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Egy kisváros Elé
Ezzel a főcímmel jelent meg 1995. július 
7-én a CikáDor újság v. évfolyamának 
12. száma, akkor még Bátaszék, Pörböly 
és várdomb önkormányzatainak a lap-
jában. Bátaszék várossá avatásának 25. 
évfordulóján ebből a cikkből – gergye 
imre és komonyi orbán írásából – sze-
retnénk szó szerint idézni, felelevenítve 
az akkori emlékeket, érzéseket és elkép-
zeléseket.

1995. július 1-jétől városban élnek a bá-
taszékiek. Látszólag nem változott 
semmi, s talán a szerényen fellobogó-
zott főutca is az óvatos optimizmust 
sugallta. nem lettek magasabbak a 
házaink, nem lettek zsúfoltabbak 
az útjaink, de nem lettek szebbek 
és tisztábbak sem, vagy csak alig. 
Az előbbieket nem is kívánjuk. Kí-
vánhatjuk viszont, hogy egy kedves, 
tiszta kisvárosban éljünk, kulturált 
emberekkel, gazdagon összetett ha-
gyományokkal, megújulásra mindig 
kész gazdasággal. Kívánhatjuk és te-
hetünk érte! Tegyünk érte!

Bognár Jenő polgármester:
Tudom, hogy a várossá válás feltételei 
csak részben adottak, mégis büszkék 
lehetünk rá, hogy a 18 pályázóból 6 
település kapta meg a címet, és Bá-
taszék a második helyen. Tisztában 
vagyok vele, hogy ez nagy felelősség szá-
munkra, az Önkormányzat és a Hivatal 
számára, de kérem, érezzék, hogy minden 
itt élő számára is az.

A városi cím elnyerése nem az elmúlt 
néhány év, hanem az elmúlt évtizedek 
eredménye. Érdemes volt tornacsarnokot, 
ravatalozót, iskolát építeni, művelődési há-
zat felújítani, a kitelepítettek segítségével a 
templomot renoválni. Most erkölcsi elis-
merést kaptunk érte.

A városi cím a mai helyzetben nem a 
megoldást jelenti a gondjainkra, de segít-
het a kilábalásban. Hitet adhat, hogy tisz-
tességes körülmények között élhetünk, egy 
szép kedves kis városban.

43 éves benzinkútkezelő:
Valamivel talán több támogatást kapunk, 
gondolom. egyelőre – legalábbis egy da-
rabig – a jellege nem változik. Aztán csak 
elindul valami bizonyos fejlődés. Bízom 
benne.

Nyugdíjas, aki három éve lakik 
Bátaszéken:
először nem tudtam, hogy miért vannak a 
középületeken kint a nemzeti színű zász-
lók, meg a főtéren az árbocon az a kék is! 
Megkérdeztem, s mondták, hogy azért, 
mert elsejétől hivatalosan várossá lettünk 
nyilvánítva. 25 évig Bátán laktam, de már 
akkor is sok eseményre, egyébre feljártam 
ide. Már idetartozónak érzem magam, és 
örülök, hogy fejlődik a községünk. Csak 

attól félek, hogy drágább lesz a városi élet, 
esetleg adót is kivethetnek, ami eddig nem 
volt. Mi, nyugdíjasok ezt nehezen visel-
nénk el.

Nagy Ferenc:
Boldog, büszke, no és optimista vagyok. 
Boldog, mert város lett a falu, a szülő-
falum. Azt hiszem, ha az ember szereti a 
faluját, ahol él, akkor számára nem lehet 
mellékes, hogy ez a település város lett. És 
nem azért, hogy most városi ember lettem, 

hanem azért, mert Bátaszék lett város. 
igenis így, ahogyan most kinéz! 

A dolgok általában nem az egyik nap-
ról a másikra változnak, város sem má-
ról holnapra lettünk. … A munkánkra 
vagyok büszke, amelyet 21 éven keresz-
tül a vezetőtársaimmal ebben a közös-
ségben végeztünk. És hívó szóra, jó cél 
érdekében mindig megmozdult a lakos-
ság zöme is. …

Meggyőződéssel vallom, Bátaszék 
igazi kisvárossá növi ki magát, és ennek 
a térség is látni, élvezni fogja az előnye-
it, az eredményeit. … Amikor képzelet-
beli pezsgős poharam boldogan eme-
lem Bátaszék városra, akkor mindazok 
egészségére iszom büszkén, akik mun-
kája benne van ebben az igenis kitün-
tető címben, és ez engem is nagy opti-
mizmussal tölt el.

A várossá avatás évfordulóján a 
járványhelyzetre való tekintettel nem 
július első hetében, hanem egy későbbi 
időpontban fognak együtt ünnepelni a 
bátaszékiek. Addig pedig – kiindulva az 
1995 nyarán megfogalmazott gondola-
tokból – fogalmazza meg minden olva-
sónk magának, milyen érzés számára bá-
taszékinek lenni, és mit vár, remél, óhajt 
a következő években Bátaszéktől, a kis-
várostól, ahol él. 25 éve város Bátaszék! 
Boldog születésnapot kívánunk!
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Trianon 100

Батосек, погранични град
Mire ez az írás megjelenik, talán már túl 
is leszünk azon a napon, amelyen minden-
ki politikai-filozófiai hovatartozása, vér-
mérséklete szerint emlékezik meg – vagy 
éppen nem emlékezik meg – a 100 évvel 
ezelőtti történésekről, a trianoni békedik-
tátum aláírásáról. Bátaszékiként azonban 
érdemes tudnunk, hogy ez a nap nem csu-
pán egy az ilyen-olyan évfordulók közül, 
hanem bizony kevesen múlott, hogy Báta-
szék nem lett pogranični grad, azaz szerb 
határváros! Tudunk az 1944-45-ös német 
megszállásról, emlékszünk az 1945-1990 
közötti szovjet megszállásra, de amíg ezen 
megszállások idején Bátaszék végig Ma-
gyarország, a magyar állam része marad-
hatott, addig az 1918 decembere és 1921 
augusztusa közötti szerb megszállás kisza-
kította Bátaszéket Magyarország területé-
ből és a szerb-Horvát-szlovén Királyság, 
a későbbi jugoszlávia fennhatósága alá 
helyezte, akárcsak eszéket, Zombort vagy 
szabadkát.

Miután a Károlyi-kormány hadügy-
minisztere, Linder Béla 1918. november 
2-án a Parlament lépcsőjén elmondott 
híres-hírhedt beszédével („Nem kell had-
sereg többé! Soha többé katonát nem aka-
rok látni!”) gyakorlatilag szélnek eresztette 
a magyar haderőt, a kisantant vérszemet 
kapott seregei – csehek, románok, szer-
bek – azonnal megkezdték Magyarország 
megszállását; Bátaszékre 1918. december 
8-án vonult be egy nagyjából 250 fős szerb 
alakulat. A megszállt terület északi határa 
sokáig a Bátaszék-Baja vasútvonal volt, 
azonban a vasúti közlekedés biztosítása 
érdekében a szerb csapatok 1919 áprilisá-
ban elfoglalták Alsónyéket is. Az immáron 
három megszállt Tolna megyei települést 
– Bátát, Bátaszéket és Alsónyéket- Baranya 
megyéhez, a Pécsváradi járáshoz csatolták. 
Levetettek a községben minden magyar 
vagy német nyelvű feliratot, szerb felirat-
tal kellett ezeket pótolni. Érdekes módon 
az emberek ügyeik intézésekor szinte tu-
domást sem vettek a hatalomváltásról: aki 
csak tudta, hivatalos ügyeit – Magyaror-
szágra átszökve – továbbra is szekszárdon 
intézte, ahogyan a község elöljáróságának 
1919. január 31-i lemondása után is a 
szekszárdi járási szolgabíró intézkedett az 
új testület felállításáról. A megyei lapok 

rendszeresen és a legnagyobb természe-
tességgel tudósítottak a három megszállt 
tolnai község életéről. 

A megszálló katonaság ellátásának fela-
data Bátaszék községre hárult, amire csak 
úgy volt képes, hogy többször komoly ösz-
szegű hitelt vett fel a községben működő 
két banktól. A szerb katonaság és a báta-
széki civil lakosság kapcsolata viszonylag 
surlódásmentes volt, eltekintve 1919 júli-
usától, amikor a katonák részére vezetőik 
négy napi szabadrablást engedélyeztek 
Kövesden és a szentai első völgyben. A 
községben élő mintegy 200 bátaszéki szü-
letésű szerb – teljesen érthető módon – a 
megszállás ideje alatt jó viszonyt ápolt a 
megszállókkal. Kivonulása előtt a szerb 
katonaság még leszerelt és elszállított 
minden olyan felszerelést, aminek otthon 
hasznát venni vélte: vasúti távíró- és bizto-
sító berendezést, csendőri- és pénzügyőri 
felszerelést, de még a szekszárdi és dom-
bóvári vasútvonal egy-egy kilométeres 
szakaszának anyagát is; az elszállításhoz 
természetesen magyar mozdonyokat és 
vasúti kocsikat vettek igénybe, amik már 
nem tértek vissza magyar állományba…

Talán egyetlen haszna azért volt a szerb 
megszállásnak: mivel 1919-ben Bátaszék 
nem volt Magyarország része, ezért tele-
pülésünkön nem tombolt az első magyar 
bolsevik diktatúra, a Tanácsköztársaság. 
Azonban a szerbek is ismerték a régi elvet, 
miszerint az ellenségem ellensége nekem 
barátom, így amíg „odahaza” ők maguk 
is üldözték a kommunistákat – kezdetben 
szocialista-kommunista újságokat tiltot-
tak be, majd 1921 augusztusában az ösz-
szes kommunista parlamenti képviselőt 
letartóztatták -, addig a megszállt magyar 
területeken nem csupán megtűrték, ha-
nem támogatták is őket. Így válhatott Pécs 
és Baranya megye a Tanácsköztársaság 
bukása után a felelősségre vonás elől me-
nekülő magyar kommunisták egyik fő me-
nedékévé, így válhatott például a fentebb 
említett Linder Béla Pécs polgármesteré-
vé. A szerb megszállókkal együttműködő 
baloldal egyik utolsó kétségbeesett lépése 
volt 1921. augusztus 14-én a megszállt te-
rületeken a Baranya–bajai szerb–Magyar 
Köztársaság kikiáltása, ezzel akarták meg-
akadályozni a terület Magyarországhoz 

való visszacsatolását. (Az új, csupán 8 na-
pig fennálló szerb-magyar „államot” sem 
Budapest, sem az antant-államok, de még 
maga Belgrád sem ismerte el hivatalosan!) 
A terület kiürítése, a magyar közigazgatás 
újbóli bevezetése ekkor már eldöntött tény 
volt, időpontjául az 1921. augusztus 18-22. 
közötti időszakot jelölték ki. A szerbek ki-
vonulása azonban nem volt csupán forma-
litás: annak ellenére, hogy ekkor már több 
mint egy éve aláírták a határokat rögzítő 
trianoni békediktátumot és az ott rögzített 
határok nem egyeztek meg a megszállt te-
rületek határaival – magyarán a szerbek 
jogtalanul tartották megszállva a terüle-
tet –, a szerb katonai vezetés még néhány 
nappal a kitűzött határidő előtt is katonai 
ellenállást helyezett kilátásba a bevonuló 
magyar katonasággal szemben! A fenyege-
tések ellenére a kiürítés végül incidens nél-
kül lezajlott, 1921. augusztus 20-án Báta-
szék visszatért a magyar állam kötelékébe, 
valóban felszabadult.

Azt sosem tudjuk meg, hogy „mi lett 
volna, ha…”, de néhány párhuzam segít-
ségével talán elképzelhetjük, mi lett volna, 
ha Bátaszék jugoszláv határváros marad: 
az 1910-es népszámlálási adatok szerint 
Bátaszéknek 8031 lakosa volt, a lakosság-
nak – az anyanyelvet alapul véve – 70%-
a német, 26%-a magyar és 3%-a szerb. A 
bácskai Őrszállásnak, amely csupán 5-6 
kilométerre van a jelenlegi szerb-magyar 
határtól, a szerb oldalon és mostanság 
stanišić-nak hívják, 1910-ben 7084 lakosa 
volt, 74% német, 18% magyar és 7% szerb, 
tehát egy nagyságrendileg Bátaszékkel 
azonos lakosságú településről volt szó. A 
második világháborúig nem változott lé-
nyegesen Őrszállás lakosságszáma vagy 
épp nemzetiségi összetétele, de 1944-45-
ben a szerb partizánok a bácskai némete-
ket kivétel nélkül lágerekbe zárták, majd 
aki ott nem halt meg, azt fegyverrel űzték 
el, át a magyar határon. A vajdasági ma-
gyarokkal sem bántak kesztyűs kézzel, 
őket is ezrével gyilkolták meg a kollektív 
bűnösség elve alapján. stanišić-nak 2002-
ben 4808 lakosa volt, ebből csupán 0,3% 
német, 7% magyar és 73% szerb, de ha az 
egyéb „jugoszláv” nemzetiségeket is ide-
számoljuk, akkor a falu 85%-a „jugoszláv”! 

ne legyenek kétségeink, Bátaszékre is 
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É V F o r d u L ó

A romA EllENállás NAPJA máJus 16.
r o m a  h í r e k

1944. május 14-e éppen csak egy hónappal 
követi azt az időpontot, amikor az első ma-
gyarországi gettót a nácik létrehozták. Az 
egybeesés nem véletlen. A nácik által meg-
szállt Lengyelország déli részén található 
Auschwitz a legnagyobb koncentrációs- és 
megsemmisítő tábor is volt, amelyben a 
vasúton a németek által megszállt európá-
ból érkező zsidó transzportok 
döntő részét gázkamrákban 
gyilkolták meg. Kisebb ré-
szük, és például a közép-eu-
rópai romák nagyobb része 
pedig a tábor kisegítő foglya-
ként dolgozott.

Április-május folyamán 
már körvonalazódott a tá-
borparancsnok, rudolf Höss 
számára, hogy a meggyilko-
lásra ideszállított magyaror-
szági transzportoknak helyet 
kell csinálni Birkenauban, 
így a cigánytábornak, amely-
be 1943 óta érkeztek foglyok, 
mennie kell. Az itt akkor tar-
tózkodó 6 500 embert tehát 
közvetve éppen a magyar holokauszt kez-
deti szakasza ítélte halálra. A romatábor 
összekötő tisztje, egy Bonigut nevű írnok, 
amikor május 14-én tudomást szerzett 
Höss terveiről, úgy döntött, felveszi a kap-
csolatot a tábor politikai ellenállásával, így 
megkereste Tadeusz joachimowski lengyel 
politikai foglyot, hogy elmondja neki, a 6 
500 auschwitzi romát május 16-án tervezik 
elgázosítani, barakkjaikat pedig lerombol-
ni. joachimowskit arra kérte, megbízható 
roma barátain keresztül segítsen figyel-
meztetni őket a halálos veszélyre. Bonigut 
elmondta, nem ért egyet az ss-el, és „nem 
akarja, hogy a cigánytábor lakói birkákként 

vonuljanak be a vágóhídra”. Azt is elmondta 
neki, hogy május 16-án, a gyülekezőt jel-
ző gongszó lesz a jelzés, amelyre az ss-ek 
a foglyok kiterelését megkezdik majd, erre 
kell kellően felkészülni Az akció lényegé-
ben sikerrel járt. Mikor ugyanis a kijelölt 
napon egy autóval és számos őrjárattal 
megérkeztek a németek, hogy kiürítsék a 

„családi tábort”, a barakkokból a gongszóra 
senki nem jött elő. egy német roma fogoly, 
Hugo Höllenreiner az édesapjával a barak-
kokban volt. emlékei szerint, amikor apja 
az ss kommandó érkezését hallotta, éles 
hangon kikiabált rájuk: „Nem jövünk ki! 
Ha akartok valamit, gyertek be!” Az ss-ek 
be is mentek, és elkezdték kiparancsolni az 
embereket a barakkokból. Ők azonban síri 
csöndben, bilincsekkel, láncokkal, ásókkal, 
késekkel és kövekkel felfegyverkezve néztek 
farkasszemet a 60 géppisztolyos ss-el. sok-
kal többen voltak.

