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Szent István király napja az egyik leg-
régebbi magyar ünnepnap, a keresztény 
magyar állam alapításának és ezeréves 
folytonosságának emléknapja.

uralkodása idején istván még augusztus 15-
ét, nagyboldogasszony napját avatta ünnep-
pé, erre a napra hívta össze székesfehérvárra 
a királyi tanácsot, és tartott törvénynapot, 
élete végén ezen a napon ajánlotta fel az or-
szágot szűz Máriának, majd 1038-ban ezen 
a napon halt meg. Az ünnep dátumát szent 
lászló király tette át augusztus 20-ára, mert 
1083-ban Vii. gergely pápa hozzájárulásá-
val ekkor emeltették oltárra i. istván relikvi-
áit a székesfehérvári bazilikában, ami szentté 
avatásával volt egyenértékű.

i. (nagy) lajos uralkodásától (1342–
1382) kezdve augusztus 20-a egyházi ün-
nepként élt tovább. Mária Terézia (1740–
1780) a naptárakba is felvétette nemzeti 
ünnepként, továbbá Budára hozatta istván 
kézfejereklyéjét, a szent jobbot, amelyet 
minden év augusztus 20-án körmenetben 
vittek végig a városon.

Az 1848-as szabadságharc leverése után 
betiltották az ünnepet, hiszen szent ist-
ván a független magyar állam jelképe volt. 
1860-ban ünnepelhették ismét, ami valósá-
gos nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867-es ki-
egyezés után a nap visszanyerte régi fényét. 
1891-ben Ferenc józsef az ipari munkások 
számára is munkaszüneti nappá nyilvání-
totta, 1895-ben pedig a belügyminiszter 
rendeletére címeres zászlóval lobogózták 
fel a középületeket augusztus 20-án.

A két világháború között az ünnep esz-
méje kiegészült a szent istván-i, azaz a 
Trianon előtti Magyarország visszaállítá-
sára való emlékeztetéssel.

A rendszerváltozással felelevenedtek a 
régi tradíciók. 1989 óta újra megrendezik a 
szent jobb körmenetet a szent istván Bazi-
likánál. Az igazi rehabilitációt az 1991. évi 
Viii. törvény jelentette, amikor augusztus 
20-át az Országgyűlés hivatalos állami ün-
neppé nyilvánította, amelyet a 2012-ben 
életbe lépett Alaptörvény megerősített.

„(1) Magyarország nemzeti ünnepei:

 a) március 15. napja, az 1848–49. évi for-
radalom és szabadságharc emlékére;

 b) augusztus 20. napja, az államalapítás és az 
államalapító szent istván király emlékére;

 c) október 23. napja, az 1956. évi forrada-
lom és szabadságharc emlékére.

 (2) A hivatalos állami ünnep augusztus 
20. napja.”

 Magyarország Alaptörvénye, Alapvetés, 
j) cikk

Budapesten az ünnep része Magyaror-
szág lobogójának felvonása után a hon-
védtisztek avatása a Kossuth téren, vala-
mint az új kenyér és az ország tortájának 
megkóstolása.     Forrás: augusztus20.kormany.hu

Bátaszék
Az ünnepnapon, augusztus 20-án, (csütör-
tökön), 10 órától szentmise lesz, majd azt 
követően ökumenikus szertartás szerinti 
kenyérszentelésre kerül sor a Nagyboldo-
gasszony Plébániatemplomunkban.

