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Ha farsang, akkor jelmezes 
forgatag, jókedv és mula-
tozás. ebben az évben jó 

hosszú a farsangi időszak, a vízke-
reszttől egészen március 6-ig, két 
hónapon keresztül lehet dorbézolni. 

A farsang zajos mulatságait egy 
ősi hiedelem hívta életre. A közép-
korban azt hitték az emberek, hogy 
a tél utolsó napjaiban – amikor rö-
videk a nappalok, és hosszúak az 
éjszakák – a nap elgyengül, és a go-
nosz szellemek életre kelnek. Viga-
lommal, jelmezes karneváli felvonu-
lással, boszorkánybábu elégetésével 
akarták elűzni ezeket. Voltak helyek, 
ahol tüzes kerekeket görgettek, mert 
azt remélték, hogy a földi tűz segíti a 
napot, hogy újra erőre kapjon. 

A régi babonákat később elfelej-
tették az emberek, de a jelmezes, 
álarcos karnevál, és a bálok, táncos 
mulatságok szokása máig megma-
radt.

február 22-én (pénteken), este 6 
órától a Petőfi sándor Művelődési 
Házban is a nevetésé, vagy ha úgy 
tetszik, a vidám télűzésé lesz a fősze-
rep. A megfelelő hangulatról Ihos 
József magyar előadóművész, for-
gatókönyvíró, kabarészerző, humo-
rista, Kató néni megtestesítője fog 
gondoskodni. Kató néni, a kedves, 
hunyorgó, mosolygós nénike, aki 
bármikor bármiről véleményt alkot, 
telefonon tanácsot ad, levelekre vá-
laszol, bemutatja a családját, a ko-
maasszonyainak a férjeit… Ő lesz a 
vendégünk! A belépés ingyenes! sok 
szeretettel és vidámsággal várunk 
minden érdeklődőt!

NEVETNI SZABAD!

Keressen bennünket a facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 
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é V é r t é K e l Ő

Bátaszék város polgármesterét, dr. Bo-
zsolik Róbertet kérdeztük az elmúlt év-
ben történt meghatározó fejlesztésekről, 
a település életét befolyásoló döntések-
ről, az önkormányzat munkájáról, és a 
2019. év terveiről.

– A városfejlesztés és a pályázatok tekin-
tetében mit érdemes kiemelni? 

– A városfejlesztés terén tudtunk előre 
lépni. Közel 61 millió forintot költöttünk a 
városi sportcsarnok felújítására, ezen kívül 
megkezdtük a Kossuth utcai civil ház fel-
újítását, helyreállítottuk a baross utca egy 
szakaszának a burkolatát, parkolót építet-
tük a garay utcában, járdákat építettünk, 
de jutott forrás temetői beruházásra, az 
orvosi rendelő modernizálására, oktatási 
épületek felújítására, napelemek telepíté-
sére, térfigyelő kamerarendszer átépítésére 
is. növeltük az önkormányzat vagyonát 
egy patinás épület megvásárlásával is. 
A városüzemeltetés terén is próbáltunk 
helytállni, bár ezen a területen van némi 
hiányérzetem. 

2014 óta kiemelten kezeljük lajvér és 
Kövesd településrészek fejlesztését. Min-
den évben mini közmeghallgatást tartunk 
ezeken a helyeken, folyamatosan konzul-
tálunk velük, a javaslataik alapján hasz-
náljuk fel a költségvetésben ezeknek a 
településrészek a fejlesztésére elkülönített 
forrásokat, tételesen 2018-ban ez telepü-
lésrészenként 1 250 000 ft volt. Mindenki 
számára öröm, hogy ezek a településré-
szek is be tudnak kapcsolódni a vezetékes 
szennyvíz-szolgáltatásba, mert már zajlik 
a hálózat építése, amelyik várhatóan 2019 
nyarára el is készül.

– Melyek voltak azok az intézkedések, 
amelyekkel segítette az önkormányzat a 
családokat 2018-ban?

– számunkra nagyon fontos, hogy a fi-
atalokat, a fiatal családokat itt tartsuk bá-
taszéken. Olyan intézményrendszer mű-
ködik a településünkön, amelyik 2 éves 
kortól 18 éves korig, azaz a bölcsődétől a 
gimnáziumig biztosítja a gondozás, a ne-

velés, a tanulás kitűnő feltételeit. 2015-óta 
újszülötti támogatást biztosítunk, a gim-
náziumba beiratkozóknak beiskolázási 
támogatást adunk, de az országban egye-
dülálló módon prevenciós rotavírus és bá-
rányhimlő elleni védőoltási programokat 

is indítottunk. folyamatosan korszerűsít-
jük a játszótereinket, és évek óta működik 
az újszülöttek születéséhez kötődő faülte-
tési programunk a Keresztély gyula Városi 
Könyvtár és a bátaszéki nagycsaládosok 
egyesületének szervezésében. 

– A civil és egyesületi, illetve társadalmi 
szervezetek hogyan tudtak közreműködni 
Bátaszék életében az előző évben?

– ebben az önkormányzati ciklusban a 
város vezetése az egyik legfontosabb cél-
jának, feladatának a közösségépítést, az 
együtt gondolkodást tekintette. ennek 
érdekében szorosan együttműködtünk a 
városban tevékenykedő közel harminc ci-
vil szervezettel, amelyek aktívan kivették 
a részüket a város sport, kulturális, illetve 
közéletében. bátran számíthattunk rájuk a 
rendezvények szervezőiként és szereplői-
ként egyaránt. A működésükhöz 2015-óta 
támogatási rendszer került kialakításra, 
amely alapján éves szinten mintegy 18 mil-

lió forint kerül felosztásra ezen szerveze-
tek között, ezzel is segítve a működésüket, 
a saját tagságuk számára szervezett prog-
ramokat és eseményeket. 

– Ha már a civilek által szervezett prog-
ramokat említjük, melyek azok a városi ren-
dezvények, amelyeket érdemes kiemelni?

– 2018-ban kis túlzással csak elvétve volt 
olyan nap, amikor nem volt valamilyen 
program, esemény a városunkban. töre-
kedtünk sokszínű, változatos programok 
szervezésére. A hagyományos rendezvé-
nyeinket is igyekeztük új köntösbe öltöz-
tetni. nehéz kiemelni bármelyiket is, de 
azért a bátaszéki bornapok már egy olyan 
fesztivállá nőtte ki magát, amelyen már 
nem csak a bátaszékiek vesznek részt szí-
vesen, de a megye több településéről, sőt a 
megyén túlról is érkeznek.

– Mik a tervek 2019-re vonatkozóan? Me-
lyek a polgármester úr elképzelései az ön-
kormányzati választásokkal kapcsolatban?

A  2019-es esztendőben is a legfonto-
sabb feladat az önkormányzat pénzügyi 
stabilitásának a fenntartása, az intéz-
ményrendszer biztonságos működtetése. 
Javítani szeretnénk a dolgozóink anyagi 
megbecsülésén a megtartásuk érdekében. 
fent kívánjuk tartani azokat a vívmá-
nyokat, amelyeket az elmúlt négy évben 
kiépítettünk és biztosítottunk az itt élők 
számára. folytatjuk az elnyert pályázatok 
megvalósítását, így be kívánjuk fejezni 
a bonyhádi úti ipari park közművezeté-
keinek és úthálózatának kiépítését, meg 
szeretnénk indítani az agrárlogisztikai 
központunk kivitelezését, és befejeznénk 
a szennyvízcsatorna hálózat építését Kö-
vesd, lajvér és a gauzer telep településré-
szeken. e mellett kutatjuk az újabb pályá-
zati lehetőségeket is. 2019 többek között 
az önkormányzati választások éve is lesz. 
Arra fogunk törekedni, hogy ezen ese-
mény is higgadt, nyugodt körülmények 
között kerüljön lebonyolításra. bízom ab-
ban, hogy a bátaszékiek értékelik mindazt 
a munkát, amelyet közösen végeztünk el.                  

BMNK

PolgármESTErI éVérTékElô
BáTASZék VároS  öNkormáNyZATA
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 AlsÓnyéK KÖZség ÖnKOrMányZAtA bátAsZéK VárOs ÖnKOrMányZAtA

HIRDETMÉNY
bátaszék Város Önkormányzata és Alsónyék Község Önkormányzata 
tájékoztatja a lakosságot, hogy a tOP 3.1.1-15-tl1-2016-00006 azo-
nosítószámú, „Alsónyék-bátaszék közötti kerékpárút kiépítése” című 
projekt keretében megépült kerékpárút forgalomba helyezési engedé-
lye kiadásra került.
A kerékpárút teljes hosszán a kezelői feladatokat (pl.: kaszálás, téli si-
kosság mentesítés, stb.) Alsónyék Község Önkormányzata látja el.

bátaszék, 2018. január 15.

 Dózsa-Pál Tibor Bozsolik Róbert
 polgármester polgármester

Ö n K O r M á n y Z A t I  H í r e K

Ismét pont kerülhetett egy felújítás végére 
2018. december 20-án. Miután lakossági 
bejelentések is érkeztek a baross utca út-
burkolatával kapcsolatban – amely már 
szinte járhatatlan állapotba került – no-
vember 7-én megkezdődhetett mind az 
útburkolat, mind pedig a csapadékvíz el-
vezető árok felújítása. A baross u. 9. szám 
alatti ingatlantól a baross utca és budai 
utca kereszteződéséig tartó útszakaszt bá-
taszék Város Önkormányzata két ütem-
ben, önerőből újította fel. A több, mint 22 
millió forintos beruházás munkálatait a 
KésZ Közúti építő és szolgáltató Kft. vé-
gezte.                                                               ok

MEGHÍVÓ
Tisztelt Horgásztársak!

