagy „megfigyelőként”. Az ebédlő-
ben hagymás zsíros kenyér és tea fogadta 
a vendégeket. örömünkre szolgált, hogy 
idén is több mint százan vettek részt e ki-
váló közösségépítő programokon. 

Horváth Jánosné 

g é z á s  h í r e k

gimnázium éjszakája
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Februárt a magyar néphagyomány Bol-
dogasszony havaként emlegeti. Február 
2. csak a magyar nyelvben kapta a gyer-
tyaszentelő Boldogasszony nevet, hivata-
los elnevezése urunk bemutatása. Ezen 
a napon, negyven nappal születése után 
mutatták be Jézust a szülei a jeruzsálemi 
templomban Istennek. A gyertyaszente-
lés hagyománya is e naphoz kötődik. A 
gyertya, mint jelkép végigkíséri életünket 
a keresztelőtől a sírig. A szentmisén e na-
pon gyertyát szentelünk, nem azért, mert 
a mai világban annyira szükségünk lenne 
a gyertyára, mint világító eszközre. Sok-
kal inkább Jézusnak, mint az életünkbe 
fényt hozónak összekötő szerepéről szól 
az ünnep: hídként kapcsolja össze kará-
csony és húsvét éjszakáját. „A hit Isten ál-
tal bennünk meggyújtott fényében járjuk 
életünket, és reményeink szerint Krisztus 
megváltó áldozatában miséről misére ré-
szesedve beléphetünk a Világosság orszá-
gába.” – fogalmazta meg gyönyörűen az 

ünnep kettősségének párhuzamát Kálmán 
Peregrin pasaréti plébános. A következő 
nap Szent Balázs püspök és vértanú emlék-
napja, a hívek Balázs-áldásban részesültek 
a szentmisék végén. 

Február közepe immár hagyományosan 
a házasság hete rendezvénysorozatát jelen-
ti, melybe idén egy előadással is bekapcso-
lódott plébániánk: dr. csóka Judit, klinikai 
szakpszichológus, meseterapeuta előadása 
hangzott el „Holtomiglan, holtodiglan, 
boldogan… Lehetséges?” címmel. A hét 
lezárásaként a vasárnapi szentmisében 
megerősítették fogadalmukat a megjelent 
házaspárok. Továbbra is folytatódnak a fel-
nőtt katekézis előadásai kéthetente, Krisz-
tián atya és Sümegi József diakónus felvált-
va beszélnek az Eucharisztiáról az Egyház 
életében. Különös aktualitása a témának 
az idei év nagy egyházi eseménye, a szep-
temberben Budapesten tartandó Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus, melynek 
előkészületei javában zajlanak. Plébániánk 

híveinek is lesz lehetősége elutazni a ren-
dezvénysorozat több eseményére is. 

Befejezésül álljon itt a boldogságokról 
szóló evangéliumi szakasz:

A nyolc boldogság
A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. 
Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólás-
ra nyitotta ajkát. így tanította őket:

1. „Boldogok a lélekben szegények, mert 
övék a mennyek országa. 

2. Boldogok, akik szomorúak, mert 
majd megvigasztalják őket. 

3. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a 
föld. 

4. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák 
az igazságot, mert majd eltelnek vele. 

5. Boldogok az irgalmasok, mert majd 
nekik is irgalmaznak. 

6. Boldogok a tisztaszívűek, mert meg-
látják az Istent. 

7. Boldogok a békességben élők, mert 
Isten fiainak hívják majd őket. 

8. Boldogok, akik üldözést szenvednek 
az igazságért, mert övék a mennyek orszá-
ga.” (Mt. 5,1-10).                                             ESJ

r ó m a i  k a t o l i k u s  e g y h á z

ÜNNEPI HéTköZNAPOk

református 
egyház

köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni a se-
gítséget Mindenkinek, aki adója 1%-
ának felajánlásával 2019-ben támogatta 
a Magyarországi református Egyházat.

kérjük, hogy lehetőség szerint 
2020-ban is támogassa egyházunkat 

– 0066!

Alsónyék-Bátaszéki Református 
Társegyházközség

A Bátaszéki II. Géza Gimnázium diákjai 
és nevelőtestülete szeretettel vár minden 

érdeklődőt a hagyományos

GéZA-GÁLÁRA.
Időpontja: 2020. március 6.

