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JöJJön az ünnep!
A tavaszi ünnepvárás a hívő ember szá-
mára a feltámadást, a béke eljövetelének 
a reményét ígéri. ezekben a keserves, vi-
lágjárványtól és következményeitől sújtott 
időkben mi mást remélhetne minden és 
mindenki? Babits Mihály a Húsvét előtt 
című versében az első világháború alatt az 
emberi élet, a humanista értékek védelme 
érdekében tiltakozott az élet- és értékpusz-
títás ellen. Bő száz év távolának eseményei 
világolhatnak fel bennünk, igaz más vetü-
letben, de hasonló érzéseket szaggatva fel 
az európai és a magyar veszélyhelyzet kap-
csán. A költő ezt kiáltja: „Ó béke! béke! / 
legyen béke már! / legyen vége már!”. Ki 
az, aki ne szeretné most ugyanezt?

igen, legyen béke, békesség a szívekben, 
és csendesedjen el a világ, lassuljunk le egy 
kicsit mi is, mert most erre van szükség. 
Az ember alapvetően egyedül van a világ-

ban, és aki komolyan veszi a koronavírus 
miatti szobafogságot, a kijárási tilalmat, az 
most valószínűleg egy-egy pillanatra meg-
tapasztalhatja a magányosság érzését, ha a 
rohanó hétköznapokban ezt nem is tette. 
Az sem alaptalan, ha félelmetes egy kicsit 
a magány, és persze a betegségtől is rette-
günk. Talán ezért sem véletlen a sok imára 
és összefogásra buzdító felhívás a világ-
hálón megjelenő vicces, humoros mémek 
mellett. 

Ünnepvárás, békeóhajtás, húsvét, fel-
támadás, örök élet... ezt a sort lehetne 
kiegészíteni ma a fegyelem és a figyelem 
fogalmával. legyünk fegyelmezettek, és 
viseltessünk figyelemmel egymás iránt, 
mert ezekre a tulajdonságokra most min-
dennél nagyobb szüksége van a világnak, 
és persze benne nekünk is. legyen előt-
tünk, hogy a fegyelmezetlenséggel és fi-

gyelmetlenséggel szemben az összefogás, a 
józanság, a vigyázás, az éberség és a rend 
sok-sok más, merésznek és előremutató-
nak számító, megoldásra serkentő gon-
dolatot eredményez, új és új motívumot 
sodor magával a viaskodó, az akadályokat 
legyőző erkölcsi erőfeszítés. erre van most 
szükségünk. 

Bízzunk benne, hogy eljön az idő, ami-
kor derűs lélekkel olvashatjuk Babits ver-
sének utolsó sorait:

„Ki a bünös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon isten bort, buzát,
bort a feledésre!”

CséeL
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bátaszék város  önkormányzata

közlemény
közlemény veszélyhelyzet elrendelése 
kapcsán hozott, és Bátaszék Város köz-
igazgatási területét érintő rendkívüli in-
tézkedésekről (lapzártáig)

az óvodai és a bölcsődei 
ellátást érintő döntések

Bátaszék Város polgármestere a Kormány 
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjár-
vány megelőzése, illetve következménye-
inek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érde-
kében elrendelt veszélyhelyzet során te-
endő intézkedésekről szóló 45/2020. (iii. 
14.) Kormányrendelete 2. §-ának felha-
talmazása alapján a Mikrotérségi Óvoda, 
Bölcsőde és Konyha bátaszéki székhelyén 
2020. március 17-től (keddtől) visszavoná-
sig rendkívüli szünetet rendelt el.

A rendkívüli szünet időtartama alatt az 
intézmény a gyermekek felügyeletét tudja 
biztosítani kisebb csoportokban, azonban 
kérik a szülőket, hogy a gyermekeik fel-
ügyeletéről a lehetőségük szerint, elsősor-
ban az otthonukban gondoskodjanak. 

Tájékoztatás a kormány által 
meghozott intézkedésről

Általános iskolai 
és gimnáziumi oktatás

Az 1102/2020. (ii. 14.) Korm. határo-
zatban foglaltaknak megfelelően 2020. 
március 16. napjától a Kanizsai Dorottya 
általános iskola és Alapfokú Művészeti 
iskolában valamint a ii. géza gimnázi-
umban tantermen kívüli, digitális munka-
rendben kerül az oktatás megszervezésre, 
azaz az intézmények épületeiben a tanulók 
nem tartózkodhatnak.

Bátaszék Város 
önkormányzata képviselő-

testületének veszélyhelyzetre 
tekintettel hozott döntései

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a gyerme-
kétkeztetést 2020. március 16. napjától a 
következők szerint biztosítjuk:

Óvodai étkezés: 
– Azon gyermekek esetében, akiknél a 

szülők kérik az intézményi felügyeletet, az 
intézményben biztosítjuk az étkezést.

– Azon gyermekek estében, akik az ott-
honukban maradnak, lehetőség van az étel 
(tízórai, ebéd és uzsonna) elvitelére, ezen 
igényüket a városi óvodában jelezni szíves-
kedjenek. Az étel elvitele érdekében kérjük, 
hogy 2 garnitúra éthordót saját költségükön 
biztosítsanak. Az étel kiadására az óvoda 
épületében kerül sor az intézmény tájékoz-
tatása szerinti rendben és időpontban.

Általános iskolai étkezés:
– lehetőség van az étel (tízórai, ebéd és 

uzsonna) elvitelére, ezen igényüket az álta-
lános iskolában jelezni szíveskedjenek. Az 
étel elvitele érdekében kérjük, hogy 2 gar-
nitúra éthordót saját költségükön biztosít-
sanak. Az étel kiadására az általános iskola 
épületében kerül sor az intézmény tájékoz-
tatása szerinti rendben és időpontban.

Gimnáziumi étkezés:
– lehetőség van az ebéd elvitelére, ezen 

igényüket a gimnáziumban jelezni szíves-
kedjenek. Az ebéd elvitele érdekében kér-
jük, hogy 2 garnitúra éthordót saját költ-
ségükön biztosítsanak. Az ebéd kiadására 
a gimnázium épületében kerül sor az in-
tézmény tájékoztatása szerinti rendben és 
időpontban. 

2020. március 17-től kizárólag „A” me-
nüt tud a szolgáltató biztosítani.

Idősek nappali ellátása

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy 
2020. március 17-től az idősek nappali 
ellátása szolgáltatás biztosítása a Vörös-
marty utcai intézményben visszavonásig 
szünetel. A szolgáltatást igénybe vevők 
ellátásáról folyamatosan gondoskodunk, 
ezzel kapcsolatban tájékoztatást az intéz-
mény szakmai vezetése nyújt.

Bátaszéki közös 
önkormányzati Hivatal ügy-

félfogadása

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. 
március 17-től a Közös önkormányzati 
hivatalban az ügyfélfogadás visszavonásig 
szünetel. A zavartalan ügyintézés érdeké-
ben az egyes ügyek megindításához szük-
séges nyomtatványok a portán átvehetők, 
illetve postai vagy elektronikus levelezés 
útján az eljárások megindíthatók. Termé-
szetesen az ügyintézők teljes munkaidő-
ben telefonon is rendelkezésre állnak.

közösségi terek 
használatának korlátozása

2020. március 17-től a petőfi sándor Mű-
velődési ház, a Keresztély gyula Városi 
Könyvtár, a Kalász János Városi sportcsar-
nok és a Városi Tanuszoda visszavonásig 
zárva tart.

a lapzÁRTa UTÁn meGHOzOTT 
DönTéSekRŐl éS InTézkeDé-

SekRŐl TÁJékOzÓDnI a 
www.bataszek.hu OlDalOn leHeT!
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ezernyolcáznegyvennyolc, te csillag, Te a népek hajnalcsillaga!...

„kIVÁlÓ éS aRanyOS” a BÁTaSzékI 
FelVIDék népTÁnc eGyeSüleT

Március 15-én elhelyezték az emlékezés 
virágait Bátaszéken is az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc emlékművénél. A 
romkertben összegyűltek elsőként Csö-
tönyi lászlótól, a Bátaszékért Marketing 
nKft. ügyvezető igazgatójától hallgathatták 
meg Babits Mihály: A gazda bekeriti 
házát című versét, majd zsikó zol-
tán a Kulturális, oktatási, ifjúsági 
és sport Bizottság elnökének ünne-
pi beszéde hangzott el.

Az elnök úr  szónoklatában  arra 
hívta fel a figyelmet, hogy ma is 
kötelességünk áldozatot vállalni 
abban, hogy a kivívott szabad, füg-
getlen Magyarországot megőriz-
zük. olyan küldetés ez, amelyben 
megmérettetünk, és ha könnyűnek 
találtatunk, akkor hiábavaló volt 
évszázadok minden szenvedése, 
harca, emberáldozata. és, hogy mi 

bátaszékiek mit tehetünk? legfőképp kö-
zösségeink, s a közösségeinkben hordozott 
ősi örökség állhatatos őrzése a feladat, a vá-
rosért, az itt élő nemzetiségekért, a baráti 
társaságokért és mindenekelőtt a családo-
kért. erősítenünk kell ezeket a bennünket 

összetartó kötelékeket, s a minket elődeink-
hez fűző, számunkra és utódaink számára a 
létezés biztonságát jelentő szálakat. ha ké-
pesek vagyunk felelősen gondolkodni nem 
csak a közeli, hanem a távoli jövőnkről is, 
akkor a legnagyobb értéket adhatjuk hozzá 

a világhoz, a közös boldoguláshoz.
Az emlékműnél 18 koszorút 

helyeztek el az önkormányzatok, 
intézmények, egyházak, politikai 
pártok, egyesületek, és más civil 
szervezetek képviselői.

Az ünnepet a pannon Filhar-
monikusok térzenei koncertje 
színesítette. A Csillagösvény Ka-
marakoncert a Dél-Dunántúlon 
sorozat bátaszéki állomásán köz-
reműködtek h. Büttner orso-
lya és Adorján zsófia hegedűn, 
Murin Jaroszlav mélyhegedűn és 
Janzsó ildikó gordonkán.             ok

eredményekben, sikerekben gazdag már-
ciust tudhat maga mögött a Bátaszéki Fel-
vidék néptánc egyesület. 

2020. március 7-én zörényi Dávid, 
a Bátaszéki Felvidék néptánc egyesület 
utánpótlás csoportjának táncosa, Kom-
lón az V. Baranyai szólótáncfesztiválon 
mérettette meg magát, és elnyerte a Bara-
nya kiváló Gyermek Táncosa címet. Fel-
készítői Tóth Márton és péter péter voltak, 
akiknek ezúton is köszönjük a segítséget. 

Március 9-én a Bátaszéki Felvidék nép-
tánc egyesület felnőtt csoportjának női 
tagjai a Bogár istván emlékére rendezett 
„CinegeMADár” Tolna Megyei népze-
nei Verseny első elődöntőjén arany minő-
sítést kaptak, ezzel bekerültek a döntőbe. 
Mindemellett a Magyar Kórusok, zene-
karok és népzenei együttesek szövetsége 
– KÓTA Aranypáva népzenei Minősítője 
rendszerében, országos szintű Minősítőn 
arany fokozatot értek el.                                  KÉ

bátaszékér t

bátaszéki  Felvidék 
néptánc egyesület

szeged, 1980. Vera az általános iskola ne-
gyedik osztályába jár, jó tanuló, jó spor-
toló. A papa a honvédségen dolgozik, a 
mama meg mindennap várja őt tanítás 
után. De Vera biztonságosnak hitt élete 
pár hét leforgása alatt megváltozik. Az 
egyik eseményből következik a másik, 
mintha dominók dőlnének egymás után, 
mégsem lehet tudni, vajon mi indítja el az 
események láncolatát. Mi fordítja szembe 
végzetesen az addigi legjobb barátnőjével? 
Miért olyan jó és ugyanakkor ijesztő egyre 
több időt tölteni Józeffel, az új lengyel fiú-
val? és miért vannak a felnőtteknek titka-
ik, ha Verától azt várják el, hogy ő mindig 
csak az igazat mondja?
grecsó Krisztián regé-
nye arról szól, hogy a 
családi titkokat felfedni 
nemcsak tudás, de bá-
torság kérdése is. Vera 
felismeri: vannak hely-
zetek, amikor idő előtt 
kell felnőttként visel-
kednünk. és hogy fel 
lehet nőni a feladathoz.

könyvajánló

Grecsó krisztián: Vera

Zörényi Dávid, 
a kiváló gyermektáncosArany minősítést kaptak a bátaszéki Felvidékiek

Ünnepi megemlékezés március 15-én
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BÁTaSzék, a kIköTŐVÁROS

cIVIl FÓRUm a VÁROSHÁzÁn

A bátaszékiek körében ismert tény, hogy a 
középkorban az erdélyi sót Bátaszékig hajón 
szállították. De mekkora „hajókon” hozhat-
ták a sót azon a sárvízen, amelyik egy hosz-
szabb aszályos időszak után akár ki is szárad? 