A bátaszéki Horgász egyesület közGYűlÉsT TaRT  
2019. február 24-én, 9:00 órakor, 

bátaszék Város Önkormányzatának Házasságkötő termében.
napirendi pontok:
1. elnök köszöntője

2. titkár beszámolója
3. ellenőrző bizottság beszámolója
4. fegyelmi bizottság beszámolója

5. egyebek 
Ha a Közgyűlés határozatképtelen  

a változatlan napirendi pontok mellett 
9:30-ra a közgyűlés újra összehívásra kerül.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
bátaszék, 2019. jan. 17.

tisztelettel:       Krista Gábor       Péter Géza                                                                                     
                                               elnök                   titkár 

BEfEjEZôDöTT A BAroSS uTcA fElújíTáSA 

BáTASZék VároS  öNkormáNyZATA

bátAsZéK VárOs ÖnKOrMányZAtA 

HIRDETMÉNY
bátaszék Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, Vállalkozókat, 
hogy a tOP 1.1.1 15-tl11-2016-00002 azonosítószámú, „Iparterület fej-
lesztése bátaszéken” című projekt keretében kiépítésre kerülnek a város é-i 
részén elhelyezkedő több, mint 6 hektár területű ipari parkban a vonalas 
létesítmények. A kivitelezés várható befejezési határideje: 2019. június 30.
ezzel lehetőség nyílik a területen fekvő közművesített ingatlanok hasz-
nálatára bérleti szerződésben rögzített feltételek mellett.
további tájékoztatás kérhető bátaszék Közös Önkormányzati Hivatal 
Városüzemeltetési Irodán. (7140 bátaszék, szabadság u. 4.; e-mail: mu-
szak@bataszekph.hu, hivatal@bataszekph.hu)
bátaszék, 2018. január 11.                   dr. Bozsolik Róbett polgármester

7140 BÁTASZÉK, SZABADSÁG U. 4. Pf. 5. • TELEFON: 06-74/1491-958 • FAX: 06-74/1591-505 • e-mail: hivatal@bataszekph.hu

KAJSZA KVARTETT FARSANGI HANGVERSENY
Időpont: 2019. február 9. (szombat), 17 óra

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház, Bátaszék, Szent István tér 7.

Kajsza Béla – trombita
Földesi Gyula – trombita

Kajsza Péter – kürt, harsona
Kajsza Pál – harsona

Kajsza Béla – harsona

Közreműködik:
Kajsza Etelka – oboa

Kajsza Barna – tenorkürt

A belépés díjtalan!

KQ„Minden móka. S egye fene,

Kit busitnak csalfa gondok.

Így van ez jól. Hunniában

Farsangolnak az istenek s a bolondok.”

Ady EndrE
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BáTASZékI 
IPArTESTülEST

köSZöNETNyIlVáNíTáS
 

ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget  
Mindenkinek, aki adója  

1%-ának felajánlásával segítette  
a bátaszéki Vállalkozók Ipartestületét!

kÉRjük, HoGY lEHETősÉG szERINT  
2019-BEN Is TáMoGassa aDÓja  

1%-áVal szERVEzETüNkET!

bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete

székhely: 7140 bátaszék, árpád u 13. 

Adószám: 19228345-1-17

Bankszámla szám:  
71800288-10108090

c I V I l e K

A nagycsaládosok Országos 
egyesülete Al-Duna régió önkénteseinek 
köszöntésére január közepén Mezőfalván 
került sor. A harmadik alkalommal 
megrendezett eseményre a báta-
széki nagycsaládosok egyesülete is 
meghívást kapott, ahol Rozgonyi 
Tünde és sági lajosné kaptak elis-
merő oklevelet. Az önkéntesek előző 
évben végzett egyesületi munkájukat 
díjazták. tünde az adományosztá-
sok lebonyolításáért kapott elisme-
rést, míg sági lajosné Ica, mint az 
egyesület alapító tagja, azért kapott 
oklevelet, mert a tapasztalata és ta-
nácsai nélkül nem tudna ilyen jól 
működni a szervezet hétköznapjai.  
A régiós titkár, Vargáné Kunczt Or-
solya külön előterjesztésére pedig simondi-
né Bálint zita kapott kitüntető elismerést. 
A bátaszéki nagycsaládosok egyesületének 
titkára az elismerést lendülete, határozott-
sága, odafigyelése, és kiváló szervezőkész-
sége elismeréséért kapta. állandó elérhe-
tőségének köszönhetően mindig készen áll 
a feladatokra, sosem keresi a kifogást, csak 
teszi a dolgát. nem kivételez, odafigyelése 

mindenkire kiterjed. Humorral minden 
könnyebb, azonban a lazaságot munka köz-
ben nem tűri. nyitottsága és lendülete viszi 

előre az egyesületet, magatartásával, érték-
rendjével példát mutat.

A bátaszéki nagycsaládosok egyesüle-
te 1999-ben alakult. Az eltelt 20 esztendő 
sok tapasztalatot, barátságot és még több 
örömet adott a tagságnak. A civil szerve-
zet megalakulását követően az önállóságra 
törekedtek, és az arculatkeresés történt. 
némi megtorpanás után az idő múlásával, 

és a bekövetkezett személyi változásokat 
követően letisztult az egyesület szerveze-
ti formája és tevékenysége. ezt mutatják 

a céljaik, vállalásaik, valamint a 
szervezetük felé érkező felkéré-
sek, melyek bátaszék közéletében 
fontos szerepet játszanak. A bá-
taszéki nagycsaládosok egyesü-
lete a település rendezvényeinek 
kiemelt támogatói, legyen szó vá-
rostakarításról, gyermeknapról, 
faültetésről, vagy gasztronómiai 
estről és Adventi forgatagról. De 
nem csak helyben, hanem régiós 
és országos eseményeken is képvi-
selik bátaszéket, mely alkalmakat 
keresik is, hiszen fontosnak tart-
ják az egyesületi tagokkal eltöltött 

minőségi időt. Mindig van terv és álom, 
amelyért dolgoznak. Minden felkérésnek 
igyekeznek eleget tenni, így legutóbb az 
Alsónyéket bátaszékkel összekötő kerék-
párút szemléletformáló rendezvényének 
lebonyolítását segítettek.

A díjazottaknak gratulálunk, és az egye-
sület további munkájához sok sikert kívá-
nunk!                                                                  ok

BáTASZékI  NAgyc SAláDoSok EgyESülETE
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Az újonnan felállt vezetőség első rendez-
vénye november végén a sváb disznóvágás 
volt. A napot lezáró vacsorán és nemzetiségi 
esten szép számmal vett részt az egyesület 
tagsága, fellépett az utánpótlás tánccsoport 
és a legkisebbek is. november 28-án, este 
egy túlélő történetének felelevenítésével és 
koszorúzással emlékeztünk meg a malenkij 
robotra elhurcolt bátaszékiekről a gimná-
zium falán lévő emléktáblánál. Az adventi 
forgatagban árusított krafli nyereségét az 
egyesület felajánlotta a gondozási Központ 
javára. A forgatag műsorát színesítették pro-
dukcióikkal kis táncosaink is. Korábbi évek 
hagyományait felelevenítve ismét szervezett 
az egyesület karácsonyi műsort, melyen igen 
népes volt a fellépők sora: az óvoda németes 
csoportja, az általános iskola nemzetiségi 
németes negyedikesei, az ötödikesek a nem-

zetiségi projekt bemutatásával, az 
Ifjúsági fúvószenekar és az egye-
sület Heimat tánccsoportjának 
mindhárom korosztálya. A fel-
lépők a színvonalas, ötletes, szép 
műsorért ajándékot is kaptak: 
vagy egy tábla csokoládét, vagy 
egy bögrét, vagy egy német nyel-
vű könyvecskét. A nézők sem 
távoztak üres kézzel: szaloncu-
korral díszített kis fenyőágat osz-
tottak szét közöttük a táncosok. 

svábbál
A közeljövő eseménye lesz a német nem-
zetiségi Önkormányzat szervezésében feb-
ruár 16-án megrendezésre kerülő svábbál, 
melyet az általános iskola aulájában tar-
tunk. Jegyek elővételben a centi üzletében, 

illetve glöckner Attilánénál, a babits u. 
10.b-ben, a virágboltban kaphatók, egysé-
gesen 2500 ft-os áron. 14 éves korig a bál 
ingyenes. ezzel egyidőben, valamint az 
egyesület további rendezvényein lehetőség 
lesz a helyi német nemzetiség támogatására 
1000 ft-os téglajegyek vásárlásával, melyek 
egy majdan megvásárolandó közösségi ház 
téglái lesznek. A bál fővédnökének dr. ger-
ner Zsuzsannát kérte fel az egyesület, aki a 
tervezett sikeres projekt, a bátaszéki lehrp-
fad (magyarországi német tanösvény) szak-
értője, bátaszék szülötte, a németországi 
szövetségi Köztársaság tiszteletbeli kon-
zulja, egyetemi docens. továbbá meghívott 
vendégünk lesz a szintén egykori bátaszéki, 
dr. gerner éva, az unser bildschirm felelős 
szerkesztője, aki rendszeres tudósításaival 
segíti munkánkat, és épp a közelmúltban 
részesült az ehrennadel kitüntetésben (a 
legrangosabb díjban, amit a kisebbségi 
közösségszervezés terén el lehet nyerni).  
A bálon a jó hangulatról a hartai Karawan-
ka zenekar gondoskodik. Mindenkit vá-
runk szeretettel!                                              ESJ

c I V I l e K

N é m E T  N E m Z E T I S é g I  E g y E S ü l E T

ProgrAmokBAN gAZDAg kEZDET
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Mini Galéria
BoHÓcok

A gyűjtemény megtekinthető februárban.
Várjuk óvodai, iskolai csoportok látogatását!

A Mini galéria bemutatkozási lehe-
tőséget biztosít mindazok számára, akik 
érdekes hobbival, gyűjteménnyel rendel-
keznek. Kérjük, ha Önnek vagy családtag-
jainak, barátainak van bemutatásra érde-
mes anyaga, jelentkezzen!

Januárban góli ramóna munkái voltak 
láthatók könyvtárunkban.

Faültetés 2019-ben is
Kérjük, ha gyermeke, unokája 2011 óta 
született, és még nem ültettünk részére fát, 
faültetési szándékát jelezze! 