Két előadást tartunk:
16 órakor és 18:30-kor.

kérjük, hogy a helyfoglalást telefonon 
(493-358) vagy személyesen jelezni 

szíveskedjenek a gimnázium titkárságán.
Az előadásra belépőjegy nem lesz, de 

A Gimnáziumért Alapítvány a helyszínen 
a közönség adományait szívesen fogadja.

FELHíVÁs 
kérjük, támogassa alapítvá-

nyunkat adója 1%-ával! 
Fundatio Pro Gimnasio – 

Alapítvány a Gimnáziumért
Adószámunk: 19232070-1-17

számlaszámunk:
11746122-20003445 

meghívó
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b e s t  s t r e e t  t e a m

2020-ban nem számolunk be annyi ver-
senyről és szép eredményről, mint az ed-
digi években. Kiscsapatunk szerencsére 
új tagokkal bővült, így a felkészülés és 
alapozás időszakát éljük. Próbálunk kö-
zös rendezvényeket összehozni, hogy job-
ban megismerjék egymást a táncosok. A 
napokban keresgéltem szakkönyvekben, 
hogy mennyire jó a mozgás, meny-
nyivel segíti a koordinációt, a ké-
pességfejlődést. Aztán végignéztem 
a táncosokon. Egy hétig figyeltem 
őket. Nem kell ide semmilyen spe-
ciális kifejezés, látom, hogy mennyit 
lazultak a hónapok alatt, észrevehe-
tően szebb a tartásuk, bátrabbak, ba-
rátkozóbbak. Ezzel párhuzamosan a 
szájuk is kinyílt. Egyik-másik kicsi-
ként került hozzám, szinte hihetet-
len, hogy mára már kész felnőttek. 
Ajánlani szokták, hogy minél ko-
rábban kezdjen a gyerek mozogni, 
sportolni, táncolni. Ebben részben 
egyetértek, mivel kicsiként fogéko-
nyabbak, de be kell látni, hogy akad 
olyan eset, mikor a gyereknek „fel 
kell nőnie” a feladathoz. Azt is tu-
domásul kell venni, hogy nem egy-
formák, szerencsére. Valaki gyorsan 
tanul, valaki hetekig gyakorolja az 
addig tanultakat. Akadt olyan ko-
reográfiánk, aminek a teljes meg-

tanulása, kisajátítása, „kitáncolása” egy 
évig tartott. Sokszor érzem azt, hogy 
belefáradok, elég volt, aztán jön a követ-
kező edzés, egy újabb poén bemelegítés 
közben görbe kacajjal párosítva, egy ne-
héz mozdulat elsajátítása, és minden fára-
dalmam tovaszáll. Néha olyanok, mint az 
időjárás, vannak jobb és rosszabb napja-

ink, de azt látom rajtuk, hogy ragaszkod-
nak egymáshoz, figyelnek és segítik tár-
saikat. Szerencsére tanulnak is, nálunk az 
az első. A félévi és az év végi bizonyítvány 
bemutatása kötelező. Erre nem is panasz-
kodhatok. Mint említettem, idén próbál-
juk közös programokkal színesebbé tenni 
az egyesület életét. Első próbálkozásként 

Bóta gyula és Holecsek Attila tartott 
előadást. Úgy gondolom, ez mindenki-
nek a javára vált. Fontos, hogy tudják, 
bizonyos helyzetekben mit kell tenni-
ük, sajnos nem csak jó dolgok vannak 
az életben. Biztos, hogy minden szülő 
felkészíti a gyerekét a várható veszé-
lyekre, de ezt egy szakembertől halla-
ni teljesen más. Köszönjük az előadók 
színvonalas bemutatóját! Nem tudjuk 
még, mit hozunk össze az év folyamán, 
de egy biztos, szokásos edzőtáborunk 
2020. augusztus 11-14-ig lesz a Kossuth 
utcai oviban. 

