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Diószeginé Halász Orsolya, a Helyi Esé-
lyegyenlőségi Fórum képviselője vezette 
le azt a tanácskozást, ahol újratárgyalták 
és megalkották a következő 5 évre szóló 
esélyegyenlőség előmozdítását támo-
gató intézkedési tervet.

A meghívott önkormányzati képvi-
selők közül egyedül Molnár Péter volt 
jelen, valamint a Gondozási Központ, 
a Városi Könyvtár és a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház képviselői mellett a 
Roma Önkormányzat elnöke, Horváth 
Elekné, valamint a helyi gimnázium 
képviselője egyeztettek.

A parázs vitákat követően igyekeztek 
a felek konszenzusra jutni, és – az előzőek-
ben már megvalósult elemeket kivéve – a 
bizonytalan tételeket megvitatva, és új pon-
tokat felvéve elfogadásra került a terv, ami 
a képviselőtestület elé kerül.

A véleményeket összehangolva meg-
állapítható, hogy egyre többen vannak a 
településünkön, akik mélyszegénységben 
élnek, és ahogyan régebben jellemzően a 

roma családok tagjait érintette a probléma, 
addig 2022-ben az ő számuk elenyésző, és 
leginkább a magyar családok mindennapi 
megélhetése vált bizonytalanná.

Az intézkedési terv tartalmazza az egész-
ségügyi felmérések minél szélesebb körben 
való elvégzését, és a nők esélyegyenlősé-
gének elősegítésére javasolt feladatokat, 
de kiemelten hangsúlyos probléma a csalá-
don belüli erőszak kérdése is. A Gondozási 
Központ, az önkormányzat és a rendőrség 
is érintett, illetve intézkedhet ezekben az 
ügyekben. Ehhez mindenképpen összehan-

golt munka szükséges, amellyel kapcsolat-
ban a közeljövőben egyeztetnek az érintet-
tek. Az idősek gondozása, támogatása is 
mindenképpen fontos eleme a Helyi Esé-

lyegyenlőségi Programnak. Az elmúlt 
időszakban sikerült néhány eszközt be-
szerezni az idősek nappali ellátását szol-
gáló intézménybe, megkönnyítve ezzel 
a mindennapi ellátást, de még mindig a 
legnagyobb segítség egy új épület meg-
valósulása volna.

A felnőttképzés nehézkes, pedig fon-
tos lenne azok számára, akik 6 vagy 
8 osztályt végeztek csak el. Akár egy 
gépjárművezetői jogosítvány megszer-

zése, egy szakma elsajátítása munkale-
hetőséget ad a hátrányos helyzetben élők 
számára. A szakmai képzések ingyenesek, 
sőt olyan lehetőség is van, hogy a szak-
képzést vállalóknak fizetést is adnak a ta-
nulmányaik végzése alatt.

Az, aki úgy érzi, hogy segítségre van 
szüksége, a Gondozási Központ és az ön-
kormányzat munkatársait keresse!          ok

A Bátaszéki Székelyek Baráti Köre egy 
tartalmas és szép hetet töltött el Erdélyben 
és Bukovinában. Meglátogattuk testvér-
településünket, Ditrót, ahol szíves fogad-
tatásban volt részünk. Megtekintettük az 
Erdők Házát és a gyönyörű templomukat. 
Részt vettünk a szüreti felvonuláson, és 
előadhattuk a két részből álló műsorun-
kat az érdeklődőknek, amelyikben a Ha-
zatérés és a Bukovinai keresztelő című 
koreográfiáinkat láthatták. A következő 
néhány napban Bukovinában megláto-
gattuk az „5 falut”, ahol a temetőkben 
serénykedtünk, és megemlékeztünk a ha-
lottainkról. A templomokba is bejutottunk, 
majd Józseffalván sétálva kerestük-kutat-
tuk az ősök házainak lehetséges helyét. 
A suchevicai kolostort, a radóci piacot, 
a Békás-szorost és a Gyilkos-tavat sem 
hagyhattuk ki, miközben utunkat folytat-
tuk Madéfalvára. Itt szintén nagyon vártak 
minket, ami nagy öröm volt számunkra. 
Csíkszeredában megtekintettük a gyönyö-

rű Makovecz-templomot, Csíksomlyó-
ban imádkoztunk a Szűzanyához, majd a 
Csíki Sörgyár látogatása után a madéfal-
vi közönségnek is előadtuk műsorunkat. 
Hazafelé megkoszorúztuk a madéfalvi 
emlékművet, és megálltunk Tamási Áron 
sírjánál, ahol a 125 éve született íróra em-
lékeztünk.

Köszönjük a támogatást a Magyar Ál-
lamnak! Kirándulásunk csak ezzel a segít-
séggel jöhetett létre! A Csoóri Sándor Alap 
támogatta utunkat CSSP- NEPTANC-MO-  
2021-0080 számú pályázatunkkal. Tánc-

tábor a Székely Unokák Tánccsoport és a 
ditrói Őszirózsa táncegyüttes közös tanul-
mányútján 800 000 Ft.

A Nemzeti Együttműködési Alap Civil 
szervezetek működésének biztosítására 
vagy szakmai programjának megvalósítá-
sára és működésének biztosítására fordít-
ható összevont támogatásból is támogatott 
minket a NEAO-KP-1-2022/6-000476 
számú pályázatunkkal.

Utazás Bukovinába az „5 falu” temető-
jének és templomkertjeinek rendbetételé-
re, V. Józseffalvi búcsú költségeire; nép-
viselet vásárlása, készíttetése; a bátaszéki 
Székelyek Házának rezsi és bérköltségei-
re; 3 120 000 Ft.

November 11-én, pénteken, 17:30-tól 
Székely Albertre emlékeztük a temetőben, 
majd 18 órától a Székelyek Házában. Utá-
na a „Székely Gasztro” keretében a Ma-
défalván tanult hagymás rostélyossal pró-
bálkoztunk meg nagy sikerrel, mert mind 
elfogyott.                       Molnár Réka és Péter

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

BÁTASZÉKI SZÉKELYEK BARÁTI KÖRE

Esélyegyenlôségi fórum a Városházán

Bukovinában jártunk



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

32022. DECEMBER 2.

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

Október 29-én megtartotta szokásos évi 
taggyűlését az egyesületünk. Az elnöki, a 
pénzügyi és ellenőrző bizottsági beszámo-
lót követően aktuális információkról esett 
szó a közeljövőt illetően. Sajnos tudomá-
sul kellett vennie a tagságnak egy vezető-
ségi tag, Jozip Edit lemondását a pénztá-
rosi teendőkről. A programon egy tánccal 
fellépett a Heimat Tánccsoport is, majd az 
este zárásaként egy pörköltet fogyasztha-
tott el a tagság.

A lassan a régi kerékvágásba vissz-
azökkenő létünknek immár két évtize-
de része a november 11-i Márton-nap 
megünneplése, amelyet igazán ünnepivé 
tett az Ifjúsági Fúvószenekar szereplése. 
Idén először a városi óvoda és a helyi 
németség közös szervezésében zajlott a 
lampionos felvonulás és a térzene, majd 
zsíros kenyér és tea várta a résztvevő-
ket. A zenészeket a Német Házban láttuk 
vendégül.

November 19-én egyesületi kiránduláson 
vehetett részt a tagság Pécsett. A program 
a következő volt: a püspöki palota meglá-
togatása a mediterrán kertjében lévő titkos 
alagúttal, pincével, a kincstár, a Dzsámi és 
a székesegyház toronymászással. 

Ugyanezen a napon a Heimat Tánccso-
port minősítőn vett részt, amelyikről egy 
táncos, Skorday Lilla készített beszámolót:

„Ificsapatunk minősülni volt Budapes-
ten a DNG Német Nemzetiségi Gimnázi-
umának tornacsarnokában, a Landesrat 
szervezésében megrendezett ifjúsági és 
felnőtt néptánc versenyen. 

Bár nem igazán vertük nagydobra, hogy 
ismét egy ilyen nagy volumenű megmérette-
tésre készítjük fel a fiatalokat, a srácoknak 
ettől függetlenül rengeteg munkájuk van 
ebben a 20 perces produkcióban, melyben 
vegyesen bukkannak fel bátaszéki népda-
lok/feldolgozások párbeszéd formájában, 
és természetesen a lendületes és látványos 
Glöckner-repertoár egyes számai. 

Az öttagú zsűri nagyon korrekt értéke-
lést adott minden csoportról az adott ve-
zetőknek, felkészítőknek, és a listán utol-
sóként szerepelve már tűkön ülve vártuk, 
hogy milyen jó tanácsokkal, építő jellegű 
kritikával tudnak ellátni minket az ítészek 

NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET 

Taggyûlés, Márton-nap, kirándulás, minôsítô

Áldott, békés karácsonyi, Áldott, békés karácsonyi, 
ünnepeket, és egészségben ünnepeket, és egészségben 

gazdag, boldog új esztendőt gazdag, boldog új esztendőt 
kíván mindenkinek a kíván mindenkinek a 

Bátaszéki Székelyek Baráti Körének elnöksége!Bátaszéki Székelyek Baráti Körének elnöksége!
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azon tagjai, akik hárman vállaltak szere-
pet a produkciók táncos részeinek elem-
zésében...de csak elképedő tekintetekkel 
és visszajelzésekkel találtuk magunkat 
szemben. Ugyanis, mint kiderült, ezek a 
gyerekek már most olyan tánctechnikai tu-
dással rendelkeznek, ami rengeteg felnőtt, 
rutinos táncosból hiányzik. 

Mi ezzel tisztában vagyunk, gyakran 
meg is beszéljük ezt velük, mert számunk-
ra az a fontos, hogy elsősorban táncolni 
tanuljanak meg a fiatalok, ne csak ellépe-
getni a koreográfiákat, hiszen ha a táncot 
egyszer abba is hagyják, az itt megtanult 
dolgokat máshol még kamatoztatni tudják.

Ez a mi módszertanunk.
Hogy hitelessé tegyük az előzőeket, 

hadd idézzük Mausz Mihály értékelésé-

ből a záró gondolatot, miszerint: „jó tán-
cos alapokkal rendelkeznek, látszik, hogy 
megtanítottátok őket táncolni”. Kiemelték 
a két fiút, hogy milyen ügyesek, de milyen 
kár, hogy csak ketten vannak..., becsüljük 
meg őket. Sosem tettünk másképp, mert 
tudjuk, mi a mérce, és ezt a mércét mind-
egyikük megugorja, vagy igyekszik megu-
gorni, és ezért sosem leszünk elég hálásak.

Ez a mienk, mi ezt őrizzük, számunkra a 
hagyomány ebben az örökségben rejtőzik. 
A bátaszéki svábság kultúrája ettől színes. 
Ettől a dúsgazdag és élénk örökségtől, 
amit János bácsi ránk hagyott.