Az ünnephez kapcsolódóan augusztus 
23-án, (vasárnap), 10:30-tól a Református 
Imaházban újkenyérért való hálaadó úr-
vacsorás istentiszteletre várják a híveket.
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25 éve váRoS BátASzék, A hely, Ahol élüNk
Negyed évszázad, 25 év, 9125 nap. 
Mindegyik az idő múlását jelenti. hogy 
mennyi minden történt azóta a telepü-
lésünkön, arról jó néhány oldalt tele le-
hetne írni. A sorsom úgy alakult, hogy 
kisebb-nagyobb megszakításokkal tar-
kítva a városunk 20 évének a részese le-
hettem, így közvetlen közelről lehettem 
részese annak is, ami velünk itt történt.

emlékszem, 1995. augusztus 19-én nagy 
napra készült Bátaszék nagyközség lakos-
sága és vezetése, hiszen a pillanat történel-
mi. Bognár jenő polgármester, dr. Bonnyai 
józsef jegyző, dr. solymosi józsef országy-
gyűlési képviselő, valamint az akkori kép-
viselő-testület tagjai izgatottan beszélgettek 
a községháza előtt, és várták az ünnepély 
díszvendégét, Kuncze gábor belügymi-
nisztert. A sportcsarnok zsúfolásig megtelt, 
mert sokak részesei akartak lenni a pillanat-
nak. én is ott voltam, huszonévesen, köz-
igazgatási pályám kezdetén, még jegyzői re-
ferensként. jó volt látni az emberek büszke, 
elégedett arcát, a néhány fátyolos tekintetet, 
amelyekről az sugárzott, hogy ezt megcsi-
náltuk. jó volt hallani a szűnni nem akaró 
tapsot, amikor a polgármester felemelte a 

Város Kulcsát. Mindenki boldog és bizako-
dó volt. érezhető volt az optimizmus. ettől 
a naptól minden, a településen élő számára 
is nyilvánvalóvá vált, hogy Bátaszék immár 
város, hogy ő már városlakó. Mert erről a 
tényről oklevelünk is van, amelyet göncz 
árpád köztársasági elnök írt alá. Így kezdő-
dött a városunk újkori történelme.

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan 
azon gondolkodtunk, hogy mi kell ahhoz, 
hogy szeressünk itt élni, hogy jól érezzük 
magunkat a városunkban. nem akartunk 
nagy város lenni, csak a kis városok között 
a legnagyobb, a szó jó értelmében. Minden 
döntésünkkel ezt akartuk elérni. Az elmúlt 
25 évben portalanítottunk utakat, építet-
tünk járdákat, ivóvíz- és szennyvízháló-
zatot, vigyáztunk a műemlékeinkre, óvtuk 
az épített értékeinket. átadtuk a városunk 
létét megalapozó ciszteri apátság romjait 
bemutató romkertet, és a városunkban élő 
népcsoportok hagyományait felelevenítő 
tájházat is. létrehoztunk játszóteret, épí-
tettünk tanuszodát, óvodát, iskolát, felújí-
tottuk a gimnáziumot. Van már ipari par-
kunk, sőt agrárlogisztikai központunk is.

De építkeztünk máshogyan is. Mert tud-
tuk, hogy egy kisvárosi élethez fontosak a 

beruházások, de nem elegendők. Mert egy 
kisváros nemcsak téglából, betonból, asz-
faltból áll, hanem az ott élő emberekből is. 
Mert csak az emberek tölthetik meg élettel 
ezeket az épületeket, tárgyakat, mert csak 
ő általuk, mi általunk válik a településünk 
élővé. Mindent elkövettünk azért, hogy a 
bátaszéki gyerekek, felnőttek, családok, ci-
vil szervezetek sajátjuknak érezzék a váro-
sunkat, hogy szeressenek itt élni. Mindig 
nagy gondot fordítottunk arra, hogy a te-
lepülésünk és az ide költöző nemzetiségek, 
népcsoportok történelmét a fiatalabb kor-
osztályok is ismerjék, a hagyományaikat 
ápolják. igyekeztünk a civil szervezeteink 
működését elősegíteni, olyan programo-
kat, rendezvényeket szervezni, amelyek 
által együtt élhettük át az egy közösséghez 
tartozás minden élményét, erejét.

Az elmúlt 25 év alatt sokan, sokat dol-
goztunk azért, hogy a mi nagyközségünk 
a mi kisvárosunkká váljon. Azt, hogy si-
került-e, mindenki döntse el maga! én 
elfogult vagyok a szülővárosommal, mert 
nekem ez az Otthonom.