A két bakonyi patak, a séd és a gaja 
székesfehérvár alatt egyesülnek, innentől 
nevezik ezt a vízfolyást sárvíznek, medre 
szinte a Dunával párhuzamosan halad dél 
felé. eredetileg szekszárd után a sárközön 
folyt keresztül, majd Bátaszéket megkerülve 
Bátánál torkollott a Dunába. A 19. századi 
folyószabályozások során azonban először 
Cecéig új mederbe terelték, majd 1858-ban a 
sióval együtt a sárvíz vizét is szekszárd fölött 
a Dunába vezették, ez a jelenleg sió-torko-
latként ismert szakasz. ettől kezdve a sárvíz 
alsó szakaszának (szekszárd-Bátaszék-Báta) 
vízutánpótlása gyakorlatilag megszűnt, el-
kezdődött a meder feltöltődése. A régi sárvíz 
egyik mellékvize volt a lajvér-patak, jelenleg 
ennek a pataknak a vize táplálja az egykori 
folyót, így amit ma sárvízként ismerünk, az 
valójában a lajvér-patak. 

nemrég találták meg a Fejér megyei Tác 
község határában, a sárvíz partján az egy-
kori gorsium római kori kikötőjének ma-
radványait, tehát – ahogy mondani szokás 
– „már a régi rómaiak is” közlekedésre, 
áruszállításra használták a sárvíz folyót. 
Azt, hogy a sárvíz nem csupán egy csör-
gedező patak volt, jól mutatja egy török 
kori (1626) leírás is, mely szerint Bátaszék 
mellett a sárvíz „tele volt hallal” és „nincs 
is olyan hely a török uralom alatt, ahol 
olcsóbban lehetne halat venni.” ebben az 
időben a bátai dunai kikötő forgalma jóval 

meghaladta a környező kikötőkét, aminek 
oka a sárvízen a Dunántúl belsejéből érke-
ző vagy oda szállítandó nagy mennyiségű 
áru volt. Még a 19. századból is ismerünk 
leírásokat, amelyek szerint a bátaszéki-
ek „élnek leginkább bortermesztésből, 
mesterségekből, marha és sertéstartásból, 
‹s halászatból, melly itt igen jövedelmes.” 
szintén említést érdemelnek „a Sárvíz te-
kenős békáji”, melyek „nevezetesek”.

A fentieknél jóval tárgyilagosabb képet 
kapunk a sárvízről abból a leírásból, ame-
lyet 1810 környékén készítettek a Dunántúl 
vizeiről osztrák hadmérnökök. Megjegyzik, 
hogy megkezdődött a folyó szabályozása, a 
környező mocsarak lecsapolása, de „utóbb, 
a Báttánál történő torkolatig” a folyónak 
ismét szabad folyása van. leírásuk szerint 
a sárvíz Bátaszéktől a bátai torkolatig ha-
józható, bár szárazság idején, az alacsony 
vízállás miatt ez nem mindig lehetséges; el-
lenben, ha a folyómedret kitisztítanák, egé-
szen szekszárdig fel lehetne hajózni. A folyó 
szélessége a Bátaszék-Báta szakaszon 8-12 
méter, mélysége 2-3 méter, folyása lassú, 
csak nagy áradások idején válik sodróvá. A 
meder szekszárd alatt homokos, szemben 
a felsőbb szakaszok iszapos medrével. Még 
egy fontos információt megtudunk ebből a 
leírásból: a sárvízen az ún. búza-ladikot, a 
Weizenzille-t használták teherszállításra, ez 
a teherladik 100-150 mázsa gabonát vagy 
600-700 akó bort tudott szállítani. ekkora 
hajók ki- és berakodásához viszont vélhető-
en nem volt elég egy keresztülvetett palló, 
valamiféle kikötőt, rakpartot, esetleg stéget 
mindenképpen kellett építeniük. 

pesty Frigyes, 19. századi történész nagy 
vállalkozása volt az akkori Magyarország 
összes földrajzi nevének összegyűjtése. 
A mai napig rendelkezésre állnak azok a 
kérdőívek, amelyeket minden településnek 
elküldött; szerencsénkre Bátaszék akkori 
elöljárói megválaszolták pesty kérdéseit, 
így teljes listánk van az 1865 környékén, 
Bátaszéken használt földrajzi nevekről. 
A sárvíz kapcsán a következőket olvas-
hatjuk: „Régente a sárviz folyója keringett 
a’ város alsó része körül és azon Báta felé 
a Bácskába élénk kereskedelmi hajózások 
történtek; de 1852ben a sárvize szabályoz-
tatván a megye felső részében eltöltetett 
és jelenleg annak medre csak gázlót képez 
mely azonban a viz nagyobb állása eseté-
ben még mindég hajókázható”. ekkoriban, 
a 19. század második felében a bátaszéki 
gehring- és göbelt-családok foglalkoztak 
sárvízi hajózással, ami még ekkor is nyere-
séges volt! A sárvízen az utolsó teherladik 
1890. november 2-án ment Bátaszékről 
Bátára, bort szállított; a víz ekkor azonban 
már annyira sekély volt, hogy a ladikot 
csak félig lehetett megrakodni.

nos, az általunk ismert „sárvíz” már nem 
az a folyó, amin hajóval sót, gabonát, bort 
szállítottak és mint láthatjuk, a bátaszéki 
vízi teherszállítás, a bátaszéki kikötő törté-
nete sem a középkor homályába vesző le-
genda, hanem egészen 130 évvel ezelőttig 
valóság volt. ha viszont egy kikötőt évszá-
zadokon keresztül használnak, nem tűnhet 
el nyomtalanul; talán egyszer majd érdemes 
lenne a sóház utcai sárvíz-partot régészeti 
módszerekkel megkutatni…      Regenspurger

A hagyományoknak megfelelően ebben 
az évben is megrendezésre került a pol-
gármesteri hivatalban a Városi CiVil 
FÓrUM, amelyiken Bátaszék város polgár-
mestere, dr. Bozsolik róbert tájékoztatta a 
megjelent egyesületi vezetőket és képviselő-
ket a 2020-ban esedékes elképzelésekkel és 
fejlesztésekkel, valamint a jövőre vonatkozó 
tervekkel kapcsolatban. A városvezető fel-
hívta a figyelmet az együttműködés fontos-
ságára, és kérte a jelenlévők véleményét és 
javaslatát a közös munkával kapcsolatban a 
megerősítés, a szorosabb kontaktus kialakí-
tása érdekében. ezt szorgalmazta Bátaszék 
alpolgármestere, Kemény lajos is.

Köbli Kata aljegyző tájékoztatást nyújtott 
a 2019. évi támogatások elszámolásáról. 
elmondta, hogy minden érintett szervezet 
rendben teljesítette ezt a kötelezettségét, és 
felhívta a figyelmet az idei önkormányzati 
hozzájárulással kapcsolatos pályázati lehe-
tőségre. Március 12-től lesz elérhető ennek 
a dokumentuma a városi honlapon, és 30 
nap áll rendelkezésre a támogatási kérelem 
beadására. április 29-én lehet megtudni, 
hogyan döntött a képviselő-testület.

Csötönyi lászló, a Bátaszékért Mar-
keting nKft. igazgatója a 2020-as városi 
rendezvényekről tájékoztatott, kiemelve a 
nagyrendezvényeket, közöttük a komlpex 

város napi programot, amelyiknek része 
az euroMóka és Bátaszék várossá avatá-
sának 25. évfordulója is. Felmerült a civil 
rendezvénynaptár gondolata is, amelyik a 
megbeszélés alapján március végéig elké-
szül, és láthatóvá teszi a bataszek.hu-n az 
összes rendezvényt és programot. szintén 
megfogalmazódott a szabadtéri közössé-
gi óévbúcsúztató esemény lehetősége is, 
amelyik ebben az évben próba jelleggel 
meg is valósul.

A civil fórumon a megjelentek is lehe-
tőséget kaptak az elhangzottak kiegészí-
tésére, a saját szervezeteiket érintő fontos 
dolgok propagálására.                           CséeL
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DíJÁTaDÁSSal zÁRUlT a TaGGyűléS
A Bátaszéki Vállalkozók ipartestülete 
2020. február 28-án tartotta taggyűlését 
42 fővel, az árpád utcai székházában. Az 
ipartestület elnöksége alapszabály szerinti 
kötelezettségeinek tett eleget, amikor be-
számoltak az őket megválasztott tagoknak 
a 2019. év munkájukról és a 2020. évre ter-
vezett programjaikról és az ehhez kapcso-
lódó költségvetésről. 

gerencsér János elnök úr köszöntötte 
a tagságot, továbbá palkó Tamást, Tolna 
Megyei ipartestület elnökét, Frey lászlót 
az iposz felügyelő bizottságának tagját, 
dr. Bozsolik róbertet, Bátaszék Város pol-
gármesterét, akik elfogadták a meghívást, 
valamint üdvözölte Dózsa pál Jánost, az 
ipartestület „örökös” elnökét. Az elnök rö-
viden tájékoztatta a tagságot a 2019-es év 
történéseiről, majd pénzügyi helyzetéről. 
Az ipartestület a 2019-es évet – a korábbi 
évekhez hasonlóan – nyereséggel zárta. A 
programok, munkálatok megvalósításá-
ban szerepet játszott a 2018. áprilisában 
beadott leader pályázat, mert ennek el-
bírálása folyamatos pénzmegtakarításra 
sarkalta a testületet. ez 2019. novemberé-
ben lezárult, engedélyezték a pályázatban 
szerepelő eszközök megvásárlását, így en-
nek beszerzésével kezdjük a 2020-as évet.  
2019-ben fontos feladatok között szerepelt 
a tetőszerkezet kijavítása, átrakása, más 
egyéb kisebb munkák mellett. ez évben 
is folytatjuk az iparos ház karbantartását. 
A tervek között szerepel a hátsó udvar 

térkövének átrakása, további térkövezése, 
külső fagytalanítás, továbbá egy kis tároló 
kialakítása. gerencsér János külön megkö-
szönte polgármester úrnak az ipartestület 
részére nyújtott önkormányzati támoga-
tást, amely a korábbi évekhez hasonlóan a 
2019. évben is nagymértékben hozzájárult 
céljaink megvalósításához. A támogatást 
a jövőben is örömmel fogadjuk. Termé-
szetesen ipartestületünk részt kíván venni 
2020-ban is a városi rendezvényeken, ez-
zel támogatva az önkormányzat munkáját. 
ezt követte a 2020. évi tervezett program, 
és az ehhez kapcsolódó költségvetési ter-
vezet ismertetése. A szakmai nap megtar-
tása, a helyi általános iskola diákjai részé-
re, ez évben is a kiemelt feladatok közé fog 
tartozni. A következő napirendi pontban 
Kovács emma, a FeB elnöke beszámoló-
jában nyilatkozta, hogy a vezetőség 2019-
ben hozott határozatait felkészülten, szak-
mailag megalapozottan, szabályszerűen 
hozta meg. Az ipartestület gazdálkodása 
kiegyensúlyozott, felelős költségvetési gaz-
dálkodást folytat az elnökség. A FeB meg-
ítélése szerint hatékonyan és eredményes 
működik a Bátaszéki Vállalkozók ipar-
testület. ezt követően elfogadásra került 
a 2019-es év beszámolója, és a 2020-as év 
költségvetési tervezete is.  