Szeretnénk megköszönni a szülőknek, 
hogy támogatnak minket, Auth Kriszti-
ánnak, aki ismét segítségünkre volt nagy-
szerű harmonikajátékával – bár azért azt 

elmondták a zsűrik, hogy lassíthatnál a 
tempón…, nem mintha a gyerekek nem 
tudnának követni, de azért na. Végül, de 
nem utolsó sorban pedig hatalmas nagy 
köszönet jár neked, Gabi (néni), hogy 
minden erőddel és minden áron csak fel-
jebb tolod ezt a pici csapatot. Határ a 
csillagos ég, és úgy tűnik, hogy valamit 
nagyon jól csinálsz. 

Köszönjük a Landesratnak a lehetősé-
get, nekünk fényesebben csillog az Ezüst!” 

SJ

VERSELÔ

Czebe Jánosné  
Kajtor Margit:

Karácsonyra várva
Angyalok halk dala suhan át a légen,
karácsonyra készülődve minden télen.
A harangok is sokkal szebben konganak,
valami nagyon szépet, jó hírt mondanak.

Szeretetműhelyben meglepetés készül,
a nagy ünnep fénye örömökre épül.
Rendkívüli csillag ragyog a világban, 
dicséret minden magasztaló imában.

Úrhoz imádkozva megbocsájt Ő nékünk,
tegyük azt mi is, ha megbántották szívünk.
Az igaz szeretetnél nagyobb kincs nincsen,
osztozunk egyenlően e drága kincsen.

Tartsuk a bajokat az ünnepre zárva,
Jézus sem említi, hogy jászol volt ágya!
Áldás szálljon hittel minden élőlényre,
boldogság és béke jósággal kísérje!
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A „Tolnavármegye és a Közérdek” című 
lap 1913. június 30-i számában Levél bá-
tyámhoz címmel a következő vers jelent 
meg Dörnyei Ödön tollából: 

Most, hogy csaknem végképp helyre állt a béke 
És újra szabad lett szárnyaimnak féke, 
Elringatom magam a múlt tengerébe 
S búvárkodni fogok annak mélységébe. 
Mit találok ottan? Talán drága gyöngyöt? 
Vagy csupán kavicsot, vagy durva, göröngyöt? 

Kis fiú koromban is azon tűnődtem, 
Mi az a nagy kékség egyenest fölöttem? 
Rajta a sok mécses, mely úgy pislog ottan, 
Mint az égő gyertya a nagy templomunkban. 

Érteni nem tudtam, csak csupán bámulni; 
Természet szépségét tanultam csodálni. 

Gondolatim szárnyán, ha igy elrepülök 
S kerten, réten által a hegyre kerülök, 
Ott állok meg némán a présházunk előtt, 
Hol oly sokan voltak a vig szüretelők. 
Tekintetem elszáll a kis város felett, 
Melynek legtöbb háza, csupán náddal fedett. 

Gondolsz-e még néha házunk udvarára, 
Hátul a kis kertre, bent az eperfára, 
Hol annyit vadásztunk dalos pacsirtára? 
Hát egy házzal odébb, a nagy iskolára, 
Ahol unalmunkban a pad szélét nyestük, 
Vagy nagy izgalommal óra végét lestük? 

Mily titokzatos volt a Tivoli mélye, 
Benne csillogott sok kőrisbogár fénye; 
Az erdőcske szélét a Sárvíz nyaldosta, 
A fák sáros lábát újra meg meg mosta, 
Mi meg kíváncsian mindig csak azt néztük, 
Kicsi madárkáknak, hol lehet a fészkük. 

Hát a város végén a kő Szent Jánosra, 
Amint a keresztet két kezébe fogva, 
Áhítattal tekint fel a magas Égre, 
Bocsánatot esdve, az emberiségre, 
Buzaszenteléskor is arra haladtunk, 
Bő termésért nála gyakran fohászkodtunk. 

(Folytatás a következő oldalon.)

Hozzávalók: 
1 kg marhafelsál, 10 dkg gomba, 1 kávés kanál 
reszelt vöröshagyma, 5 dkg füstölt szalonna, 1 
kávés kanál olaj, 3 ecetes uborka, 1 fej vörös-
hagyma, 2 evőkanál zsír, 2 szem paradicsom, 2 
szem zöldpaprika, só, törött bors

Elkészítése:
A szép, tömör húsdarabot úgy vágjuk be két-
szer párhuzamosan, hogy a húst szétterítve 
egy ujjnyi vastag téglalap alakú húsdarabot 
kapjunk. Széleiről a fölösleges húst levágjuk 
és megdaráljuk. Olajban megpirítjuk a reszelt 
hagymát, megpároljuk benne a karikára vágott 
gombát. Sózzuk, borsozzuk és összedolgozzuk 
a megdarált hússal. A finomra vagdalt szalon-
nával ízesítjük és vékonyan a húsra simítjuk. 
Közepére hosszában vékony uborkákat rakunk 
és összegöngyölve átkötjük. Megforrósítjuk a 
zsírt, fedő alatt megpároljuk benne a kockára 
vágott hagymát, megforgatjuk benne a húst, 
mellé rakjuk a paprikát és a paradicsomot, 
megsózzuk és puhára pároljuk. Tálaláskor a 
tálat rizzsel alapozzuk, erre fektetjük a zsineg 
nélküli felszeletelt húst, majd az egészet leönt-
jük az áttört mártással.     Makk Norbert receptje

MÚLT-IDÔ

ÍZEK, NÉPEK, RECEPTEK

A verselô tábornok

Bátaszéki pecsenyeKedves jelenlegi és leendő  
Támogatóink!
Városunkban élt, és közszeretetnek ör-
vendett Bertók Dezső tanító bácsi. Mi-
vel rajzolni, festeni szeretett, megörö-
kítette környékünk szépségeit, az itt élő 
embereket.

Örömmel adunk hírt, hogy az életmű-
vét bemutató kiállítás – ha lassan is – az 
önkormányzat támogatásával körvona-
lazódni látszik.

Hálásak vagyunk az Önöktől kapott 
19 festményért. Sokan megengedték, 
hogy az otthonukban lefényképezhes-
sük a náluk lévő képeket, amelyeknek a 

másolatait vászonra vetítve már meg is 
kaptunk.

Hogy ezeket az alkotásokat is bemu-
tathassuk, szükséges az anyagot vakrá-
mára kifeszíteni. 

Kérjük, akinek lehetősége van, szpon-
zorálja, fogadja örökbe a neki tetszőt, 
így vállalva az asztalosmunka kedvez-
ményes árát!

Segítőkész emberek jelentkezését 
várjuk a kiállítás megrendezéséhez is! 
Hogy mivel és miben tudják megköny-
nyíteni ezt munkát, arról a könyvtárban 
minden felvilágosítást megkaphatnak.

A támogatásukat köszönjük!   A szervezôk

Felhívás
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(Folytatás az előző oldalról.)

Vagy mikor úgy ősszel jöttek a huszárok 
S nem volt nekünk széles a vízzel telt árok, 
Átugrottunk rajta, hogy jobban meglássuk, 
Hányán jöttek hozzánk s milyen a ruhájuk! 
Örömünkben mi is fakardot ragadtunk 
És az egymás hátán, vígan lovagoltunk. 

Mikor bele bújtál kék reverendádba 
Azt hitted már te vagy a római pápa! 
Litániát mondtál, de soh’sem miséztél; 
Ott hagytad a pályát és katona lettél. 
Harangbugás helyett, trombita szól néked, 
A cingulus helyett, kard az ékességed. 

S ugye mily szomorú, ha most haza nézünk, 
Nem mosolyg már felénk régi meghitt fészkünk, 
Rég lehullott már az eperfánk levele…
Idegen arcokkal van a házunk tele. 
Minden oly különös, minden olyan fájó…
Úgy járok én ottan, mint egy alvajáró. 

Más színe lett talán bokornak, virágnak? 
Más az arculatja az egész világnak? 
Azt susogja erre az eperfánk lombja: 
„Ne légy fiam annyi ábrándnak bolondja, 
Minden olyan éppen, mint akkor volt régen… 
Nem változott semmi, sem földön, sem égen.

Csak te látod másnak a színes virágot. 
Tigrisnek a macskát, rossznak a világot. 
Most is éppen olyan szinpompás a róna, 
A természet tehát mitsem tehet róla, 
Ha az élet útja hálót vont szemedre 
S borongó árnyékot vetett a szivedre.”

Ha egy strófán belül a Tivoli és az annak 
szélét „nyaldosó” Sárvíz is szóba kerül, 
akkor joggal gondolhatjuk, hogy a szerző 
Bátaszéken töltött gyermekkoráról ír eb-
ben a versben, bár a Dörnyei nem jelleg-
zetes bátaszéki név. Szerencsére azonban 
a Dörnyei család elég sok nyomot hagyott 
maga után; lássuk hát, kik is voltak ők!?

Schuler (vagy Schuller) Ferenc 1844. 
február 11-én Hanton (ma Aparhant ré-
sze) született a helyi kántortanító fiaként. 
Hasonlóan három testvéréhez, ő maga is 
tanító lett, 1865-ben Bátaszéken kapott 
állást. Miután tanítóként megbízható jöve-
delemmel rendelkezett, 1866. január 29-én 
feleségül vette Ime Amáliát, egy szekszár-
di uradalmi erdész félárva leányát. Csupán 
egy évvel később, 1867. január 3-án Bá-
taszéken megszületett Béla, teljes nevén 
Adalbert Lajos Ferenc Alajos, majd 1872. 
március 17-én – 150 éve! – Ödön, teljes ne-

vén József Ödön Gábor nevű gyermekük. 
Schuler Ferenc nevét 1881-ben Dörnyei-re 
magyarosította; a vers szerzője tehát Dör-
nyei Ferenc bátaszéki tanító Ödön nevű fia, 
a vers „címzettje” pedig Béla nevű bátyja. 
Dörnyei Ferenc első felesége halála után 
1883-ban feleségül vette egy szekszárdi 
törvényszéki bíró 28 éves, „szellemdús”, 
de a kora miatt akkoriban vénkisasszony-
nak számító húgát. Nem sokkal esküvőjük 
után a szekszárdi bírónak fia született, aki 
apja után a Mihály nevet kapta és akiről 
ekkor még nem lehetett tudni, hogy maj-
dan a magyar irodalom egyik legjelentő-
sebb költője lesz – Dörnyei Ferenc ugyan-
is Babits Mihály egyik nagynénjét, Babits 
Rózát vette el feleségül. 

Dörnyei Ferenc 39 évnyi bátaszéki ta-
nítói szolgálat után 1904-ben kérte nyug-
díjazását a szintén Bátaszéken tanító öcs-
csével, Schuler Józseffel, valamint Récsei 
Pál tanítóval együtt, aki a tanítás mellett 
Bátaszék egyik első fényképésze is volt. 
Dörnyei igazgató úr – ő volt valamennyi 
bátaszéki állami oktatási intézmény ve-
zetője! – nyugdíjba vonulása után Szek-
szárdra költözött, ott is halt meg 1930. 
január 19-én. 

