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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Testületi ülésen hallottuk

Bátaszék Város településkép-megôrzésérôl

Rendkívüli testületi ülést tartottak április 
13-án, ahol négy napirendi pontot tárgyal-
tak a város vezetői.

Zajlik a Bátaszéki Kanizsai Dorottya 
Általános Iskola B és C épületének ener-
getikai korszerűsítése, amely projekthez 
szükséges volt újabb vállalkozót bevonni, 
aki a projekthez kapcsolódóan rehabilitá-
ciós szakmérnök szakértői feladatokat fog 
ellátni. 

Újabb vitát generált a szociális alap-
szolgáltatások fejlesztésének ügye. Mint 
ismeretes, a Vörösmarty utcában – jelen-
leg mostoha körülmények között – mű-
ködő idősek nappali ellátását szolgáló 
épület helyére egy új, korszerűbb, a mai 
igényeknek megfelelő épületet terveznek. 
Egy TOP-Plusz pályázati lehetőségnek 
köszönhetően a település 400 millió fo-
rint forráshoz juthat, amihez május 2-ig 
egy megalapozó dokumentum benyújtása 
szükséges. A testület elé most négy külön-
böző változat került előterjesztésre, ame-
lyek az alábbi műszaki tartalommal való-
síthatók meg 2022. évi árakon:

Az „A” változat a tervezési program 
kiírásnak megfelelő változat, ami 30 fő 
nappali ellátott + 10 fő demens ellátását 
szolgálná, amelynek ára: 508 000 Ft/m2

(bruttó). A régi épület lebontásával, és a 
két szomszédos telek megvásárlásával egy 
teljesen új épület létrehozását jelentené.

A „B” változat két ütemben teljesítené a 
kitőzött feladatellátást. „B” változat I. üte-
mének bekerülési költsége: 397 999 204 
(bruttó). Ez 30 fő nappali ellátottat jelen-
tene, nem lenne demensellátás, a gondozói 
irodák és helyiségek az udvari szárny föld-
szintjén valósulnának meg, a népkonyha / 
fi zikoterápia / gyógytorna funkciók bizto-
sítottak lennének, valamint módosított gé-
pészet / villamosság kiépítése megtörtén-
ne a teljesen új épületben. A „B” változat 
II. üteme: 283 813 015 (bruttó), amikor is 
majd a két szomszédos ingatlan megvásár-
lásával kibővülne a szolgáltatások köre. 

A „C” változat 432 000 000 (bruttó) 
áron szintén egy teljesen új épülete felépí-
tését vetíti elő, azonban csak 30 fő nappali 
ellátott részére. Nem lenne demensellátás, 
udvari szárny, fi zikoterápia, gyógytorna 
és népkonyha sem, minimális tetőtér-be-
építéssel épülne meg a szociális alapszol-
gáltatást ellátó új intézmény.

A „D” változat hozzávetőleges bekerü-
lési költsége 417 000 000 (bruttó). 30 fő 
nappali ellátását biztosítaná a jelenlegi 
épületben, valamint plusz 10 fő demens 

ellátását lehetne megoldani egy új, ut-
cafronti szárnyban. Az udvari szárnyban 
kiegészítő funkciók létesülnének, de nem 
lenne lehetőség fi zikoterápiára, gyógytor-
nára és népkonyha szolgáltatásra sem.

A hosszas vitát követően végül a testület 
a „D” változatot fogadta el. 

Döntöttek arra vonatkozólag is, hogy az 
áremelkedések egyik következményeként 
az iskolakonyha is megszorításokra kény-
szerül. A vészhelyzet megszűnéséig csak 
egyféle menü lesz elérhető. 

Akik mostanában a Szabadság utca 
környékén jártak, tapasztalhatták, hogy a 
Katolikus Plébánia épületének kőkerítése 
elbontásra került, mivel néhány hete ki-
dőlt. A kerítésszakasz közvetlenül határos 
a közterületen fekvő járdával. Mivel a Plé-
bánia várhatóan csak későbbi időpontban 
tudna forrást biztosítani a kerítés helyre-
állítására, szükséges töltéssel megtámasz-
tani a betonkő burkolattal ellátott járdát. 
A munkálatok becsült költsége 600 000 Ft. 
Nyolc igennel a Testület jóváhagyta, hogy 
a BátKom 2004 Kft. elvégezze a szüksé-
ges munkálatokat a járdaszakaszon való 
biztonságos közlekedés érdekében. 

További információk a www.bataszek.
hu weboldalon érhető el.                        ok

Bátaszék Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2022. március 23-i ülésén 
döntött arról, hogy a város településkép 
védelméről szóló 21/2017. (XII. 29.) ön-
kormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
TKR) az alábbi pontokban módosítani kí-
vánja:

– felülvizsgálja az épületek tetőhéjazata 
és az utcai kerítések anyaghasználatát.

A módosítás előkészítéseként a partner-
ségi egyeztetés lefolytatásra, és az elké-
szült rendelet-tervezet megküldésre kerül 
véleményezésre az eljárásban érintett ál-
lamigazgatási szerveknek.

A hatályban lévő Bátaszék Város tele-
püléskép védelméről szóló 21/2017. (XII. 
29.) önkormányzati rendelet többek között 
tartalmazza a város teljes közigazgatási te-
rületén betartandó általános építészeti kö-
vetelményként, hogy hullámpala, bitume-
nes hullámlemez, műanyag és fém anyagú 
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Közmeghallgatás
Bátaszéken 2022. április 13-án tartották a 
Közmeghallgatást, amelyet dr. Bozsolik 
Róbert polgármester nyitott meg.

A szokásoknak megfelelően az érdeklő-
dők a napirendi javaslatokat követve első-
ként tájékoztatót hallhattak a Társadalmi 
Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) 
2021. évi tevékenységéről, és a Bátaapáti 
radioaktívhulladék-tároló működéséről. 
Nagyon röviden összefoglalta Krachun 
Szilárd, a TETT elnöke a tavalyi esztendő-
ben elvégzett feladatokat, majd dr. Kereki 
Ferenc, az RHK Kft. igazgatója számolt 
be a tároló üzemelésének tavalyi és jelen-
legi helyzetéről.

A 2021-es évben a tárolóba nem történt 
hulladékbeszállítás. Jelenleg 6534 hordó 
van a tárolóban, amelynek a tárolása tovább-
ra is minden biztonsági előírásnak megfelel, 
ahogyan a tároló üzemelése is folyamato-
san biztosított. Várhatóan ennek az évnek a 
második felében érkezik az első radioaktív 

hulladék Püspökszilágyiból. A hulladék be-
fogadására már megvannak az engedélyek, 
és kialakították az új technológiát is.

A lakosság tájékoztatása érdekében 
2022. május 21-én nyílt napot és gyer-
meknapot tartanak a bátaapáti NRHT-ban, 
ahová mindenkit szeretettel várnak. Elő-
zetes bejelentkezéssel a következő lin-
ken lehet jelezni a részvételi szándékot: 
https://rhk.hu/hirek/2022/04/13/latogas-
son-el-az-nrht-nyilt-es-gyereknapjara

A beszámolók után Bátaszék polgár-
mestere tartott beszámolót a 2021-es év 
önkormányzati munkájáról, majd tájékoz-
tatást adott a 2022-es évben elvégzendő 
feladatokról. A városvezetés igyekezett 
mind a szociális ellátásban, mind az intéz-
mények fenntartásában, a közművelődés 
területén és a városüzemeltetési feladatok 
megvalósításában helyt állni, ami az idei 
esztendőben is az Önkormányzat legfon-
tosabb feladata. Ugyan az állami támo-

gatások, valamint a város egyéb bevéte-
li forrásai is szűkösek, de a folyamatos 
feladatellátás biztosított lesz. Bizakodva 
az év második felében érkező lehetsé-
ges plusz forrásokban, a 2022-es évet is 
remélhetőleg pozitív mérleggel zárhatja 
majd Bátaszék. Dr. Bozsolik Róbert úgy 
összegezte mondandóját, hogy idén nem 
várható a beruházások terén nagy „durra-
nás”, csendes esztendő elé nézünk.

A Közmeghallgatás iránt most a báta-
székiek nem mutattak nagy érdeklődést, 
így csak egy kérdező, hozzászóló észre-
vételeire kellett reagálni. Müller József 
a tájház felújítására fordított pályázati 
forrás felhasználásáról, az uszoda gazda-
ságosabb működéséről és a COVID oltás 
hasznosságáról érdeklődött. A polgármes-
ter úr elmondta, hogy az uszoda működ-
tetése igen nagy anyagi teher a település-
nek, és már korábban is felvetődött annak 
lehetősége, hogy a működtetését átadnák 
az államnak. Erről azonban majd a testület 
dönthet a későbbiekben. A tájház felújí-
tása szakszerűen történt. Olyan műemlék 
jellegű építészeti értéket képvisel, amely-
nek a felújításához szakmai hozzáértésre 
volt szükség. A pályázati forrást az elő-
írásoknak megfelelően használték fel. Az 
oltással kapcsolatban pedig dr. Kostyálné 
dr. Kovács Klára háziorvos reagált, aki 
elmondta, hogy a mai tudás és tapasztala-
tok azt mutatják, hogy az oltás az egyetlen 
olyan lehetőség, ami a világjárványt vissza 
tudta szorítani, és hatásosnak bizonyult a 
COVID-19 betegség megelőzésében vagy 
enyhébb lefolyásában.                              ok

sík-, hullám- és trapézlemez, mázas kerá-
mia, nádfonat és nádpalló anyagú kerítés 
nem építhető. 

Lakossági igény fogalmazódott meg a 
tekintetben, hogy fém anyagú sík-, hul-
lám- és trapézlemez is beépíthető legyen. 
Indoka a bekerülési ár, a kivitelezés egy-
szerű technológiája, a tartósság, a közel 
nulla karbantartási költség és esztétikus is.

A módosítás értelmében:
– Utcai kerítésként legfeljebb 1,80 m ma-

gas, a lakóépülettel és lábazatával azonos 
színezésű, épített, vakolt, vagy nyerstégla 
tömör kerítés építendő fa anyagú tömör ka-
puval a Budai utcában (111. házszámig), a 
Szabadság utcában, a Szent István téren, a 
Szentháromság téren, a Hősök terén, a Sza-
badság utcában, Kossuth utcában.

– A város teljes közigazgatási területén 
betartandó általános építészeti követel-
ménye: Hullámpala, bitumenes hullámle-
mez, mázas kerámia, nádfonat és nádpal-
ló anyagú kerítés nem építhető. A Budai 
utca (111. házszámig), a Szabadság utca, 
a Szent István tér, a Szentháromság tér, a 
Hősök tere, a Szabadság utca, a Kossuth 
utca kivételével építhető műanyag és fém 
anyagú sík-, hullám- és trapézlemez anya-
gú kerítés építhető.

