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Bátaszék Város 
Önkormányzata által nyújtott 
felsôoktatási tanulmányi ösz-

töndíjra
Bátaszék Város Önkormányzata a tehetsé-
ges és kiváló tanulmányi eredménnyel ren-
delkező, magyar felsőoktatásban tanuló, 
bátaszéki fiatalok részére a tanulmányaik 
ideje alatt felmerülő költségeik enyhíté-
se céljából felsőoktatási tanulmányi ösz-
töndíjat alapított. Az ösztöndíj odaítélése 
független attól, hogy a pályázó részesül-e 
más ösztöndíjban vagy támogatásban.

Az ösztöndíjra kérelmet nyújthat be 
az, aki a következő feltételeknek együt-
tesen megfelel:
• a kérelem benyújtását közvetlenül meg-

előzően legalább 1 éve folyamatosan bá-
taszéki állandó lakóhellyel rendelkezik,

• államilag elismert magyar felsőoktatási 
intézmény teljes idejű alapképzésben, 
mesterképzésben, vagy egységes osztat-
lan képzésben részt vevő hallgatója,

• legalább egy félévet már sikeresen el-
végzett,

• a kérelem benyújtását közvetlenül meg-
előző lezárt szemeszterben felvett tan-
tárgyaiból elért súlyozott tanulmányi 
átlaga legalább 3,8

• tanulmányait teljes idejű alapképzés-
ben, vagy ezt követő mesterképzésben, 
vagy az egységes osztatlan képzésben 
az első master diploma megszerzéséért 
folytatja,

• a kérelem benyújtásakor a 30. életévét 
még nem töltötte be.

Az ösztöndíj mértéke 
– alapképzésben részt vevő hallgató ese-
tén amennyiben
• a féléves súlyozott tanulmányi átlaga 

3,8–4,4 közötti: 10 000 Ft/hó,
• a féléves súlyozott tanulmányi átlaga 

4,41 vagy feletti: 15 000 Ft/hó.
– mesterképzésben vagy egységes osztat-
lan képzésben részt vevő hallgató esetén 
amennyiben
• a féléves súlyozott tanulmányi átlaga 

3,8–4,4 közötti: 15 000 Ft/hó
• a féléves súlyozott tanulmányi átlaga 

4,41 vagy feletti: 20 000 Ft/hó.

Az ösztöndíj iráni kérelem egy tanítási 
évben két alkalommal nyújtható be. Az 
első igény benyújtásának határideje au-
gusztus 20. a második igény benyújtásá-
nak határideje: február 10. A benyújtott 
kérelmek alapján megállapított ösztöndíj 
öt hónapra szól. 

Az augusztus 20. napjáig benyújtott 
kérelmek alapján megállapított ösztöndíj 
szeptember 1-től január 31-ig szól, a feb-
ruár 10. napjáig benyújtott kérelmek 
alapján megállapított ösztöndíj február 
1-től június 30-ig szól.

A kérelemhez csatolni kell
• a hallgató részére az oktatási intézmé-

nye által kiállított eredeti aktív hallgatói 
jogviszony-igazolást,

• a hallgatónak a kérelem benyújtását 
közvetlenül megelőző lezárt szemesz-
teréről az oktatási intézmény által ki-
állított, aláírt és lepecsételt igazolását, 
amelyik tartalmazza a hallgató súlyozott 
tanulmányi átlagát, vagy a benyújtást 
közvetlenül megelőző lezárt szemesz-
terben teljesített kurzusok kreditét és 
érdemjegyét.

A kérelem letölthető Bátaszék város 
honlapjáról (www.bataszek.hu) vagy sze-
mélyesen átvehető a Bátaszéki Közös Ön-
kormányzati Hivatal 3. irodájában. 

Bátaszék, 2022. december 22.

 Dr. Bozsolik Róbert
 Bátaszék Város Polgármestere

December hónapban sem tétlenkedtünk. 
A székely dédunokákkal meggyújtottuk a 
gyertyákat a szülők által készített koszorún. 
December 6-án meglátogatott bennünket 
a Mikulás és a Krampusza (aki szerencsé-
re nem használta a virgácsát). Kis műsorral 
kedveskedtek nekik a gyerekek, majd át-
vehették az ajándékokat. December 18-án 
tartottuk a karácsonyváró összejövetelün-
ket, ahol a dédunokák karácsonyi és újévi 
köszöntővel és táncukkal kedveskedtek a 
közönségnek. A Székely Kórus karácsonyi 
dalokkal készült, Sebestyén Istvántól pedig 
bukovinai gyökerei révén ízes székely be-

szédével történeteket és dalokat hallhattunk. 
Kiegészült a program a Tolna Megyei Ön-
kormányzat támogatásának köszönhetően 
egy kézműves élménypiaccal és a Csurgó 
zenekar koncertjével. Hálás köszönet a ki-
rakodóknak, hogy ebben a zord hidegben 
is kitartottak. Igyekszünk ezt a lehetőséget 
minden évszakban megvalósítani. Az egye-
sületünk minden évben megemlékezik a 
madéfalvi veszedelem évfordulóján, janu-
ár 7-én az áldozatokról és az azóta elhunyt 
ősökről. Nyúl Viktor atya is részt vett a gyer-
tyagyújtáson, és azt követően megszentelte 
a Székelyek Házát!        Molnár Réka és Péter

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

BÁTASZÉKI SZÉKELYEK BARÁTI KÖRE

Pályázati felhívás

Adventi várakozás és megemlékezés 
a székelyeknél
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Te mi jót művelsz az év első napján, ked-
ves barátom? Mert én éppen a születésem 
napját ünneplem ezen a téli évfordulós 
éjszakán. Lassan a 200. esztendőmbe lé-
pek, hiszen 1823. január 1-jén hozott vi-
lágra drága szülőanyám. Kiskőrösön, az 
evangélikus templomban őrzik az eredeti 
anyakönyvet, amelyikben Petrovics Sán-
dorként jegyeztek be. Anyám Hrúz Mária, 
jó apám Petrovics István.

Azt mesélik, olyan véznácska voltam, 
hogy spirituszban fürösztöttek, hogy meg-
maradjak e világnak. A templomtól egy 
karnyújtásnyira áll a nádfedeles szülői 
házikó, ahol a bölcsőm ringott. No, nem 
olyan sokáig, mert bármilyen jól jövedel-
mezett is apám kiskőrösi mészárszéke, 
még egy éves sem voltam, amikor Kis-
kunfélegyházára költözött a család.

Csoda-e, hogy úgy emlegetem, „ez a 
város születésem helye”... Mosolyra derül 
ifjú szívem a születésem helyéről szóló 
legendákon. De barátom! Azt kívánom 
én Neked, hogy nagyobb gondod és több 
vitád se legyen e gyönyörű hazában, mint 
az, hogy kié legyen Petőfi Sándor! Tiéd 
vagyok én tetőtől talpig az ország minden 
szegletében, és még azon is túl.

Ahogy emlékszem, Félegyháza után 
Szabadszállásra költöztünk, de én szinte 

csak az iskolai szünidőket töltöttem itt. 
Keserű énnékem ez a néhány év. A sze-
gény embert az ág is húzza, a dunai jeges 
árvíz itt is pusztított, és része volt apám 
tönkretételében. Nem is tudtam leverni 
magamról az út porát, egyik nap itt ért az 
éjszaka, másnap már mérföldekkel odébb. 
Viszontagságos évek után 1839-ben ka-
tonának álltam a Gollner-féle 48. számú 
gyalogezredbe, hogy senkinek se legyek 
a terhére.

Barátom, ha tudnád, mi minden zsúfo-
lódott ebbe a két évbe, de annyi bizonyos, 
hogy nem hazudtolta meg magát véznasá-
gom, a testem felmondta a szolgálatot, és 
lassan a lelkem is felemésztődött. Felmen-
tettek a katonai szolgálat alól, és 1841-ben 
a szüleimhez jöttem, akik addigra Duna-
vecsén laktak. Ide többször is visszatértem 
hosszabb-rövidebb időre. Annál is inkább, 
mert 1843-ban a hírös városban, Kecskemé-
ten egy vándorszíntársulattal játszottam né-
hány hónapon át. Többször tettem látogatást 
Kunszentmiklóson, István öcsémnél, aki az 
apánk által bérelt mészárszéket vezette.

1845-öt írtunk, amikor a felső-magyaror-
szági utazásaimból már Szalkszetmártonba 
tértem haza szüleimhez. Hej, ha a Nagyfo-
gadó kis szobája mesélni tudna… Termé-
keny időszaka volt ez az életemnek, már 

ami a költészetet illeti. No, meg aztán meg-
határozó is, mert 1846-ban még a Duna–Ti-
sza közét is elhagytuk. 17 évet tölthettem 
el a gyönyörű Kiskunság édes ölelésében.

Nem mondom, hogy soha többé nem 
jártam erre, nem én, hiszen a forradalom 
évében követválasztási körutam alkalmá-
ból ismét jártam a Kiskunságban. Kiskun-
félegyházán, majd drága hitvesemmel, 
Júliámmal Kunszentmiklóson is látogatást 
tettem. Onnan Szabadszállásra mentünk, 
de gyorsan távozni kényszerültünk a for-
rongó helyzet miatt. Annyi időm maradt 
csupán, hogy Kunszentmiklósra menjek, 
de ez volt az utolsó utam, és végképp 
búcsút intettem ennek a tájnak, mely 
bölcsőm ringatá… 
A szöveg forrása: https://www.petofi200.hu/

Kedves Bátaszékiek!
A Cikádor újság hasábjain is 
szeretném megköszönni az 
elmúlt öt év bátaszéki prog-
ramjait, a feladatokat, az él-
ményeket, a barátságokat! 
Örülök, hogy az életemet és a 
gondolkodásomat alapvetően 
meghatározó gimnáziumi éve-
ket követően felnőttként ismét 
a mindennapjaim része lehetett 

a város a benne élőkkel 
együtt. Köszönöm a 
Bátaszékért Marketing 
NKft. partnereinek az 
együttműködést és a 
tartalmas munkát! Leg-
inkább azonban a mun-
katársaim megértését 
és kitartását, odaadását 
és segítőkészségét sze-
retném megköszönni, 

és azt, hogy együtt számtalan nagyszerű 
dolognak lehettünk a részesei. 