Dörnyei Béla – amint az a versből ki-
derül – először papi pályára készült, majd 
egy éles váltással hivatásos katona lett be-
lőle. („Mikor bele bújtál kék reverendád-
ba”: a vers keletkezésének idején a még fel 
nem szentelt kispapok fekete helyett kék 

reverendát hordtak.) Katonai pályafutását 
a császári és királyi 68. (Jászkun) gyalog-
ezredben kezdte, előbb tartalékos-, majd 
1890-től tényleges hadnagyként. 1898-
ban, immáron főhadnagyként a közös, 
azaz osztrák irányítás alatt álló gyalogez-
redtől a magyar irányítás alatt álló nyitrai 
14. honvéd gyalogezredhez helyezték át, 
ahonnan 1905-ben, századosként a pozso-
nyi 13. honvéd gyalogezredhez került. Az 
első világháború kitörésekor már őrnagy, 
1915-től alezredes; alezredesként is tevé-
keny részese volt a harcoknak. 1916. jú-
lius 28-án, egy sebesülést követően a ma 
Ukrajna területén található Zaturci falunál 
tűnt el, vélhetően még aznap meg is halt. 
Háborús helytállását számtalan kitüntetés-
sel ismerték el, 1926-ban posztumusz vi-
tézzé avatták; holttá nyilvánítására azon-
ban csak 1929-ben került sor.

Dörnyei Ödön – talán bátyja példáját 
követve – szintén a katonai pályát válasz-
totta és szintén a császári és királyi 68. 
(Jászkun) gyalogezredhez vonult be és ott 
is szolgált 1918-ig, az ezred feloszlatásá-
ig. 1895-ben tényleges hadnagy volt és hi-
ába lépkedett felfelé a ranglétrán, a bátyja 
és közte lévő korkülönbség miatt mindig 
egy rendfokozattal elmaradt bátyjától. Az 
első világháború kitörésekor százados, ez-
redével harcolt a szerb, a galíciai, majd az 
olasz fronton, de részt vett az erdélyi har-
cokban is. A háborúban megsebesült, de 
túlélte azt; a háború végén már alezredes, 
több jelentős kitüntetés birtokosa. 1919-
ben a Tanácsköztársaság ellen küzdő 
Nemzeti Hadsereg állományba vette, egy 
évvel később ezredessé, 1925-ben pedig 
már tábornokká léptették elő. 

1901-ben Budapesten feleségül vette 
Vagács Rácz Idát, egy alezredes lányát. 
Házasságukból gyermek nem született; 
ezt épp egy másik verséből tudhatjuk meg, 
amit szintén közölt a Tolnavármegye és a 
Közérdek. A távoli helyőrségből, Zimony-
ból az első világháború kitörése előtt fél 
évvel feleségéhez írt Esküvőnk című ver-
sében így fogalmaz: „Az esztendők egy-
mást csak előre tolták, / És bár házunk tá-
ján nem fészkeltek gólyák. / Zöld maradt 
a kertünk, mert arra vigyáztunk; / Minden 
fakó szirmot együtt kigyomláltunk. / S ha 
csöndes is fészkünk, mégis elfér benne, / 
Egy boldog kis világ örökös szerelme.”

Dörnyei Ödön, a bátaszéki születésű 
honvédtábornok és műkedvelő költő 1930. 
március 25-én Budapesten halt meg.  

Regenspurger

Dörnyei Ödön, a képen ôrnagyként 
(forrás: A 68-as Jász-kun gyalogezred  

háborús albuma, 1917 / arcanum.com)
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EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

Az egészség érték!

A Szekszárdi Egészségfejlesztési Iroda 
(EFI Szekszárd) 2018 óta működik a Tol-
na Megyei Balassa János Kórház szerve-
zeti egységeként, a Szekszárdi járás lakos-
ságáért dolgozva. Feladata, hogy a járás 
17 településén olyan egészségfejlesztő 
programokat biztosítson, amelyek a lakos-
ság valamennyi korosztálya számára segí-
tik az egészségesebb életvitel kialakítását. 
Az EFI küldetése, hogy utat mutasson az 
egészség karbantartásához, az egészség-
tudatos élet kialakításához és fenntartá-
sához, legyen szó várandós kismamákról, 
kisgyermekekről, fiatal, középkorú, vagy 
idős emberekről. családokról, nyugdíja-
sokról, vagy aktív munkavállalókról.

Ahogy a térség minden településén, Bá-
taszéken is több éve jelen van programjai-
val az EFI Szekszárd. Ez év tavaszán Zsiga 
Attila életmód-tanácsadó „életigen-tréning-

jét” hozták helybe a Gondozási Központ 
dolgozóinak, az Idősek Otthona lakóinak 
és a bátaszéki óvoda munkatársainak, va-
lamint különböző egészségügyi méréseket 
is végeztek, illetve egészség-tanácsadást 
tartottak az iroda munkatársai. A Tolna 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályával közösen is szerveztek egész-
ségnapot a településen, ahol nőgyógyászati 
szűrővizsgálatokat és más egészségfelmé-
réseket végeztek, illetve ismeretterjesztő 
előadásokat tartottak a csontritkulás meg-
előzése, a nordic walking technikája és élet-
tani hatásai, valamint az egészségtudatosság 
témakörében. Jutott a figyelemből az óvoda 
csoportjaiba is, ahol korosztályuknak meg-
felelően, játékos foglalkozásokat tartottak a 
gyerekeknek, a helyes testtartásra való oda-
figyelésről, az egészséges táplálkozásról és a 
környezettudatos magatartásról.

Az EFI Szekszárd munkatársai rendsze-
res vendégek az település Idősek Napközi 
Otthonában is, ahol minden héten ülőtornát 
tartanak, Nordic Walking technikát taníta-

nak, és beszélgetéseket vezetnek az egész-
séges életmóddal kapcsolatos, különféle 
témákban. Ezek a foglalkozások nyitottak, 
így a helyi nyugdíjas klub néhány tagja is 
rendszeres résztvevője az alkalmaknak. 

A nyugdíjas klubban, a korábban is mű-
ködő Szenior Örömtánc foglalkozások 
2022-től már szintén az EFI Szekszárd 
szervezésében zajlottak. Az iroda mun-
katársai igen fontosnak tartják az idősebb 
korosztály egészségének, jó közérzetének 
fenntartását, amelyhez ezeknek és hasonló 
programoknak a szervezésével szeretné-
nek továbbra is hozzájárulni.

Nagy öröm és siker az EFI Szekszárd 
szakembereinek, hogy Bátaszék nyitottan, 
kedvesen, szeretettel fogadta őket, és so-
kan részt vesznek rendezvényeiken. 

,,Főzést tervezgetni szinte jobb, mint főzni, evésre emlékezni szinte jobb, mint 
enni” – így kezdődik Dragomán György új könyve, az Adjuk meg a módját! 
A 2020-ban megjelent Főzőskönyv ,,édestestvére” új receptkönyv, új irodalmi 
szakácskönyv, amelynek egyaránt helye van a konyhában és a nappaliban.
,,Amikor le kellett zárni a Főzőskönyv kéziratát, nagyon bántam, hogy nem 
fért bele minden, bántam, hogy nem sikerült sehogy sem megírni mondjuk a 
bárányflekkent, az ájult imámot, a pörköltet, a narancssalátát. Ebben a kötet-
ben végre benne vannak” – írja a szerző.
Az Adjuk meg a módját! kis és nagy evésekről szól, az izgalomról, amit a 
tervezés és a főzés jelent, a szenvedélyről, ami Dragománt az ételekhez, a 
konyhához, a kémiai folyamatokhoz, a konyhai eszközökhöz, technikákhoz, 
alapanyagokhoz fűzi, és legfőképp az örömről, amit az együttlét, a közös 
étkezés jelent. Családi történeteket, hol vicces, hol szívbe markoló novel-
lákat, irodalmi szemelvényeket, és persze jobbnál jobb recepteket olvasha-
tunk. Megtudhatjuk, mi közük a druidáknak a padlizsánhoz, az omlettnek a 
jazzhez, a durumlisztnek a bronzhoz, a burgonyának az obszidiánhoz, mitől 
marad zamatos a csirkés szendvics, hogy főznek rizottót a szerelmesek, mi-
vel dobjuk fel a vaníliafagylaltot és mivel a krumplipürét, miért érdemes 
negyedórán át enni egyetlen almát, de még azt is, hogy mi a különbség a 
maszkatyálás és a macerálás között, mindeközben ráadásul arra is fény de-
rül, ki volt a titokzatos gasztronóm, akinek pályája majd három évtizede az 
Eötvös Collegium konyhájában indult.

KÖNYVAJÁNLÓ

Dragomán György: 
Adjuk meg a módját!

A BÁTASZÉKI FELVIDÉK NÉPTÁNC EGYESÜLETA BÁTASZÉKI FELVIDÉK NÉPTÁNC EGYESÜLET
szeretettel vár minden  szeretettel vár minden  

kedves érdeklődőt akedves érdeklődőt a

IDEJE: 2022. december 17. (szombat), 17 óra
HELYSZÍN: Petőfi Sándor Művelődési Ház

A műsort követően  táncház veszi kezdetét.
Közreműködik a Csurgó zenekar.

A belépés a rendezvényre díjtalan!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

FELVIDÉKI BETLEHEMES FELVIDÉKI BETLEHEMES 
MMŰSŰSORÁRAORÁRA
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VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT

Beszélgetés a családdal
Felgyorsult hétköznapjainkban mindenre 
keresünk időt, mindenhova szeretnénk oda-
érni, csak éppen saját családunkban nem 
szánunk elég időt a beszélgetésre. „ A na-
gyot matekra kell vinni, a kicsihez meg jön-
nek a barátnők játszani. Vacsora a hűtőben, 
csak melegíteni kell” – ki emlékszik még az 
ehhez hasonló, legtöbbször a hűtőszekrény 
oldalára „mágnesezett” üzenetekre?

Ma már, ha nem is cetlikre, de a telefo-
nunkban különböző applikációkban ment-
jük el a napi, heti teendőinket. Gyermekeink 
már el sem tudják képzelni az életüket a rö-
vid, gyakran csak számukra érthető rövidí-
tések nélkül. Gyakori helyzet az is, hogy a 
serdülőink együtt, egy társaságban vannak, 
mégis Messengeren üzengetnek egymásnak. 

Egészséges ez? Vagy csak elfogadtatják 
velünk, mert hát ma már ez van?

A legfontosabb dolgokat még csak meg-
kérdezzük a gyermekünktől, hogy milyen 
osztályzatot kapott az iskolában, de hogy 
éppen kivel van kapcsolatban, vagy mi 
foglalkoztatja, mi jár a fejében, arra már 
nem mindig jut idő. Statisztikai adatok 
szerint egy családban átlagban napi 10 
perc jut az egymással folytatott beszélge-
tésre. A kisebbek esetében ez valamivel 
több, de a tinédzsereket nevelő szülők 
egyre kevesebbet kommunikálnak a gyer-
mekeikkel.