Miután a helyzettel szembesült a kom-
mandó parancsnoka, a roma barakkpa-

rancsnokkal konzultált, majd éles sípszó-
val megparancsolta az őröknek a tábor 
elhagyását. nem kockáztattak, és a tábor 
haladékot kapott. A romák fellépése olyan 
szokatlan volt a parancsnokságnak, hogy 
erre az esetre semmiféle intézkedési terv, 
protokoll nem létezett a táborban. ilyesmi 
egyszerűen nem fordulhatott elő. A cigány-

tábor lakói így továbbra sem 
kerültek a gázkamrákba, és a 
magyar zsidók megérkezése után 
hozzájuk is tömegével kerültek 
be a foglyok, a hely egyre szű-
kebb, a helyzet egyre elviselhetet-
lenebb lett. Végül augusztus 1-én 
Heinrich Himmler parancsára 
elkezdődött a munkaképes ro-
mák Birkenauból Buchenwaldba 
és más, nyugatabbra fekvő kon-
centrációs táborokba szállítása. 
Helyben 2897 nő, gyermek és 
néhány édesapa maradt, akiket 
augusztus 2-án, a heves ellenállás 
ellenére végül mégis tömegesen 
gyilkoltak meg az V-ös Krema-
tóriumnál. Az összes áldozat szá-

ma ezen a napon a magyar romákkal együtt 
körülbelül 21 000 volt. ez ma már a roma 
Porrajmos nemzetközi emléknapja.

A romák májusi példamutatása min-
den bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy 
az Auschwitz-Birkenau krematóriumai 
körül dolgozó sonderkommandó illegális 
ellenállása 1944 szeptemberében felkelést 
robbantott ki a tábor náci őrei ellen. A 
hónapokon keresztül becsempészett fegy-
verekkel és lőszerrel több tucat ss-est és 
egy kápót is ártalmatlanná tettek a iV-es 
krematóriumnál. A 200 felkelőt a németek 
végül összeszedték és kivégeztek. 

(Folytatás a következő oldalon.)

ez várt volna! Talán nem csökkent volna 
ennyire a lakosságszám, hiszen Bátaszék 
közlekedési csomópont, ehhez jött vol-
na határvárosi szerepe és ebből kifolyó-
lag vélhetően már az 1920-as években 
komoly szerb-jugoszláv betelepítések 
történtek volna: katonaság, határőrség, 
rendőrség, pénzügyőrség, vasúti és köz-
igazgatási tisztségviselők, ezek család-
jai, tanítóik, papjaik. Azt azonban szinte 

biztosra vehetjük, hogy ma Batosek-en 
(ahogyan szerbül nevezik városunkat) 
nem élnének németek; sem a székelyeket, 
sem a felvidékieket nem telepítették vol-
na ide, „jugoszláv” területre; azaz néhány 
száz régi bátaszéki magyar élne sok ezer 
új honfoglaló árnyékában. (Ön, kedves 
olvasó, itt lenne..?) Mint látjuk, Bátaszék 
esetében nem csupán elméleti veszély volt 
a Magyarországtól való elszakítás; éppen 

ezért június 4-e környékén szánjunk né-
hány gondolatot azokra, akik „odaát re-
kedtek”...!

Regenspurger

* * *

Amennyiben írásaimmal kapcsolatban 
bármi megjegyzése, hozzáfűzni valója len-
ne, erre a címre várom elektronikus leve-
lét: regenspurger@freemail.hu
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1945 tavaszán érkeztek Bátaszékre a bu-
kovinai székelyek. „A székelyek emelt el-
mével járnak. nem barom mellett baktató 
parasztok, hanem isten jobbjának árnyé-
kai, kiknek értelme röptében táplálkozik, 
mint a fecske.” nyírő józsef 
így ír a székelyekről. Kik ők, 
honnan jöttek? röviden irá-
nyítsuk a figyelmet erre a nép-
csoportra, mert még ma is sok 
a nem megfelelő ismeret ezzel 
kapcsolatban. egy nép önis-
meretéhez és helyes önértéke-
léséhez feltétlenül szükséges, 
hogy történelmi múltját, az 
általa lakott terület földrajzi és 
történeti helyzetét legalább ál-
talánosságban ismerje. A ma-
gyar történelem sajátosan sok 
szomorú fejezetében a legtöbb 
történetíró csak néhány sort 
szentel a madéfalvi veszede-
lem néven ismertté vált székely 
mészárlásnak. A bukovinai székely nép-
csoport a székelység legfiatalabb ága. 251 
esztendeje, hogy a történelemnek e véres 
epizódja lett a születése napja (1764. január 
7.). Történetét születése napjától, órájától 
napjainkig végig tudjuk követni; nemcsak a 
történelemkönyvek lapjairól és a bukovinai 
székelyek körében máig elevenen élő mon-
dákból, hanem aki figyelmesen hallgatja 
népdalaikat, népmeséiket, kihallja belőle a 

bukovinai székelyek életének minden rez-
dülését, a földön futással terhes számkive-
tett sorsukat. Őseiket Árpád-házi királyok 
telepítették le a Kárpátok karéjában, hogy 
védjék a hazát a keletről jövő támadások-
tól. szolgálatukért nemességet, viszony-
lagos szabadságot, kiváltságokat kaptak, 
robottal, dézsmával, adóval nem tartoztak 
senkinek. Amikor a bécsi udvar Mária Te-
rézia uralkodása alatt meg akarta kurtítani, 
eltörölni ezeket a kiváltságokat, hatalmas 
ellenállásokba ütköztek. Majd bekövetke-

zett a siCuLiCidiuM, a „székely öldök-
lés” 1764. január 7-én. innen menekülve 
lett a csángó föld és Bukovina az otthonuk. 
1776-1786 között felépítették az öt falut: 
Andrásfalva, Fogadjisten, istensegíts, Ha-
dikfalva, józseffalva lett a települések neve. 
A Bukovinába szakadt magyarok a környe-
zetükben lévő idegen népekkel – németek-
kel, románokkal, lengyelekkel, zsidókkal, 
ukránokkal – jó szomszédi kapcsolatokat 

alakítottak ki. A néptöredék hagyománya 
nem sorvadt el idegenben, hanem virágzott 
és megtartó erővé vált. Az idegenbe vetett 
népcsoportban mindvégig erősen élt a ma-
gyarsághoz tartozás tudata. szakadatlanul 
készültek „haza”. száz esztendő alatt túl-
népesedtek a falvak. A rendelkezésre álló 
földterület nem volt elegendő a rajta lévő 
népesség eltartására. újabb és újabb rajokat 
bocsájtott ki magából a bukovinai székely-
ség. 1883-ban az egykori nándorfehérvár 
(Belgrád) közelébe, az Al-duna mellé te-

lepedett át egy csoport. Ma is 
élnek hagyományőrző utódaik 
székelykevén, Hertelendyfal-
ván, sándoregyházán. Később 
települtek át még dévára, Vaj-
dahunyadra, gyorokra, sepsi-
szentgyörgyre (1888-1892), de 
volt, aki meg sem állt Ameri-
káig, Kanadáig (1925-1928). A 
bukovinai székelység állandó 
hangoztatott vágya volt a ha-
zatérés, e sokat sóvárgott vágya 
1941 tavaszán megvalósulha-
tott. A magyar kormány 1941. 
május 9-én elhatározta, hogy 
hazahozza a bukovinai széke-
lyeket. A kormány döntésére 
Bácskában (Vajdaság) telepítet-

ték le a székely családokat, mintegy 14 ezer 
embert. A telepítés szószólója és kijárója 
a hatóságokon kívül dr. németh Kálmán 
józseffalvi plébános volt. Megszokták és 
megszerették az emberek a bácskai tájat és 
környezetet, a jó búzatermő földet. Virág-
zásnak, fejlődésnek indult minden. 1944 
őszén a ii. világháború kedvezőtlen hatásá-
ra bekövetkezett, amire minden józan gon-
dolkodású ember számíthatott, hogy innen 

75 évE lEltEk ottHoNrA
B Á T a S Z É k i  S Z É k e L Y e k  B a r Á T i  k Ö r e 

lovari tábor és 
ösztöndíjpályázat

sajnos a koronavírus minden programot, 
rendezvényt meghiúsított. ezen kívül pe-
dig sok minden mást is, ami a mindenna-
pi életünkhöz fontos, így sokak munkáját 
vagy az iskolába járást. Valójában a min-
dennapi kommunikáció szerepét átvette a 
virtuális média. Már csak így kommuniká-
lunk egymással, illetve így kapunk infor-

mációkat, amit eldönthetünk, hogy igazak  
vagy hamisak. A továbbiakban remélhe-
tőleg a koronavírus járvány megszűnik, 
elkezdünk éledezni, és nyárra már tudunk 
egy-két programot megrendezni. 

Tervben van a Nyári lovari nyelv- és 
népismereti táborunk megvalósítása, ami 
siófokon lenne, augusztusban. ezen kívül 
szeretnénk a nyár folyamán ösztöndíjpá-
lyázatot kiírni roma fiatalok számára. ezt 
majd középiskolás és főiskolás, valamint 

egyetemista, Bátaszéken bejelentett lak-
címmel rendelkező diákok kérhetik. A 
pályázat várhatóan július végén kerül ki-
írásra. ezen kívül még szeretnénk egyéb 
szociális segítséget nyújtani a 65 év felet-
tieknek, a nagycsaládosoknak, és a szo-
ciálisan rászorultaknak, aminek mértéke 
természetesen a Bátaszéki roma Önkor-
mányzat költségvetésétől függ, valamint 
a kormány ide vonatkozó rendeleteitől is.                        

Horváth Elekné

„Ide világlik már az újhaza!

Erezze szívünket

Ide világlik már az új ó-haza!

Ide világlik már az új ó-haza!”
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is menekülni kell. Menekülni! Alig jutott 
idő az összepakolásra. itt már az életüket 
kellett menteniük. Így indultak el Magyar-
ország felé. A bukovinai székelyek a Bács-
kából való menekülésük alatt történelmük 
legmegrázóbb eseményét élték át. 1945 
tavasza új reményt, új biztatást, korszakot 
jelentett az ő életükben. A sok hányatta-
tás után, ha figyelembe vesszük Moldvát, 
Bukovinát és Bácskát, immár megtörtént 
negyedik letelepedésük is, Tolna, Baranya 
és Bács-Kiskun megyében. Így érkeztek a 
bukovinai székelyek Bátaszékre 1945 már-
ciusában. A háború véget ért. A némete-
ket kitelepítették, a helyükre székelyek és 
felvidékiek jöttek, ők is mesélhetnének a 
megpróbáltatásokról. A beilleszkedés ne-

hézségeiről most hadd ne írjak. Akkoriban 
az emberek szolid vágyakkal éltek. Örültek 
a mának, és bíztak a jövőben. Mivel az élet 
ment tovább, lassan minden helyre rázó-
dott. A székelyekről azt tartották, tartják, 
hogy vallásosak, munka- és családszerető 
emberek. Volt kedvük mindenhez, így las-
san részt vállaltak a gazdasági, kulturális és 
vallási életben is. A magukkal hozott nép-
szokásaik, hagyományaik, kultúrájuk a mai 
napig meghatározóak Bátaszék életében. 
Az 1945-ös dél-dunántúli letelepedéssel 
véget ért egy korszak a bukovinai székelyek 
életében. ezen időszakban fejeződött be a 
bukovinai székelyek golgotája. 

ennek a hányatott sorsú népcsoport-
nak a leszármazottai viszik tovább az elő-

deiktől kapott jussukat. Büszkén őrzik, 
ápolják az őseik szokásait, hagyománya-
it, dalait, táncait, meséit. ugyanakkor az 
utókor kötelessége emlékezni a 70 évvel 
korábban történtekre, főhajtással tiszte-
legni mindazok előtt, akik ennek a nép-
csoportnak a sorsával törődtek, segítették 
és végigszenvedték, hogy közel 200 esz-
tendős távollét után Magyarország hatá-
rán belül élhessenek.

A sZÉKeLysÉg úTjA jÉZus KeresZ-
TúTjA, LeLKÜnK soHAse CsÜgged, 
HABÁr TesTÜnK VÉrBen ÁZiK 
TejúTTóL A goLgoTÁig.

Jegyzet: Sebestyén Ádám: Bukovinai szé-
kelyek tegnap és ma, és Földi István: Madé-
falvától a Dunántúlig.                     Erős János

uNsErE musik – A mi zENéNk
A FúvóS zENE EltERJEDéSE MAgyARoRSzÁgoN 

A magyarországi németekről úgy tartják, 
hogy énekelve, zenélve és táncolva jönnek 
a világra. A német telepesek zenéhez való 
vonzódása arra vezethető vissza, hogy amíg 
a török hódoltság utáni Magyarországon 
elvétve találunk zenei életre utaló írásos és 
tárgyi emlékeket, addig maga a hangszeres 
zenélés ősrégi formája a német zenekultúrá-
nak. gondoljunk csak a hangszeres zene 
első korszakának képviselőire, a vándorló 
muzsikusokra (fahrende spielleute). Ké-
sőbb megjelentek a helyben lakó zenészek, 
számuk növekedésével a városokban cé-
heket alapítottak, melyek munkásságáról 
számos írásos dokumentum maradt fenn. 
A céhek okmányai bizonyítják, hogy a 
városi muzsikusok reprezentatív alkal-
makon kívül rendszeresen szolgáltattak 
zenét mulatságok alkalmával is. 

A 18. században Magyarországra érke-
ző német telepesek nemcsak a tárgyi kul-
túrájuk egy részét, mint pl. fontosabb hasz-
nálati eszközeiket, népviseletüket hozták 
magukkal, hanem énekeikkel, táncaikkal 
és zenéjükkel a szellemi kultúrájukat is. A 
betelepítések idején a fúvós zene az osztrák, 
cseh és morva vidékeken kívül már a német 
területeken is elterjedt, így az országban le-
települő németek megismertették, elterjesz-
tették és felvirágoztatták az amatőr közössé-
gi zenélésnek ezt a formáját. 

szinte minden német falunak volt saját 
fúvószenekara. A hangszeren való játszást 

legtöbbször egész fiatalon kezdték elsajátí-
tani. A zenélés több családban öröklődött, 
apáról fiúra szállt. Voltak kimondottan ze-
nész családok is. A csoportos zenetanulás 
lehetőségét a rendszeresen zenélő, oktató 
karnagyok és a kántor-tanítók biztosítot-
ták. A fúvószenekaroknak fontos szere-
pe volt a német faluközösségek életében, 

hiszen a fúvós zene nemcsak szabadidős 
tevékenység és szórakozás volt, hanem 
minden társadalmi rétegnél áthatotta a 
vallásgyakorlást, a temetési szokásokat, és 
keretbe foglalta a különböző ünnepek le-
bonyolítását. Bátaszéken az 1736-ban ala-
pított német Lövészegyesület rendelkezett 
fúvószenekarral, mely egyházi ünnepna-
pokon fúvós zenével tette ünnepélyesebbé 
a római-katolikus szentmisét, valamint az 
egyesületi tagokat elhalálozásuk esetén is 
fúvós zenével kísérte végső útjára. 