Azzal a gondolattal búcsúzom (József 
Attila soraival), amelyiket a gimnázium-
ban az osztályfőnökünk íratott fel velünk a 
falra, hogy mindig legyen a szemünk előtt:

„IGAZI LELKÜNKET, AKÁRCSAK 
AZ ÜNNEPLŐ RUHÁKAT GONDO-
SAN ŐRIZZÜK MEG, HOGY TISZTA 
LEGYEN MAJD AZ ÜNNEPEKRE.”

Csötönyi László

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ÉS A TÁNCCSOPORT

BÁTASZÉKÉRT

PETÔFI 200

Az év utolsó szakasza az elszámolás, a kö-
vetkező évi pályázatok benyújtásának idő-
szaka. Az előző pályázatok maradékának 
felhasználásaként reklámanyagot készíttetett 
a Heimat Tánccsoport. Az újabb pályázatok 
a következő év programjait készítik elő. 

Az ünnepi készületből is kivette a 
részét a helyi németség: a templomi 

karácsonyfa egy tagtársunk, Heberling 
György felajánlásából, a Bátkom közre-
működésével került az ünnep díszeként 
a templomba. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Heimat Tánccsoport 
karácsonyi zenés, táncos műsorral zárta 
az évet. Az utánpótlás és az ifi csoport is 
bemutatta a táncait, de volt ének, vers, 

mese is a táncosok, ill. az egyesületi ta-
gok előadásában. A technika ördöge is 
jelen volt, de többszöri próbálkozásra 
sem tudta megzavarni a hangulatot. A 
szívmelengető ünnepi műsor után egy 
kis vendégség várta a gyerekeket, majd 
táncház, ill. bál zárta a napot és egyben 
az évet is.                                            SJ
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Harminc felnőtt/vegyes háziorvos, és ki-
lenc gyermekorvos részesült november 
25-én címzetes főorvosi kinevezésben.

Az erről szóló emléklapokat ünnepélyes 
körülmények közepette adta át az érin-
tetteknek dr. Andriska István, a Magyar 
Orvosi Kamara (MOK) Tolna Megyei 
Területi Szervezetének elnöke, valamint 
dr. Omacht Erika Tolna megyei házi gyer-
mekorvosi kollegiális vezető.

Egy rendeletmódosítás 2014-ben rögzí-
tette, hogy az a háziorvos, aki húsz éven 
keresztül folyamatosan körzeti, illetve 
háziorvosi feladatokat, körzeti gyermek-

orvosi, illetve házi gyermekorvosi felada-
tokat látott el, jogosult a címzetes főorvosi 
cím használatára.

Ilyen címzetes főorvosi kinevezésben 
részesült városunk házi gyermekorvosa, 
dr. Omacht Erika is, Bátaszék város gyer-
mekorvosa. 

A rendezvény a MOK Tolna Megyei Te-
rületi Szervezete által került megszerve-
zésre. A kormányhivatal az orvosi kamara 
rendelkezésére bocsátotta a Vármegyehá-
za dísztermét, ezzel méltó helyszínt biz-
tosított az ünnepélynek. A rendezvényen 
köszöntőt mondott dr. Horváth Kálmán 

főispán, a megjelenteket üdvözölte dr. 
Andriska István TESZ elnök, és dr. Papp 
Zoltán Tolna megyei háziorvosi kollegi-
ális vezető. A díszműsort a Liszt Ferenc 
Zeneiskola két tanára adta. A programot 
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Köz-
gyűlés elnökének a beszéde, majd állófo-
gadás zárta.

A kinevezéshez ezúton gratulálunk dr. 
Omacht Erikának! Bízunk benne, hogy 
még hosszú ideig segíti a közös munkát a 
védőnőkkel, amelyikhez nagyon jó egész-
séget kívánunk!

Védônôi Szolgálat munkatársai

Bátaszék polgármestere, dr. Bozsolik Ró-
bert, továbbá a város két alpolgármestere, 
Kemény Lajos és dr. Somosi Szabolcs 
december 8-án, a Városházán díjazta azo-
kat a fiatal tehetségeket, akik 2022-ben 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak va-
lamelyik területen, és a munkájukkal, az 
eredményeikkel öregbítették a település 
hírnevét. Az elismerések az intézmények, 
a civil szervezetek és a sportegyesületek 
vezetőinek a nagyrabecsülését fejezik ki, 
a méltatásokat követően az ajándékokat a 
városvezetők adták át.

A 2018-ban alapított, az „Év Mecéná-
sa” oklevelet ebben az évben Tarr János, 
a Tarr család tulajdonában levő távközlési 
szolgáltatásokat nyújtó cég, a TARR Kft. 
ügyvezető igazgatója kapta. A mesemon-
dásával Pécsi Laura tette színessé a díját-
adót.

Kitüntetettek:

Appl Zsóka, Bekő Balázs, 
Besszer Bettina, Burger Benedek,

Csötönyi Borbála, Fekete Sára, 
Fodermayer Anna, Géringer Kincső, 

Győrfi Rebeka, Hefner Zsófia, 
Janács Árpád, Janács Mihály, 

Kiss Bánk Botond, Kiss Endre, 
Laki Hanna, Matejcsek Vajk, 

Mészáros Bende, Molnár Hanna,
Molnár Verona, Papp Jázmin, 

Parti Kenéz, Pécsi Laura, 
Péter Dorka, Péter Gábor, 
Szabó Anna, Szabó Bence, 

Szabó Kinga, Szentpál Zoé, 
Varjas Kata, Villányi Luca.

Szívből gratulálunk a tehetséges báta-
széki fiataloknak!

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT

Címzetes fôorvosokként folytatják a gyógyítást

FIATALOK A VÁROSÉRT 2022
VERSELÔ

Farkas Árpád:  
Újévköszöntô

Szép vagy, mint a fehér fenyő,
hótól tiszta, fátyolos,
szép menyasszony, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Ne légy te arannyal zengő,
ezüst fénytől mámoros,
búvópatak, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Bolyhos, szelíd bárányfelhő
mint a búza, mint a rozs,
kenyerünkhöz, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Jöjjön hozzánk el az erdő,
mikor hideg záporoz,
pásztortüzes újesztendő,
békét, békességet hozz.

Krumpliföldünk áldja eső,
fű se legyen árva, rossz,
a házunkba, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Tisztaság légy és levegő,Tisztaság légy és levegő,
áldott hó álmainkhoz,áldott hó álmainkhoz,
légy a hazánk, újesztendő,légy a hazánk, újesztendő,
s békét, békességet hozz!s békét, békességet hozz!
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250 éve, 1773-ban bízta meg Mária Te-
rézia a piarista rendet a Teréziánum ve-
zetésével, akiknek nem csupán az oktatás 
lett feladatuk, hanem az Alapítvány 
birtokai, így a bátaszéki birtok fel-
ügyelete is. Ugyanebben az évben 
a bérlő személye is változott, apja 
halála után nemes bonyhádi Kliegl 
Sándor gazdálkodott a Teréziánium 
bátaszéki birtokán.

175 éve, 1848-ban alig néhány nap 
alatt Bátaszékre is elért a „Pest vá-
rosában támadt nyugtalanság” híre. 
A rend fenntartása érdekében az or-
szágban sokfelé önkéntes nemzetőr 
egységek alakultak, Bátaszéken kö-
zel 600 férfi jelentkezett a feladatra. 
Trempacher Mátyás bátaszéki orvos 
honvédorvosnak állt, az akkor alig 

három hónapja Bátaszéken szolgáló káp-
lán, Mike Antal pedig tábori lelkészi szol-
gálatra kapott engedélyt a pécsi püspöktől.

150 éve, 1873-ban Bátaszéknek 6452 
lakója volt, a község területe 10590 ka-
taszteri holdat tett ki. Az év kétség kívül 

legjelentősebb eseménye a Báta-
szék-Dombóvár közti vasútvonal 
megnyitása volt, Bátaszék ezzel 
került fel a Magyar Királyság vas-
úti térképére. A hivatalos nevén 
„Báttaszék-Dombóvár-Zákány (Du-
na-Dráva) Vasút” Bátaszék-Dombó-
vár közti szakaszán – az egy héttel 
korábban megtartott „műtanrendőri 
bejárás” után – 1873. július 20-án 
indult meg a forgalom. A Borászati 
lapok 1873. évi számaiból tudjuk, 
hogy Bátaszéken májusban „nagy 
égi háború és felhőszakadás volt. Az 
esőviz a kövesdi dűlőben levő hidat 
egészen elsodorta; a villám két izben 

MÚLT-IDÔ

RAJZPÁLYÁZAT

Anno dacumál…

A magyar kultúra napját ünnepeljük janu-
ár 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey 
Ferenc 1823-ban – éppen 200 éve – ezen 
a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát 
Szatmárcsekén. Két évszázad múltán pe-
dig ma már minden idők egyik legfonto-
sabb magyar verse, Magyarország állami 
himnusza.

De vajon mennyire ismerjük a ma már 
kívülről fújt sorok történetét és eredeti tar-
talmát? Milyen üzenete volt a versnek a 
maga korában, és mit mond nekünk ma? 
A Himnusznak legalább kétszáz élete van. 
Mutassuk meg, mit jelent számunkra!

A Petőfi Sándor Művelődési Ház rajzpá-
lyázatot hirdet, amelyikre 
alkotni vágyó bátaszéki di-
ákok munkáit várjuk 10-től 
18 éves korig.

A pályázati feltételek:
– méret: A/4 vagy A/3
– technika: bármilyen szí-

nes technika (pasztell, fes-
tés, kollázs, zsírkréta…)

– a megjelenítendő téma: 
Kölcsey Ferenc Himnusz 
című alkotása 

– Az alkotásokat szegély 
(paszpartu) nélkül kérjük 
leadni!

– A pályamunkák hátoldalán kérjük fel-
tüntetni az alkotó nevét, életkorát, a felké-
szítője nevét!

A beadási határidő: 2023. január 20. 
A leadás helye: Petőfi Sándor Művelő-

dési Ház, Bátaszék, Szent István tér 7.
Az alkotók díjazása a jelentkezők szá-

mától függ, a legjobbnak értékelt pálya-
munkákat megjelentetjük a Cikádor újság 
hasábjain is. Általános iskolás és közép-
iskolás korcsoportban külön hirdetünk 
eredményt, és a legügyesebb alkotók aján-
dékot kapnak.