A vendégek hozzászólását palkó Tamás 
kezdte, aki röviden beszámolt a budapesti 
iposz jelenlegi helyzetéről. Frey lászló 
köszöntőjében kiemelte, hogy bárhol jár, 

mindenhol dicséri a Bátaszéki ipartestü-
letet, mindig a szíve csücske maradunk 
számára. őt követte dr. Bozsolik róbert 
polgármester úr, aki ugyancsak kiemelte, 
hogy példaértékű a szinten tartás, amit az 
ipartestület végez. 2019-ben kiemelt szer-
vezett lett a Bátaszéki Vállalkozók ipartes-
tülete is. További sikeres munkát kívánva 
zárta köszöntőjét. A taggyűlés ez évben is 
díjátadással zárult. 

Díjátadó
gerencsér János elnök kérésére heringes 
lászlóné felolvasta a díjazottak életútját, 
majd palkó Tamás átadta a díjakat.  IpOSz 
díjat kapott Tarjányi antal és Fejes Jó-
zsef. aranykoszorús mester kitüntető 
címmel jutalmazták Gerhardt Ferencet. 
a díjazottaknak ezúton is gratulálunk és 
jó egészséget kívánunk!    Heringes Lászlóné

bátaszéki vállalkozók ipartestülete

C i V i l e K

Tarjányi Antal Gerhardt Ferenc

Fejes József
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VÁlTOzTak a TűzGyúJTÁS SzaBÁlyaI
2020. január 22-én módosult az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014 (XII.5.) Bm rendelet szabadtéri 
tűzgyújtásra és az irányított égetésre vo-
natkozó szabályai.

A jó idő beköszöntével megkezdődnek a 
kerti munkálatok, egyre többen választanak 
szabadtéri programokat. A veszélyt a száraz 
aljnövényzet és avar jelenti, amelyben köny-
nyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős 
szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezé-
sének legfőbb oka az emberi gondatlanság. 

A károk akkor előzhetőek meg a leg-
könnyebben, ha tisztában vagyunk a biz-
tonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzme-
gelőzés alapvető szabályaival:
•	 Általában	tilos	szabadtéren	égetni,	ki-

véve ott, ahol azt jogszabállyal, külön 
meghatározott esetekben és feltételek-
kel megengedik;

•	 Belterületen	csak	abban	az	esetben	le-
het növényi hulladékot égetni, ha azt 
önkormányzati rendelet megengedi;

•	 Előzetesen	tájékoztatni	kell	a	tűzvédel-
mi hatóságot a külterületen lévő, lábon 
álló növényzet, tarló, illetve a növény-
termesztéssel összefüggésben keletke-
zett hulladék szabadtéri égetéséről;

•	 A	kerti	grillezés	és	a	tűzön	történő	sü-
tés-főzés a tűz állandó felügyelete mel-
lett megengedett;

•	 Tűzgyújtási	tilalom	alatt	tilos	tüzet	gyúj-
tani az erdőterületeken, valamint a fásí-
tásokban és az ezek 200 méteres körze-
tén belül lévő külterületi ingatlanokon.

•	 A	 szabadtéri	 tűzgyújtás	 feltételeit	 az	
országos Tűzvédelmi szabályzat tar-
talmazza;

•	 Jogszabálytól	eltérően	végzett	tűzgyúj-
tási tevékenység tűzvédelmi bírságot 
vonhat maga után!

A szabadban meggyújtott tüzet soha 
ne hagyjuk felügyelet nélkül, veszély ese-
tén azt azonnal oltsuk el. Minden esetben 

gondoskodjunk megfelelő mennyiségű 
oltóanyagról, mindig legyen nálunk a tűz 
oltására alkalmas kézi szerszám, és csak 
akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folya-
matosan felügyelet alatt tudunk tartani. 
Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert 
a szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésé-
nek. Az égetés befejezése után a helyszínt 
gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, 
izzást meg kell szüntetni.

I. külterületi irányított égetés 
ha jogszabály másként nem rendelke-
zik, külterületen az ingatlan tulajdonosa, 
használója legfeljebb 10ha egybefüggő 
területen irányított égetést végezhet. Az 
irányított égetés végzésének időpont-
ját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal 
vagy helyrajzi számmal megadott helyét a 
megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hi-
vatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
szervéhez írásban (7100 szekszárd, Wes-
selényi utca 15., tolna.titkarsag@katved.
gov.hu)  be kell jelenteni. A változás a 
jogszabálynak ebben a passzusában követ-
kezett be, eddig ugyanis engedélyeztetni 
kellett ezt a fajta tevékenységet.

II. Belterületi szabadtéri égetés
Az országos Tűzvédelmi szabályzatról szó-
ló 54/2014 (Xii.5.) BM rendelet 225. § (1) 
bekezdése értelmében tilos belterületen, 
valamint külterületi zártkerti ingatlanok 
területén szabadtéri égetést végezni, kivé-
ve ha azt más jogszabály – így különösen 
önkormányzati rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen sza-
badtéri égetést végeznek, és a települési 
önkormányzat azt rendeletében nem enge-
délyezte, vagy engedélyezte, de az égetést 
nem a rendeletben meghatározott napon 
vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi 
hatóságnak meg kell indítania a tűzvédel-
mi hatósági eljárást.

Amennyiben a kirendeltségre vagy a me-
gyei műveletirányításra belterületi szabad-

téri égetésről érkezik panasz, bejelentés, a 
helyszínre kivonuló tűzoltó egység helyszí-
ni ellenőrzést folytat le. ha a helyszínen lévő 
tűzoltó egység megállapítja, hogy a belterü-
leti szabadtéri égetést más jogszabály, pl. 
önkormányzati rendelet nem engedélyezi, 
vagy az égetést nem a rendeletben megha-
tározott napon, időben végzik, fel kell szó-
lítania az égetést végző személyt, illetve az 
ingatlan tulajdonosát, használóját az égetés 
azonnali befejezésére, a tűz eloltására.

A katasztrófavédelmi kirendeltség ha-
tósági ellenőrzés keretében megvizsgálja, 
hogy jogszabály engedélyezi-e az adott te-
rületen és időben a belterületi szabadtéri 
égetést. Amennyiben nem, megindítja az 
ügyféllel szemben a hatósági eljárást. A 
közigazgatási szabályszegések szankciói-
nak átmeneti szabályairól, valamint a köz-
igazgatási eljárásjog reformjával összefüg-
gésben egyes törvények módosításáról és 
egyes jogszabályok hatályon kívül helyezé-
séről szóló 2017. évi ClXXiX. törvény 2. § 
(1) bekezdése alapján „ha az a) pont sze-
rinti felhívásban meghatározott határidő 
eredménytelenül telt el, vagy az a) pont 
alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalbóli 
eljárásban egyéb szankciót alkalmaz”

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkö-
vetővel szemben a kirendeltség a tűzvédelmi 
hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, 
a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosí-
tásáról szóló 259/2011. (Xii. 7.) Korm. ren-
delet 1. melléklet 2. sora alapján (tűzvédelmi 
előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő) 
10 000 Ft–1 000 000 Ft-ig terjedő tűzvé-
delmi bírságot, 3. sora alapján (tűzvédelmi 
szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő 
és az oltási tevékenységben a tűzoltóság be-
avatkozása is szükséges) 20 000 Ft–3 000 000 
Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.

Forrás: https://tolna.katasztrofavedelem.
hu/25576/hirek/234679/valtoztak-a-tuz-
gyujtas-szabalyai          Tisztelettel: Nagy Tibor

C i V i l e K
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Kedves Bátaszékiek! A járvány előtt még 
permakultúra Klub indítását terveztem 
havi rendszerességgel, amelynek a könyvtár 
biztosított volna helyet. A klubösszejövete-
leken képes vetítéssel egybekötött beszél-
getéseken ismerkedhettetek volna meg a 
permakultúra alapelveivel, valamint azzal a 
komplex tudással és összegyűjtött számtalan 
technikával, amely a részleges önellátást is 
megkönnyítheti számotokra, de erre sajnos 
várnunk kell egy darabig. Témánk elsődle-
gesen az ökologikus, környezettudatos, ter-
mészetes, permakultúrás kertészkedés lesz, 
amely csak ember–növény–állat–természet 
kiegyensúlyozott kapcsolathálózatában, te-
hát egész, holisztikus rendszerben tudja a 
maximumot nyújtani számunkra. 

Ha érdekel, hogyan tudsz egészséges 
élelmet tenni a családi asztalra ásás, 
szántás, vegyszerek és évente kemény fi-
zikai munka nélkül, mindezt úgy, …

(Folytatás a következő oldalon.)

peRmakUlTúRa klUB BÁTaSzéken
örök zöld ker t

Február végén megrendezésre került szo-
kásos svábbálunk, melyet a német nem-
zetiségi önkormányzattal közösen szer-
vezett az egyesület. A bált színesítette a 
heimat utánpótlás és a legkisebbek farsan-
gi műsora. A tombolatárgyak felajánlóinak 
ezúton szeretnénk köszönetet mondani. 

A támogatók névsora: Bátaszék Város ön-
kormányzata, Bátmédia Kft., Bátaszéki né-
met nemzetiségi önkormányzat, Brot Kft., 
dr. Bozsolik róbert, polgármester, zöldház 
Biobolt, halbolt (Balogh erzsébet), Metha 
Aquatica Bio- és gyógynövénybolt, Molnár 
optika, Fülöp italdiszkont, schroth pincé-
szet, glöckner János 
Alapítvány, dr. szabó 
ákos, heringes zsolt, 
Bátgrill, Bözsi Virág, 
Talizmán, otthon 
Mix (Fejes József), 
Czigler gabriella, 
Kovács gábor, skor-
day Tamás, hegedűs 
zoltán, Centi, Moly-
hos süteményház és 

Kávézó, lángos Büfé, Molnár József és csa-
ládja, elekes család, Budai pizza, Vasbolt-Mi-
chéli Kft., Ciron papírbolt, Virágmozaik, 
100Ft-os Bolt, szépítők Kozmetika, Coop 
Budai utcai üzlete, gazdabolt Bátaszék, Vö-
rös Júlia, Kecskés zöldségbolt, König Tímea 
Virágüzlet, Mecseki hermyna, stelcz és Fia 
Kft., Bátaszéki székelyek Baráti Köre.

További támogatási lehetőség bárki 
számára fennáll: a már befizetett adója 1 
%-ával, amennyiben erről a bevallási ha-
táridő előtt rendelkezik, segítheti egye-
sületünk munkáját.

adószámunk: 19232018-1-17 

legfőbb támogatóink a pályázatokon 
keresztül a Magyar Kormány, a Minisz-
terelnökség, a Bethlen gábor Alapkezelő 
zrt., az emberi erőforrás Támogatáskeze-
lő. A sikeresen elnyert pályázatok felhasz-
nálásáról a továbbiakban beszámolunk.

