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Lakossági fórum Kövesden és 
Lajvéron

Május 11-én tartották az ez évi lakossági 
fórumot Kövesden, ahol szép számmal je-
lentek meg a település lakói, hogy megosz-
szák az észrevételeiket a polgármesterrel, 
aki igyekezett minden kérdésre válaszolni.

A legfontosabb téma volt a bekötőút ki-
vitelezésének a kérdése: lesz-e, mikor lesz, 
milyen szélességben, milyen hosszúságban 
készül majd el az útszakasz, valamint meg-
oldják-e a vízelvezetést, és lesz-e útpadka? 
A rendelkezésre álló, a kormány 
egyedi döntésének köszönhetően 
vissza nem térítendő 41 millió fo-
rint támogatásból előreláthatóan 
augusztus végére készülhet el a 
bekötőút 400 méteres szakasza. A 
közbeszerzési eljárás még zajlik. 
Az azonban biztos, hogy az útépí-
tés alatt félpályás útlezárásra kell 
majd számítani az arra közleke-
dőknek. Ha elkészül az új útbur-
kolat, akkor nagyban megkönnyí-
ti majd, és biztonságosabbá teszi a 
közúti forgalmat.

Minden évben visszatérő 
probléma, így ismét előkerült a 
körforgalomnál lévő árok takarí-
tásának kérdése, valamint a köz-
területek karbantartása is. Dr. Bo-
zsolik Róbert elmondta, hogy az 
idei esztendőben közel 200 millió 
forinttal kevesebb összegből gazdálkodik 
a város, valamint a Bátkom2004 Kft. dol-
gozóinak a száma is csökkent, így ezeknek 
a karbantartási feladatoknak a rendszeres 
ellátása bizony továbbra is nehézkes lesz. 
Ráadásul a 2022-es évben a már rendsze-
resnek mondható 2,5 millió forintos felújí-
tási összeg sem jut Kövesdnek.

A lakók panaszkodtak még az átmenő 
forgalomra és a gyorshajtókra. A telepü-
lésre 30-as lassító táblát szeretnének kihe-
lyeztetni, de ez sajnos nem garancia arra, 
hogy a közlekedők be is tartják majd a 
sebességkorlátozást. Felmerült az is, hogy 
esetleg a mezőgazdasági gépek átme-
nő forgalmát korlátoznák. A bekötőútnál 
lévő buszmegálló kiépítésének kérdése is 
minden évben szóba kerül. Ezeket a fel-
vetéseket megvizsgálják az illetékesek, és 
remény szerint a problémákra megoldás is 
születik a közeljövőben.

Május 12-én pedig Lajvér településen 
hívták fórumra a lakosságot, azonban itt 

csekély érdeklődő vett részt a nyilvános 
eseményen. 

Dr. Bozsolik Róbert itt is elmondta, 
hogy az idei, sőt a 2023-as év is mindenki 
számára, így az önkormányzatnak is igen 
nehéz időszaka lesz. Anyagi források hí-
ján Lajvér településre sem jut az idén a 
2,5 millió forint felújítási összeg, valamint 
ugyan pályáznak 2×100m hosszúságú út-
szakasz felújítására a Nyéki-hegyi út és a 
Pincesor tekintetében, de ha a benyújtott 
pályázat nem nyer, akkor sajnos csak a je-

lenlegi állapotok megőrzésére lesz lehető-
sége az önkormányzatnak. 

Ahogyan Kövesden, úgy itt is a közte-
rületek, valamint a futballpálya rendbetar-
tása okoz problémát, ami a Bátkom2004 
Kft. feladatai között szerepel. Mivel a kft. 
dolgozóinak létszámát is csökkenteni kel-
lett 2022-ben, így sajnos a karbantartási 
feladatok, elsősorban a fűkaszálási mun-
kálatok ritkulása okoz a jövőben is majd 
fennakadásokat.

Mindkét településen a kápolna renová-
lása is szóba került. Kövesden festésre, 
mázolásra lenne szükség, míg Lajvéron 
a faszerkezet korhadása miatt megdőlt a 
kápolnatorony. Mivel egyházi tulajdonban 
vannak ezek az épületek, az önkormány-
zatnak hatásköre nincs. A problémát az 
önkormányzat munkatársai jelzik az ille-
tékesek felé. 

A nehéz időszakra vonatkozóan a pol-
gármester a lakosság türelmét és megérté-
sét kérte.                                                     ok

Bátaszéki Borverseny 2022
Bátaszék Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a város hírnevét öregbítendő 
„Bátaszék Város Bora” elismerő címet 
2015-ben alapította. Ezzel a címmel kí-
vánják elismerni a borszakmának, a szak-
értelemnek és a szorgalomnak a bátaszéki 
jeles képviselőit.

Az idei esztendőben is három kategóriá-
ban adtak elismerést:

„Bátaszék Város Fehérbora” címet 
2022-ben a Mikóczi Pincészet 2021-es 

évjáratú OLASZRIZLING minő-
ségi fehérbora kapta, „Bátaszék 
Város Rosé bora” elismerő címet 
idén a Szeleshát Borászat 2021-
es évjáratú TEKENŐVÖLGYI 
KÉKFRANKOS ROSÉ minősé-
gi rosé bora kapta, és „Bátaszék 
Város Vörösbora” elismerő címet 
2022-ben pedig a Werner Pincészet 
2019-es évjáratú SH VÖRÖS CU-
VÉE minőségi vörösbora kapta.

Gratulálunk!
Kiválasztották az arany-, ezüst- és 

bronzérmes borokat, valamint több 
kategóriában is különdíjazták a ver-
senyre beérkezett nedűket.

A legeredményesebb borászat a 
Garai Pincészet lett, a legeredmé-
nyesebb kistermelő Gilanyi Csaba, 
aki a legjobb kistermelői fehérbor 
büszke tulajdonosa is egyben. A leg-

jobb kistermelői rosé bor Marosi Szabol-
csé lett, a legjobb kistermelői vörösbort 
pedig Kubik József készítette. Az idén 
jutalmazták a legjobb hordós bor készítőjét 
is, aki Schroth Zoltán, valamint a legma-
gasabb pontszámot kapott bor a Werner 
Pincészet SH Vörös Cuvéeje lett, a maxi-
málisan adható 20 pontból 19.05 ponttal.

Nekik is gratulálunk!                           ok

A rendôrség napja
A rendőrség napját egy kormányrendelet 
alapján 1992 óta Szent György napján, 
április 24-én ünneplik Magyarországon. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Az ünnepnapon a rendőri munkát, mint 
felelősségteljes hivatást, a rendőrök és a 
rendőrség kötelékében dolgozók munká-
ját ismerik el.

Az utóbbi két évben sajnos Bátaszéken 
sem volt lehetőség a már hagyományos-
nak tekinthető polgármesteri fogadásra, 
de végre a körülmények lehetővé tették 
a személyes találkozót, így április 25-én, 
hétfőn dr. Bozsolik Róbert polgármester 
fogadta a Bátaszéki Rendőrőrs munka-
társait egy kötetlen beszélgetésre a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban.

A polgármester üdvözlő szavait köve-
tően megköszönte a rendőrség munkáját, 
amely az önkormányzattal közösen sike-
resnek bizonyult az elmúl évek tekinteté-
ben. A jövőben pedig bizakodnak, hiszen 
kiváló a kapcsolat a két szerv között. Ha 
a település polgármestere fontosnak tartja 
a jó közbiztonságot és a hatékony közös 
munkát, akkor a rendőrségnek is köny-
nyebb dolga van egy város általános köz-
biztonságának megőrzésében.

Ehhez a munkához kívánunk sok sikert 
a rend őreinek!

A tûzoltók napja
A tűzoltók napja alkalmából, valamint 
Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszent-
jének az ünnepén az emlékezés virágait 
helyezték el a bátaszéki lánglovagok a 
Kossuth utcai szobornál.

Magyarországon 1991-től május 4-én 
ünneplik a tűzoltók napját. Ma, ezt a 

gyakran tragédiák kísérte hivatást csak 
az állhatatosság, az önfeláldozás, a bátor-
ság eszméjének jegyében lehet teljesíteni, 
amelyeket a tűzoltók számára Szent Fló-
rián, a tűzoltók védőszentje testesít meg. 

Dr. Bozsolik Róbert polgármester a vá-
ros nevében ezt az áldozatos munkát kö-
szönte meg a Bátaszéki Önkormányzati 
Tűzoltóság és a Cikádor Főnix tagjainak, 
akiket a Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban fogadott.                                           ok

NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET

Április 29-én ismét Trachttag volt hagyo-
mányosan a Zentrum (Magyarországi Né-
met Kulturális és Információs Központ 
és Könyvtár) felhívására. Az 
óvodások ismét ünnepi műsor-
ral készültek, melyet a nagyobb 
nyilvánosság is láthat a pünkös-
di városi program keretében. A 
viselet napjához a nemzetiségi 
csoportokon, osztályokon kívül 
nyelvtanári, önálló kezdeménye-
zésként is csatlakoztak diákok. 

A májusi események mind-
egyike lapzárta után zajlott 
(zajlik), így ezekről (Orbán 
nap, nemzetiségi est) később 
számolhatunk be. Reméljük, 
az időjárás kegyes lesz (volt) a 
résztvevőkhöz és a szervezőkhöz, és így 
mindkét rendezvényt a szabadban lehetett 
megtartani, az előzetes tervek szerint. 

Ha látványos események nem történnek 
is, másfél éve szorgosan tudósítunk a bá-
taszéki svábság életét jelentősen befolyá-

soló történésekről a Bátaszéki Német Ház 
ügyében. Az épület felújítása folyamato-
san zajlik, jelenleg a második ütemben. 

Aljzat feltörése, falak bontása, nyílászárók 
cseréje, festése, födém megerősítése – sok 
a kubikusmunka is, jelen sorok írásakor 

az egyesület és az önkor-
mányzat vezetői, tagjai épp 
a Német Háznál lapátolnak 
elszállításra kerülő salaka-
nyagot. Ezzel a munkálato-
kat elősegítve, a költsége-
ket csökkentve. Az épület 
állaga, a folyamatosan nö-
vekvő építési költségek 
miatt az előre tervezettnél 
jóval nagyobb bekerülési 
költségekkel kell számolni. 
Ígéretek, szándék, akarat 
megvan. Reméljük, min-
den szükséges tényező 

éppen a kellő időben rendelkezésre is áll 
majd. Addig is köszönet minden segítsé-
gért, támogatásért.                                    SJ

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az egykori Reiser kápolna helyét jelző út-
menti kereszt állapota az évek során nagyon 
megromlott, helyére új kereszt felállítása 
szükséges. Bátaszék Város Német Nemze-
tiségi Önkormányzata sikeresen pályázott 
a vasúti átjárónál lévő kereszt cseréjére. A 
Miniszterelnökség 2 200 000 Ft-os vissza 
nem térítendő támogatásából hamarosan új 
kereszt kerül felállításra. Az új gránit ke-
reszt fontos magyarországi német szakrális 

emlékhely emlékét fogja őrizni a magyar-
országi Mária-zarándokút részeként. Cé-
lunk, hogy a kereszt méltóképp őrizze to-

vább a bátaszéki németség vallásosságát és 
az átutazók számára is egyértelművé tegye 
a városunkban élők keresztény hitét.
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Az év 365 napja már nem elegendő ahhoz, 
hogy minden történelmi esemény évfor-
dulója egy adott napon kizárólagos szere-
pet kapjon. Ráadásul a modern világ meg-
alkotott egy sor emléknapot, amelyekről 
az átlagember nem is tud, legfeljebb ak-
kor, ha a közösségi médiában írnak róla. 
Az „európai autómentes nap”-tól kezdve 
a különféle betegségben szenvedők világ-
napjáig, a Föld élővilágának védelmére 
emlékeztető napokig számtalan nevezetes 
napra fi gyelmeztetnek a naptárak. Akar-
va-akaratlan olyan emléknapokra, évfor-
dulókra fi gyelünk legjobban, amelyek 
bennünket, a családunkat érintenek vala-
milyen módon.

Itt most egy olyan évfordulóra szeret-
nék emlékezni, amelynek a naptárban 
kijelölt helye április 12.: a felvidéki ki-
telepítettek emléknapja. Ennek kezdete 
1947-ben erre a napra esett, de a kitelepí-
tés közel másfél évig tartott, és utóhatásai 
máig is érezhetők.