A cikk margójára: egyesületünknek 
minden évben lehetősége van egy főt je-
lölni a „Fiatalok a városért” díjra. 2019-
ben Farkas Leventére esett a választás. 
Az általános iskolából Bárdos Biankát 
jelölték a tanárok, az óvodából Szabó 
Hannát választották az óvónők, jellem-
zésüknél megemlítették, hogy az egye-
sület tagjai. Ezúton is gratulálunk a díja-
zottaknak!                                                  Eszti

Január utolsó napján tartotta a Bátaszék 
SE Úszó és Karate Szakosztálya közös 
évadzáró/évadnyitó SpagettiParty-ját. A 
több évtizedes múlttal rendelkező esemé-
nyen több mint 100 sportoló, vezető, szülő 
és hozzátartozó volt jelen. A 2019-es év 
legemlékezetesebb pillanatainak felele-
venítése mellett, díjaztuk azokat a spor-
tolókat, akik az elmúlt évben kiemelkedő 
munkával és eredményekkel öregbítették 
a két szakosztály és ezzel együtt Bátaszék 
Városának hírnevét. Az úszók esetében, a 
hazai (bátaszéki) rendezésű bajnokságok 
mellett, a megyei és országos diákolimpai 

érmek helyezések kerültek terítékre. Míg 
a karate versenyzők esetében a hazai nagy 
események, mint a WKF Vidék Bajnokság, 
a WKF Magyar Bajnokság és az Országos 
Diákolimpia kerültek megemlítésre.  A 
nemzetközi porondon szerzett érmek ese-
tében a Szlovák Open és a WadoKai EB 
került előtérbe.

Úszó szakosztály 
díjazottjai

Csendes szonja, Fekete András, Fekete 
sára, Fodermayer Anna, Mattenheim 
Janka, schön Panka Rege, sörös Petra, 

szűcs kristóf, Várda Levente, Zoltán 
Nóra

karate szakosztály díjazottjai
Bognár Barna, Elekes Máté, Faller Mar-
tin, Gál Dániel, Győri Liána, Hefner 
Zsófia, Hegedűs Mirjam, Izsák Bence, 
Izsák Fruzsina, Jánosi klaudia, kaszás 
Maja, kiss Bánk Botond, kovács Zol-
tán, kovács sándor, köbli Ágnes, Nagy 
Gergő, Nagy-Jánosi Botond, Papp Ákos, 
Péter Boglárka, Péter Panna, Puskás Do-
nát, steigler Bence, szabó Evelin, Váncsa 
Zsombor, Varga Máté                         akoszu

hírek az utcából

sPAGETTIVEL NYITOTTuk AZ éVET...

Fiatalok a városért
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Nyuszi kupa 4. forduló
Bonyhádi KSE u11 – Bátaszéki 

Oroszlánkölykök 76-6 
Bátaszéki Oroszlánkölykök – FKSE Babits 

Manók 13-20
Pomsár Szilvia: Az első meccsen bony-
hádi ellenfelünk erőfölényéhez kevesek 
voltunk, félénken álltunk pályára, és bün-
tetőkből tudtunk csak pontot szerezni. A 
Babits Lurkók csapata ellen viszont mecs-
csről meccsre szorosabb eredményt tu-
dunk kiharcolni. A szeptember óta edző 
Oroszlánkölykök nagyon ügyesek voltak, 
és a második meccsen megmutatták harci-
as oldalukat, azt gondolom kitartó edzés-
munkával a következő szezonra mecs-
cseredményeket fordítunk.

u11 Országos kenguru 
Bajnokság 4-5. forduló 

– C csoport
cEKK (cegléd)-Bátaszéki Oroszlánok 

u11 53-63
Bátaszéki Oroszlánok u11 – FTSI Dózsa 

gy. Iskola 56-100 
csaba-Tóth zsófia: A korábbi hibáinkat 
(lépések, oldalbedobás), kijavítottuk, nem 
volt ilyen tévesztés, és az utóbbi edzéseken 
fókuszált védekezőmozgás pontos alkal-
mazásával is elégedett voltam. Fő hibánk 
a sok mezőnyben bután eladott labda volt. 