Szintén a lakosság részéről igény merült 
fel, hogy a közterületről már nem látható 
tetőszerkezetek és tetőfedések esetén tető-
fedő anyagként lemezfedés is alkalmazha-
tó legyen. Mivel közterületről ezek nem 
láthatók, az adott utcaképet nem befolyá-
solják.

A hatályban lévő rendelet szerint:
– Tetőfedő anyagként gazdasági terület és 
mezőgazdasági üzemi terület kivételével 
cserepes lemez, hullámpala, bitumenes 
hullámlemez, meglévő palatetőre rára-
gasztott bitumenes lemezes felújító tech-
nika nem alkalmazható.

A módosítás értelmében:
– Hagyományos natúr vörös színű ége-
tett agyag cserépfedéstől eltérő tetőfedő 
anyag utcai épületen, valamint utcával 
párhuzamos gerincű udvari épület esetén 
a telken álló egyetlen épületen sem hasz-
nálható. 

Ezzel lehetőség nyílik az udvari épü-
leteken túli épületek esetén a lemezfedés 
alkalmazására.                                         B.Z.
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A 2022. április 3-ára kitűzött országgyűlési 
képviselőválasztást és az azzal közös eljá-
rásban bonyolított országos népszavazást a 
Bátaszéki Helyi Választási Iroda négy te-
lepülésen, Bátaszék, Alsónyék, Alsónána 
és Sárpilis településeken bonyo-
lította. A Bátaszéki HVI számá-
ra a szavazást előkészítő munka 
már 2022 februárjának közepén 
megkezdődött, a névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmek (nemzeti-
ségi regisztráció, külképviseleti 
névjegyzékbe vétel, átjelentke-
zés, mozgóurna iránti kérelem) 
elbírálása tekintetében. Vala-
mennyi beérkező névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelem elbírálása 
határidőben megtörtént. 

A szavazókörökben működő Szavazat-
számláló Bizottságok tagjainak felkérésé-
re, majd megválasztására 2022 februárjá-
ban került sor. A szavazást megelőző héten 

valamennyi szavazatszámláló bizottsági 
választott tag, illetve a jelölő szervezetek 
által megbízott tag eskütételére, valamint 
a szavazatszámláló bizottságok alakuló 
ülésére sor került. A szavazatszámláló bi-

zottságokban a 3 fő választott tag mellett 
4-6 fő pártok által megbízott tag segítette 
a munkát, ezért póttagok bevonására nem 
volt szükség.

A szavazás napján valamennyi szava-
zókörben a Szavazatszámláló Bizottságok 
6 órakor megnyitották a szavazóhelyisé-
get. A tagok magas színvonalon, kitartó 
munkával látták el feladataikat az egész 

nap folyamán. A szavazás menetét 
zavaró rendkívüli eseményre egyik 
szavazókörben sem került sor. 
A szavazás minden szavazóhelyi-
ségben 19 órakor véget ért. 

Összességében a választópolgá-
rok részvételi aránya Bátaszéken az 
országos részvételi arányt megkö-
zelítően alakult, szavazókörönként 
60-71 % közötti részvételi arányo-
kat lehet megemlíteni, átlagosan 
66,91%-os részvételi arányról lehet 
beszámolni. Az egyes szavazókö-

rök eredményei és jegyzőkönyvei megte-
kinthetők a www.valasztas.hu honlapon.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
Bátaszéki HVI vezetô

A januári ünnepélyes avató után április el-
sején végre nemcsak a munkások, hanem 
a Német Nemzetiségi Egyesület tagjai, és 
a Heimat tánccsoport is birtokba vehették 
a Német Házat. Bár a felújítás első üteme 
a vizes blokkokra még nem terjedt ki, a 
Best Street Team által korábban használt 
épületrész szabaddá válásával lehetővé 
vált a teljes birtokba vétel. Újra élet tölti 
be a házat! Nem is akármilyen: sváb zene, 
tánc, fi atalok, gyerekek. Az ünnepi készü-
lődésnek is helyszíne volt a ház: Gombkö-
tőné dr. Kemény Krisztina szervezésében 
játékos, barkácsolós délutánon vehettek 
részt Nagycsütörtökön (Gründonnerstag) 
a nemzetiségi osztályok kisiskolás tanu-
lói. A tánccsoport által használt idősávok 
felszabadultak a művelődési házban, így 
azokat birtokba vehette Cziner Eszti és 
csapata, ők sem maradtak fedél nélkül.

Közben folyamatosan érkeznek az újabb 
építőanyag-szállítmányok: gerenda, csem-
pe, szúnyogháló, karnis, függöny, tűzhely. 
Nagypénteken egy tagtársunk által Auszt-
riából hozott adomány lepakolását sikerült 

megoldani. Ezúttal is köszönjük a nagy-
lelkű felajánlást, tagtársunknak pedig a fu-
vart. Épülünk és szépülünk. Készülünk a 
megnyert pályázatok megvalósítására is, a 
Glöckner Emlékfesztivál lebonyolításának 
segítésére, a májusban közelgő Orbán nap-
ra, azt követően nemzetiségi napra. A Bá-
taszéki Ifjúsági Fúvószenekar a Glöckner 
– esten csak felvételen tud jelen lenni egyéb 
elfoglaltsága miatt, de reményeink szerint 
az Orbán napon ténylegesen is. Ekkor ismét 
vendégül láthatjuk a kórust is Somberekről.  

A május 28-i nemzetiségi napra meg-
hívót, programot kapnak az egyesületi 
tagok. A Német Házban, ill. annak udva-
rán kerül megrendezésre (jó idő esetén) a 
disznóvágás termékeinek elfogyasztására 
vidám sváb zene mellett, melyről a paksi 
Roger Schilling Fúvószenekar gondos-
kodik. Majd az eredeti Oberkrainer stílus 
néhai képviselője, Slavko Avsenik muzsi-
kája szórakoztatja a jelenlévőket.          ESJ
Köszönjük, hogy személyi jövedelem-

adója 1%-val Egyesületünket támogatja! 
Adószámunk:19232018-1-17

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET

Beszámoló az országgyûlési képviselôválasztásról

Élet tölti be a Német Házat
HIRDETMÉNY

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE 
BÁTASZÉK TELEPÜLÉSEN 

A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT.

A szavazáson megválasztható 
 képviselők száma: 

2
A szavazás napja: 2022. JÚLIUS  3.

A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék
A nemzetiségi névjegyzékben az a választó-
polgár szerepel, aki kérte nemzetiségi név-
jegyzékbe vételét. A kérelmet 2022. június 
17-ig lehet benyújtani. A választópolgárok a 
nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételük-
ről is értesítőt kapnak.

Ajánlás
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő válasz-
tópolgár 2022. május 30-ig ajánlhat jelöltet. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

Szavazás
A választópolgár személyesen, az értesítőn 
feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon 
a polgármesteri hivatalban működő helyi 
választási irodához,vagy látogassa meg 

a www.valasztas.hu weboldalt.
Választási Iroda
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Futballtorna
Két év kihagyás után ismét megrendezés-
re került Dombóváron 2022. április 2-án a 
VI. Székely-Magyar Futball Torna.

Jó volt találkozni a sporttársakkal, ismét 
focizni, beszélgetni. Valamikor a dombóvá-
riak ezért is hívták életre ezt a tornát, hogy 
a fesztiválok és gasztronómiai találkozások 
mellett a sportban is versengjenek, találkoz-
zanak, erősítsék az összetartozás érzését.

A dombóvári székelyek, mint mindig, 
most is kitettek magukért. Székelyesen 
fogadták a csoportokat, és étellel-itallal 
várták őket. A Bátaszéki Székelyek eddig 
mindegyik tornán részt vettek, úgyhogy ezt 
sem hagyták ki. A tornán Madéfalva (ők 
lettek az elsők), Dombóvár I., Dombóvár 
II., Bátaszék és Somberek csapatai verse-
nyeztek a kupa elnyeréséért. A bátaszékie-
ken meglátszott a két év kihagyás. Lelkesen 
játszottak, de ez csak a tisztes helytállásra 
és tapasztalatszerzésre volt elég, amit a ké-
sőbbiekben hasznosítani tudnak.

A Bátaszéki Székelyek Baráti Körének 
Vezetősége köszöni a játékosoknak a tor-
nán való részvételt. Péter Jánosnak és Pé-
ter Gézának a szervező munkát.

Mesemondó verseny
A XXV. Sebestyén Ádám Kárpát-medencei 
Bukovinai Székely Mesemondó Versenynek 
Kakasd volt a házigazdája 2022. április 9-én.

A mesemondó verseny célja, hogy meg-
őrizze azt a hatalmas mesekincset, amelyik 
a bukovinai székelyek közt oly sokáig a 
hétköznapok részét alkotta, és ami színes és 
gazdag nyelvjárást is őriz. 1998-tól a Szé-
kely Szövetség felismerte annak közösség-
szervező és közösségmegtartó, értékmentő 
mivoltát, és felvállalta a Sebestyén Ádám 
Székely Mesemondó Verseny szervezését. 
Kezdetben a Kakasdi Hagyományőrző 
Együttes segítségével, majd más-más, szé-
kelyek által lakott települések bevonásá-
val került megrendezésre. Természetesen 
a szövetséggel szorosan együttműködve. 
A mesemondónak rangja van. A verseny 

maga fontos esemény éppúgy a hagyo-
mányőrző csoportok, mint a családok 
életében. A szövetség azon munkálkodik, 
hogy a mesemondó verseny minden évben 
helyet kapjon az éves programban.

Sajnos ezen az eseményen is nyomott 
hagyott a vírus. Két évig csak online bo-
nyolították le, de mindenki örömére az 
idei évben meg lehetett tartani élőben, saj-
nos csekély érdeklődés mellett.

A bátaszéki székelyek is delegáltak ver-
senyzőket a jubileumi versenyre. Molnár 
Pál első helyezést ért el a korosztályában. 
Lassú Eszter Anna és Zoltán Ákos he-
lyezést ugyan nem értek el, de részvéte-

lükkel színesítették a versenyt, és erősítet-
ték a bátaszéki csapatot. 

A Bátaszéki Székelyek Baráti Körének 
Vezetősége köszöni a szülőknek, hogy a 
gyerekeket a mese világába terelték, te-
relik, és megszerettetik velük a székely me-
séket. Köszönet illeti Illésné Erős Ágnest 
is, aki sokadszorra segített a felkészítésben.