Nem belemenve a történelmi részle-
tekbe: a második világháborút követő-
en a győztesek – bár eltérő mértékben 
– magukévá tették a kollektív bűnösség 
gondolatát, amellyel népeket bélyegez-
tek meg egy adott nemzethez tartozásuk 
miatt. „Jaj, a legyőzötteknek!” Ezzel a 
gondolattal, egymást erősítve éltek győ-
zők és legyőzöttek. Az így nemzetközivé 
tett „nemzeti igazságszolgáltatás” nyíltan 
vagy rejtetten a homogén (tiszta) nem-
zetállamok létrehozását célozta. Ez már 
az első világháborút követő békerend-
szerekben is cél volt, legfeljebb kevésbé 
drasztikus eszközökkel, mint a sztálini 
Szovjetunióban, ahol: „A nemzetiségi 
problémák megoldása csak vagonok kér-
dése.” 1946-ra, 1947-re lettek vagonok is, 
amelyekkel újabb lépést lehetett tenni a 
homogén nemzetállamok irányába, akár 
Csehszlovákiában, akár nálunk, Magyar-
országon. Ott a Szudétákban élő németek 
és a felvidéki magyarok váltak jogfosz-
tottá, nálunk a svábság, akiket anyagi 
javaiktól is megfosztottak, és 50 kg-os 
csomagjaikkal kitelepítettek az országból. 
A Beneš-dekrétumok megteremtették a 
jogi alapját akár a Csehszlovákián belüli 
deportálásoknak, akár annak, hogy a nem-
zetközi színtéren elfogadottá váljon az 

ún. „lakosságcsere-egyezmény”, amelyik 
megalkotta a formáját a felvidéki magyar-
ság kitelepítésének. Voltak olyan magyar 
családok, akik mindkettőt átélték, előbb 
Csehországba deportálták őket az ottani 
elüldözött németek helyére, mezőgazda-
sági kényszermunkára, majd onnan haza-
kerülve hamarosan csomagolhattak, mert 
véglegesen kitelepítették őket Magyaror-
szágra. A listák már 1946-ban elkészül-
tek. Hogy hol, milyen módon készültek, 
az többnyire nem került nyilvánosságra. 
A módszer, akár a névsorok összeállítá-
sára, akár a kitelepítés gyakorlati meg-
valósítására szinte azonos módon zajlott, 
népcsoportoktól, országoktól függetlenül. 
Az egy helyről kitelepítettek sok telepü-
lésre kerültek, ahol nemcsak az őslakosok 
voltak ismeretlenek, de a máshonnan oda-
kerülők is, így a kapcsolatteremtés csak 
nehezen sikerült. A rokonok elszakadtak 
egymástól, akár a szülőföldön maradhat-
tak, akár máshová telepítették őket. Mind-
ezek a megfélemlítés eszközei is voltak. 

Bátaszékre 1947. május 18-án érke-
zett az első vonatszerelvény Nagysalló-
ból. Dr. László Péter: Fehérlaposok című 
könyvének adatai szerint onnan egy hét 
alatt mintegy 88 család került városunkba. 
Később, egészen 1948. október 23-ig to-
vábbi 70 családot telepítettek Bátaszékre: 
Szencről, Deákiból, Negyedről, Udvard-
ról, Kismányáról és Vágfarkasdról. Pél-
daként még néhány adat: Negyedről 28 
településre, Nagysallóból 13 településre 
kerültek a kitelepítettek. Megvalósult a 
felvidéki magyarok „szétszórattatása”.

Ez nagyban meghatározta a további 
sorsukat. Kezdetekben jellemző volt az 
elkülönülés az új lakóhelyen. A nyelvi, 
vallási különbségek, a népviselet, de még 
a tájszólás is megkülönböztető jel volt az 
új helyen, amelyet stigmaként viseltek, 
akár a gúny tárgyává is tette őket. Nehe-
zen ment a kapcsolatteremtés, a fi atalok 
többnyire csak egymással házasodtak, 
vagy házastárs nélkül maradtak. Gyakor-
ivá vált a különböző falvakban – gyakran 
egymástól távol – élő rokonok sajátos 
együttműködése, a „komendálás”, amely-
lyel a felvidékről kitelepített családok 
fi ataljait igyekeztek összehozni, házassá-
gokat „összeboronálni”. Csak nagy sokára 

fordult elő vegyesházasság, sok meg nem 
értés, tiltás – sőt tragédia – után. 

Sokan halálukig a hazatérés illúziójában 
éltek, gyakori szóhasználat volt: „Majd, 
ha hazamegyünk…”. A legendák szerint 
egyes idősebb generációknál még 10-20 
év múlva is voltak kicsomagolatlan ládák, 
várva a gyors visszaköltözést. Még 1968-
ban is, amikor a Varsói Szerződés hadse-
regei megszállták Csehszlovákiát, éltek 
bizonyos remények a hazatérésre. 

A szülőföld iránti vágyakozásnak sok-
féle jele volt. Kezdetben testi és lelki 
betegségek kisérték, amelyek különösen 
az öregeket érték el. Kevesen, de voltak 
olyanok, akik a konszolidálódó politikai 
viszonyok közepette megtalálták azt a 
kiskaput – a családegyesítést –, amelyik 
segítségével visszakerülhettek a szülőhe-
lyükre. Mások a rokonságtól nagy távol-
ságra kerülve igyekeztek olyan közel köl-
tözni a határhoz, amennyire csak lehetett, 
noha eleinte ott élve sem kaptak útlevelet, 
hogy meglátogathassák szeretteiket, s szü-
lő, vagy testvér halálakor sem vehettek 
részt a temetésén.

A felvidékiek kitelepítése óta eltelt 75 
év, háromnegyed évszázad. Már megszü-
letett a 4-5. generáció is, akik nem az ős-
hazában látták meg a napvilágot. Nekik az 
idézett események jobb esetben a történe-
lem egy keskeny szeletét, esetleg a családi 
legendárium egy részét jelentik, rosszabb 
esetben még azt sem. Feloldódtak, elkeve-
redtek a nemzeti olvasztótégelyben.

Ha a tekintetünket a felvidékiek ős-
hazájára vetjük, és összehasonlítunk né-
hány beszédes számot, akkor láthatjuk, 
hogy az 1910-es adatok szerint Bars vár-
megyében (ahonnan a legtöbb felvidéki 
Bátaszékre került) a magyarság aránya 
több mint 80% volt, ma vannak olyan 
települések ezen a területen, ahol már 
senki sem vallja magát magyarnak, és 
nagyobb községekben sem éri el az arány 
a 30 %-ot. Amíg a XX. század közepén 
az etnikai arányok megváltoztatásához 
erőszak, „vagonok” kellettek, addig ma 
már nincs erre szükség. Az érvényesülés 
szükséglete – felsőfokú tanulmányok, 
munkavállalás, stb. – tovább fogyasztják 
a magyarságot ezen a területen is.

Kemény Lajos

BÁTASZÉKI FELVIDÉK NÉPTÁNC EGYESÜLET

Évforduló – 75.
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Az óvodában tartott népviselet hete ren-
dezvény két programján is részt vettünk 
egyesületünkkel. Kedden interaktív vi-
selet- és eszközbemutatót tartott Szabó 
Éva és Ladicsné Anna, pénteken pedig a 
Székely Dédunokák Csoport óvodás és 
bölcsődés gyermekei táncoltak. 

Május 1-re virradóra meglepetést talál-
tunk az udvaron. Az egyesület férfi  és fi ú 
tagjai szombat éjjel májusfát állítottak a 
lányoknak. Tervben van, hogy pünkösd-
kor kitáncoljuk.

Május 7-ei Székely Majálisunk nagyon 
tartalmasan telt. Köszönjük mindenki-
nek, aki részt vett az eseményen. Ekkor 
köszöntöttük a még élő, Bukovinában és 
Bácskában születetteket, és tisztelegtünk 

az elhunyt felmenőink emléke előtt. A 
Székely Kórus műsora után, amelyik a 
hazatelepítés évfordulójára emlékezett, 
ízelítőt kaphattunk a Sír az út előttem
című fi lmből, amelyik igen megrázó, de 
egyben felemelő alkotása Sára Sándornak. 
(Tervben van a fi lm több részletben való 
levetítése – „székely-szinema”.) Az estét 
Szegedi Sebestyén zarándokútjáról való 
élménybeszámolója tette még emlékeze-
tesebbé, amit ezúton is köszönünk neki. 
„Székely-grill”-lel (szalonnasütéssel) zár-
tuk az estét, ahol a szalonnánkat, sonkán-
kat sütögettük. 

Májusban és júniusban sűrű lesz a 
program. A Székely Unokák Tánccsoport 
meghívást kapott két sárközi településre. 

Május 28-án Decsen vettünk részt a Sár-
közi Tavasz elnevezésű rendezvényen. Jú-
nius 4-én a Bogár István Hagyományőrző 
Egyesület jubileumi műsorán Őcsényben 
táncolunk. A Székely Dédunokák Csoport 
Izménybe látogatott május 29-én, ahol a 
bukovinai székely gyerektánccsoportok 
találkozója volt. 

Június 11-én a Csoóri Sándor Alap szer-
vezésében Találkozó lesz Szekszárdon, 
ahol szintén képviseli egyesületünket a 
Székely Unokák Tánccsoport és a Szé-
kely Kórus is. A kórus meghívást kapott 
Pörbölyre is a kápolna felszentelésének 
10. évfordulójára. „Székely-gasztrónk” 
is folytatódott. Május 27-én salátalevest 
készítettünk. Júniusban 24-én tartjuk, jú-
liusban pedig 22-én a főzőcskézést. Jó-
zseff alvi Búcsúnk augusztus 12-13-án ke-
rül megrendezésre. Részletekkel később 
jelentkezünk! Egy kis előzetes kedvcsiná-
ló hozzá:

Programjainkról részletesen a Székely 
Unokák Facebook-csoportban lehet tájé-
kozódni. 

Aki szeretne a tagja lenni, kérje felvéte-
lét!                                           M olnár Réka

BÁTASZÉKI SZÉKELYEK BARÁTI KÖRE

Tavaszi hírek a székelyeknél

Gáspár 1551-ben, a törökvész idején egy titokzatos labirintusra 
bukkan... Dani 2019-ben egy középkori történetet olvasva külö-
nös dologra lesz fi gyelmes... Kertész Erzsi kalandos történelmi 
regényében a két fi ú sorsa a majdnem 500 év távolság ellenére 
összefonódik: az „oskolás” Gáspár a veszéllyel nem törődve a 
labirintusban játszik, Dani pedig próbálja kinyomozni, vajon 
a pásztói oskolamester háza tényleg misztikus kincset rejt-e. 
Mindeközben olyan képességeket fedeznek fel önmagukban, 
amelyek addig valahol mélyen rejtőztek bennük. Ezt olvasd az 

Egri csillagok előtt! A Pagony legújabb 
sorozatába, az Abszolút Könyvekbe 
olyan 9–12 éveseknek szóló, olvasmá-
nyos és izgalmas könyveket válogat-
tak, amelyek abszolút lendületesek, 
abszolút színvonalasak, abszolút mai-
ak. Ami mindegyikben közös, és amit 
garantálnak: ezeket a könyveket jó 
olvasni! Olvassátok ti is Bátaszéken!

KÖNYVAJÁNLÓ

Kertész Erzsi: A sárkány nyomában 
– A pásztói oskolamester háza
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„Kardpárbaj. Tóth János bátaszéki m.á.v. 
főnök és Tassy László gazdatiszt mult va-
sárnap Bátaszéken kardpárbajt vívtak. A 
párbajban Tóth János állomásfőnök jobb 
kezének hüvelykujjára kapott erős vágást, 
mig ellenfele sértetlen maradt. A kihívó 
Tassy László gazdatiszt volt, akire Tóth 
János sértő nyilatkozatot tett.” (Tolname-
gyei Közlöny, 1904. június 30.)

Lám, a 20. század elején olyan jelentős 
volt Bátaszéken a polgárság, a középosz-
tály jelenléte, hogy még párbajra is futotta 
– gondolhatnánk, és nem is járunk messze 
a valóságtól!

A párbajnak különböző formája, külön-
böző szerepe volt az évszázadok során. A 
középkorban, egészen a török idők végéig 
elsősorban a lovagok, harcosok, hadvezé-
rek párbajoztak, nagyon egyszerű céllal: 
az ellenfél, az ellenség legyőzése, sokszor 
megsemmisítése volt a cél. Ezek mellett a 
középkorban kialakult a perdöntő bajvívás 
is, ami az istenítélet egyik formája volt: 
ha a bíróság nem tudott vagy nem akart 
igazat adni valamelyik peres félnek, akkor 
perdöntő párbaj megvívását rendelték el: 
az Úristen az igaz ember oldalán áll, így 
aki isteni segítséggel megnyeri a párbajt, 

az nyeri meg a pert is, annak van igaza. 
Ezt az ítéleti formát gyakran házastársak 
közötti pereskedés eldöntésére is használ-
ták: a férj meg kellett vívjon feleségével! 
Az egyenlő esélyekről úgy gondoskodtak, 
hogy a férjet csípőig a földbe ásták és 
gyakran az egyik kezét is lekötötték, míg a 
felesége szabadon mozoghatott. 

A török kiűzése, a nagy háborúk lezárá-
sa után alakult ki a párbaj azon szellemisé-
ge és formája, amit egészen a 20. századig 
alkalmaztak. A párbaj mögött meghúzódó 
gondolat szerint az állam a jog, a törvé-
nyek útján képes megvédeni az életet, a 

A Bátaszéki Vállalkozók Ipartestületének 
tagjai mély megrendüléssel búcsúznak a 
testület örökös elnökétől, Dózsa-Pál Já-
nostól, János bácsitól.

János bácsi 1936. június 1-jén látta 
meg a napvilágot Alsónyéken, egy gaz-
dálkodó család harmadik gyermekeként. 
Kezdeti iskolás évei már keményen meg-
alapozták életét, mivel az akkori politika 
osztályidegennek nyilvánította, ezáltal 
nappali iskolába nem vették fel, dolgozni 
kényszerült mint segédmunkás. Felkerült 
Budapestre, ahol a szakmai feladatokból 
sokat tanulva több tanfolyam és mun-
ka mellett 1954-ben víz- és gázszerelő, 
majd központifűtés-szerelő lett. 1957-ben 
családot alapított Bátaszéken. 1968-ban 
mestervizsgát tett. A szakmai feladatok 
nem hagyták nyugodni, és ebből alakult 
ki egy sikeres találmánya, amelyhez két 
szakembert keresve alakította ki a pulma-
tikus folyadékszint-szabályzó berendezést. 
Ezért 1970-ben ezüstérmet kapott. Több 
újítást is végzett a helyi termelőszövet-
kezetben, és értékes szereléseket csinált 
a konzervüzem építésekor is. Három évig 
tanulóképzéssel és szakmai utánpótlással 
foglalkozott. 