A „Mi volt az iskolában?” kérdésre a 
tapasztalat szerint a válasz egy vállrándí-
tás, vagy az, hogy „Semmi”! Próbáljunk 
meg ennél tartalmasabb kérdést feltenni. 
Kérdezzünk rá a történésekre: Kivel be-
szélgettél ma sokat? Minek örültél ma a 
legjobban? Ajánljuk fel, hogy meghallgat-

juk őt, ha szeretné, ha készen áll rá. Ha 
szívesen ül le a gyermek velünk beszél-
getni, akkor vegyük fel vele a szemkon-
taktust, és figyeljünk rá! Hallgassuk meg! 
Nehéz a szülők számára, ha látják, hogy 
a gyermekük „átmegy valamin”, és nem 
segíthetnek rajta. Ilyenkor azzal tehetünk 
a legtöbbet, ha a háttérben vagyunk, de je-
lezzük: Itt vagyok, ha szükséged lesz rám. 
Legyünk jelen a számukra!

A közös családi étkezések fontosak egy 
család életében. Sokszor csak itt gyűlik 
össze a család minden tagja. Megbeszél-
hetjük itt is a problémáinkat, de megter-
vezhetjük a hetünket és a közösen együtt 
töltött hétvégét is. Ez fejleszti a gyerekek 
kommunikációs képességeit, és ezáltal a 
magabiztosságukat is.

Hellingerné Fehérvári Márta védônô

A Gondozási Központ Nappali Intézménye A Gondozási Központ Nappali Intézménye 
nevében kívánunk nevében kívánunk 

kellemes karácsonyi Ünnepeket, és kellemes karácsonyi Ünnepeket, és 
egészségben, örömökben gazdag új évet egészségben, örömökben gazdag új évet 
a bátaszéki időseknek és családjaiknak!a bátaszéki időseknek és családjaiknak!
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REJTVÉNY

Előző havi helyes megfejtésünk: „…halkuló ház körül, mélyülő bú felett, hűség áll őrödül.” Novemberi nyertesünk: Fazekas Józsefné 
(Bátaszék, Magyar u.), akinek gratulálunk! Nyereményét – a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. jóvoltából – személyesen veheti át a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban. (Szerkesztő: Októberi nyertesünk neve helytelenül jelent meg az újságunkban, amiért elnézést kérünk 
a szerencsés játékosunktól és az Olvasóinktól. Helyesen: Nagy Ferencné.) Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sor-
solunk ki! Beküldési határidő: 2022. december 18. A megfejtéseket postai úton a Cikádor újság szerkesztőségébe várjuk: 7140 Bátaszék, 
Szent István tér 7., vagy elektronikusan a következő e-mail-címre: cikador@bataszekert.hu (név és lakcím megjelölésével). 

Rejtvénykészítő: Tóth Gábor

OSTOBA
MÓDON

KÖLTŐI
SÓHAJ

FAKOPÁNCS

RITENUTO,
RÖVIDEN

SZÁZAD-
RÉSZ! HALFAJ TOVÁBBÁ

MENEKÜL

ÁTTETSZŐ
ÁSVÁNY

RÓMAI
EGYES

ITTRIUM,
KÁLIUM

KAKAS,
NÉPIESEN

CSERMELY
BONTATLAN

HAJDAN,
LATINUL

BRAZIL
SZÖVETSÉGI

ÁLLAM

A
MEGFEJTÉS

ELSŐ
RÉSZE B

KÖZSÉG
A PUTNOKI
JÁRÁSBAN

RENDBE
SZED

TASAK

RÉNIUM
VEGYJELE

FIGYEL-
METLEN

MŰVÉSZI
TÉMA

NEM
VONZÓDIK

SZAK-
ÉRTELEM

HORNYOL

MULAT
ELEJE!

ÉNEKLŐ
SZÓCSKA

ÁLLATI
LAKHELY

KELET,
NÉMETÜL

NAGYSZÜLŐ

IDŐ JELE

GRAMM

EBÉDLŐ-
TEREM

JÓZSEF
ATTILA
VERSE

(KÉT SZÓ)
ZUHANY

KEL,
NÉPIESEN

PEST MEGYEI
TELEPÜLÉS

LENGYEL
VÁROS

DÉL-KOREAI
AUTÓMÁRKA ALKONYATI

URÁN

CSODÁLKO-
ZÁS HANGJA

EGYETEMI
KAR

MOSDÓTÁL,
RÉGI SZÓVAL

ÚJSÁGHÍR
KÖTŐSZÓ

CSOKOLÁDÉ-
FAJTA

PÁROS
BOCI!

KAMRA

PÁRATLANUL
ELÖL!

IZRAELI
PÉNZEGYSÉG

TALPON
VAN

IRAT
A

MEGFEJTÉS
MÁSODIK

RÉSZE

ÜNNEPÉLYE-
SEN BEIKTAT

BÓR
VEGYJELE

NÓTA
KÖZEPE!

VIZSGA

BAKONYI
KÖZSÉG

RENDBEN HINTÓ VONAL
ELEJE!

SZÉT-
DÖRZSÖL

LEVÉLEN
AJÁNLOTT

FŐZELÉK-
NÖVÉNY

TÖBB RÉSZ-
BŐL ÁLLÓ ZE-
NEMŰ RÉSZE

ROMÁNIAI
VÁROS

ÁZSIAI
FOLYÓ

KÁRHOZOTT

JAJ-
VESZÉKEL

EMEZ

EDZETT

ZENG

... & THE
GANG;

AMERIKAI
ZENEKAR
BURKOL

MEGFEN

NEM FÖLÉ

OXIGÉN
VEGYJELE

KÖR
KÖZEPE!

ITTRIUM
VEGYJELE

HOSSZÚ
MORZEJEL

DESZKA

DOBÁLNI
KEZD!

KATOLIKUS,
RÖV.

IZOMBAN
VAN!

ERŐVÉG!

KÍNAI
HOSSZ-
MÉRTÉK

HUZATOS

CELSIUS

FELKIÁLTÓ-
JEL

OLVASZTÓ-
ÜZEM S !
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Mesterségek és munkák 
Sallai Regina, 5. c osztályos tanuló: „At-
tól a naptól izgatottan vártam, mikor in-
dulunk, mikor osztályfőnökünk, Vera néni 
bejelentette, hogy megyünk egy fazekas-
hoz, mert nagyon szeretek agyagozni. 
Nem mentünk messze, itt maradtunk Bá-
taszéken, Huy István fazekasmestert láto-
gattuk meg.

Amikor beléptünk a műhelybe, megcsa-
pott minket az agyag illata. Nem csoda, 
hisz István bácsi hatalmas műhelye tele 
volt agyaggal. Megnézhettük, hogyan 
készülnek a tányérok, vázák, köcsögök, 
hogyan készítenek perselyt. Láttuk az 
agyagkészítő gépet, bemutatta, hogyan 
kell korongozni. Elmondta nekünk, hogy 
a már megformázott tárgyakat kiégetik a 
kemencében, majd megfestik, és ha meg-
száradt, már lehet is eladni.

Ki is próbálhattuk a fazekasságot, ké-
szíthettünk vázát vagy tányért a mester 
segítségével. Míg sorra kerültem, a ko-
rongozásnál körülnéztem a műhelyben. 
Rengeteg polcot láttam, rajtuk egymás he-
gyén-hátán az edények. Voltak kisebbek 
és nagyobbak, a mintájuk is különböző, de 
mindegyik nagyon szép volt. Magunknak 
is készíthettünk agyagból bármit, korong 

nélkül is. Én virágokat és egy kis kuka-
cokból álló edényt csináltam.

Nagyon tetszett nekem ez a foglalkozás, 
mert nemcsak megnézhettük, hanem ki is 
próbálhattuk az edénykészítést. Nagysze-
rű élmény volt az egész osztálynak. Má-
soknak is szívből ajánlom.” 

Az 5. c osztály tanulói: „Pár hét el-
múltával ellátogattunk Mórágyra, egy 
kőfaragóhoz.  Bojás János az egyik osz-
tálytársunk nagypapája. Nagy szeretettel 
fogadtak bennünket. János bácsi elmesél-
te, hogy nagyon fiatal kora óta foglalkozik 
a szakmájával, és hogy hol tanulta a mes-
terségét. Megnéztük a különböző ország-
ból érkezett márványköveket. A hatalmas, 
kőpor lepte műhelyben a szivárvány min-
den színében láthattunk köveket. Nagyon 
érdekes volt az is, ahogy dolgoztak. Meg-
figyelhettük, ahogy a fülsértő hangú CNC 
géppel elvágtak egy márványlapot úgy, 
hogy egyetlen kődarabka sem pattant le. 
A mester megmutatta nekünk a kőfara-
gáshoz szükséges többi gépét, korszerű 
eszközeit is. Sajnos ezeket a gépeket nem 
próbálhattuk ki, de megtapinthattuk a fris-
sen csiszolt köveket. Az udvaron sírkövek 
sorakoztak, de készítenek itt szobrokat, 
lépcsőket, csempét, ablakpárkányt, kony-
hapultot és még sok minden mást. Mi is 
készítettünk egy nagyon szép emléktár-
gyat. Egy magunk választotta kőtáblács-
kára ráragasztottuk a monogramunkat, az-
után ezt belevésték homokfúvóval. Nem 
mindennapi élményekkel gazdagodtunk. 
Folytatás következik!”

Asztalitenisz
A 2022/2023-as tanévben hatfordulós Asz-
talitenisz Diák Kupa sorozat lebonyolí-
tása történik a megyénkben. A hat forduló 
közül három az első, míg a többi a második 
félévben kerül megrendezésre. A versenye-
ket több településen szervezik. Nemcsak 
az adott verseny helyezettjei részesülnek 
díjazásban, hanem a hat fordulóban szerep-

lő tanulók eredményei is összeadódnak, s 
ezek adnak a sorozat végén egy egységes 
eredményt is. Az első fordulóra Bátán ke-
rült sor október 22-én. Két tanuló képvisel-
te a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános 
Iskolát. Az egyik tanulónk, a nyolcadik 
osztályos Vecsernyés Péter 4. helyezést 
érte el a IV. korcsoportosok versenyén, és 
a mindössze ötödik osztályos Kiss Endre 
versenyzése is kiemelkedő volt, aki 3. he-
lyezést ért el. A kupasorozat 2. fordulójára 
november 5-én került sor Tolnán, ahol Ve-
csernyés Péter 5. lett. Gratulálunk!