„Ma már a székelyek is kevesebbet me-
sélnek…

De most vannak, akik szeretnek mesél-
ni, mesét hallgatni, sőt azt is tapasztalom, 
hogy a mesemondók továbbadják a gyö-
nyörű meséket.” (Sebestyén Ádám) 

Erôs János

BÁTASZÉKI SZÉKELYEK BARÁTI KÖRE

Versenyeztek a székelyek

MEGHÍVÓ
A Bátaszéki Székelyek Baráti Köre szeretett el vár mindenkit a 

Székely Majálisra
2022. május 7-én (szombaton), 17 órakor a Székely Házba!

Megemlékezünk a bukovinai székelyek Bátaszékre történt 
letelepedéséről, majd vetítésre kerül 

Sára Sándor: Sír az út előtt em című dokumentumfi lmje.
Ezt követi El Caminon jártam: Szegedi Sebestyén fotós élménybeszámolója.

Az eseményen közreműködik a Bátaszéki Székely Kórus.

Külön tisztelett el és szeretett el várjuk a Bácskában született eket is!
Bátaszéki Székelyek Baráti Köre vezetôsége

A Bátaszéki Székelyek Baráti Köre az 
idei esztendőben is köszönettel fogadja 

az ADÓJUK 1%-ÁT. 
Adószám: 18858822-1-17Adószám: 18858822-1-17
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Új élményekkel 
gazdagodtunk

A járvány nagyon megzavarta klubunk „életét” is. Kez-
detétől mostanáig csak egy kirándulás, egy kellemes be-
szélgetés az Iparos házban, és egy kakaspörkölt a Bárdos 
tanyán adatott meg több mint 2 év alatt. Mindegyik na-
gyon kellemes volt, de a vírus állandó jelenléte miatt  nem 
mertünk  új programokat szervezni.

Most 2022-től nagy bizakodással, a tagok véleményé-
re, ötleteire támaszkodva állítottuk össze programunkat. 
Ennek első állomása volt a bajai kirándulás az Ady End-
re Városi Könyvtár és Művelődési Központba. Az aktu-
alitást erősítette a Holokauszt emlékéve is. Visszaadni a 
program hangulatát így nem tudjuk, csak néhány meg-
kapó tényt említenék.

A gyönyörű épület valaha zsinagóga volt. Még most is őrzi 
a múlt emlékeit: a Tórát és más, a vallási szertartásokhoz 
szükséges kellékeket, emlékeket, amiket mi megismerhet-
tünk hozzáértő magyarázat révén. Volt, amit  kézbe is vehet-
tünk. A kert egyik falát az emlékezés falává tették. A már-
ványtáblán több mint 1000 elhurcolt bajai zsidó neve látható.

Sok időt töltöttünk a könyvtár archívumában, ahol cso-
dálatos ritkaságokkal ismertetett meg a könyvtár veze-
tője, kutatója, akinek hozzáértése, elkötelezettsége, lel-
kesedése lenyűgöző volt. Felsorolni lehetetlen lenne az 
elképesztő gazdagságú könyvállományt. Sok évszázados, 
a könyvnyomtatás első példányaitól kezdve, enciklopédi-
ák, évkönyvek, Ady Endre bibliáján át még sorolhatnánk 
tovább. Mindent kézbe vehettünk, belelapozhattunk, per-
sze szigorúan csak kesztyűben.

Az idő szinte észrevétlenül elszállt. Azt hiszem, mind-
nyájunk emlékében örökre megmarad az átéltek hangula-
ta, kísérőink kedves és hozzáértő magyarázata.

Köszönet mindezért a szervezőnek és a minket foga-
dóknak!                                                                          NBK

Gyermeknap 2022
Időpont: 2022. május 28., szombat, 14 órától
Helyszín: Bátaszék, Besigheim Játszótér
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Mini Galéria 2022. 
Ez évi naptárunk még nem telt be. Amennyiben 
Önnek, vagy barátainak érdekes gyűjteménye, 
hobbija van, ami érdeklődésre tarthat számot, 
kérjük, jelezze, és mi bemutatjuk az érdeklődő 
nagyközönségnek. Egy hónap bemutatkozási 
lehetőséget biztosítunk, az eseményről vendég-
könyvet vezetünk. Várjuk jelentkezését!

Faültetés
Bár a novemberi faültetés még messze van, a je-
lentkezést már most megtehetik azok, akiknek csa-
ládjában baba született. Keressenek bennünket!

Ui: Ha hímezni, horgolni, kötni szeretnének és ez 
otthon, egyedül kicsit unalmas, a Varrókör közös-
sége minden alkotni vágyót szeretettel vár! Jöjjön 
el keddenként a könyvtárba, de varrókosarát ne 
feledje otthon!

Ha szeretne Ön is olvasói 
közösségünkhöz 

tartozni, mit kell tennie?
Iratkozzon be könyvtárunkba. (Ha diák, és már 
elmúlt 16 éves, akkor 500 Ft; ha dolgozó, akkor 
1000 Ft; ha nyugdíjas, de még nem múlt el 70 
éves, akkor 500 Ft; 70 év felett ingyenes a beirat-
kozás, amelyik mindenki számára a beiratkozás 
napjától egy évig érvényes.)

Amit kínálunk:
• folyamatosan bővülő és frissülő könyvállomány
• csendes, meghitt környezet
• aktuális kiállítás megtekintése
• rendezvényeinken való részvétel
• szabadidős tevékenységű csoportjainkhoz 

való csatlakozás
• térítés ellenében fénymásolás, szkennelés, 

nyomtatás

Figyelje napi Öt könyv játékunkat a Facebook ol-
dalunkon, és legyen Ön is szerencsés nyerteseink 
egyike! Ha az otthoni könyveket már mind kiolvas-
ta, és szeretne új élményekkel gazdagodni, keresse 
fel könyvtárunkat!              Keresztély Gyula Városi Könyvtár

KÖNYVBARÁT KLUB VÁROSI KÖNYVTÁR
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Néhány hete Gimesi József, egykori bá-
taszéki tanító hagyatékából, fényképeiből 
jelent meg egy csokorra való az interne-
ten, köszönet érte Kemény Lajos tanár 
úrnak! A javarészt az 1930-as években 
készült fényképek többsége a korabeli is-
kolai életet: osztályokat, tanórákat, a tor-
navizsgát, iskolai ünnepélyeket, a diákok 
által előadott színdarabokat mutatja és van 
köztük néhány kép, amely az 1939. május 
7-én megtartott anyák napi ünnepségen 
készült. Erről az ünnepségről akkoriban 
az országos sajtó is beszámolt, ugyanis 
ekkor a falu rászoruló családjai 16 „ván-
dorbölcsőt” kaptak használatra!

„Vándorló szeretet” – ezzel a kifejezés-
sel írta le Szederkényi Anna 1940 
júliusában a Friss Újság hasábjain, 
mit is gondol a vándorbölcsőről, az 
ekkorra már országos méretet öl-
tött vándorbölcső-mozgalomról. A 
vándorbölcső gondolata alapvetően 
nem volt új, hiszen a csak rövid ideig 
használt bölcső addig is „vándorolt” 
a rokonságon belül, az a család hasz-
nálta, ahol épp gyermek született. A 
vándorbölcső-mozgalom annyiban 
jelentett mégis újat, hogy ekkor már 
nem csupán a szélesebb családi kö-
telék, a rokonság gondoskodott saját 
magáról, hanem egy nagyobb kö-
zösség -a község vagy épp karitatív 
szervezetek- gondoskodott rászoruló, 
szegényebb tagjairól. Az elv azonban 

a régi maradt: a bölcső családról-családra 
vándorolt, oda, ahol épp szükség volt rá.

Az 1930-as évekből származó beszámo-
lókból -újságcikkek, iskolai évkönyvek- 
tudjuk, hogy a vándorbölcsők gyakran va-
lamely országos szervezet (Vöröskereszt, 
Zöld Kereszt, Magyar Családvédelmi 
Szövetség) és helyi iskolák összefogásá-
val készültek. Nem volt ez másképp Bá-
taszéken sem: a Magyar Családvédelmi 
Szövetség bátaszéki szervezetének kez-
deményezésére a bátaszéki ipariskola di-
ákjai 16 bölcsőt készítettek, a hozzávaló 
babakelengyét pedig a bátaszéki iskolák 
diáklányai varrták-hímezték. A bölcsők 
és a babakelengye anyagához szükséges pénz közadakozásból gyűlt össze; a 

népi motívumokkal díszített bölcső-
kön jól látható egy-egy adakozó 
neve: Bátaszéki Nőegylet, Bátaszéki 
Hitelszövetkezet, a Bátaszéki Elemi 
Iskola Vöröskereszt-csoportja, Sza-
bó család vagy épp a MÁV. 

Az 1939. évi anyák napi ünnepség 
-Magyarországon ekkor még alig 
több mint 10 éve tartották meg ezt 
az ünnepet- Bátaszéken május 7-én, 
vasárnap reggel 8 órakor az iskola 
udvarán kezdődött, majd a templom-
ban folytatódott, végül a délután fo-
lyamán kultúrelőadással zárult. Ma-
gáról az eseményről hadd idézzek a 
Tolnamegyei Ujság 1939. május 9-i 
számában megjelent beszámolóból:

„Az anyák napjával kezdődött az 
ünnepség, amelyen Zsigáné Ott Teréz óvó-
nő mondott tartalmas, mélyen szántó be-
szédet a küzdő, önfeláldozó édesanyáról. 
A gyermekek izgatottan lesték a pillanatot, 
mikor édesanyjuknak átnyújthatták ajándé-
kaikat és megköszönhették a szülői jóságot. 

A színpad körül 16 gyönyörűen díszí-
tett vándorbölcső volt elhelyezve, melyet 
(…) iskolák, egyesületek és magánosok 
ajándékoztak a nemes célra. Tóth Nán-
dor igazgató, körzeti iskolalátogató szép 
szavakkal beszélt az uj intézmény távoli 
céljairól (…) egyúttal köszönetet mon-
dott a megértő áldozatkészségért, amelyet 
Bátaszék társadalmának minden részéről 
tapasztalt ez az uj mozgalom. Ezután a 
bölcsőket magyar ruhás lányok és fiuk, 
cserkészapródok tarka serege szállította 
a hatalmas templom szentélyébe, ahol a 
szentmise után megáldattak. 