Vállalkozói igazolványát 1990-ben 
váltotta ki. Élete szakmai tevékenységét 
a kisiparosság és a vállalkozás koronázta 
meg. Nyugdíjba vonulása után sem tu-
dott megpihenni, szerelvényboltot nyitott, 
hogy ezzel is a lakosságot szolgálja és se-
gítse. Nagyon sokat tett Bátaszékért, tár-

sadalmi munkát vállalt a tornacsarnok 
építésénél, a művelődési ház felújításá-
nál, az iskola és óvodák fűtéskorszerűsí-
tésénél is. Munkája során precizitásával, 
becsületes odaadásával a lakosság köré-

ben sok ember elismerését érdemelte ki. 
Ahol tudott, társadalmi munkát végzett, 
főleg az iparos társai érdekében. Munká-
jával igyekezett mindent megtenni, ezáltal 
példát mutatni. 

Az 1980-as évek kezdetétől több kitün-
tetésben, elismerésben részesült. Ipartes-
tületünk javaslatára 2014-ben az önkor-
mányzat nevében odaítélhető PRO URBE
díjat kapta meg, majd 2019-ben pedig 
Aranykoszorús mester kitüntető címmel 
jutalmaztuk.

Mindig a szívével látott. Ami az életcél-
ja volt, az irány, amit képviselni akart, az 

mindig megnyilvánult a cselekedeteiben 
örömszerzésként vagy segítőkészségé-
ben, a szíve diktálta szeretetben, az élet 
teljes elfogadásában. Mikor elnökünkké 
választottuk, hitével bizonyította, hogy 
újra lehet ipartestület Bátaszéken. Mun-
kájának köszönhetően szépen gyarapodott 
a tagság, minden pénteken többen és töb-
ben jöttek vállalkozók, iparosok a zöldház 
alatt lévő székházunkba. Kitartásának és 
élettapasztalatának segítségével sikerült a 
sokféle önálló vállalkozót egymást segítő, 
összetartó csapattá kovácsolnia. Mindig 
előre nézett, bízott és hitt a fi atalokban. A 
szakemberképzést tartotta a legfontosabb-
nak, most tapasztaljuk igazán, mennyire 
igaza is volt. Az utolsó perceiben is biztos, 
hogy a hármas szempont érvényesült né-
zetében, ami nem más, mint: MIT, MIÉRT 
és HOGYAN? Mikor tavaly ősszel meglá-
togattuk, büszkén mutatta a saját kezűleg 
épített virágos kertjét. Azt mondta: „Nem 
hagyom el magam”, és sorolta terveit, el-
képzeléseit. Hogy mit sikerült neki ebből 
megvalósítani, nem tudhatjuk, de hogy 
neki köszönhetjük a Bátaszéki Vállalko-
zók Ipartestületének újjá szerveződését, az 
bizonyos. Utat mutatott nekünk emberség-
ből, szakmaszeretetből és önzetlenségből. 

Köszönjük, János bácsi! 
Végül eljött az a nap, amikor eltávozott 

közülünk, az élete emlékeit hátra hagyva 
családjának és mindazoknak, akik közel 
álltunk hozzá. Emléke szívünkben örökké 
élni fog, nyugodjék békében!           Hné.E 

MÚLT-IDÔ

BÁTASZÉKI VÁLLALKOZÓK IPARTESTÜLETE

Egy lovagias ügy

In memoriam  Dózsa-Pál János

Dózsa-Pál János 1936–2022
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vagyont, de a becsületéért mindenkinek 
magának kell kiállnia. Ha fegyveres testü-
let (pl. katonaság, rendőrség) tisztjét érte 
inzultus, akkor azt nem csupán személyes, 
hanem az egész testületet ért sértésként ér-
telmezték, amiért a tisztnek nem joga, ha-
nem kötelessége volt elégtételt venni! Aki 
nem tett eleget ezen kötelességének, azt 
„becsületügyi eljárás” alá vonták, aminek 
akár a rang elvesztése is következménye 
lehetett! Fontos kérdés, hogy ki is számí-
tott párbajképesnek? Kezdetben természe-
tesen csak a lovagok, az arisztokrácia tag-
jai, később a katonatisztek, hivatalnokok, 
diplomások is párbajképesnek számítot-
tak. Egy, a 20. század első feléből szárma-
zó meghatározás szerint párbajképes volt 
az a férfi, aki megfelelő iskolázottsággal, 
megfelelő presztízsű polgári hivatással, 
megfelelő anyagi háttérrel bírt; ekkor 
Magyarországon nagyjából 300 ezer pár-
bajképes férfi élt. A bátaszéki párbaj két 
szereplője is megfelelt ezen kitételeknek: 
hivatalnokok voltak mindketten.

A párbajok fontos eleme volt a „fair 
play”, azaz a becsületes, tisztességes eljá-
rás, amelyet szigorúan szabályoztak. Az 
egyik legismertebb ilyen szabálykönyv 
Clair Vilmos vívómester 1897-ben kiadott 
Párbajkódex című könyve, amely 1944-ig 
29 kiadást ért meg! Ez a kódex 265 parag-
rafusban szabályozza a párbaj körülménye-
it a sértések nemein kezdve, a sértett joga-
inak és a sértő kötelességeinek tárgyalásán 
át, a párbajok megvívásának szabályaival 
bezárólag. Létezett „első vérig”, azaz vala-
mely fél első sebesüléséig tartó párbaj, de 
„teljes harcképtelenségig” tartó, ám nem 
feltétlenül halált jelentő párbaj is. (Vala-
mely fél súlyos sérülése esetén a segédek 
megállapíthatták a harcképtelenség tényét, 
amivel a lovagias ügy, a párbaj lezárult.) A 
bátaszéki párbaj egy első vérig tartó viadal 
lehetett, hiszen a „jobb kezének hüvelykuj-
jára kapott erős vágás” még nem feltétle-
nül jelenti a teljes harcképtelenséget. (Ezt 
saját tapasztalatom alapján mondom…) A 
párbajnak ezt a kevésbé súlyos változatát 
általában kisebb sértés vagy gyakorlatlan-
abb vívók esetén választották, akik ennek 
ellenére, pont gyakorlatlanságukból követ-
kezően, súlyos, akár halállal végződő sérü-
lést is tudtak egymásnak okozni.

Nem minden sértés és kihívás végző-
dött azonban párbajjal. Amennyiben a 
sértés mögött valóban félreértés, ismeret 
hiánya húzódott meg, akkor a segédek 
ezt egymás között tisztázták, minden-

re kiterjedő jegyzőkönyvet vettek fel, és 
ezzel az ügyet elintézettnek tekintették. 
Szintén jegyzőkönyv készült, ha a párbaj 
azért hiúsult meg, mert az egyik fél nem 
jelent meg a megbeszélt helyen és időben. 
Ilyenkor még az is előfordult, hogy a helyi 
lapban hirdetésben közölték, hogy X.Y. 
nem volt hajlandó elégtételt adni, nem je-
lent meg a párbaj helyszínén, ő tehát „egy 
gyáva fráter”. Az ilyen „gyáva fráterek” 
gyakorlatilag kizárták magukat a társa-
ságból. Szintén kizárták magukat a társa-
ságból, a továbbiakban párbajképtelennek 
számítottak azok, akik valamely lovagias 
ügy kapcsán civil hatósághoz fordultak, 
például párbajban szerzett sérülés miatt a 
rendőrségen feljelentést tettek!  

A magyar történelem elmúlt évszázadai-
ban sok híres bajvívót találhatunk, csupán 
néhány példa: Konstantinápoly falainál 
párbajban győzte le Botond a görög vitézt 
és Toldi Miklós sem csupán az Arany Já-
nos által megénekelt cseh vitézzel, Niko-
lával vívott meg életre-halálra. A török kor 
a nagy csaták mellett állandó csetepatékat 
is jelentett a végeken, a kor legismertebb 
bajvívója Thury György, a várpalotai, 
majd a nagykanizsai vár kapitánya volt. 
A legendák szerint több száz párbajt nyert 
meg, reálisan nézve ez a szám inkább 60-
80 között van; de ezzel együtt nem ismer 
a világtörténelem más vitézt, aki ennyi 
életre-halálra menő párbajból került vol-
na ki győztesen! Az Oszmán Birodalom 
legtávolabbi szegletéből is érkeztek bajví-
vók, csak hogy vele megvívhassanak – a 
hazaútról már nem kellett gondoskodniuk. 

A párbajozási kedv az uralkodóházat sem 
kerülte el, 1886-ban Ferenc Ferdinánd 
főherceg saját unokatestvérét, Rudolf 
trónörököst hívta ki; a párbajra csupán a 
császár közbelépése miatt nem került sor. 

Legendás volt Tisza István és Károlyi 
Mihály 1913-ban vívott párbaja is: miután 
Károlyi újév napján a Nemzeti Kaszinó-
ban nem fogadta Tisza köszönését – ami 
valóban a neveletlenség legalja -, sőt: tün-
tetőleg elfordult tőle, a kor felfogása sze-
rint a miniszterelnöknek nem maradt más 
választása, mint hogy lovagias elégtételt 
követeljen Károlyitól. A segédek súlyos 
feltételekben állapodtak meg: középnehéz 
kardokkal, a szúrás megengedésével, va-
lamely fél teljes harcképtelenségéig tartó 

párbajt kellett vívniuk. A bajvívás során 
harminckétszer csaptak össze a felek, 55 
perc elteltével, az akkorra már több seb-
ből vérző Károlyi a jobb könyökére kapott 
egy vágást Tiszától, aki addig csupán egy 
sebet kapott ellenfelétől. Ezután a segédek 
megállapították Károlyi teljes harcképte-
lenségét és a párbajt beszüntették. 

Ekkoriban az is előfordult, hogy egy-
egy hevesebb parlamenti vita vívóterem-
ben, párbajként folytatódott. Talán az 
elmúlt években a magyar parlamentben 
tapasztalható vitakultúrá(latlanság)nak is 
jót tenne, ha a honatyáknak – és a tőlük 
semmiben el nem maradó „honanyáknak” 
– vállalniuk kellene egy-egy meggondo-
latlan, vagy épp nagyon is szándékos ki-
jelentésük következményeit! Még ha nem 
is egy életre-halálra menő párbaj formájá-
ban…                                       Regenspurger

Kardpárbaj 1909-ben. (forrás: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Kerekes J. Zoltán)
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Mennyire leszünk képesek mérsékelni a 
kibocsátást és a hatásokat? Milyen mér-
tékben tudunk alkalmazkodni az éghajlat-
változás jelentette hatásokhoz egyéni és 
közösségi szinten? Már látni az olajkor-
szak végét! Mennyire vagyunk felkészül-
ve erre?

Sokan azt remélik, hogy ezekkel a prob-
lémákkal majd megküzd az állam, a szakér-
tők, a nemzetközi szervezetek, a környezet-
védők vagy a megfelelő jogi szabályozás, és 
biztosítják, hogy mi élhessünk úgy, ahogy 
eddig, vagy ha lehet, egy kicsit jobban. Csa-
lódni fognak. Semmiféle törvény, szerve-
zet, állam vagy civil szerveződés nem tudja 
megvédeni a Föld sérülékeny élő rendsze-
reit helyettünk. Ne áltassuk magunkat, ezek 
a problémák nem tőlünk messze, egzotikus 
tájakon jelentkeznek, és nem mások – a 
növekvő népességű harmadik világbeli or-
szágok vagy a túl nagy lábon élő amerikai 
polgárok – tehetnek róla, hanem mi ma-

gunk. Mindennapi választásainkkal, ha au-
tóba ülünk, amikor mehetnénk busszal vagy 
biciklivel is, ha agyoncsomagolt bóvlikat 
vásárolunk, ha égve hagyjuk feleslegesen 
a villanyt, kinyitva a vízcsapot. Amikor tét-
lenül nézzük, hogy kiirtják a közelünkben 
az erdőt, beépítik a zöldterületeket, Nekünk 
magunknak, egyéneknek, közösségeknek 
kell rádöbbennünk, hogy rajtunk is múlik, 
merre fordul a világ sorsa. Minél szélesebb 
körben tudatosítanunk kell, hogy dolgunk 

van a világgal, hogy kölcsönösen függünk 
egymástól a nagy földi rendszerrel. Válto-
zik az éghajlatunk! Változzunk hát mi is, 
de gyorsan, mert már egyetlen percnyi 
elpazarolható időnk sincs!

Bátaszék Város Önkormányzata KEHOP 
által támogatott projektje a „Klímariadó 
Bátaszéken” – Települési klímastraté-
gia kidolgozása és klímakampány (KE-
HOP-1.2.1-18-2018-00222) kettős célt 
szolgál: 

BÁTASZÉKI KLÍMAÔR

SZÍNHÁZ

Korunk legnagyobb kihívása az éghajlatváltozás

Louise és Alexandre túl vannak már sok mindenen. Louise 
egy elrontott házasságon, Alexandre, háromgyerekes apa-
ként, épp válófélben. Kapcsolatuk egyéjszakás kalandnak 
indult, de másnap együtt reggeliztek Louise lakásán, be-
szélgettek, majd mikor Alexandre elindult volna, kulcsra 
zárva találta az ajtót.

A darab hat képben meséli el két ember különös egymásra 
találását, miközben a szerző sok humorral feszeget olyan 
kérdéseket, mint hogy 50-en túl is van-e boldogság, hogy 
találhatunk rá akkor, amikor már több van mögöttünk, mint 
előttünk, és elérhetjük-e valakivel, aki csak most toppant 
be az életünkbe? Meg tudunk még változni, meg kell vál-
toznunk, egyáltalán? Assous fi gurái, mint mindig, most is 
annyira hétköznapiak, hogy akár a szomszédaink is lehet-
nének, és talán a darab végére mi is elhisszük nekik, hogy a 
boldogság egész apró dolgokból fakad és csak rajtunk mú-
lik, hogy ezt észrevegyük.