A végén hagytuk ellenfelünket egy 10-0-
át futni, de így is 10 pontos győzelemmel 
zártuk a mérkőzést, gratulálok! A máso-
dik meccsen kiemelném a csapatjátékot, 
a tudatosságot, és az utolsó pillanatig való 
küzdést. Dobószázalékunk jó volt, amit rá 
mertünk emelni, az bement. A dobások 
számának növelésével legközelebb egy 
ilyen erősebb csapathoz is közelebb tu-
dunk kerülni végeredmény tekintetében.

Bátaszéki Oroszlánok u11 – 
Bajai NKK/A 72-32 

Ettől a csapattól 2 fordulóval ezelőtt ki-
kaptunk, így kifejezetten készültünk rájuk. 
Dolgunkat megkönnyítette, hogy betegség 
miatt tartalékosan kiálló lányok ellen ját-
szottunk. Ilyenkor kell az edzésen tanulta-
kat élőben megmutatni, amit nagyon szé-
pen megvalósítottak a gyerekek. rengeteg 
szép passzt, okos, tudatos játékot, rende-
zett védekezést láthattunk.

Kecskeméti KA Villámok – Bátaszéki 
Oroszlánok u11 

A kecskeméti csapatról tudtuk, hogy hoz-
zánk hasonló erőt képvisel, viszont nem 
sikerült tartós ellenszert találni szépen 
begyakorolt figurájukra, és 100%-ot köze-
lítő dobópontosságukra. Akár nyerhető is 
lett volna a meccs, a Herberling-Szabó-Fol-

land-Verhás kvartettünk iszonyatosan na-
gyot küzdött. gratulálok az ellenfélnek, il-
letve a saját csapatomnak is, izgalmas játékot 
hoztak nagyszámú szurkolóink számára!

u12 Országos Gyermek 
Bajnokság 5. forduló – D 

csoport
Bátaszéki Oroszlánok – Nagykőrösi 

Sólymok 85-47 
Bátaszéki Oroszlánok – Kecskeméti KA 

Villámok 59-49 
Matejcsek-Lerch Éva: Sajnos a betegség a 
csapatot is megtépázta, így pont 10-en ki 
tudtunk állni Kecskeméten, de aki ott volt, 
ők sem voltak teljesen egészségesek. Soha 
nem mondtam ilyet, de „Engedjük el, játsz-
szunk!” Szerencsére a gyerekekből a sok 
éves sulykolásom, miszerint hajtsunk, egy 
egyszerű mondattal nem törlődik.:)  Haj-
tottak, szép játékot játszottak, mind vé-
dekezésben, mind támadásban ott voltak. 
Bakó Bálint mindig a csapat frontembere, 
de most igazán kimagasló volt. 4-5 ember-
rel a nyakán (ami itt ugye nem szabályos), 
faulttal együtt bedobta. Heberling Dani, 
Sümegi Boti, Szabó Barnabás játéka is ki-
magasló volt. Emellett megemlíteném Or-
gunson-Bonnyai zsáklint, aki rengeteget 
fejlődött harciasság terén, Szikszai pedig 
állóképességében! Az egész csapatnak gra-
tulálok, mert mindenki hozzátett ehhez a 
két szuper győzelemhez!

Nagyok kupája
Atom city ASE - Bátaszéki SE 73-15 

(18-8,27-2,11-5,17-0)
Bátaszéki SE – Dombóvári KSE 56-68 

(20-11,12-11,8-25,16-21)
Kovács cecília: Az őszi szezonban tartalé-
kosan álltunk ki a Dombóvár ellen. Most 
teljes létszámmal bizakodóan léptünk pá-
lyára. Sajnos a győzelem nem lett meg, de 
hajtott a csapat.

csapatépítő programként pedig u12-es 
csapatunkkal részt vettünk a gimnázium 
Éjszakáján, melyen egy nagyon jó kis estét 
töltöttünk együtt! Köszönjük a szervezők-
nek!                                                          CsTZs