Rendezvényeinkről
A Keresztély gyula Városi Könyvtár idei 
rendezvénynaptára számos érdekességet 
kínál a látogatóknak. A programok egy ré-
sze még egyeztetés alatt van, de örömmel 
tudatjuk, hogy az alábbi vendégek már 
elfogadták meghívásunkat: Lélekgyúró 
önképzőkör indul, célja mentálhigiénés 
szemléletváltás. Jöjjön el, találkozzon és 
beszélgessen Bernád Zoltánnal! A Kispö
fögők mesekönyv sorozat kiadója óvo-
dásoknak, kisiskolásoknak mesél majd. 
szülők figyelmébe ajánljuk, hogy vásárlási 
lehetőség is lesz. A sorozat még könyv-
tárunkból sem kölcsönözhető. Mese- és 
természetkedvelő kicsik és nagyok figyel-
mébe ajánljuk. Dani Szabolcs: Tizenkét 
füstös ember – a találkozót vasutasoknak, 
vonaton utazni szeretőknek ajánljuk, és 
különösen azoknak, akiknek a családjá-
ban éltek, élnek vasutasok. Endrei Juditot 

ismét vendégül látjuk, ezúttal a Varrókör 
ideje alatt. Judit tartogat némi meglepe-
tést számunkra. A Varrókör tartogat némi 
meglepetést Juditnak. reméljük felkeltet-
tük érdeklődésüket, de nekünk az igazi 
meglepetés mindig az, ha sokan eljönnek 
egy-egy rendezvényünkre! Arató Vera, a 
Detektív Kiadó képviseletében a kiadóról, 
a krimi műfajáról és a fordítói munkáról 
beszél majd látogatása alkalmával. tud-
juk: sokan olvasnak krimiket, ezzel is sze-
retnénk a kínálatot bővíteni. Csellengők 
– Incze Zsuzsával. Izgalmas, de nehéz és 
szinte állandóan aktuális téma. Mindenki-
nek ajánljuk jó szívvel, szerintünk a műsor 
gyönyörű zenéjére sokan emlékeznek. Ün-
nepi Könyvheti vendégünk személye még 
nem biztos, de reméljük, elfogadja felké-
résünket. Baricz Lajos erdélyből látogat 
könyvtárunkba. Verses kötetei, novellás 
kötete már itt van nálunk. Saly Noémi 
gasztronómiai témával jön hozzánk, akitől 
reméljük, sok hasznos tanácsot kapunk. 
ne feledjük, ez időben lesz a gasztronómia 
est. Kíváncsian várjuk! De természetesen 
idén is tartunk Költészet napját, gyermek-
napot, nyári kézműves foglalkozásokat, 
lesz népmese napja, Összefogás a könyv-
tárakért, és az elmaradhatatlan, az örök 
kedvenc: a Mikulás-ünnepség. és ki ne 
maradjon, mert az egyik leglátogatottabb 
eseményünk, a besigheim Játszótér. (csak 
érdekességképpen: idén 11. alkalommal 
lesz besigheim Játszótér, és 9. alkalommal 
faültetés.) rendezvényeinkről tájékozód-
jon honlapunkon, kísérje figyelemmel 
facebook oldalunkat, tekintse meg plakát-
jainkat! Keresse szórólapjainkat! Kérjük, 

ha Ön szeretne személyre szóló meghívót, 
tájékoztatást kapni a Keresztély gyula Vá-
rosi Könyvtár rendezvényeiről, szándékát 
jelezze a könyvtár nyitva tartási idejében. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár 

ui: következő alkalommal a Mini galéria 
kiállítóiról írunk.

K u l t ú r A

V á r o S I  k ö N y V T á r

audrey Niffenegger: 
az  IDőuTazÓ FElEsÉGE

Amikor  először találkoztak, clare ha-
téves volt, és Henry harminc. Amikor 
összeházasodtak, clare huszonkettő, 
és Henry még mindig harminc. Henry 
idő-eltolódási rendellenességgel szüle-
tett. A genetikai órája a legváratlanabb 
pillanatokban visszaáll, és még abban a 
másodpercben eltűnik. Ilyenkor elmúlt 
és eljövendő élete érzelmi csomópont-
jain találja magát, meztelenül, védtele-
nül. sohasem tudja, mikor történik meg 
újra, sohasem tudja, hol köt ki legkö-
zelebb. Az időutazó felesége a világiro-
dalom egyik legkülönösebb szerelmi 
története. clare és Henry felváltva me-
séli el a történetüket. rajongva szeretik 
egymást, megpróbálnak normális csalá-
di életet élni: biztos állás, barátok, gye-
rekek. Mindezt olyasmi fenyegeti, amit 
sem megakadályozni, sem irányítani 
nem képesek, a történetük ettől olyan 
megrendítő és felejthetetlen. „Azoknak, 
akik azt mondják, nincsenek igazán új 
történetek, szívből ajánlom Az időutazó 
feleségét, ezt az elragadó regényt, amely 
irodalmilag kiváló, szédítően fantázi-
adús, és észbontóan romantikus.”

Scott Turow

köNyVAjáNló

a Petőfi Sándor Művelődési Házban
Szabóné béda anitával
2018. február 11. (hétfő), 17 óra
belépő: 300 Ft/fő

FaRSanGi KézMŰvES FOGlalKOzáS

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!
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e g é s Z s é g

V é D ô N ô I  S Z o l g á l A T

Az influenzát elkapni nem túl nagy él-
mény, főleg nem kismamaként. A követke-
ző sorokban arról olvashatsz, hogy miként 
előzheted meg a betegséget, és – ha már 
meg van a baj – miként kezelheted a leg-
hatékonyabban. 

az influenza megelőzés: Influenza el-
leni védőoltást: teljesen mindegy, hogy 
hányadik trimeszterben jársz, nem késő 
beadatni a várandósság utolsó harmadá-
ban sem az oltást. A legideálisabb időszak 
az október és november lenne, mivel 2-3 
hét szükséges ahhoz, hogy a védettség ki-
alakuljon. A legtöbb megbetegedés általá-
ban februárban van, az pedig, hogy med-
dig tart a járvány, leginkább az időjárás 
függvénye. Az oltást terhes kismamák és 
szoptató édesanyák is beadathatják. táp-
lálkozz egészségesen, egyél sok zöldséget 
és gyümölcsöt! Vigyél be minél több vi-
tamint! Igyál sokat! leginkább vizet, hígí-

tott gyümölcslét vagy gyógynövényteát.  
Kerüld a nagy tömeget! gyakran moss 
kezet! nagyon fontos a megfelelő higiéné. 
Pihenj! A sok munka és stressz gyengíti a 
szervezetet.

az influenza betegség a megfázáshoz 
képest erőteljesebb tüneteket vált ki. rosz-
sz közérzet, hidegrázás, izomfájdalmak is 
társulhatnak a nátha mellé. sajnos pocsé-
kul fogod érezni magad a betegség alatt. 
fontos, hogy pihenj! Keresd fel a házior-
vosod! A magas láz a magzatra rosszul hat, 
ezért ebben az esetben lázcsillapítást kell 
alkalmazni. beszéld meg az orvosoddal, 
hogy miként és hogyan tudod csillapítani 
a lázad. gyógyszert csak orvosi konzultá-
ció után vegyél be! Igyál sok folyadékot! 
legjobb ilyenkor a koffeinmentes, meleg, 
citromos tea.  Javasolt egy vitaminokban és 
tápanyagokban gazdag étrend. A kisbabád 
biztonságos helyen van az anyaméhben, az 

influenzavírus nem okoz nála problémát. 
A magas lázat minél előbb csillapítsd, mert 
különösen a várandósság első harmadá-
ban rossz hatású a méhben fejlődő babára 
nézve. Orvosod segíteni fog, hogy megta-
láljátok a leghatékonyabb kezelést.

Nagy Kitti Zsuzsanna védőnő

INfluENZA VárANDóSSág AlATT

g y E r m E k E I N k  E g é S Z S é g E

A védőnők tollából született egy cikk a 
kismamák influenza elleni védőoltásáról, 
amihez kapcsolódna az én mondanivalóm 
is. A krónikus betege (asthma, cukorbeteg-
ség, autoimmun betegség) influenza elleni 

védőoltása kötelezően kívánatos lenne! 
Még nincs késő beadatni az influenza el-
leni védőoltást! Azoknak sem, akik csak 
védeni szeretnék a gyermeküket, és meg-
előzni a betegséget.

VéDôolTáSokról uToljárA (?)

• Nagylányom 14 éves lett a napokban, 
választanunk kell felnőtt háziorvost?

nem. betöltött 19 éves korig lehet 
házi gyermekorvos az ellátó. Minden 
tiszteletem a felnőtteket ellátó házior-
vosoké, de a gyermekek, ifjak speciális 
ellátást igényelnek. ezért jött létre a 
gyermekorvosi szakma, amihez kü-
lön szakvizsga szükséges, és ezért van 
az, hogy gyermekkörzetben kizárólag 
gyermekorvosi szakvizsgával rendel-
kező orvos dolgozhat. Más és más, 
speciális eltérések vannak csecsemő-, 
gyermek- és ifjúkorban, mint felnőtt 
korban, ezért ajánlatos gyermekorvos-
hoz járni 19 éves korig. (De figyelem-
be kell venni azt, hogy más és más a 
szemlélet gyermekorvosként és felnőtt 
szakorvosként is, ahogyan ez települé-
senként is változó lehet.) 

• Most lettem nagykorú és jogosítványt 
szeretnék. Még a gyerekorvosomhoz járok 
– ha szükséges –, benne megbízom. Csak 
a jogosítványhoz szükséges orvosi alkal-
massági miatt nem szeretnék orvost vál-
tani. A gyerekorvosom is kiállíthatja az 
orvosi alkalmassági bizonyítványomat?

Igen. A gyermekorvosnak is joga van 
– hatósági orvosként – jogosítványhoz 
orvosi alkalmassági vizsgálatot végezni. 
nem szükséges emiatt felnőtt házior-
voshoz fordulni. 

dr. Omacht Erika gyermekorvos

Dr. OMAcHt erIKA szívesen válaszol 
itt – az újság hasábjain –  az olvasóink ál-
tal feltett kérdésekre, melyet a cikador@
bataszekert.hu e-mail címre várunk!

A gyErmEk orVoS 
VálASZol!
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O K t A t á s

játékos sportverseny 
– megyei döntő

Január 10-én iskolánk rendezte meg a Játékos sport-
verseny megyei döntőjét. A versenyre öt csapat jutott 
be: Dombóvár, szekszárd, Várdomb, bogyiszló és bá-
taszék. A résztvevők hat játékban mérték össze ügyes-
ségüket, gyorsaságukat. csapatunk jó versenyzéssel a 
– Dombóvár és szekszárd után – a 3. helyen végzett. 
A csapat tagjai voltak: Pomsár anna, Péter Dorka, 
Péter Panna, Matejcsek Mira, Péter anna, Papp 
kata, kollár lilla, Hefner zsófia, Mattenheim liza, 
liebhauser áron, Papp zsolt, cser Bence, Puskás 
Donát, szabó Barnabás, Tóth Vázsoly, Heberling 
Dániel, Elekes Máté, Bakó Bálint. felkészítő pedagó-
gus: Mészárosné Pásztor Hedvig. gratulálunk!      MPH

D o r o T T y á S 
h í r E k

 

 
 

tornacsarnokban 

 

Immáron hagyománnyá vált iskolánk  
névadójának , Kanizsai Dorottyának  

névnapi ünnepsége   
 és a  téltemető farsangi báljaink . 

2019.02.08. 900        Dorottya-napi műsor a  
 

2019.02.08. 1600- 2000  Felső tagozatosok    
farsangi bálja az iskola ebédlőjében 

2019.02.09. 1500-  1900 Alsó tagozatosok 
farsangi bálja a tornacsarnokban 
Kicsit és nagyot szeretettel várunk! 