A Bátaszékhez kötődő Cseke Katinka és színésztársa, 
Perjés János előadására jegyek vásárolhatók a bátaszéki 
Petőfi  Sándor Művelődési Házban. A jegyek korlátozott 
számban, a művelődési ház nyitvatartási idejében érhetők 
el. Érdeklődni a 74/493-690-es telefonszámon lehet.

Az előadásra mindenkit szeretettel várunk 2022. június 
10-én, 19 órától! 

Boldogság – avagy 
élet 50 fölött
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Kialakítani a város hatékony klímastra-
tégiáját, másrészt felkészíteni a lakossá-
got, az önkormányzatot, az intézményeket 
a klímaváltozásra, a kibocsátás és hatások 
mérséklésére, valamint a változásokhoz 
való alkalmazkodásra. A projekt kereté-
ben sokrétű, sok célcsoportot érintő isme-
retterjesztő és interaktív programot való-
sítottunk meg a klímatudatosság erősítése 
érdekében a legkisebbektől a nagyszülő-
kig, klíma-vándorkiállítást alakítottunk ki, 
gyakorlatias ismeretterjesztő kiadványt 
és aloldalt (https://klimaor.bataszek.hu/) 
készítettünk. Bátaszéki Klímaőr (https://
www.facebook.com/bataszekiklimaor) 
néven működtetjük a város klímaprojekt 
Facebook oldalát, ahol a témával és a pro-
jekttel kapcsolatos posztokat jelentetünk 
meg heti 1-3 alkalommal. 

A klímaváltozáshoz való alkalmazko-
dás már most jelentős feladatokat hárít az 
egész társadalomra, mindenki új és nagy 
kihívássokkal áll szemben, fel kell készül-
ni a várható hatásokra, a problémák meg-
oldására és a szükséges cselekvések meg-
tételére, ezért is kiemelkedően szükséges 
ez a klímastratégia és a szemléletformálás.

A klímaváltozás nem egy tőlünk füg-
getlen, a távoli tájakon lezajló jövőbeli 
esemény! Hazánkban is drasztikus vál-
tozásokra – egyre melegebb időjárás, 
aszály, árvíz, gyakori viharos szél – kell 
felkészülnünk már most és a következő 
évtizedekben. Sajnos a Kárpát-medence 
Európa egyik legsérülékenyebb területe az 
éghajlatváltozás káros hatásai szempont-
jából. A nyár egyre melegebb lesz, akár 
37-42 Celsius-fokokra is lehet majd szá-
mítani, tovább csökken a csapadékos na-
pok száma és az éves csapadékmennyiség, 
a kevés hűsítő eső pedig hirtelen, nagy 
mennyiségben és gyakran heves zivata-
rok kíséretében zúdul majd le. Az inten-
zív csapadékhullások során a víz nagyobb 
része nem tud beszivárogni a talajba, ami 
növeli az árvízveszélyt. Egyre több csa-
padékra lehet viszont számítani télen, de 

ez sem tudja majd ellensúlyozni a jelentős 
nyári csapadékcsökkenést. Erősebbekké 
válnak a szélviharok, nőnek a szélsebessé-
gértékek, s erre a téli időszakokban is szá-
mítani kell. Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás elengedhetetlenné vált. A 
klímaváltozás hatásait nem csak elszen-
vedni lehet, az esetleges hatások megis-
merésével, felkészüléssel, összefogással, 
a rendszerek rugalmasságának növelésé-
vel alkalmazkodhatunk a változásokhoz.

Hatékony „klímaválasz”(éghajlatválto-
zás mérséklése és alkalmazkodás a válto-
zásokhoz) csak közösen lehetséges, a társa-
dalom minden csoportjának klímatudatos 
hozzáállása és aktív részvétele mellett. A 
„klímaválasz” egyik legfőbb szintje a tele-
pülések, településcsoportok, akik a hasonló 
biogeográfi ai környezeten túl hasonló szo-
ciális-társadalmi adottságokkal rendelkez-
nek, mely igen nagymértékben meghatá-
rozza lehetőségeiket és képességeiket.

Bátaszék klímastratégiája 
Az éghajlatváltozás hatásait nem csak el-
szenvedni lehet, az esetleges hatások meg-
ismerésével, felkészüléssel, összefogással, 
a rendszerek rugalmasságának növelésé-
vel alkalmazkodhatunk a változásokhoz.

A helyi klímastratégiának három fő 
területe van:

• üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése az éghajlatváltozás mérséklé-
se érdekében

• az éghajlatváltozás következménye-
ihez való alkalmazkodás az élet minden 
területén, felkészülés a változásokra

• szemléletformálás a társadalom min-
den csoportjában a klímatudatosság, a ha-
tékony „klímaválasz” (a kibocsátás csök-
kentése és alkalmazkodás) érdekében

Bátaszék klímastratégiájának tervezete 
(illetve a projekt befejezésekor a vég-
ső verzió) az alábbi linken érhető el a 
város honlapján: https://klimaor.bata-
szek.hu/klimastrategia/

Mindenkinek meg kell ismernie a helyi 
klímastratégiát, mert hatékony megvalósí-
tása csak így lehetséges. Cél a társadalom 
minden csoportjában a klímatudatosság, a 
felelősség, a klímatudatos életmód kiala-
kítása, fejlesztése. Nagyon fontos annak 
tudatosítása, hogy a hatékony klímaválasz 
kialakításában egyaránt fontos szerepe, le-
hetősége és kötelezettsége van az egyén-
nek és a kisközösségeknek, azaz: 

TE IS FELELŐS VAGY! TE IS FELELŐS VAGY! 
TE IS TEHETSZ ÉRTE! TE IS TEHETSZ ÉRTE! 

A TE ÉS A TE CSALÁDOD A TE ÉS A TE CSALÁDOD 
JÖVŐJE IS EZEN MÚLIK!JÖVŐJE IS EZEN MÚLIK!

József Attila: Nyár

VERSELÔ

Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.

Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol –
vörös, de karcsú még a nyár.

Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbő eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.

Ily gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél –
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.
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A megfelelő fényvédelemre egész évben 
érdemes odafi gyelni, de nyáron a fokozott 
UV sugárzás miatt szinte kötelező napi 
szinten felkennünk magunkra a napvédő 
krémünket. A kisbabákra és a kisgyerme-
kekre ez különösen igaz, hiszen az ő bőrük 
eleve vékonyabb, mint egy felnőttnek, és 
sokkal inkább érzékennyé válhatnak a nap 
káros sugaraira. A fényvédő napi haszná-
latának a beiktatása azonban hagy némi 
kivetnivalót maga után, még akkor is, ha 
a gyermek nyitott, és nem ellenkezik a fe-
hér, tejszerű krém láttán.

A napsugarak káros sugarai jelen eset-
ben 3 fő csoportba sorakoztathatók fel, 
ezek közül a legismertebb az UVB és az 
UVA faktor. Az UVB sugarak felelősek a 
bőrünk leégéséért, az UVA faktor pedig a 
bőrrákért és a felgyorsult bőröregedésért. 
A napozástól a gyermekeket fokozottan 
védeni kell, és érdemes már egészen kicsi-
ként is rávezetni a csemetéket arra, hogy a 

fényvédő krém használata természetes do-
log, és a mindennapi bőrápolási rutinunk 
részét kell képeznie.

Az újszülött babák bőre még annyira 
fejletlen, hogy a legjobb döntés az, ha fél 
éves korig nem visszük a babákat napra, 
főleg nem huzamosabb időre. Nyilván ezt 
sem lehet minden esetben elkerülni, hi-
szen egy-egy séta a friss levegőn minden-
képpen be fog csúszni a napi rutinba, és a 

friss levegőnek amúgy is számottevő jóté-
kony hatása is van. A kisbabák bőrén fél 
éves korig azonban nem ajánlott fényvédő 
krém alkalmazása, ugyanis a babák bőre 
még ebben az időszakban annyira fejlet-
len és érzékeny, hogy a krémekben lévő 
hatóanyagok felszívódása nem a legmeg-
felelőbb a szervezetük számára. Ilyenkor 
az egész testet elfedő ruhadarabokkal, 
kalapokkal, vagy a nyári hónapokban UV 
sugarakat is szűrő ruhába érdemes beöl-
töztetni őket.

 Amikor a kisbabák elérik a féléves kort, 
akkor lehet próbálkozni olyan kímélő ösz-
szetételű krémekkel, amelyek rásegíthet-
nek a ruha és az egyéb kiegészítők napvé-
dő hatásaira. A babák bőre nem rezisztens, 
így minden esetben a fi zikai szűrőkkel 
ellátott változatokat emeljük le a polcok-
ról. A fő szempont az, hogy a használni 
kívánt krém ne okozzon irritációt, és a 
megfelelő védelmet nyújtsa a babáknak. 

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT

A fényvédelem fontossága a gyerekek esetében

VÁROSI KÖNYVTÁR

Nyitvatartás
Könyvtárunk 2022. június 1-től 
visszatér a könyvtár eredeti nyit-
vatartási idejére. Ezzel egyidő-
ben megszűnik a kölcsönzött 
könyvekre alkalmazott egy hetes 
karantén. Kérjük olvasónkat, en-
nek fi gyelembevételével látogas-
sák könyvtárunkat!

Hétfő: 10-18 óra, kedd: 09-17 
óra, szerda: 08-16 óra, csütörtök: 
10-18 óra, péntek: kölcsönzési 
szünnap, szombat: 08-12 óra. 

Tekintettel a nyárra, minden 
második szombaton tartunk majd 
nyitva: június 4-én, június 18-án, 
július 2-án, július 16-án, július 
30-án, augusztus 13-án és au-
gusztus 27-én.

Bolhapiac
A könyvtár bolhapiaca minden 
szombaton vehető igénybe, az 
épület Hősök tere felőli oldalán. 
Asztalt nem, de lehetőséget tu-
dunk biztosítani, hogy akinek 
feleslegessé vált, vagy megunt 
holmija van, árusítani tudja azt.

Diákok 50 órás 
közösségi szolgálata 

nálunk
Könyvtárunk lehetőséget ad a 
középiskolai közösségi szolgálat 
elvégzésére. Programok előké-
szítésében, azokon való rész-
vételen, ill. rendezvények lebo-
nyolításában kérünk segítséget. 
Keressenek bennünket!

Kézmûveskedünk
Június 23. és augusztus 25. kö-
zött minden csütörtökön, 9-12 
óráig kézműves foglalkozásokat 
tartunk a könyvtárunkban.

Mini Galéria
Hermesz Anikó festményei és 

kerámiái
Megtekinthető: júniusban, a 

könyvtár nyitvatartási idejében.

Tudta?
A könyvtárunkban fénymásolás-
ra, nyomtatásra is lehetőség van.

Keresztély Gyula Városi Könyvtár
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REJTVÉNY

Előző havi helyes megfejtésünk: „Elolvadt a világ, de a közepén anya ül, és ott ülök az ölében én.” Májusi nyertesünk:  Kádár 
Zoé (Bátaszék, Kertalja u.), akinek gratulálunk! Nyereményét – a Bátaszékért Marketing Nonprofi t Kft. jóvoltából – személyesen 
veheti át a Petőfi  Sándor Művelődési Házban. Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 
Beküldési határidő: 2022. július 15. 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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DIANA ...;
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ÁTMÉRŐ
JELE

ESŐN ÁLL

TÖKMAG!

BIZALMAS

MÁSIK
IRODÁBA

HÍVAT

NÖVÉNYT
NEMESÍT

A MEGFEJTÉS
FOLYTATÁSA

NÉVELŐ
LITER

HARAP-
NIVALÓ

MOST
AZONNAL

UTÓIRAT,
LATIN RÖV.

HÍRES
EGYFEJŰ
KÖZSÉG

IMAGINÁRIUS
EGYSÉG

BETÖLTET-
LENÜL

ORSZÁGOS
SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR

ANGOL
VILLAMOS!

OXIGÉN

FÉL ÁR!

CSÖNDE-
SEDIK

ROMÁN
AUTÓJEL

TEÁT
SZÜRCSÖL

JOGI
ELJÁRÁS

FIZETÉSI
UTALVÁNY

MAGAM

KOPÁR

... RAMA-
ZOTTI;
OLASZ
ÉNEKES

KÚP ALAKÚ

KNOCK OUT,
RÖV.

... GRÓFJA;
ROSSINI
OPERÁJA
RÓMAI
EGYES

ZALATNAI
SAROLTA
BECENEVE

KELETI

EGYÜVÉ

NAGY-
MÉRETŰ

NŐI
BECENÉV

ÜRES HAS!

TORTA-
SZELET!

BÚTOR-
DARAB

MONTENEG-
RÓI FOLYÓ

TAGOL

NE
KÉRJEM

MÉG
EGYSZER!

OLASZ ÚR!
... BEN; LON-

DONI ÓRA
ÉS TORNYA

B. G.

SULI ELŐTT
VAN

NÉMET
FOLYÓ

RÉGI TAN-
INTÉZMÉNY

EMÉSZT

REVICZKY
GYULA VERSE

(KÉT SZÓ)
MENNYISÉGI
EGYSÉG R.

PÁRATLAN
KEDD!

BÁCSI,
BIZALMASAN

NEM
RENDEZETT

FLUOR
VEGYJELE

FŐVÁROSI
REPÜLŐTÉR

KÓDJA

VOLT

TÖMEG
MÉRTÉK-
EGYSÉGE É !