BEINDuLT A TAVAsZI sZEZON
k o s á r
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A BSE Úszó Szakosztálya túl van a 
2019/20-as tanév megyei úszó dön-
tőin. Novemberben csendes Szonja 
kvalifikált a márciusi országos döntőre 
a középiskolások mezőnyében, ehhez 
csatlakozott további 5 sportolónk 5 
kategóriában a 2005-2006-os szüle-
tésűek mezőnyéből. Az I.-IV. korcso-
port megyei döntőjét kedden tartot-
ták Bonyhádon, és az előjelekből már 
érezhető volt, hogy a 4. korcsoportos 
versenyzők kategóriáiban bátaszéki fö-
lény várható. Persze minden a verseny-
napon dől el az ellenfelekkel szemben, 
de nagy örömünkre szolgált, hogy nem 
borult a papírforma, és bizonyos verseny-
számokban még sikerült is túlszárnyalni 
a korábbi eredményeket. Egyéniben Mat-
tenheim Janka 1:09-es gyorsúszó idővel, 
Fodermayer Anna 1:30-as mell és 1:15-
ös hátúszó időeredménnyel, Szűcs Kris-
tóf pedig 1:24-es mellúszó eredménnyel 
kvalifikálta magát a márciusi fővárosi 

megmérettetésre. Fodermayer Anna ezzel 
a hátúszó eredményével nagyon bíztató 
teljesítményt produkált, hiszen az utób-
bi két évben 1:15-tel nyerték az országos 
diákolimpia 4. korcsoportos lány hátúszó 
számát. Tavaly Panni 1:18-al 5. helyen 
végzett ugyanebben a kategóriában. A 4. 
korcsoportos 4×50 méteres lány gyors-
váltó csapatunk is igen bizalomgerjesztő 

eredményt ért el a maga 1:12-es eredmé-
nyével, mellyel komoly esélyessé válhat az 
országos 1-6. helyezésre. Tavaly ugyanez 
a lány csapatunk – kicsit más összetétellel 
– 1:19-re volt képes a győri országoson, 
akkor ez a 9. helyhez volt elég.  Vágjunk 
bele optimistán, és tettre készen! Hajrá 
Bátaszék!

Eredmények: 1.hely: Mattenheim Jan-
ka (gyors), Fodermayer Anna (mell, hát), 
Szűcs Kristóf (mell) Fekete Sára, Foder-
mayer Anna, Mattenheim Janka, Sörös 
Petra (gyorsváltó). 2. hely: Szűcs Kristóf 
(gyors), Schön Panka rege (mell), Fekete 
Sára (hát). 3. hely: Hefner zsófia (mell), 
Fekete Sára (mell) Berlinger csongor (hát), 
Mattenheim Liza (hát), Várda Levente 
(hát), Hegedüs Mirjam, Hefner zsófia, 
Horváth Lora, Pomsár Anna (gyorsvál-
tó), Bozsó Máté, Elekes Máté, rácz gergő, 
Verhás györgy (gyorsváltó), Berlinger No-
émi, Liebhauser zsóka, Mattenheim Liza, 
Varga Dorina (gyorsváltó).               -akoszu-

éRVéNYEsÜLT A PAPíRFORMA
Ú s z á s

Megkezdődött a Bátaszék SE karaté-
kái számára a versenyszezon. Az évad 
első versenyét a Sozsin Karate Egyesület 
szervezte Budafokon a BMTE Sportcsar-
nokban, melyre 300 nevezés érkezett. A 
verseny azon kívül, hogy a 2020-as évad 
nyitó rendezvénye volt, fontos állomása 
a 2019-20-as Wado kvalifikációnak, ami 
a 2020-as macedoniai 47. Wado-Kai Baj-
nokságra utazó keret összetételét 
határozza meg. A kvalifikációba a 
haladó kategóriák érmei számítot-
tak. A BSE versenyzői remekeltek a 
bajnokságon, mondhatni „akinek 
kellett, azok mind a dobogó vala-
mely fokán végeztek. rendszerint 
a legmagasabban.  Továbbá nagy 
öröm számunkra, hogy a csapattal 
több olyan versenyzőt is neveztünk, 
akik eddig még nem versenyeztek a 
megye határon kívül, ennek ellenére 
remek formában és magabiztosan 
küzdöttek. Többüknek még érmet is 
sikerült szerezni a kezdő kategóriák 

valamelyikében.” A Bátaszékiek a maguk 
14 arany, 16 ezüst és 16 bronzérmével mél-
tán vehették át, a legeredményesebbnek 
járó kupát, immár nem első alkalommal.