A 20. század elején a magyaros jellegű szü-
reti mulatságok elterjedése kezdte háttérbe 
szorítani a fúvós zenét. A 30-as években ja-
kob Bleyer tevékenységének köszönhetően 
számos találkozót szerveztek énekkarok és 
fúvószenekarok számára. ezeknek a rendez-
vényeknek a hatására újjáéledt a tradicionális 
német zene Magyarországon. Az 1934-ben 

Mágocson szervezett fúvószenekarok ta-
lálkozóján 52 magyarországi német tele-
pülésről 15 000 fő vett részt. 

A ii. világháború következményei-
nek hatására lecsökkent a fúvószeneka-
rok száma, visszaszorult a fúvós zene, 
a németség azonban megőrizte a zene 
szeretetét. A bátaszéki németség büszke 
arra, hogy városunk azon németek által 
lakta települések közé tartozik, ahol si-
került a tradicionális német fúvós zenét 
újjáéleszteni. A Bátaszéki ifjúsági Fúvó-
szenekar 2005-ben alakult a zeneiskola 

növendékeiből, Maul Péter vezetésével. 
repertoárjuk nagyobb részét a könnye-
debb műfajok mellett a sváb zene alkotja. 
15 éve színesítik az egyesületünk és a város 
rendezvényeit egyaránt. 2014-ben pedig 
a Magyarországi német Ének, Zene- és 
Tánckarok országos Tanácsa (Landesrat) 
által Arany minősítésben részesültek. 2017 
óta Kolozsvári gábor a zenekar karnagya, 
aki fő feladatának az utánpótlás kinevelé-
sét tekinti.                                                 KgK 

(Folytatás a következő oldalon.)

nÉmeT nemZeTiSÉgi  egYeSüLeT
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otthonaink csigaházába zárt életünk ke-
vésbé eseménydús, mondhatni ingersze-
gény egy korábban a színes programokhoz 
szokott egyesületi tag életéhez viszonyít-
va. Az elmaradt programok sorozatáról 
nem tudósíthatunk, ellenben lelkes és erős 
férfiak részvételével – polgármesteri felké-
résre – sor került az egyesület használatá-
ban álló, Kossuth utcai óvoda udvarának 
rendbetételére. nemrég még gyereksereg 
zsúfolta tele a szűk udvart a nyári tábo-
rok alkalmával, most bábeli heggyé tor-
nyosult a röpke 2-3 év alatt felgyülemlett, 
„talán-jó-lesz-még-valamire” címkével 
ellátott lim-lom, és térdig nőtt a gaz. sze-
rencsére azonban nem zavarta össze a 
nyelveket a látvány, sem a munkától meg 
nem ijedt senki, így a vártnál hamarabb 
sikerült viszonylagos rendet vágni az ud-
varon eluralkodott káoszban. Az akkori 
szigorú tilalmak közepette szinte szürre-
álisnak tűnt a kérés, pont most, és ezt, és 
miért… Persze, a jóleső elégedettség min-
den munka gyümölcse, megtermett itt is. 

Azóta alig néhány hét telt el. Akkor 
még gondolni sem mertük, kinyújtóz-
hatunk otthonainkból egyre távolabb. A 

bezárt iskolák továbbra is az elszigeteltsé-
get növelik az online tér adta lehetőségek 
közepette is. szociálisan, társadalmilag 
mindenképp. Örömmel hallhattuk a hó-
nap közepén: olvad a jég, megindulhat a 
közeledés – engedélyt kaptak a szervezők 

nyári táboraikhoz. egyesületünk és a he-
lyi német nemzetiségi Önkormányzat 
évek óta igen színvonalas nyári táborral 
örvendezteti meg a németségük felé elkö-
telezettek legifjabb képviselőit. egy ilyen 
tábor megálmodása, megszervezése, pá-
lyáztatása, lebonyolítása igen komoly 
feladat, nagy munka. Komoly támogatást 
is élvez évről évre – mind anyagilag az 
állam, mind pedig eszmei, lelki oldalról 
a résztvevők és a szülők részéről. Ám az 
öröm, amivel jár, nem is fogható sem-
miféle munka komolyságához. Az idén 
nyáron azonban mindezt nélkülöznünk 
kell… Az engedély adott – a támogatást 
viszont a pályázati pénzek visszahívá-
sával, átcsoportosításával megvonták… 
eszerint több 10 000 Ft-ba kerülne egyet-
len táborozónak a költsége… szomorú-
ság, csalódottság, elkeseredettség, fruszt-
ráció, düh, sajnálat – azt hiszem, mind 
jogos. Mi, akik lelkes résztvevői, segítői 
vagyunk e tábori alkalmaknak, az egyik 
végeztével várjuk a következőt – tudjuk a 
veszteség mértékét. nem forintban.  Él-
ményben. Lelki gazdagodásban. ezt el-
vették tőlünk.                                            ESJ

C i V i L e K

Udvartakarításra is jutott most idő

V É r a d Á S

A koronavírus terjedésének megaka-
dályozása érdekében májusban két, 
egymást követő napon adhattak vért 
a bátaszékiek. A szervezők számára 
nagy öröm volt, hogy közel kétszer 
annyian jelentek meg a véradáson, 
mint ahány tervezett (70 fő) donorra 
számítottak. A megjelent 130 főből 
sikeresen vért adhatott 112 fő, 4 új 
véradóval, és ezzel a létszámmal az 
utóbbi idők legsikeresebb váradása 
lett a 2020 májusi alkalom. 

előzetesen dr. Kostyálné dr. Ko-
vács Klára, a bátaszéki véradásokért 
felelős háziorvos hívta fel a figyelmet 
arra, hogy a vírustól függetlenül is 
folyamatosnak kell lenni a betegel-
látásnak, amihez elengedhetetlen a – 
semmi mással nem pótolható – vér, 
mint szövet, és az abból előállított 
vérkészítmények. És arra, hogy a ko-

ronavírus miatt meghozott törvényi 
előírásokat betartva sem egymásra, 
sem pedig az egészségügyi dolgo-
zókra nem jelent járványveszélyt a 
véradás. ezt is figyelembe véve úgy 
tűnik, hogy az emberek tájékozódtak 
a járványhelyzetben megtartott vé-
radások egészségügyi és biztonsági 
intézkedésekről, és bátran vállalták a 
véradást azért, hogy betegtársaikon 
segítsenek.

Köszönet jár a véradóknak, az 
egészségügyi dolgozóknak, a segí-
tőknek és Bátaszék Város Önkor-
mányzatának!

Minden csepp számít! Legyél te is 
véradó!  

Akinek a mostani időpont nem volt 
alkalmas, annak ajánljuk figyelmébe, 
hogy véradásra már online is lehet 
időpontot foglalni: www.ovsz.hu.

A koroNAvírus miNDANNyiuNk élEtérE HAtássAl vAN

A koroNAvírus iDEJéN 
is BiztoNságos vért ADNi



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

72020. június 8.

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

C i V i L e K

ÖrÖk ZÖLd ker T

A Magyar Honvédség a koronavírus jár-
vány miatt egyik napról a másikra mun-
kájukat vesztett embereknek is szeretne 
alternatívát kínálni. A honvédség őket is 
szeretné megszólítani, biztos megélhetést és 
kiszámítható pályaképet kínálva számukra.  

Az érdeklődők kétféle szolgálati forma 
közül választhatnak: a szerződéses katonai 
szolgálat folyamatos munkaviszonyt bizto-
sít, míg a tartalékos szolgálat azoknak szól, 
akik tanulmányaik vagy meglévő munka-
helyük mellett szeretnének részt vállalni a 
honvédelmi feladatokból. A jelentkezési 
feltételek közt szerepel a magyar állam-
polgárság, az állandó belföldi lakóhely, 
a betöltött 18. életév, a büntetlen előélet, 
valamint az egészségügyi, fizikai és pszi-
chológiai alkalmasság. 

A megbízható fizetésen és a béren kívüli 
juttatásokon kívül változatos munkakörül-
mények, valamint számos szakmai kihívás 
várja a leendő katonákat: nálunk a tehet-
ségtől, a hozzáállástól és a kitartástól függ, 
hogy ki milyen sikeres lesz, a honvédség 
pedig támogatja a katonák további szakmai 
fejlődését. sokan a katona szó hallatán egy-
ből a terepen lévő, aktív harcoló katonára 
gondolnak, viszont a támogató beosztások 
(pl. ápoló, logisztikus, pénzügyes) ugyano-
lyan fontos szereppel bírnak és – nem utol-
só sorban – lehetővé teszik a munkaválla-
lóknak, hogy a korábban megszerzett civil 
képesítéseiket is hasznosíthassák. 

A toborzás folyamatos országszerte, elér-
hetőségek megtalálhatók a www.hadkiege-
szites.hu oldalon. személyes jelentkezésre 

hétfőtől csütörtökig 8:00-15:30 között, pén-
teken pedig 8:00-12:00-ig van lehetőség. A 
toborzóirodák munkatársai kérik ügyfelei-
ket, hogy amennyiben a személyes ügyin-
tézés mellett döntenek, előzetesen jelezzék 
érkezésüket telefonon, vagy elektronikus 
úton, elkerülve a járványügyi rendszabá-
lyok miatt előforduló várakozást.

Elérhetőség: Magyar Honvédség Katonai 
igazgatási és Központi nyilvántartó Parancs-
nokság 10. Katonai igazgatási és Érdekvé-
delmi iroda (MH KiKnyP 10. KiÉi). Cím: 
7100 szekszárd, Bezerédj utca 29-31. Email:  
tolna.toborzo@mil.hu. tel.: 06 74 512-289

A JárváNyügyi HElyzEtBEN 
is FolyAmAtos A toBorzás

magYar honVÉdSÉg

A toborzás az előírásoknak 
megfelelően zajlik

A permakultúra feltalálója, Bill Mollison 
(1928-1916) Tasmánia hegyei között a ter-
mészet megfigyelésével egy élet tapaszta-
latai során jutott el arra a meggyőződésre, 
hogy létre lehetne hozni az ember számára 
hasznos fajokból a természetes életközös-
ségekhez hasonlóan működő ökológiai 
rendszereket, és ezáltal drasztikusan csök-
kenteni az emberi szükségletek megterem-
tésének ipari háttér és energiaigényét, illet-
ve környezetromboló hatásait. ezáltal az 
emberi tevékenységet éppen javító hatású-
vá lehetne fordítani. ezt az alapgondolatot 
nevezte el permakultúrának.

A permakultúra kifejezés a „permanent 
agriculture”, vagyis állandó mezőgazdaság 
szavakból származik. Bill Mollison szerint a 
permakultúra a természetes rendszerek sok-
féleségével, stabilitásával és rugalmasságával 
rendelkező, mezőgazdaságilag produktív 
rendszerek tudatos tervezése és fenntartása; 
a táj és az emberek harmonikus integráci-
ója, amely fenntartható módon biztosít az 
emberek számára élelmet, energiát, lakóhe-
lyet és elégít ki egyéb anyagi és nem anyagi 
szükségleteket. ez egy összetett, holisztikus 
(teljességre, egészre törekvő) rendszer.

Pontosan ez interdiszciplináris, sok szak-
terület ökologikus tudását egybegyúró, lai-
kusok számára is közérthetően megfogalma-
zott, fenntartható rendszer és a tervezése volt 
az, ami évekkel ezelőtt megfogott a perma-
kultúrában, és ami ma is lelkesít az egyszerű 
mindennapi kerti tevékenységek során is. 
sokkal tudatosabban törekszem a talaj javí-
tására természetes módszerekkel, mint ko-
rábban. Megtanultam, hogy elsősorban nem 
a növényeket kell táplálnunk, hanem a talaj 
élőlényeit.  A talajaink kb. 93% ásványi anya-
got (kőzetmáladékot) és 7 % szerves anya-
got tartalmaznak. A 7% szerves anyagnak 
85%-a humusz, 10%-a gyökér és csak 5%-a 
az edafon, ahogy a talajélőlények (gombák, 
baktériumok, gyűrűsférgek, mikrofauna…) 
összességét nevezzük. A talaj élőlényei gon-
doskodnak a termesztett növényeink jólété-
ről, hozzáférhetővé teszik számukra azokat 
az ásványi anyagokat, amelyek felvételére 
nélkülük a növények nem lennének képesek. 
Ezért fontos, hogy ne csak arra koncent-
ráljunk, hogy az aktuálisan termesztett 
növényünknek mi a különleges tápanyag-
szükséglete, hanem általában a talajban 
élő „mikronyájunkat” is etessük.

Hogy tudjuk táplálni és javítani a ta-
lajt? A szántás és az ásás elhagyásával 
csak talajlazítást alkalmazva, érett szer-
ves trágyával, komposzttal, mulcsozással, 
mélymulccsal, takarónövények vetésével a 
holtidőszakokban, „instantágyással”, ma-
gas ágyással, dombágyással és „chop-and-
drop” módszerrel (többnyire évelő növé-
nyek hajtásait letépjük és a földre dobjuk 
talajtakarónak). 

A burgonya töltögetése is egy kiváló talaj-
javítási lehetőség, amit én kapa nélkül, gya-
korlatilag mulcsozással végzek. Vödrökkel 
hordom a többféle szerves anyagot a bur-
gonyatövekhez. Május 10-én így nézett ki a 
burgonyánk, amit a tyúkólból hozott szal-
más alommal kezdtem el töltögetni, majd 
friss fűkaszálékkal folytattam. Kifejezetten a 
burgonya töltögetéséhez készítek folyama-
tosan komposztot a tyúkudvarban, amelyet 
a tyúkokkal kapirgáltatok át. A tyúkjaink is 
boldogok, hogy dolgozhatnak!

reméljük, hamarosan indulhat a perma-
kultúra klub a könyvtárban! A jelentkezé-
seteket az aniko.takacsnekovacs@gmail.
com e-mail címre vagy a Facebook-on: 
Anikó Takácsné K várom.                        tKA

A PErmAkultúrA, miNt Holisztikus rENDszEr
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JÖN A BENCs…
Bencs vilmos tanár úr 80 éves. tartal-
mas – és jó kanyargós – életút áll mögöt-
te. A születésnap apropóján beszélget-
tünk vele.

– Ha jól tudom, már a világrajöveteled 
utáni időszak is kalandos volt…

– Kaposváron születtem, de két héten 
belül már Kassán laktunk. Így lettem fel-
vidéki. ez azért történt így, mert az édes-
apám ott kapott állást. 1945-ben azonban 
kirúgtak bennünket szlovákiából, mert 
nem kaptuk meg a megfelelő színű cédu-
lát. egy évig tartó bonyodalmas utazás 
kezdődött, mire hazaértünk a 300 kilomé-
terre lévő Kaposvárra, a nagyszüleimhez. 
először bekerültünk egy német-osztrák 
határon lévő egykori internáló táborba, és 
ha hiszed, ha nem, akkor találkoztam az 
életemben először bátaszékivel, méghozzá 
Kismődi nándi bácsival, aki 16 éves volt 
akkor. Később beszélgettünk, és nagyon 
megható volt, hogy emlékezett az édes-
anyámra, aki gyönyörűen énekelt.