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

132022. JÚNIUS 1.

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

Az SPF értéknek (Sun Protecting Factor) 
el kell érnie a minimum 30-as skálát, ami 
azt jelenti, hogy az elvi mennyiség fel-
vitelekor a káros sugarak 96,6% lesz ki-
szűrve a krém által. A kisbabák esetében 
érdemesebb a legmagasabb faktorszámot 
kiválasztani. Az SPF 50 tartalmú krémek 
között is nagy különbségek vannak, ahol a 
PPD arány és az UVA szűrő is döntő lehet. 
A kisgyermekek esetében érdemes azok 
közül a dermokozmetikai krémek közül 
válogatni, amiknél az összetétel mellett az 
UVB és UVA arány is fel van tüntetve. A 
fizikai szűrő preferálása mellett az irritáló 
összetevőket is mellőzni kell a megvásá-
rolt termékből, hiszen az alkohol és a par-

füm plusz kockázatot jelent a pici babák 
esetében is.

Abban az esetben, ha a gyermekünk 
már elért egy bizonyos kort, vegyünk pél-
dának egy 8 éves kislányt, akkor a nyári 
melegben, a tengerparton és egy hosszabb 
szabadban töltött időszakban ajánlott a 
kémiai szűrős krémek bevetése is, ugyanis 
ezek felszívódnak a bőrben, és úgy alakít-
ják át a káros sugarakat, ellentétben a fi-
zikai változatokkal, amelyek visszaverik a 
sugarakat. A kémiai fényvédők jobb eset-
ben nem hagynak maguk után fehér réte-
get, és vastagon felkenve 2 óránként elég 
felfrissíteni a bőrünkön. A kémiai szűrök 
praktikusabbak és nagyobb védelmet je-

lenthetnek, hiszen nem csak bőrfelszíni 
védelmet adnak.

Kisgyermekeknél a fényvédelemmel 
kapcsolatos tudatosságot ajánlott idejeko-
rán elültetni, mindemellett persze a szülői 
ráhatás is sokat tud segíteni abban, hogy 
a gyermekünk szívesen kenegesse magát 
naponta akár többször is, és ne csak a nya-
ralás idején. A kozmetikai piacon számos 
alternatíva közül lehet válogatni, amik 
arra hivatottak, hogy a fényvédő krémek 
használata is játék legyen a gyermekek 
számára, így születtek meg a habkrém ál-
lagú és a spray változatok is, amik játszva 
mutatják meg a tudatos bőrápolás alappil-
léreit.                          Vitéz Hajnalka (védônô)

Matematika és  
természetismeret

Az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógi-
ai Oktatási Központja által szervezett Du-
nántúli Esélyteremtő Matematikaverseny 
Tolna megyei döntőjébe iskolánkból hat 
tanuló jutott tovább. A hatodik évfolya-
mos tanulók közül Német Norina megyei 
4., Stefán Dominik megyei 7. és Bali Le-
vente megyei 9. helyezést ért el. A nyol-
cadik évfolyamból Papp Zaránd megyei 
12. és Jáksó Bíborka megyei 14. helye-
zést ért el.  Gratulálunk nekik az elért szép 
eredményekért!

A Kaán Károly Természetismereti Ver-
seny megyei fordulójába jutott az ötödi-
kesek közül Fekete Hédi, Hajdu Gerda, 
Mayer Anna, ahol Anna az előkelő 3. 
helyezést érte el, a többiek a középme-
zőnyben végeztek. A hatodikosok közül 
a megyei fordulóba jutott Bali Levente, 
Cser Bence és Janács Mihály. Közü-
lük Levente érte el a legjobb eredményt, 
mindössze egy ponttal csúszott le a dobo-
gós helyről. Ebben a szoros versenyben a 
többiek is szép helyezést értek el. Gratulá-
lunk a gyerekeknek!

Hosszú évek óta hagyomány iskolánk-
ban, hogy a víz világnapjához kapcsoló-
dóan az ötödik évfolyamon Víz témahetet 
tartunk. Először egy pályázat okán kezd-
tük el megtartani a tematikus hetet, azóta 
pedig bekerült a pedagógiai programunk-
ba is. Ennek keretében a tanulók több tan-
tárgyból érdekes feladatok során mélyítik 
el ismereteiket a vízzel kapcsolatban. Ter-

mészetismeret órán interaktív és játékos 
feladatokat oldottak meg. Magyarórán 
szövegértés feladatok voltak a vízzel 
kapcsolatban, ill. plakátkészítés történt. 
Rajz- és énekórán is a középpontban a víz 
szerepelt. Matematika órán az űrtartalom 
mérésén kívül a régi mértékegységek is 
felelevenítésre kerültek, ennek során a 
különböző tantárgyak közötti kapcsolat 
is megjelent versek, rejtvények, filmek és 
zenei művek kapcsán. 

Hat éve jelentkeztünk az országosan 
meghirdetett fenntarthatósági témahétre. 
Ennek keretében forgalmat számoltunk, 
és ebből a kibocsájtott szén-dioxid meny-
nyiségre következtettünk. A témahetekhez 
több évfolyam is csatlakozott. Az idei tan-
évben a fenntarthatósági témahét kereté-
ben az emberiség ökológiai lábnyomával 
foglalkoztunk. Bemutatókat és plakátokat 
készítettünk, valamint egy gondolattér-

kép segítségével megpróbáltuk a globális 
problémákat együtt felmérni és megoldási 
javaslatokról is beszéltünk. 

a természettudományos munkaközösség

DOROTTYÁS HÍREK

Versenyek és sikerek

Az 5.a osztályos tanulók a Víz témahéten, a 
víz világnapja alkalmából készült plakáttal

Bálint Kinga, Berlinger Noémi, 
Hegedűs Mirjam, Hegedűs Barbara, 

Pásztor Fruzsina 7.b osztályos tanulók 
a környezetszennyezéssel kapcsolatos plakáttal
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Futball
Áprilisban és májusban három-három 
Bozsik Kupán vehetett részt a Bátaszéki 
Kanizsai Dorottya Általános Iskola legfi -
atalabb és legidősebb csapata. Az elsősök 
és másodikosok a szekszárdi atlétikapálya 
melletti műfüvesen játszhattak körmérkő-
zéseket, futballfesztivál jelleggel.  A felső 
tagozatosok pedig a Baka István Általános 
Iskola palánkos műfüves pályáján mérhet-
ték össze tudásukat a szomszédvárak alaku-
lataival. Külön öröm, hogy a szabályok adta 
lehetőségeknek köszönhetően olyan játéko-
sok is bemutatkozhattak, akik eddig keve-
sebb lehetőséget kaptak a diákolimpián, sőt 
lányok is bekerültek a keretbe. A csapatok 
felkészítője Antal Tibor testnevelő tanár.

Atlétika
Május első hetében rendezték az atlétikai 
többpróba verseny megyei diákolimpiai 
döntőjét Szekszárdon, az atlétikai pályán. 
A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola csapatai közül a II. korcsoportos 
fi úk a harmadik, a III. korcsoportos lá-
nyok a nyolcadik, a III. korcsoportos fi úk 
a kilencedik, a IV. korcsoportos fi úk pe-
dig a hetedik helyen zártak. Egyéniben a 
II. korcsoportos Indrich Krisztián telje-
sítménye emelkedik ki, aki az összesített 
versenyben a második helyen végzett. 

A csapatversenyek után utolsó nap a 
III-IV. korcsoportosok egyéni számai kö-
vetkeztek, ahol a következő eredménye-
ket érték el iskolánk tanulói: Vecsernyés 
Péter súlylökés 7. hely, kislabdahajítás 
8. hely. Dán János 60m síkfutás 5. hely, 
kislabdahajítás 5. hely. Szabó Barnabás
magasugrás 6. hely. Gál Dániel távolug-
rás 14. hely. Kollár Lilla, Pomsár Anna, 

Rentz Léna, Péter Dorka 4×100-as váltó 
3. helyezés. Pomsár Anna magasugrás 
6. hely. Péter Dorka távolugrás 12. hely. 
Rentz Léna kislabdahajítás 7. hely. Kol-
lár Lilla kislabdahajítás 10. hely, 60 mé-
teres síkfutás 8. hely. 

Felkészítőik Halasi Henrietta és Strau-
binger Szilvia tanárnők voltak. Gratulá-
lunk mindenkinek!

Irodalom
Az idén végre megrendezésre kerülhetett 
a tavaszi versmondó verseny. Az alsó ta-
gozatos szavaló kedvű tanulók megmé-
rettetésére április 26-án, kedden és 27-én, 
szerdán került sor. Szükség is volt a két 
délutánra, mert a négy évfolyamon ösz-
szesen 55 jelentkező volt. A versenyzők 
évfordulós költők művei közül választhat-
tak. Lelkes, jól felkészült versmondókat 
láthattunk és hallhattunk. A zsűrinek óriási 
fejtörést okozott kiválasztani a legjobba-
kat a sok kiváló produkció közül. Végül a 
következő döntés született: 

1. évfolyamon: I. helyezett Lassú Esz-
ter Anna (1. c), II. helyezett Csáki Zoltán
(1. c),III. helyezett Khizi Zsófi a (1. c)

2. évfolyamon: I. helyezett Fülöp Si-
mon (2. a), II. helyezett Ligeti Léda (2. 
b), III. helyezett Szabó Csenge (2. c).

3. évfolyamon: I. helyezett Lampek Zé-
tény (3. b), II. helyezett Braun Noémi (3. 
a), III. helyezett Parti Kenéz (3. a)

4. évfolyamon: I. helyezett Zsiga Bence
(4. c), II. helyezett Aradi Luca (4. b), III. 
helyezett Puskás Barbara (4. c)

Gratulálunk minden résztvevőnek, jö-
vőre várjuk vissza mindannyijukat!

Rajz 
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
Baleset-megelőzési Bizottsága által meg-
hirdetett Így közlekedtek Ti című rajzpá-
lyázatra közel 600 rajz érkezett, amelyeket 
korosztályonként bíráltak el. Az elismeré-
seket 2022. május 11-én – a Közlekedési 
kultúra napján – Bótáné Kiss Gabriella 
rendőralezredes, a TMBB titkára adta át. 

Bátaszékről – nagyméretű alkotással – 
egy három fős csoport, Péter Gábor (5. 
a), Aradi Lázár Sebestyén (5. a), Aradi 
Zalán Ágoston (6. a) első helyezést ért el. 
Gratulálunk a szép eredményhez!

Az „Író Cimborák” internetes oldala 
meghirdetett egy nagyszerű kezdemé-
nyezést. Rajzolásra invitálta a gyereke-
ket, hogy mozgassák meg képzelőere-
jüket, rajzoljanak egy fantáziadús képet 
Mi a csoda? címmel. A szervezők a pá-
lyázatra elektronikus formában beküldött 
képeket feltöltötték az „Író Cimborák” 
blogra. Az oldal íróit, költőit arra kérték 
fel, hogy válogassanak a képek közül, s 
válasszák ki a számukra leginspirálóbb 
gyermekmunkát. Mindezek után írjanak 
hozzá verset vagy mesét. Az elkészült 
alkotások a rajzokkal párban felkerülnek 
majd az „Író Cimborák” oldalára. Az ih-
letadó gyerekek egy-egy jutalomkönyvet 
kapnak majd ajándékba a munkájukat ki-
választott költőtől, írótól.

Az „Író Cimborák” oldalán a pályázat-
ról ez az írás jelent meg: 

„Rajzpályázat-felhívásunkra összesen 
259 képet küldtetek, mindegyiken meg-
elevenedik Meseország. Amit pedig mi 
megtanultunk, hogy a CSODA nem csak 
Meseországban létezik, hanem itt, körü-
löttünk, veletek. Mert a rajzok, amiket 
küldtetek, olyan csodásak, hogy képtelen-
ség betelni velük. Majd meglátjátok, mi-
lyen csoda mesék, versek születnek majd 
hozzájuk! Kövessétek a blogot és Face-
book oldalt, és meglátjátok, mi jut eszébe 
szerzőinknek a csodáról!”
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Iskolánkból Sallai Regina (4. c), Péter 
Gábor (5. a), Mayer Anna (5. b) alkotása 
került kiválasztásra. A gyermekalkotások 
itt nézhetők meg: https://irocimborak.blog-
spot.com/2022/05/mi-csoda-meseorszag-
ban-galerianyitogato.html

Az Országos Nemzetiségi Rajzpályá-
zatra iskolánk hat tanulója készített pálya-
munkákat. A résztvevőknek a német nem-
zetiség hagyományait, ill. egy jeles napját 
kellett rajzos formában megjeleníteniük. 

Az országos verseny III. helyezettje Sü-
megi Botond 7. b osztályos, nemzetisé-
gi németes tanuló lett, aki a disznóvágás 
munkálatairól készítette a díjnyertes alko-
tást. A rangos verseny többi alkotója em-
léklapban részesült: Braun Noémi 3. a, 
Sallai Regina Anna 4. c, Molnár Dániel 
Bence 4. c, Kökönyei-Tóth Barnabás 4. 
c és Nagy Dóra 7. b. Felkészítő tanáraik 
voltak Bátki Erika és Káldiné Apaceller 
Veronika. Gratulálunk!

Az elmúlt időszak és egyben a gimná-
zium életének kiemelkedő eseménye az 
április 30-án megrendezett ballagás volt.