2022. november 9-én rendezték meg a 
VII. Suli-kupa – Asztalitenisz Házibaj-
nokságot a Bátaszéki Kanizsai Dorottya 
Általános Iskola és a II. Géza Gimnázium 
tanulóinak. A versenyen az általános isko-
la felső tagozatosai, valamint a gimnazis-
ták egyaránt megmérkőztek egymással. 
A kupán 60 tanuló vett részt. Különböző 
kategóriák szerepeltek a versenyszámok 
között, egészen az egyéni megmérettetés-
től kezdve a páros küzdelmekig. A diákok 
lelkesen játszottak és harcoltak egy-egy 
sikeres labdamenetért. A győztesek és 
helyezettek oklevéllel gazdagodtak. Ez 
a verseny jó felkészülés volt a november 
11-én megrendezésre kerülő Megyei Asz-
talitenisz Diákolimpia előtt. 

Eredmények
Haladó vegyes kategória: 1. Bihercz Petra 
(II. Géza Gimnázium). 2. Szabó Bence (II. 
Géza Gimnázium). 3. Patkó Zsombor (II. 
Géza Gimnázium). 4. Csötönyi Gáspár (II. 
Géza Gimnázium)

Amatőr kategória: Fiú: 1. Polt Ádám 
(II. Géza Gimnázium). 2. Nagy-Jánosi 
Botond (II. Géza Gimnázium). 3. Szabó 
Ákos (II. Géza Gimnázium). 3. Szabó 
Bence (II. Géza Gimnázium)

Kezdő kategória: Fiú: 1. Csizolszki 
Máté (Bátaszéki Kanizsai Dorottya Álta-
lános Iskola). 2. Pongrácz Bálint (Báta-
széki Kanizsai Dorottya Általános Iskola) 

DOROTTYÁS HÍREK
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Megemlékezés
Október 21-én, reggel emlékeztünk meg a 
nemzeti ünnepről, az 1956-os forradalom 
és szabadságharc évfordulójáról. A gim-
názium színjátszókörének verses, zenés 
előadásában szerepeltek: Géringer Anna 
Kincső, Molnár Verona (12. b), Bagyom 
Zsófia, Csötönyi Gáspár, Loboda Nóra, 
Péter András Bálint, Weinhardt Gergő (10. 
a), Molnár Pál (10. b), Palkó Tamás (9. a) 
és Tanner Vilmos. A műsort összeállította 
és betanította: Egle Anikó tanárnő. Októ-
ber 23-án a városi ünnepélyen is előadták 
ezt a produkciót a Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban.

Sporteredmények
A BSE Karate Szakosztálya a Szigetszent-
miklóson megrendezett Országos Diáko-
limpián kimagasló eredményeket ért el. 
Köztük voltak tanulóink is. Bognár Barna, 
Gál Dániel, Izsák Bence arany, Nagy-Já-
nosi Botond, Péter Anna ezüst és Kiss 
Bánk Botond bronz minősítést kapott.

Novemberben Skopje-ban rendezték meg a 
Karate Európa-bajnokságot, ahol Gál Dániel 
és Nagy-Jánosi Botond arany, Kiss Bánk 
Botond pedig ezüst minősítést szerzett.

Megyei Diákolimpián az asztalitenisz 
sportágban is jeleskedtek diákjaink. A fiúk 
5-6. korcsoportjában első Szabó Bence, 

második Patkó Zsombor és harmadik 
Péter András, a lányok között első Biher-
cz Petra, harmadik pedig Csóti Alexa.  
A februárban megrendezésre kerülő orszá-
gos bajnokságra a két első helyezett, Szabó 
Bence és Bihercz Petra jutott tovább.  

Emlékeztetô
Szeretettel várjuk a gimnáziumunk iránt ér-
deklődő diákokat és szüleiket a december 
9-én (pénteken) tartandó nyílt napunkra. 8 
órától általános tájékoztatót tartunk. Ezt kö-
vetően a 2. és a 3. órában óralátogatási lehe-
tőséget biztosítunk. A 4. órában a látogatók 
ismerkedhetnek az iskolával.    Prantner Béla

GÉZÁS HÍREK

3. Hegedüs Marcell (Bátaszéki Kanizsai 
Dorottya Általános Iskola). 4. Benkő 
Viktor (Bátaszéki Kanizsai Dorottya Ál-
talános Iskola). Lány: 1. Mizsei Viktória 
(II. Géza Gimnázium). 2. Szabó Lilla (II. 
Géza Gimnázium). 3. Siklósi Dóra (Báta-
széki Kanizsai Dorottya Általános Iskola). 
3. Halász Szabina (Bátaszéki Kanizsai 
Dorottya Általános Iskola)

Haladó vegyes páros: 1. Bihercz Pet-
ra–Csóti Roberta Alexa (II. Géza Gimná-
zium). 2. Patkó Zsombor-Appl Ákos (II. 
Géza Gimnázium). 3. Flóderer Máté-Sza-
bó Ákos (II. Géza Gimnázium). 3. Magyar 
Gergő-Szabó Bence (II. Géza Gimnázium)

Amatőr lány páros: 1. Siklósi Dóra–
Mizsei Viktória (Bátaszéki Kanizsai Doroty-
tya Általános Iskola–II. Géza Gimnázium). 
2. Nagy Bettina–Gerencsér Bereniké (Bá-
taszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola)

2022. november 11-én rendezték meg a 
Megyei Asztalitenisz Diákolimpiát Szek-
szárdon. A Bátaszéki Kanizsai Dorottya 
Általános Iskolát a III. és IV. korcsoport-
ban Andrási Zoltán, Kiss Endre, Vecser-
nyés Péter és Csóti Csanád képviselte. 
A fiúcsapatunk az előkelő 3. helyezéssel 
zárta a diákolimpiát. A játékukat a szép 
labdamenetek és a küzdés jellemezte. Saj-
nos ez nem volt elég, hogy a tanulóink 
kvalifikálják magukat az országos döntő-
re, viszont ha így folytatják, a jövőben 
még szép sikerekkel fogják gazdagítani az 
eredményeik számát.                             S.Sz.

Foci foci hátán
Nem kevesebb, mint hét kupán vettek 
részt a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Álta-
lános Iskola tanulói az őszi hónapokban. 
Először is a IV. korcsoportos fiúknak is-

mét le kellett nyelnie a békát, hogy mind-
össze egy gól különbségnek köszönhetően 
nem jutottak be a Diákolimpia megyei 
döntőjébe, miután a négy csapatos zombai 
selejtezőn a második helyen végeztek. Az 
alsós csoportok, és a IV. korcsoportosok is 
két alkalommal szerepeltek Bozsik Intéz-
ményi Kupán Szekszárdon.  A nagyok az 
egyik tornát megnyerték, a másikon má-
sodik helyen végeztek, a kicsiknél itt nem 
hirdetnek eredményt. A két hagyományos 
hazai rendezésű teremtornán, a II. korcso-
portos gárda mindössze büntetőpárbaj-
ban szorult a második helyre a szabadkai 
FK Subotica mögött. A torna gólkirálya 
Demény Zsombor lett, míg a legjobb 
védekező játékosnak Verhás Pétert vá-
lasztották. A IV. korcsoportosok Suli Ku-
páján pedig a tavalyi győzelem után nem 
sikerült a címvédés. A körbeverések után 

a szekszárdi Baka István Általános Isko-
la lett az első, az ezüstérmeket a II. Géza 
Gimnázium alakulata vihette haza, míg a 
bronz az FK Suboticának jutott. A házi-
gazda csapat a negyedik helyen végzett, 
de Pongrácz Bálintot beválasztották a 
torna Allstar válogatottjába. A csapatok 
felkészítője Antal Tibor volt.

Futás
Janács Árpád nyerte a 

Köztársaság Kupát!
Október 21-én, im-
már 33. alkalommal 
rendezték meg a Köz-
társaság Kupa Iskolai 
Futóversenyt Baján, a 
Petőfi-szigetben, amin 
először szerepelt a Bá-
taszéki Kanizsai Do-
rottya Általános Iskola 
különítménye is. A táv egy kis szigetkör 
volt, 1650 méter. A II. korcsoportos lá-
nyoknál a közel 30 fős mezőnyben Kálazi 
Lídia a 9., Fuchsz Helga a 13. helyen zárt. 
Utána jöttek a II. korcsoportos fiúk. Mivel 
az első korcsoportnak külön nem rendez-
tek futamot, ezért a kicsik is a 3-4-esekkel 
futottak. A kb. 35 fős mezőnyben Janács 
Árpád bizonyult a legjobbnak, így az ő 
nyakába akasztották az aranyérmet. Ara-
di Csaba másodikos létére a 8., Burger 
Bence 14., míg a még csak elsős Csizolsz-
ki Levente a 30. helyen futott be. Csapat-
ban a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általá-
nos Iskola második helyen végzett öt bajai 
iskolát és a vaskútiakat is megelőzve. A 
III. korcsoportos fiúknál Vörös Botond a 
13. helyen zárt. Gratulálunk a szép ered-
ményekhez!                                                 AT
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A Biblia ma is időszerű, és minden korban 
aktuális volt és lesz, s mert nemzedékek 
sokasága nőtt fel tanításain. Értékrendet 
képvisel, olyan értékrendet, mely minden 
kor minden emberének képes utat mutatni.

Miért Zorán? Mert dalaiban megtalálta 
azt az értékrendet, melyet a Biblia ma is 
időtállóan képvisel.

Az értékrend nem velünk született tulaj-
donság. Azt a társadalmi környezet alakít-
ja. Elsősorban a család, ahova születtünk, 
ahol az apa hisz az otthon melegében. 
Csak onnan tud egy gyermek melegséget 
tovább vinni, ahol ezt megkapja.

Persze egészen más egy mai modern és 
egy Jézus korabeli ház, otthon összeha-
sonlítása. Nemzedékek éltek együtt, egy-
másnak átadva az otthon melegét. Örül-
tek, hogy együtt lehettek, nem kerülgették 
egymást. Az otthon biztonságáról és me-
legéről beszél a Hegyi Beszéd.  Két külön-
böző alapra épített házról van szó. Azon 
múlik minden, hogy hogyan választja meg 
az ember az alapot, amire a házat felépíti, 
ahol meleget lehet teremteni és átadni.

Az ünnep örömét is értékként éli meg a 
dal írója. Az együttlét, az emberek, a csa-
lád életében erőt ad, emlékeket elevenít 
fel, összefűz időről időre, ha nem sajnál-
juk rászánni az időt.

Az ünnep örömét a Biblia tanítása is alá-
támasztja.

Évenként háromszor jelenjék meg min-
den férfi az Úr Isten színe előtt! – találjuk 
Mózes könyvében (2Móz 23,17). Három, 
zarándoklattal egybekötött ünnepe volt 
Izráelnek, melyet az Isten jelenlétét jel-
képező templom (Szent Sátor Szövetség 
Ládája) előtt kellett megtartani: 

– a páska, a kovásztalan kenyerek ün-
nepével,

– a hetek ünnepe, (savoúti szellemi lelki 
szabadulás)

– a leveles színek ünnepe a termés beta-
karításakor.

Nem hiányzott a családi ünnep sem, me-
lyen a ház tagjai rituális étkezésre gyűltek 
össze.