MÚLT-IDÔ

Vándorló szeretet

A bátaszéki diákok által készített 16 bölcső

Zsigáné Ott Teréz beszéde

Indulnak a bölcsők a templomba
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Déli 1 órakor társasebédre gyűlt össze 
Bátaszék társadalma (…) Pekló József-
né, a Magyar Családvédelmi Szövetség 
mozgalom bátaszéki vezetője, sorban 
köszönetet mondott azoknak a bátaszé-
ki uraknak, akik segítették munkájában, 
különösen dr Hauser Imre plébánosnak, 
Michéli Mihály községi bírónak, Sán-

dor Albert főjegyzőnek, Pongrácz Lajos 
gyógyszerész, bankigazgatónak s a tan-
testületeknek. (…) 

Délután 6 órakor az Ipartestület nagy-
termében a szülők részére a Magyar Csa-
ládvédelmi Szövetség az elemi népisko-
lával karöltve műsoros előadást tartott, 
amelyen Mécs László költeményét hatá-

sosan szavalta Szállásy Ernő tanitó. Az 
ünnepi beszédet Mók Ferencné központi 
főtitkár tartotta, igen szépen rámutatva az 
ország szociális problémáira, tanácsaival 
hasznos útmutatást adott a helyi szerve-
zetnek. A műkedvelő zenekart Lőrentey
Károly igazgató nagy hozzáértéssel ve-
zette. Igen hangulatos novellákat olvasott 
fel dr Halmos Andor tanügyi tanácsos 
tanfelügyelő. Ezután Tóth Nándor nagy-
szerű mesejátékát játszották az elemisták. 
S végül dr Hauser Imre plébános, a csa-
ládvédelmi kirendeltség elnöke, kedves 
záróbeszéddel zárta be ezt a feledhetetlen 
bátaszéki napot.”

A második világháború után szervezett 
vándorbölcső-mozgalom nem létezhetett, 
legfeljebb a szocialista nehézipar kiemel-
kedő fejlesztései (pl. Sztalinváros) kap-
csán lehetett a hasonlóan hangzó „vándor-
bölcsödékről” hallani. 2012 óta viszont, 
köszönhetően a Három Királyfi , Három 
Királylány Mozgalomnak, újra szervezett 
formában vándorolnak bölcsők család-
ról-családra, nem csupán Magyarorszá-
gon, hanem a teljes Kárpát-medence ma-
gyarlakta vidékein!                 Regenspurger

A történeteknek és a mondókáknak már 
egészen kicsi korban képesség- és szemé-
lyiségformáló erejük van, ezért nagyon 
fontos, hogy lehetőleg minél többet mesél-
jünk és mondókázzunk a kicsinek. A mon-
dókák – még a legegyszerűbbek is – szóra-
koztatva tanítanak, fejlesztenek, segítik az 
értelmi és a beszédfejlődést, gazdagítják a 
szókincset, és erősítik az érzelmi kapcsola-
tot a szülő és a gyermeke között.

Már pár napos kortól érdemes elkezdeni 
mesélni a csecsemőknek, eleinte azt, hogy 
mi történik vele, ha hazamegy a kórház-
ból, kikkel fog találkozni, miket fog látni 
otthon. Pár hónapos kortól pedig már a 
színes fi gurás könyvek is érdekesek lehet-
nek számára.

Az agy 90%-a ötéves kor előtt fejlődik 
ki, ezért kiemelten fontos a meseolvasás 
szerepe kicsi korban. A mesék javítják a 
koncentrációs képességet, aminek nagy 
szerep lesz az iskolában, vagyis gyermek 
helyzetét is megkönnyíthetjük, ha sokat 
mesélünk neki.

Ha meséről beszélünk, akkor határo-
zottan el kell különíteni a hallott és nézett 
meséket, azaz, a számítógép, tv kínálta 
mesefi lmeket és a felolvasott vagy fej-
ből mondottakat. A kettő egyáltalán nem 

ugyanazt az élményt adja a gyermeknek. 
Téves az a gondolat, hogy a rajzfi lmek jó-
tékony hatásúak és helyettesítik a szemé-
lyes mesélést. Ebben az esetben ugyanis 
egy kész képi megjelenítést kap a gyer-
mek, és az ő agyában már nincs dolga a 
képzelet világának. Valójában hatásosabb, 
ha a gyermek maga teremti meg a világot, 
az alapján, amit hall.

Nagyon fontos, hogy mindig életkor-
nak megfelelő mesét olvassunk. Lefekvés 
előtt találjunk alkalmas időpontot! Alakít-
sunk ki egy kis szertartást, és teremtsünk 
meleg, szeretetteljes környezetet, amely-
ben a gyermek hozzánk bújhat, vagy be-
fészkelődhet az ágyába, és biztonságban, 
kényelemben tud elmerülni a mese fan-
tázia világába. A hangunk megnyugtatja 
őt. A család minden tagja elfoglalt, egész 
nap távol vannak egymástól és alig marad 
fi gyelem és türelem egymásra. De ez a pil-
lanat csodás alkalom arra, hogy a szülő és 
gyermeke között elmélyüljön a kapcsolat!

Bacsi-Valkai Kornélia védônô

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT

A meseolvasás fontossága 
a gyermekek életében

Tóth Nándor: Fényes Jancsi című színdarabjának szereplői. 
A darabot betanította Gimesi József.
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NyelvÉSZ – anyanyelvi 
tanulmányi verseny

A Bendegúz Akadémia háromfordulós 
anyanyelvi versenyének iskolai fordulójá-
ban 25 tanuló vett részt. Ebből 15-en mini-
mum 50%-os eredményt teljesítettek, így 
megszerezték a jogot a megyei fordulóban 
való részvételre. Az országos döntőbe 
azok a diákok juthattak, akik évfolyamon-
ként minden megyéből és a határainkon 
túlról a legeredményesebb versenyzők 
voltak. Iskolánk második évfolyamából: 
Kubik Panna 2. c, harmadik évfolyamából 
Farkas Ada 3. b és Parti Kenéz 3. a és a ne-
gyedik évfolyamból Gaszner Ferenc 4. a 
osztályos tanulók kimagasló teljesítmény-
nyel 1. helyezést értek el, ezzel bejutottak 
az országos döntőbe, amelyet szintén on-
line rendeznek meg április 22-24-ig. Ez-
úton is gratulálunk nekik!

MatekÁSZ 
Matematikaverseny

Mint arról az előző lapszámból már érte-
sülhettek, a MatekÁSZ Matematikaver-
seny megyei fordulójába iskolánkból több 
alsó tagozatos diák is továbbjutott. Ez a 
forduló is online került megrendezésre 
március 11-13. között. Versenyzőink kö-
zül kiemelkedő eredményt ért el két tanu-
ló: Márton Mirkó a harmadikosok ver-
senyében megyei 7., Parti Kenéz szintén 
harmadikos diák megyei 4. helyezést ért 
el. Gratulálunk a fiúknak!

Sajnos az országos döntőbe idén tanuló-
ink közül senkinek sem sikerült bejutnia. 

Tavaszi tanulmányi verseny
Két év kihagyás után idén ismét megren-
dezésre került az alsó évfolyamban a tava-
szi tanulmányi verseny. A harmadik és a 

negyedik évfolyamos diákok mellett a má-
sodik osztályos tanulók is összemérhették 
tudásukat matematikából, helyesírásból 
és német nyelvből. A megmérettetéseken 
nagyon sok diák vett részt, és gyermeki 
kíváncsisággal várták az érdekesebbnél 
érdekesebb feladványokat. Minden fel-
adatsor megoldása során a gyerekek kü-
lönböző nehézségű feladatokkal találkoz-
tak, amelyek megoldásához kellett némi 
furfang, logika és természetesen tudás.

A hagyományokhoz híven az eredmé-
nyek a tavaszi szünet előtti napon, a nyuszis 
sportverseny alkalmával lettek kihirdetve, 
ezt a diákok nagy kíváncsisággal várták. 

A 2. évfolyamosok versenyeredménye:
Helyesírás: 1. Ligeti Léda 2.b. 2. Pat-
kó Magdaléna Éva 2.b. 3. Gábor Péter 
2.c. Matematika: 1. Szentpál Zoé 2.b. 

2. Stemler Dominik 2.c. 3. Szabó Hanna 
2.b. Német nyelv: 1. Janács György 2.c. 
2. Amrein Kristóf 2.c. 3. Ritter Hanka 2.c

3. évfolyamosok verseny eredménye:
Helyesírás: 1. Farkas Ada 3.b. 2. Fülöp 
Adél 3.b. 3. Lampek Zétény 3.b. Matema-
tika: 1. Farkas Ada 3.b. 2. Fülöp Adél 3.b. 
3. Parti Kenéz 3.a. Német nyelv: 1. Péter 
Vivien 3.a. 2. Bárdos János Marcell 3.a. 3. 
Braun Noémi  3.a

A 4. évfolyamosok versenyeredménye:
Helyesírás: 1. Kiss Endre 4.c. 2. Zsinkó 
Laura  4.c. 3. Sallai Regina Anna 4.c. Ma-
tematika: 1. Matejcsek Vajk 4.c. 2. Sallai 
Regina Anna 4.c és Barabás Dorka 4.b. 3. 
Horváth Zsombor 4.b. Német nyelv: 1. 
Sallai Regina Anna 4.c. 2. Hegedüs Márk 
4.c és Heilmann Boldizsár 4.c. 3. Kiss 
Endre 4.c

Gratulálunk minden kisdiáknak, akik részt 
vettek a versenyen!                             B.T. I.

Atlétikai hírek
Április második hetében rendezték a diá-
kolimpia atlétikai többpróba városkörnyé-
ki fordulóját a szekszárdi atlétikai pályán.

A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általá-
nos Iskola csapatai közül, a II. korcsopor-
tos fiú, a III. korcsoportos lány és fiú, és a 
IV. korcsoportos fiú csapat is továbbjutott 
a májusi megyei döntőbe.

DOROTTYÁS HÍREK

 A NyelvÉSZ verseny 2. évfolyamos résztvevői

A 2. évfolyam matematikaverseny díjazottai

A 2. évfolyamos németverseny díjazottai

A 3. évfolyamos németverseny díjazottai

A 4.évfolyam németverseny díjazottai
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Csapatok tagjai: 
II. korcsoport: Indrich Krisztián, Janács 

Árpád, Kiss Endre, Pajkos Milan, Matej-
csek Vajk és Vörös Botond. 

Egyéni összetettben I. helyezést Indrich 
Krisztián, II. helyezést Janács Árpád ért el.

III. korcsoport lányok: Kollár Lilla, 
Pomsár Anna, Péter Panna, Rentz Léna, 
Péter Dorka, Verhás Kata. 

Egyéni összetett I. helyezés: Kollár Lil-
la, míg III. helyezést Pomsár Anna ért el.

III. korcsoport fi úk: Szabó Barnabás, 
Cser Bence, Szabó Patrik, Dán János, Var-
ga Máté, Gál Dániel.

IV. korcsoport: Feri Péter,Kuti Csaba, 
Csáki Zétény, Papp Zaránd, Sümegi Botond.

A csapatversenyek után április 8-án, 
pénteken a III-IV. korcsoportosok számára 
az egyéni versenyek következtek. A Báta-
széki Kanizsai Dorottya Általános Iskola 
tanulói itt is remek eredményeket értek el, 
és jutottak tovább a megyei döntőre.