Jó munkát kívánunk mindenkinek!
Bátaszékért Marketing NKft.

Bátaszék Város Közoktatási, Közműve-
lődési és Műemlékvédelmi Közalapítvá-
nya a Bertók Dezső hagyaték gondozása 
érdekében felhívást tesz közzé. Bertók 
Dezső az 1950-es évektől a település 
szeretve tisztelt rajztanára volt. A képein 
Bátaszék és a környék ábrázolása jelenik 
meg.

Kérjük, aki bármilyen módon segíte-
ni, támogatni tudja a hagyatékot, legyen 
a segítségünkre! Pénzbeli támogatá-
sukat az alábbi számlaszámra várjuk: 
11746122-20001481.

Festményeit, vagy a képekről készült fo-
tókat, fényképeket, visszaemlékezéseket a 
könyvtárba juttassák el! A hagyaték a 2023. 
évben a Számvevőség épületében állandó 
kiállításként kerül elhelyezésre.

Köszönjük a segítő szándékukat! 
Sági Lajosné kuratóriumi elnök 

Felhívás
TÁMOGASSA BERTÓK DEZSŐ  

HAGYATÉKÁNAK A GONDOZÁSÁT!
A mi Himnuszunk

Nercz Ádám mozdonyvezetô, Gálosi József fûtô és 
a 375.1019 pályaszámú mozdony, az egyik utolsó, 

Magyarországon gyártott gôzmozdony.
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csapott le”, viszont „a szüret nálunk ki-
elégitő. Mind a vörös borunk mind a fe-
hér elég jó, de az előbbi kissé gyönge. (…) 
Mióta a Báttaszék – Zákányi vasút meg-
nyitott, nagyon megkönnyebbült a vidéki 
vevőkre nézve a közlekedés s ennél fogva 
reményeljük borunknak jobb keletét.” A 
Pesti Napló pedig arról tudósított, hogy 
szeptember elején Bátaszéken „20 ház 
és jelentékeny gabona- és takarmány-
készletek égtek el. Számos házi állaton 
kívül 2 ember is áldozatul esett. Az összes 
kár 34,289 frtra van becsülve, biztosítva 
csak három ház volt 1400 frttal.” (A he-
lyi Tűzoltótestület csak 10 évvel később 
alakult meg.)

 125 éve, 1898-ban „a magyar szabad-
ság hasadásának ötvenedik évfordulóját 
Bátaszék hazafias polgársága oly ünnepé-
lylyel ülte meg, mely harsány hangon hir-
deti, miként méltán megérdemli e község 
lakossága az igaz, a lelkes, a hazafias pol-
gárság díszes czimét. Az ünnepélyre való 
előkészületeket egy 25 tagból álló bizott-
ság – melynek még legszerényebb tagja 
is a magyar szabadság lánglelkü aposto-
lának bizonyult – tette meg.” – tudósított 
a Tolnamegyei Közlöny az 1848-as forra-
dalom 50. évfordulóján Bátaszéken tar-
tott megemlékezésről. A falu lakosságát 
a tervezett templomépítés is lázban tar-
totta, ebben az évben vásárolta meg az 
egyházközség a Teréziánumi Alaptól a 
mai templom helyén álló uradalmi épü-
leteket, amelyeket még ebben az évben 
le is bontottak. A megyei sajtóban élénk, 
leginkább elméleti vita zajlott arról, hogy 
a Bátaszék és Eszék között megépítendő 
vasútvonal inkább Pécs vagy Mohács felé 
haladjon. Pécs „vesztésre állt” a vitában, 
hiszen a Bátaszék-Pécs-Eszék nyomvonal 
nagyjából 50 km-rel hosszabb lett volna a 
Bátaszék-Mohács-Eszék nyomvonalnál – 
aztán az élet mégis másként alakult…

Ebben az évben, májusban kapott bel-
ügyminiszteri jóváhagyást a Bátaszéki 
Katholikus Legényegylet, míg szeptem-
berben a Bátaszéki r.k. Ifjúsági Önképző 
Kör működését engedélyezte a miniszter, 
de ebben az évben történtek meg a Laj-
vér-patak szabályozásának első lépései is.

100 éve, 1923-ban komoly havazással, 
erős hófúvással kezdődött az év, ami ja-
nuár végén a Bátaszék környéki vasútvo-
nalakon is komoly, napokig tartó fennaka-
dást okozott. A Magyar Gazdák Szemléje 
februári számában a „Közigazgatásunk 
területi beosztásának reformjáról” szóló 

cikkben Tolna vármegye kapcsán még azt 
olvashatjuk, hogy „a központi járás déli 
részéből s a völgységi járás egy részéből 
Bátaszék székhellyel új járást szerve-
zünk”, végül a reformnak ez a része nem 
valósult meg.

Ekkor már ismét élénk egyesületi élet 
zajlott Bátaszéken: a Dalárda tisztújító 
közgyűléséről tudósító cikk azt is megem-
líti, hogy 1923-ban még hatan éltek azok 
közül, „kik 1876 szept. 10én a dalárda 
bölcsőjénél álltak”. A fentebb már említett 
Legényegylet ebben az évben újjáalakult, 
lévén „az egylet 1915-ben, mivel minden 
rendes tagja a háborúban volt, kénytelen 
volt beszüntetni müködését”.

Az év talán legfontosabb eseménye 
Horthy Miklós kormányzó bátaszéki láto-
gatása volt 1923. április 27-én. Bátaszék 
vasúti csomópont-szerepéből adódóan a 
kormányzót szállító Turán vonat való-
jában háromszor is áthaladt a bátaszéki 
vasútállomáson, de ebből csupán egy volt 
protokolláris megállás, ekkor fogadta a 
kormányzó Bátaszék és a környék kö-
szöntését, rövid beszédet tartott és indult 
tovább Bajára. (Két évvel korábban, 1921 
októberében már tett Horthy egy hosszabb 
látogatást Bátaszéken, amikor a szerb 
megszállás alól felszabadult településeken 
tett körutazást.) 

Az év másik jelentős eseményére szep-
tember 23-án került sor, ekkor avatták fel 
a templomkertben álló első világháborús 

emlékművet. Az avatáson nem csupán a 
község és a megye elöljárói vettek részt, 
de Soós Károly altábornagy személyében 
maga a kormányzó is képviseltette magát. 
Az ünnepséget követő fogadáson Soós 
altábornagy arra kérte a bátaszékieket, 
„hogy ennek a mai napnak emlékére ál-
dozzanak minden évben [szeptember 23-
án] kegyelettel hőseiknek és erősítsék meg 
lelküket a jövő küzdelmeire”. 

75 éve, 1948 januárjában a komoly 
károkat okozó tiszai árvíz után árhul-
lám vonult le a Dunán is, amely elérte 
a Baja-Bátaszék közutat is, elsodorva a 
Fás-Dunahidat. A forgalom csak március 
végén indulhatott meg, miután a „bajai 
államépítészeti hivatal” a hidat helyreál-
lította. (Máshol sem rózsás a helyzet: az 
A Kerék című autós folyóirat összeállítása 
szerint a Bonyhád – Bátaszék közötti út 
„helyenként igen rossz állapotban” van.) 

Február-márciusban a hatóságok még 
egy utolsó lendülettel elzavartak ezerné-
hányszáz bátaszéki németet az „óhazába”; 
érkeztek a helyükre a Felvidékről elzavart 
magyarok. (A csehszlovák-magyar „ön-
kéntes lakosságcsere” csak 1948 nyará-
ra zárult le.) Ekkoriban az újságok talán 
legolvasottabb rovatai azok voltak, ahol 
segélyszervezeteken keresztül a még fog-
ságban lévő hadifoglyok, elhurcolt civilek 
üzenhettek haza, hogy élnek, jól vannak, 
melyik táborban vannak. Sok Bátaszékre 
címzett üzenetet is lehet találni a korabeli 
újságokban…

Áprilisban a Kisgazdapárt bátaszéki 
szervezete borversenyt hirdetett a helyi 
gazdáknak. „A bírálatra benyújtott 88 
borminta közül 11-et díjaztak. Első díjat 
Michéli Mihály, Egle Lajos, dr. István 
László és Garay János, második díjat Bo-
ronkay Zsigmond, Michéli Mihály, Lieb-
hauser József és Göbelt János nyertek.”

Az 1848-as forradalom centenáriumát 
országszerte megünnepelték, Bátaszéken 
ekkor épült meg a mai napig is álló em-
lékmű. Az avatóünnepségre megkésve, 
1948. június 13-án került sor; az ünnepi 
szónok Ortutay Gyula kultuszminiszter 
volt. „1848 pedagógusai és nagy politi-
kusai egyaránt az iskolaügy demokratikus 
rendezése, államosítása mellett foglaltak 
állást. Mi csak megvalósítjuk azt, amiről 
1848 pedagógusai álmodtak. (…) Iskolá-
inkban senki hitét veszély nem fogja fe-
nyegetni. Nem tervünk az, hogy a feleke-
zeti iskolák vagy szerzetes iskolák tanítóit, 
tanárait szétdobáljuk az országban. Ezek 

A Néphadsereg Mi-8 típusú helikoptere 
munka közben
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megmaradnak továbbra is iskoláikban és 
ott tanítják majd az ifjúságot az egysé-
ges, demokratikus szellemű tankönyvek-
ből. (…) Tiszteletben tartjuk a kötelező 
vallásoktatást. Nem kívánjuk azt, hogy a 
templom és az iskola ellenségesen nézzen 
egymásra.” – harsogta a miniszter úgy, 
hogy szeme sem rebbent, majd három 
nappal később az Országgyűlés jelentős 
többséggel elfogadta az 1948. évi XXXI-
II. törvénycikket „a nem állami iskolák 
fenntartásának az állam által való átvéte-
le” tárgyában…

50 éve, 1973 januárjától településünk 
a posta számára már nem csupán „Báta-
szék”, hanem „7140” is: ekkortól hasz-
nálatosak ugyanis a postaforgalomban az 
irányítószámok. Az év tavaszán helyha-
tósági, avagy ahogy akkoriban mondták: 
tanácsi választások voltak az országban. 
Április végén Bátaszéken is megalakult az 
52 főből álló új tanács, amely Hegedüs Já-
nost választotta tanácselnökké. A Pártélet 
című folyóirat 1973 decemberében afelett 
sajnálkozott – elrettentő példaként Báta-
széket megemlítve -, hogy hiába jó párt-
tag, meggyőződéses kommunista valaki, 
ha nem tudja akaratát még a családjában 
sem keresztülvinni, mert például a család 
ragaszkodik a meghalt nagymama, anyós, 
sógor egyházi temetéséhez: „Csakhogy a 
belső meggyőződés és a nyilvánosság előtt 
tanúsított magatartás nem választhatók el 
egymástól, még akkor sem, ha olyan év-
ezredek óta meggyökeresedett hagyomá-
nyokról van szó, mint a vallásos szertartá-
sok. A kommunistáknak le kell küzdeniük 
ezt a kényszerítő erőt önmagukban és csa-
ládi környezetükben is.”