– A kaposvári évekről mit érdemes tudni?
– Az édesapám egyházi kötelékben dol-

gozott a városban, tehát én osztályellenség-
ként nőttem fel. A Táncsics Mihály gimná-
ziumba egyedül nekem kellett felvételiznem 
emiatt. Amikor leérettségiztem, behívatott 
az igazgató, és elnézést kért tőlem azért, 
hogy a felvételi lapomat el sem küldheti az 
„idegenségem” okán. A gimnázium után a 
MÁV-hoz kerültem, és forgalmi szolgálatos 
lettem. Közben Kaposváron fociztam, majd 
máshol is, és a kézilabda is megtalált ma-
gának. A katonaság volt az újabb állomás. 
1962 tavaszán már majdnem leszereltem, 
amikor jött a hír, hogy maradni kell, mert 
Hruscsov kitalálta a kubai blokádot, ami 
után mi teljes menetfelszerelésben alud-
tunk a körletben. novemberben azonban 
elengedtek bennünket. 

A honvédség után a kaposvári nB ii-es 
csapathoz kerültem vissza, a Vasashoz, és 
ezzel együtt sikerült munkát vállalnom a 
dÉdÁsZ-nál. Kivitelező technikus lettem, 
de az igazat megvallva akkor azt sem tud-
tam, hogy mi a különbség a villanyoszlop 
és a villanydúc között, de mint futballistát 
alkalmaztak, és érettségim is volt, tehát 
megálltam a helyem. rengeteget voltam 

terepen, és hamar megtanultam a szakmát, 
a saját házamhoz később már nem is kel-
lett villanyszerelőt hívnom.

– végül mégis sikerült bekerülnöd a főis-
kolára.

– 11 évvel ez érettségit követően engedé-
lyezték számomra a felvételit, és 1972-ben 
megkaptam a diplomámat. A kaposvári 
tanítóképző után még abban az évben egy 
kis faluba kerültem, somogy megyébe, Li-
pótfára. Azok még olyan idők voltak, hogy 
amikor beléptem a faluba, akkor lerepül-
tek a kalapok, mert „jön a tanító úr”. A kö-

vetkező állomás újra Kaposvár volt, a Kré-
nusz iskola, majd Lengyeltótiba kerültem, 
ahol a tanítás mellett tanultam is, így let-
tem testnevelés szakos tanár. A tanárkép-
zőn találkoztam a feleségemmel, aztán ez 
lett belőle… Hiába ajánlottak fel Lengyel-
tótiban egy csodálatos szolgálati lakást, 
eszter nem egyezett bele, ezért én is Fad-
don vállaltam munkát, ahol ő is tanított. A 
nevelőotthonban dolgoztam öt évig, és azt 
nagyon szerettem. emlékszem, belépőnek 
kellett vinni 10 liter bort. Kértem az apó-
somat, de csak valami maradék hordóalja 
volt otthon, ezért átküldött az öreg Wer-
ner Misi bácsihoz, az egykori polgármes-
ter édesapjához. elzavart a pincéből, és az 
élvezhetetlen lőréből olyan bort varázsolt 
rövid idő alatt, hogy az összes kollégám az 
egekig magasztalta. Csak az ének szakos 

gyanakodott, hogy ez valami csinált bor, 
de a többiek jól lehurrogták…

– Mikor kezdted a tanítást Bátaszéken?
– 1977. augusztus 13-án álltam munkába 

Bátaszéken, és egyből mindjárt osztályfő-
nök is lettem, mert Lerch Béla a következő 
év tavaszán született, és az édesanyja helyét 
vettem át. 2000-ben vonultam nyugállo-
mányba, és addig az általános iskolában taní-
tottam. szép emlékeim vannak, és ami azt il-
leti, voltak kalandos események is. Volt olyan 
osztályom, amelyikkel már több mint ötven 
osztálytalálkozót tartottunk. előfordult, 
hogy az öreg somlai dénesnél rendeztük az 
összejövetelt, és az egykori tanítványaim lee-
resztették a biciklim kerekét, hogy ne tudjak 
hazamenni. Megesett az is, hogy szülői ér-
tekezletet tartottam az iskolában, amikor az 
egyik tanítványom édesapja szeretett volna 
rágyújtani a teremben, de én kitessékeltem, 
és megkértem, hogy ne tegye. Tóth Barnabás 
(a szülő) ezt nem vette annyira jó néven, de a 
többiek megtapsoltak érte.

– A sport mindig fontos szerepet töltött be 
az életedben.

– A tanítás mellett a bátaszéki sportéletet 
is igyekeztünk előmozdítani a kollégákkal. 
Voltak nagyon sikeres atlétáim, mint például 
a mostani szekszárdi gyermekorvos, győri 
gábor. A focistákkal a megyei bajnokságon 
hét aranyérmet nyertünk, két ezüstöt és egy 
bronzot. gabi géza sohasem értette, mit csi-
nálunk, hogy a mi gyerekeinket nem lehet 
megverni. úttörőolimpiai döntők… simon-
tornyát 9:0-ra megvertük! Meccsek Varga 
Lacival, Kiss robival, Bojás Lajossal, Hor-
váth Petivel, Kasza Pistával, Bozsér gyurival, 
nagy sanyival, rácz Ferdivel, Bársony Zsol-
tival, Bozsolik robival, Vasas Viktorral… 
nem is tudom mindet felsorolni!

A foci után jött a kosárlabda. A tragikus 
sorsú szűcs Péterrel, aki 1992 nyarán élet-
mentés közben halt meg. szenzációs srác 
volt! erős gáborral, nyul Andrással, Csáki 
norbival, Kammermann Attilával megye-
bajnokságot nyertünk, aztán mentünk a 
területi bajnokságra, ahol harmadik helye-
zést értünk el. Heberling norbi, Villányi 
jani, Matzkovics gábor… Mennyit tudnék 
mesélni! ja, és persze a hatalmas tehetség, 
a Poszti, magyarul Pomsár Tamás, aki át-
ugrotta a versenyen a homokgödröt. A 100 

BÁTaSZÉkÉr T
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,,Amikor megszülettél, azt gondoltam, te fogod 
a régi és az új világot összekötni, te leszel a híd 
a sötét szakadék fölött. Még most is ebben a re-
ményben gondolok rád. Tudom, hogy feladata-
id vannak, ne tedd tönkre magad...”

A fenti sorokat Bolyai Farkas írja fiának, a 
szintén matematikus Bolyai jánosnak. Az ifjabb 
Bolyai a regény címszereplője, a tizenkilencedik 
századi zseni, a matematika Mozartja, a zene 
einsteinje, mert nemcsak a nemeuklideszi ma-
tematika megalkotása fűződik a nevéhez, hanem 
zeneelméleti munkáiban is korszakos felfedezé-
seket tett, amelyeket a korabeli tudományos kö-
rök hitetlenkedve fogadtak. Miközben kibonta-
kozik előttünk egy bonyolult apa-fiú kapcsolat, és 
tanúi lehetünk egy meg nem értett gondolkodó 
mindennapi tépelődéseinek, aközben a történet 
másik szálán épp az ő rendkívüli életét és kézira-
tos hagyatékát tanulmányozza napjainkban Láng 
Zsolt regényének író hőse, aki ösztöndíjasként 
egy svájci kolostorban tölti napjait. A történet 
fonalát 12 683 jegyzetpapír zűrzavaros kupaca 
vezeti, hol részesei vagyunk a keletkezésüknek, 
hol kiderül róluk, hogy a szerzőjük halála után 
évtizedeken keresztül gondatlanul hányódtak, 
bizonyos lapjai gyújtósként vé-
gezték, egyik-másikkal ablakot 
is pucoltak.

időben és térben váltako-
zó fejezetek között két férfi 
élete tárul fel előttünk, míg 
az egyik révbe ér, a másik ,,a 
reménytelenség lavináját húz-
ta, vonta, robbantotta, idézte, 
rántotta magára”.

kÖnYVajÁnLó

láng zsolt: BolyaiANyáNAk lENNi…
V É d ô n ô i  S Z o L g Á L a T

Mit is jelent ez a mai világban? Talán 
mindenkinek mást, de egyben egyet-
érthetünk, hogy egy hivatást, ami 
örökké tart. Örökké tart, mégpedig 
cukormáz nélkül. Hiszen mit közvetít 
felénk a világ? A média? Vagy akár a 
család, a barátok? Anyának lenni egész 
napos mosolygás, játék és szuper egy-

szerű feladat. Azonnal érzed az anyai 
ösztönt és gyermeked egy pillantásából 
tudod, hogy mit szeretne. egész nap al-
szik, csak enni ébred fel, és te mellette 
a házimunkát is elvégzed. Felkészülten 
várod őt, a létező összes szaklapot el-
olvasod, bújod az internet világát, és 
sok okosságot meghallgatsz a már gya-
korló édesanyáktól. ezzel szemben a 
valóság nem így alakul. A baba születé-

sével megváltozik minden. A szoptatás 
nem megy olyan könnyedén, ahogy a 
szaklapok mondják, a pici nem alszik 
órákat, vigasztalhatatlanul sír, a mosás 
halmokban áll és ebédet sem tudtál 
főzni. És az a híres anyai ösztön sem 
érkezik olyan könnyedén…

gyakran halljuk az édesanyáktól: 
„rossz anya vagyok!” nem! nem vagy! 
egyszerűen csak nem készültél fel arra, 
ami vár rád. A legtöbb édesanya szülés 
után átesik a gyermekágyi szomorúsá-
gon (baby blues szindróma), ez jobb 
esetben pár nap vagy hét alatt rendező-
dik. sok mindennel kell ebben az idő-
szakban megbirkózni, pl. a hormonális 
változásokkal, a szülés utáni érzelmi 
és fizikai hatásokkal és még sorol-
hatnám… Félsz, hogy jól csinálod-e? 
Mindent megteszel-e érte, hiszen a leg-
jobbat szeretnéd neki. ez az az érzés, 
ami az anyaságot egy hivatássá emeli. 
Örökké tart! Aztán az évek folyamán 
„belenövünk”. Alakul az életünk, bővül 
a család és a megszerzett tapasztalatok 
által alakíthatjuk könnyebbé az életün-
ket, és a gyermekeinkét is.

szeresd gyermeked! Bízzál, hogy 
mindent jól csináltál és remélj, hogy 
jó emberré válik általad is! Kicsit meg-
késve, de ezzel a rövidke írással szeret-
nénk minden édesanyának a Védőnői 
szolgálat nevében Nagyon Boldog 
Anyák Napját kívánni!

Hellingerné Fehérvári Márta védőnő

méteres rajtjánál elfelejtett elindulni, de 
így is második lett! Távolugróként is elké-
pesztő volt! Kosárlabdázóként meg… ne 
is beszéljünk róla. (és csak mesél, mesél… 
Annyit, hogy ezt lehetetlen leírni, de meg-
hallgatni mindenképpen érdemes.)

– Ha jól sejtem, a nyugdíjas éveid alatt 
sem unatkoztál.

– Az elmúlt 20 évben többek között a 
dél-Magyarországi Kopling szövetség köte-
lékében dolgoztam, több évig az elnökeként 
is. A helyi kórusokban énekeltem, a polgár-
őrség megalakulásánál is ott voltam, de a Vö-
röskereszt és a rákóczi szövetség munkáját 
is igyekeztem segíteni Bátaszéken. Mindeze-
ket a feladatokat ellenszolgáltatás nélkül, a 
közösségért végeztem. A rákóczi szövetsé-

gen keresztül sikerült több százezer forinttal 
támogatnom a Bátaszéki Felvidék néptánc 
egyesületet és a Bátaszéki Pedagógus Kórust 
is. 125-szörös véradó vagyok! Kisebb-na-
gyobb egészségi problémák gyötörtek oly-
kor, de mindig sikerült talpra állnom. Lehet, 
hogy ez annak köszönhető, hogy amikor a 
szekszárdi kórházban feküdtem, meglátoga-
tott a Kolping egyházi elnöke, aki látva, hogy 
milyen állapotban vagyok, feladta nekem az 
utolsó kenetet. ez 16 évvel ezelőtt történt… 
Három unokánk van, a gyerekekkel minden 
rendben, és ez is örömmel tölti el a szívemet, 
és erőt ad a folytatáshoz.

– Mit üzennél a mai fiataloknak?
– sokszor kerültem reménytelen hely-

zetbe, és ennek okán vallom, hogy soha 

semmilyen körülmények között nem sza-
bad feladni. Hívő emberként nekem ez 
talán könnyebb, de mindenkinek csak ezt 
tudom mondani. (Aztán még megtudom 
tőle azt is, hogy harmadikos gimnazista 
koráig katolikus papnak szánta az édesap-
ja, de ifjúsági válogatott kerettag futballista 
is volt, és a gyengébbik nem képviselői nem 
restellték megnézni őt a pályán és az utcán, 
ezért elmondta az apjának, hogy ha a lá-
nyok észreveszik őt már most, akkor pap-
ként is észre fogják venni, illetve az sem volt 
utolsó szempont, hogy a fiatal vili is észre-
vette őket… Szóval ezért sem lett pap.)

– vili bácsi! Az olvasók nevében boldog 
születésnapot kívánok neked, és további de-
rűs, tartalmas éveket!                              Csötke

Fecó és Nóri után Lizával lett teljes a család
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A koronavírus miatt kialakult karantén-
ban, a családok egyre nehezen bírják a 
bezártságot, amelynek hosszú távon ko-
molyabb pszichológiai és mentális hatá-
sai is lehetnek. A hatás attól is függ, hogy 
önkéntes-e a karantén. Ha nem önkéntes, 
hanem például a külföldről hazaérkezőnek 
kell otthon maradni, figyelni, hogy meg-
fertőződött-e, fokozottabb a szorongás, a 
bezártság érzése. Ha önkéntes, de nagyobb 
a lakótér, esetleg udvar áll rendelkezésre 

a családnak, természetesen sokkal köny-
nyebben át tudják vészelni a karantént. A 
szorongás mértéke attól is függ, hogy ez 
a családot anyagilag és pszichésen meny-
nyire terheli meg. Amikor a család ki tud 
alakítani egy új, kiszámítható napirendet 
az életükbe, ez segíti a gyerekeknek és a 
felnőtteknek is az alkalmazkodást. A jól 
kialakított, értelmes dolgokkal, mozgás 
beiktatásával töltött nap csökkenti a be-
zártság érzését. Fontos, hogy úgy érezze 
minden családtag, hogy hatással tud lenni 
a mindennapjaira, van választási lehetősé-
ge, nemcsak történnek vele a dolgok.

A kényszeres cselekvésekre hajló em-
bereknek felerősödhetnek a tünetei. A 
magány és ennek minden negatív hatása 
erősödhet a bezártsággal. A szorongásra, 

depresszióra hajlamos embereknek erő-
södhetnek a félelmei. Az éppen leszakadni, 
saját határaikat kialakítani igyekvő serdü-
lőknek nagyon nehéz a kortársak nélkül. 
Az időseknek is nehéz bezárva, otthon 
maradni. A napfény, a levegő, a mozgás hi-
ánya feszültté teszi az embereket. Vigyázni 
kell, hogy a család napjaiban a bezártság 
alatt ne csak az okos eszközök uralják a te-
vékenységeket. Beszélgetni, társasjátékkal 
játszani, varrni, főzni, sütni, takarítani és 

sok más tevékenységet is lehet csinálni a 
számítógépezés mellett vagy helyett.