A március végére tervezett szokásos éves 
közgyűlésünk az ismert körülmények miatt 
elmaradt, bizonytalan időre elnapoltuk. Je-
len állás szerint ez vár a többi megszokott 
rendezvényre is: elmarad a glöckner János 
emlékünnepség, a pünkösdi rétesfesztivál 
is. A tánccsoport próbái, melyek még a nyá-
ri szünidő alatt sem szünetelnek, szintén 
elmaradnak a művelődési ház bezárása, il-
letve az óvintézkedések miatt. A meghozott 
intézkedések nem könnyítik mindennapja-
inkat, azt hiszem, mindannyiunk számára 
példátlanok eddigi életünket tekintve, ám 
javunkat, a köz érdekét szolgálják. Vigy áz-
zunk mi is egymásra!                                     ESJ

BÁlOzTUnk

C i V i l e K

német nemzetiségi  egyesület

Tavaly áprilisban az Öko Kert
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Az idei évben is megtartotta a bátaszéki 
gondozási Központ Család- és gyermekjó-
léti szolgálata az éves szakmai Tanácskozá-
sát, amelynek időpontja március 5-re esett. A 
Tanácskozásra a jelzőrendszeri tagok – neve-
lési, oktatási intézmények vezetői, gyermek-
védelmi felelősök, védőnők, gyermekorvos, 
rendőrség, gyámhivatal dolgozói, a pártfogó 
felügyelő és a humánszolgáltató Központ 
Családsegítő és gyermekjóléti Központ 
esetmenedzserei és szakmai vezetője kaptak 
meghívást. A Tanácskozás fő témái között 
szerepelt Bátaszék város 2019. évi gyermek-
jóléti, gyermekvédelmi feladatellátásnak átte-
kintése, az észlelő- és jelzőrendszer működé-
sének bemutatása, elemzése, a hatékonyabb 
működésre való javaslatok megfogalmazása. 
A szakmai tanácskozáson a kaposvári Bo-
rostyánvirág Alapítvány Krízisambulancia 
munkáját mutatta be proszonyák ida szak-
mai vezető, aki az erőszak alapú kapcsolat 
felismerése, a bántalmazó magatartás korai 
jelei témában osztott meg hasznos, gyakor-
lati ismereteket a résztvevőkkel.

az észlelő- és jelzőrendszerről
Az észlelő- és jelzőrendszer működésének 
célja, feladata a problémák időben történő 
felismerése és azok mihamarabbi enyhí-
tése, megoldása, valamint a már kialakult 
veszélyeztetettség és krízishelyzet következ-
ményeinek enyhítése, az ehhez vezető okok 
feltárása és a probléma forrásának feloldása. 
A jelzőrendszer fontos pillére a lakossági, ál-
lampolgári bejelentések, hiszen sok esetben 
ők észlelik elsőként a gyermek veszélyez-
tetését, elhanyagolását.  elmondható, hogy 
Bátaszéken megfelelően működött az infor-
mációáramlás a jelzőrendszeri tagok között, 
amely sok esetben napi szintű kapcsolatot je-
lentett a felek között. A jelzőrendszeri tagok 
gyors információcseréje, reakciója és együtt-
működése segítette elő a hatékony munka-
végzést, amely a családok helyzetének sta-
bilan tartását, életkörülményeik javítását is 
eredményezte. A jelzőrendszer tagjai a saját 
területükön végzett gyermekvédelmi mun-
kájukkal tették hatékonyabbá a gyermekjólé-
ti szolgálat munkáját azzal, hogy az időben 

jelzett problémákat eredményesebben lehe-
tett kezelni. A jelzőrendszer tagjai kötelesek 
jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége 
esetén a gyermekjóléti szolgálatnál és ható-
sági eljárást kezdeményezni a gyermek bán-
talmazása, illetve súlyos elhanyagolása, vagy 
egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállá-
sa, továbbá a gyermek önmaga által előidé-
zett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 

milyen formában lehet jelezni? 
A jelzés történhet személyesen, írásban, 
szóban, telefonon. Azon dolgozunk, hogy 
a jelzések írásos formában rögzítésre ke-
rüljenek a bejelentő által. A szolgálatnál 
tett jelzéseket szigorúan zártan kezeljük. 

Hol teheti meg bejelentését? 
A gyermekvédelemben dolgozók évről-évre 
észlelik, hogy a munkájuk egyre nehezebb 
és bonyolultabb, sokszor olyan összetett ese-
tekkel kell szembesülniük, ahol a jogszabály 
egyébként logikus elvárásai nem minden 
esetben alkalmazhatóak. ezúton kérjük a 
tisztelt lakosságot, hogy ha információjuk 
van olyan személyről, családról, akinél kr-
ízishelyzetet tapasztal, vagy elhanyagolt, 
súlyosan veszélyeztetett gyermekről szerez 
tudomást, tegye meg bejelentését szemé-
lyesen, telefonon vagy írásban, a Bátaszéki 
Gondozási központ Budai utca 21. számú 
épületében Tel.: 06-74/491-622; 591-113

reméljük, hogy a jövőben is hasonló 
pozitív tapasztalatokról számolhatunk be 
és az együttműködés tovább erősödik a 
Jelzőrendszer Tagok és a lakosság között. 
szeretnénk megköszönni mindenkinek a 
munkáját, aki segítette a szolgálat munká-
ját és bízunk a további sikeres együttmű-
ködésben!         Mergl-Pécsi Edit – családsegítő

éVeS SzakmaI TanÁcSkOzÁS
g o n d o z á s i  k ö z p o n t

Szakmai Tanácskozás

(Folytatás az előző oldalról.)
…hogy gyermekeid, unokáid számára 
egy élhető Földet hagysz hátra, akkor is-
merkedj meg a permakultúrával!

egyelőre itt, a Cikádor újság hasábjain 
fogok a permakultúráról, annak kialaku-
lásáról és jelentőségéről írni, és amint le-
hetőségünk lesz a könyvtárban összejön-
ni, illetve kertlátogatásokat tenni, akkor 
érdeklődés esetén beindíthatjuk a klubot, 
amiről itt majd beszámolok.

Takácsné Kovács Anikó, élelmiszeripari 
üzemmérnök és aranykalászos gazda vagyok, 
családunk konvencionális növénytermesz-

téssel foglalkozik. Talán ez együtt indított el a 
keresés útján, hogy egészséges alapanyagok-
ból egészséges élelmet tudjak a családom elé 
tenni, miközben a Földnek sem ártunk.

öt éve nem a szokványos módon terme-
lem meg a kertünkben a család részészére 
a legfontosabb zöldség- és gyümölcsfé-
léket. hat éve kezdtem olvasgatni a bio-, 
öko- és permakultúrás kertészkedésről. A 
permakultúra megismerése hozott jelen-
tős fordulatot a gondolkodásmódomban. 
öt éve buzgón építettem komposzthalmo-
kat, emeltem magaságyásokat. négy éve 
nem szántjuk a kertet, nem permetezünk 

vegyszerekkel, nem metszünk fákat, mégis 
termett tavaly 180 kg krumplink, a kamra 
tele befőttekkel és bármikor, még télen is, 
ha kifutok a kertbe, be tudok vinni egy tál 
zöldséget salátának.

Kérdés esetén az: aniko.takacsnekovacs@
gmail.com e-mail címre írhattok vagy elér-
tek a facebook-on: Anikó Takácsné K

A legfontosabb, amit most meg kell 
tennetek, vessetek magokat a kertetekbe, 
cserépbe a teraszon vagy a szobaablakban. 
Kedvcsinálónak íme egy kép az „örök 
zöld Kert”-ünkről, amit pont egy éve, áp-
rilis elején készítettem.                              TKA
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a VÁRanDÓS nŐ éleTmÓDJa

C s A l á D s e g í T é s

v é d ô n ô i  s z o l g á l a t

A terhesség élettani folyamat, amely 
leggyakrabban nem teszi szükségessé a 
megszokott életmód megváltoztatását. A 
terhesség idején minden szerv működése 
megváltozik, ezeket az élettani változáso-
kat hormonális és mechanikus tényezők 
befolyásolják. Tudni kell, hogy a terhes-
gondozás legfontosabb feladata, elkülö-
níteni az egészséges terhességet a szövőd-
ményes terhességtől, javasolt tehát az előre 
megbeszélt időpontokban ezeken megje-
lenni.

élettani változások
•	A terhesség megterhelést jelent a kerin-

gési rendszer számára.
•	Az érrendszeri változások visszértágu-

lathoz vezethetnek.
•	Az aranyér kialakulását a renyhe bélmű-

ködés és székrekedés is elősegíti.
•	Az egészséges terhes is vashiányos, a 16 

– 20. héttől kaphat vaskészítményt. (a 
korszerű vitaminok a kellő vasmennyi-
séget is tartalmazzák)

•	A fogak szuvasodása a megváltozott 
nyálösszetétel miatt gyakoribb.

•	A belek renyhébbek.
•	A pigmentáció minden terhesen fokozódik.
•	A haj és szőrzet megerősödik.
•	Az orr, ujjak, láb, megnőhet, a terhesség 

megszűntével ezek a változások elmúlnak.

•	Az izzadság és faggyúmirigyek működé-
se fokozódik.

a normális terhességgel  
járó panaszok

•	émelygés, hányinger – általában nem 
tekintjük kórosnak, néhány szem keksz 
vagy kétszersült fogyasztásával a pana-
szok megszűnnek.

•	gyomorégés – élettani változás, egy po-
hár tej fogyasztása esetén általában elmú-
lik, ne alkalmazzunk szódabikarbónát.

•	székrekedést lehetőleg az étrend meg-
változtatásával befolyásoljuk (gyümölcs, 
lekvár, rostok) ne szedjünk hashajtót.

•	gyakori vizelési inger – a terhes méh 
növekedése okozza, mert nyomást gya-
korol a húgyhólyagra, nem kóros.

Táplálkozási tanácsok
•	súlygyarapodás havonta kb. 1 kg.
•	Több fehérje fogyasztás javasolt. (hús, 

tej, túró, sajt, tojás,)
•	szénhidrátot teljes kiőrlésű pékáru, gyü-

mölcsök, zöldségfélék formájában taná-
csos fogyasztani. (barna kenyér, müzli).

•	napi 1,5-2 liter folyadékot fogyasszon, ami 
lehet ásványvíz vagy friss gyümölcslé.

•	zsírokat a minimálisra kell csökkenteni, 
főleg a növényi eredetű zsiradékot része-
sítse előnyben.

•	Minden nap friss gyümölcs és zöldség 
fogyasztása javasolt, amelyek nemcsak 
tápanyagokat, hanem az egészséges bél-
működéshez szükséges rostokat is tar-
talmazzák.

•	Konyhasót, ha lehet, meg kell vonni, fo-
gyasztását mérsékelni.

•	a dohányzást abba kell hagyni, napi 5 
szál cigaretta is káros!

•	Ajánlatos a napi ötszöri étkezés.
•	Az említett tápanyagok mellett igen fon-

tos a megfelelő mennyiségű kalcium, 
folsav, a vitaminok, és a vas fogyasztása.

öltözködés
•	A ruha legyen kényelmes könnyű lehe-

tőleg pamut alapanyagú.
•	Kerülni kell a szorító ruhadarabokat.
•	A cipő legyen kényelmes, jól tartsa a 

lábboltozatot.

Tisztálkodás
•	A szájápolás különös figyelmet igényel 

a fogak szuvasodása miatt, fogínyvérzés 
előfordulhat.

•	A fokozott izzadás és a bővebb hüvelyi 
váladékozás miatt, szükséges naponta 
tiszta fehérneműt váltani.

•	A terhes nő fürödjön minden nap lega-
lább egyszer, a terhesség utolsó heteiben 
ülőfürdő nem javasolt.

•	nemi élet az első és utolsó hetekben ke-
rülendő, a lehet.

egyéb tanácsok köztes időben 
kíméletesen

•	Megerőltető munkát ne végezzen.
•	Ülő munka, szellemi foglalkozás végez-

hető. 
•	nem megerőltető sport (úszás) javasolt, 

napi fél óra séta kifejezetten hasznos.
•	A terhes lehetőleg a szülés időpontja 

előtt négy héttel vegyen ki szülési sza-
badságot.

•	A terhesség alatti nagy távolságokra törté-
nő utazások többféle veszélyt jelenthetnek 
(a tisztálkodás, székelés, vizelés, pihenés, 
alvás) ritmusának megváltozása miatt, va-
lamint az idegen ország szokatlan fertőzé-
sei és a megváltozott klíma miatt is.

•	gépkocsival való közlekedés csak pihe-
nők beiktatásával javasolt.

Takácsné Bíró Tímea védőnő
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A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde in-
tézmény-fenntartó Társulás Társulási 
Tanácsának 4/2020.(ii.26.) TT. határo-
zata alapján értesítjük a tisztelt szülőket, 
hogy a harmadik életévüket 2020. au-
gusztus 31-éig betöltő/betöltött gyerme-
kek 2020/2021. nevelési évre a Bátaszéki 
Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 
köznevelési intézménybe történő óvodai 
beíratásának időpontja 

2020. április 21-én (kedd) 8-16 óráig
és 

2020. április 22-én (szerda) 8-16 óráig.

A beíratás az intézményekben egyidejű-
leg, a bátaszéki gyerekek vonatkozásában 
Bátaszék, Hunyadi u. 44/a. szám alatt, az 
alsónánai gyerekek vonatkozásában alsó-
nána, kossuth u. 37. szám alatt, az alsó-
nyéki gyerekek vonatkozásában alsónyék, 
Fábián u. 3. szám alatt, és a pörbölyi lak-
helyű gyermekek vonatkozásában pedig 
pörböly, Óvoda u. 3. szám alatti óvoda-
épületben. 

Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés 
alapján történik. A jelentkezés helye a kö-
telező felvételt biztosító vagy a szülő által 
választott óvoda. 

a Bátaszéki mikrotérségi 
Óvoda és Bölcsőde felvételi 

körzete
•	 a	bátaszéki	székhely	óvoda	(7140	Bá-

taszék, hunyadi u. 44/a.) esetében Bá-
taszék város közigazgatási területe; 

•	 az	 alsónyéki	 tagóvoda	 (7148	 Alsó-
nyék, Fábián pál u. 3.) esetében Alsó-
nyék község közigazgatási területe; 

•	 az	 alsónánai	 tagóvoda	 (7147	Alsóná-
na, Kossuth u. 37.) esetében Alsónána 
község közigazgatási területe;

•	 a	 pörbölyi	 tagóvoda	 (7142	 Pörböly,	
Óvoda u. 3.) esetében pörböly község 
közigazgatási területe.

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde székhely és tagóvodái egyaránt 
jogosultak az integráltan nevelhető sajá-
tos nevelési igényű gyermekek ellátására, 
valamint igény esetén német nemzetiségi 
nevelést biztosíthatnak. 

a beíratáshoz szükséges:
– az egyik szülő személyi igazolványa és az 

ahhoz tartozó lakcímkártya;
– a gyermek nevére kiállított személyi azo-

nosító (a gyermek születési anya könyvi 
kivonata vagy személyi azonosítót iga-
zoló hatósági igazolvány vagy útlevél és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

– a gyermek esetleges betegségeit igazoló 
dokumentumok;

– a gyermek TAJ kártyája;
– bölcsődéből óvodába jelentkező gyer-

mek bölcsődei igazolása
– sajátos nevelési igényű gyermek jelent-

kezése esetén a szakértői vélemény (ha 
rendelkezik ilyen dokumentummal);

– gyermekvédelmi kedvezményről szóló 
határozat (ha rendelkezik ilyen doku-
mentummal)

lehetőség szerint a szülő vigye magával 
beíratandó gyermekét.

az óvodába kötelező beíratni azt a 
gyermeket, aki 2020. augusztus 31-éig be-
tölti a harmadik életévét. Az óvoda köteles 
felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köte-
les óvodába járni, és aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyere-
kek is, akik a 2020/2021. nevelési év során 
lesznek 3 évesek. A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekez-
dése lehetővé teszi azon gyermekek óvodai 
felvételét is, akik a harmadik életévüket a 
felvételtől számított fél éven belül töltik be 
feltéve, hogy minden hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető. 

A felvételről, az óvodai jogviszony ke-
letkezéséről a férőhelyek ismeretében a 
Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 
igazgatója dönt, ennek eredményéről írás-
ban értesíti a szülőket a beíratást követő 21 
munkanapon belül. 

A kötelező felvételt biztosító óvoda igaz-
gatója nyilvántartása alapján értesíti a gyer-
mek tényleges tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, 
ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. 

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy gyerme-
küket a meghirdetett napokon írassák be 
az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe 
vételt.
Bátaszék, 2020. február 26.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

o K T A T á s

F e l H í V Á S
a BáTaSzéKi MiKroTérSégi Óvoda éS BÖlcSődéBe 

TÖrTénő BeíraTáSra

o v i s  h í r e k

levéltári kalandozás

A Kanizsai Dorottya-vetélkedő díjazottjai 
a szekszárdi levéltárban tölthettek el egy 
emlékezetes délutánt. iskolánk névadó-
jának korát (16. század) idéztük fel első 
állomásunkon, a Vármegyeháza falán lévő 
emléktáblánál. A mohácsi csatát elevení-
tettük fel, amikor az időpontokat, a sere-
gek vezetőinek neveit és a magyar, vala-

mint a török hadsereg útvonalát olvastuk. 
Még Bátaszék is szerepel az emléktáblán. 
levéltári vezetőnket követve elérkeztünk 
a belső udvarba, ahol a bencés apátság 
romjait láttuk. A Vármegyeháza épüle-
tében betekintettünk a börtöncellákba, 
majd a 18. századi boszorkányperekről is 
hallhattunk. A látogatásunk során eljutot-
tunk a levéltár könyvtárába. Bár ebben az 
intézményben nem őriznek iratokat Kani-

zsai Dorottyától, de más oklevelet és régi 
könyveket megnézhettünk itt. Kipróbál-
tuk a tollal és tintával írást, ahogy ezt ré-
gen tették. Díszes betűtípusokkal könyv-
jelzőt készítettünk. Ajándékként érdekes 
pecsétnyomatot kaptunk. A múltban tett 
kalandozásunk mindannyiunknak hasz-
nos és élménygazdag volt. Köszönjük. 
Storcz Boglárka, Bozsolik Sarolta (6. c)

(Folytatás a következő oldalon.)

d o r o t t y á s  h í r e k
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(Folytatás az előző oldalról.)
Futball

Bozsikos kalandok

Február 22-én, szombaton a Bátaszéki 
Kanizsai Dorottya általános iskola torna-
csarnoka adott otthont a ii. korcsoportos 
körzeti intézmények közötti Bozsik torná-
nak, melyre 5 csapat volt hivatalos. A házi-
gazdák elsőként 4–0-ra verték az őcsényt, 
majd hiába támadták végig a mérkőzést 
a Decs ellen, a helyzetek kimaradtak, így 

1–0-s vereség lett a vége. innentől már bra-
vúrokra volt szükség a jó szereplésre, amit 
szállított is a gárda. elsőként a végső győz-
tes szekszárdi Baka istván általános isko-
lával játszottak egy 0–0-at, aminek igazán 
a vendégek örülhettek, majd 2–1-re verték 
a megyeszékhelyiek második csapatát. így 
összesítve a második helyen végeztek.

a csapat tagjai: Botos Bence, Horváth 
levente, Hauwasser menyhért, Rafael 
krisztofer, Temesvári Dávid, Indrich 
krisztián, Dán János. Grassrouts Fesztivál

Az első korcsoportosok grassrouts Fesz-
tiváljára pedig március 7-én került sor a 
szekszárdi Bakai istván általános iskola 
tornacsarnokában. itt három – négy fős 
csoportokra osztották a gyerekeket, akik-
nek a különböző állomásokon váltakozó 
feladatokat kellett megoldania. Természe-
tesen itt is a labda játszotta a főszerepet, de 
voltak koordinációs feladatok és fogójáté-
kok is. A végén minden résztvevő csokit és 
üdítőt kapott, valamint ami a legfontosabb, 
egy szép nagy érmet is, akárcsak a máso-
dik korcsoportosok a februári tornán.

a fesztiválon a Bátaszéki kanizsai Do-
rottya Általános Iskolából öt tanuló vett 
részt: Flóris Dávid, Gyulai Brendon, ma-
tejcsek Vajk, pál endre és Hellmann Bol-
dizsár.                                                                   NT

o K T A T á s

Rövid hírek 

Február 13-án Karcagon zajlott az asztali-
tenisz Diákolimpia országos döntője, ahol 
az V-Vi. korcsoportban  Szabó Bence (9.A) 
nyolcadik helyezett lett. Február 14-én ke-
rült sor az Országos Fodor József Biológia-
verseny iskolai fordulójára, amely alapján 
Regina Evelin 10.B osztályos tanuló bejutott 
az országos döntőbe. Felkészülését Werner-
né győri Andrea tanárnő segítette. Február 
17-én a Munkaügyi Központ munkatársai 
tájékoztatót tartottak a végzősöknek az érett-
ségi utáni munkavállalással kapcsolatban. 
Február hónapban Fábián Patrik 12.AB 
osztályos tanuló megszerezte  c típusú fel-
sőfokú nyelvvizsgáját angol nyelvből. A 
megyei úszó Diákolimpián a gézás tanulók 
kiválóan szerepeltek. A iV. korcsoportban a 
lányoknál a gyorsváltó első helyezett lett. A 
csapat tagjai: Fekete Sára, Fodermayer Anna, 
Mattenheim Janka, Sörös Petra. Az egyéni 
versenyben gyorsúszásban első lett Matten-
heim Janka, mellúszásban és hátúszásban Fo-

dermayer Anna. Mindannyian bejutottak az 
országos döntőbe. Február 13-19-ig tartott a 
királyi pár jelöltek kampánya, majd febru-
ár 20-án a gimnázium tanulói megválasz-
tották az idei tanév királyi párját. ii.géza 
király megszemélyesítésére a legtöbb szava-
zatot Peteli Dániel (11.A) kapta, eufrozina 
királyné pedig Fischer Jázmin (11.B) lett. 
Március 5-én került megrendezésre a Xii. 
kanizsai Dorottya úszóverseny a bátaszéki 
tanuszodában. iskolánkat 10 tanuló képvi-
selte: Fekete András, Fodermayer Anna, Feke-
te Sára, Vörös Vanessza, Szabó Milán, Sörös 
Petra, Schön Panka Rege, Mattenheim Janka, 
Csendes Szonja, Répási Zita. Az általuk szer-
zett érmek száma alapján a ii. géza gim-
názium a második helyezett csapatnak járó 
kupát nyerte el. Március 13-án a gimnázium 
aulájában megtartottuk iskolai ünnepélyün-
ket a nemzeti ünnep tiszteletére, amelyben a 
9.a osztály tanulói az 1848. március 15-i 
forradalomra emlékeztek. A méltóságteljes, 
hangulatos műsort összeállította és betaní-
totta péter Albert tanár úr. szerepeltek: Appl 

Zsóka, Borsiczky Ádám, Csötönyi Borbála, 
Lisztes Luca, Szabó Kinga, Varga Zsombor, 
Vörös Vanessza. 

Géza-napi megyei 
szavalóverseny 

idén is a névadónkhoz fűződő programso-
rozat nyitánya volt az immáron több mint 
három évtizedes múltra visszatekintő me-
gyei szavalóversenyünk, melyet február 25-
én rendeztünk meg. idén a „Trianon em-
lékezete a magyar költészetben” címmel 
hirdettük meg a versenyt. A megye hat kö-
zépiskolájából tízen mérték össze tudásukat. 
Az első helyezést Csizmazia Dórának (i.Béla 
gimnázium, szekszárd) ítélte a zsűri, máso-
dik helyezést ért el holtversenyben Bartos 
istván (Bonyhádi petőfi sándor evangélikus 
gimnázium) és Borsiczky Ádám (Bátaszéki 
II. Géza Gimnázium). harmadik helyezett 
lett – szintén holtversenyben – horváth 
gabriella (szekszárdi garay János gimnázi-
um) és Appl Zsóka (Bátaszéki II. Géza Gim-
názium).        (Folytatás a következő oldalon.)

g é z á s  h í r e k

Bozsikos csapat

grassrouts-os csapat
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(Folytatás az előző oldalról.)
Különdíjban részesült Babai Kata (Bezer-
édj istván szakközépiskola, szekszárd). 
A Balog Viktor-emlékdíjat, azaz a közön-
ségdíjat Csizmazia Dóra nyerte el. ezúton 
is köszönetet mondunk a zsűri tagjainak, 
Fodermayer Vilmosné nyugalmazott igaz-
gatóhelyettes asszonynak, pestiné Kunos 
Boglárka tanárnőnek (Bátaszéki Kanizsai 
Dorottya általános iskola), sági lajosné-
nak (Bátaszéki Keresztély gyula Városi 
Könyvtár) és Csötönyi lászló igazgató 
úrnak (Bátaszékért Marketing nonprofit 
Kft.), kétszeres Kazinczy-érmes, volt gézás 
szavalónknak a közreműködésükért. ez-
úton is köszönjük Fodermayer Vilmosné-
nak, Csötönyi lászlónak és a Bátaszékért 
Marketing nonprofit Kft.-nek, valamint 
a Keresztély gyula Városi Könyvtárnak a 
versenyzők jutalmazására felajánlott aján-
dékokat. A gézás szavalók felkészülését dr. 
somosiné Kispál gabriella tanárnő segí-
tette. A verseny szervezője horváth János-
né tanárnő volt.