Az apja örökét tisztelő és áthagyomá-
nyozó szemlélet, mely a dal kiemelten 
szép gondolata, a Bibliában érdekes mó-
don jelenik meg.

A Biblia mindig az apákat szólítja meg, 
ha nevelésről van szó. Mit mond az apá-
nak, hogy alakulhat ki a szeretetközösség? 
„És ez igék, amelyeket e mai napon pa-
rancsolok néked, legyenek a te szívedben. 
És gyakoroljad ebben a te fiaidat, és szólj 
ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy 
mikor úton jársz, és mikor felkelsz, és mi-
kor lefekszel. (V. Móz. 6,6-7.)

Amit nekünk is mindig szem előtt tart-
va tudni kell: „Naponta millió példaadás 
válik le rólunk, akár fényesedünk, akár 
besározódunk. Szemek, kérdő szemek tü-
körtermében járva kép lesz, s vonz vagy 
taszít életünk fénye, árnya.”(Füle Lajos)

Tisztelettel említi a dal az Első éjszakát, 
a Gyűrű aranyát.

Az együttlét valóban szép dolog, de 
csak akkor, ha a helyén élik meg. A tisz-
taság erő.

Hinni az első éjszakát, a találkozást, a 
feloldódást, az intimitás örömét, a duali-
tásból kilépés erejét és szépségét. 

A hűség kérdése alapelvként jelenik meg 
a Bibliában: „Amit tehát Isten egybekötött, 
azt ember ne válassza szét.” (Máté 19:6.).

A dal gyönyörű gondolata a szavak iga-
zába vetett hit. Különösen nagy hiánycikk 
napjainkban.

A Bibliának erről is keményen feltárt 
gondolata van.: Én azért születtem, és 
azért jöttem e világra, hogy bizonysá-
got tegyek az igazságról. Mindaz, aki az 
igazságból való, hallgat az én szómra. (Jn. 
18:37)

„Isten nem viccel az Igazsággal! Azt 
mondja, hogy kösd fel a nadrágodat, ha 
azt akarod mondani, hogy a te igazságod 
éppolyan jó, mint az övé! Az Igazság nem 
egy svédasztal, amiről mindenki azt vesz 
magának, ami tetszik neki, hanem olyan, 
mint a levegő, mindenkinek ugyanazt kell 
belélegeznie, hogy élhessen.”

A dal megénekli a hőstetteket.
A Biblia számos helyen tárgyalja a hő-

sök által végbevitt cselekedeteket. Csak 
egyet említve: Jonatán, Saul fia hősiesen 
legyőzi a filiszteusokat.

Milyen hőstetteket vihet véghez a ma 
embere?

Dosztojevszkij szerint könnyebb hősnek 
lenni egy másodpercig, egy óráig, napig, 
mint néma heroizmussal viselni az emberre 
rótt felelősségteljes feladatok mindennap-
jait. Mindenki hős, aki nem hátrál meg.

Bölcsességek tiszteletét is megénekli a dal.
A bölcsesség ajándék. A bölcsesség aján-

dék Istentől. Ő pedig egy nagylelkű Isten. 
Szeret ajándékokat adni a gyermekeinek. 
Csak annyit kell tenned, hogy kérj!

A Jakab 1:5-ben ezt írja: „Ha pedig va-
lakinek nincsen bölcsessége, kérjen böl-
csességet Istentől”

Nem csak ajándék, érték, hisz „bölcs be-
látás többet ér, minden más tudománynál.”

ÉLETÚTRAVALÓ

Miért a Biblia? Miért Zorán?
ANNAK, AKI MÉG ISMERI A DALT, ÉS KERESI A BIBLIÁT

A végzôs diákok szalagtûzôjeA végzôs diákok szalagtûzôje
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Egyházközségünk alig két hónapja kapott 
új lelkipásztora, Viktor atya a legnagyobb 
igyekezettel és alázattal törekszik nap mint 
nap ellátni teendőit, lelki atya lenni, kato-
likus közösség vezetője, irányítója lenni. 
Csodálatra méltó az a törekvés, amellyel 
beilleszkedni, megismerni szándékozik új 
(régi új) szolgálati helyén mindenkivel, 
idős nénikkel a miséket követően, vagy 
kisfiúcskával a temetőben, halottak napi 
megemlékezés után. Törekvés az egyház 
nagy családjának életébe bevonni a legki-
sebbektől kezdve a fiatalokon keresztül az 
idősekig mindenkit. Az elsőáldozásra ké-
szülők novembertől havi rendszeresség-
gel hétvégi játékos programokon vesznek 
részt hitoktatóikkal együtt. Közülük már 
új kis ministránsok is kerültek ki Viktor 
atya hívására. A nagyok pedig egyházme-
gyei ministráns-találkozón vehettek részt, 
melyről Ranga Martin beszámolóját ol-
vashatjuk:

„Komlói Ministráns nap: ,, Aki így szol-
gál Krisztusnak, az kedves Isten előtt...” 
(Róm 14,18) 2022. október 29-én Kom-
lón tartotta meg a Pécsi Egyházmegyei 
Ministráns Referatúra a soron következő 
ministráns napot. A Bátaszéki Plébánia is 
képviselte magát ezen az eseményen, aho-
vá Nyúl Viktor atya vezetésével mentünk, 
összesen pedig 2 bátaszéki, 2 bátai, illet-
ve 2 várdombi ministráns jött velünk. A 
helyszínen átvettük a névjegy kártyáinkat, 
majd pedig az idő alatt, amíg várakoz-
tunk volt lehetőségünk együtt csocsózni a 
többi plébániáról érkezett ministránssal, 
illetve plébánossal. A napot ezután egy 
közös imával és játékkal kezdtük, majd 
pedig mindenkit külön csapatokba so-
roltak be, ezáltal arra buzdítva a minist-

ránsokat, hogy minél több új embert is-
merjenek meg, és így külön csoportokban 
indultak meg az államosokra. Ezeken az 
állomásokon különböző feladatokat kel-
lett a ministránsoknak megcsinálni, volt 
többek között falmászás, templomépítés 
legóból, darts nyilakkal lufit kidurranta-
ni és hasonló kreatív feladatok. Az állo-
mások végeztével kihirdettek a győztest, 
amely most a Szászvári plébánia lett, 
ezúton is gratulálni szeretnénk nekik. A 
győztes kihirdetése után egy közös tánc-
cal folytattuk, majd pedig egy közös mi-
sével zártuk a napot. Összeségében egy 
nagyon jó hangulatú nap volt, amely tele 
volt programokkal és közösség építő fel-
adatokkal. A következő Ministráns Nap 
Tamásiban kerül megrendezésre, ahová 
mi is tervezünk menni, remélhetőleg még 
több ministránssal.”(RG) (fotó: Mihovics 
Szebasztián papnövendék)

Az egyetemista fiatalokat ifjúsági talál-
kozóra invitálta november 18-20 között 
Viktor atya és Sümegi József diakónus 
Bátára, a lelkigyakorlatos házba. Erről is 
egy résztvevő, Göbl Gabriella tudósít a 
Cikádor olvasói számára:

Beszámoló az elsô Bátai 
Ifjúsági Lelkigyakorlatról

„Az elmúlt hétvégén, a bátaszéki plébá-
niához tartozó fiatalokként, volt szeren-
csénk egy péntek estétől vasárnap kora 
délutánig tartó programon részt venni a 
bátai Szent Vér lelkigyakorlatos házban. 
A találkozót Sümegi József diakónus úr és 
Nyúl Viktor atya szervezték, Sümeginé Bá-
tai Margit tanárnő támogató segítségével, 
és azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a 
bátaszéki és környékbeli katolikus ifjúsá-
got kicsit felkarolva hagyomány terem-
tődjön, egy olyan kis összetartó közösség 

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

Tiszteli és szereti a Szép verseket. A 
zsoltárok szépsége, egyszersmind irodal-
mi élmény. A száműzöttek éneke feledhe-
tetlen 137 (136) zsoltár

Hitte az apa a Hírmondó szavát. Hát hír-
mondó van a világunkban, több is a kel-
leténél. A hírmondó számunkra a Biblia. 
Örömhírt hordoz.

Chaplin bánatát hol találjuk meg a Bib-
liában?

A dal gondolatmenete arra utal, hogy 
nem értjük egymást, nem látjuk egymást 
sokszor empátia hiányában. A kezét sok-
szor nem segítségnyújtásra, hanem inkább 
fájdalom okozására nyújtja ki az ember a 

rohanás, a figyelmetlenség, és a közöm-
bösség következtében.

Mit mond a Biblia az emberek egymás-
közti viszonyáról, a segítségre szoruló 
megsegítéséről?

Lukács 5:18 Egyszer csak férfiak egy 
embert hoztak nyugágyon, aki gutaütött 
volt, igyekeztek bevinni, és eléje helyezni.

Ezek az emberek: törődést és részvétet 
mutattak, volt hitük. Cselekedtek.

Folyók irányát figyelő, és ebben hívő 
és követő ismeri és tudja a Bibliában rejlő 
igazságot

Az élő vízről beszélve a Biblia nem-
csak italként utal rá, hanem még egy 

különleges módon is használja ezt a jel-
képet.

A víztelen Keleten az élet, az éltető erő 
jelképe az egész évben vizet szállító folyó. 

Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert 
megöntözésére; és onnét elágazik, és négy 
főágra szakad vala (1Móz 2,10-14).

A víz éltet, állandó változásban van, életet 
hordoz, megállíthatatlanul halad a saját útján. 

Mit alapozott meg az örökölt értékrend, 
melyben hinni lehet és kell is?

Megtanított szembenézni önmagunkkal, 
felismerni a helyzeteket, mely feltétele a 
tovább lépésnek a táguló világban a jövő-
ben.                                                    Müller Zs
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Újra lesz Fenyô Kupa!
Két év kihagyás után a régió legnagyobb 
hagyományokkal rendelkező teremtorná-
ja újra várja a labdarúgás kedvelőit a két 
ünnep között. A BSE Labdarúgó Szakosz-
tályának vezetői mindent megtettek azért, 
hogy ebben az évben már ne maradjon 
el a téli szünet kedvelt sporteseménye. A 
szakosztály, az intézmény üzemeltetője 
és a városvezetés is megmozgat mindent, 
hogy ebben a bizonytalan helyzetben 
megrendezésre kerüljön az éppen 40 éves 
születésnapját ünneplő kupa. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan profi és amatőr cso-
portokban lépnének parkettára a focisták. 
Az első három nap a csoportmérkőzéseké, 
a negyedik napon pedig – egyenes kiesé-
si rendszerben – a döntőért küzdenének 
meg a nevezők. A torna meghívásos, így 
az elmúlt években szereplőket keresik 
meg első körben, ha valaki esetleg nem 
indul, jöhet a helyére új csapat. December 
27-30. között várunk mindenkit a Kalász 
János Városi Sportcsarnokba! A sorsolást 
és a végleges információkat hamarosan 
elérhetővé tesszük a közösségi oldalakon.