Eredmények:
III. korcsoport: 60 m-es síkfutás: Kollár 
Lilla 1. hely, Pomsár Anna 2. hely, Gál 
Dániel, Dán János 2. hely. Magasugrás: 
Pomsár Anna 2. hely, Szabó Barna 1. hely. 
Kislabdahajítás: Dán János 2. hely, Rentz 
Léna 2. hely, Kollár Lilla 3. hely. Távol-
ugrás: Péter Dorka 1. hely, Gál Dániel 2. 
hely, Cser Bence 3. hely. 600 m-es síkfu-
tás: Cser Bence: 2. hely, Takács Dominik 3. 
hely. 4×100 m váltó Kollár Lilla – Pomsár 
Anna – Rentz Léna – Péter Dorka 1. hely. 
4×100m váltó: Dán János – Gál Dániel – 
Cser Bence –  Takács Dominik 1. hely
IV. korcsoport: 100 m-es síkfutás: Feri 
Péter 2. hely, Kuti Csaba 3. hely. Kislab-
dahajítás: Vecsernyés Péter 3. hely. Súly-
lökés: Vecsernyés Péter 3. hely. 1500m: 
Papp Zaránd 2. hely. 300m-es síkfutás: 
Csáki Zétény 2. hely. 4×100m-es váltó: 
Feri Péter – Papp Zaránd – Kuti Csaba – 
Csáki Zétény: 2. hely

Országos döntôn jártak 
a mezei futóink

Országos diákolimpiai döntőn szerepelt a 
Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános isko-
la II. korcsoportos fi ú mezei futó csapata, a 
versenyt a szokásoknak megfelelően Gödöl-
lőn rendezték meg. A srácok tisztesen helyt-
álltak, hiszen a 41 résztvevő iskola közül 
összesítésben a 24. helyen értek célba.

A csapat tagjai: Matejcsek Vajk, Janács Ár-
pád, Vörös Botond, Pesti Ábel, Makk Máté.

Horfer Serleg Kupa 
Szekszárdon

Március végén a Bátaszéki Kanizsai Do-
rottya Általános Iskola atlétikai csapata 
a 33. Horfer Serleg Terematlétikai Verse-
nyen járt Szekszárdon, a Baka István Ál-
talános Iskolában. Straubinger Szilvia, és 
Halasi Heni néni tanítványai a hat iskola 
összesített eredményei alapján a negyedik 
helyen végeztek. Lenger Marcell külön-
díjat is kapott, aki a 25 méteres síkfutást 
megnyerte, magasugrásban pedig II. he-
lyen végzett, így a legjobb IV. korcsopor-
tos fi únak bizonyult!

Eredmények:
II. Korcsoport: Pajkos Milán helyből tá-

volugrás 3. helyezés. Janács Árpád 25 mé-
teres síkfutás 2. helyezés. Vörös Botond 
magasugrás 3. helyezés

III. Korcsoport: Kollár Lilla 25 méteres 
síkfutás 2. helyezés. Szabó Barnabás hely-
ből távolugrás 1. helyezés. Dán János 25 
méteres síkfutás 3. helyezés. Pomsár Anna 
magasugrás 4. helyezés

IV. Korcsoport: Feri Péter helyből távo-
lugrás 3. helyezés. Lenger Marcell magas-
ugrás 2. helyezés 25 m 1. helyezés. 

A gyerekek felkészítője: Straubinger 
Szilvia és Halasi Henrietta 

Gratulálunk mindenkinek!

Sakk
Matejcsek Vajk a Bátaszéki 
Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola 4.c osztályos tanulója so-
rozatban negyedszer lett megyei 
sakk diákolimpiai bajnok! Vajk 
7 mérkőzéséből mind a hetet 

megnyerte az Iregszemcsén megrendezett 
döntőn. Gratulálunk!

Felkészítői: Gál Péter, és Nagybíró 
László. 

Foci – bronzérem és két 
sérülés

Március 22-én a Bátaszéki Kanizsai Do-
rottya Általános Iskola III. korcsoportos 
foci csapata Zombán járt a diákolimpia 
városkörnyéki selejtezőjén. Az első két 
mérkőzést magabiztosan nyerte az alaku-
lat, de sajnos Cser Bence egy esés után 
karját fájlalta, így a továbbiakban már 
nem tudott pályára lépni. Pedig, ha ő ját-
szik, talán más is lehetett volna az ered-
mény a végső győztes tolnai Wosinsky 
Mór Általános Iskola ellen, akitől 3–2-re 
kaptunk ki. A második helyért vívott rang-
adón pedig Indrich Krisztián szenvedett 
bokasérülést, ráadásul abból az akcióból 
gólt kaptunk, így nem csoda, hogy 4 – 2-re 
vereséget szenvedtünk a jó erőkből álló 
házigazdák ellen. A vége így egy harma-
dik helyezés lett.

A csapat tagjai:Botos Bence, Cser Ben-
ce, Szabó Patrik, Kiss Keve, Farkas Noel, 
Temesvári Dávid, Indrich Krisztián, De-
mény Zoltán

Nyuszi Kupa – 
formában voltak a nyulak

A tavaszi szünet előtti utolsó két tanítási 
nap a hagyományoknak megfelelően a 
Nyuszi Kupa lázában égett a Bátaszéki 
Kanizsai Dorottya Általános Iskola sport-
csarnokában. A játékos sorversenyen évfo-
lyamokra bontva az iskola összes osztálya 

összemérte ügyességét, és az álta-
luk hozott plüss nyuszik is, akik 
sok feladatot kaptak. Újdonság 
volt, hogy az alsós évfolyamokban 
első alkalommal a pörbölyi tagin-
tézmény csapatai is részt vettek. A 
feladatokat Győri Edina és Antal 
Tibor tanár úr állították össze.  A.T.
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A Bátaszéki II. Géza Gimnázium Géza-napi 
rendezvénysorozatának egyik eseménye volt a 
megye középiskolás diákjai számára az immár 
32. alkalommal meghirdetett szavalóverseny, 
amelyikre március 22-én került sor a Petőfi  
Sándor Művelődési Házban. A nevezők két 
verssel készültek: egy szabadon választott és 
egy kötött témájú alkotással, amelyik az idei 
évben „A kisebbségi életérzés és sors a határon 
túli magyar lírában” címet kapta. A rendezvé-
nyen tíz versmondó vett részt: négyen a Ga-
ray János Gimnáziumból, hárman az I. Béla 
Gimnáziumból, egy diák a Hunyadi János 
Vendéglátó Szakképző Iskolából, és ketten a 
házigazda, Bátaszéki II. Géza Gimnázium kép-
viseletében. A zsűri elnöke Csötönyi László, az 
értékelő bizottság tagjai Dömény Boglárka és 
Sági Lajosné voltak. 

Első helyezett lett Főglein Liza Kató (Ga-
ray János Gimnázium), megelőzve Schöck 
Huba Zétényt (I. Béla Gimnázium), valamint 
az egyaránt harmadik Borsiczki Ádámot (II. 
Géza Gimnázium) és Sebestyén Adriennt (I. 
Béla Gimnázium). Különdíjat kapott a zsűritől 
Deli Áron, Ganczer Ádám és Kisvári Gré-
ta (mindhárom a Garay János Gimnázium). A 
közönségdíjat Borsiczky Ádám, a bátaszéki 
gimnázium diákja vehette át.

Március 31-én a hagyományos Géza-gá-
lával zárultak a Géza-napi rendezvények. A 
közönség ez alkalommal is meggyőződhetett 
diákjaink tehetségéről. A színes műsorban 
vidám jelenetek, ének-, tánc- és hangszeres 
produkciók váltották egymást. A gála idén is 
egy fergeteges „meglepetés” műsorszámmal 
zárult: a nevelőtestület néhány tagja a Haty-
tyúk tava címmel balettparódiát adott elő. 
Az egyes műsorszámok betanításában részt 
vettek: Schrothné Molnár Zsuzsanna, Egle 
Anikó, Pulai Erzsébet, a hangosítást Tanner 

Vilmos végezte. A műsort összeállította és 
rendezte: Prantner Béla.

Környezettudatosság
„Takarítsuk ki együtt a természetet!” címmel 
indított akciót az Aktív- és Ökoturisztikai Fej-
lesztési Központ, amelyikhez a Gemenc Zrt. 
is csatlakozott idén. A Gemenc Zrt. minden év 
tavaszán végez a hozzá tartozó erdőterületeken 
takarítást. Március 23-án a II. Géza Gimnázium 
7. osztályos tanulói három kísérőtanárral érkez-
tek a megmozdulásra, amelyik az 55-ös számú 
főút mentén, a Pörböly és Baja közötti 8 km-es 
szakaszon zajlott. A munka befejeztével ebéd-
del várták a gyerekeket a pörbölyi Ökoturisz-
tikai Központban, majd a program keretében 
megnézhették a Legenda és valóság című gím-
szarvas-kiállítást a felújított pavilonépületben. 

Az április 9-én, szombaton szervezett város-
takarítási akcióhoz a II. Géza Gimnázium 15 
diákkal és három kísérőtanárral csatlakozott. 
Elvégezték az iskola környékét övező utcák 
rendbetételét.

Bronzérmes a focicsapat
A Magyar Labdarúgó Szövetség által szerve-
zett Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó 
Program 2022-es megyei döntőjén szépen sze-
repelt a gimnázium csapata Bonyhádon, ahol 
harmadik helyezést értek el.

A nyelvi vetélkedô 
7. helye Katáé

A Nyelvtudással az Egységes Európáért Ala-
pítvány által meghirdetett 2022-es Országos 
Nyelvi Vetélkedőn (a B2 szintű nyelvvizsgával 
még nem rendelkezők kategóriájában) német 
nyelvből 7. helyezést ért el Szabó Kata. Fel-
készítő tanára: Schrothné Molnár Zsuzsanna. 
Gratulálunk!                                Prantner Béla

GÉZÁS HÍREK

Változatos Géza-napi rendezvények Weöres Sándor: 
Anyámnak

VERSELÔ

Anyámnak
 Termő ékes ág, te,
jó anya,
életemnek első
asszonya,

nagy meleg virágágy,
párna-hely,
hajnal harmatával
telt kehely,

benned kaptam első
fészkemet,
szívem a szíveddel
lüktetett,

én s nem -én közt nem volt
mesgye-hegy,
benned a világgal
voltam egy.

Álmom öbleidbe ujra
visszatér –
álmom öbleidbe ujra
visszatér!

Alabástrom bálvány,
jó anya,
életem hatalmas
asszonya.

Énekem, ládd, néked áldoz,
félve lép.
Hajad: Pallas bronz-sisakja,
színe ép,

csak arcodon lett keményebb
minden árny,
mint a délutáni égen
vércse-szárny.

