93. Varrókör
A 2004 áprilisában alakult Varrókör tagjai, szabadidejük hasznos eltöltéseként, heti egy alkalommal, közös
összejövetelen vesznek részt. A csoport Sági Lajosné (Ica néni) kezdeményezésére jött létre, hirdetés útján.
Kezdetben, az akár negyven főt is meghaladó társaság, az évek folyamán letisztult és mára huszonegy fős
állandó taggal működik. A keddenként összegyűlt tagok az otthonról hozott kézimunkával foglalják el
magukat, melyet egy meghitt, családi környezetben töltenek el. Hímeznek, kötnek, horgolnak, gobelint
varrnak, de szívesen készítenek adománynak szánt apróbb kézimunkákat, egyéb hasznos holmikat.
Szervezetük civil társaság. Tagdíj nincs, fonalat felhívás útján kapnak. Nincs szükségük méregdrága fonalakra,
beérik a feleslegessé vált gombolyagokkal is. „Adomány útján, adományoznak.” Minden fontosabb ünnepet
megtartanak egymás között, mint például: névnap, Húsvét, Karácsony, farsang, melyre nagy odaadással és
buzgóssággal készülnek. A hagyományok őrzésének és átörökítésének szellemében, igyekeznek munkáikat az
érdeklődő nagyközönség számára is megmutatni, melynek állandó lehetősége a Keresztély Gyula Városi
Könyvtár Mini Galéria sorozatában, minden évben egyszer, megtekinthető.
2011. augusztusában az adományozó Varrókör úgy határozott, hogy a Bátaszék Város Polgármesteri Hivatala
részére, a Bátaszéki Templom című keretezett gobelint adományozza. A Varrókör a kép kivarrásával, mely
közös munka eredménye, a városunk jelképeként szereplő templomot kívánta megörökíteni. A templom
ábrázolása gobelinek korábban még nem létezett, ez az ábrázolás új látványként jelenik meg.
2012. januárjában selyem lobogót kapott a Bátaszéki Polgárőr-egyesület, működésének huszadik
évfordulójára. Az ajándékot díszítő motívumokat, a kézimunka klub tagjai, maguk rajzolták és hímezték. A
hímzés, tűfestés technikával, nehézselyem alapon került kidolgozásra.
2012. májusában, a Bátaszéki Tűzoltók kérésére készítettek egy díszszalagot, melyet a tűzoltók ajándékba
szántak Bátaszék testvérvárosának, Besigheimnek.
2012. szeptemberében az adományozó Varrókör tagjai munkájukkal járultak hozzá a Diáktűzoltók Véménd
díszzászlójának elkészüléséhez.
2012. októberében, a varrókör saját díszzászlója készült el, melynek megszentelésére a Bátaszéki Római
Katolikus Templomban került sor. 2013. májusában, a Bátaszék Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérésének eleget
téve, a Varrókör díszszalagot készített. A sok szép motívum mellett, felkerült a „130 éves évfordulóra
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bátaszék” felirat is.
2013. júliusában a Zombai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérte meg a varrókör tagjait, hogy készítsenek egy
díszszalagot, melyet Németországi testvértelepülésüknek szeretnének ajándékozni.
2013. szeptemberében a varrókör tagjai, Dévára utaztak, ahová 18 saját készítésű takarót, és egyéb
adományokat, (fonalat, hímeznivalót) vittek ajándékba, az árvaháznak. Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes
újra megszentelte a 2012-ben készült zászlót.
2014. őszén, pedig magánszemély kérésére, a varrókör tagjai Úr asztala terítőt és Szószék terítőt hímeztek a
Bátai Református Templomnak. Az átadásra decemberben, közel háromhónapnyi munka után került sor.
A varrókör tagjai, feladatuknak tekintik a hagyományok őrzését és átörökítését, annak megszerettetését a
fiatalabb generációval. Maguk módján igyekeznek szeretett városuk életében aktívan részt venni,
környezetüket szebbé varázsolni. Az általuk elkészített dísz-zászlók, szalagok és terítők minden
munkafolyamatát (rajzolását, kézzel készült hímzését és a munkadarab készre varrását) ők végzik.