A koronavírus-járvány miatt az ottho-
nukba kényszerült családokban gyako-
ribbá válhat az erőszak, és ilyenkor me-
nekülni sem lehet előle. A járvány nem 
elhanyagolható mellékhatása a családon 
belüli erőszak felerősödése. A karantén 
okozta be- és összezártság növeli az áldo-
zatok – túlnyomórészt nők és gyermekek 
– kiszolgáltatottságát, korlátozza menekü-
lési lehetőségeiket, és még több kontrol-
lálási és elszigetelési lehetőséget biztosít 
az elkövetőknek. A kiszolgáltatottság, az 
anyagi és testi biztonság hiánya, a jövő tel-
jes bizonytalansága, munkahelyi kétségek 
mind olyan tényezők, amelyek növelhetik 
az erőszakot. Már egy járványmentes idő-

szakban is elképesztően nehéz dolga van 
annak, aki a családon belüli erőszakból 
szeretne elmenekülni, vagy egyszerűen 
csak segítséget kérni, a járvány hatására a 
lehetőségek tovább csökkennek. Az otthon 
sokak számára már most sem biztonságos 
hely, és az izoláció, az embertársaktól való 
kényszerű elkülönülés fokozza az ember-
ben lévő feszültségeket, növeli mind a gye-
rekek, mind a nők ellen irányuló erőszak és 
szexuális erőszak előfordulását. A karan-
tén speciális helyzetet teremt: a bántalma-
zó még inkább nyeregben érezheti magát, 
ha a család minden tagját az ellenőrzése 
alá vonhatja, ez pedig kijárási tilalom ide-
jén könnyen megtörténhet.  A családon 
belüli és párkapcsolati erőszak keretében 
ugyanis a bántalmazó jellemzően igyek-
szik elszigetelni partnerét, csökkentve a 
baráti és családi kapcsolatok szorosságát, 
ellehetetlenítve a munkavállalását, ezzel 
növelve családja feletti kontrollját. ez nem 
csak a nőket érinti, de azokat a gyerekeket 
és fiatalokat is, akik kollégiumba menekül-
tek az otthoni agresszió elől. A koronaví-
rus elleni védekezés mellett fontos, hogy 
fokozottan figyeljünk egymásra. Merjünk 
segítséget kérni, merjünk kilépni a bántal-
mazói kapcsolatból, hiszen ez a leghatéko-
nyabb módja a megelőzésnek. 

Ha támogatásra van szüksége, mert Önt 
vagy ismerőseit bántalmazás vagy szexuá-
lis erőszak érte, hívja az alábbi elérhetősé-
gek egyikét, vagy jelezze a Család- és gyer-
mekjóléti szolgálatnak a 74/491-622, 
0674/591-113-as telefonszámon. 

református telefon lelki gondozás hív-
ható lelki válság esetén, emberi, családi, 
lelkiismereti, hitbeli kérdések megbeszé-
lésére minden nap 17-01 óráig a +36-1-
201-0011, vagy a +36-80-296-844 elérhe-
tőségen. 

országos Kríziskezelő és információs 
Telefonszolgálat (oKiT): 06-80-20-55-20, 
www.bantalmazas.hu 

nAne (segélyvonal nők és gyerekek el-
leni erőszak áldozatainak és segítőiknek): 
06-80-505-101, www.nane.hu

regionális krízisambulancia Boros-
tyánvirág Alapítvány +36 82 812 476 

Magyarné Fábián éva családsegítő

BEzártságBAN A koroNAvírus iDEJéN 
g o n d o Z Á S i  k Ö Z p o n T
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Írásommal tájékoztatni szeretném az ol-
vasót, a szülőket, hogy a rendkívüli helyzet 
milyen változásokat eredményezett óvodánk 
életében, hogyan alkalmazkodtunk hozzá, és 
milyen módon oldottuk meg a családokkal, 
a gyerekekkel való kapcsolattartást. 

óvodánk és bölcsődénk az elmúlt idő-
szakban nem zárt be, rendkívüli szünet 
elrendelése történt. ez annyit jelentett, 
hogy jöhettek a gyerekek az intézménybe, 
viszont egy csoportban csak öt gyermek 
elhelyezésére volt lehetőség. elsősorban 
azokat a gyerekeket fogadtuk, akik felügye-
letéről a szülők munkavégzés vagy más ok 
miatt nem tudtak gondoskodni. Az idő-
szak vége felé azt tapasztaltam, hogy egyre 
több szülő telefonált, egyre többen éltek az 
ügyelet lehetőségével, melynek örültünk, 
hiszen újra kezdett benépesedni óvodánk. 
igyekeztünk a gyerekeket oly módon elosz-
tani a csoportokban, hogy a csoporttársak 
és a megszokott óvónéni együtt legyenek, 
és számukra úgy, mint előtte, foglalkozáso-
kat tartottunk a tematikus tervünk alapján. 
Így próbáltuk megteremteni a nyugodt, 
kiegyensúlyozott légkört, a biztonságot 
számukra. A biztonság megteremtésének 
másik módja – amely jelenleg is gyakor-
latunk –, hogy az országos Tisztifőorvos 
ajánlásának megfelelően, a játékeszközöket 
naponta fertőtlenítjük, a kézmosás még 
hangsúlyosabb, a gyermekek által használt 
eszközök tisztán tartása napi feladat. 

A még otthon lévő óvodásainkról sem 
feledkeztünk meg. Az óvodapedagógusok 
az online nevelés lehetőségével élve nap 

mint nap a belső Facebook csoportjukon 
keresztül küldték a szülők számára az 
ajánlásokat, ötleteket, valamint a videóra 
felvett meséket, a kézműves és más fog-
lalkozásokat. ezeket aztán megtekintve a 
gyermekek azt érezhették, mintha jelen 
lennének a foglalkozáson, sőt közvetve 
részt is tudtak venni benne úgy, hogy a 
pedagógus által mutatott tevékenységet ők 
is elvégezték. A szülők visszajelzése igen 
pozitív volt. A gyerekek lelkesedtek, az al-
kotásokról fotókat kaptunk, de azért a sze-
mélyes óvodapedagógus – gyermek kap-
csolatot nem tudta helyettesíteni. nem volt 
könnyű az elmúlt helyzet a családok szá-
mára, még akkor sem, ha a szülők tudtak 
otthonról dolgozni. A gyerekek is vágytak 
már a közösségbe, hiányzott nekik a tár-
saság, a közös játszás, egyszóval az óvoda. 

Óvodai beíratás
Az óvodai beíratás sem a megszokott mó-
don történt áprilisban. Azokat a gyerekeket, 
akik ez év augusztus 31-ig betöltik a három 
évet, az oktatási Hivatal értesítése alapján 
felvettük, melyről már kiküldtük az értesíté-
seket. de várjuk azokat a két és féléveseket 
is, akik szeptember elsejét követően lesznek 
három évesek. Levélben történt megkeresé-
sünkre a szülők nagy része már telefonon 
felvette velünk a kapcsolatot, így meg tud-
tuk beszélni azt, hogy mikortól és melyik 
csoportban szeretné gyermeke befogadását. 

kedves szülők, aki még nem jelzett 
vissza, kérem, keressen minket, várjuk a 
kicsiket szeretettel!  

újból megtelt élettel az óvodánk
Valamennyien bíztunk benne, hogy hamaro-
san újból megtelik óvodánk és bölcsődénk. 
Május 25-én aztán kinyithatott intézmé-
nyünk, innentől már a veszélyhelyzet előtti 
szokásos rendnek megfelelően fogadjuk a 
gyerekeket. A családok éltek a lehetőséggel, 
egy részük viszont úgy döntött, hogy inkább 
csak szeptembertől látogatja gyermeke újból 
az óvodát. A nyári hónapokban is szívesen 
látjuk óvodásainkat, bölcsődéseinket, meg-
próbáljuk számukra tartalommal megtölteni 
az időszakot. sok játék, élmény, picit a nyara-
lás érzése, amit kínálni szeretnénk.   

Fontosnak tartom elmondani, hogy 
nem fogunk megfeledkezni ballagó 
nagy csoportosainkról, terveink szerint 
augusztusban el tudnak búcsúzni az 
óvodától, melyről és minden más óvodát 
érintő hírről időben értesítést adunk.  

Az iskola konyhája várja vendégeit
Végezetül konyhánkról teszek említést. Az 
elmúlt pár hónapban többen éltek azzal a 
lehetőséggel, hogy a konyhánkról saját ét-
hordóban elvitték az ebédet. Aki az ebéd 
elvitele mellett döntött (néhány anyukával 
beszélgetve) úgy nyilatkozott, hogy időt és 
energiát takarított meg így, melyet a mun-
kájára és családjára tudott fordítani. (nem 
utolsó sorban sokuk számára ingyenes vagy 
kedvezményes a gyermeke napi étkezése.) 
júliustól már visszaáll a kétmenüs rendszer, 
vendégeink számára a választás lehetősége is 
újból adott lesz.               Simon Csabáné igazgató

– Mikrotérségi óvoda, Bölcsőde és Konyha

AlkAlmAzkoDtuNk Az ÓvoDA úJ élEtéHEz
o V i S  h í r e k

d o r o T T Y Á S  h í r e k

A gyErEkEkEt távoktAtásBAN  is  lEHEt krEAtivitásrA ÖsztÖNÖzNi
A digitális oktatás minden nehézsége mellett 
azért jut idejük a gyerekeknek arra is, hogy a 
kialakult vészhelyzet okozta szorongást, félel-
met, bizonytalanságot megértsék és megér-
tessék a körülöttük élőkkel. Az itt látható raj-
zok az otthoni, elektronikus oktatás keretein 
belül készültek, és a témájuk a koronavírus. 
A képeket egy testvérpár, Fábián Lilla (2.b) és 
Fábián Lídia (6.b), a művészeti iskola grafi-
ka-festészet szakára járó tanulók munkái, ami 
bizonyítéka annak, hogy a gyerekeket távok-
tatásban is lehet kreativitásra ösztönözni.
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Mindennap otthon tanulni? úgy szakadt 
ránk, pedagógusokra, mint derült égből a 
villámcsapás. Hirtelen csapott le, a vírus-
válsággal együtt, mint egy éhes sólyom, 
cseppnyi gondolkodási időt sem hagyva 
a hogyan továbbra. Március idusán együtt 
zuhantunk az ismeretlenbe, szülők, gyer-
mekek, pedagógusok, mert akkor az éle-
tünk érdekében ezt kellett tennünk.

Az első napok egyértelműen a segélykiál-
tásoké voltak. Az üzenetek megállás nélkül, 
reggeltől éjszakába nyúlóan, megállíthatat-
lanul, soha véget nem érő módon csilingel-
tek. Mindenkinek nehéz volt elhinni, hogy 
nem megyünk be többet együtt az iskolába, 
és meg kellett barátkozni ezzel a kénysze-
rűséggel. de hogyan? Hogyan tovább? ez 
az, amit senki nem tudott biztosan. Csak az 
tudtuk, hogy szeptemberben együtt indul-
tunk el egy úton, s álmunkban sem sejtet-
tük, hogy ez a közös út egyszer csak meg-
szakad. emberpróbáló idő vette kezdetét. 
nehéz volt elfogadni azt, hogy mások más-
képp gondolkodnak, más félelmekkel küz-
denek. Feldolgozni, hogy nem mindenki 
tud bekapcsolódni az online térbe, tisztelet-
ben tartani kényszerű döntéseket, vállalni 
a kellemetlenségeket, mégis nyújtani kell a 
segítő kezet. Csak a cél lebegett a szemünk 
előtt, s az a tény, hogy ezek a gyerekek nem 
szenvedhetik a vírusválság következménye-
it. Így vagy úgy, akár több párhuzamos úton 
haladva, de menni kell tovább akkor is, ha 
csak a monitoron látjuk egymást, és akkor 
is, ha csak levelezünk.

A mi kis iskolánkban, Pörbölyön a biz-
tos alapot a nagyon közeli gyermek- peda-
gógus-szülő háromszöge adta. de még 
nekünk is több párhuzamos utat kellett 
kiépítenünk a továbbhaladáshoz. Ma már 
tudom, a legnagyobb szerencsénk abban 
volt, hogy maguk a szülők kérték, hogy reg-
gel nyolc órakor kezdődjön el az online ta-
nítás, hogy megmaradhasson a gyerkőcök 
számára a napi rutin. reggel fel kell kelni, 
nincs lustálkodás, oda kell ülni, tisztán, ren-
dezetten, mert kezdődik a virtuális tanóra. 
Persze nem mindenkivel ment ez egyszerű-
en. A szabályokat az első héten tisztáztuk, 
és próbáltuk azt rögzíteni a gyerekekben. 
Már itt látszott a régi magyar mondás igaz-
sága, ahány ház annyi szokás. Meg kellett 
harcolnunk az óra nyugalmáért. Mi, taní-

tó nénik hirtelen minden reggel, pontban 
nyolckor családok életébe pottyantunk bele, 
mint kakukkmadár a rigó fészkébe. Zajlott 
a családokban a reggeli készülődés, a szü-
lők tervezték a napot, szólt a tévé, a rádió, 
a telefon, a testvérek nyüzsögtek, és mindez 
nyolc különböző helyről egyszerre, össze-
mosódva, felerősödve. Hirtelen mindenki 
a kirakatba került, s attól, hogy nem láttuk 
egymást, még mindent hallottunk. e bábeli 
zűrzavar kellős közepén indult volna az első 
tanóra. Próbáltunk szabályokat lefektetni, 
és azokat elfogadtatni, mert hiába szabad 

a számítógép előtt máskor enni és inni, 
de most óra volt, és az iskolás szabályokat 
kellett az otthoni környezetben is követni. 
óriási volt az ellentmondás, mert a tanítá-
si órák szabályai a szabadidős szabályokkal 
nem voltak összhangban, és most hogy jön 
a tanító néni ahhoz, hogy megmondja, mit 
csinálhatok a saját szobámban? szépen, 
fokozatosan azért elértük, hogy mindenki 
érezze, együtt, egymást támogatva a közös 
szabályokat betartva haladhatunk csak.

A tapasztalatom az, hogy a gyerekek 
nagyon várják az órákat, és igyekeznek a 
kirótt feladatokat a lehető legjobban telje-
síteni. Mára már a kételkedők kételyei is 
eloszlottak a felől, hogy a lehető legjobb 
utat próbáljuk együtt bejárni. Mindent 

megteszünk, hogy érdekesen, élményekkel 
tanuljunk-tanítsunk.

Lehet, hogy az online tanulás kívülről 
nagyon egyszerűnek és gyorsnak tűnik, de 
a valóságban mégis nagyon nehéz és idő-
igényes. sokszor az iskolában elég volt egy 
szemvillanás, egy simogatás vagy egy betűt 
gyorsan kiradírozni, ami most mind lehe-
tetlenné vált. Pontosan ezek hiányoznak 
a gyerekeknek is a legjobban. rengeteget 
kérdeznek, írnak, hangüzenetet küldenek, 
mert az iskolában ezt szokták meg. Felte-
szem a kezem, megkérdezem, és rögtön 
választ kapok a problémámra. eddig ez a 
rutin épült be a buksikba. Most ehhez írni 
kell, feladatot elmenteni, aztán nekünk út-
mutató választ adni, csatolni, küldeni. egy-
szerre több lurkót kell megerősíteni, biztat-
ni vagy éppen a lelkét ápolni, mert a világ 
végét érzi. rengeteg kedves üzenet, matrica, 
mosoly, szívecske kell ahhoz, hogy elhites-
sük velük, érdemes volt dolgozni, tanulni, 
mert ezzel nekünk hozták le a csillagokat.