 

Rövid hírek 
Január 7-én a Tudományos Diákkör 
által meghirdetett Történelem em-
berközelben című előadás-sorozat 
keretében sümegi József igazgató úr 
megtartotta első előadását „A Jagel-
lók a magyar trónon” címmel. A má-
sodik előadásra január 21-én került 
sor „Magyarország 1514-ben” cím-
mel. Január 15-én a végzős osztályok 
számára pályaválasztási szülői érte-
kezletet tartottunk, amelyen a szü-
lők és a tanulók együtt meghallgat-
ták neidhardtné gyarmati erzsébet 
igazgatóhelyettes asszony tájékozta-
tóját a továbbtanulásra való jelent-
kezések lehetőségeiről, a felvételi el-
járásról, a teendőkről. Január 16-án  
48 gézás tanuló Krammerné gehring 
éva és Pulai erzsébet tanárnők kísé-
retével Pécsre utaztak. A nagy lajos 
gimnáziumban megtekintették G.B. 
shaw: Pygmalion című művének az 
american Drama Group Europe 
társulatának angol nyelven tartott 
előadását, amely kiváló lehetőséget 
nyújtott az angol nyelv gyakorlására. 
Január 22-én reggel rövid megemlé-
kezést tartottunk a gimnázium nagy 
előadótermében a magyar kultúra 
napjának tiszteletére. A 8.A osztá-
lyosok hangulatos műsorát  Péter 
Albert tanár úr állította össze és taní-
totta be. Január 25-én rendeztük meg 
a bátaszék környéki általános iskolá-
sok számára meghirdetett „Géza-tu-
sa” megyei levelezős tanulmányi 
versenyünk döntőjét. A két írásbeli 

forduló alapján 128 tanulót hívtunk 
meg a döntőre, akik történelem, iro-
dalom, illetve matematika, német 
nyelv vagy angol nyelv tantárgyakból 
mérték össze tudásukat. Az eredmé-
nyeket a lapzárta miatt csak a ciká-
dor újság következő számában tud-
juk közölni. ugyanezen a napon este 
került sor az utóbbi években a diákok 
és a városlakók körében is népszerű-
vé vált „a gimnázium éjszakája” el-
nevezésű programunkra. A lapzárta 
miatt erről az eseményről is részlete-
sebben majd az újság következő szá-
mában tudunk beszámolni.

szalagtűző 
Január 11-én este tartottuk meg a 
végzős osztályok, a 12.A (osztályfő-
nökük  schrothné Molnár Zsuzsan-
na) és 12.b (osztályfőnökük Pálffy 
Pál) szalagtűző ünnepélyét az álta-
lános iskola aulájában. A 11.Ab és a 
10.b osztályosok köszöntő műsorát 
előadták: Schmidt Levente, Schroth 
Anna, Renkecz Roxána, Bárdos Antó-
nia, Velő Zsófia, Krutki Evelin, vala-
mint a 10.b osztályosok alkalmi kó-
rusa (gitáron kísért tanner Vilmos). 
sümegi József igazgató úr ünnepi be-
szédét követően a szalagtűzés követ-
kezett, majd az ünnepeltek mutatták 
be az alkalomra megtanult táncukat. 
A 12.b osztály tanulói modern táncot 
adtak elő, koreográfiáját betanította  
Kalmár éva. A 12.A-sok  keringőt 
táncoltak, melyet  Halasi Henriet-
ta tanárnő tanított be. A látványos, 

g é Z á S  h í r E k
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A régi barátok, ahogyan a dalba foglalta-
tott, hiányoznak. Miért? Miért hiányoznak 
a régi osztálytársak? Mi a magyarázata 
annak, hogy 60 év, sőt évről évre több év 
múltával is igényét érezzük annak, hogy 
találkozzunk, beszélgessünk? Ma már sem 
az önzetlen barátság, sem a csendes beszél-
getések korát nem tartjuk életünk kihagy-
hatatlan élményének. Mégis, mégis van 
egy kis csapat, akik az általános iskola első, 
második osztályában együtt jártak. Aztán 
felbomlott az osztály, mert átszervezés kö-
vetkeztében az osztály fele átkerült az ak-
kori fiúiskolába. A leányiskola gyönyörű 
muskátlis ablakai, fehér falai, Miska bácsi 
és Kati néni óvó szemei elől, a szürke falú, 
hatalmas fiúiskolába. tanítóink, béres 
Klári néni és Deme Vera néni maradtak, 
mi, akik áttelepültünk, új tanítót ismer-
tünk meg. görcs Iza néni kedves, derűs 
lénye feledtette a szomorúságot. Mégis, így 
kettészakadva is, sok évtized elmúltával is 
a régi csapat ragaszkodik. Miért? Hisz is-

kolai életútjaink 7-8 éves korunkban vég-
legesen elváltak. Hosszú évtizedek teltek 
el, nem fűz már össze bennünket olyan 
dolog, ami közös lenne. tanultunk, csalá-
dot alapítottunk, dolgoztunk, nyugdíjasok 
lettünk. Miért van mégis szükségünk egy-
más társaságára? Mert a gyermekkorban 

semmi sem múlik el nyom nélkül. Min-
denki nyomot hagy a gyermeki lélekben. A 
mi tanítóink életre szóló nyomot hagytak. 
ezért elengedhetetlenül fontos a gyermek-
kor életalapozó szerepe, melyet a karizma-
tikus tanító szikla szilárdan elhelyez. ben-
nünket megtartott az alap.      Müller Zsuzsa

O K t A t á s

színpompás bemutatókat lelkes tapssal 
fogadta a közönség. Az ünnepély végén a 
végzős tanulók felkérték egy jelképes tánc-
ra a szüleiket a köszönet és hála kifejezé-
seként a diákévek alatt kapott szeretetért, 
támogatásért. Az ünneplés zárt körben 
folytatódott a gimnázium aulájában, ahol 
szépen megterített asztalok várták a vég-
zősöket és a nevelőtestület megjelent tagja-
it. A házigazdák, a 11.Ab és a 10.b osztály 
tanulói szolgálták fel udvariasan az alkalmi 
vacsorát. Dicséret illeti mindkét házigazda 
osztály tanulóit, akiknek – sümeginé szép 
Mária és sümeginé bátai Margit tanárnők 

irányításával – sikerült emlékezetessé ten-
ni végzős diáktársaiknak a szalagtűző ün-
nepélyt. ezúton is köszönetet mondunk 
Prantner béla tanár úrnak, Péter Péter ta-
nár úrnak, skorday gabriella tanárnőnek, 
tihanyiné Kismődi ritának és tanner Vil-
mosnak a közreműködésükért. 

sport 
Január 8-án bátaszéken került sor a szek-
szárd városkörnyéki  úszóversenyre, ahol 
a II. géza gimnázium 7-8. osztályos kis-
gimnazistái is versenyeztek, és szép ered-
ményeket értek el. A fiúknál Fekete András 

100 méteres mell-és gyorsúszásban, Gál 
Kristóf 100 méteres hátúszásban első he-
lyezett lett. A lányoknál Fodermayer Anna 
100 méteres hát- és mellúszásban első 
helyezést ért el, Fekete Sára mellúszásban 
második lett, Hegedűs Luca gyorsúszásban 
az első, hátúszásban a második helyet sze-
rezte meg. A lányok – Fodermayer Anna, 
Fekete Sára, Hegedűs Luca, Vörös Vanesz-
sza – 4×50 méteres gyorsváltója első lett. 
Minden első és második helyezett úszónk 
továbbjutott a megyei versenyre. edzőjük 
nagy ákos tanár úr volt.      Horváth Jánosné 

Egy osztálytalálKozó margójára

„...SZükSégEm lENNE mA ráTok”

MEGHÍVÓ
a Bátaszéki II. Géza Gimnázium  

diákjai és nevelőtestülete szeretettel  
vár minden érdeklődőt a hagyományos

GÉza-GáláRa
Időpontja: 2019. március 1.

az előző évek tapasztalata alapján két 
előadást tartunk: 16:00 és 18:30-kor.

kérjük, hogy a helyfoglalást telefonon 
(74/493-358) vagy személyesen  jelezni 

szíveskedjenek a gimnázium titkárságán.
Az előadásra belépőjegy nem lesz, de   

„A gimnáziumért Alapítvány” a helyszínen 
a közönség adományait szívesen fogadja.
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s Z é P K O r

A katolikus egyházi kalen-
dáriuma szerint, a far-
sang ünnepe vízkereszt és 
hamvazószerda közé esik, 
melyhez számtalan népi 
hagyomány kapcsolódik. 
A legendák havában, ja-
nuárban több, olyan jeles 
nap van, amely köré legen-
da szövődött az évszáza-
dok során, s amelyeket a 
néphagyomány máig őriz. 
Január 22., Vince nap-
ja – termésjósló nap: „Ha 
megcsordul Vince, teli lesz 
a pince” – tartja a közmon-
dás. e napon a szőlőtermelők figyelik az 
időjárást, ha szép, napos az idő, akkor jó, 
ha ködös, borús, akkor rossz bortermés 
várható szüretkor. A drávaszögi falvakban 
ún. vincevesszőt metszettek, amit a meleg 
szobában vízbe állítottak, s abból, hogy 
mennyire hajtott ki, a következő év termé-
sére jósoltak. A kopácsi gazdák szerint sok 

bort kell inni ezen a napon, 
hogy bő legyen a termés.  
A párválasztás mellett a 
farsang lényege a szabályok 
felrúgása és kigúnyolása. Az 
álarcok és a maszkok vise-
lése is erre vezethető vissza. 
A névtelenség, az „arctalan-
ság” biztosítja mindenki szá-
mára a féktelen mulatozást. 
bátaszéktől alig 20 km-re 
található Mohács, mely töb-
bek között a busójárásról is 
igen híres. nagy örömünkre 
szolgált englert Antal busó-
maszk faragó, népi Iparmű-

vész látogatása a klubban, aki erről a szép, 
izgalmas és igencsak élő hagyományról 
mesélt az érdeklődőknek. természetesen a 
bátaszéki idősek is több, régi emléket fel-
idéztek a találkozó kapcsán. farsanghoz 
kapcsolódó a következő recept is, melyet 
a klubban is kipróbáltunk és szeretettel 
ajánljuk a sütést kedvelők figyelmébe! 

csöRöGEFáNk REcEPT
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 1 csipetnyi 
szódabikarbóna, 5 dkg cukor, 5 tojás, 1 
csipet só, 1 nagy tejföl, 1dl fehérbor, olaj 
(a sütéshez), 1 cs vaníliás cukor és porcu-
kor a szóráshoz

A klub első negyedéves programja meg-
tekinthető faliújságunkon. tervezett idő-
pontok: február 28. foltvarrós kiállítás, 
március 28. kézműves foglalkozás a Morzsu 
egyesület közreműködésével. Minden ked-
ves érdeklődőt szeretettel várunk!         -Hódi-