Első szép játékom,
jó anya,
gyermekségem gazdag
asszonya.

A kamaszkor tőled
elkuszált,
szemem a szemedbe
nem talált.

Így tűnődtem: „Mért szült,
mért szeret,
ha örökre élni
nem lehet?

Énmiattam annyi mindent
öl, temet!
mért nem tett a hóba inkább
engemet!”

(részlet)
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Urbi et Orbi
Életünk nagyböjtje hosszabbra nyúlik negy-
ven napnál. Az elmúlt két év emberpróbáló 
járványidőszaka után még mindig csak óhaj 
a húsvéti köszöntés: „Békesség nektek!” 
Nemhogy Földünkön nincs béke, itt Euró-
pában, a közvetlen közelünkben sincs. 

„Ma még inkább visszhangzik a keresz-
tény Kelet számára oly kedves húsvéti 
köszöntés: „Krisztus feltámadt! Valóban 
feltámadt!” Ma még jobban szükségünk 
van Rá ennek a soha véget érni nem akaró 
nagyböjtnek a lezárásakor.

Két évnyi járvány van a hátunk mögött, 
ami súlyos nyomokat hagyott hátra. El-
jött volna már az ideje, hogy kijussunk az 
alagútból, kart karba öltve, összeadva az 
erőinket és az erőforrásainkat…

Ehelyett arról teszünk bizonyságot, 
hogy még mindig Káin lelkülete él ben-
nünk, aki nem testvérként, hanem rivális-
ként néz Ábelre, s azon töri a fejét, miként 
tudná megsemmisíteni őt.

Szükségünk van a feltámadott Keresztre 
Feszítettre, hogy hihessünk a szeretet győ-
zelmében, s hogy remélhessünk a kiengesz-
telődésben. Ma még inkább szükségünk 
van Rá, aki eljön közénk, és újra kimondja: 
Békesség nektek!” – mondta Ferenc pápa 
húsvét vasárnapi Urbi et Orbi üzenetében.

Húsvét öröme
Az idei húsvéti készület, a szent három nap 
az idén kicsit pótolni igyekezett az elmúlt 
évek böjtjét, kárpótolt bennünket – ha lehet 
ilyet – a korábbi hiányokért. Két éve még 
keresztutat járni sem mehettünk ki közösen 
a Kálváriához, néhány napra a kapu kinyitá-
sával lehetőség volt odamenni, de csak szűk 
családi körben. Elszomorító volt látni az idő 
hirtelen jött pusztítását: máladozó falak, le-
omló vakolattorlasz a lépcsőn, széthullóban 
egy jelkép, egy egyháztörténeti kuriózum, 
egy számunkra oly fontos momentuma egy 
ünnepnek… A tavalyi ünnep is a járvány je-
gyében, óvatosan, távolságtartással, és emi-

att ridegen, kevésbé bensőségesen telt, mint 
szokott. Tavaly pályázat keretében megnyílt 
a lehetőség a Kálvária felújítására, ám mind-
eddig – kivitelező hiányában – állt a projekt. 
Az idei húsvét örömhíre, hogy a Pécsi Egy-
házmegye szerződést kötött egy kivitelező-
vel, néhány héten belül megkezdődnek a 
felújítási folyamatok. A Nagypéntek délelőt-
ti keresztút itt zajlott gyönyörű tavaszi idő-
ben, az ég kárpitja sem hasadt ketté, hegyet 
sem kellett másznunk (azt a pár lépcsőt sem, 
hogy felmehessünk a kis kápolna tetejére a 
három kereszt elé), mégis – a hely szelleme 
talán – mintha ott lettünk volna a Golgota 
hegyén. A korábbi évek virágvasárnapi élő 
passiója sajnos már a múlté. Templomfel-
újítás, világjárvány, „kiöregedő” szereplők, 
áldozatos munka, idő, idő, idő… Melyik 
a legfőbb ok? Nem tudhatjuk. Hiányában 
azonban kárpótolt Illés Teréz operaénekes 
és Lozsányi Soma orgonista hangversenye, 
valamint a Nagypéntek esti énekelt János 
Passió Jagicza József karnagy, kántor irá-
nyításával, városunk alkalmi kórusával. Kö-
szönet minden szereplőnek a méltó ünnepi 
élményért. Az idén új üzenete is volt az új 
helyszínen tartott ún. városi keresztútnak. 
Egyházmegyei kezdeményezésre több tele-
pülésen is megvalósult a keresztút kivitele 
a templom falai közül a város utcáira, min-
denki elé – felekezettől, világnézeti megy-
győződéstől függetlenül. Az idő is kegyes 
volt hozzánk, bár hűvös este volt az a „Csen-
des este”, mely valóban leszállt ránk akkor. 

„Felföldi László megyéspüspök egy 
város legkifejezőbb jelképének nevez-
te a keresztutat. A főpásztor rámutatott, 
minden ember élete, akár hívő, akár nem 
hívő, bárhol és bárhogyan éli is az életét, 
amelyben nem kevés szenvedés van jelen. 
Ezért mondjuk, hogy mindenkinek megvan 
a maga keresztje, melyet nem vehetünk el 
egymástól, de segíthetünk annak hordozá-
sában. Ez a közösség lényege, mert közös-
ség csak ott van, ahol segítik egymás ke-
resztjét vinni, egymást erősíteni, bátorítani 
családon, közösségen és városon belül is.

Jézus szenvedéstörténetéhez kapcsolód-
va, a keresztutat járva mindenki el tudja 
helyezni abban saját élettörténetét, ráta-
lál saját keresztjére. A kereszt felvétele, az 
elesés, a kudarc, a talpraállás, az újra elin-
dulás, a gyász mindnyájunk életének része. 
A stációkat végigelmélkedve mindenki azt 
érzi, hogy részese lesz az egésznek, azt látja, 
hogy ez az ő keresztútja, az ő személyes tör-
ténete. A keresztút üzenete, hogy végigjárva 
azt, több és jobb emberként élhetjük tovább 
az életünket, egymással jobban összetartva, 
jobban odafi gyelve egymásra – nyilatkozta 
Felföldi László püspök.” (Pécsi Egyházme-
gye sajtótájékoztatója 2022. IV. 5.)

Megnyílt a Szent Vér 
Lelkigyakorlatos Ház 

Megnyílt a Szent Vér Lelkigyakorlatos Ház 
Bátán. 2022 tavaszán megkezdte működését 
Bátán, a Szent Vér-bazilika mellett található, 
pályázati támogatással felújított lelkigyakor-
latos ház. Az egykori plébániaépület modern 
felszereléssel, de klasszikus hangulatot idéz-
ve várja a vendégeket. A helyszín alkalmas 
lelkigyakorlatok, lelki napok szervezésére, 
egyéni és családi elcsendesedésre, pihenés-
re. Optimális befogadóképessége 11 fő, de 
maximum 14 fő egyidejű elszállásolására is 
alkalmas az épület.

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
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A hónap szentje:  
Nepomuki Szent János

Ünnepnapja május 16, halálának évfordu-
lója, a folyók, hidak, hajósok, vízimolná-
rok, halászok védőszentje. A gyónási titok 
mártírjaként tartják számon. Közép-Eu-
rópában sok hídon látható barokk kikép-
zésű szobra, melyen papi ruhában, vállán 
hermelinpalásttal, fején birétummal, kar-
ján feszülettel ábrázolják, mutatóujját aj-
kára téve, mintegy csendre intve magát és 
minket is. 

János a dél-csehországi Pomukban (ma 
Napomuk) született szegény szülők gyer-
mekeként 1340 körül. Párizsban tanult. 
1380-ban szentelték pappá. Ezt követően 
Padovában jogot tanult, majd hazatért, és 
káptalani ügyvéd, 1389-től pedig a prágai 
érsek általános helynöke lett. Mint egyhá-
zi méltóságot és jelentős szónokot egész 
Prága ismerte és szerette. IV. Vencel ki-
rály felesége őt választotta gyóntatójául. 
A király meg akarta tudni, mit gyónt a fe-
lesége, azonban János nem volt hajlandó 
megmondani, ezért a király megkínoztatta 
és a Moldva folyóba dobatta. Ez 1393-ban 
történhetett. A hagyomány szerint, amikor 
a szent teste elmerült, öt csillag bukkant 
fel a vízből (ez lett János egyik attribútu-
ma). A prágai Szent Vitus-székesegyház-
ban temették el. Ez Nepomuki Szent János 
legendája. Ami a tudományos kutatást il-
leti, kétségtelen, hogy a király megölette, 
a Moldva vizébe fojtatta. Oka azonban 
máig tisztázatlan. Hogy a gyónási titok 
vértanúja, az a néphagyomány nyomán 
csak később bukkant föl. Már kortársai 
is Krisztus vértanújaként tisztelték, de 
csak 1721-ben avatta boldoggá XIII. Ince, 
majd 1729-ben szentté XIII. Benedek. Az 
1715-ben kezdődött kanonizáció során ha-
tékonyan közreműködött Althann Mihály 
Frigyes váci püspök is.

Jentzenstein (vagy Jenstein) János 1381 
és 1396 között ült Prága érseki trónján. 
Egy irata, mely panaszirat Vencel király 
ellen, felsorolja részben az Egyház joga-
it, részben a királynak az érsek birtokát és 
személyét illető túlkapásait. Felrója neki 
ezenkívül, hogy 1393-ban megkínoztatta 
és a Moldvába fojtatta általános helynö-
két, Nepomuki Jánost. A gyilkosság oka 
egyházi jogokkal kapcsolatos nézeteltérés 
volt. Nepomuki János kínzatása és halála, 
amelyet a király haragja okozott, megta-
lálható más forrásokban is, amelyek ha-
marosan az események után keletkeztek. 
Sehol sincs azonban szó arról, hogy a 

királyné gyóntatója lett volna. A források 
szerint inkább az Egyház jogaiért halt vér-
tanúhalált.

Azonban egy humanista tudós, Tho-
mas Ebendorfer von Haselbach, aki több-
ször volt a bécsi egyetem rektora, így ír 
Császárkrónikájában: „Vencel a felesége 
gyóntatóját, Jánost, a teológia magiszte-
rét is a Moldvába fojtatta. Egyrészt azért, 
mert János kijelentette, hogy csak az 
méltó a király névre, aki jól kormányoz, 
másrészt azért, mert állítólag nem akarta 

megszegni a gyónási titkot.” Ebendor-
fer bizonyíthatóan hosszabb időt töltött 
Prágában 1433-ban, mindössze negyven 
évvel a történtek után. Ebben az időben 
is tudták tehát, hogy Nepomuki János a 
király haragját vonta magára, mert szem-
rehányást tett neki kormányzása miatt. És 
ezenkívül élt a gyanú is, hogy a királyné 
gyóntatójaként nem akarta megsérteni a 
gyónási titkot.