A Tolna Megyei Népújság tudósításai-
ból tudjuk, hogy a Fémipari Szövetkezet 
ekkor évi nyolcmillió zsírzógombot gyár-
tott, hogy a Kádár- és Faipari Ktsz – hor-
dók mellett – 320 ezer pár papucstalpat is 
elkészített, túlnyomó többségét NSzK-beli 
exportra, vagy hogy szintén nyugatnémet 
exportra 15 ezer kempingszéket készített 
a Bátaszéki Építő- és Szerelőipari Szövet-
kezet. A Szekszárdi Szabó Szövetkezet 
bátaszéki varrodája is javarészt exportra 
termelt, a Szovjetuniótól Svájcig, Len-
gyelországtól Romániáig hordták a Báta-
széken készült kabátokat. 

Bátaszék gazdaságának legjelentősebb 
eseménye 1973-ban kétség kívül az új tég-
lagyár, a Bátaszéki Vázkerámia- és Cse-
répgyár megépülése, üzembe helyezése 
volt. A gyár – beleértve az üzemcsarnok 
és a bánya közötti szállítószalagot is – 28 
hónap alatt épült fel, a beruházás értéke 
450 millió – mai értéken nagyjából 30 
milliárd – forint volt. Az építkezés egyik 
leglátványosabb mozzanata az volt, ami-
kor júliusban, a szinte teljesen kész üzem-
csarnok tetejére a Magyar Néphadsereg 

helikoptere harmincegy, acéllemezekből 
összehegesztett szellőztető kéményt emelt 
fel. A gyár átadására – néhány havi próba-
üzem után – 1973. november 9-én került 
sor. Egyéb építkezés is volt Bátaszéken: 
ekkor épült fel a Takarékszövetkezet ma 
is használt irodaháza, de ekkor kapott asz-
faltburkolatot a macskakő helyett a Budai 
út és a Bezerédj utca is. 

Az Állami Déryné Színház, amelyet az-
zal a feladattal alapítottak 1951-ben, hogy 
a színházi kultúrát a kőszínházaktól távol 
eső településeken is terjessze, hét előadást 
tartott Bátaszéken. Ezen kívül több ne-
ves színművész is meglátogatta települé-
sünket önálló műsorával: Jancsó Adrienn 
színvonalas Petőfi-emlékműsorral, Kézdy 
György pedig egy Karinthy-esttel szóra-
koztatta a bátaszéki közönséget. 

Az ekkor tízéves gimnázium egy nyelvi 
laborral lett gazdagabb: „a nyelvi labo-
ratórium egy részét a TANÉRT Vállalat 
szállította, az oktatógépet Kappelmayer 
Mátyás matematika-fizika szakos tanár 
tervezte. Irányításával szerelték össze a 
gyerekek, akik gyakorlati foglalkozáson 

az elektronikai alapismereteket tanulják. 
Ugyancsak a tanulók végezték el a labo-
ratórium berendezését, a mintegy tíz kilo-
méter hosszúságú vezeték befűzését. (…) 
A munka nagyságának érzékeltetésére 
csak egy számot idézünk: a készülékeken 
körülbelül 50 000 forrasztást kellett elvé-
gezni. (…) A nyelvi laboratórium értékét 
egymillió forintra becsülik, ebből mintegy 
hatszázezer forint terheli a hivatalos költ-
ségvetést, a többi társadalmi összefogás 
eredménye.” – tudósított a Tolna Megyei 
Népújság.

Júliusban, a „Báttaszék-Dombóvár-Zá-
kány (Duna-Dráva) Vasút” átadásának 
századik évfordulója alkalmából külön-
leges Vasutasnapot ünnepelt Bátaszék. 

A megyei labdarúgó-bajnokságot nyert és NB/lll-ba jutott Bátaszéki VSK labdarúgócsapata. 
Álló sor balról jobbra: Tóth János edzô, Schmidt intézô, Aradi, Zágonyi, Micski,  

Tóth I., Topor, Holacsek, Makk és Kántor Jenô szakosztályvezetô.  
Alsó sor balról jobbra: Pomsár, Csicsó, Hollósi, Hurtony, Tóth II.

„Van szerencsénk a t.cz. közönségnek 
ezennel tudomására adni, hogy...”

A „Vázkerámia” – madártávlatból
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Az ünnepségen, melynek keretében az 
állomásépületben egy ideiglenes vas-
úttörténeti kiállítást is megnyitottak, a 
szónokok megemlékeztek a száz évvel 
azelőtti eseményekről, hogyan vált évek-
kel később Bátaszék vasúti csomóponttá, 
milyen eredményeket értek el a bátaszéki 
vasutasok. A MÁV Bátaszéken foglal-
koztatott 700 alkalmazottjából közel 400 
részesült valamely elismerésben; többsé-
gük, 345 fő a törzsgárdista elismerés va-
lamely fokozatát vagy pénzjutalmat ka-
pott. Az egyéb kitüntetésekben részesült 
48 vasutas közül hadd említsem meg név 
szerint Nercz Ádám mozdonyvezetőt, aki 
igazgatói dicséretben részesült és Gálosi 
József fűtőt, aki a Kiváló Dolgozó kitün-
tetést érdemelte ki. 

1973-ban súlyos veszteség érte Báta-
szék sportéletét: 47 éves korában elhunyt 
Novák István tanár, edző. Ismertségét-el-
ismertségét jól mutatja, hogy haláláról or-
szágos sportlapokban is megemlékeztek.  
A BVSK felnőtt futballcsapata megye-
bajnok lett, így a következő szezonban az 
NB III-ban játszott, szintén az NB III-ban 
játszottak a BVSK férfi és női kosárlabdá-
zói is. A megyei súlyemelő-bajnokságon 
Bátaszék 7 versenyzővel, míg a járási at-

létika-versenyeken 4 női és 14 férfi ver-
senyzővel képviseltette magát.

Egy 1973-ban megjelent, Bátaszék kör-
nyezeti szépségei bemutató cikkben szó 
esett az Orbán kápolna mellett álló vén 
tölgyről is, „melyről egy befúrásos pró-
bával a szakemberek nemrégiben állapí-

tották meg, hogy 360 éves”. Ha ez igaz 
– miért ne lehetne az? -, akkor akár úgy is 
kezdhettem volna ezen írást, hogy…

410 évvel ezelőtt, 1613 környékén 
az Orbán-hegyen kicsírázott egy makk, 
gyökeret eresztett a földbe egy molyhos 
tölgy-palánta…                        Regenspurger

Novák István a tanítványaival

GONDOZÁSI KÖZPONT

Karácsonyi ünnepség, élelmiszercsomag- 
osztás a rászorulóknak

A bátaszéki Gondozási Központ Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálata két év kiha-
gyás után ismét megtartotta karácsonyi 
ünnepségét december 13-án, a bátaszéki 
Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az 
összejövetelre 60 gyermek kapott meg-
hívást, további 62 csomagot pedig az ün-
nepségen kívül osztottunk ki azoknak a 
gyerekeknek, akik nem tudtak eljönni a 
rendezvényre. 

A fellépők között szerepeltek a bátaszé-
ki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és 
AMI mesemondói, Braun Noémi, Mátyás 
Míra, Lampek Zétény és Blága Barbara, 
akik egy-egy rövid mesével örvendez-
tették meg a közönséget. A gyermekek 
felkészítő tanára Lukácsné Maczkó Ma-
riann volt. Tanner Vilmos és Molnár Pál 
is közreműködött a délutánon, akik kará-
csony dalokkal készültek gitár- és hegedű-
kísérettel. A fellépőket követte egy tom-

bolasorsolás, ahol a messziről jövő Télapó 
segítette a szorgos manókat, hogy átadják 
a tartalmas csomagokat az ajándékokra 
váró gyerekeknek. Miután mindenki meg-
kapta a maga ajándékát, a szülőket egy 

„ruhabörzére” hívtuk, ahol szebbnél szebb 
gyermekruhákat válogathattak, közben a 
gyermekeknek pogácsával, zsíros kenyér-
rel és forró teával kedveskedtünk. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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Pályaorientációs nap 
az alsó tagozaton

2022. november 25-én iskolánkban pálya-
orientációs napot rendeztünk.

Az első osztály tanulói a közeli Bátme-
tall Kft.-hez látogattak el ezen a délelőt-
tön. Az üzemlátogatás során a gyerekek 
betekintést nyerhettek a különböző mű-
helyekben végzett munkafolyamatokba: 
megnézhették, hogy működik a présgép, 
a CNC esztergagép, hogyan készülnek a 
lánckesztyűk és kötények. Egy rövid vi-
deóval bemutatták nekik, mivel is foglal-
kozik a cég. A legérdekesebb rész mégis az 
volt, amikor a gyerekek felpróbálhatták az 
itt készült védőruhákat, illetve segíthettek 
a raktárosoknak az összekeveredett termé-
kek kiválogatásában. Köszönjük a finom 
csokit és a sok „kincset”, amit a diákok az 
üzemlátogatás közben zsákmányolhattak.

A 2. évfolyam a bátaszéki vasútállo-
másra látogatott el. A program előtt osz-
tályszinten beszélgettünk a gyerekekkel a 
vasútról, hogy milyen volt régen és most. 
Feladatokat oldottak meg (képkirakó, rejt-
vények) a témában. A német nemzetiségi 

osztály egy német dalt is megtanult a dé-
lelőtt során. Ezután kisétáltunk a vasútra, 
ahol a váróteremben Patonai Imréné Orsi 
várt minket. Röviden mesélt a bátaszéki 
vasútállomás történetéről. Ezután felszáll-
hattunk egy vonatra is, ahol újabb hasznos 
információt tudhattak meg a gyerekek a 
vasúti közlekedésről. Végül az irányítóto-

ronyba is felmehettünk, ahol a sínek váltá-
sát próbálhatták ki a gyerekek. Tartalmas 
és érdekes napot zárhattunk a program 
végeztével.