Aranyérem: Fazekas Nándor (kata), 
Papp ákos (kata, kumite), Puskás Do-
nát (kata), Izsák Fruzsina (kata, kumite), 
Hefner zsófia (kata, kumite), Varga Máté 
(kumite), Váncsa zsombor (kumite), Izsák 

Bence (kumite ifi és kadet), Kovács zoltán 
(kumite), Hegedüs Mirjam (kumite),

Ezüstérem: Varga Máté (kata), dr. Szabó 
Balázs (kata), Fazekas Janka (kata), Péter 
Panna (kata), rózsahegyi richárd (kumi-
te), Pesti ábel (kumite), Fazekas Nándor 
(kumite), Szoboszlai Máté (kumite), Pus-
kás Donát (kumite), Nagy-Jánosi Botond 
(kumite), Nagy gergő (kumite), Kiss Bánk 

Botond (kumite), Nagy zsolt (ku-
mite), Péter Anna (kumite), Péter 
Boglárka (kumite), Köbli ágnes (ku-
mite), 

Bronzérem: Szabó Balázs (kata), 
Váncsa zsombor (kata), Müller za-
lán (kata, kumite), Nagy zsolt (kata), 
Fazekas gerda (kata), Péter Anna 
(kata), Hegedűs Mirjam (kata), Pesti 
ábel (kihon), gál Dániel (kumite), 
Elekes Máté (kumite), Steigler Ben-
ce (kumite), Nagy gergő (kumite), 
Steigler István (kumite), Péter Panna 
(kumite), Péter Boglárka (kumite). 

-akoszu-

WADO BuDAPEsT és VIDék BAJNOksÁG
k a r a t e

a iv. korcsoportos országos továbbjutók

hefner zsófia két arannyal köszöntötte az évet
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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.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

éLETkéPEk A PETŐFI sÁNDOR MűVELŐDésI HÁZBóL
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A bíró a vádlotthoz: – Professzor úr, igaz, hogy rendszeresen veri a feleségét? - Nem igaz, … folytatás a

rejtvényben

Előző havi helyes megfejtésünk: „Igyekszem befejezni, mielőtt elfogy a fonal.” 
Februári nyertesünk: Bölcsföldi Noémi (Bátaszék, Perczel u.),akinek gratulá-
lunk! Nyereményét a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. jóvoltából szemé-
lyesen veheti át a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 
Beküldési határidő: 2020. március 15. 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).

A bíró a vádlotthoz: – Professzor úr, igaz, hogy rendszeresen veri a feleségét? 
– Nem igaz, … (folytatás a rejtvényben)

A rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta a cikádor újság rendelkezésére. 

r e j t v é n y
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Vásároljon a Piac téri 
DUNA halboltban Bátaszéken!

születések

Lassú Sándor (Bátaszék) – Bényi Szilvia (Budapest)
Blága Szilárd (Alsónyék) – Farkas Izabella (Alsónyék)

házasságkötés

gyászhírek
Tóth István  1936
Stendl Istvánné Schárer Mária 1930
Orbán Vilmosné Bozsolik Katalin  1930
Varga István   1945
Katzenberger Károlyné Mayer Mária  1922
Egle gyuláné Jankó Klára  1937

Püspöki Abigél Anna 01.10.
csáki Kiara 01.11.
Farkas Attila zalán 01.16.
rács zoé 01.18.
Dózsa-Pál Míra 01.24.
Balogh Natasa Bella 01.27.
zsohár Nándor 01.31.
Szalai Emese 02.05.

köszönetnyilvánítás
családom nevében szeretnék köszönetet mondani mindazok-

nak, akik a nehéz időkben segítséget nyújtottak, és édesanyám

sZÁNTó JóZsEFNé BEkŐ ROZÁLIA
temetésén részt vettek, jelenlétükkel, virágaikkal együttérzésüket 
fejezték ki.                                         Kovács Józsefné Szántó Annamária

VárjUk keDVes VásárlóiNkAt!
Haltisztítás, szeletelés, előrendelés: 06/70-606-2113, 06/20-469-7452

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

Viziállat-egészségőri nyilatkozatával igazolunk.

Bátaszék Város Önkormányzatának Lapja • Megjelenik 2600 példányban. 
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