Nepomuki János szobra ott áll a prá-
gai Károly hídon. A szent őrzi saját titkát 
is. Nepomuki Szent Jánost magyar népünk 
többfelé Jánoskának hívja. A közép-eu-
rópai, így a magyarországi barokk jám-
borság, népi vallásosság jelentős alakja, 
tiszteletét a 17. század folyamán, a cseh-

országi vallásháborúk elmúltával a jezsu-
iták készítették elő. Alakjában egyrészt a 
papság misztériumát, a gyónás szentségét 
akarták megdicsőíteni, másrészt a szintén 
egy János, Husz nevével jelzett eretnek-
hagyományokat ellensúlyozni, népies jel-
legű jámborságban feloldani. Nepomuki 
Szent János szobra az egyik legjellegze-
tesebb téralkotó eleme a magyar, illető-
leg közép-európai barokk városképnek. 
E szobrokhoz az ünnepen és nyolcadán 
egészen a legújabb időkig körmenet in-
dult a templomokból. Mint mondogatták: 
„a Szent Jánost jártuk”. Itt énekeltek és a 
szent litániáját imádkozták, majd megko-
szorúzták a szobrot. Egyik hevesi faluban 
egy kislány búcsú alkalmával koszorút tett 
János szobrára. A koszorú esztendőre újra 
kivirágzott.

Baja városában szokás volt a „jános-
kaeresztés”, amely tulajdonképpen vízi 
körmenet volt. Eleinte csak a vízimolná-
rok ünnepelték, hamarosan azonban az 
egész ottani vízitársadalom számontar-
totta. Az ünnep előestéjén, litánia után 
a vízimolnárok kihozták a kápolnából a 
szent faszobrát, és zöldágakkal, templo-
mi zászlókkal, lampionokkal, fáklyával, 
égő gyertyával egy dereglyére, később 
pedig kompra vitték, ahol egy földíszített 
emelvényre állították. Mögötte foglaltak 
helyet a molnármesterek, később az ősi 
molnárcsaládok ivadékai, illetőleg a vá-
rosi és egyházi vezetők. A dereglye előtt 
vezércsónak haladt. Utána szép rendben 
kivilágított és feldíszített dereglyék, csó-
nakok következtek.

Nepomuki Szent János estéjén a mohá-
csi kompot májusfa ágaival díszítették föl. 
A szent szobrát középre állították, fölvi-
rágozták és lampionokkal világították ki. 
A kompot egy hajó fölhúzta Lajos király 
emlékművéig, onnan ereszkedett le szép 
lassan a révig. A hajón fúvósok muzsi-
káltak. Az egész város kint volt ilyenkor 
a Duna partján. A Bánság védőszentjeként 
is tisztelték. 

Istenünk, te megerősítetted Nepomuki 
Szent János áldozópapot, hogy az Egyház 
jogait élete árán is védelmezze. Példájára 
és közbenjárására add, hogy mi is helyt-
álljunk a jog és az igazság védelmében, és 
vele együtt szentjeid sorába jussunk. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy-
ségben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 
(Magyar Kurír Katolikus Hírportál, 2020. 
május 16.)                                                ESJ
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Kedves gyerekek!

Örömmel tudatjuk, 
hogy táborunkat újra megnyitjuk!

Várjuk, hogy idén is eltöltsünk együtt 
egy vidám hetet.

Időpontok: 
2022. július 11–15., vagy július 25–29.

Jelentkezni 5 éves kortól 
4. osztályig lehet a hitoktatóknál:

Jagicza Józsefné
Váncsa Éva

Bátai Dittrich Rita
Mayer Éva

A jelentkezéseket csak jelentkezési lapon 
tudjuk elfogadni, ezek kiosztása május 

elején kezdődik.

A tábor költsége 10 000 Ft.

MINDEN HITTANOS GYERMEKET 
SZERETETTEL VÁRUNK!

Nyári táboraink 
• 2022. július 23-28-31. Cserkésztá-

bor 23-ától, majd 28-ától kiscserkész 
tanyázás a cserkészet iránt érdeklődők-
nek is (10 ill. 8 év felett) Mórágy közeli 
erdő, majd a kisebbekkel együtt a volt 
Református Parókián. A teljes ellátás 
költsége a 9 napra: 18 000 Ft. A kiscser-
kész 4 nap költsége pedig: 9 000 Ft. Ko-
rábbi évekről képek és egyéb infók itt: 
facebook.com/groups/cserkesz.ab.ref
(Média/Albumok)

• 2022. augusztus 7-12. Bárányképző 
Napközis Tábor (4-11 év; segítők 6. osz-
tálytól) Alsónyéken a volt népiskolában 
és az udvarán. Az 5 nap tábor költsége 
bőséges tízórai-ebéd-uzsonnával: 11 000 
Ft, segítőknek 6 000 Ft. Korábbi évekről 
képek és egyéb infók itt: facebook.com/
baranykepzo (Fényképek/Albumok/Az 
összes) A szokásos időponttól a felújítás 
miatt kell eltérünk.

• 2022. augusztus 13-19. Ifjúsági Tá-
bor Mórágyon a volt Református Pa-
rókián. A megszokott zenei táborozók 
mellett (itt nincs korhatár) várunk olyan 
fi atalokat is (12-18 év), akik szívesen el-
töltenek egy hetet saját korosztályukkal. 
Számukra a zenei programok idejében 
kreatív műhelyt, közösségi programokat 

szervezünk. A 7 nap költsége teljes ellát-
tással: 17 000 Ft. Korábbi évekről képek 
és egyéb infók itt: facebook.com/groups/
off on.ab.ref (Média/Albumok)

JELENTKEZÉS Az sms és átuta-
lás együttes megtörténtével SMS-ben: 
06/30-678-3420 és BANKI ÁTUTA-
LÁSSAL a Bátaszéki Református Misz-
sziói Egyházközség 71800288-10000575 
számlájára; Közlemény mind az SMS-
nél, mind a banki utalásnál ezekkel az in-
formációkkal: jelentkező(k) neve(i), tábor 
neve (napközis5/ifjúsági7/cserkész9/kis-
cserkész4)

A táborok díjai május 20-ig érvénye-
sek. Az utána indított utalások esetén 
2 000 Ft-tal több mindegyik tábor. Nagy-
család vagy rászorultság esetén kedvez-
ményt vehetnek igénybe május 20-ig. 
Ezt jelezzék felénk.

Napi rendszerességgel itt is olvashatja 
A REFORMÁTUS BIBLIAOLVASÓ 
KALAUZ újszövetségi igéit egy rövid 
Kálvin magyarázattal: facebook.com/bi-
bolka.kalvinnal  

Fekete Zoltán, református lelkipásztor; Ha 
SZEMÉLYESEN szeretne beszélgetni, jelezze. 

Telefonhívás vagy SMS: 30/678-3410

REFORMÁTUS EGYHÁZ

””
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Sejtettük, hogy eljön ez az idő, de bíztunk, 
bizakodtunk…

2015 májusában kaptuk meg a régi Kos-
suth utcai óvoda kis termét. Lelkesen pa-
koltunk, rendezkedtük be. A gyerekek és 
szülők együttes összefogásával felkerül-
tek a tükrök, a szúnyoghálók, és az addig 
elnyert kupák helyét biztosító szekrény is 
a helyére került. Úgy éreztük, megtaláltuk 
a mi kis „otthonunkat”. Tökéletes volt az 
udvar az árnyékot adó hatalmas fákkal. 
Akármennyire is leharcolt ez az épület-
rész, mégiscsak a mienk. 

Hetente minimum öt, de előfordult 
olyan is, hogy hat napot töltöttünk bent. A 
vitrinben évről évre gyűltek a kupák, a re-
pedezett falakat az idő múlásával oklevél-
halom, és a táborokban készült csodálatos 
rajzok kezdték elfedni. Ahogy a legkiseb-
bek cseperedtek, és kezdték elsajátítani az 
iskolában megismert betűket, minden al-
kalommal más-más oklevelet olvastak fel 
egymásnak. Minden délután vagy délelőtt 
lelkesen mentünk, és este nyolc-kilenckor 
fáradtan tértünk haza. De megérte minden 
egyes perce. Nehezen indultunk, viszont 
annál szebb eredményeket hoztunk haza 
kisvárosunknak. Csapatunk számtalan or-
szágos és Európa-bajnok táncossal rendel-
kezik. A legtöbben már ebben a teremben 
kezdték meg pályafutásukat. Talán min-
denki emlékszik az innen indult első fellé-
pésre, főpróbára, a mindent jelentő desz-
kákon való fellépés előtti csatakiáltásra. 
Az első Európa-bajnokágunkra már itt 
készülhettünk. Akik akkor a legkisebbek 
voltak, ők idén már érettségiznek, vagy 
már túl is vannak rajta. 

Megszerveztük első nagy volumenű tá-
borunkat, ami azóta hagyománnyá vált. Az 
alapötlet az volt, hogy három különböző 
csoportban tanítunk, így minden nap vé-
gén sorversenyeket tudunk tartani. Az öt-
let jó, hogy legyen három különböző hely-
szín? A Kossuthi adta magát, egy terem, és 
két fedett udvari helyszín. A színpad pedig 
forog, mindig más és más csapat táncol, 
más és más oktatóknál. Hűek maradtunk 
nevünkhöz, hisz utcai táncosok vagyunk. 

A táborzáró szalonnasütéseket a hátsó 
udvarban tartottuk. Itt szeretnénk megkö-
szönni a Bát-Kom 2004 Kft. dolgozóinak, 
hogy az udvar mindig karban volt tartva. 
Ez a kissé elhanyagolt hátsó udvar okot 

adott egy zombis videó leforgatásához, 
ami még a művelődési ház fantáziáját is 
felkeltette, így a haloween-i tökfaragáson 
elő is adhattuk. Ez a koreó a következő 
gálánk alappillére lett. Ahogy nagyon sok 
más örült ötlet, ami megállta a helyét, sőt 
EB-koreóvá nőtte ki magát. 