Focicsapatainkról
Városunk focistái a 2022-2023-as évad 
feléhez értek. Az összes korosztályunk 
sikeresen szerepelt a nekik előírt ese-
ményeken. Ovisaink és kisiskolásaink a 
Bozsik Programban szekszárdi fesztiválo-
kon mutatták meg az edzésen tanultakat. 

Örömteli, hogy mind a két korosztályban 
létszámnövekedés volt, így itt több csa-
pattal is szerepeltünk. U11-es csapatunk a 
Bozsik Program mellett futsaltornákon is 
részt vett, és ért el szép sikereket. U13-as 
csapatunk magabiztosan menetel a me-
gyebajnoki címe felé. Két mérkőzésük 
döntetlen lett, a többit megnyerte a csapat, 
így bizakodva várjuk a tavaszt. U16-os 
megyei bajnokságban nem volt ilyen sok 
siker, de itt egy kicsit kevesen vagyunk, és 
még formálódik a csapat. Ifistáink harcban 
vannak a dobogós helyekért. Az elmúlt 
évekhez képest stabilabb és már egy kicsit 
összeszokottabb a csapat. 

A felnőttek szépen haladnak a megkez-
dett úton. Buzás Attila heti három edzés-
sel, folyamatos munkával szépen illeszti 
össze a csapatot. Bravúros bölcskei és 
dombóvári győzelem mellé, az utolsó 
hazai meccsen egy nem várt Tevel elleni 
vereség csúszott be, de itt sajnos három 
meghatározó játékosunk nem tudott sérü-
lés miatt pályára lépni. A cél még mindig 
a helyi játékosok beépítése, és egy har-
cos, jól játszó, szerethető csapat kialakí-
tása. A téli felkészülés január közepétől 
várható, és már folyamatban vannak az 
edzőmérkőzések lekötései is. 

BSE elnök-helyettes

LABDARÚGÁS

kovácsolódjon belőlünk, amely további 
rendszeres találkozásokkal, egymást tá-
mogatva, segítve tud a keresztény szelle-
miségben növekedni.

A programok között lelkigyakorlatos és 
csapatépítő foglalkozások is vegyesen sze-
repeltek, úgymint: rózsafüzér ima, kirán-
dulás, önismereti és bibliai foglalkozások, 
társasjátékozás. Az ott tartózkodásunk alatt 
megismerkedhettünk Báta, és a bátai Szent 
Vér bazilika és ereklye bonyodalmas tör-
ténelmével, valamint vallási ismereteinket 
is bővíthettük. A kirándulások során meg-
tapasztaltuk, hogy Báta milyen gyönyörű 
és történelmében gazdag hely. Sokan nem 
is gondolnák, hogy ennyi történelmi kor 
eseményeiről és mindennapjairól mesélnek 
nekünk a települést ölelő dombok. 

Összességében azt hiszem, minden 
résztvevő nevében fogalmazhatok úgy, 
hogy a találkozó nem csak lelki, hanem 

szellemi és fizikai feltöltődést is jelentett. 
Folytatásként nem csak egy jövő éves, ha-
sonlóan többnapos találkozó van tervben, 
hanem a folyamatos kapcsolattartás lenne 
a cél a következő ilyen alkalomig rend-
szeres foglalkozások kiépítésével. Bízunk 
benne, hogy mindez megvalósul és sze-
retettel várjuk az olyan fiatalokat is, akik 
még csak ezután fognak csatlakozni nyi-
tott kis közösségünkhöz.”

A misék alkalmával Viktor atya úgy szól 
hozzánk, úgy vezet bennünket lelki utun-
kon, mindennapi életünkön, mint gondos 
apa vezeti gyermekét a megszokott úton, 
mégis új és új alkalmat találva a tanításra, a 
legegyszerűbb, ám mégis sokszor nehezen 
érthető dolgok megmagyarázására. Saját-
jaként tekint új közösségére, otthonára, 
közülünk valóként beszél hozzánk már az 
első hetektől, ezáltal még hitelesebb, még 
eredményesebb szolgálatában. A legidő-

sebbeket, mozgásukban korlátozottakat 
igény szerint otthonában látogatja meg. 
Mindenki otthonában is „tanulhat” Viktor 
atyától: A már évek óta heti rendszeres-
séggel jelentkező „Örömhírre hangolva” 
videósorozatban a megjelenését követő 
vasárnapi evangéliumi szakaszról mondja 
el gondolatait Nyúl Viktor atya, mint bib-
likus teológiai tanár, emellett arra buzdít, 
hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük 
meg az Igét! Az egyházmegye honlapján, 
ill. plébániánk Facebook oldalán is nyo-
mon követhetik ezen alkalmakat.

Karácsony közeledtével a Katolikus Ka-
ritász ismét felerősítette tevékenységét. A 
hétvégi adománygyűjtés a templomokban 
a Karitász javára történt. Advent heteiben 
várják a felajánlásokat, a tartós élelmiszer 
és tisztálkodási szerekből álló csomagokat 
a templom oldalhajójának oltára előtt bár-
ki leteheti.                                                  SJ
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BSE Karatesikerek határon 
innen és határon túl  

– Horvát Open
A Bátaszék SE Karate Szakosztálya igen 
eredményes őszi szezont tudhat maga mö-
gött, határon belüli és határon túli sikereket 
könyvelhetnek el a bátaszéki sportolók.

2022. szeptember 23–25-én Rijekában 
rendezték meg a Horvát Open nemzetkö-
zi karateversenyt, amelyikre 19 nemzet 
232 csapata 1600 nevezése érkezett be. 
A Bátaszék SE 10 versenyzővel indult a 
megmérettetésen. A verseny színvonalát 
mutatja, hogy a horvátoknak és az ola-
szoknak egyaránt kvalifikációs program 
volt, ami nagyon komoly mezőnyt hozott 
össze minden kategóriában, rendkívül 
erős ellenfelekkel.

A BSE versenyzői jól szerepeltek Rije-
kában, többségük nem egy mérkőzésért 
utazott a kikötővárosba. Gál Dánielt csak 
egy hajszál választotta el az éremtől, saj-
nos a bronzmérkőzésen egy utolsó pilla-
natban történő kilépés vágta el az útját a 
dobogótól, így 5. helyen zárt. Péter Panna 
a 10-11 évesek –39 kg-ok mezőnyében 
magabiztos meneteléssel a döntőig jutott. 
A mindvégig kiélezett párharc végered-
ménye egy utolsó másodpercben ellen-
szenvedett 1:0 végeredményt hozott hor-
vát ellenfele javára.

„A látottak alapján örülök, hogy ver-
senyzőink többsége nem egymeccses volt, 
és a csapategység is remekül alakul, ami 
mindig fontos ahhoz, hogy egy jó ered-
mény kijöjjön ezeken a nagy versenyeken. 
Ezúttal ismét Péter Panna volt az éremho-
zó, de alapvetően ennek a gárdának mind 
az edzés munkájával, mind a versenyen 
nyújtott eredményeivel elégedett vagyok.”

Eredmények:
2. hely: Péter Panna 10–11 –39 kg. 5. hely: 
Gál Dániel 12–13 –55 kg. 7. hely: Pesti Ábel 
10–11 –39 kg. 9. hely: Nagy Gergő kadet –70 
kg. 9. hely: Kiss Bánk Botond junior –68 kg

Avas Kupa
Az őszi versenysorozat vidéken folyta-
tódott, október 8-án a miskolci egyetemi 
sportcsarnokban került megrendezésre az 
Avas Kupa, amelyikre 45 egyesület több 
mint 700 nevezése érkezett be.

A verseny kitűnő felhozó, gyakorló 
program a kezdőbb és a haladó verseny-
zők számára is. A BSE ezúttal 27 verseny-

zővel vágott neki a megmérettetésnek, és 
összességében elmondható, hogy jól sze-
repeltek, jó formát mutattak a sportolók.

Összesen 9 arany, 10 ezüst, 3 bronz és 5 
ötödik helyezettünk lett, ami az előkelő 4. 
helyet jelentette a csapatversenyben.

„A novemberi EB-re felkészülők számára 
egyre fontosabb, hogyan teljesítik az utolsó 
felkészülő versenyeket, ezért többüket fel-
neveztük eggyel magasabb korosztályba is, 
hogy minél többet mérkőzzenek, szokják 
a sorozatterhelést. Örülök neki, hogy Kiss 
Bánk Botond, Péter Panna és Hefner Zsófi 
mindkét kategória döntőjéig jutott. Előbbi 
két arannyal, utóbbiak egy arany és egy 
ezüsttel. De az EB-szereplők közül Gill 
Dóra, Nagy-Jánosi Botond és Péter Panna 
is aranyéremmel tudta zárni a versenyt. Bár 
a kiskezdőknek nagy falatnak bizonyult ez 
a népes program, mégis elmondható, hogy 
lelkileg jól bírták a nyomást, és többségük-
nek sikerült mérkőzést is nyerni. Ezek az 
élmények kulcsfontosságúak abban, hogy a 
jövőben erős utánpótlást építsünk.”

Eredmények:
1. hely: Gill Dóra, Hefner Zsófia, Izsák 
Bence, Bognár Barna, Kiss Bánk Botond 
(junior és U21), Nagy-Jánosi Botond, 
Péter Panna, Steigler Bence. 2. hely: Gál 
Dániel, Hefner Zsófia, Kaszás Maja, Nagy 
Gergő, Pesti Ábel, Péter Anna, Péter Bog-
lárka, Péter Panna, Szabó Balázs, Takács 
Dominik. 3. hely: Gill Dóra, Pesti Ábel, 
Szabó Balázs. 5. hely: Ambrus Márton, 
Gál Bence, Gál Dániel, Nagy-Jánosi Bá-
tor, Rózsahegyi Viktória

Országos Diákolimpia
A miskolci helyszín után kicsit közelí-
tettünk a főváros felé az október 22-én 
megrendezett szigetszentmiklósi országos 
diákolimpiára, ahol a BSE Karate Szak-
osztálya történetének talán legsikeresebb 
Országos Diákolimpáját abszolválta.

A küzdelmek 5 küzdőtéren zajlottak, 
több mint 50 egyesület 500 feletti nevező-
jének részvételével, köztük 19 bátaszéki 
sportolóval.

A diákolimpiai részvétel ezúttal a várt-
nál is jobban zárult, a BSE csapata 7 
arany, 5 ezüst, 3 bronz és 2 ötödik hellyel 
az éremtábla második helyén végzett.

„Büszkék vagyunk a srácokra, akik au-
gusztus óta szinte emberfeletti munkát 
tesznek bele az edzésekbe. Azért is öröm 

számunkra ez az eredmény, mert a csapat 
nagy részének ez volt a hatodik versenye 
az őszi szezonban, és a fáradás ellenére in-
kább egy progresszív emelkedés érezhető 
a teljesítményben.”