S Z é P k o r

fArSANg, AZ élô hAgyomáNy

tovatűnt a tél legszebb ünnepe a karácsony 
és vele az adventi ünnepkör is. gyakran el-
hangzó kívánság részünkről, hogy milyen 
nagyszerű dolog lenne, ha a karácsonyi 
béke idején felszabaduló elérzékenyülő 
szeretet köztünk maradna, legalább csak 
ideig, óráig. nem könnyű, mert az ünnep 
elmúltával beindul a rohanás, a napi teen-
dők és gondok tömkelege, elvárásoknak 
való megfelelés közepette visszacsúszunk, 
máris elillan az ünnep teremtette hangu-
lat. egy kis ideig még dédelgetjük emlékét, 
de feltartozhatatlanul jönnek a napi meg-
próbáltatások. ez még akkor is nehéz, ha 
ismerjük a költő szavait: „az ember célja 
e küzdés maga”. Közeleg a nagy farsan-
gi mulatságok ideje, segít felejteni. Hogy 
tudjuk átmenteni, éltetni a feltámadt sze-
retetet? egy vasárnapi igehirdetés kapcsán 
rajzolódott ki a lehetőség gondolata. Fel 
kell fedezni az emberben, külön-külön 
mindenkiben az Istent. „Isten a kőzetben 
alszik, Isten a virágban álmodik, Isten az 

állatban felébred, és Isten az emberben, 
tudja, hogy ébren van.” Amikor átadod 
magad egy-egy csodálatos élménynek, ér-
zésnek, akkor ott van a benned lakó Isteni. 
Adjunk időt a megtapasztalásnak. Vegyük 
észre, hogy óriási lehetőség az életünkben, 
hogy minden szebb és elviselhetőbb, ha 
képesek vagyunk észrevenni, hogy füg-
getlenül a körülményektől, a nap süthet 
belülről is. érdekes, és szép lesz a világ, ha 
megőrizzük a gyermeki nyitottságunkat. 
fáradhatatlanul keressük a válaszokat, ku-
tatunk, tanulunk és újabb és újabb utakat 
fedezünk fel és járunk be. Próbáljuk meg-
hosszabbítani a lelkünket, és ne csak „fej-
ből” éljünk. A lélek jobb utakat mutat. ne 
akarjunk mindent előre betervezve, gör-
csösen ragaszkodva megvalósítani. fogad-
juk el a véletleneket, higyjük hogy a vélet-
len lehet Isten is, legfeljebb, inkognitóban. 
Az életünk nem csak a kézzel fogható dol-
gok által lehet csodálatos. Őrizzük meg lel-
künk szabadságát. „A szél ott fúj, ahol akar, 

hallod a zúgását, de nem tudod, honnan 
jön és hova megy. Így van vele mindenki, 
aki a Lélekből született.” (János evangéliuma 
3,8) legyen a lelkünk megzabolázhatatlan, 
mint a szél, azt persze mindig tudni kell, 
milyen szél szárnyán repülünk. Választás 
mindig, minden körülmények között van. 
és szabad akarata is mindenkinek van. 
legyen bátorságunk is éljünk az isteni sza-
badsággal. ez a szabadság végtelen. Isten 
nem tart rabságban senkit. A szabad lélek 
meglátja a mindenségben kicsinységét is. 
főleg a természet erőihez kepést vagyunk 
kicsinyek. Mihelyt ezt felfedezzük, hogy 
Isten bennünk van, azonnal rádöbbenünk, 
hogy mi nem vagyunk azok. Viszont bir-
tokában képesek vagyunk derűt, életböl-
csességet sugározni. nagy szükségünk van 
rá. lehet, hogy nem tartjuk fontosnak, de 
keresni kell magunkban azt a fényt, ami 
értelmet ad életünknek, akár olyan áron is, 
hogy leckénket a sírig tanuljuk.

Müller Zsuzsa

é l E T ú T r A V A l ó

„lEckéjéT A SírIg TANuljA.”
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H I t é l e t

az első előadás február 14. (csütörtök), 
17 órakor lesz az iparos kávézó rendez-
vénytermében. A tavalyi év hat előadását 
megnézheti a következő linkre kattintva: 
www.youtube.com/user/abreformatus. 
átlagosan negyvenen jöttek el a szülők 
Iskolája egy-egy alkalmára, többen gye-
rekeikkel. A leggyakrabban hallott vissza-
jelzés az volt, hogy milyen jó lett volna, 
ha ezt több szülő, pedagógus vagy akár 
tankönyvíró hallotta volna. ezt úgy értel-
meztük, hogy a résztvevők is várják, hogy 
Ön is bekapcsolódjon. református gyüle-
kezetünknek bátaszék és környéke közös-
ségért végzett társadalmi küldetése, hogy 
minden évben szervezzen olyan ingyenes 
alkalmakat, ami a település legtöbb tagja 
érdeklődését vagy szükségét szolgálja, ja-
vára van. látva a pedagógusoktól, szülők-
től és nagyszülőktől jövő értékelést, újabb 
négy előadásra kértük fel tavalyi előadón-

kat. az identitás, az egyéni kiemelke-
dő kompetenciák megtalálása, a felelős-
ség kialakulása, az életöröm, a szilárd 
jellem kiformálódása, a kommunikáció, 
a szavaink súlya, és a szülő-gyermek 
kapcsolat változása az évek során azon 
területek, melyek ebben a sorozatban 
megbeszélésre kerülnek. e témák men-
tén sok olyan kérdéssel találkozunk a gye-
reknevelésünk, tanításunk, gyerekekkel 
való foglalkozásunk során, amivel nehe-
zen boldogulunk, miközben szeretnénk 
a legjobbat adni nekik. Ha kialakult gya-
korlatunk is van, hogy hogyan kell foglal-
kozni a gyerekekkel, mégis megmarad az 
a kérdésünk, hogy vajon jól csináljuk-e. A 
négy alkalomból álló előadássorozat eb-
ben kíván segítséget nyújtani, inspirálni, 
újragondolni, fényt gyújtani, megbeszél-
ni. Az előadó gyakorló szülő, tanító és 
pedagógus-továbbképző. Holland, kiváló 

magyarsággal tartja logikus, gyakorlatias 
előadásait, miután 20 éve él feleségével 
Magyarországon. Az előadásokat min-
denkinek szánja, aki gyereket nevel és/
vagy oktat – tehát szülő, nagyszülő, pe-
dagógus, edző, gyerekekkel, ifjakkal fog-
lalkozó egyesület, egyház képviselője… 
Az asztaloknál lehetőségünk van arra is, 
hogy a gyerekekkel aktívan foglalkozó 
résztvevők egymást is kérdezzék, moti-
válják, erősítsék a járható utakban. re-
méljük, hogy ez az előadássorozat sokunk 
számára lesz építő, elgondolkodtató, hogy 
a legjobban szeressük gyermekeinket és 
ne csak a vágyak szintjén: „Ne szóval 
szeressünk… hanem cselekedettel és 
igazsággal.” (1János 3,18) Az előadótól 
további előadásokat az alábbi linkeken 
hallgathatjuk meg: http://marko.reforma-
tus.hu/Pedagoguskepzes.shtml és http://
marko.reformatus.hu/szulok.shtml 

Minden korosztályt szeretettel hívunk al-
kalmainkra a református Imaházba. az 
istentiszteletre és a párhuzamos gyerme-
kalkalmakra vasárnap 10:30-kor, és a csa-
ládi alkalmakra csütörtökön 17 órakor. 
Jelenleg a hitben járásunkra nézve „báto-
rításul” szolgáló sorozatban halljuk az ige-
hirdetéseket és beszélgetünk arról csütörtö-
könként korosztályos asztaloknál. A hétfői 
csERkÉsz őrsi foglalkozásokban is be 
lehet kapcsolódni minden korosztálynak. 

érdeklődni: www.facebook.com/groups/
cserkesz.ab.ref/. BEszÉlGETÉs Akinek 
jól esne beszélgetni személyes kérdésekről 
valakivel, akiben megbízhat, Diószeginé 
Halász Orsolya gyülekezetünk presbitere 
hétfőtől csütörtökig 10-11 óra között sok 
szeretettel várja az Imaházban. Aki előre 
szeretne jelezni, az ab.reformatus@gmail.
com email címen, a 06/30-678-3410 gyüle-
kezeti telefonszámon teheti meg, vagy sze-
mélyesen az Imaházban (szent István tér 6.)

gyülekezeti hírek, események: 
www.facebook.com/bataszekreformatus

Itt hallgathatják meg az igehirdetése-
ket:    www.sound cloud.com/abref, vala-
mint a közösségi alkalmak felvételeit itt 
tekinthetik meg: www.youtube.com/user/
abreformatus. A HáZAsság Hete 2019 
februári nemzetközi rendezvénysorozat 
kapcsán ajánljuk ugyanitt a  csAláD le-
játszási listát.                                Fekete Zoltán

SZülôk ISkolájA 2. éVAD 

AB.rEf hírEk

rEformáTuS EgyháZ
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lezárult 
a karácsonyi ünnepkör

Január közepén, vízkeresztet követő va-
sárnapon a keresztségi fogadalom meg-
erősítésével zárul a karácsonyi ünnepkör. 
Advent lezárásaként az utolsó gyertya 
gyújtásakor hangzottak el idén is a helyi 
kórusok ünnepi dallamai. sajnos – beteg-
ség miatt – kevesebb fellépő produkció-
jában gyönyörködhettünk, így az énekek 
mellett az Ifjúsági fúvószenekar, vala-
mint vers és próza (mese) színesítette a 
programot. Az ünnepre való hangolódás 
elmaradhatatlan része, az ünnep kezdete 
a templomi betlehemes játék. Az idén is 
kétféle előadásban részesültünk az óvo-
dások, illetve az általános iskola hittano-
sai és hitoktatóik jóvoltából. „Karácsonyi 
hálaének, Örvendezzünk az újévnek” 
címmel koncertet hallgathattunk meg 
két ünnep között a templomunkba: Illés 
teréz énekművész és lozsányi tamás or-
gonaművész előadásában, ahol fuvolán 
közreműködött nagy Melinda.

szent jános napja
Karácsony után, szent János napja a bor-
szentelés ünnepe. Valójában megáldják 

a bort ezen a napon. A szent János-napi 
boráldás eredetéről annyit tudunk, hogy 
a középkori legenda szerint egy pogány 
főpap azt mondta szent Jánosnak, hogy 
akkor hajlandó hinni Krisztusban, ha ki-