A 3. évfolyam a Brot pékségben vendé-
geskedhetett ezen a délelőttön. A legkoráb-
ban látogató osztálynak sikerült elcsípni a 
cukrászsütemények töltését, szeletelését, 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Bá-
tai Józsefnek és valamennyi fellépőnek a 
közreműködését, hogy készültek a rendez-
vényünkre, mind pedig az egyéni támoga-
tóinknak, a Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola és a Bátaszéki II. Géza Gimnázium 
diákjainak, akik játékokat, mesekönyve-
ket ajánlottak fel a nehéz körülmények 
között élő gyermekeknek. Nélkülük nem 
sikerült volna mosolyt csalni a sok kis-
gyermek arcára. Köszönjük a művelődési 
ház vezetőjének, hogy lehetőséget bizto-
sított az ünnepségünk megtartására, és az 
ott dolgozóknak a sok segítségét!

Az előző évek hányattatásai után meg-
változott helyszínen került sor a tartós élel-
miszercsomagok átadására. Új helyszínünk 
a korábbi tűzoltószertár volt, ahol mind a 
csomagok pakolását, mind az osztását lehe-
tővé tudtuk tenni. A december mindig sűrű 
a szolgálatunk életében. Általában a hónap 
közepén történő élelmiszerosztás koordi-
nálása hetek kemény feladata, sok ember 
összefogása, szervezett munkája. Az ese-
ményre 2022. december 21-én került sor. 
Az idei évben összesen 180 csomagot tud-
tak a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
dolgozói kiosztani az arra rászorulóknak. 
A csomag tartalmazott étolajat, sertészsírt, 
búzalisztet, rizst, tésztákat, szaloncukrot, 

kekszet, sűrített paradicsomot, szárazkol-
bászt, ételízesítőt, tyúkhúsleveskockát, 
konzerveket, burgonyát és hagymát is. Az 
idő előrehaladtával egyre több élelmiszer-
csomagot tudnánk osztani, azonban az 
anyagi keretek végesek, így igyekeztünk 
azokat felkutatni, akik a leginkább nem 
engedhetik meg az ünnepek közeledtével 
egy ilyen csomag megvásárlását. 2022-ben 
sem valósulhatott volna meg az élelmisze-
radomány osztása a lakossági felajánlások, 
a helyi és vidéki vállalkozók, a cégek anya-
gi hozzájárulása nélkül. Ezúton szeretnénk 

megköszönni a segítséget minden felaján-
lónak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a rá-
szoruló családoknak az életét egy teli sza-
tyor élelmiszerrel tudtuk megkönnyíteni. 

A családok nevében köszönetünket fe-
jezzük ki Hegedűs István helyi vállalko-
zónak, aki 25 helyi család és egyedülálló 
idős ember részére ajánlott fel egy köbmé-
ter tüzelőt, amelyiket házhoz is szállított, 
és mikuláscsomaggal ajándékozott meg 
160 kisgyermeket.

Köszönjük Makk Norbert séfnek a meg-
hirdetett pizzaértékesítésből befolyó ösz-
szeg felajánlását, amelyikből tartós élel-
miszert vásároltunk a nehéz helyzetben 
lévő családok megsegítésére. Az élelmi-
szert a jövő év elején a krízisben lévő csa-
ládok részére juttatjuk el. 

Köszönjük volt kollégáinknak, hogy se-
gítettek a csomagok összekészítésében! 

A családok nevében köszönjük a termé-
szetbeni és pénzbeli felajánlásokat!

Szeretnénk köszönetet mondani a BÁT-
KOM 2004 Kft. dolgozóinak a segítőkész 
munkájukért!

Köszönöm a kollégáimnak az egész 
éves lelkiismeretes és kitartó munkájukat! 

Eredményekben gazdag, békés 2022-es 
esztendőt kívánunk mindenkinek!

Mergl-Pécsi Edit szakmai vezetô

DOROTTYÁS HÍREK
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díszítését is. Nagyon ínycsiklandozó él-
mény volt számukra. Mivel koraiak vol-
tunk, így a kenyérkészítés lépéseit is láthat-
tuk: dagasztás, formázás, kelesztés, majd a 
sok-sok kenyér sütőbe tolása. 

Mind a három osztály megtekinthette 
a hatalmas sütő- illetve kelesztőkamrá-
kat is, majd részesei lehettek a frissen 
sült kenyér sütőből való kigurításának. A 
munkafolyamatok mellett megismerked-
hettek a különféle lisztekkel, gépekkel, 
alapanyagokkal, nemcsak a raktáron be-
lül, hanem a hűtőkamrában is. A gyere-
kek megkóstolhatták a sütéshez használt 
csokipasztillákat. A vendéglátás során a 
pékség üzletében is körülnézhettek. A be-
mutató végén a sokféle finomságból kós-
tolhattak is a gyerekek. 

A 4. évfolyamos osztályok a Bátaszéki 
Önkormányzati Tűzoltóságához látoga-
tott el. 

Betekintést nyerhettek a tanulók a tűz-
oltóság egy napjába, ahol megismerked-
hettek a laktanyával, a rádiós szobával, 
ahova a riasztást kapják, a felszerelésüket, 
eszközeiket is megtekinthették, felpróbál-
hatták, majd fel is mászhattak a tűzoltóau-
tóra, bekapcsolhatták a villogót és a sziré-
nát a gyerekek. Videón megnéztek egy 
vonulást is, majd a parancsnok ismertette, 
hogy mi a teendő tűz estén. Élményekkel, 
új ismeretekkel tértünk vissza az iskolába.

Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy 
a gyerekeknek ilyen élményekben lehetett 
részük! Alsós tanító nénik

Pályaorientációs nap 
a felsô tagozatosoknak

November 25-én tartottuk iskolánkban a 
pályaorientációs napot. Az első két órá-
ban a felső tagozatosoknak három kö-
zépiskola tartott előadást. A Déli ASzC 
Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Technikum, Szakképző Isko-
la, a Szekszárdi Garay János Gimnázium 
és a Tolna Megyei SZC Bezerédj István 
Technikum. Az előadásokat követően 
iskolánk diákjai különböző szakmákba 
„kóstolhattak bele”.

Az 5. évfolyamosok a méhészet, a méz-
készítés rejtelmeit láthatták, ahol Vörös 
Júlia és Kocsis Alíz mézeiből kóstolhat-
tak. Ezt követően Várdombon Várda Ti-
bor kádármesterhez, Bátaszéken a Mol-
nár Optikába, az Otthon Mixbe, Lőrincz 
Mártához a varrodába, illetve Mattenheim 
Rolandnál az autószerelő műhelybe láto-
gattak el. A 6. osztályosok Péterné Polt 

Zsuzsanna fodrásznál, az MO-Metal Kft. 
esztergályosánál, az Otthon Mixben jár-
tak, valamint közelebbről is megismer-
kedhettek az autószerelő szakmával. A 7. 
osztályosok Sümegi Zoltán asztalosmű-
helyében voltak, megnézték, hogy mivel 
is foglalkozik egy optometrista (Molnár 
Optika), a varrónő és egy hegesztő és cső-
szerelő (Sági Dávid). A 8. osztályosaink 
a pályaválasztás előtt állnak, ők most a 
fodrász, az esztergályos és az építőiparos 
szakmákat (Hellinger Építőipari Kft.) te-
kintették meg.

Ezúton is köszönjük a bátaszéki vál-
lalkozóknak, hogy fogadták iskolánk ta-
nulóit, valamint Gerencsér Jánosnak és 
Heringesné Erikának a pályaorientációs 
nap megszervezését.

Simonits Norbert igazgatóhelyettes 

Karácsonyi ünnep 
díjkiosztóval

December 21-én tartottuk meg a karácsonyi 
ünnepségünket, amelyiket az iskolánk kóru-
sa nyitott meg. A felsősök színvonalas mű-
sorát a 7. a osztály tanulóinak és felkészítő 
tanáruknak köszönhettük. Az ünnepség után 

a decemberben megrendezett tanulmányi 
versenyek eredményhirdetése következett. 
Tanulóink német nyelvből, matematikából, 
történelemből, helyesírásból, informatiká-
ból és angol idegen nyelvből mérték ösz-
sze tudásukat. Minden tantárgyból az első 
három helyezett oklevelet és jutalmakat 
kapott. Az eredményhirdetés után pedig a 
Bátaszéki Pedagógus Kórus énekelt a gye-
rekeknek. Köszönjük a közreműködésüket! 
A diákoknak pedig gratulálunk!

Simonits Norbert igazgatóhelyettes

Tanulmányi verseny eredménye
Német nyelv

5. évfolyam: 1. Heilmann Boldizsár, 2. 
Kiss Endre, 3. Zsikó Laura. 6. évfolyam: 
1. Hajdu Gerda, 2. Sági Bálint, 3. Fuchsz 
Kinga. 7. évfolyam: 1. Magyar Csenge 
Kata, 2. Kis Janka, 3 Stefán Dominik. 8. 
évfolyam: 1. Hegedüs Barbara, 2. Baricsa 
Szabolcs, 3. Babodi Viktor.

Matematika
5. évfolyam: 1. Heilmann Boldizsár, 2. 
Zsiga Bence, 3. Sallai Regina Anna. 6. év-
folyam: 1. Fekete Hédi, 2. Szabó Péter Jó-
zsef, 3. Mayer Anna. 7. évfolyam: 1. Stefán 
Dominik, 2. Hegedüs Zoltán Benjamin, 3 
Bali Levente. 8. évfolyam: 1. Sümegi Bo-
tond, 2. Gál Balázs, 3. Bálint Kinga.