A végzősök, a 12. A (osztályfőnökük 
Pulai Erzsébet) és a 12. B (osztályfőnökük 
Postáné Herendi Yvett) osztály tanulói 
először a tanári szobában, szűk körben kö-
szöntek el a nevelőiktől. A jelképes utolsó 
csengőszót követően még utoljára végig-
járták a jól ismert termeket, elbúcsúzva a 
fiatalabb iskolatársaktól is. Az ünnepély 
kezdetén a ballagók megkoszorúzták né-
vadónk, II. Géza király domborművét, és 
átadták az iskolazászlót a 11. évfolyam 
képviselőinek.

Ezt követte a búcsúztató diákok műso-
ra, amelyben közreműködtek: Borsiczky 
Ádám, Csötönyi Borbála, Szélig Jázmin 
és Vida-Szaksz Lili. Majd a végzősök ne-
vében Juszt Viktória, Sára Boglárka, Pász-
tor Bettina, Rajnai Réka, Schroth Kinga és 
Varga Zsófia köszönt el, felelevenítve az 
itt eltöltött évek emlékezetes pillanatait. A 
szereplők felkészülését Egle Anikó tanár-
nő és Tanner Vilmos segítették. 

Sümegi József igazgató úr ünnepi be-
szédét követően került sor a jutalmak, 
díjak átadására az arra érdemes tanulók-
nak. Sokan kaptak oklevelet és része-
sültek könyvjutalomban. Voltak, akik a 
gimnáziumi tanulmányaik alatt tanúsí-
tott példamutató magatartásukért, kitar-
tó szorgalmukért, mások a közösségért 
végzett munkájukért, valamint egyesek 

a különböző versenyeken való sikeres 
szereplésükért, amellyel öregbítették is-
kolánk hírnevét. Ők a következők: a 12. 
A osztályból Balogh Lili, Erb Martina, 
Farkas Zsanett, Holcz Hanga Fruzsina, 
Maszler Viktória, Rajnai Réka, Sika-
bonyi Eszter, Taksonyi Zsófia, Tantos 
Tímea és Tóth Nóra. A 12. B osztályból: 
Göbl Bettina, Illés Csanád, Logue Jessi-
ca Grace, Molnár Dóra, Regina Evelin, 
Sánta Barbara, Sára Boglárka, Sárkö-
zi Mirjam, Simon Evelin, Smit Gréta, 
Szabó Fanni és Varga Zsófia

A Szűcs Péter-díjat az idén Tóth Mir-
kó 12. B osztályos tanuló nyerte el, aki 
a labdarúgás sportágban kiemelkedő 
eredményeket ért el. 

Évek óta hagyomány a II. Géza Gimná-
zium ballagási ünnepélyein, hogy Báta-
szék Város Önkormányzata megjutalmaz-

za a ballagók közül azokat a tanulókat, 
akik a gimnáziumi évek alatt kulturális, 
művészeti tevékenységükkel gazdagítot-
ták a város életét. Dr. Bozsolik Róbert 
polgármester úr az idei évben Szabó 
Noémi (12. A) és Juszt Viktória (12. B) 
tanulóknak adta át a jutalmat. 

Szabó Noémi gimnáziumi tanulmá-
nyai során kitartó szorgalommal, kitűnő 
vagy jeles bizonyítványt szerzett, több-
ször tantestületi dicsérettel. Diáktársai 
közül kitűnt aktív közösségi munkájával 
is. Rendszeres résztvevője volt a szavaló-
versenyeknek, a Géza-gálás műsorokban 
is megmutatta tehetségét. Nemcsak isko-
lai, hanem városi műsorokban is fellépett, 
ezzel Bátaszék kulturális életét is színe-
sítette. 10. évfolyamon előrehozott angol 
érettségit tett. A nyelvek iránti érdeklődé-
se a pályaválasztásában is megmutatko-

GÉZÁS HÍREK

Sallai Regina 4.c Péter Gábor 5.a Mayer Anna 5.b

Sümegi Botond rajza



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

16 2022. JÚNIUS 1.

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

zik, ókori nyelveket szeretne tanulni az 
egyetemen.

Juszt Viktória gimnáziumi tanulmá-
nyai alatt kiemelkedő szorgalommal jó 
bizonyítványt szerzett. Diáktársai közül 
kitűnt példamutató magatartásával, aktív 
közösségi munkájával is. Előre-
hozott érettségi vizsgát tett an-
gol nyelvből és informatikából. 
Éveken át tagja volt a diákön-
kormányzatnak, a 12. évfolya-
mon annak elnöki tisztét töltötte 
be. Emellett jelentős kulturális 
tevékenységet folytat. Tagja a 
Decsi Csillagrózsa és Gyön-
gyösbokréta Hagyományőrző 
Egyesületnek.  A Cinegemadár 
Népdaléneklési Versenyen cite-
ra kategóriában ezüst, a kórus-
sal bronz minősítést szerzett. A 
Dél-dunántúli Hagyományőrző 
Szólótáncversenyen ezüst minősítést, az 
Országos Gyermek- és Ifjúsági Népi Kéz-
műves pályázaton gyöngyfűzésben pedig 
első helyezést ért el. 

1993 óta ítéli oda a gimnázium tantes-
tülete a „PRO EMINENTE LABORE”- 
plakettet a gimnáziumi tanulmányai 

során legkiemelkedőbb teljesítmény 
nyújtott végzős diáknak. Ezt a díjat az 
idei tanévben Schroth Kinga 12. A osz-
tályos tanuló érdemelte ki.

Kinga gimnáziumi tanulmányainak hat 
éve alatt kitűnő tanulmányi eredményt ért 

el, tantestületi dicsérettel. Kitartó szorgal-
mához példamutató magatartása is társult. 
Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát 
szerzett, német nyelvből pedig közép- és 
felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.  
Segítőkészsége, megbízhatósága, közös-
ségi munkája példaértékű, véleményével, 

meglátásaival mindig segítette az osztály 
egészét érintő döntések meghozatalát. 
Az iskolai szintű műsorokban szívesen 
részt vállalt, de gyakran láthattuk Báta-
széken az Ifjúsági Fúvószenekarban ját-
szani.  Gyönyörű énekhangját többször is 

hallhattuk a Géza-gálákon. A 
Glasperlenspiel országos né-
metversenyen 4. helyezést ért 
el. Továbbtanulását is a nyel-
vek határozzák meg, a Szegedi 
Tudományegyetemen germa-
nisztikát szeretne tanulni. (Fo-
tók: Schroth László)

 Schroth Kingának a Bátaszé-
ki Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat nevében Wittendorfer 
Ildikó oklevelet és könyvju-
talmat adott át a német nyelv 
tanulásában elért kiemelkedő 
eredményéért.

A 49 végzős diák május 2-án megkezdte 
az írásbeli érettségi vizsgáit. Rajtuk kívül 
65 alsóbb évfolyamon tanuló tesz előre-
hozott érettségi vizsgát angol és német 
nyelv, informatika és földrajz tantárgyak-
ból. A szóbelikre június közepén kerül sor. 

 Prantner Béla

Zarándoklat
Két év kényszerszünet után május 7-én 
újból megrendezésre került az egyház-
megyei gyalogos zarándoklat Pécsről 
Máriagyűdre, immár 14. alkalommal.  A 
zarándoklat vezetője Felföldi László pécsi 
megyéspüspök mellett Sümegi József dia-
kónus, a Bátai Szent Vér Kegyhely őre is 
vezető szerepet kapott – szokás szerint. Az 
induláskor mintegy ezer fős tömegben en-
nek ellenére mindössze néhány bátaszéki 
volt.  „A zarándoklat legfontosabb célja 
a belső béke, melyet – mint fogalmazott 
induláskor köszöntőjében a főpásztor – 
nekünk, magunknak kell megteremteni a 
zarándokút során. A kegyhely szabadtéri 
oltáránál bemutatott szentmisében, mely-
nek főcelebránsa Felföldi László megyés-
püspök volt, az emberi élet legfontosabb 
és legkülönlegesebb pillanatának nevezte 
a megérkezést a püspök, amit a zarándok-
lat résztvevői maguk is személyesen meg-
éltek a hosszú és fárasztó út után. Megér-
keztek a Gyűdi Szent Szűzhöz, Tenkes-hegy 

Fehér Asszonyához, ahogy a hagyomány 
szerint a helybéliek nevezik a Szűzanyát, 
hogy elébe tegyék szomorúságukat, fájdal-
mukat vagy épp hálájukat, megköszönve 
Szent Fiánál érettük tett közbenjárását.

A főpásztor Mária igenjén és életpéldá-
ján keresztül szemléltette, hogyan mond-

junk magunk is igent életünkre, sorsunkra, 
amelybe mindenkinek, külön-külön meg 
kell érkezni: „Íme, az Úr szolgálója va-
gyok, legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk1, 
38) Senkinek sem tökéletes az élete. Mári-
ának sem volt az. Ugyanakkor az életünk 
legnagyobb szenvedését az okozza, hogy 

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

A belsô békét nekünk, magunknak kell megteremteni
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nem vagyunk megérkezettek, nem vagyunk 
otthon az életünkben – hangsúlyozta Fel-
földi László – amikor a szívünk, a lelkünk 
egy áloméletet, egy elveszített vagy zava-
rodott életet él. Érkezzünk meg ebbe az 
életbe – buzdította a híveket a püspök – 
ne egy álomvilágot lebegtessünk magunk 
előtt, amelyben sohasem lesz béke, öröm 
és derű, hanem ahova szenvedésen keresz-
tül, de mégis a saját életünkbe érkezünk 
haza. Legyünk benne otthon, öleljük át, 
mert ez a mienk. Érkezzünk meg Istenhez 
és önmagunkhoz, mert csak így érkezhe-
tünk meg embertársainkhoz. Aki nincs ott-
hon a saját életében, az sosem fogja látni a 
mellette élőt, sosem fogja tudni, hogy ki a 
másik ember valójában.

Az egész életünk olyan, mint amilyen ez 
a zarándoklat – mutatott rá a főpásztor. 
Szinte folyamatosan úton vagyunk, néha 
szenvedve, fájdalmakkal telten, szomja-
san, éhesen, és újra meg újra el kell in-
dulnunk, de amikor megérkezünk, akkor 
érezzük, hogy jó itt lenni és ez a béke. 
Amíg nem érkezünk meg Istenhez, önma-
gunkhoz, felebarátunkhoz, addig háború 
van, zűrzavar van bennünk és a szívek kö-
zött. És ha zűrzavar van, akkor nem lehet 
megérkezni. Amikor felszakad bennünk 
egy sóhaj, Uram, a sorsomban akarok 
boldog lenni, ebben akarom a szeretetedet 
megtalálni, ebben akarom a rám bízotta-
kat segíteni, akkor lesz békés, örömteli és 
derűs az életünk, amire vágyik a szívünk. 
Az út nem könnyű, de csak ezen végig ha-
ladva találunk rá a Béke Királynőjére, 
Isten békéjére, és életünk, sorsunk ennek 
a világnak Istentől adott, szép békéjére – 
zárta a zarándokokhoz intézett elmélkedé-
sét Felföldi László püspök.” (forrás: Pécsi 
Egyházmegye honlapja)

Búcsú
A várdombi búcsú, Nepomuki Szent János 
ünnepének előestéjén Szép Attila püspö-
ki helynök celebrált misét Várdombon. 
Homíliájában a hitéhez, hivatásához éle-
te árán is hű Nepomuki Szent János ki-
tartását állította elénk, ha megfáradnánk, 
csüggednénk mindennapi küzdelmeink 
során. Kellemes meglepetés, őszinte öröm 
volt számomra az egykori „rosszcsont” 
táborozót felismerni az egyik nagyranőtt, 
nyolcadikos ministránsfiúban.

A hónap szentje:  
Keresztelô Szent János

Márk evangéliumának kezdetén olvassuk: 
„Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának evan-
géliuma kezdődik. Izajás próféta megírta: 
»Nézd, elküldöm követemet, hogy előké-
szítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: 
Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé 
ösvényeit!« Keresztelő János a pusztában 
hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök 
bocsánatára.”  (1,1–4)

Az evangéliumokban és Az apostolok 
cselekedeteiben megőrzött régi igehirde-
tési formulák egybehangzó tanúságtétele 
szerint: Jézus nyilvános föllépésének kez-
detei Keresztelő Jánosnak a Jordán mel-
lett indított bűnbánó mozgalmába nyúlnak 
vissza. Lukács evangéliumának (2,30) ta-
núsága szerint bizonyos, hogy János föllé-
pése előtt a pusztában élt, tehát azon a he-
lyen, amelyhez Izrael végső várakozásai 
fűződtek. Azonban a messiásjelöltekkel 
szemben ő nem ígért semmiféle megmen-
tő csodát, amely igazolhatta volna őt. A 
hagyomány egyetlen csodáját sem említi.

A Lukács-evangélium mondja el János 
születésének és névadásának csodálatos 
körülményeit idős szülei, Zakariás zsidó 
pap és Erzsébet otthonában. János anyja 
méhétől fogva el volt telve Szentlélekkel. 
Ő volt tehát Jahve végső időkre szánt pró-
fétája, aki születése, beszéde és tettei ál-
tal meghozza Izrael népének az üdvösség 
idejét (Lk 1,15–17).