A szülőknek is több esetben komoly erő-
próba az otthontanulás, főleg, ha több gye-
rek van a családban. Kételyek gyötrik őket, 
hogy jól csinálják-e. nem értik, hogy lehet 
ennyi idő a házi feladat. senki nem gondol 
arra, hogy ez nem a házi feladat, hanem 
maga az iskola, hiszen mindaz, ami a suli-
ban történt volna, az most minden reggel 
nyolctól délután négyig otthon zajlik. A 
szülőket is biztatni kell, ápolni bennük a 
hitet, hogy sikerülni fog ez a tanév, hiszen 
ők is olyat tesznek, amit eddig még soha. 
sokszor alternatívákat kell elmagyarázni, 
hogyan tudják egy problémán átsegíteni a 
gyermeküket. Pontosan ez a szoros figye-
lemmel kísérés, a módszertani ajánlások 
hatása, a senkit nem hagyunk magára érzése 
hozott minket sokakkal közelebb. A szülők 
talán most értették meg, mennyire sokrétű 
a mi feladatunk, és mennyi problémával 
küzdünk azért, hogy építő feladata legyen 
annak a gyerkőcnek is, aki a lépcső legfelső 
fokán áll, és annak is, aki a pincéből szeret-
ne feljönni, mert ez a hivatásunk, minden 
problémára gyógyírt kell találnunk.

A legfontosabb dolog, ami eldönti az 
egész online rendszer működését, vélemé-
nyem szerint az, hogy tudunk-e csapatként 
működni. jó alapjaink voltak ugyan ehhez, 
de még nekünk is erősödnünk kellett ebben. 

Egy FAlusi kisiskolA A vírusválságBAN
A jó digitáLis oktAtás Biztos ALApjA A NAgyoN közeLi 

gyermek-pedAgógUs-szüLő kApcsoLAt

Búsáné jordán judit is online oktatja a diákjait
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Csak az összetartozás érzése képes minden 
reggel nyolckor a monitor elé ültetni a gyer-
kőcöt, ha ez hiányzik, akkor nagyon nehéz 
út vár mindenkire. Az iskolák intézményé-
nek egyik hatalmas célkitűzését, a társadal-
mi és szociális különbségek kiegyenlítődé-
sét sajnos ez az oktatási forma nem képes 
beteljesíteni. A különbségek nem tűnnek el, 
inkább felerősödnek. nekünk nagy szeren-
csénk volt a szerencsétlenségben, hogy má-
sodik évfolyamtól heti egy órát töltöttek a 
gyerkőceink a számítástechnika tanterem-
ben, így ők jó alapokkal rendelkeztek az 
online oktatáshoz. számomra a legnagyobb 
meglepetést az otthoni számítógépekről hi-
ányzó Word szövegszerkesztő program hi-

ánya okozta. nekünk, pedagógusoknak ez 
a számítógép elsődleges funkciója, s meg-
vallom, nem feltételeztem, hogy e nélkül is 
lehet számítógépet használni. nyilván lehet, 
csak nem arra, amire én szoktam. ez a hi-
ányosság az iskolában nem derült ki, és ez 
elég sok galibát okozott nekünk.

Arra a kérdésre, hogy nehéz-e otthon 
tanulni, egyértelműen azt válaszolnám, 
hogy igen. ugyanolyan nehéz, mint egy 
videóedzést követni, kibírni, nem abba-
hagyni az első nehézségnél. A közösség 
összetartó ereje pótolhatatlan, sok gyerkő-
cöt ez emel fel, vagy lendít át a nehézsége-
ken. néha kell egy mosoly, egy ölelés, egy 
jókor elhangzott mondat vagy vállverege-

tés. A fizikai közelségre a lélek is éhes.
Hogy mi az, amit mégis kitörölhetet-

lenül elteszek magamban a nehezebb na-
pokra, léleksimogató muníciónak? Az a 
reggeli rituálénk, amikor közel hajolunk a 
monitorhoz és megajándékozzuk egymást 
egy széles mosollyal, amitől mindenkinek 
egyből jókedve kerekedik. na és azokat a 
kedves, biztató vagy éppen hálás üzene-
teket gyerektől, szülőtől, amelyekből én is 
tudhatom, jó úton járok. ilyenkor magam-
ban megnyugodva, mosolyogva, jó kertész 
módjára tovább öntözgetem kicsi palántá-
im, hogy majdan virágba borulásukban is 
gyönyörködhessem még.

Busáné Jordán Judit

online oktatás 

A magyar kormány által március 16-án 
bevezetett óvintézkedések a Bátaszéki ii. 
géza gimnázium életében is eddig nem 
látott változásokat hoztak. A diákoknak, 
tanároknak és szülőknek is szinte egy hét 
alatt kellett átállni az új, távoktatási formá-
ra. Az azóta eltelt két hónap tapasztalatai 
alapján elmondható, hogy az online ok-
tatási forma használhatónak bizonyult. A 
lehetőségekhez képest a diákok igyekeztek 
a lehető legtöbbet teljesíteni a tantárgyi 
követelményekből, a tanárok pedig igye-
keztek a lehető legtöbb segítséget nyújtani 
a tanulóknak, hogy elsajátíthassák a tan-
anyagot. A diákok és a pedagógusok erő-
feszítései nem lettek volna ilyen eredmé-
nyesek, ha nincs meg a kellő családi háttér. 
Ezúton is köszönetet mondunk a kedves 
szülőknek, családoknak, hogy segítették, 
támogatták tanulóinkat abban, hogy az 
online oktatás kihívásainak eleget tegye-
nek, és ezzel a nevelők munkáját is se-
gítették. Az érettségire való felkészülés is 
zökkenőmentes volt.

Ballagás lesz
A járványhelyzet miatt a végzősök számá-
ra szomorú hiányérzettel zárult a tanév, 
hiszen olyan több évtizedre visszanyúló 
hagyományos eseményeket, mint a sze-
renádot, a bababallagást és a ballagási ün-
nepélyt a megszokott időben nem tudtuk 
megtartani. Amint azonban lehetőség lesz 
rá, mégis szeretnénk az akkorra immár 
érettségizett osztálytól a hagyományoknak 
megfelelően elbúcsúzni.

érettségi vizsgák 

Ahogy azt az előbbiekben már említettük, 
az idei tanév a végzős diákjaink, a 12.AB 
osztály tanulói számára  eddig soha nem 
látott körülményeket, nehézségeket hozott 
az érettségire való felkészülésben, majd a 
vizsgák teljesítésében. szerencsére az on-
line oktatási forma nehézségeit a végzősök 
leküzdötték, a felkészülésük problémamen-
tes volt. egyetlen tanuló sem élt a halasz-
tás lehetőségével, mindegyikük megírta az 
érettségi dolgozatokat. Az írásbeli érettsé-
gik megszervezése során az iskola vezetése 
minden járványügyi szabályt figyelembe 
vett, a lebonyolítás során pedig a felügye-
lő tanárok és a vizsgázó diákok minden 
óvintézkedést fegyelmezetten betartottak. 

semmilyen probléma nem adódott, a vizs-
gázók számára minden feltétel biztosítva 
volt, hogy a tudásukról, felkészültségükről 
a lehető legjobban számot adhassanak a kö-
telező tantárgyakból: magyar nyelv és iro-
dalomból, matematikából, történelemből. 
Ahogy azt osztályfőnökük, sümeginé Bátai 
Margit tanárnő elmondta, az elmúlt 6 illetve 
4 tanév során nagyon céltudatosan és szor-
galmasan már sokan teljesítették az előreho-
zott vizsgákon az érettségi követelményeket 
idegen nyelvből, illetve informatikából. Az 
osztály 27 tanulója 43 előrehozott érettségi 
vizsgával rendelkezett. Angol nyelvből 8 fő, 
német nyelvből 7 fő, mindkét nyelvből 2 fő 
szerezte meg a középfokú nyelvvizsgáját, 
1 fő pedig felsőfokú német nyelvvizsgát is 
szerzett. A választandó tantárgyakból tehát 

g É Z Á S  h í r e k
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már csak kevés tanulónak kellett vizsgáz-
nia: angol nyelvből 3 fő, biológiából 1 fő, 
informatikából 3 fő írt érettségi dolgozatot. 
A továbbtanulni szándékozó végzősök kö-
zül 10 tanuló emelt szintű érettségi vizsgára 
vállalkozott: 2 fő történelemből, 1 fő német 
nyelvből, 5 fő angol nyelvből, 2 fő infor-
matikából. Mivel a gyakorlati vizsga idén 
a rendelet szerint testnevelésből elmarad, 
ezért iskolánkban szóbeli érettségi vizsgát 
csak 3 tanulónak kell tennie június 15-én. A 
többi tantárgyból a szóbeli érettségi vizsgák 
a kormány rendelete alapján elmaradnak. A 
járványügyi helyzet miatt idén a tanulók két 
napig (május 28-án és 29-én) tekinthették 
meg, előzetes időpont egyeztetéssel, a szak-
tanárok által kijavított és értékelt dolgoza-
taikat. 

Az idei rendkívüli érettségi vizsgák saj-
nos nagy csalódást és keserűséget okoz-
tak azoknak a 10. és 11. évfolyamos tanu-
lóknak, akik előrelátóan és céltudatosan 
készültek a tanév során az előrehozott 
érettségi vizsgájukra angol nyelvből, 
német nyelvből, informatikából. A jár-
ványügyi helyzet következtében hozott 
rendelet miatt 62 diákunk esett el az elő-
rehozott érettségizés lehetőségétől. Mivel 
volt olyan tanuló, aki két tárgyból is je-

lentkezett, így összesen 74 vizsga maradt 
el, amelyből 17 emelt szintű lett volna. Bí-
zunk azért abban, hogy mind a tanulók, 
mind a tanárok által a felkészülésükbe 
fektetett munka nem fog elveszni, hanem 
a jövőbeli megmérettetéshez segítséget 
jelent majd.                           Horváth Jánosné 

 Beiratkozás
a jelenlegi járványügyi helyzet miatt a 
beiratkozás az alábbi módokon történhet:

• személyes ügyintézés keretében, elő-
zetes időpont kérése alapján: a  74/999-

823-as (gimnázium titkársága) telefonon 
időpont kérhető,

• elektronikus úton: a   gimnaziumbata-
szek@gmail.com e-mail címén.

A beiratkozási időpontja: 2020. június 
22-én és 23-án, 8-16 óráig.

Nyári nyitvatartás
Hivatalos ügyintézésre 2020. július 1-től 
szerdánként, 8-12 óráig lesz lehetőség a 
gimnázium titkárságán személyesen vagy 
telefonon, a 74/999-823-as telefonszámon. 
Más napokon az iskola nem lesz nyitva.

o K T A T Á s

Egy Háziorvos NAPlÓJáBÓl
k o r o n a V í r u S

5.0 – ötödik hét
A legfontosabb, hogy Bátaszéken nincs 
igazolt CoviD-19 beteg, és ez azt is je-
lenti, hogy középsúlyos és súlyos állapotú 
beteg sincs a településen. nagy könnyebb-
ség ez, mert amint egy velünk együtt élő 
élete veszélybe kerül, akkor félő, hogy ezt 
a tényt egyesek nem a helyén kezelik, ha-
nem túlértékelik a saját egészségükre néz-
ve. Teszteltünk koronavírusra, és telefonon 
tartom a kapcsolatot a hatósági karantén-
ban levőkkel. országosan a csoportos 
megbetegedések után haladunk a tömeges 
megbetegedések felé, haladunk a járvány 

csúcspontja fele, ezért fontos, hogy az 
eddig begyakorolt óvintézkedéseket nem 
hagyhatjuk el: kézmosás, távolságtartás. A 
kezünkön kívül a telefonunkat, a táskánkat 
és a hajunkat is mossuk rendszeresen!

A legnehezebb hét még előttünk van. 
Tolna megye az enyhén fertőzött területek 
közé tartozik az igazolt, 14 koronavírusos 
pácienssel. ezért, ha kitartunk, akkor ke-
vés áldozata lesz a vírusnak a környeze-
tünkben. úgy tűnik a húsvéti látogatások 
elmaradtak szinte mindenütt. Ha nem így 
lett volna, akkor annak a hatása mostan-
ra megmutatkozott volna a megbetegedé-
sek számában. A boltok körül van egy kis 
nyüzsgés, de „belterjes a csapat”, még a 
vidéki szőlőmunkások is ugyanazok az ar-
cok hétről hétre. A maszkviselés elhanya-
golása jellemzővé vált a héten, ezért erről 
újra írok. A maszkot akkor javasolt viselni 
– a vírus terjedés lelassítására –, amikor 
nehéz megtartani a megfelelő távolságot, 

mint például a boltokban. A szövetmasz-
kot rendszeresen mossuk, nekem a köpe-
nyekre terítve most is szárad 6 db.

Amikor már a konyhaszekrényt is ki-
pakoltuk és kifertőtlenítettük, akkor 
foglalkozzunk az immunrendszerünk-
kel! gyakran kérdezik tőlem, hogy mivel 
erősíthetik az immunrendszerüket? napi 
30 perc testmozgással, ki-ki a maga szint-
jén, lehetőleg a friss levegőn, az udvaron. 
együnk színes ételeket. Céklát, paprikát, 
retket, uborkát, paradicsomot, sárgarépát, 
almát, salátát, medvehagymát stb. együnk 
jó baktériumokat, élőflórás joghurt vagy 
pro- és prebiotikum formájában. 

6.0 – hatodik hét
eltelt a hatodik teljes hét a vírus árnyéká-
ban. A héten is teszteltünk olyan bátaszéki 
beteget, akinek az önkitöltős CoVid-19 
tesztje nagyon magas pontszámú volt. úgy 
éreztük, most megtaláljuk, amit keresünk, 

Koronavírus

Köszöntő
nyugdíjas kollégánk, stégNEr JÓzsEF 
tanár úr a közelmúltban ünnepelte 90. szü-
letésnapját. ezúton is szeretettel köszöntjük, 
és jó egészséget kívánunk neki: 

a Bátaszéki II. géza gimnázium 
nevelőtestülete és dolgozói
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itt az első igazolt beteg. Az első eredménye 
megjött és negatív lett. Ennyi, ???? – van a 
fejemben, várjuk a második eredményt. 
Az biztos, hogy nem „döglött verébre” lö-
völdözünk, mert közben a szomszéd tele-
pülésen hazajött a kórházból egy gyógyult 
koronavírusos beteg. neki első genetikai 
átvivő anyag kimutatást célzó tesztje nega-
tív, a második nukleinsav tesztje pedig po-
zitív lett. A felszabadító vizsgálat kapcsán 
is a negatív tesztet pozitív követte. Hirtelen 
felindultságból körülnéztem a gyors teszt 
piacon, de a végén nem vásároltam meg 
egyik fajtát sem. Az ellenanyag kimutatás-
nak számtalan buktatója van, nem véletlen, 
hogy a WHo, és mi magyarok is vírus ki-
mutatását tartjuk diagnosztikus értékűnek. 