Történelem
5. évfolyam: 1. Orosz Kristóf, 2. Papp 
Zalán, 3. Vörös Botond. 6. évfolyam: 
1. Liebhauser Áron, 2. Péter Mirella, 3. 
Hajdu Gerda. 7. évfolyam: 1. Kis Janka, 
2. Bali Levente, 3. Sárközi Brendon. 8. 
évfolyam: 1. Pongrácz Bálint, 2. Sümegi 
Botond, 3. Papp Dániel. 
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Helyesírás
5. évfolyam: 1. Sallai Regina, 2. Lovescher 
Emese, 3. Zsinkó Laura. 6. évfolyam: 1. 
Hajdu Gerda, 2. Balázs Száva, 3. Hegedűs 
Viktória. 7. évfolyam: 1. Sós Georgina, 2. 
Mézner Zsombor, 3. Kis Janka. 8. évfo-
lyam: 1. Gáll Zsóka, 2. Szarkali Fanni, 3. 
Csillag Nóra. 

Informatika
5. évfolyam: 1. Orosz Kristóf, 2. Gasz-
ner Ferenc, 3. Makk Máté. 6. évfolyam: 
1. Aradi Lázár, 2. Péter Mirella, 3. Péter 
Gábor. 7. évfolyam: 1. Bali Levente, 2. 
Kis Janka, 3. Pesti Sándor. 8. évfolyam: 
1. Lenger Marcell, 2. Sümegi Botond, 3. 
Szabó Réka. 

Angol nyelv
5. évfolyam: 1. Papp Zalán, 2. Ráti Áron, 
3. Orosz Kristóf. 6. évfolyam: 1. Ricza 
Ivett, 2. Kiss Annabella, 3. Jagicza Móni-
ka. 7. évfolyam: 1. Bali Levente, 2. Pesti 
Sándor, 3. Mézner Zsombor. 8. évfolyam: 
1. Hegedüs Barbara, 2. Papp Dániel, 3. 
Babodi Viktor.

A karácsonyi 
alsós tanulmányi 

versenyek eredményei
Minden tanév karácsonya előtt tanulmá-
nyi versenyt tartunk a harmadik és ne-
gyedik évfolyamosoknak matematikából, 
helyesírásból és német nyelvből. Az idén 
is meghirdettük a vállalkozó kedvű tanu-
lóknak a lehetőséget, amikor összemérhe-
tik tudásukat a velük egy évfolyamba járó 
diákokkal. A verseny során a nebulók a 
megszokottól eltérő, játékos, mégis agya-
fúrt feladatokon keresztül mutathatták 
meg a tudásukat. 

Minden egyes gyereknek gratulálunk, 
akik részt vettek a megmérettetésen, de 
mivel ez egy verseny volt, így itt is rang-
sorolni kellett a diákok munkáját, tudását.

Matematika: 
3. évfolyam: 1. Szentpál Zoé, 2. Szabó 
Hanna, 3. Vörös Anna, Ligeti Léda, Soós 
Marcell. 4. évfolyam: 1. Vas Nimród, Far-
kas Ada. 2. Parti Kenéz, Pesti Ábel, Laki 
Hanna. 3. Magyar Anna Andrea.

Helyesírás:
3. évfolyam: 1. Amrein Kristóf, 2. Ligeti 
Léda. 3. Vas Zsófia, Soós Marcell. 4. év-
folyam: 1. Laki Hanna, 2. Mayer Anna 
Andrea, 3. Parti Kenéz, Szabó Lili Panka. 

Német nyelv:
3. évfolyam: 1. Kubik Lili, 2. Janács 
György, Amrein Kristóf. 4. évfolyam: 1. 
Péter Vivien, 2. Parti Kenéz, Feigl Tibor.

Iskolánkból hat 4. osztályos tanuló ne-
vezett a Lotz János szövegértési és helyes-
írási versenyre.

Az iskolai fordulót november 24-én ír-
ták meg a gyerekek. Két tanuló teljesítmé-
nyével kiérdemelte a megyei fordulóban 
való részvételt: Parti Kenéz 4. a és Farkas 
Ada 4. b osztályos.                            B. T. I.

Mesemondó verseny
Az alsó tagozatos mesemondó versenyt 
november 22-én és 23-án szerveztük meg 
a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola diákjainak. Az idei évben a báta-
széki vállalkozó kedvű, mesét szerető diá-
kok sora kiegészült a pörbölyi tagintézmé-
nyünk tanulóival. 

A szervezők egyetlen egy kitételt tet-
tek a mese választására, hogy népmese 
legyen. Így az alkalmon részt vevők igen 
változatos ismert, vagy számukra ismeret-
len meséket hallgathattak meg.

Díjazottak: 
1. osztály: Tarjányi Luca, Süveges Nóra, 
Zoltán Ákos és Békési Georgina. 2. osz-
tály: Villányi Luca, Lassú Eszter. 3. osz-
tály: Nagy Csenge. 4. osztály: Pécsi Lau-
ra, Laki Hanna

Minden mesemondónak gratulálunk, és 
a tavaszi versenyünkre várjuk vissza őket!

B. T. I. és K. T. Zs.

Olvasási verseny
„Olvasni jó” 

Októbertől decemberig tartó olvasási ver-
senyt hirdettünk az alsó tagozatos kisdi-
ákoknak. A gyerekek a Keresztély Gyula 
Városi Könyvtár könyvajánlásaiból vá-
logathattak, amelyek külön évfolyamok-
nak készültek. Természetesen az ajánlott 
könyveken kívül bármit elolvashattak.

A legügyesebb olvasni szerető tanuló-
ink ezen időszak alatt 5-6 könyvet is el-
olvastak, hozzájuk ajánlásokat, csodaszép 
illusztrációkat készítettek.

„Olvasni jó” 
verseny díjazottjai: 

Mann Zamira (2. b), Stelcz Sára Panna (2. 
b), Sziebert Adelin (2 .b), Kanizsai Sanel 
(3. c), Farkas Ada (4. b), Fülöp Adél (4. b)

B. T. I. és K. T. Zs.

Mesterségek és munkák –
nemzetiségi projekt

Tizenharmadik éve, hogy a Bátaszéki 
Kanizsai Dorottya Általános Iskolában 
megrendezzük – a német nemzetiségi 
oktatásnak köszönhetően – a többhetes 
nemzetiségi projektet. Így történt ez 
idén is. A rendezvény címe Mesterségek 
és munkák volt. Az 5. c. osztály tanulói 
vettek részt a projektben, amelyiknek a 
záró rendezvénye december 9-én volt. 
A gyerekek német és magyar nyelven 
mutatták be azt, milyen is volt egy iga-
zi sváb lakodalom városunkban. Káldi 
Apaceller Veronika osztályfőnök és a 
németes munkaközösség többi tagja, 
Zeyerné Hermann Henriett tanárnő és 
Wittendorfer Ildikó pedagógus készítet-
te fel a gyerekeket az előadásra. A cél a 
bátaszéki hagyományok felelevenítése 
volt, a kikérőtől, a szomszédok meghí-

vásán túl a lakodalmi menüsor ismerte-
tésén át, a menyasszony öltöztetéséig, 
illetve az ifjú pár megajándékozásáig. A 
gyerekek gazdag ismeretekről árulkodó, 
dallal és tánccal kísért záróműsora nagy 
sikert aratott iskolatársaik körében is. 
A projekt alatt négy mesterséget – kék-
festő, fazekas, mézeskalácsos, kőfaragó 
– ismerhettek meg a nemzetiségi néme-
tes diákjaink, műhelylátogatás során 
maguk a mesterek mutatták be nekik 
szakmájuk szépségeit, jellemzőit, szak-
kifejezéseit. Az előadás után pedig kez-
dődött a karácsonyi vásár, ahol a szülők 
és a gyerekek közösen készített tárgya-
ikat árulták.

Zeyerné Hermann Henriette
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Mézes reggeli az iskolában
November 25-én, a pályaorientációs na-
pon az alsós és az ötödikes tanulók az 
iskola ebédlőjében egy mézes reggelin 
vehettek részt. A kóstolás előtt a támoga-
tók meséltek a méhekről, a mézkészítés 
rejtelmeiről, illetve megmutatták a mé-
hész munkaruháját. A gyerekek örömmel 
kóstolgatták a különféle fajtájú mézeket a 
tanítók által készített mézes falatokon. 

Az osztályok a mézkóstolás keretében 
dokumentumfilmet néztek meg a méhek 
életéről. Ezt követően egy feladatlapot ol-
dottak meg, amelyiken a filmmel kapcso-
latos rejtvények megfejtése volt a feladat, 
ezt nagy érdeklődéssel oldottak meg.

A kóstoláson részt vevő tanulók a fel-
kínált mézfajták közül, amelyek a repce, 
akác, hárs és galagonya voltak, az akác 
ízlett a legjobban. 

Alsós tanító nénik

FUTBALL
Kupagyôzelem

A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola II. korcsoportos focicsapata decem-
ber 16-án megnyerte a 34. Baktai Horfer 
Serleg Kupát, amelyet Szekszárdon, a 
Baka István Általános Iskola tornacsarno-
kában rendeztek meg.

Eredmények:
Bátaszék – Tolna, Wosinsky lányok 8 – 0

Bátaszék – Szekszárd, Baka 2 – 2
Bátaszék – Szekszárd, Garay 12 – 0

Bátaszék – Kakasd 5 – 0
A csapat tagjai: Soós Marcell, Verhás Pé-
ter, Janács György, Takács Nimród, Wág-
ner Balázs, Pesti Ábel, Demény Zsombor. 
A csapat legjobbjának Wágner Balázst vá-
lasztották. Csapatvezető: Antal Tibor.

JÁTÉKOS SPORTVERSENY
Diákolimpiát nyertek

A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános 
Iskolának főként a Pörbölyi Tagintéz-
ménybe járó gyerekekre épülő csapata 
megnyerte a játékos sportverseny diáko-
limpia városkörnyéki selejtezőjét, ame-
lyiket november 23-án rendeztek meg a 
Kalász János Városi Sportcsarnokban. 
Ezzel továbbjutottak a januári megyei 
döntőre, amelyiknek Szekszárd fog ott-
hont adni. A második helyen a tavalyi 
győztes őcsényiek, a harmadikon a ten-
geliciek végeztek, így ez a három gárda 
állhatott fel a dobogóra. De ott voltak a 
decsi iskolások is, akik a negyedik, a vár-

dombiak pedig az ötödik helyen végez-
tek. A győztes csapat felkészítője Antal 
Tibor testnevelőtanár volt.