Majd, amit eddig nem vártunk, derül 
égből csapott le, egy Facebook videóból 
tudtuk meg, hogy a házat, ahol a mi kis 
termünk van, megkapta a Bátaszéki Német 
Önkormányzat. A riportból kiderült, hogy 
mi elvileg maradhatunk. Tovább éltük ott 
az életünket, aztán indult a felújítás, ab-
lakok, lécek, szöges deszkák kerültek az 
udvarba. Az illetékeseknek jeleztem, hogy 
tábor lesz a nyáron, kicsi gyerekekkel, én 
megoldom a kikerült hulladék elszállítását, 
a válasz: nem, mert azt a hulladékot még 
át fogják válogatni. Így nem volt választás, 
a gyerekekkel és a mindent feláldozó szü-
leikkel pakoltuk biztonságos helyre a ve-
szélyes deszkákat. Alig, hogy véget ért az 
első tábor, a Német Egyesület számon kért, 
hogy ugye visszapakolom azokat a bizo-
nyos deszkákat, léceket, csöveket, amiket 
gyerekbiztos helyre pakoltunk, de mivel 
volt még egy táborom, a fülem botját sem 
mozdítottam. Lementek a táborok, a fesz-
tiválok. Éltük az életünket, ahogy eddig 

is, a picinyke termünkben. Majd jött egy 
fuvaros, aki minden lécet, deszkát elvitt az 
udvarból. Nekifutottunk az ősznek, szo-
morúan tapasztaltuk, hogy nincs villany. 
Ha nem lenne Bóta Gyula, és a Bátaszéki 
Tűzoltóság, lehet, már becsuktuk volna a 
kaput. Nagyon szépen köszönjük a meleg 
helyet. Beindultak a fellépéskérések, mi 
szerettünk volna visszamenni a termünkbe, 
személyesen kerestem fel a Német Egye-
sület vezetőjét, hogy mi legyen. Ő mindig 
hárított, ilyen-olyan kifogásokkal utasított 
el. Nem volt más választás, a gyerekek ér-
dekében kompromisszumot kellet kötni. A 
Német Egyesület felajánlotta, cseréljünk 
termet, a Heimat átmegy a Kossuthiba, mi 
pedig megkapjuk az ő időpontjaikat a mű-
velődési házban. Szerinem mind a két ok-
tató viszolygott az ötlettől, de nem volt más 
megoldási lehetőség. Majd kaptam egy 
telefonhívást, miszerint, ha van rá mód és 
lehetőség, április 1-jéig pakoljunk ki a ter-
münkből.  Ezt dobta a gép, így pakoltunk. 
Csak arra tudtam gondolni, hogy mennyire 
jó lesz a gyerekeknek, nagyobb hely, télen 
meleg, nyáron hűvös. Lehetőség van pár-
huzamos órák tartására is. Ami apró gond 
(tudom, ezek után nekem már ne legye-
nek gondjaim), a folyamatos egyeztetés. A 
Kossuthiba amikor gondoltunk egyet, vagy 

HÍREK AZ UTCÁBÓL

Búcsú a „Kossuthi-tól”

Az Egyesületünk 9 éves fennállása alatt 
az alábbi eredmények születtek.

2015 1. hely 2. hely 3. hely
Országos Bajnokság 3 Koreó 3 Koreó 1 Koreó
Európa-bajnokság 1 Koreó 3 Koreó 1 Koreó

2016 1. hely 2. hely 3. hely
Országos Bajnokság 3 Koreó 5 Koreó 1 Koreó
Európa-bajnokság 2 Koreó 2 Koeró 3 Koeró

2018 1. hely 2. hely 3. hely
Országos Bajnokság 2 Koreó 4 Koeró 1 Koreó
Európa-bajnokság 2 Koreó 2 Koreó 1 Koeró
Különdíj 1 Koerográfi a

2019 1. hely 2. hely 3. hely
Országos Bajnokság 3 Koreó 2 Koreó
Európa-bajnokság 2 Koreó 1 Koreó
Különdíj 1 Koreográfi a
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spontán jött valami fellépés, felkérés, be-
mentünk, és felkészülten tudtunk a feladat 
elé állni. Így éltük a mi „picike” életünket a 
Kossuth utca 3. szám alatt.

Nagyon szépen köszönöm minden kis 
táncosomnak a rugalmasságot és a szor-
galmat! A szülőknek a belénk vetett ön-
zetlen hitet. 

Remélem, még éveket dolgozhatunk 
így együtt, és az eddig elért gyönyörű 
eredményeket csak bővíteni tudjuk! 

Eszti

1542-ben egy nemrégiben megárvult fi atal francia 
nő átkel az Atlanti-óceánon egy expedícióval, amit a 
gyámja vezet. Az út során általa elszenvedett rendkívüli 
igazságtalanság és az embertelen élmények három kor-
társát is megihlették, hogy papírra vessék a történetet.

Bő ötszáz évvel később – azaz napjainkban – egy író-
nő felfedezi magának a történetet, amelyik nem hagyja 
őt nyugodni. Mi tudható erről a nőről és a sorsáról? Mit 
árulnak el a korabeli forrásszövegek, amelyek termé-
szetesen ellentmondanak egymásnak? Melyik szerzőt 
mi motiválhatta, hogy megírja a történetet, és ennek 
fényében mennyit és miért torzított rajta?

Az írónő kutatómunkája mindvégig összefonódik ál-
talánosabb kérdésekkel is az írásról és saját írásművé-
szetének fejlődéséről. Miközben próbálja áthidalni a fél 
évezredes szakadékot, amelyik elválasztja őt a főhősétől, 
és próbálja megérteni, mit tarthatott egy fi atal nő a rene-
szánszban szerelemről, erotikáról, tisztességről, férfi ha-
talomról, a saját gondolatai is fejlődnek, alakulnak.

A Medveasszony szerzője párat-
lan intellektuális kalandra hívja az 
olvasót, amelynek során nemcsak 
a késő középkori történetet, ha-
nem az alkotói folyamatot is vé-
gigkísérheti.

A Gothenburgban született 
Karolina Ramqvist (1976) gene-
rációja egyik legbefolyásosabb 
svéd írónője. Írói stílusa egy-
szerre letisztult és lírai, feszült-
séggel teli és meditatív.

KÖNYVAJÁNLÓ

Karolina Ramqvist: Medveasszony

lan intellektuális kalandra hívja az 
olvasót, amelynek során nemcsak 
a késő középkori történetet, ha-
nem az alkotói folyamatot is vé-
gigkísérheti.

Karolina Ramqvist (1976) gene-
rációja egyik legbefolyásosabb 

HOZZÁVALÓK:
60 dkg liszt, 1 kg reszelt alma, 2,5 dkg élesztő, fahéj, 3 dl tej, 1 tojás és 
1 kisebb a kenéshez, cukor, csipet só, 8-10 dkg olvasztott zsír, darált dió 
vagy zsemlemorzsa

ELKÉSZÍTÉSE:
Fél liter tejet 2,5 dkg élesztővel, 1 kanál cukorral felfuttatunk. 2,5 dl tejben 
2 kanál cukrot és egy tojást összekeverünk, hozzáadjuk a lisztet, a csipet-
nyi sót, és a felfuttatott élesztőt. Jól összedolgozzuk, majd 6 dkg olvasztott 
zsírral még egyszer alaposan átgyúrjuk. Fél órás kelesztés után, amikor 
kétszeresére dagadt, két részre osztjuk, és kinyújtjuk, majd a maradék zsír-
ral meglocsoljuk.

Zsemlemorzsával vagy darált dióval meghintjük, és a cukorral, fahéjjal 
ízesített reszelt almát elosztva rászórjuk. Két rúd kalácsot tepsibe teszünk, 
oldalait zsírozzuk, és további fél órát ismét kelesztjük. Végül a tetejét tojás-
sal megkenjük, és közepes lángon készre sütjük. (Makk Norbert receptje)

ÍZEK, NÉPEK, RECEPTEK

Almás kalács (székely étel)
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REJTVÉNY

Előző havi helyes megfejtésünk: „Virágok az esőt várják epedve, kölnivizem ráönthetem fejedre?” Áprilisi nyertesünk: Ador-
ján Viktória  (Bátaszék, Budai u.), akinek gratulálunk! Nyereményét – a Bátaszékért Marketing Nonprofi t Kft. jóvoltából – sze-
mélyesen veheti át a Petőfi  Sándor Művelődési Házban. Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 
Beküldési határidő: 2022. május 18. A megfejtéseket postai úton 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).

Rejtvénykészítő: Tóth Gábor
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Nálunk a látás megfizethetô!
SZÜLETÉSEK

Győrfi  Roland 04.02.
Fritz Péter 04.17.

HÁZASSÁGKÖTÉS

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • Megjelenik 2600 példányban. • Fele-
lős 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, Szekszárd • Tel.: +36 74 529 950  ISSN: 14168065

Mohainé Stengel Erzsébet 1942
Ambrus László 1931
Csáki Ferenc János 1953
Kanalas Miklós 1942
Micsky Sándorné Demény Margit 1927
Borbély Istvánné Fülöp Erzsébet 1929

GYÁSZHÍR

Mohainé Stengel Erzsébet 1942
Ambrus László 1931

Farkas Gábor (Bátaszék) – Szombath Katalin (Bátaszék)
Szefcsik Tamás (Bátaszék) – Szücs Judit (Bátaszék)

GÉPJÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Az autóbusz kivételével minden járműkategóriában!
Bátaszék, Dolina u. 9.

Az e-learning tanfolyamra regisztrációs telefonszám: 70/361-9485
Gerhát János iskolavezető, szakoktató

06-70-312-0748 • 06-74/491-909 • e-mail: gerhat@tolna.net
Tájékozódjon autósiskolánkról az interneten: www. goldcarautosiskola.hu

Felnő� képzést folytató intézmény 17-0014-06 számon van nyilvántartva.
2022. I. n.év: „B” kategória: elmélet: nincs adat, forgalom: 41,18% ÁKÓ: nincs adat KK: nincs adat „AM”, „A”, „C”, „CE” nincs adat

7140 Bátaszék, Budai u. 19.

www.molnaroptika.hu

Lásson tisztán 2022-ben is!

Látásvizsgálati idôpontkérés:

online: www.molnaroptika.hu
06-74/492-452 • 06-30/477-1501

Molnár Réka
optometrista és kontaktológus

Molnár Péter 
látszerész mester

BÁTASZÉKI KLÍMAÔR

Próbáljátok ki az ÖKOHAJMOSÁST!
Ismét egy csajos témával rukkolunk elő: „ökohajmosás”. 
Van kedvetek kipróbálni? Tudjátok, hogy mit takar ez a fogalom? Utánajártunk. Szá-
mos alternatív lehetőség van a fl akonos hajsamponok használata helyett, amit termé-
szetesen többnyire műanyagfl akonban értékesítenek. Elérhető már szilárd sampon, 
samponszappan, és más természetes anyagok és praktikák, amelyek az emberi fejbőrt 
és a hajat nem terhelik annyira. Mi ebben az „öko”, és miért kör nyezettudatos? Az 
alapanyagok természetes anyagok, és fenntartható forrásból származnak. A termé-
szetbe visszajutva nem okoz káros hatást, és lebomlik. A csomagolásukból adódóan 
kevesebb hulladék keletkezik, tovább tart, és végül hazai terméket gyártó vállalkozá-
soktól tudod megvásárolni, így energiát spórolunk az előállításával.