ürít egy mérgezett borral teli kelyhet, és az 
nem árt neki. A mérget először megitatták 
két gonosztevővel, akik azonnal meghal-
tak. szent János imádkozott, megáldotta 
a mérgezett boroskelyhet, kiitta, és semmi 

baja nem lett; köpenyét a gonosztevőkre 
terítette, akik feltámadtak. A pogányok a 
látottak alapján a főpapjukkal együtt meg-
keresztelkedtek. szent Jánost boroskehely-
lyel a kezében is szokták ábrázolni. Haj-

danán ezen a napon minden család 
bort vitt a templomba, hogy a pap 
áldását kérje rá. A szentelt bornak 
ugyanis olyan erőt tulajdonítottak, 
amivel beteg embert és állatot is gyó-
gyítani lehet. 

aprószentek ünnepe
A következő ünnep az aprószentek 
ünnepe. A keresztény egyház szentjei 
és vértanúi sorában a Kr. u. II. század 
óta ünneplés tárgyai azok az ártatlan 
kisdedek, akiket Máté evangéliuma 
szerint Heródes, betlehemben és 
környékén azzal a szándékkal mé-
szároltatott le, hogy köztük a zsidók 
Messiását, féltett trónja követelőjét 
is leölesse. terve kudarcba fulladt, 

mert Józsefnek angyal jelent meg álmában, 
figyelmeztette, hogy Máriával és a kisded-
del szökjenek egyiptomba. e gyermekmé-
szárlás áldozatait nevezi a magyar nép ap-
rószenteknek.                                                       ESJ

A bse Karate szakosztályban a január és 
az év eleje mindig a tradicionális karate 
mozgásanyagról és az övvizsgákról szól.  
A karate értékeit magában hordozó tradi-
cionális mozgásanyagnak, a karate „sport” 
olimpiai sporttá válásával még nagyobb 
jelentőséggel bír. ezért a versenyidőszakon 
kívüli heteket, hónapokat igyekszünk egy 
kicsit másképp, más szellemben, a karate 
etikett még erőteljesebb hangsúlyozásával 
tölteni. Amennyiben szeretnénk a karate 
hagyományait, értékeit megőrizni az utó-
kor számára, elengedhetetlen jelentőségű, 
hogy figyelmünket időnként a tiszta, erede-
ti karatéra irányítsuk. Idős mesterek a mai 
napig vallják, a jó tradicionális alap nagyon 
fontos, hogy a sportban a versenyzésben 
jók legyünk, ezért a kettő elválaszthatatlan 
egymástól. ezt a felfogást igyekszünk „be-
levinni” az év eleji hétvégi táborunkban, 
melyet – helyhiány miatt – ismét a szek-

szárdi Kolping iskolában rendeztünk meg, 
mintegy 70 karatékánk részvételével. szom-
baton 2-2 edzést szerveztünk kezdő-haladó 
bontásban, vasárnap délelőtt 1-1 edzés után 
következett a táborzáró vizsga, melyet ezút-
tal 22 fő abszolvált sikeresen. sikeres vizs-
gát tettek: citrom övre: Papp ákos, szabó 
Péter, Péter Panna, ferger bence, fazekas 

gerda, fazekas Janka, fazekas nándor, füle 
richárd, Koch benjamin, simon gábor, 
szoboszlai Máté, tam Anita, szabó balázs. 
Narancs övre: gál Dániel, Puskás Vencel, 
Hegedüs Mirjam, somos bálint, Varga 
Máté. lila övre: nagy Zsolt, Kiss bánk bo-
tond, takács Zoltán. Barna övre (1. kyu): 
Dong Dániel.                                            -akoszu-

H I t é l e t

r ó m A I  k A T o l I k u S  E g y h á Z

k A r A T E

EDZôTáBor éS öVVIZSgák



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

132019. február 4.

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

B á T A S Z é k I  S P o r T  E g y E S ü l E T

u11 TMksz Nyuszi kupa  
IV. forduló

E csoport: bátaszéki Oroszlánkölykök – 
Katolikus répák 31-21, bátaszéki Orosz-
lánkölykök – PVsK u11 b leány 6-55. 
csaba-Tóth zsófia: „Megszerezték az 
Oroszlánkölykök első idei győzelmüket, 
mely természetesen nagy örömmel töl-
tött el mindenkit. A második mérkőzésen 
látszott, hogy sokkal keményebb dió lesz, 
de ez nem indokolta azt a fejetlen és fe-
gyelmezetlen játékot, amit mutattunk. Az 
első meccshez nagyon gratulálok, a má-
sodikból tanulunk!” B csoport: bátaszéki 
Oroszlánok-csíkos tigrisek 64-17, báta-
széki Oroszlánok-bonyhádi Kse 71-19. 
Matejcsek-lerch Éva: „büszke vagyok a 
csapatra, mindenki ügyesen játszott. eb-

ben a szezonban az „A” és „b” csoport kö-
zött ingázunk. Az „A” -ban 4-6 pontos ve-
reségeket szenvedünk el, a „b” csoportban 
nagy különbségű győzelmeket szerzünk.”

Béla kupa
Ady e. sz.Isk. – bátaszék II.géza gimná-
zium 47-46, I.béla gimnázium – bátaszék 
II.géza gimnázium 77-21. Pomsár szilvia: 
„A szekszárdon rendezett (háromcsapatos) 
béla Kupáról bronz éremmel jöttünk haza 
ellenfeleink többségében indításokból dob-
tak kosarat, amiket nem tudtunk kivédeni. 
Ahogy fáradtunk, úgy cseréltem a kispad-
ról, így játéklehetőséget kapott mindenki. 
A két fiatal játékos is 
ügyes volt, megtalálták 
helyüket a játékban.”

aktivitásunk
Ahogy látszik, év közbeni kupákon, ren-
dezvényeken is igyekszünk szerepeltetni 
csapatainkat az egész szezonra kiterjedő baj-
nokságokon kívül. februárban a 3. korcso-
portos (2006-2007-es születésű, fiatalabbak 
is feljátszhatnak) fiú diákolimpián veszünk 
részt, ezen kívül az atlétika váltóverseny diá-
kolimpián szerepelt a bátaszéki csapatban 10 
(!) kosarasunk is. A nagycsaládos egyesület 
szervezésében tartott „Kerékpárosan szép az 
élet” program keretében szép számmal kép-
viseltettük magunkat az új kerékpárúton Al-
sónyékre való átkerekezéskor.

Ha február,  
akkor családi nap

„Jubilál” a családi kosaras nap ren-
dezvényünk, ugyanis 5. alkalommal 
kerül megrendezésre az a program, 
ahol a szülők, rokonok, testvérek be-
vonásával játszanak kosarasaink egy 
egész napon keresztül, február 16-án! 
részletekről érdeklődni, előnevezéssel 
jelentkezni a három edző valamelyiké-
nél lehet.

részletes információkért, videóinkért, 
teljes terjedelmű edzői nyilatkozatokért, 
keresse fel, és kövesse facebook oldalun-
kat: https://www.facebook.com/bsekosar-
labda/ 

elindult Instagram oldalunk is, #bata-
szekkosarlabda néven!

Kérjük, kövesse a bátaszéki kosárlab-
da-életet a közösségi médiában is!       -cstzs-

s P O r t
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gyôZElmEk, köZElgô cSAláDI NAP

Minden eddiginél nagyobb lét-
számú és sikerű sportbált ren-
dezett a bátaszék se 2019. janu-
ár 19-én. A szervezők először a 
művelődési házat célozták meg 
lehetséges helyszínnek, de egy 
héttel a bál előtt kiderült, a meg-
növekedett létszám miatt lehetet-
len küldetés lenne a közel 150 főt 
bezsúfolni a műv. ház küzdőteré-
re, így az utolsó pillanatban egy 
gyors módosítással sikerült az ál-
talános iskola ebédlőjébe invitál-
ni a vendégsereget. A bál egy el-

nöki pohárköszöntővel indult, majd 
hajnalig tartott a mulatság, melyen 
a bse mind a négy szakosztálya 
képviseltette magát. éjfélkor na-
gyon komoly értékű és mennyiségű 
tombolatárgy talált gazdára, amit 
ezúton is köszönünk a bátaszéki és 
környékbeli vállalkozóknak, intéz-
ményeknek. A lábalávalót a hattagú 
M6expressz szolgáltatta minden 
idők legjobb könnyűzenei és báli 
repertoárjából. A hangulat alapján 
úgy véljük jövőre ugyanitt ismét 
bse sportbál.                                -akoszu-

SPorTBál
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Keressen bennünket a facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 

s P O r t

A bse úszószakosztály egyik legkeményebb 
és legembertpróbálóbb időszaka a december-
től március közepéig tartó ciklus, mely több 
kihívással tarkított. ez a periódus a fokoza-
tosan erősödő edzésekről, és versenyekről 
szól. A versenyek – az egyre nagyobb kihívás 
mellett – egyre komolyabb pszichés nyomást 
is jelentenek, hiszen ha egy verseny nem az el-
várásoknak megfelelően sikerül, akkor nincs 
tovább, a sportoló kiesik a lépcsőfok valamely 
állomásánál. 

Házi Úszóbajnokság
A felkészülés és a kvalifikáció első állomása 
december 18-án, a szokásos Házi úszóbaj-
noksággal indult, melyen nagyságrendileg kb. 
100 sportoló jelent meg. A házibajnokság egy 
erőfelmérő, mely visszajelzést ad arról, hogy 
kinek milyen az aktuális fizikai állapota, hogy 
áll a saját kedvenc versenyszámában. évek óta 
rendezünk úgy nevezett nem kvalifikációs 
kategóriákat is azok számára, akik kizárólag 
az általános iskolai úszásoktatásban vesznek 
részt. számukra a versengés öröme a végcél. 
Az rendszeres úszóedzéseken résztvevők kö-
zül választjuk ki, kik azok a sportolók, akikkel 
a komolyabb terveink vannak az elkövetke-
zendő pár hónapban.