MATEMATIKA
Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny
A Matematikában Tehetséges Gyerme-
kekért (MATEGYE) Alapítvány az idei 
tanévben is megrendezi a háromfordulós 
(iskolai, területi, országos) Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyt.  A verseny elsődle-
ges célja a matematika népszerűsítése. Az 
összeállított feladatsorokkal elsősorban a 
tanulók logikus gondolkodását kívánják 
mérni. Lehetőséget szeretnének biztosí-
tani arra, hogy az iskolák 2-12. osztályos 
tanulói összemérhessék matematikai tu-
dásukat. Az 1. forduló (iskolai) időpont-
ja: 2022. november 21. volt. Iskolánkból 
a második fordulóba – ami 2023. február 
17-én lesz – a felső tagozatból Heilmann 
Boldizsár, ötödik osztályos tanuló jutott. 
Az eredmények megtalálhatók a www.
mategye.hu oldalon.

A karácsonyi ünnepélyen matemati-
kából helyi versenyeredményeket hir-
dettünk ki. 5. évfolyamon 1. helyezett 
Heilmann Boldizsár, 2. helyezett Zsiga 
Bence, 3. helyezett Sallai Regina Anna 
lett. 6. évfolyamon 1. helyezett Fekete 
Hédi, 2. helyezett Szabó Péter József, 
3. helyezett Mayer Anna lett. 7. évfo-
lyamon 1. helyezett Stefán Dominik, 2. 
helyezett Hegedűs Zoltán Benjamin, 3. 
helyezett Bali Levente, és 8. évfolyamon 
1. helyezett Sümegi Botond, 2. helyezett 

Gál Balázs, 3. helyezett Bálint Kinga lett. 
Gratulálunk nekik!

Matematika munkaközösség

RAJZ
Babits Mihály illusz-

trációkészítô rajzverseny
A szekszárdi Babits Mihály Általános is-
kola minden tanévben megünnepli név-
adója születésnapját. A november 24-én 
rendezett Babits napon a megye iskolái-
ból beérkezett illusztrációkat kiállításon 
mutatták be. Az versenyen iskolánkból 
Hegyesi Dávid (5. c) második helyezést, 
Felkert Lara (5. b) és Bóta Gréta (6. b) 
harmadik helyezést értek el.

Az ünnepélyes díjátadóra Kocsis Alíz 
pedagógiai asszisztens kísérte el a gyere-
keket.
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2022. december 11-én gyomorbántalmak-
kal, fél szemmel indultunk neki Dunaha-
rasztinak a Magyar Látványtánc Sportszö-
vetség által rendezett „Szeretet kupára”. 
Az időjárás nem nekünk kedvezett, Száz-
halombattánál már sétálni is nehéz volt a 
szélviharban. Nem baj, szemtelenül foly-
tattuk utunkat. A helyszínt hamar megta-
láltuk, felmértük a terepet, és megkerestük 
az ügyeletes orvost. Nálunk semmi sem 
egyszerű. Viktoromnak kötőhártya-gyul-
ladása van, szinte semmit sem lát, a fé-
nyek bántják a szemét, annyira jó, hogy 
hatalmas reflektorokkal szemben kell tán-
colniuk. Vikesz a szólója miatt nem aggó-
dik, de a duó már veszélyben. Haladunk, 
az idővel szenvedünk, de készülünk. A 
fiúk mindent megtettek, a szólók helytáll-
tak, megfeleltek a szövetség által már elég 
magasra tett pontszámoknak. Pörögnek a 
produkciók, közeledik a duó. Aggódunk, 
izgulunk, izzadunk (nem a csarnokban 
mért hőfok miatt). Hibátlan előadás volt. 
A napunk lassan véget ért. Izgulunk, szo-

kásos bulihangulat az eredményhirdetésre 
várva. Talán azért is, hogy ne fázzanak a 
versenyzők. Hollósi Bence „Joker”-e első 
helyen, Szarkali Viktor „Shelby”-je máso-
dik lett, a BNMSZ duó arany minősítést 

szerzett. A verseny végén különdíjasokat 
jutalmaznak. Örömmel hallgattuk, mi-
kor Bence neve is megemlítésre került. 
Büszke vagyok, hogy a fiúk ilyen ko-
reográfiákat hoztak össze, és ilyen sikeres 
eredményeket értek el. Hatalmas gratula 
nekik, főleg úgy, hogy egyik vidéken dol-
gozik, másik még suliba jár, így a pénteki 
edzéseket nem mindig tudták összehozni. 
Volt még egy szabad időpont a művház-
ban. Sajnos úgy hozta az élet, hogy ezt 
a napot olyan egyesület kapta meg, aki-
nek saját háza van, és minket sem tűrtek 
meg maguk mellett. A sors fintora, hogy 
nekik csak két napot engedélyezett fűte-
ni az egyesületi vezető. Ezek után szép 
volt fiúk! Ezúton szeretném megköszönni 
Varjas Zoltánnak, hogy erre a napra meg-
kaphattuk a BSE kisbuszát, hatalmas se-
gítség volt. Szabó János (Kopasz), minden 
elismerésem, hogy velünk tartottál ezen a 
napon, és épségben leszállítottál minket. 

Remélem, a 2023-as évben visszatérhe-
tünk a versenyszezonba!                      Eszti

Vizsgaeredmények
Az őszi érettségi vizsgaidőszakban az 
emelt szintű vizsgán elért szép eredmé-
nyével sikerült a középfokú nyelvvizsgát 
megszerezniük angol nyelvből a követ-
kező tanulóinknak: Appl Zsóka, Borsicz-
ky Ádám, Fekete András, Lehelvári Dá-
niel, Mátrai Csenge, Sárközi Dominik, 
Schmidt Anett, Szabó Kinga, Varjas Kata, 
Vörös Vanessza, német nyelvből pedig 
Vaszari Csanád 12. A osztályos tanulók-
nak. Sikeres középfokú német nyelvvizs-
gát tett: Fodermayer Anna (12. A), Frey 
Mátyás (12. B), Laurinyecz Balázs (11. 
B), Lukács Dorottya (12. B), Papp Jázmin 
(12. B), Varga Zsombor (12. A), Zalavári 
Fanni (12. B). Csötönyi Borbála (12. A) 
angol nyelvből pedig felsőfokú nyelvvizs-
gát szerzett.

Az Implom József Középiskolás He-
lyesírási Verseny megyei fordulóján a 
gimnáziumok kategóriájában Bihercz Pet-
ra (11. B) az 5. helyen végzett.

Pályaorientáció – nyílt nap
November 29-én pályaorientációs napot 
tartottunk a felsőbb évfolyamos tanuló-

ink számára. Ez alkalommal a Pécsi Tu-
dományegyetem, a Bajai Eötvös József 
Főiskola és a Szekszárdi Szakképzési 
Centrum oktatói és diákjai látogattak el 
iskolánkba, előadások és kötetlen be-
szélgetések során ismertetve az intéz-
ményeik által nyújtott lehetőségeket. 
December 9-én rendeztük meg nyílt 
napunkat, amelyikre szép számmal ér-
keztek az érdeklődő tanulók és szüleik 
a környező településekről és Bátaszék-
ről. Az igazgatói tájékoztatót követően 
óralátogatásokra is lehetőségük volt a 
vendégeknek.

Fiatalok a városért –  
polgármesteri fogadás

December 8-án került sor a Polgármesteri 
Hivatal dísztermében az immár hagyo-
mányos polgármesteri fogadásra, ahol dr. 
Bozsolik Róbert polgármester úr köszön-
tötte azokat a fiatalokat, akik tehetségük-
kel, teljesítményükkel hozzájárultak váro-
sunk hírnevének öregbítéséhez. A II. Géza 
Gimnáziumból hét tanuló kapott meghí-
vást a fogadásra a 12. A és B osztályból: 
Csötönyi Borbála, Géringer Kincső, Mol-

nár Verona, Papp Jázmin, Szabó Bence, 
Szabó Kinga és Varjas Kata.

Adventi hangulatban
Az ünnepvárás jegyében december 15-
én délután 83 tanuló Pécsre, az adventi 
vásárba látogatott Bankó Boglárka, Pulai 
Erzsébet, Soós Mária és Szélig Ágnes ta-
nárnők kíséretében. A 7. A osztályosok a 
zánkai Erzsébet-táborban töltöttek három 
napot (a tantestületből velük tartott Aradi 
Nikolett, Bankó Boglárka, Nyitrai Laura 
és Romhányi Vid), ahol adventi-karácso-
nyi hangulatot idéző programokban vehet-
tek részt (korcsolyázás, lézerharc stb.).

Az év utolsó tanítási napja az iskolai 
karácsonyi műsor megtekintésével zárult. 
A legkisebb diákjaink, a 7. A osztályosok 
zenés-prózai produkciója karácsonyi pil-
lanatképeket villantott fel a történelem 
különböző korszakaiból, megidézve ural-
kodókat, tudósokat, valamint fronton har-
coló katonákat. Ezzel az ünnepi összeál-
lítással, amelyik Bankó Boglárka tanárnő 
és osztálya munkáját dicséri, kívántunk 
egymásnak szép ünnepeket, jó pihenést a 
téli szünidőre.                          Prantner Béla

HÍREK AZ UTCÁBÓL

GÉZÁS HÍREK

Siker a magyar látványtáncversenyen
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„Adventus Domini” – az Úr eljövete-
le. Szent várakozás ez, ami megelőzi a 
Messiás, a Megváltó érkezését. Vára-
kozunk négy héten át azért, hogy ka-
rácsony titka megérlelődjön bennünk, 
hogy méltó módon tudjuk befogadni a 
kisgyermekként közénk érkező Istent, 
az Élet Urát. 

Az irgalmasság gyakorlása, a rászorulók 
segítése különösen fontos ilyenkor, a tél 
kezdetén. A Katolikus Karitász az idén is 
sokat tett ennek érdekében a hívek segít-
ségével.

A karácsonyi szárazélelmiszer-gyűjtés 
eredményeként 25 csomagot tudtunk össze-
állítani és kiadni a rászoruló családoknak.

Az Adventi forgatag elnevezésű városi 
rendezvényre húszan sütöttünk süteményt 
Karitász tagok és a hívek együttesen, 
amelynek a felajánlott bevételeit ugyan-
csak a rászorulók megsegítésére tudtuk 
fordítani.  Az ott kapott felajánlások ösz-
szege 79.310 forint volt. A gimnázium 
épületében is volt közös sütés, amelyen 10 
önkéntesünk vett részt, és sikerült gimn-
azista gyerekeket is bevonni a munkába. 
Itt aprósüteményből közel 600 db készült.