Géza-nap 

Február 26-án került sor a hagyományos 
géza-napra, azaz a diáknapra. Az idei tan-
évben postáné herendi yvett tanárnő irá-
nyításával a 10.B osztályosok szervezték a 
programokat. Délelőtt az osztályok alkotta 
csapatok versenyeztek egymással: ügyessé-
gi, kreatív, valamint műveltségi feladatok 
megoldásában mérték össze erejüket. pálffy 
pál tanár úr vezetésével focibajnokság is zaj-
lott a városi sportcsarnokban. Az összesített 
eredmények alapján a délelőtti erőpróbákat a 
12.AB osztály nyerte meg. A diáknap hagyo-
mányosan a művelődési házban zárult. Az 
iskola apraja-nagyja és a nevelőtestület tagjai 
részt vettek az újdonsült királyi pár tiszte-

letére tartott „udvari fogadáson”. Az osztá-
lyok képviselői előadták a hódoló verseiket 
az uralkodói párnak, átadták a királynénak 
készített „nyakékeiket”, majd az „alattvalók” 
meghallgatták ii. géza király (Peteli Dáni-
el) „trónbeszédét”. ezt követően eufrozina 
királyné (Fischer Jázmin) jelképesen megju-
talmazta azokat, akik a tanév során az ide-
gen nyelvekből nyelvvizsgát szereztek, akik 
a tanulmányi versenyeken vagy a sportban 
kimagasló eredményeket értek el.  

Géza-gála 

Március 6-án rendeztük meg a hagyomá-
nyos kulturális bemutatónkat, a Géza-gá-
lát. Kétszer került színpadra a gálaműsor, 
délután és kora este. A közönség idén is 
meggyőződhetett diákjaink tehetségéről. 
A gálát a frissen megválasztott királyi pár 
vezette: Fischer Jázmin és Peteli Dániel. A 
változatos, színes műsorban humoros, vi-
dám jeleneteket adtak elő a 8.A, a 10.A és a 
12.AB osztály tanulói. hangszeres produk-
cióval mutatkozott be Szabó Kata (9.A) és 
Szabó Milán (8.A), akik trombitán és tubán 

játszottak. Schroth Kinga (10.A) énekszó-
lójával örvendeztette meg a közönséget, 
zongorán kísérte Komonyi Orbán Balázs 
(8.A). Megzenésített radnóti-verset éne-
kelt Csötönyi Borbála és Csötönyi Pál.  A 
megyei szavalóversenyünkön második, il-
letve harmadik helyezést elért szavalóink, 
Borsiczky Ádám és Appl Zsóka (9.A) egy-
egy szavalattal léptek színpadra. sárközi 
népdalcsokrot adott elő Holcz Hanga és 
Rajnai Réka (10.A). A gálaműsorunknak 
évek óta állandó szereplője a jelenlegi és 
volt gézások alkotta pántlika zenekar – 
Szabó Péter Bence, Szabó Barnabás, Fehér 
Dániel (valamint Magdali Anna énekes, 
aki most betegsége miatt nem tudott éne-
kelni). Műsorukban sárközi dallamokat 
hallhattunk. A géza-gáláknak immár évti-
zedek óta hagyományos fellépője a heimat 
német nemzetiségi Tánccsoport is. Tánco-
sai idén is hangulatos produkciókkal szó-
rakoztatták a közönséget. A bajai Danubia 
Alapfokú Művészetoktatási intézmény ta-
nulóiból álló Danubia harmonikazenekar 
– Krutki Evelin, Holcz Hanga, Szabó Fanni, 
Szabó Györgyi, Juszt Viktória gézás diákok 
közreműködésével – sokác, bunyevác és 
bácskai dallamokat adott elő Markó zsu-
zska tanárnő vezetésével, valamint Csurai 
Attila tanár úr kontratambura kíséretével. 
Bukovinai táncokat láthatott a közönség 
Kalmár éva, péter péter tanár úr, patonai 
Viktória és Bozsolik Dávid előadásában. 
Az idei tanévben színjátszó csoport alakult 
a gimnáziumban egle Anikó tanárnő veze-
tésével, valamint egy kis házi zenekar Tan-
ner Vilmos irányításával. ők mutatták be a 
presser gábor-Adamis Anna-Déry Tibor: 
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról 
című musical dalaiból összeállított zenés, 
táncos, énekes produkciójukat. 

 (Folytatás a következő oldalon.)
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géza-napi hódolat

géza-gála
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(Folytatás az előző oldalról.)
Az idei gála is egy fergeteges ráadásszámmal 
ért véget: a nevelőtestület tagjai által előa-
dott „gimis kamarazenekar” című jelenetet 
a közönség vastapssal jutalmazta. Az egyes 
műsorszámok összeállításában, betanítá-
sában közreműködtek: ricsovics-Balogh 
edit, Markó zsuzska, pulai erzsébet, sü-
meginé Bátai Margit, dr. somosiné Kispál 
gabriella, egle Anikó tanárnők, valamint 
skordayné Varga gabriella és patonai Vik-
tória.  A műsort rendezte horváth Jánosné, 
a hangosítást Tanner Vilmos végezte.

művelődéstörténeti verseny
Március 10-én rendeztük meg a géza-na-
pi programsorozat záró eseményét, a me-
gyei művelődéstörténeti versenyünket. Az 
idei esztendőben „a római császárság és 
a népvándorlás kora” témában versengett 
négy középiskola – a Tolnai szent istván 

Katolikus gimnázium, a szekszárdi i. Béla 
gimnázium, a Dombóvári illyés gyu-
la gimnázium és a Dunaföldvári Magyar 
lászló gimnázium – hat csapata. szoros 
küzdelemben a tolnai gimnázium csapata 
lett a győztes, a 2. helyezést a dunaföldvári 

tanulók érték el, míg a harmadik helyen a 
dombóváriak egyik csapata végzett. A ver-
senyt sümegi József igazgató úr szervezte és 
vezette, közreműködött dr. somosiné Kispál 
gabriella tanárnő, valamint péter Albert és 
Miskei Vendel tanár úr.           Horváth Jánosné

s z é p K o r

Müvelődéstörténeti verseny

Ahogyan az évszakok váltják egymást, 
úgy halad előre az idő, és valamennyiünk 
életében hasonló életszakaszok köszönte-
nek be. Csoda, amikor gyermek születik, 
majd lassan cseperedik, egyre önállóbb 
személyiséggé válik. Az óvoda, aztán az 
iskola megkezdésével felgyorsul az idő és 
az addig gondoskodásra szoruló gyermek 
önálló, világmegváltó gondolatokkal bíró 
kamasszá válik. innen már valóban csak 
néhány pillanat és a párválasztás után saját 
családot alakít a fiatal felnőtt. szerencsés 
esetben megszületnek saját gyermekei, a 
szülővé válás felemelő, édes terhe évekre 
meghatározza céljait. A választott mun-
ka, pálya, hivatás, hosszú életéveket kínál, 
hogy felnőttként megvalósíthassuk álma-
inkat, terveinket, míg végül beköszönte-
nek a nyugdíjas évek. Az élet természetes 
folyamatai az öregedés, a képességek be-
szűkülése, fontos kapcsolatok, társak el-
vesztése, az elmúlás.

európán és észak-Amerikán kívül a vi-
lág más országaiban, különösen a termé-
szethez közelebbi népeknél, így Afrika, 
Dél-Amerika, ázsia kultúráiban, a halál az 
élet természetes velejárója, sőt, egyenesen 
ünneplésre számot tartó esemény. egy te-
metés nem gyászos nap, a hozzátartozók, 
az elhunyt közössége tánccal, zenével, ün-
nepi szertartásokkal kíséri az élet-halál 
közötti állapotváltozást. Az embereknek 

gyermekkoruktól kezdve benne van a gon-
dolkodásukban az elmúlás. Mindennapi 
beszédtéma, és már fiatal korukban részt 
vesznek a temetkezés előkészítésében, a 
szertartásokon.

A nyugati világban a halál visszavonult a 
kórházakba, nem látjuk, mi történik, hogy 
történik, szerencsés esetben kamasz vagy 
fiatal felnőtt korunkig nem találkozunk 
vele. ha mégis eltávozik egy családta-
gunk, gyermekként még kímélnek minket 
a temetéssel járó dolgoktól, talán el sem 
mondják nekünk. emellett a média azt su-
gallja, kellő mennyiségű pénzzel, odafigye-
léssel szinte örökké fiatalok maradhatunk, 
csak a megfelelő krémeket, vitaminokat 
szükséges beszereznünk, és spórolnunk 
már előre a plasztikai műtétekre.

Bármennyire is eltávolítjuk magunktól 
a halál gondolatát, a természet emlékeztet 
minket arra, hogy ami megszületik, él és 
betölti földi küldetését, beteljesíti sorsát, 

az idővel megöregedik és meghal. hitünk, 
mely a lélek örökkévalóságát ismeri, segít, 
hogy mindez, az élet körforgása, a változás 
állandósága elfogadhatóvá váljék. és van 
még más is, ami biztonságot nyújt. hiszen 
hagyományaink, kultúránk, szokásaink, 
rituáléink, ünnepeink mind segítik, hogy 
gyermekeink, a fiatalabb generáció részére 
mintát adhassunk, segítsük viszonyulá-
sukat a legkülönfélébb élethelyzetekhez, 
problémákhoz, örömteli eseményekhez. 

kincsőrző 
Kincsőrző programfolyamunk is lehe-
tőség arra, hogy népi kultúránk egy-egy 
kiemelkedő, a helyi közösség által ismert 
és elismert tagjaival és munkásságukkal 
megismerkedhessünk. sárközi embere-
ket látunk vendégül a klubban. Minorits 
Jánosné Juliska néni kezdte a sort a híres 
sárközi viselet bemutatásával, majd a bá-
taszéki származású, jelenleg sárpilisen 
élő és tevékenykedő Kolbert Margit volt a 
vendégünk. „Csupaszív” emberek mind-
ketten, akikkel öröm volt együtt lenni, és 
akiket öröm volt hallgatni. Márciusban 
Alsónyéket látjuk vendégül, akik góli ra-
móna gyöngyfűző kiállítása révén bepil-
lantást engednek egy színekkel teli világba. 
reményeink szerint Báta is elfogadja meg-
hívásunkat és minél többet megtudhatunk 
a 2020-as sárközi lakodalomról.         -Hódi-

s z é p k o r

köRFORGÁS az éleT
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Beszéltünk a szabályokról, szó esett arról 
is, hogy nehéz betartani, egyáltalán fel-
ismerni, a rendező szabályokat. Valahol 
mégiscsak el kell kezdeni, mert megálla-
pítani lehet tényeket, de a továbblépés le-
hetőségét is meg kell tudni 
teremteni. ehhez van egy 
kezdő szabály: „gyújts vil-
lanyt belső szobáidba!” hát 
ehhez a fényhez, meg kell 
tanulni kissé hátra lepni.

Dr. Wayne W. Dyer azt 
mondja: „…az igazi éned 
messze, az egod mögött 
van.” – na, ide kéne hát-
ra lépni. persze egyáltalán 
nem könnyű, kell hozzá 
egy nagy adag alázatos-
ság, hogy megpróbáljunk, 
magunkon, a magunk ér-
dekein kívül, másra, má-
sokra is figyelni.  Az önzés 
hatalmasra nőtt, az igazi emberi értékeket 
képviselő jegyek elé tolakodott. A hatal-
mas éntudat és a technika sodrása követ-
keztében félő, hogy modern világunkat 
lelketlen emberek fogják lakni. Mi tud 
ebben segíteni? segít egy visszatekintés, a 
múltunkba, a gyermekkorunkba, amikor 
a mesék világában élve, sok életszabályt 

megismertünk, csak közben sok mindent 
el is feledtünk. pedig a mesék, megérintet-
ték minden gyermek életét. Minden pénz-
nél többet ér, valakinek megérinteni az 
életét. A mesék képesek és hivatottak erre, 

a gyermek és felnőtt életében is.
ebbe a lehetőségbe kapaszkodva hoz-

tuk létre azt a csoportot, mely a mesék 
alkotó, fejlesztő segítő hatásánál fogva, 
betölti léleknyitogató, fényteremtő, sza-
bályt hordozó szerepét, Somosiné kispál 
Gabriella gimnáziumi tanárnő vezeté-
sével. A csoportban első alkalommal, egy 

örmény mesével dolgoztunk, aminek a 
gyújtópontjában az állt, hogy „A birtok és 
a gazdagság mulandó, de a törődés és az 
odafigyelés örökkévaló.” 