a Házi Úszóbajnokság érmesei
2012-es fiú kezdők: 1. erdélyesi Zsombor 2. 
Verhás Péter 3. gaszner ferenc. 2011-es fiú kez-
dők: 1. Kiss endre 2. Vörös botond 3. Heilmann 
boldizsár. 2011-es lány kezdők: 1. lerch szofi 
2. rózsahegyi Viktória 3. göbő edina. 2010-es 
fiú kezdők: 1. Papp ákos 2. Aradi lázár 3. Pap 
Zsolt. 2010-es lány kezdők: 1. Pomsár Anna 2. 
Péter Dorka 3. Izsák fruzsina. 2008-2009-es 
fiú kezdők: 1. rózsahegyi richárd 2. Hegedüs 
Márk 3. baricsa szabolcs. 2008-2009-es lány 
kezdők: 1. Horváth lora 2. Horváth emese 3. 
Ogonsun-bonnyai emese. 2010-11-es fiú gyor-
súszás: 1. fekete ágoston 2. Kökönyei-tóth 
barnabás. 2010-11-es lány gyorsúszás: 1. nagy 
franciska 2. finta nóra 3. barabás Dorka. 2008-
09-es fiú gyorsúszás: 1. elekes Máté 2. bakó 
bálint 3. bóka Donát. 2008-09-es lány gyor-
súszás: 1. Mattenheim liza 2. liebhauser Zsóka 
3. berlinger noémi. 2006-07-es fiú gyorsúszás: 
1. bozsó Máté 2. Várda levente 3. nagy-Jánosi 
botond. 2006-07-es lány gyorsúszás: 1. Mat-
tenheim Janka 2. sörös Petra 3. schön Panka. 
2004-05-ös fiú gyorsúszás: 1. fekete András 2. 
szűcs Kristóf 3. gáll Kristóf. 2004-05-ös lány 
gyorsúszás: 1. Zoltán nóra 2. Hegedüs luca 
3. Vörös Vanessza. 2010-11-es lány mellúszás:  

1. fekete Hédi. 2008-09-es fiú mellúszás:  
1. elekes Máté. 2008-09-es lány mellúszás: 1. 
berlinger noémi 2. Hefner Zsófia 3. Varga Do-
rina. 2006-07-es fiú mellúszás: 1. Várda leven-
te 2. szabó Milán 3. szabó bence. 2006-07-es 
lány mellúszás: 1. sörös Petra 2. schön Panka 
3. Péter boglárka. 2004-05-ös fiú gyorsúszás: 
1. fekete András 2. szűcs Kristóf 3. gáll Kris-
tóf. 2004-05-ös lány gyorsúszás: 1. fodermayer 
Anna 2. fekete sára 3. Zoltán nóra. 2010-11-
es fiú hátúszás: 1. fekete ágoston. 2010-11-es 
lány hátúszás: 1. nagy franciska 2. fekete Hédi. 
2008-09-es fiú hátúszás: 1. Janács Mihály. 2008-
09-es lány hátúszás: 1. Mattenheim liza 2. szé-
nási Jázmin 3. liebhauser Zsóka. 2006-07-es 
fiú hátúszás: 1. szabó Milán 2. csendes Marcell. 
2006-07-es lány hátúszás: 1. Mattenheim Janka 
2. fekete Zsófi. 2004-05-ös lány hátúszás: 1. fo-
dermayer Anna 2. Hegedüs luca 3. fekete sára

szekszárd Városkörnyéki  
Úszó Diákolimpia

A versenyzés következő állomása, – ha úgy tet-
szik lépcsőfoka – a szekszárd Városkörnyéki 
úszó Diákolimpia volt, melyen sportolóinknak 
már több iskola úszóival kellett összemérni 
tudásukat. A versenyt 2019. január 8-án ren-
deztük meg a bátaszéki tanuszodában. ekkor 
sportolóink már elkezdték az ilyenkor szokásos 
intenzív szakaszt, ami január 3-tól mindennapi 
vízben töltött órát jelentett számukra. A regio-
nális verseny tétje a megyei úszó diákolimpiára 
való továbbjutás, mely minden kategória első és 
második helyezettjének adatott meg.

a szekszárd Városkörnyéki 
Diákolimpia érmesei:

aranyérmesek: Péter gábor (gyors), finta 
nóra (gyors), elekes Máté (gyors, mell), rup-
pert edmond (gyors), Mattenheim Janka 
(gyors, hát), fekete András (gyors, mell), Hege-
düs luca (gyors) fekete Hédi (mell, hát), ber-
linger noémi (mell), Várda levente (mell, hát), 
schön Panka (mell), fodermayer Anna (mell, 
hát), fekete ágoston (hát), gáll Kristóf (hát), 
elekes, bóka, bakó, Janács (gyorsváltó), Mat-
tenheim, liebhauser, berlinger, Hefner (gyor-
sváltó), ruppert edmond, bozsó Máté, Várda 
levente, csendes Marcell (gyorsváltó), Mat-
tenheim, sörös, schön, Péter (gyorsváltó), He-
gedüs, fodermayer, fekete, Vörös (gyorsváltó).

Ezüstérmesek: fekete ágoston (gyors), 
barabás Dorka (gyors), bakó bálint (gyors), 
Mattenheim liza (gyors, hát), szűcs Kristóf 
(gyors, mell), Zoltán nóra (gyors) Hefner 
Zsófia (mell), szabó Milán (mell), sörös Petra 

(mell), fekete sára (mell), Péter Panna (hát), 
Janács Mihály (hát), ruppert edmond (hát), 
fekete Zsófi (hát), Hegedüs luca (hát).

Bronzérmesek: liebhauser Zsóka (gyors, 
hát), bozsó Máté (gyors), szabó bence (mell), 
gáll Kristóf (mell), Zoltán nóra (mell), Pesti 
sándor (hát), schön Zsanka (hát).

Megyei Úszó Diákolimpia
Az intenzív időszak egyik legnagyobb erőpró-
bája a megyei diákolimpia, melyet minden 
évben bonyhádon rendeznek meg. Január 17-
én találkoztak a megye legjobbjai. A mezőny 
népes volt és rendkívül erős, az éremszerzés is 
komoly teljesítmény, az első hely – ami egy-
ben az országos diákolimpiára való továbbju-
tást is jelenti – pedig már a bravúr kategória. 
Az utóbbi években nem panaszkodhatunk, 
mert hozzászoktattak versenyzőink a jobbnál 
jobb eredményekhez. A megyei erősorrend 
alapján komoly elvárásaink voltak, melynek 
kivétel nélkül megfeleltek sportolóink. csa-
patunk nagy egyéniségei nem hagytak kér-
dést az ellenfelek számára fodermayer Anna 
két egyéni és egy csapat, míg fekete András 
két egyéni számban tette le névjegyét. Zoltán 
nóra – aki szintén volt már megye bajnok 
– nagyszerű formában versenyezve és a 4. 
korcsoportos lány gyorsváltó rekord időered-
ménnyel járult hozzá az éremgyűjteményhez, 
így a bátaszéki csapat 6 arany 6 ezüst és 6 
bronzérmet szerzett. ez összesen 6 továbbjutó 
kategóriát eredményezett a bse úszócsapatá-
nak a március 9-10-i győrben megrendezésre 
kerülő Országos Diákolimpiára.

Megyei Úszó Diákolimpia érmesei:
aranyérmesek: fodermayer Anna (100 

méter mell és hátúszás), fekete András (100 
méter gyors és mellúszás), Zoltán nóra (100 
méter gyorsúszás), fodermayer Anna, feke-
te sára, Hegedüs luca, Vörös Vanessza (4×50 
méteres lány váltó).

Ezüstérmesek: Mattenheim Janka (100 
méter gyors és hátúszás), sörös Petra (100 
méter mellúszás), sörös Petra, Péter boglár-
ka, schön Panka, Mattenheim Janka (4×50 
méteres lány váltó), szűcs Kristóf (100 méter 
gyors), fekete sára (100 méter mellúszás).

Bronzérmesek: schön Panka (100 méter 
mellúszás), Várda levente (100 méter há-
túszás), Hegedüs luca (100 méter gyorsúszás), 
szűcs Kristóf (100 méter mellúszás) bozsó 
Máté, csendes Marcell, Várda levente, rup-
pert edmond (4×50 méteres fiú gyorsváltó), 
gáll Kristóf (100 méter hátúszás).            akoszu
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Kiadványunk bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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www.rejtvenykeszito.hu                                                                                                       Mezey László rejtvénye

AZ IDÉZET
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AUTOMATA
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AZ IDÉZET
SZERZŐJE

ÉLŐSKÖ-
DŐT KIÖL

HEVESI
KÖZSÉG

KERTÉ-
SZETI
KAR,

RÖVIDEN

AZ Ő FELE-
SÉGE, BIZ.
KORSZE-
RŰTLEN

DOLOGTA-
LAN MÉH
ÍGÉRETET
TELJESÍT

KÖZÉP-
KÖR!

ANG. FŐNE-
MES, GRÓF

VILÁGNÉZE-
TI ALAPELV

A SZOBÁBA
ROGY A FAL
DÉTÁRI L.
BECENEVE

TALÁL

ALMABOR-
FÉLE

BENTRŐL
AZ UTCÁRA

KÖZÉPEN
FELFUT!
NEM GŐ-

GÖS, SŐT!

CSUPÁN,
MIND-
ÖSSZE

OLDÁS ÉS ...
(FILMCÍM)

A TULAJDO-
NOTOK, NÉP.

KÖZÉPEN
SÜL!

NEMES-
FÉM

TÖBB-
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NITROGÉN

EGYIDŐS
TESTVÉR
HIBA, KI-

SEBB BŰN

ERGONÓ-
MIA, RÖV.
RANGJEL-

ZŐ ELŐTAG

KAKAS
FEJDÍSZE
A FÖLD-
RE ESIK

AZ IDÉZET
2. RÉSZE
A FLUOR

VEGYJELE

VIZSGÁZÓ
HÚZZA!
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SZIBÉRIAI
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NŐI NÉV
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RÖVIDEN
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HELYISÉG
MIKLÓS,
BECÉZVE

NYÍREGY-
HÁZA, RÖV.

SZEGECS,
ID. SZÓVAL

PRÍMA,
KIVÁLÓ,
PAZAR
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MINŐSÉG-

ELLENŐRZŐ
OSZTÁLY, R.

AZ OXIGÉN
VEGYJELE

ITÁLIA
NOB-JELE

FÉRFINÉV
(MÁJUS

18.)

ÚRI ...
(MÓRICZ)
NÉMÁN

FŐZ!
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VEGYJELE

RANGJELZŐ
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VIZET
RONGGYAL
ÖSSZESZED
NÉMA ŐS!