A János-evangélium Betániát (1,28), ké-
sőbb a Szalim közelében lévő Ainont ne-
vezi meg János működési helyéül. Amikor 
a zsidók meglátták a Keresztelő bőrövvel 
összefogott teveszőr ruháját és szűkös 
pusztai étkezését (Mk 1,6), legizzóbb pró-

fétájukra, Illésre emlékeztek, akin „szőr-
ruha volt, a derekán pedig bőröv” (2Kir 
1,8), s akinek az akkori zsidóság várako-
zása szerint a vég előtt vissza kellett térnie, 
hogy Jahve vagy a Messiás előfutáraként 
fölkészítse a népet az üdvösség idejére. 
Jánosban a régi prófétaság szellemének 
megfelelő új Illés támadt. Meghirdette a 
régi felszólítást: „Tartsatok bűnbánatot! 
Térjetek egész emberségtekkel Istenhez 
és az ő eljövendő országához!” (Mt 3,2).
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A megtérést követelő keresztségről 
Heródes Antipász nem akart tudni. Mint 
Sámuel, Nátán vagy Illés, a Keresztelő is 
igaz prófétaként emelte föl szavát az Is-
ten parancsát semmibe vevő tartományi 
fejedelem ellen, aki elcsábította mosto-
hatestvére feleségét, Heródiást (Mk 6,18). 
Amiért János Heródes vétkét oly bátran 
megnevezte, elfogták. Heródiás csak az 
alkalmat várta, hogy a kellemetlen er-
kölcsbírót végleg félretegye az útból. 
Megtalálta a módját, hogy mostohalányá-
nak, Szaloménak tánca révén egy nagy 
ünnep boros hangulatában csapdába ejtse 
a kéjsóvár vénembert, és szörnyűséges 
ajándékot követeljen tőle: a rab János fejét 
(Mk 6,17–29).

A Keresztelő tanítványai félreismer-
ték más prófétáknál hasonlíthatatlanul 
nagyobb méltóságát. Ennek köszönhető, 
hogy az ősegyháznak egyre jobban vé-
dekeznie kellett János személyének túl-
értékelése ellen. A Krisztusról szóló ige-
hirdetés kényszerítve érezte magát, hogy 
tisztázza a Messiás prófétai előfutárának 
szerepét. „A törvény és a próféták Jáno-
sig tartottak. Azóta az Isten országának 
örömhíre terjed...” (Lk 16,16). Bármily 
nagy volt is a Keresztelő, „aki a mennyek 
országában a legkisebb, az nagyobb nála” 
(Mt 11,11). „Nem ő volt a világosság, csak 
tanúságot kellett tennie a világosságról” 
(Jn 1,8). „Nem a Messiás vagyok, hanem 
csak az előfutára” (Jn 3,28) – mondja 
maga János önmagáról. Egyszer azonban, 
Jézus Jordán-beli megkeresztelkedésekor 
föl kellett cserélődnie a szerepeknek: „Ne-
kem van szükségem a te keresztségedre, 
és te jössz hozzám?” (Mt 3,14).

Az a tény, hogy a későbbi János-szekta 
utólag elrajzolta a bűnbánathirdető alak-
ját, mit sem változtat a Keresztelő üdvtör-
ténetileg páratlan jelentőségén. Isteni kül-
detésének és prófétai nagyságának örök 
tanúja lett Jézus azáltal, hogy fölkereste 
a Jordánnál, és megkeresztelkedve vallo-
mást tett prófétai igehirdetése és Isten né-
pének fölkészítése mellett (Mk 1,9).

Jézus nemcsak az isteni megbízatás dol-
gában tudja egynek magát előfutárával, 
hanem az elutasíttatásban is; hiszen egya-
ránt félreismerik, s megvetéssel és gyanú-
val fogadják Jánosnak, az előfutárnak és 
bűnbánathirdetőnek, valamint Jézusnak, 
az üdvösség meghozójának életmódját: 
„Eljött János, nem eszik, nem iszik, s azt 
mondják rá, hogy ördöge van. Eljött az 
Emberfi a, eszik is, iszik is, s azt mondják 

rá, lám a falánk, iszákos ember, a vámo-
sok és a bűnösök barátja” (Mt 11,18–19).

János igazi próféta volt, az utolsó és a 
legnagyobb a próféták közül. Az evangéli-
um forrásai szerint a bebörtönzött Keresz-
telő tanítványai útján megkérdezi Jézust, 
hogy ő-e „az eljövendő”, aki a megjöven-
dölt Bíró lesz, vagy valaki mást várjanak. 
Jézus az izajási üdvösség-prófécia szava-
ival felel: a vakok látnak, a süketek hal-
lanak, a közelgő istenországát az üdvös-
ség tettei hirdetik. És válaszát az éppoly 
komolyan intő, mint vigasztalóan ígéretes 
boldoggá nyilvánítással zárja: „Boldog, 
aki nem botránkozik rajtam” (Mt 11,2–6). 
Sokáig úgy gondolták, a Keresztelő csak 
látszat, aff éle „pedagógiai” kérdést akart 
föltenni, hogy maga Jézus szüntesse meg 
tanítványai kétkedését. Mindazonáltal 
amennyire alaptalan ennek föltételezése, 
épp oly helytelen lenne azt állítani, hogy 
a Keresztelőnek kétségei voltak Jézus kül-
detését illetően. Joggal tehette föl az em-
lített kérdést egyszerűen csak azért, hogy 
Jézus erősítse meg őt – akire küldetése vé-
gén a vértanúság vár – hitében, hogy Jézus 
megjelenése és cselekedetei az ő próféciá-
inak beteljesülései.

János az igaz világosság tanúja – mely 
világosság a világba jött –, de nem ő maga 
a világosság (vö. Jn 1,8–10). Ő még telje-
sen az ószövetségi prófétaság talaján áll. 
Még nem tesz különbséget a Messiás első 
és második eljövetele közt. A végső idők 
Lélek-kiáradását és az ítéletet együtt látja. 

Még nem tudta, hogy a Messiásnak először 
Isten kegyelmi idejét kell meghirdetnie, a 
szenvedésnek és bűnnek alávetett emberi-
ség megváltójaként kell megmutatkoznia, 
mielőtt újra eljön ítélni, és megszüntetni a 
világ minden baját és jogtiprását.

Az Egyház Jézuson és Szűz Márián 
kívül csak Keresztelő Szent Jánosnak 
ünnepli meg a test szerint való születése 
napját.

Keresztelő Szent János a takácsok, sza-
bók, vargák, szűcsök, pásztorok, vendég-
lősök védőszentje. Fejfájás és epilepszia 
ellen is könyörögtek hozzá. Jelképei: Isten 
báránya, pásztorbot, keresztfa zászlóval, 
tál levágott fejével, liliom.

A római Keresztelő Szent János-bazi-
lika (Lateráni Keresztelő Szent János-fő-
székesegyház) az Egyház legtekintélye-
sebb temploma.

Istenünk, te azért támasztottad Keresz-
telő Szent Jánost, hogy népét előkészítse 
Krisztus Urunk méltó fogadására. Add 
meg Egyházadnak a lelki örömök aján-
dékát, és vezess mindnyájunkat az üdvös-
ség és a béke útjára. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön örökké. Ámen.

A magyar nyelvterületen Keresztelő 
Szent János napját Szent Iván napjaként 
emlegetik. Szent Iván éjszakája a nyári 
napforduló, vagyis az esztendő legrövi-
debb éjszakájának ünnepe. A Szent Iván 
név a bizánci egyház kultikus befolyására 
emlékeztet.

A nyári napfordulót ősidőktől fogva 
számontartja minden nép. Legtöbbször 
lángoló tűz gyújtásával ünneplik. Ide kap-
csolódik a tűzugrás hagyománya is. Az 
archaikus európai képzetvilágot az Egy-
ház beleépítette az esztendő liturgikus 
rendjébe, egyúttal természetesen a maga 
világképe szerint értelmezte. Így került 
az ünnepi szentelmények közé a Szent 
Iván-napi tűzszentelés. A tűzugrást azzal 
magyarázzák, hogy János ugrált az öröm-
től édesanyja méhében Mária látogatása 
alkalmával. „Alighogy Erzsébet meghal-
lotta Mária köszöntését, fölujjongott mé-
hében a magzat és Erzsébetet eltöltötte a 
Szentlélek” (Lk 1,41). Ezért kell a tüzet 
háromszor átugrani, hogy János közbenjá-
rására a Szentháromság nagyobb kegyel-
met adjon. (forrás: Diós István: A szentek 
életen Magyar katolikus lexikon, Bálint 
Sándor: Ünnepi kalendárium I. Magyar 
Kurír Katolikus Hírportál)                     SJ



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

192022. JÚNIUS 1.

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

Két év kihagyás után újra megrendezték 
Bátaszéken a városi triatlonversenyt, és 
újraindították a Novák István bátaszéki 
testnevelőtanár emlékére rendezett futó-
versenyt is.

2022. május 14-én még az időjá-
rás is kegyes volt, így a 10-től 15 
óráig tartó verseny minden szem-
pontból ideális körülmények kö-
zött zajlott a Bátaszéki Tanuszoda 
környékén.

A szervezők 200 körüli verseny-
zőszámra számítottak, ami jó előre-
jelzésnek bizonyult. Összesen 110 
nevezést adtak le a különböző kor-
csoportokban és versenyszámok-
ban. A megmérettetésre nemcsak 
bátaszékiek jelentkeztek, hanem a 
környező településekről is érkeztek 
sportolók.

A 183 versenyző közül a legfiatalabb 
2018-as születésű kiscsoportos volt, a 
legidősebb versenyző pedig az 1942-es 
születésű dr. Soós László, aki a bátaszéki 
triatlonverseny állandó résztvevője. 

Czencz Péternek, a verseny főszerve-
zőjének az ötlete volt, hogy a régebbi 
időkben rendszeresen szervezett Novák 
István Futóversenyt most újraélesszék. 
A testnevelőtanár és sporttörténész No-
vák István meghatározó egyénisége volt 
Bátaszék sportéletének, a lelkesedésével 
és az elhivatottságával inspirálta, biztatta 
és segítette a fiatal, tehetséges bátaszéki 
sportolókat. Az ő emlékére most ismét 
futhattak városunkban. Ebben a számban 
17 versenyző nevezett, akik a 7 kilométert 

a Bátaszéki Tanuszodától rajtolva a Moly-
hos tölgyig, majd vissza teljesítették. A 
2006-os születésű Komonyi Orbán Balázs 
kimagasló teljesítménnyel első helyen ért 
célba 00:29:29 perces idővel. 

Az érmek átadására a szervezők Krix 
Lőrincet kérték fel, aki nagy megtisztelte-
tésnek érzete azt, és örömmel tett eleget 
a felkérésnek. Az érmek mellett minden 
futó névre szóló emléklapot is átvehetett.

A szervezők igyekeztek betartani a ver-
senykiírásban szerepelt eredményhirdeté-
si időpontokat, így az óvodásoknak már 
11 órakor dr. Bozsolik Róbert polgármes-
ter akaszthatta a nyakukba az érmeket, és 
minden óvodás induló névre szóló em-
léklapot is kapott.

Az egyéni versenyzők és a váltó csapa-
tok díjazása mellett az abszolút legjobb 
bátaszéki lánycsapat címet Bozsolik Sa-
rolta – Kalmár Nóra – Bozsolikné Tóth 
Ildikó kapták, akik A Séf – Makk Norbert 

felajánlásának köszönhetően egy-egy piz-
zakupont kaptak. Jutalmazták az abszolút 
legjobb bátaszéki fiúcsapatot is. Ők a Pé-
ter András Bálint – Nagy-Jánosi Botond – 
Szabó Bence összetételű csapata. A fiúk a 

Lángos Büfé – Német Nándor jó-
voltából egy-egy vásárlási kupont 
kaptak ajándékba. 

A Bátaszék Triatlon Kupa nem-
csak egymás legyőzéséről szólt, 
hanem idén arról is, hogy ha a 
versenytárs bajban van, segítsük. 
Fair Play díjjal jutalmazták a 10 
éves Vörös Botondot, aki látva a 
versenytársát, hogy futás közben 
nehezen veszi a levegőt, megállt 
és segített a láthatóan rosszul lévő 
sportolón. Természetesen nem 
csak Botondnak, de minden részt-
vevőnek, akik teljesítették a kitű-

zött célt, gratulálunk!
A nevezők mindannyian emblémázott 

pólót kaptak, valamint a Bátaszékért Mar-
keting Nonprofit Kft. felajánlása mellett 
Huy István fazekas, Hermesz Anikó ke-
ramikus, illetve Werner Mihály és Bősz 
Adrián borászok jóvoltából nyeremények-
ben részesültek. Minden délutáni nevező 
– a Szeleshát Szőlőbirtoknak köszönhető-
en – egy palack borral ünnepelhette meg 
részvételét a XIII. Bátaszék Triatlon Ku-
pán és Novák István Futóversenyen.

A verseny lebonyolításában segítségül 
voltak a Bátaszéki Polgárőrök, a Bát-
Kom2004 Kft. dolgozói, valamint ön-
kénteseink, akiknek ez úton is köszönjük 
munkájukat!                                             ok

42. Szlovák Open Grand Prix
Március 26-27-én került megrendezésre 
a 42. Szlovák Open Grand Prix Pozsony-
ban, amelyre 234 egyesület közel 2000 
nevezése érkezett, pontosan 30 országból. 
A küzdelmek két napon keresztül zajlottak 

10 küzdőtéren. Szombaton reggel 8 órától 
22 óráig, és vasárnap pedig 16 óra magas-
ságában zárult a program.

A verseny statisztikáiból inkább a mére-
te látszik, de egy magas színvonalon ren-
dezett és jegyzett rendezvényről van szó, 

amelyre az országok legerősebb verseny-
zői klubjai neveznek.