Országos Diákolimpiai 
érmeseink:

1. hely: Péter Panna 2010–11 –38 kg A 
kategória. Péter Boglárka 2006–07 –59 kg  
A kategória. Gill Dóra 2003–2005 –55 kg 
A kategória. Bognár Barna 2006–07 –61 
kg A kategória. Izsák Bence 2006–07 –73 
kg A kategória. Gál Dániel 2008–09 –57 
kg A kategória. Pesti Ábel 2012–13 –40 kg 
A kategória. 2. hely: Nagy Gergő 2006–07 
–68 kg A kategória. Nagy-Jánosi Botond 
2006–07 –55 kg A kategória. Hefner 
Zsófia 2008–09 –47 kg A kategória. Péter 
Anna 2008–09 –43 kg B kategória. Vö-
rös Botond 2010–11 –40 kg B kategória.  
3. hely: Kiss Bánk Botond 2003–2005 –67 
kg A kategória. Varga Máté 2010–11 –45 
kg A kategória. Váncsa Zsombor 2008–09 
–45 kg B kategória. 5. hely: Nagy-Jánosi 
Bátor 2012–13 –30 kg B kategória. Takács 
Dominik 2008–09 –45 kg B kategória

Wado Magyar Bajnokság
A Magyar Wado Szövetség nagyrendezvé-
nyével zárult a Bátaszék SE Karate Szak-
osztályának felkészülési sorozata 2022. 
október 29-én, Budafokon.

A Wado Magyar Bajnokság utoljára 
a Covid-éra előtt, 2019-ben került meg-
rendezésre, majd sokáig csend volt a bi-
zonytalan rendezési helyzet miatt. Ezt a 
kényszerszünetet tekinthetjük egy nagy 
levegővételnek is, hiszen 3 év leforgása 
után, megújulva, egy igen komoly létszám-
mal indult útjára ismételten a rendezvény.  
A Magyar Karate élet Wado-ryu karatestí-
lus versenyeztetői klubjai közül szinte min-
denki ott volt, aki számít. Így 16 egyesület 
több mint 550 nevezése érkezett be a via-
dalra, akik 10 órán keresztül megtöltötték 
a Budafoki BMTE Sportcsarnokot.

A Bátaszék SE ezúttal egy igen nagy 
csapattal, 31 fővel érkezett a megmé-
rettetésre. Az utánpótlás-versenyzőknek 
kiváló tehetségkibontakoztató program, 
míg azon topversenyzők számára, akik a 
november közepén esedékes Wado EB-re 
készültek, remek lehetőségnek bizonyult 
gyakorlásra, és egy utolsó motivációs töl-
tet megszerzésére.

KARATE
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A BSE 21 arany, 11 ezüst, 6 bronz és 5 
ötödik hellyel a legeredményesebb csapat-
ként zárta a Wado Magyar Bajnokságot.

„Őszinte büszkeséggel tölt el verseny-
zőink eredménye. Az egész egy nagyon 
erőteljes augusztusi felkészüléssel indult, 
majd egy hét versenyből álló verseny-
sorozatra fűztük fel az EB-felkészülést. 
Elmondható, hogy volt néhány kisebb ku-
darcunk, de alapvetően nagyot menetelt a 
csapat az utóbbi 3 hónapban. Megnyertük 
a Vidék Magyar Bajnokságot, az Országos 
Diákolimpia második helyezett csapata 
voltunk, most pedig a Wado stílus Magyar 
Bajnokai. Ezenkívül nemzetközi szinten is 
tudtunk értékes győzelmeket, helyezéseket, 
érmeket produkálni. Mindenképp szeret-
ném kiemelni, hogy ezek a teljesítmények 
egy csapatmunka végeredményét tükrözik, 
ahol az öttagú edzői team munkája, a csa-
pat egysége, a szülői és támogatói háttér 
elengedhetetlenül fontos tényezői az elért 
eredményeknek.” – Nagy Ákos.

Eredmények:
1. hely: Ambrus Márton (kumite), Fa-
zekas Janka (kumite), Fazekas Nándor 
(kata), Gill Dóra (junior és felnőtt kumi-
te), Hefner Zsófia (ifi és kadet kumite), 
Izsák Bence (kumite), Nagy Gergő (kadet 
és junior kumite), Nagy-Jánosi Bátor (ku-
mite), Péter Anna (kumite), Péter Panna 
(kata és kumite), Pfeifer Míra (kumite), 
Romhányi Vid (felnőtt és veterán kumi-
te), Steigler Bence (kumite), Szabó Balázs 
(kata, kumite), Vörös Botond (kumite)

2. hely: Gál Bence (kumite), Kaszás 
Maja (kumite), Kiss Bánk Botond (junior 
és felnőtt kumite), Kovács Zoltán (kumi-

te), Nagy-Jánosi Bátor (kata), Nagy-Jáno-
si Botond (kumite), Pesti Ábel (kumite), 
Péter Panna (kumite), Pfeifer Míra (kata), 
Takács Dominik (kumite)

3. hely: Bognár Barna (kumite), Bóta 
Bence (kumite), Gál Dániel (kumite), Pé-
ter Boglárka (kumite), Váncsa Zsombor 
(kata, kumite)

5. hely: Kovács Zoltán (kumite), Rózsa-
hegyi Viktória (kumite), Tóth Ádám (kata, 
kumite), Varga Máté (kumite)

47. Wado-Kai  
Európa-bajnokság

A BSE csapata a nagy őszi menetelés vé-
gén, november 12-én és 13-án a Magyar 
Wado válogatott tagjaiként a macedoniai 
Skopje-ban versenyzett a 47. Wado-Kai 
Európa-bajnokságon.

Az előjeleken és felkészülés menetén 
érezhető volt, hogy a BSE versenyzőiben 
meg van az győzelmi potenciál, ami a leg-
jobbat hozza ki belőlük a stílus európai 
közegben, és az eredmények láttán ez be 
is igazolódott. A Wado-Kai EB-re 17 or-
szág, 450 versenyzőjének több mint 600 
nevezése érkezett be.

„Rendkívül büszke vagyok a csapatra, 
és különösen erre a 13 versenyzőre, mert 
egy hosszú felkészülési időszak eredmé-
nyes zárását produkáltuk. Minden jó és 
rossz tapasztalat és élmény remekül adap-
tálódott ezen a versenyen, és olyan lelki 
stabilitás és önbizalom jellemezte a ver-
senyzőket, mint a profikat.”

A BSE versenyzői 5 arany, 5 ezüst, 6 
bronz és 3 ötödik hellyel példa nélküli ered-
ményt értek el az Európa-bajnokságon. 1. 
hely: Hefner Zsófia 12–13 lány kumite –42 

kg. Gál Dániel 12–13 fiú kumite + 50 kg. 
Nagy-Jánosi Botond junior fiú kumite –55 
kg. Gill Dóra U21 női kumite –55 kg. Péter 
Panna 10-11 lány kumite –40 kg. 2. hely: 
Kiss Bánk Botond junior fiú kumite –68 kg. 
Nagy-Jánosi Botond, Kiss Bánk Botond ju-
nior fiú csapat kumite. Kovács Zoltán, Ba-
bos Csaba veterán férfi csapat kumite. Hef-
ner Zsófia 12-13 lány csapat kumite. Gál 
Dániel, Váncsa Zsombor 12–13 fiú csapat 
kumite. 3. hely: Váncsa Zsombor 12–13 fiú 
kata. Péter Panna 10–11 lány kata. Kovács 
Zoltán veterán férfi kumite +75 kg. Pes-
ti Ábel 10–11 fiú kumite –40 kg. Kaszás 
Maja, Gill Dóra felnőtt női csapat kumite. 
Nagy Gergő kadet fiú csapat kumite. 5. 
hely: Gill Dóra felnőtt női kumite –55 kg. 
Nagy Gergő kadet fiú kumite –70 kg. Ván-
csa Zsombor fiú kumite –43 kg.

A csapat kumite versenyszámok eseté-
ben a Magyar Wado Szövetség válogatott 
más klubjainak versenyzőivel értük el a 
közös sikert.

Köszönjük a felkészülésben résztve-
vő edzők munkáját: Nagy Ákos (vezető-
edző), Romhányi Vid (kata edző, segéd-
edző), Kaszás Maja, Babos Csaba, Antal 
János és Kovács Zoltán (segédedzők).

Természetesen sem a felkészülés, sem 
a versenyzés nem jöhet létre a támogatók 
nélkül, akiknek külön köszönjük, hogy 
ezekben a nehéz időkben is mögöttünk 
állnak: Bátaszék Város Önkormányzata, 
Bát-Grill Kft., Alisca Bau Zrt., Stavmat 
Építőanyag Kereskedelmi Zrt., Caryon Kft. 
Bátaszéki Kutyaszertár, Kész Kft., Saller-
DFA Hungária Bt., Dorko Magyarország, 
Magyar Wado Szövetség, Bát-Erzo Kft. 

-akoszu-

A BSE Karate Szakosztály EB résztvevôi
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SZÜLETÉSEK

Karácsony Balázs 10. 16.
Szefcsik Máté 10. 20.
Eke Nolen 10. 21.
Hegyi Laura 10. 22.
Bayer Kamilla 10. 25.
Camara N’Sira Bella 10. 29.
Schnetz Blanka 11. 11.

HÁZASSÁGKÖTÉS

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • Megjelenik 2600 példányban. • Fele-
lős szerkesztő: Ócsai Krisztina • Kiadja: Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. • Felelős kiadó: 

Csötönyi László a kft. igazgatója. • A szerkesztőség címe: 7140 
Bátaszék, Szent István tér 7. • Telefon: +36 74 493 690, +36 30 701 
2638. • E-mail: cikador@bataszekert.hu • Nyomdai munkálatok: 
a Séd Nyomda, Szekszárd • Tel.: +36 74 529 950  ISSN: 14168065

Vancsik József Viktor (Bátaszék) – Szabó Kitti (Bátaszék)
Kocsis Gáspár (Dusnok) – Kovács Evelin Tímea (Bátaszék)

Hegedűs Zoltán (Bátaszék) – Mecseki Hermina Julianna (Bátaszék)

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

Tóth Miklós 1956
Kulcsár Csaba Józsefné Csécs Erika 1948
Császár Ernőné Várda Terézia 1941
Biró Marianna Biró Marianna 1965
Rick József 1945
Szondy Nándor Józsefné Kilyén Irén Ida 1936
Mayer Vendel 1944
Kovács Józsefné Püspöki Julianna Erzsébet 1929
Pintér Lászlóné Kőhler Erzsébet 1935
Trungel-Nagy Mihályné Samu Sára 1944

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!
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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
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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
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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
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Áldott, békés karácsonyt, és 
sikerekben gazdag, balesetmentes 

közlekedést kíván:

Gerhát János
iskolavezető

„GOLD CAR” Autósiskola Kkt.
7140 Bátaszék, Dolina utca 9.

www.goldcarautosiskola.hu