A védekezés kapcsán elhangzott, hogy a 
CoVid gyanús beteget szállító mentőket 
és a közösségi közlekedés járműveit ózon-
nal fertőtlenítik. Büszkeséggel tölt el, hogy 
nálunk a rendelők fertőtlenítésére béke-
időben is használjuk a germicid lámpát. 
influenza-szezonban eddig is bekapcsol-
tuk éjszakára egyik, majd a másik rendelő-
ben. A felületeket és a levegőt is csírátla-
nítja a készülék, a vírusoknak megbontja 
a fehérje burkát. A rendelő ablakán kiszű-
rődő kékes fény jelzi a működését, hasonló 
fényt látunk a szülészet ablakában és a pa-
tológián. Tehát az a házi szlogen, miszerint 
„veszélyes vektor a doktor” megdőlni lát-
szik. A rendelőhasználati gyakorlat és a fo-
lyamatos fertőtlenítés, a kesztyű és maszk 
használat folytán, a vírus terjesztésében 
nem veszünk részt! tőlünk egészségügye-
sektől és a rendelőtől sem kell félnie sen-
kinek. A szabályokat ezután is betartjuk. 

A „Mi van, nem lehet bemenni a váró-
ba?” kérdésre azt válaszolom, hogy egye-
sével lehet, és kinn is távolságtartással 
szükséges várakozni a pácienseknek. vizs-

gálunk és gyógyítunk, lehet jönni a ren-
delőbe, kivéve a lázas, köhögős beteget. 

És még egy kis bepillantás a rendelői 
életbe: „Csip-csup ügyekkel nem szoktam 
jönni, – mondta a vese eltávolításon átesett 
beteg –, de már 3 napja fulladok és szédü-
lök.” de jó, hogy eljött frissen kialakult 
ritmuszavarával, mert ezzel valószínűleg 
megúszott egy féloldali bénulást. 

A járványnak csak akkor lesz vége, ha a 
védőoltás elkészül és széles körben alkal-
mazásra kerül. A nyájimmunitást elérni 
csak oltással szabad. Még sokáig kell véde-
keznünk a vírus ellen. ezért még egy érv a 
maszk mellett. suttogással és halk beszéddel 
is terjeszthető a koronavírus. Kirepülnek 
aprócska cseppek a szánkból, melyekben a 
vírus benne van. egy lézer segítségével kö-
vették. nyugodt beszédkor a nyálcsepp a cse-
kély súlya miatt, tovább a levegőben marad, 
mint tüsszentéskor, amikor a felületekre esik. 
A lebegő mikroköpeteknek a tüdőbe jutását 
a maszk viselésével meg lehet akadályozni. A 
65 év feletti városlakóknak, más települések-
hez hasonlóan, mosható ajándék maszkot 
biztosít a Képviselő-testület. Kérem, használ-
ják! Mindig és mindenhol használjuk, ahol a 
védőtávolság tartása nem lehetséges.

7.0 – hetedik hét
Egész héten éberen kerestem a koronáso-
kat, de a vége az lett, hogy az unokáim 
fotóját mutatom meg, mert csak ők ko-
ronások, íme a három királylány. 

Komolyra fordítva a szót, ismét kértem 
virológiai vizsgálatot egy lázas és tüdőgyul-
ladásos betegnek, akinek a vér oxigén szint-
je is alacsony volt. A mintavétel megtörtént. 
Bakteriálisnak gondolom a betegségét, így 
kezelem.  A mintavételeknek egy új indiká-
ciós köre is megjelent, a magas kockázatú 

beavatkozások előtt és tervezett kórházi fel-
vétel előtt 1 negatív PCr (vírus nukleinsav 
kimutatás) vizsgálat szükséges. szóval van 
olyan család a városban, ahova kivonul az 
CoVid csoport és mintát vesznek. Lassan 
hozzászokunk ehhez is, nem ijedünk meg 
tőle. május 1-14. között meghívóleveleket 
kap a lakosság egy része a statisztikai hi-
vatal véletlenszerű leválogatása alapján, 
mert megkezdődik a tünetmentes átfer-
tőzöttség vizsgálata. Bátaszéken a Pécsi 
orvostudományi egyetem által megbízott 
szakemberek veszik majd a mintákat. nyál-
kahártya mintázás 2x lesz, és ezen kívül 1x 
vérből ellenanyag kimutatást végeznek min-
den szerencsés kisorsoltnál. szerintem örül-
nünk kell a lehetőségnek, a beválasztásnak. 
Az idős otthonok dolgozóit is megszűrik. 
remélem az ott dolgozó háziorvosokat is. 

Jöjjön a fő hír! Az egészségügy újraindí-
tása megkezdődik. Háziorvosi, gyermek-
orvosi, fogászati alapellátás és a védőnői 
szolgálat új szabályokkal működik hétfőtől.

Minden reggel és este hálát adok azért, 
ami aznap történt, mert tudom, hogy min-
den a javunkra van. A jó és a rossz dolgok 
is előre viszik az életünket, a jót szeretem 
jobban, de tanulni a negatív eseményekből 
tudunk.  Még a tanulás ideje van. ne feled-
jék el, a leckének egyszer a végére érünk, 
de rajtunk múlik, hogy milyen lesz a végső 
eredmény. Életekkel játszunk, ha hibázunk.

ui.: az üzletekben a vevőknek és az el-
adóknak is kötelező a mAszk szabályos 
használata!

8.0 – nyolcadik hét
A héten 2 lázas koronavírus gyanús páciens 
PCr tesztelését kezdeményeztem, tehát ke-
ressük a gonosz vírust, de eddig nem tud-
tuk azt kimutatni a felső légúti mintákból. 
A tesztelésről mostanra már tudjuk, hogy a 
betegség lefolyása során vannak optimális-
nak tűnő mintavételi napok, és vannak kis 
találati valószínűségű időpontok. nemcsak 
gonosz, hanem cseles is a vírus. Bujkál.

A hét jelmondata: újra indultunk, de 
telefonon egyeztetett időpontra kell ér-
kezni a rendelésre! Hogy mi újság a fo-
gászok rendelője táján, ez sokakat érde-
kel. jelenleg a veszélyhelyzet korlátozásai 
érvényben vannak. Minden pácienst po-
tenciálisan fertőzőbetegnek kell tekinteni, 
tehát a beteg nyálának a levegőbe kerülé-
sével járó (aerosol-képződés) beavatkozá-
sokat kerülni kell.  A sürgősségi fogászat 
körébe tartoznak a halasztást nem tűrő 
beavatkozások, vérzés, gyulladás, szájzár. 
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ez bővült a héten a gyökérkezeléssel, per-
sze teljes védőöltözetben lehet csak vé-
gezni. Fogtömés és fogak csiszolása koro-
nakészítéshez és fogkőleszedés továbbra 
sincs. Pontosítva, akkor lehet végezni, ha 
negatív koronavírus tesztet visz a páciens. 
A fogszabályozás végezhető. dr. Kiss gá-
borhoz délelőtt (8-11 között) a 74/491-
588 telefonszámon, dr. neubauer Antal-
hoz délután (15-18 között) a 74/491-450 
számon lehet bejelentkezni. 

Nem minden szakrendelés indul el.  A 
rendelőintézeti laborba is időpontot kell 
kérni: 74/501-593. A folyosón ott is kötele-
ző a távolságtartás. Bátaszéken a szokásos 
rendszerben veszünk vért. 

ui.: A Központi statisztikai Hivatal által 
meghirdetett koronavírust szűrő vizsgálat-
ra 87 Bátaszéken és környékén élő lakos 
kapott meghívót elsőbbségi levélben, vala-
mint az ügyfélkapuján keresztül. A meghí-

vottak közül 32 fő jelent meg. remélem a 
többiek a munkájuk miatt nem mentek el, 
és nem pedig érdektelenségből. Az ered-
ményt a háziorvosoknál lehet elkérni. ná-
lam már többen jelezték, hogy jönnek érte. 
A szűrővizsgálat végső statisztikai eredmé-
nyét pedig május végére ígérik.       

9.0 – kilencedik hét
TesZTeltünk új pácienseket, de nem csak 
CoVid-19 gyanúsokat, hanem kértem 
tervezett gégészeti műtéthez vizsgálatot. 
minden eredményünk negatív lett, de 
pontosan erre számítottam a megyei 
eredmények alapján. 

jönnek a betegek. Mióta, ki lehet járkál-
ni és lehet a rokonokkal, barátokkal ban-
dázni, azóta megnőtt a nem koronavírusos 
légúti megbetegedések száma. Kicsit olyan 
érzés, mint a szeptemberi iskolakezdés. A 
semmiből előkerülnek a betegek. látha-
tólag a társas kapcsolatok gyakorítása 
minden fertőzőbetegségre hatással van. 

A „MArAdj oTTHon” időszak kö-
vetkeztében a háztartási balesetek száma 
megnőtt. A felnőttek olyan munkába fog-
tak, amiben nincs gyakorlatuk, nincs hoz-
zá védőeszközük. gyakori a szemben lévő 
idegentest, a levágták és elvágták az ujjat 
– típusú sérülés. És sajnos a gyermekeket 
ért sérülések száma is megtöbbszöröző-
dött. Láttam hősként viselkedő gyerekeket 

és a szüleiket. Az ilyen gyerekeket vizsgálva 
tudom, hogy a szülő nem az injekciókkal 
történő ijesztgetéssel nevelték a gyereket. A 
gyerekek tudták, hogy az ellátás során fáj-
dalomra számíthatnak, de mindezt szó nél-
kül elviselték, mert bíztak bennünk. A csa-
ládban kezdődik az egészségre nevelés, és 
az egészségügy megfelelő használata.

vigyázzunk egymásra, vigyázzunk ma-
gunkra!  dr. Kostyálné dr. Kovács Klára háziorvos

Szerkesztőség: Május 18-ával kezdődő hét 
eseményeinek leírását a doktornő Face-
book oldalán kísérhetik figyelemmel. A 
Cikádor újság nyáriszünetét követően au-
gusztus elején közöl majd újabb híreket a 
helyi egészségügy időszerű helyzetéről.

Pál levele az efezusiakhoz 5,18.21 „Telje-
sedjetek be szentlélekkel,… engedelmes-
kedvén egymásnak Krisztus félelmében.” 

Az efezusi levelet kinyitva nézzünk az 
5. fejezet 18. versére és végigolvashatjuk a 
6. fejezet 9. verséig. A kiemelésem a 18. és 
21. versből van: „teljesedjetek be Szentlé-
lekkel,… Engedelmeskedvén (/ alárendelvén 
magatokat) egymásnak Krisztus félelmében.” 

A keresztyén házasságnak, a férj-fele-
ség kapcsolatnak; a keresztyén családnak, 
szülő-gyermek kapcsolatnak; a keresztyén 
munkának, vezető-alkalmazott kapcsolat-
nak van lefektetve az alapja e versekben. 

0. Körbe van kerítve tűzfallal: „teljesedjetek 
be Szentlélekkel!” – Csak isten Lelke által le-
hetséges ez. Lélek nélkül ne próbáld! előfelté-
tel. 1. ez elhívásbeli kapcsolatoknak az ereje, 
a lelki mozgatója az úrnak való engedelmes-
ség igyekezete, Krisztus félelmében, az úr 

tetszésére tenni, az úrnak kedvében lenni. 2. 
ez elhívásbeli kapcsolatoknak az útja nem a 
magunknak kedvezés, hanem hogy aláves-
sük egymásnak magunkat e páros igákban: 
férj-feleség, szülő-gyermek, úr-szolga. Krisz-
tus mintája szerint! 3. ez elhívásbeli kapcso-
latok továbbmutatnak önmagukon, van egy 
magasabb célja: a Krisztus iránti tisztelet-
re, hódolatra, az Ő dicsőítésére mutatnak! 
Ahogy Krisztus jelen van az Általa éltetett 
jó rendben, e kapcsolatok világában, az Őrá 
mutat. Krisztusra, a mintára mutatnak, aki-
nek a képére formálódunk kapcsolatainkban 
keresztyénként!

A lelki előfeltétel a Lélek teljessége; a 
lelki mozgató: az úrnak tesszük; a lelki 
út: alávetni egymásnak magunkat; a lelki 
magasabb cél: Krisztus hatalma, dicsősége 
ragyog az új emberi társadalom, isten or-
szága kiformálódásában.

0. ElŐFEltétEl: a Lélek teljessége az 
életedben. Az 5,21 a Lélekkel való beteljese-
dés utolsó mellékmondata. A norMÁLis 
ÉLeT- ami a világ számára amúgy radikális, 
meglepően más, sőt lehet elvetendő,- az az 
élet isten Lelkének a teljességével bíró kap-
csolatokban lehetséges csak. Csak lelki em-
berek életében látható. A szívedben meg-
szólaló új zenéből, a hálás, nem önző életből 
áramlik. isten szentlelkének munkája ez 
pünkösd óta minden igazi hívőben. nem új 
témaként kezd Pál itt a házasság, a család, a 
munka kérdéséről beszélni, hanem illuszt-
rációjaként a Lélek teljességének. A biblikus 
keresztyén házasság, a gyermeknevelés, a 
vezető-követő kapcsolatok nem működnek, 
vagy nem működnek elég jól a Lélek teljes-
sége nélkül. előfeltétel. Keresztyének, ne 
próbáljátok meg ezt a saját erőtökből, isten 
igei és Lélek általi vezetése nélkül! 

reformÁTuS egYhÁZ

PüNkÖsD és A HázAsság – CsAláD – muNkA 
A szeNtLéLek mUNkájA A kApcsoLAtAiNkBAN
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1. A mozgAtÓ: az úrnak tesszük. 
Az engedelmesség „Krisztus félelmében”, 
„mint az úrnak”, „az úrban”, „mint Krisz-
tusnak”… látjuk majd e versekben (efezus 
5,21.22; 6,1.5). Vagy ahogy a nagyparan-
csolat mondja: „szeresd az urat, a te is-
tenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, 
teljes elmédből és teljes erődből!” (Márk 
12,30) „Akik valóban alávetik magukat jé-
zus Krisztusnak, azok könnyedén engedel-
meskednek egymásnak is.” (john stott) ez 
a mozgató, az isten iránti szeretet.

2. Az út: alávetni egymásnak magun-
kat. Keményen és rémisztően hangzik, ide-
genül hangzik, vagy idealisztikus hangzatos 
kifejezésnek tűnik… Pedig csak a szeretet 
egyik megfogalmazásáról van szó: „szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat.” (Márk 
12,31) Így már többször hallottuk. Cseri 
Kálmán így mondja: „szeretni azt jelenti: 
mindig kész vagyok megadni neki azt, ami-
re éppen szüksége van. Akkor is, ha ennek 
az ára, hogy…” és alkalmazni kell a saját 
kapcsolatainkra ezt bölcsen a cél fényében. 
Mert „ahol a szeretet uralkodik, ott kölcsö-
nös szolgálat van.” (Kálvin) ez az út.

a) Alávetni magad egymás szükségletei-
re. Az „alávetés” azt jelenti, hogy engedem, 
hogy kihasználjon, lábtörlőnek használjon, 
bármit megtehessen?! nem! ezzel a pa-
ranccsal isten senkinek sem az egóját akar-
ja szolgálni! A másik számára az nem jó, 
lelkileg nem jó, ha téged kihasznál, visszaél 
a helyzetével, és ebben jól érzi magát! nem 
jó, ha másik önző természetét erősítjük! 
Építő módon azonban csak istentől kapott 
bölcsességgel tudjuk hatékonyan szolgálni a 
másikat, férjünket, feleségünket, szüleinket, 
gyermekünket, vezetőnket, követőnket!

A biblikus és nem önző szolgáló hozzá-
álláshoz a szembesítés is szükséges. 