A Bátaszék SE Karate Szakosztálya 13 
versenyzővel érkezett a megmérettetésre, 
szombaton a kadet és juniorok, vasárnap a 
gyerek és ifi kategóriák versengtek. Az eh-

TRIATLON

KARATE

XIII. Bátaszék Triatlon Kupa és 
Novák István Futóverseny

Bravúros szereplésen van túl a BSE Karate  
Szakosztály versenyzôi gárdája a tavaszi szezonban
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hez hasonló szintű versenyeken az elsőd-
leges cél a magas színvonalon versenyző 
sportolók elleni pontszerzések, és értékes 
győzelmek bezsebelése, aminek követ-
kezménye lehet egy-egy pontszerző hely, 
esetlegesen érem megszerzése.

A BSE versenyzői statisztikái összessé-
gében jól alakultak. 13 versenyzőnk eseté-
ben 16 alkalommal lendült a bírók zászlaja 
a bátaszéki versenyzők felé, ami minden-
képpen jó visszajelzés. Gál Dániel, Ván-
csa Zsombor és Gill Dóra egy-egy, Izsák 
Bence két mérkőzést tudtak sikeresen 
abszolválni. Hefner Zsófi a háromszor 
nyert, Kiss Bánk Botond pedig négy al-
kalommal távozott győztesként, ezzel egy 
hajszállal maradtak le a dobogóról és az 5. 
– pontszerző – helyen végeztek. A hétvége 
fénypontja Péter Panna menetelése volt, 
aki négy győzelemmel jutott el a dobogó 

legmagasabb fokáig, úgy hogy a mérkő-
zései alatt mindössze egyetlen pontot csi-
náltak rajta.

A verseny összesített statisztikájában 
a Bátaszék SE 1 arany és 2 ötödik hely-
lyel az 51. helyen végzett, a magyar klu-
bok versenyében pedig az előkelő ötö-
dik helyen zárt.

Eredmények: 1.hely Péter Panna U12 
–35 kg. 5.hely Hefner Zsófi a U14 –40 kg. 
5.hely Kiss Bánk Botond junior –61 kg

Wadokai OB 2. fordulója
Április 3-án csapatunk egy része (16 fő) a 
Wadokai OB 2. fordulóján vett részt Bu-
dapesten, az UTE Judo termében. A csapat 
4 arany, 6 ezüst, 2 bronz és 2 negyedik he-
lyezéssel zárt.

A versenyen kiemelkedően teljesített 
Romhányi Vid, aki a veterán open és 
felnőtt –75 kg-ban is aranyérmet szerzett. 
Magabiztosan nyerte a versenyt Péter 
Panna, aki február közepe óta immár a 
hatodik versenyén indult, és ebből öt alka-
lommal dobogón végzett. Valamint arany-
érmes lett Pesti Ábel is, aki a felnövekvő 
generáció egyik nagy egyénisége lehet.

Eredmények: 1.hely: Péter Panna (ku-
mite), Pesti Ábel (kumite), Romhányi 
Vid (senior és felnőtt kumite). 2.hely: 
Nagy-Jánosi Botond (kumite), Péter Anna 
(kumite), Steigler Bence (kumite), Szabó 
Balázs (kata), Tóth Ádám (kumite), Vörös 
Botond (kumite). 3.hely: Puskás Donát 
(kumite), Steigler Bence (kumite). 4.hely: 
Ambrus Márton (kumite), Takács Domi-
nik (kata)

Bátaszék Bajnokság
Április 9-én rendeztük meg hosszú kiha-
gyás után a Bátaszék Bajnokságot, ame-
lyik regionális utánpótlásversenye a BSE 
Karate Szakosztálynak.

Nagy öröm volt végre ovisokat látni a 
tatamin, és büszkék vagyunk az általános 
iskolás kisversenyzőinkre is. A topver-
senyzői gárda ezúttal remekül biztosította 
a versenybírói feladatokat, amihez külsős 
segítséget kaptunk a Magyar Karate Szak-
szövetség bírói karából.

A versenyen a BSE mellett, három re-
gionális klub vett részt a Tolna-Fadd Tan-
ren Karate Klub, a Mohácsi TE Karate 

Szakosztálya és a Dombóvári Karatesuli. 
Mindannyiuknak gratulálunk, remek el-
lenfelek voltak. Köszönjük, hogy egymás-
tól tanulhattunk!

WKF Magyar Bajnokság
A húsvéti ünnepek után a legnagyobb ha-
zai verseny a WKF Magyar Bajnokság 

következett, amit az UTE Jégcsarnokban 
rendezett meg a Magyar Karate Szakszö-
vetség két napon át.

Az első versenynap jól alakult BSE 
szempontból. A 11 bátaszéki versenyző 7 
érmet és két pontszerző helyezést hozott 
el a legnagyobb nemzeti karateversenyről, 
melyre 40 egyesület több mint 400 ne-
vezése érkezett be az első napra. A BSE 
csapata 4 arany, 2 ezüst, 2 bronz és 2 ötö-
dik hellyel, az éremtábla 5. helyén zárta a 
gyermek és ifjúsági kategóriák napját.

Az első versenynap érmesei: 1.hely: 
Péter Panna (kumite), Pesti Ábel (kumi-
te), Szabó Balázs (kumite), Varga Máté 
(kumite). 2.hely: Szabó Balázs (kata), Pé-
ter Anna (kumite). 3.hely: Hefner Zsófi a 
(kumite), Izsák Fruzsina (kumite). 5.hely: 
Nagy-Jánosi Bátor (kumite), Váncsa 
Zsombor (kumite)

A WKF Magyar Bajnokság második 
napjának első mozzanata Romhányi Vid
„tanár úr” fantasztikus aranyérme volt a 
Master +30 éves korosztály -75 kg kategó-
riában, amellyel nem „csak” egy egyszerű 
Magyar Bajnoki cím született, hanem Vid 
barátunk, mint testnevelő és edzőkolléga 
követendő példává nőtt minden BSE fi atal 
karatéka szemében. A járvány miatt 2019 
óta nem került megrendezésre a Master ka-
tegória, amelynek anno szintén ő maga volt 
a bajnoka. Szintén példaértékű, amit Ko-
vács Zoltán barátunk tesz évek/évtizedek 
óta a Master kategóriában, hiszen ha elin-
dul, akkor biztosan dobogóra áll, és mecs-
cseit mindig nagy érdeklődés övezi. Zoli a 
Master +40 éves korosztályban +75 kg-ban 
állhatott fel a dobogó második fokára.

A verseny további részében sajnos nem 
mindig alakultak úgy az eredmények, 
ahogy mi szerettük volna, ebben bizonyít-
hatóan volt bírói melléfogás, és persze mi 
is vastagon benne voltunk. A némi szem-
beszél ellenére is küzdöttünk és Gill Dóra, 
Bognár Barna, Nagy Gergő és Nagy-Já-
nosi Botond végül bronzéremig jutottak.

A Magyar Bajnokság utolsó fantasz-
tikus pillanatai közé tartozott, amikor az 
U18-as bátaszéki fi ú csapat borította a 
papírformát, miszerint már az első körben 
ki kellett volna esniük, ezzel szemben bra-
vúros módon jutottak el a srácok döntőig, 
ahol végül az ezüst szereztek. Bizton ál-
líthatjuk, hogy ez az ezüst, nekünk felért 
egy arannyal, és kicsit kárpótolta minden 
korábbi bosszúságunkat.

A BSE a Magyar Bajnokság második 
versenynapján 10 versenyzővel 1 arany, 2 

Péter Panna a Szlovák Grand Prix győztese

Hosszú idő után ismét OviKaratékák léptek 
tatamira
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ezüst, 4 bronz, egy negyedik és egy ötö-
dik helyet szerzett, mellyel a 46 klubból 
az éremtábla 10., és a ponttábla 8. helyén 
végzett.

Köszönjük a bátaszéki versenyzők 
és az edzői team tavaszi szezonban el-
végzett nagyszerű és odaadó munkáját, 
köszönjük a szülők és a támogatók bi-
zalmát is! Bízunk benne, hogy rászol-
gáltunk! Hajrá, Bátaszék!

Eredmények: 1.hely: Romhányi Vid 
(kumite). 2. hely: Kovács Zoltán (kumite), 
Steigler Bence, Kiss Bánk Botond, Nagy 
Gergő, Bognár Barna (csapat kumite). 
3.hely: Gill Dóra (kumite) Bognár Barna 
(kumite), Nagy Gergő (kumite), Nagy-Já-
nosi Botond (kumite). 4.hely: Kiss Bánk 
Botond (kumite). 5.hely: Izsák Bence (ku-
mite)                                                -akoszu-Kovács Zoltán és Romhányi Vid a Master kategória csúcsán

2022. április 6-án rendezték meg a VI. 
Suli-kupa Asztalitenisz Házibajnokságot a 
Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Is-
kola és a II. Géza Gimnázium tanulóinak. 
A versenyen az általános iskola alsó és 
felső tagozatosai, valamint a gimnazisták 
mérkőztek meg egymással. A kupán 51 
tanuló vett részt. Különböző kategóriák 
szerepeltek a versenyszámok között egyé-
ni és páros küzdelmekben. A diákok lelke-
sen játszottak és harcoltak egy-egy sikeres 
labdamenetért. A győztesek és helyezettek 
oklevéllel, éremmel és ajándék kulaccsal 
gazdagodtak. 

Eredmények
Haladó – vegyes kategória

1. Bihercz Petra (II. Géza Gimnázium)
2. Szabó Bence (II. Géza Gimnázium)
3. Patkó Zsombor (II. Géza Gimnázium)
4. Csóti Roberta Alexa (II. Géza Gimnázium)

Amatôr kategória – fiúk
1. Csötönyi Gáspár (II. Géza Gimnázium)
2. Tóth Kristóf (II. Géza Gimnázium)
3. Péter András Bálint (II. Géza Gimnázium)
3. Szabó Ákos (II. Géza Gimnázium)

Kezdô kategória – fiúk
1. Kiss Endre (Bátaszéki Kanizsai Doroty-
tya Általános Iskola)
2. Csóti Csanád (Bátaszéki Kanizsai Do-
rottya Általános Iskola)

3. Pongrácz Bálint (Bátaszéki Kanizsai 
Dorottya Általános Iskola)
3.Flóderer Máté (II. Géza Gimnázium)

Kezdô kategória – lányok
1.Szabó Lilla (II. Géza Gimnázium)
2. Mizsei Viktória (Bátaszéki Kanizsai 
Dorottya Általános Iskola)
3. Siklósi Dóra (Bátaszéki Kanizsai Do-
rottya Általános Iskola)
3. Gerencsér Bereniké (Bátaszéki Kani-
zsai Dorottya Általános Iskola)

Haladó – vegyes páros 
kategória

1. Patkó Zsombor- Szabó Milán (II. Géza 
Gimnázium)
2. Bihercz Petra- Csóti Roberta Alexa (II. 
Géza Gimnázium)
3. Péter András Bálint-Polt Ádám (II. 
Géza Gimnázium)

Amatôr kategória – fiú páros
1. Tóth Kristóf–Csötönyi Gáspár (II. Géza 
Gimnázium)
2. Szabó Ákos–Flóderer Máté (II. Géza 
Gimnázium)
3.Nagy-Jánosi Botond–Szabó Bence (II. 
Géza Gimnázium), 
3.Molnár Pál–Csendes Marcell (II. Géza 
Gimnázium)
3. Böröcz Ákos–Hegedűs Marcell (Báta-
széki Kanizsai Dorottya Általános Iskola) 

Amatôr kategória –  
lány páros

1. Siklósi Dóra–Szabó Lilla (Bátaszéki 
Kanizsai Dorottya Általános Iskola – II. 
Géza Gimnázium)
2. Mizsei Viktória–Gerencsér Bereniké 
(Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola) 

Staubinger Szilvia

ASZTALITENISZ

VI. Suli-kupa Asztalitenisz Házibajnokság 
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Hellinger Jánosné Lajkó Gizella 1950
Mácsai Istvánné Zörényi Julianna 1948
Szehr Adolf Károlyné Fazekas Mária 1947
Deli József 1943
Kenyeres Dénes Gyuláné Tóth Magdolna 1933
Dózsa Pál János 1936
Kovács Józsefné Schwartz Magdolna  1938
Takács József  1934
Czentner József 1938

GYÁSZHÍR

Hellinger Jánosné Lajkó Gizella 1950
Mácsai Istvánné Zörényi Julianna 1948

Nálunk a látás megfizethetô!

SZÜLETÉSEK

Kővári Áron
 04.24.

Gábor Tamás
 04.30.

Márton Marcell
  05.02.
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Farkas János (Bátaszék) – Vas Julianna (Bátaszék)
Zelei Krisztián (Bátaszék) – Kajári Anikó (Bátaszék)

Pomsár Géza (Bátaszék) – Prónyi Veronika (Bátaszék)
Sulák Dominik (Szekszárd) – Mészáros Melitta Gitta (Sárpilis)

Werner Balázs (Bátaszék) – Göbl Viktória (Bátaszék)
Vakály Miklós (Bátaszék) – Balázs Zsuzsanna (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
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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

HOZZÁVALÓK: 1 kg kacsaaprólék, 1 közepes fej káposzta, 1 köze-
pes fej vöröshagyma, 1 l paradicsomlé, só, cukor

ELKÉSZÍTÉSE: 1 kg kacsaaprólékot odatesszük főni úgy, hogy a 
víz éppen ellepje. Megsózzuk. Ha megfőtt a hús (kb. 2 óra), ki-
szedjük a léből. Ezután belerakjuk a legyalult, közepes fej ká-
posztát, majd egy közepes fej hagymát is beleaprítunk. Ha a ká-
poszta megfőtt, beleöntünk kb. 1 liter paradicsomlét. Ízlés szerint 
cukrot adunk hozzá. (Makk Norbert receptje)

ÍZEK, NÉPEK, RECEPTEK

Paradicsomos káposztaleves 
kácsaaprólékkal (felvidéki étel)