NORVÉG
AUTÓJEL

MEGMUN-
KÁLATLAN
GYÉMÁNT
JELZŐJE

előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: „Anyanyelvemen azt mondom el, amit akarok, idegen nyelven azt, 
amit tudok.” December havi nyertesünk: Horváth józsef (kövesdi u.), akinek ezúton is gratulálunk! 

nyereményét személyesen veheti át szerkesztőségünkben, a Petőfi sándor Művelődési Házban, a bátaszékért Marketing nonprofit 
Kft. jóvoltából. Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 

beküldési határidő: 2019. február 15. A helyes megfejtéseket a cikádor újság szerkesztőségébe várjuk, 7140 bátaszék, szent István tér 7.
A rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta a cikádor újság rendelkezésére! 

r E j T V é N y
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SZülETéSEk

szabó gábor (bátaszék) – takács brigitta (bátaszék)

háZASSágköTéS

NáluNk a látás megfizethető!
2019-beN is a körNyék legjobb áraival!

molNár Péter
látszerész mester

Szemüvegek készítése, javítása 
helyben, rövid határidővel

Dr. Csáki móNika
szemész főorvos

Szemészeti-gyermekszemészeti
magánrendelés

molNár réka
optometrista és kontaktológus, ingyenes 

látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés
minden nap, időpont egyeztetéssel

www.molnaroptika.hu www.facebook.com/molnaroptika.hu
árajánlatkérés, látásvizsgálati időpont egyeztetés:
molnaroptika@molnaroptika.hu; 30/261-63-20; 74/492-451
Nyitva tartás: H, K, CS, P: 8–12; 14–17;  SZE: 8–12;  SZO: 9–11

BáTaszÉk  
öNkoRMáNYzaTáNak laPja.  
Megjelenik 2600 példányban.
felelős szerkesztő: 
bátaszékért Marketing nonprofit Kft.
Kiadja: bátaszékért Marketing nonprofit Kft.
felelős kiadó: csötönyi lászló a kft. igazgatója.
A szerkesztőség címe: 7140 bátaszék, szent István tér 7.
telefon: 0674/493-690. e-mail: cikador@bataszekert.hu

nyomdai munkálatok: a séd nyomda Kft.
tel.: 0674/529-950  Issn: 14168065

gyáSZhírEk

dr. Petter gergely 1934
Kiss lajos 1932
barabás Mártonné Mohai erzsébet 1948
Kovács lajos 1947
Haberschusz bálint 1929
Dudás ferenc 1940

ruskovics tamara gréta 2018.11.30.
Juhász Péter 2018.12.10.
Váradi Vencel 2018.12.12.
Molnár Vivien 2018.12.18.
szabó nóra 2018.12.28.
bölcsföldi natasa 2019.01.11.

akáR kEDVEzMÉNNYEl Is  
HIRDETHET 2019-BEN!
Várjuk hirdetők jelentkezését  
a cikádor újság hasábjaira!

érdeklődjön szerkesztőségünkben:  
bátaszék, szent István tér 7., vagy  
a 74/493-690-es telefonszámon!
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2018. december 5.
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Ingyenes

novemberben elcsendesül a világ, és ben-ne mi is. magunkba nézünk, és mélyen, alaposan átvizsgáljuk a lelkünket. emléke-ket keresünk, jókat vagy rosszakat, érzése-ket, amelyek régi pillanatokat idéznek fel bennünk. megállunk, lelassítunk, mert ez az időszak azokról szól, akik nem jöhetnek tovább velünk…
A mindenszentek és a halottak napja az elhunyt szeretteinkre való emlékezés ün-nepe. megtisztítjuk a sírokat, virágokkal, gyertyákkal díszítjük az elhunyt családtag-jaink, barátaink nyughelyét. A november elsejei mindenszentek ünnepén és az azt követő halottak napján az egyház azokat a szenteket ünnepli, akik név szerint nem szerepelnek a naptárban. A mindenszen-tek tulajdonképpen előkészület, virrasztás a holtak emlékéért. A halottak napja pedig megemlékezés a holtak lelkéről. Különös napok ezek. Ilyenkor a hívő és a hitetlen ember egyaránt megfordul a temetőben. Ha megkérdezzük a temetőbe látogatókat, hogy miért van ez így, a legtöbben azt vá-laszolják: mert így szokás. Tény az, hogy ezekben a napokban min-denki találkozik valahogy a halállal. Talál-kozik a gyermek, aki a legtöbbször csak azt érzékeli a napból, hogy gyertyákat kell gyúj-tani a síroknál. Találkozik a fiatal, aki legin-kább szívesebben volna másutt, de valami szorongást, és fojtogatót is érez, ha nem is ismeri fel, hogy mi az. Találkozik a halállal a középkorú ember, aki az elvesztett hozzá-

tartozóit látogatja, és találkozik az idős em-ber, aki egyre többet gondol arra, vajon neki mennyi ideje maradt még e földi létből. A gyászolás folyamat. A veszteségünk örökös hiány marad, csak a fájdalma csök-ken, ahogy térben és időben tovább hala-dunk a hétköznapjaink útján. Az ünneplés és a gyász napjaiban a néma könnyektől a hangos zokogásig utat törhet magának az emlékezés, a fájdalom. Ahogy ápoljuk a sí-rokat, ez önmegtisztító gesztussá is válik, hi-szen kapcsolatot teremtünk a múlttal. Azzal a múlttal, amelyben a szeretet örökkévaló-sága számít egyedül. meghatottság és tisz-telet hatja át ilyenkor a lelkünket. emlékek kavarognak bennünk, régóta nyomasztó, ki nem mondott gondolatok fogalmazódnak meg. Halottak napján kicsit megpihenünk: megállunk, és elgondolkozunk. Honnan jöt-tünk? Hol állunk most? Hová tartunk? mi lehet azokkal, akik már nincsenek köztünk? És mi lesz velünk? milyen gondolatokkal áll az ember a sír előtt? gróf széchenyi István nagycenki nyughelyének bejáratánál egy mondatot olvashatunk: Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi. A mondat kíméletlenül ko-mor, de azt a sorsot fogalmazza meg, amely-ben mindannyian egyenlők leszünk. Halottak napján egy kicsit újra átéljük a gyászt, a veszteséget, a kicsinységünket, a sebezhetőségünket. A temetőben ezekben a napokban látjuk az idős nénikét, aki rózsafü-zért morzsolgatva imádkozik, a kíváncsi kis-gyermeket, aki a szüleitől kérdezgeti, hogy 

milyen volt a dédi, miért halt meg, hol van most, mit csinál ott, ahol most van, és mikor jön vissza. mások számára a halottak napja alkalom arra, hogy régen látott rokonokat, ismerősöket lássanak viszont; a csendet halk beszélgetések törik meg, amelyek talán már elfeledett emlékeket keltenek életre. Ha hiszünk abban, hogy az elhunyt roko-naink az égből figyelnek bennünket, akkor arra gondolunk, hogy ők most lepillanta-nak ránk, és elmosolyodnak. Ilyenkor kü-lönös, mégis megnyugtató érzés vesz erőt rajtunk. Halottak napján elsősorban azok-ra gondolunk, akiket már elveszítettünk. Fájdalommal teli szeretettel emlékezünk rájuk, akár idősen, akár fiatalon, vagy gyer-mekként hagytak itt bennünket. De ezek a napok arra is tanítanak, hogy nem szabad elfeledkeznünk az élőkről. Hogy nagyobb figyelemmel forduljunk a körülöttünk élő betegek, és mindenekelőtt az idősebbek felé. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy a gondoskodásunkkal meg-könnyítsük a szenvedéseiket, a fájdalmai-kat, és a még hátra lévő életükben örömöt és szeretetet nyújtsunk nekik! ez az ünnep tanítson bennünket a szeretetre! ne az el-méleti, általános szeretetre, amely keblére öleli az egész világot, hanem a gyakorlatias szeretetre, amely azt vizsgálja, mit teszünk, és mit tudnánk még megtenni a családun-kért, a szerelmünkért, a barátainkért, a munkatársainkért, az ismerőseinkért. 
(Folytatás a 3. oldalon.)

Gondolatok az elmúlás felett…
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az uralkodása idején István még augusz-
tus 15-ét, Nagyboldogasszony napját 
avatta ünneppé: erre a napra hívta ösz-
sze székesfehérvárra a királyi tanácsot, és 
tartott törvénynapot, az élete végén ezen a 
napon ajánlotta fel az országot szűz Mári-
ának, majd 1038-ban ezen a napon hunyt 
el. az ünnep dátumát szent László király 
tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban 
VII. gergely pápa hozzájárulásával ekkor 
emeltették oltárra I. István relikviáit a szé-
kesfehérvári bazilikában, amely a szentté 
avatásával volt egyenértékű.I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342–

1382) kezdve augusztus 20. egyházi ün-
nepként élt tovább. Mária terézia (1740–
1780) a naptárakba is felvétette nemzeti 
ünnepként, továbbá Budára hozatta István 
kézfejereklyéjét, a szent Jobbot, amelyet 
minden év augusztus 20-án körmenetben 
vittek végig a városon.az 1848-49-es történelmi események 

után betiltották az ünnepet, hiszen szent 
István a független magyar állam jelké-
pe volt. 1860-ban ünnepelhették ismét, 
ami valóságos nemzeti tüntetéssé vált. az 
1867-es kiegyezés után az ünnepnap visz-
szanyerte a régi fényét. 1891-ben Ferenc 
József az ipari munkások számára is mun-
kaszüneti nappá nyilvánította, 1895-ben 
pedig a belügyminiszter rendeletére címe-
res zászlóval lobogózták fel a középülete-
ket augusztus 20-án.

a két világháború között az ünnep esz-
méje kiegészült a szent István-i, azaz a tri-
anon előtti Magyarország visszaállítására 
való emlékeztetéssel. 1945 és 47 között 
csak egyházi ünnepként engedélyezték. 
a kommunisták sem vallási, sem nemzeti 
hátterét nem vállalták, de a megszüntetése 
helyett tartalmilag változtattak rajta. Elő-
ször az új kenyér ünnepeként állították 
be, majd az alkotmányuk hatályba lépését 
időzítették új – szocialista – államalapítás-
ként 1949. augusztus 20-ára, így 1989-ig a 
Magyar Népköztársaság alkotmányának 
napjaként ünnepelték.a rendszerváltozással felelevenedtek a 

régi tradíciók. 1989 óta újra megrende-
zik a szent Jobb körmenetet a szent Ist-
ván Bazilikánál. az igazi rehabilitációt az 
1991. évi VIII. törvény jelentette, amikor 
augusztus 20-át az Országgyűlés hivatalos 
állami ünneppé nyilvánította, amelyet a 
2012-ben életbe lépett alaptörvény meg-
erősített.

az ünnep része Magyarország lobogójá-
nak felvonása után a honvédtisztek avatása 
a Kossuth téren, az elmaradhatatlan esti 
tűzijáték a Duna-parton, valamint az új ke-
nyér és az ország tortájának megkóstolása.

Ünnepi programaugusztus 19, vasárnap10:30-kor a református imaházban 
újkenyérért való hálaadó istentiszte-
letet tartanak.

augusztus 20, hétfőa nagyboldogasszony plébániatemp-
lomban 10:00-kor szentmisével, ezt 
követően a romkertben ökumenikus 
szertartás szerinti kenyérszenteléssel 
ünnepelhetünk.
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