Miért nem szeretünk konfrontálódni?! 
sokan vannak köztünk olyanok, akik in-
kább csöndben vannak, minthogy meg-
szólaljanak, pedig volna mit mondaniuk, 
sőt a másik javára lenne, amit nem mond 
ki. Miért van ez? Keresd mindig az egót! 
ott bújik a mélyén a dolgoknak! A testies, 
önző természetünk halálba kell adni! Ha 
nem konfrontálódsz soha, az azért van, 
mert a saját békéd és nyugalmad előbb 
van, mint a másik szüksége az igazságra. A 
csönded nettó önzés! És gondold meg, ez 
csak rövid távú előnnyel kecsegtet. Hosz-
szú távon nem szolgálja isten igazságát, és 
a felebarát javát, mert nem szeretetből van! 

Miért szeretünk konfrontálódni?! sokan 
vannak köztünk olyanok, akik nem bírják 
ki, hogy ne szólaljanak meg és ne szembesít-
senek „az igazsággal”. Miért van ez? Keresd 
ismét az egót! Halálba kell adni Krisztusra 

nézve! Ha folyamatosan konfrontálódsz, az 
lehet pont azért van, mert az egódnak szük-
sége van a győzelemre. nyerni akarsz! A 
megszólalásod ilyenkor nettó önzés! És gon-
dold meg, ez csak rövid távú előnyt jelent, 
csak egy pillanatra könnyebbülsz meg. Hosz-
szú távon nem szolgálja isten igazságát, és a 
felebarát javát, mert nem szeretetből van!

egy engedelmes ember gyakran szem-
besít, és gyakran teljesen csendben van. 
szolgáld a másik szükségletét azzal, ahogy 
szólsz és ahogy csendben vagy! 

Ha valakitől azt halljuk, hogy én csak 
adok és adok, bezzeg a másik…, akkor jus-
sanak eszünkbe az előbbiek. Önző módon 
is lehet valaki alávetett! Vagy azért aláve-
tett, mert erényesnek akar mutatkozni, 
vagy békét és nyugalmat akar, de ez végül 
robbanáshoz fog vezetni. Az önzetlen alá-
vettetés nem nyerni akar a megszólalással, 
hanem törődik a másik lelki szükségleté-
vel. Kérd isten bölcsességét, hogy mikor és 
hogyan szólalj meg! Vagy e közösségi mé-
diás időben azt, hogy hogyan írj!

b) Alávetni magad az elhívásbeli kü-
lönbözőségeink szerint. Az alávetés min-
denkinek ugyanazt a parancsot jelenti?! 
Életszerepeinktől, elhívásunktól függően 
neM! Különbségek vannak köztünk, noha 
ugyanazon az úton, az egymásnak való 
szolgálat, alárendelés útján kell járnunk! A 
különböző hivatásokat figyelembe véve kell 
alávetnünk magunkat a másiknak. Vegyük 
észre nem ugyanazt az igét kapta a férj és 
a feleség, a szülő és a gyermek, az úr és a 
szolga (vezető, alkalmazott) az efezus 5,22-
6,9 részben. A feleség tisztelje a férjét; a férj 
szeresse odaadóan a feleségét. A gyermekek 
fogadjanak szót szüleiknek; a szülők ne in-
gereljék, hanem neveljék gyermekeiket. A 
szolgák, alkalmazottak, követők jó akarattal 
szolgálva engedelmeskedjenek uraiknak, 
vezetőjüknek; az urak, a vezetők fenyegetés 
nélkül cselekedjenek jót velük. 

ezek az igék visszaélésre adnak lehetősé-
get? igen. ezért van tűzfal e szakasz körül. 
A szentlélek teljességével tegyük! nincs 
részletezve, hogy a lényegre, az alapvetésre 
figyeljünk! senki nem használhatja az igé-
ben kapott előnyét a maga kedvére! 

3. Cél szolgáld a másikat (férjed, fele-
séged, szülőd, gyermeked, vezetőd, köve-
tőd) az ő dicsőséges jövőjére nézve, ahova 
isten el akarja juttatni. Krisztus dicsősége, 
az Ő országának dicsőséges munkálása 
a cél. ’ezt akarom segíteni. Amivé leszel, 
azt ami az isten terve veled. nem csak azt 
nézem, aki most vagy, hanem amivé leszel. 
egy belső szenvedély, hogy hasznos legyek 
a számodra férjem, feleségem, szülőm, 
gyermekem, vezetőm, követőm!’ Alávetni 

magam ennek! szenvedések árán is. ez egy 
egészen más hozzáállás, mint használni 
a másikat a céljaimra, a jó érzéseimre, a 
kiteljesedésemre... Katonai kifejezés is az 
alárendelés, feladod az egyéni szükségle-
ted a közös jóért, közjóért. Alávetni ma-
gunkat egymás Krisztusban kibontakozó 
dicsőségére isten országa építésére! 

jézus nemcsak úgy lát, hogy milyenek 
vagyunk, hanem hogy mivé leszünk; mi-
lyenné tervezett, hogy azzá legyünk. Az 
úr jézus Krisztus csodálatosnak gondolt 
el minket, és mindent azért tesz az Őt kö-
vetők életében, hogy ez kiformálódjon. Ha 
egy házasság erre épít, ha egy család erre 
épít, ha egy vezetőkből és követőkből álló 
közösség, gyülekezet erre épít, egymásra 
nézve azt mondhatják, hogy gyönyör-
ködöm abban, amit isten benned el fog 
végezni, része akarok lenni, kész vagyok 
szenvedni ezért, nemcsak az árnyékát 
akarom ennek, hanem hogy egymást oda 
tudjuk adni neki. ezért nincs tükör nél-
kül, szembesítés nélkül, Krisztusra muta-
tás nélkül az útonlétel. És nincs a másik 
elszenvedése nélkül sem az útonlétel.

Beleérzővé, a másik helyzetébe beleérző-
vé kell lennünk és az elfogadás és az ellen-
állás bölcs kombinációjával kell a másikban 
Krisztus tervét munkálnunk! Vannak em-
berek, akik állandóan csak ellenállnak, és 
vannak, akik csak elfogadóak. Ha csak egyik 
vagy, akkor csak magadnak szolgálsz. ... 

Az EvANgélium következik! Az úr 
jézus meghalt a bűneid miatt helyetted és 
érted, hogy elfogadhatóvá légy isten előtt, 
de ma is ellenáll mindennek, ami bűn az 
életedben, ami önző a döntéseidben, hogy 
azzá a gyönyörűséges valakivé legyél, akivé 
lenned kell. Ámen 

ezt kell neked is tenni: Krisztusban len-
ni és Krisztust követő bölcsességgel elfoga-
dóan és szembesítve élni az Ő szeretetéből 
és igazságával. Figyelmeztetés: Az elfoga-
dást és bölcs ellenállást csak akkor tudod 
jól élni, ha Krisztusban a Lélek teljességé-
vel az ige szerint élsz. nem tudod Krisztus 
félelme nélkül megtenni. 

Te csináld jól, te légy építő a kapcsolata-
idban, nem függhet ez a másiktól, a másik 
hozzáállásától! Tudd, „aki jézusnak enge-
delmeskedik, az megkönnyíti a többieknek 
is, hogy jézusnak engedelmeskedjenek.” 
(Cseri Kálmán)

„teljesedjetek be Szent lélekkel,… Enge-
delmeskedvén egymásnak Krisztus félelmé-
ben.” Ámen (Fekete Zoltán, református 
lelkész; Ha személyesen szeretne e témáról 
beszélgetni, jelezze a lelkésznek ezt. Tele-
fonhívás: 30/678-3410 vagy üzenet: htt-
ps://www.facebook.com/feketezoltan73)
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Május közepére lassan oldódni kezdtek az elmúlt két hónapbeli életün-
ket markánsan befolyásoló szigorú intézkedések. Ha esetleg félénken, 
távolról is, de közös, élő, és végre nem online misén üdvözölhették 
egymást a hívek. sosem gondoltuk volna, ez is hír lehet, ez is örömünk 
forrása lesz egyszer. A második vasárnapon a templomok újranyitását 
követően abban a megtiszteltetésben részesült egyházközségünk, hogy 
a Pécsi egyházmegye élőben közvetítette a misét templomunkból. A  
Plébánia Facebook oldalán már láthatták a hívek, hogy a hivatal fo-
gadási rendje is visszaállt a régi kerékvágásba. itt mellékelve is látható. 

Legörömtelibb hír számunkra a zord, otthonmaradós hetek után, 
hogy engedély kaptunk az immár hetedik éve megrendezésre kerülő 
nyári, napközis táborok meghirdetésére. A jelentkezés nem a szokott 
módon zajlik jelen körülmények között, telefonon, ill. e-mailben 
várjuk az érdeklődőket. reméljük, az öröm hangjai még örömtelib-
bek lesznek ezen a nyáron!

Lapzárta után került sor az idei orbán-napi ünnepi szentmisére, 
melyről a következőkben tudósítunk. esj

iNFormáCiÓk A kAPuNyitásrÓl ÖrÖm HANgJAi gyErmEktáBor
2020-ban is meghirdetjük hittantáborunkat. 
Várjuk azok jelentkezését, akik a hosszú be-
zártság után szeretnének a nyáron egy hetet 
közösségben eltölteni.

1. hét: július 6-10.  •  2. hét: július 20-24.

A tábor költsége 5 000 Ft. Befizetés: június 2-5-ig mindennap 
17-19 óráig a Ferenc-házban. jelentkezés 4 éves kortól 10 éves 
korig (4. osztályig) az alábbi elérhetőségeken: jagicza józsefné: 
30/688-7798 • Mayer Éva: 30/351-6550 • Wittendorfer Ildikó: 
30/647-6844 • katolikus hittan. bataszek@gmail.com

A mostani cikkhez kértem a táncosok vé-
leményét, élményeiket, amit eddig közösen 
elértünk. Azt kell mondanom, hogy lusta a 
banda vagy szégyenlős, vagy nincs mit meg-
osztaniuk az olvasóval. A következőkben 
két táncos élménybeszámolóját olvashatják. 

remélem, a többi táncos is bátorságot 
merít az előző írásokból, és a következő 
cikkben még több élményt olvashatunk. 
Köszönjük a figyelmet! Köszönöm a két 
táncosomnak, Mácsai Viktóriának és 
Bárdos Biankának az élménybeszámo-
lókat!

alig várom a folytatást
„emlékszem az első táncversenyünkre, 
arra, ahogy remegő kezekkel és lábakkal 
álltunk várva, hogy mi következzünk, ak-
koriban még mi voltunk a tánccsoport a 
«nagyon menő nadrággal», majd az évek 
jöttek és mentek. Lassacskán egy család-
dá váltunk a versenyek által, mindenki 

befogadott minket. együtt buliztunk az 
eredményhirdetések előtt, majd utána. 
Összekovácsolt minket a versenyzés, illet-
ve a táborok is. Mindig hálás leszek, hogy 
sose unatkoztunk ott, kitaláltunk minden 
fajta őrültséget. A szüneteket is nevetéssel 
töltöttük, valamint evéssel, hiszen mindig 
volt kenyér és minden jó az asztalon. Az 
emlékek megmaradtak a szívünkben, az 
évek elteltével egyre többet volt lehetősé-

günk elraktározni az örökkévalóságra. 
Alig várom a folytatását!” – Viki.

a csapat a második családom
„Felfoghatatlan érzés, amikor kiürül a fe-
jem és teljes egészében átadom magam a 
zenének. semminél nincs jobb, mint ami-
kor a testem és a lelkem egybekel a tánccal 
és a zenével. Az izomfájdalmak sok edzés 
után – felbecsülhetetlen. Az edzőm, az 

edzések, a tánc tanított meg arra, hogy 
soha nem szabad feladni, mindig küzde-
ni kell akármennyire is gondolom úgy, 

hogy egyáltalán nem megy. Mikor táncolok, 
minden, ami bánt engem egyszerűen eltű-
nik, mintha nem is lett volna semmi gond. 
És a közösség, amibe 2013-ban csöppentem 
bele, annyi mindent adott nekem: szeretet, 
bizalom, csapatmunka, szórakozás. A csapat 
a második családom, ezt határozottan kije-
lenthetem. nem tudnám elképzelni az élete-
met már nélkülük.” – Bianka.

B e S T  S T r e e T  T e a m

HírEk Az utCáBÓl

mácsai Viktória Bárdos Bianka

irodai szolgálat rendje
Nap Délelőtt Délután

Kedd 9:00 – 12:00 nincs irodai szolgálat
szerda 9:00 – 12:00 nincs irodai szolgálat
Csütörtök nincs irodai szolgálat 14:00 – 17:00
Péntek 9:00 – 12:00 nincs irodai szolgálat

r ó m a i  k a T o L i k u S  e g Y h Á Z
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Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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Bényei József Bizonyíték című versét 

idézzük: 

Szeretlek. Ennyi nem elég? 

Minden napom a bizonyíték. 

Ahogy a sötétből kibomlik, 

mindegyik reggel rád hasonlít. 

 

a folytatás a rejtvényben 

 

r e j T V É n Y

előző havi helyes megfejtésünk: „dehogy megyek, onnan 
jövök.” Májusinyertesünk: kutasiné Anna Csilla (Alsónyék, 
Besenyő u.), akinek gratulálunk! nyereményét a Bátaszékért 
Marketing nonprofit Kft. jóvoltából személyesen veheti át a 
Petőfi sándor Művelődési Házban.
Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot 
sorsolunk ki! 
Beküldési határidő: 2020. június 30. A helyes megfejtéseket 
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).

Bényei József Bizonyíték című versét idézzük: 

Szeretlek, Ennyi nem elég?
Minden napom a bizonyíték, 
Ahogy a sötétből kibomlik,
mindegyik reggel rád hasonlít, 

… a folytatás a rejtvényben.

A rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta 
a Cikádor újság rendelkezésére. 
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hÁZaSSÁgkÖTÉS

németh sándor 1946
Kovács Ádámné sárközi gizella 1939
gehring józsefné rózsahegyi erzsébet 1941
szép józsef 1936
illés jános 1930
Tóth Mihályné Mészáros Katalin 1949

gyászhír
Fájó szívvel búcsúzunk

stENgEl istváNNé  
székEly mArikA NéNitŐl,

aki a saját készítésű ékszereivel hosszú éveken 
keresztül hűséges résztvevője volt településünk 
rendezvényeinek, valamint a Turisztikai infor-
mációs Pontunk alapító bizományos partnere 
volt. emléke bennünk él! Hiányozni fog! 

Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. munkatársai

Bátaszék Város Önkormányzatának Lapja • megjelenik 2600 példányban. 
• Felelős 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 • tel.: +36 74 529 950  issN: 14168065

Vásároljon a Piac téri 
DUNA halboltban Bátaszéken!

VárjUK KeDVes VásárlóiNKAt!
Haltisztítás, szeletelés, előrendelés: 06/70-606-2113, 06/20-469-7452

Mindig friss és jó minőségű, ízletes halat,  amit állandó beszállítónk 
a szegedfish Kft.  Viziállat-egészségőri nyilatkozatával igazolunk.

gYÁSZhírek

SZüLeTÉSek

gaszner Liza 05. 05.
Pécsi Alida 05. 08.

Mayer Péter (Bátaszék) – nyerges Anna Éva (Bátaszék)
Biró istván (Bátaszék) – Balázs Anett (Bátaszék)

NáluNk a látás megfizethető!
2020-baN 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