A meséken keresztül nagyon sok min-
dent tanulunk.  lopva szivárog 
belénk számos társadalmi sza-
bály, szerep, viselkedési min-
ta, hagyomány. rádöbbenünk, 
hogy saját életünkben is felfe-
dezzük a mesék konfliktusait, 
és ami nagyszerű, világos és 
egyértelmű, szabályok vezetnek 
a megoldáshoz is. A mesélő kap-
csolatot, közösséget teremt. Me-
sélni és mesét hallgatni minden-
ki tud, senki nincs kizárva. nem 
lehet peremhelyzetbe kerülni, 
nincs kirekesztés. Közösségte-
remtő ereje nagyon erős, hisz a 
közösségben szabályok vannak, 
amiket be kell tartani. és ha már 

a belső szobáinkban járva gyújtunk fényt, 
a mese segíti a belső erőforrások megtalá-
lását az akadályok sikeres feldolgozásához.

„Hagyd lelked tollát meséd csodálatos 
sorait írni és nézz bátran a Világ szemé-
be a meséd tükrén át.” – akkor megtalá-
lod az életet rendező, megtartó szabályo-
kat is.                                               Müller Zsuzsa

„inkább ezt kellene mondanotok: ha az úr 
akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk 
cselekedni.” (Jakab 4,15) – írja Jakab leve-
lében és ennek a fényében hirdetjük tábo-
rainkat.

2011 óta 10. éve tartjuk a Bárányképző 
napközis Táborainkat,  táboronként  40-
60 részvevővel. Már a harmadik tábortól 
korosztályos bontásban a kisiskolásoknak 
és az ovisoknak külön tartjuk nagyobb 
gyereksegítők bevonásával, szülői segít-
séggel. cserkésztáborba is 2011 óta já-
runk, és ez a 7. amit magunk szervezünk 
Mórágyon. a fiataljainknak olyan fontos 
az elvonulós kihívás, a gyakorlatias, ön-
állóságra és közösségben gondolkodás-

ra tanító környezet, amit a cserkészet is 
megadhat. sokan nagyon várják ezt a tá-
bort is. 

Amikor lapzártakor meghirdetjük e há-
rom tábort, még nem tudjuk, hogy a járvá-
nyügyi intézkedések hogyan módosulnak. 
Ha a meghirdetett időpontban nem lehet 
megtartani a táborokat, akkor vissza-
utaljuk a részvételi díjat, vagy a módo-
sított időpontban jöhetnek a gyerekek. 
A kedvezményes regisztrálási időpont és 
fizetés határideje május 15. ezek módja a 
plakáton megtalálható. Az elmúlt években 
mindig valamilyen történetbe helyez-
kedtünk bele és ebben éltünk meg közös-
ségi és lelki élményeket, erősödtünk meg 

fontos emberi értékek mentén. Volt Mó-
zes, József vagy pál a Bibliából, vagy iro-
dalmi művekből a zarándok útja, a narnia 
krónikái, a Dzsungel könyve. Foglalkoz-
tunk önismerettel a J-faktoros táborban. 
Volt egy western tábor is little Joe-val és 
most a pál utcai fiúk világába megyünk. 
segítségünkre lesz ismét a musical verzió 
is Dés lászlótól és geszti pétertől. renge-
teg jó üzenet van ezekben a történetekben. 
A gyerekek erre nagyon nyitottak és sok 
játék és vidámság várja őket. A helyszín 
az alsónyéki volt népiskola és a templom. 
Szeretettel biztatunk minden szülőt, 
hogy gyermekével beszéljen ezekről a tá-
borozási lehetőségekről.                           FZ

é l e t Ú t r a v a l ó

GyúJTS VIllanyT BelSŐ SzOBÁIDBa!

reFormátus egyház

TÁBOROzzUnk
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Figyeljünk egymásra
Böjt havában járunk. Az idei böjti időszak 
valószínűleg emlékezetes marad mindany-
nyiunk életében. ez a böjt minden eddiginél 
nagyobb önmegtartóztatást, önfegyelmet 
kíván minden hívőtől és nem hívőtől egya-
ránt. A világegészségügyi helyzet a nemze-
tek kormányain kívül az egyházat is eddig 
példa nélküli lépések megtételére készteti. 
A templomokban kiürültek a szenteltvíz-
tartók, megváltoztak az eddigi szokások stb. 

elkészült a padfűtés

örvendetesebb változás is történt templomunk 
életében: március elején elkészült a kö zépső 
szektorban a régen várt padfűtés. A templom-
ban ezáltal nem lesz melegebb, de hőérzetün-
kön lényegesen javít a padból áradó hő.

lelki gyakorlat 
dr. Bábel Balázzsal

Az ünnepre hangolódásban segítségünkre 
volt főtisztelendő dr. Bábel Balázs, Kalo-
csa-kecskeméti érsek a második nagyböjti 
hétvégén a szombat esti és a vasárnap dé-
lelőtti szentmisén tartott lelki gyakorlattal. 
A szeptemberben remélhetőleg megren-
dezhető eucharisztikus Világkongresszus-
ra készülve hozott egy kis füzetet Minden 
forrásom belőled fakad címmel. A további 
ünnepi készületről, liturgikus események-
ről nem áll módunkban nyilatkozni a jelen 
helyzetben. Amiből viszont erőt meríthe-
tünk, amiben támaszt találhatunk – el-
sősorban az ima. álljon itt e célból erdő 
péter bíboros, prímás imádsága és Bíró 
lászló tábori püspök levele.                       ESJ

Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben 
lehetővé tetted az emberiség életét. Há-

lát adunk a teremtés egész gazdagságáért 
és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát 
adunk azért, hogy minden pusztító erő el-
lenére megmaradtunk, és képesek vagyunk 
arra, hogy világunkról és önmagunkról új és 
új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy 
egyénileg és közösségben is harcolhatunk 
megmaradásunkért és azért, hogy életünk 
egyre szebb és tartalmasabb legyen. De 
mindennél inkább köszönjük neked, hogy 
örök életre hívtál meg minket, és Krisztus 
Urunk megváltó halála és feltámadása által 
utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. 
Amikor olyan természeti csapások érnek 
minket, amelyek ellen a magunk erejéből 
teljesen biztos védelmet még nem találunk, 
átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben 
van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány 
embereit, hogy mielőbb megtalálják a mos-
tani járvány ellenszerét! 

(Folytatás a következő oldalon.)

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

a padfűtéssel javul a hőérzet

lelki gyakorlat dr. Bábel Balázzsal
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Március 5-én, immár 12. alkalommal ke-
rült megrendezésre a Kanizsai Dorottya 
úszóverseny, mely a Bátaszék sport egye-
sület és az általános iskola közös rendez-
vénye, aminek az egy évtizedes Bátaszéki 
Tanuszoda adott otthont. A verseny 11 
évvel ezelőtt az úszósport helyi népsze-
rűsítése miatt kelt életre 
azzal a céllal, hogy minél 
több bátaszéki és város-
környéki kisgyermekkel 
ismertesse meg az úszást, 
és a közös versengés által 
némi motivációt nyújt-
son egy hosszabb távú 
sportolói pályafutáshoz. 
A versenyre ezúttal 8 is-
kola 80 sportolójának 
közel 140-150 nevezé-
se érkezett, legnagyobb 
számban bonyhádi és he-
lyi versenyzőkkel. 

Bátaszéki eredmények
1. hely: szűcs Kristóf (gyors, mell), Mat-
tenheim Janka (gyors), Kökönyei-Tóth 
Barnabás (mell), hefner zsófia (mell), 
schön panka rege (mell), Fodermayer 
Anna (mell, hát), Fekete András (mell), 
Csendes szonja (mell) Fodermayer, sörös, 

Fekete, Mattenheim (gyorsváltó) Csen-
des, Fekete, répási, Vörös (gyorsváltó)  
2. hely: Janács Mihály (gyors), Fekete sára 
(gyors, hát), Fekete András (gyors), ré-
pási zita (gyors), Barabás Dorka (mell), 
szabó Milán (mell), sörös petra (mell), 
péter, Fekete, Janács, pesti (gyorsváltó), 

Fekete, hegedüs, hefner, 
pomsár (gyorsváltó), Bozsó, 
szabó, rácz, szűcs (gyors-
váltó) 3. hely: hefner zsófia 
(gyors), Mattenheim liza 
(gyors), nagy-Jánosi Bo-
tond (gyors), sörös petra 
(gyors), pesti sándor (mell), 
szabó Bence (mell), Fekete 
ágoston (hát), rácz gergő 
(hát), Mattenheim Janka 
(hát) Finta, izsák, Barabás, 
péter (gyorsváltó) Berlinger, 
Mattenheim, Fekete, péter 
(gyorsváltó)                -akoszu-

kanIzSaI DOROTTya úSzÓVeRSeny
Ú s z á s

a dorottyás 
úszócsapat

(Folytatás az előző oldalról.)
Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, 
hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szab-
janak a fertőzés terjedésének, segítsék a 
betegség megelőzését, leküzdését és a ha-
tékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. 
Adj irgalmat és örök nyugodalmat a be-
tegségben elhunytaknak, adj a betegeknek 
gyógyulást, az orvosoknak és az egészség-
ügy munkatársainak erőt és áldást bátor 
helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, 
a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy meg-
adhassunk minden lelki és testi segítséget 
beteg embertársainknak és a gyászoló vagy 
aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy fele-
lős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk 
a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, 
amit gondolattal, szóval, cselekedettel és 
mulasztással elkövettünk! Szentháromság, 
Egy Isten, irgalmazz nekünk! Boldogságos 
Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj 
értünk! Ámen.

pánik helyett szolidaritás
püspöki üzenet a vírusjárvány 

idején egy egészségügyi 
intézményből

Bíró lászló tábori püspök, a Magyar Ka-
tolikus püspöki Konferencia családrefe-
rens tagja már több mint egy éve kórházi 

kezelés alatt áll. úgy gondolta, hogy éppen 
e sajátos helyzeténél fogva is megszólal a 
koronavírus-járvány idején, hogy a pánik 
helyett a szolidaritásra buzdítson. Az aláb-
biakban az ő gondolatait olvashatják.

„Betegként Müller Cecília országos tisz-
tifőorvos – egykori hittanosom – rendel-
kezéseit hallva első pillanatban riadalom 
ébredt bennem, hogyan tovább: Mi lesz a 
szentmiséimmel, hogy lesz tiszta ruhám, 
egy kis frissítő falat? nagy örömmel ta-
pasztalom az emberi gondoskodás ébersé-
gét. szentmiséimet többen látogatják, mint 
korábban, mintha érzékenység ébredne a 
szívekben isten és egymás iránt. engedjék 
meg, hogy néhány bennem ébredt gondo-
latot megosszak ebből a sajátos helyzetből.

– A világjárvány alkalom számunkra 
a tanúságtételre. hasonló trauma ritkán 
éri az emberiséget, nagy összefogásra van 
szükségünk.  „Védem magam, hogy téged 
védjelek” –  Anselm grün német bencés 
szerzetes  hívta fel a figyelmet erre a ma-
gatartásra Facebook-bejegyzésében. és 
megtartom a központi iránymutatásokat 
– teszem hozzá ehhez az általam legértel-
mesebbnek tartott gondolathoz.

– imádkozzunk a kutatókért, hogy a vi-
lágjárvány még súlyosabb elterjedésével 
szembeni védekezés eszközét mielőbb fel-
fedezhessék.

– Tekintsünk együttérzéssel egészség-
ügyi intézményeinkre, azok dolgozóira, 
akik nagy kihívás előtt állnak. „nagyobb 
szeretete senkinek nincs annál, mint aki 
életét adja barátaiért” – ez a jézusi gondo-
lat rájuk is érvényes.

– Az egészségügyi és szociális intézmé-
nyek hermetikus elzárása sok hozzátarto-
zónak könnyebbséget jelent. Tudatosítsuk 
azonban magunkban, hogy ez nem a teljes 
megkönnyebbülés ideje, az intézkedések 
inkább a szeretet leleményes gyakorlásá-
ra adnak alkalmat. A szeretet különböző 
gesztusait tartozunk gyakorolni ilyenkor 
is, legyen az telefonálás, tiszta ruha kül-
dése vagy csomagé, hogy az intézmények 
szükségszerűen monoton étkezési rend-
jét egy picit frissítsük. (ezek módjáról az 
adott intézménynél érdeklődjünk.)

– Találjuk meg, az irgalmas szamaritánus 
példáját követve, a módját, hogy akár imád-
ság, akár segítés révén odaálljunk a segítség-
re szorulók mellé. Köszönet mindazoknak, 
akik kritikus körülmények között is megta-
lálják a szeretet útját embertársaink felé.

– Váljunk eggyé az imádságban, betegek 
és egészségesek, a remény erejében!