A süteménycsomagok nagy ré-
sze a Szivárvány Idősek Otthonába és 
az Idősek Napközi Otthonába került, 
emellett 20 idős embernek tudtunk ki-
sebb süteménycsomagot ajándékozni. 
A Karitász pécsi központjától is kaptunk 
100.000 Ft-ot. A kapott pénzből kiegé-
szítettük a szárazélelem-csomagokat, 
felhasználtuk a sütemény-alapanyagok 

vásárlásához, illetve a rászorulóknak tü-
zelőanyagot is tudtunk vásárolni.

Nagyon örülünk annak, hogy házi süte-
ménnyel meg tudtuk lepni az idős és egye-
dülálló embereket karácsony ünnepe előtt. 

Ezúton is köszönjük minden adakozó-
nak és közreműködőnek a segítségét!

Szent II. János Pál Pápa Karitász Cso-
port – Sümeginé Bátai Margit

Az ünnepre hangolódás az idei évben 
mintha nehezebben ment volna a hétköz-
napokban. Bár az üzletek forgatagában 
már november elején megkezdődik a ka-
rácsony, mégis nehezebben érkezett meg: 
a mindennapi teendők és gondok egyre 
növekvő sokasága mellett nehezebb rá-
hangolódni, felkészíteni magunkat belül is 
az eljövetelre, ünneplő ruhánkat bensőnk-
re is felhúzva átélni azt, amit megélünk. 
Fontos momentumai ennek az „öltözkö-

désnek” az adventi roraték, amelyekre az 
idén csütörtökönként került sor forró tea 
és kalács kíséretében. Hideg, nyirkos, sö-
tét hajnalokon, mikor még a mise végezté-
vel is mintha éjszaka lenne, mégis sokan 
engedtünk a hívó szónak, csalogató, pislá-
koló gyertyalángnyi reménységben bízva: 
ott és akkor megtaláljuk a megnyugvást. 

„Igaz, elhagytalak egy röpke pillanatra, 
de most nagy irgalommal visszafogadlak. 
Amikor haragom fölgerjedt, egy pillanat-
ra elrejtettem előled arcomat. De most 
örökre szóló irgalommal megkönyörülök 
rajtad. Az Úr mondja ezt, a te Megváltód.” 
(Iz 54,7-10)

A helyi kórusok és az Ifjúsági Fúvó-
szenekar templomi hangversenye igazán 
méltó állomása az adventi készületnek, 
lelkünk öltözékének elengedhetetlen ré-
sze.                                                            SJ

A Gondozási Központ Idősek Klubjának 
vendége volt decemberben Váci György-
né Terike, mézeskalács-készítő. A kará-
csonyra hangolódva az érdeklődők bete-
kintést nyerhettek a mézeskalács-díszítés 
rejtelmeibe, amit mindenki ki is próbálha-
tott, majd az elkészített mézeskalácsokat 
haza is vihette.

Helyi vállalkozók jóvoltából időseink 
részére karácsonyi csomaggal tudtunk 
kedveskedni. Ezúton is köszönjük Hege-

dűs István, Péter Gábor, Mészáros Vil-
mosné, Michéli Jánosné, Vörös Balázs 
és Selyem Ferenc támogatását, amelyik 
révén az időseink karácsonyát szebbé va-
rázsolhattuk.

Köszönjük az önkénteseink – Sági La-
josné Ica, Czebe Jánosné Margit néni, Fe-
kete Zoltán, dr. Nyúl Viktor atya és Csu-
kor Árpád – valamint a támogatóink egész 
éves munkáját, segítségét, amit az elmúlt 
évben a Gondozási Központ Nappali In-

tézmény idősei számára nyújtottak. Hálá-
val gondolunk a Katolikus Karitasz tagja-
ira. Köszönettel tartozunk dr. Kostyálné 
dr. Kovács Klára egész éves munkájáért, 
amelyet az időseink egészsége érdekében 
végzett.

A Nappali Intézmény valamennyi dol-
gozója nevében a bátaszéki időseknek és 
a város lakóinak egészségben, szeretetben 
gazdag, boldog új évet kívánunk! 

Kis Szilvia szakmai vezetô

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

SZÉPKOR

Advent

Készülôdtünk az ünnepre



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

152023. JANUÁR 13.

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

REJTVÉNY

Előző havi helyes megfejtésünk: „Karácsonykor a bejgli kötelező, a rokonság opcionális.” Decemberi nyertesünk: Sáfár István 
(Bátaszék, Hegyalja u.), akinek gratulálunk! Nyereményét – a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. jóvoltából – személyesen 
veheti át a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! Beküldési 
határidő: 2023. január 25. 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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VEGYJELE

EMELKEDIK
A VÍZSZINT

NAGY TESTŰ
PAPAGÁJFAJ

KACS
KÖZEPE!

HÚZ
A

MEGFEJTÉS
MÁSODIK

RÉSZE

MEGLEHET

ARRA-
FELE! LELKESÍTŐ

NEWTON

KIBORÍTJA

TÉLI HÓNAP
RÖVIDEN

ANYAGMENY-
NYISÉG ME.

JELE

KITŰZÖTT
ELHATÁ-
ROZÁS

SZÓTŐ

NEW YORK-I
BASEBALL-

CSAPAT
ECSET
ELEJE!

HOSSZÚ-
NYAKÚ
ÁLLAT

ITAL,
TRÉFÁS
SZÓVAL

PITE-
SZELET!

RAJONGÓ
KERESKEDIK

RÓMAI
EGYES

JURTA

ELNEVEZÉS
KIEGÉ-
SZÍTÉSE

GRAMM

INDO-
EURÓPAI
NYELV

JUGOSZLÁV
LÉGITÁRSA-
SÁG VOLT

BÓR
VEGYJELE

PESTI
TELEPÜLÉS

KÍNLÓDÁS

TÜNDÉR ...;
SZABÓ MAG-
DA REGÉNYE

FRANCIA
VÁROS

SZÉGYEN-
KEZIK

EMÉSZTŐ-
NEDV

HAJÓFAR

BÁMUL

FEJÉVEL
BICCENT
TISZTELT

CÍMZETT R.
JOULE

FRANCIA-
BELGA
FOLYÓ
ZENE-

DARAB!

ROST-
NÖVÉNY

KOBALT
VEGYJELE

TENGERSZEM

ELVÉGRE

GALIBA

NITROGÉN

ANYÓ

VALAMINT

FELKIÁLTÓ-
JEL

NAGYON
FINOM L !
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GYÁSZHÍR

Nálunk a látás megfizethetô!

SZÜLETÉSEK

Morvai Sándor 11.21.
Bódai András 12.07.
Sági Milán 12.11.
Csonka Nolen 12.14.
Lovescher Noé 12.14.
Csipán Norbert 12.14.

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

7140 Bátaszék, Budai u. 19.

www.molnaroptika.hu

Lásson tisztán 2023-ban is!

Látásvizsgálati idôpontkérés:

online: www.molnaroptika.hu
06-74/492-451 • 06-30/477-1501

Molnár Réka
optometrista és kontaktológus

Molnár Péter 
látszerész mester

Tresz István Józsefné Tóth Mária 1952
Györe Pál 1934
Molnár Gyula 1961
Bojás Miklós 1947
Horváth Antal Mártonné Béda Anna Mária 1940
Horváth Antal Márton 1935
Horváth Jánosné Schmidt Margit 1940
Kismődi Béla 1942
Sárosi László 1957
Streit Antalné Schaáb Mária 1936

2023-BAN IS KEDVEZMÉNNYEL 
HIRDETHET!

Várjuk hirdetők jelentkezését a 
Cikádor újság hasábjaira!
Érdeklődjön szerkesztő sé-
günkben: Bátaszék,  
Szent István tér 7., vagy 
a 74/493-690-es telefonszámon!

1

2022. SZEPTEMBER 1.
Keressen bennünket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 

Múlt-időMúlt-idő
Anyakönyv – mesekönyv? 
Anyakönyv – mesekönyv? (1. rész)(1. rész)
}}    3. oldal3. oldal
Polgároknak  Polgároknak  
a polgárőrségrőla polgárőrségről
Tevékeny és élményekkel 
Tevékeny és élményekkel teli időszakon vagyunk túl
teli időszakon vagyunk túl}}    4. oldal4. oldal

Védőnői SzolgálatVédőnői Szolgálat
Tájékoztatás a HPV elleni 
Tájékoztatás a HPV elleni térítésmentes oltásról
térítésmentes oltásról
}}  55. oldal. oldal
Hírek az UtcábólHírek az Utcából
Családi nap és  Családi nap és  
tábormámortábormámor
}}    12. oldal12. oldal

INGYENES

XXXII. évfolyam 8. szám2022. SZEPTEMBER 1.
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2022. OKTÓBER 1. Keressen bennünket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 

Testvértelepülési  Testvértelepülési  
kapcsolatokkapcsolatok
ÉvfordulókÉvfordulók
}}    3. oldal3. oldal
A zene szabadságaA zene szabadsága
Cziffra 100Cziffra 100
}}    5. oldal5. oldal
BátaszékértBátaszékért
Harangláb a dolinai haranggal
Harangláb a dolinai haranggal}}  66. oldal. oldal

Könyvbarát KlubKönyvbarát Klub
Új élményekkel gazdagodtunk
Új élményekkel gazdagodtunk}}    8. oldal8. oldal

SzépkorSzépkor
Idősek világnapjaIdősek világnapja
}}    12. oldal12. oldal

INGYENES

XXXII. évfolyam 9. szám2022. OKTÓBER 1.
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2022. NOVEMBER 1.

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

Emlékezzünk!
Emlékezzünk!

Székely Albert
Székely Albert

}}    2. oldal2. oldal

Múlt-időMúlt-idő
November 28., te...
November 28., te...

}}    5. oldal5. oldal

Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete

Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete

Kádártalálkozó az Iparosban
Kádártalálkozó az Iparosban

}}  7.7. oldal oldal

Dorottyás hírek
Dorottyás hírek

Erdők heteErdők hete

}}    11. oldal11. oldal

INGYENES
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Sikerekben gazdag, balesetmentes új évet kíván:
Gerhát János iskolavezető! „GOLD CAR” Autósiskola

www.goldcarautosiskola.huwww.goldcarautosiskola.hu