2020. március 12.
Bíró László tábori püspök, 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
Családbizottságának elnöke.
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Wado Budapest 
és Vidék Bajnokság

Megkezdődött a Bátaszék se karatékái szá-
mára a versenyszezon. Az évad első verse-
nyét február 15-én a sozsin Karate egyesület 
szervezte Budafokon a BMTe sportcsar-
nokban, melyre 300 nevezés érkezett. A ver-
seny 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 Bajnokságra 
utazó keret összetételét határozza meg. A 
kvalifikációba a haladó kategóriák érmei 
számítottak. A Bse versenyzői remekeltek 
a bajnokságon, mondhatni: „akinek kellett, 
azok mind a dobogó valamely fokán végez-
tek. rendszerint a legmagasabban.  Továb-
bá nagy öröm számunkra, hogy a csapattal 
több olyan versenyzőt is neveztünk, akik ed-
dig 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 méltán 
vehették át, a legeredményesebbnek járó ku-
pát, immár nem első alkalommal.

aranyérem: Fazekas nándor (kata), papp 
ákos (kata, kumite), puskás Donát (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 ri-
chárd (kumite), pesti ábel (kumite), Fazekas 
nándor (kumite), szoboszlai Máté (kumite), 
puskás Donát (kumite), nagy-Jánosi Botond 
(kumite), nagy gergő (kumite), Kiss Bánk 
Botond (kumite), nagy zsolt (kumite), pé-
ter Anna (kumite), péter Boglárka (kumite), 
Köbli ágnes (kumite).  Bronzérem: szabó 
Balázs (kata), Váncsa zsombor (kata), Mül-
ler zalán (kata, kumite), nagy zsolt (kata), 
Fazekas gerda (kata), péter Anna (kata), 
hegedűs Mirjam (kata), pesti ábel (kihon), 
gál Dániel (kumite), elekes Máté (kumite), 
steigler Bence (kumite), nagy gergő (ku-
mite), steigler istván (kumite), péter panna 
(kumite), péter Boglárka (kumite).

karate Szövetségi elismerések

Február 20-án tartotta a 2019-es évet le-
záró és a 2020-as évet nyitó rendezvényét 

a Magyar Karate szakszövetség, melynek 
ezúttal a hotel Danubius Arena adott ott-
hont. A programot – hagyományosan – dr. 
Mészáros János elnök úr méltató gondolatai 
nyitották, majd szót kaptak a meghívottak 
közül dr. simicskó istván országgyűlési 
Képviselő, a honvédelmi sportszövetség 
elnöke, Balogh gábor a Magyar Diáksport 
szövetség elnöke, Mocsai lajos a Testne-
velési egyetem rektora, és péterffy Balázs 
a Klebersberg Központ szakmai elnökhe-
lyettese. Bátaszéki vonatkozása is volt a 
díjkiosztónak kaszás maja és Győri liána 
részesültek díjazásban a 2019. évi hazai 
rendezésű Wado-Kai eB érmeikért és több-
éves munkájukért. Mindketten aranyérmet 
hoztak el 2019-ben a Wado stílus konti-
nensviadalán. Maja a felnőtteknél, lia a 
junioroknál álhatott fel 2019 októberében a 
dobogó legmagasabb fokára. A gálának – a 
díjátadáson kívül – más vonatkozása is volt. 
együttműködési és támogatási szerződést 
írt alá az MDsz, a Testnevelési egyetem és 
a Klebersberg intézmény is a Magyar Karate 
szakszövetséggel, miszerint a karate sport 
a kerettanterv részeként oktatásra kerül 
az iskolákban. A támogatók kb. 700 peda-
gógus továbbképzésére, és iskolai eszköz-
csomagokhoz biztosítanak majd forrásokat, 
ami a karate népszerűsítése szempontjából 
nagyon fontos lesz a jövőben. persze ehhez 
majd kellenek befogadó iskolák, pedagó-
gusok és igazgatók is. A Bse-s lányoknak 
további sok sikert és számítunk rájuk 2020 
októberében skopje-ban!

kiss Bánk bravúrja

Február 22-23-án rendezték meg a legin-
kább közép és kelet európai topversenyző-

ket felvonultató szlovák grand prix-t, me-
lyen bátaszéki siker is született. A Magyar 
Karate szakszövetség hivatalos – verseny-
nyel kapcsolatos – közleményében méltat-
ta azt a 229 magyar fiatalt, akik neveztek 
e rangos eseményre, kiemelve azt 25 főt, 
akiknek sikerült éremmel is zárniuk a ver-
senyt. nem volt könnyű dolga azoknak, 
akik pódiumra akartak állni, mert legtöbb 
kategóriában 32-es és 64-es tábláról indul-
tak a résztvevők, de nem volt ritka a 128-as 
tábla sem, mint pl. a 12-13-éves -40 kg-os 
mezőnyében, ahol 74 fő volt regisztrálva. 
Az ilyen nagylétszámú kategóriák eseté-
ben 4-6 győzelem szükséges az éremszer-
zéshez. Kiss Bánk Botond az első két kör-
ben lengyel, majd a harmadikban egy cseh 
versenyzőt búcsúztatott, a döntőbe jutá-
sért sajnos 2:1 arányban alulmaradt egy 
lengyel válogatott sportolóval szemben: 
„A bronzéremért folytatott küzdelemben 
Kiss Bánk végig koncentráltan csupaszív 
módon küzdött, egy pillanatig sem hagyva 
kétséget a felől, hogy annak a meccsnek ő 
a főszereplője. A kegyelemdöfést a meccs 
utolsó harmadában egy fejrúgásos ippon 
értékű találattal adta meg.” A bátaszéki csa-
patból többen is hoztak győztes meccse-
ket, mint elekes Máté, Köbli ágnes, izsák 
Bence, Bognár Barna és steigler Bence. 
Utóbbi két versenyző a 7. helyen végzett 
kategóriájában. nagy ákos: „nagyon bol-
dog vagyok, mert minden egyes győztes 
mérkőzés és érem mögött nagyon komoly 
munka, mindennapos edzések vannak. Az 
elért siker is azt bizonyítja, hogy a Bse eb-
ben a rendkívül erős és jegyzett mezőny-
ben is képes megmutatni, hogy a klubban 
minőségi munka folyik.”

k a r a t e

Kaszás Maja és győri liána nagy ákos 
edzővel és Bisztrony csabával

Kis Bánk Botond nagyon értékes 
bronzérmet hozott Pozsonyból



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

18 2020. április 1.

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

s p o r T

Vásároljon a Piac téri 
DUNA halboltban Bátaszéken!

(Folytatás az előző oldalról.)
Ismét a karate elit top 10-ben

A Bse Karate szakosztály március 7-én a 
30. Tatami Kupán immár az évben másod-
szor lépett küzdőtérre nemzetközi verse-
nyen. „Bár a megbetegedések és sérülések 
miatt több versenyzőnkről le kellett monda-
nunk, – az eredetileg 21 fősre tervezett ke-
ret, végül 15 fővel kényszerült kiállni – még 
így sem lehet okunk panaszra.” A 11 ország 
több mint 50 egyesületének versenyében a 
Bse versenyzői 3 arany, 4 ezüst, 4 bronzér-
met és 3 ötödik helyezésre tettek szert, ami 
az összesített éremtábla 9. helyére, a hazai 
egyesületi sorrendbe 4. helyre volt elegen-
dő. A csapatból mindenképp említésre 
szorul Hefner zsófi, gál Dani és Kovács 
sándor első helye, de izsák Bence is végig 
remekelt, őt végül egy ukrán versenyző állí-
totta meg 2:1-es végeredménnyel, az utolsó 
pillanatban. nagy ákos: „gratulálok a csa-
patnak, ez az eredmény egymás segítsége 
nélkül nem jöhetett volna létre. hiszen ezek 
a versenyzők minden nap együtt edzenek, 
és sokszor csak egy-egy bírói döntésen vagy 
a pillanatnyi lelkiállapoton múlik az érmek 
sorsa. Természetesen látjuk a hiányossága-
inkat is, amin folyamatosan dolgozunk.”

aranyérem: gál Dániel (kumite), Ko-
vács sándor (kata), hefner zsófia (kata). 
ezüstérem: hefner zsófia (kata), izsák 
Bence (kumite), péter panna (kata, kumi-
te). Bronzérem: izsák Fruzsina (kata, ku-
mite), steigler Bence (kumite), Varga Máté 
(kata). 5. hely: Kovács sándor (kumite), 
péter Boglárka (kumite), Bognár Barna 
(kumite).                                             -akoszu-

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.

A sors fintora, hogy az elsősegély előadá-
sunk az előző lapzárta napjára esett. Bóta 
gyula és holecsek Attila igazán színvona-
las előadást tartott – gyerekek és felnőttek 
egyaránt megértették. Mindenki megta-
nulta, hogy a legfontosabb telefonszám 
baj esetén a 112. szuperül tudunk mára 
már stabil oldalba fektetni, rögzíteni egy 
sérült végtagot vagy éppen bekötni egy 
vérző fejsérülést. észre sem vettük, hogy 
elrepült ez a két óra, és még nem is volt 
mindenre idő. A fiúk megígérték, hogy 
lesz folytatás, legalább egyszer még ellá-
togatnak hozzánk. 

Minket is megtizedelt az általános influ-
enzajárvány. Felváltva köhögnek vagy 

fújják az orrukat a táncosok. A koreók áll-
nak, de legalábbis lassan haladnak. részt 
vettünk dr. Bozsolik róbert polgármester 
úr megbeszélésén, amit a civil szervezetek-
nek rendeztek. nagyon sok program lesz 
az idei évben, szeretnénk a legtöbben részt 
venni, de a jelenlegi helyzetet tekintve a 
rendezvények jelentős része elmaradhat. 
Mi is próbálkozunk csapatépítő progra-
mokat szervezni, valamint továbbra is 
várjuk a legkisebbek jelentkezését a cso-
portba, de természetesen bárkit szívesen 
látunk, az ajtónk nyitva áll mindenki előtt. 
Az augusztusi táborunk után a következő 
fix időpontunk 2020. október 10-e, a jóté-
konysági gálánk Alsónyéken.                Eszti

Bóta gyula és Holecsek attila az elsősegélynyújtásról

b e s t  s t r e e t  t e a m

hírek az utcából
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Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

J á T é K

2012 © Mezey László Csak magáncélú használatra!www.rejtvenykeszito.hu

Az autópiacon egy falusi ember árulja a kocsiját. Odamegy hozzá valaki, és megkérdezi: – Mennyit fogyaszt ez a

kocsi városban? (A válasz a kiemelt sorokban.)

előző havi helyes megfejtésünk: „nem vagyok professzor, csak egyetemi tanár.” 
Márciusinyertesünk: Bársony zsolt (Bátaszék, Dolina u.),akinek gratulálunk! 
nyereményét a Bátaszékért Marketing nonprofit Kft. jóvoltából személyesen 
veheti át a petőfi sándor Művelődési házban.
Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 
Beküldési határidő: 2020. április 15. A helyes megfejtéseket a Cikádor újság 
szerkesztőségébe várjuk, 7140 Bátaszék, szent istván tér 7., vagy elektronikusan a 
következő e-mail címre: cikador@bataszekert.hu (név és lakcím megjelölésével).

Az autópiacon egy falusi ember árulja a kocsiját. Odamegy hozzá valaki, és 
megkérdezi: – Mennyit fogyaszt ez a kocsi városban? (A válasz a kiemelt so-
rokban.)

A rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta a Cikádor újság rendelkezésére. 

r e j t v é n y



2020. április 1.

születések

sági Bence (sióagárd) – Czakó Brigitta (Bátaszék)

házasságkötés

gyászhírek
egle gyuláné Jankó Klára 1937
Kaszás Józsefné Apagzeller éva 1932

Mechtl Melinda 02.21.

Gyászhír
Bátaszék Város önkormányzata megrendüléssel tudatja, hogy

ScHmIDT anTal
településünk egykori közigazgatási vezetője életének 85 évében 
elhunyt. Temetése 2020. március 19-én, 13 órakor lesz a Városi 
Köztemetőben. emlékét kegyelettel megőrizzük!

Bátaszék Város Önkormányzatának Lapja • 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 
• nyomdai munkálatok: a séd nyomda • tel.: +36 74 529 950  ISSn: 14168065

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