Boldog születésnapot, Bátaszék Városa!
Dr. Bozsolik Róbert 

polgármester

bátaszékér t
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teStületI üléSeN hAllottuk
köszönet

A március 11-ei ülést, és a rendkívüli jog-
rend elrendelését követően a pandémiás 
időszakban sem állt le az önkormányzat 
működése, 63 előterjesztés nyújtottak  be, 
90 határozatot hoztak, és 50 rendelet lépett 
érvénybe június 24-ig. A Képviselő-testü-
let szorosan együttműködött a gondozási 
Központtal, a rendőrséggel és a Kormány-
hivatallal, valamint az intézményekkel, ci-
vil szervezetekkel, az önkéntes segítőkkel 
és a lakossággal. 

„Mindenkinek köszönet jár  a korona-
vírussal szembeni sikeres védekezésért. 
Valamint szeretném külön is megköszönni 
azt a példaértékű – és a tudomásom szerint 
a környező települések között egyedülálló-
kénti – felajánlást, miszerint Bátaszék Város 
Képviselő-testületének tagjai lemondtak a 
vészhelyzet alatti tisztviselői bérükről, ezzel 
is segítve a védekezés költségeit.” – mondta 
dr. Bozsolik róbert a korlátozások enyhíté-
sét követő első testületi ülésen.

A lelkiismeretes munkát 
jutalmazták 

A veszélyhelyzet ideje alatt jelentős többlet-
munkát végeztek a gondozási Központ idő-
sellátásban és családsegítésben dolgozó szak-
emberei. lelkiismeretesen, sokszor erejükön 
felül helyt álltak azért, hogy az intézményi 
szolgáltatásokat igénybe vevők ellátása 
megfelelően és zökkenőmentesen biztosítva 
legyen. Ők voltak azok, akik végig a front-
vonalban, sokszor esetleges egészségügyi 
veszélyeztetésnek kitéve végezték feladatai-
kat. Dr. Bozsolik róbert javaslatára részükre 
egyszeri, rendkívüli jutalom megállapítását 
fogadta el a testület, ami 13 főt érint.

Szigorú gazdálkodás 2019-ben
Mórocz zoltán, pénzügyi irodavezető szá-
molt be az előző évi számadatokról, mi-
szerint a számok egy stabil gazdálkodást 
mutatnak. A településünk önkormányza-
tának 2019. évben a legfontosabb és legne-
hezebb feladata a meglévő intézményeinek 
működtetése volt. intézményeink ugyan 
szigorú gazdálkodással, de egész év során 
működőképesek voltak, és a feladataikat 
megfelelő színvonalon látták el.

A Bát-kom 2004 kft. stabil cég
A június 24-ei ülés napirendjén szerepelt 
a Bát-Kom 2004 Kft. 2019. évi szakmai és 
mérlegbeszámolója, amit a testület egy-

hangúlag fogadott el. A társaság széles-
körű feladatot lát el. A legfontosabbak a 
városüzemeltetés körében az önkormány-
zati épületek és építmények üzemeltetése 
és karbantartása, a parkfenntartás, zöld-
terület-kezelés, közterületek, utak, járdák, 
hidak egyéb műtárgyak karbantartása, 
javítása és üzemeltetése. De a társaság 
gondoskodik a Bátaszéki Tanuszoda, a 
sportcsarnok, valamint a sportpálya üze-
meltetéséről is. nagy számban jelentkez-
nek feladatok a városi és egyházi rendezvé-
nyek technikai végrehajtása tekintetében 
is, és a vállalkozási körben is jelentős az 
építőipari és a takarítási tevékenység. Pap 
Péter, a Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 
a mikrovállalkozásból kisvállalkozássá 
fejlődött  cég stabil és sikeres évet zárt. A 
Bát-Kom 2004 Kft. részletes beszámolóját 
valamint a gondozási Központ szociális 
alapszolgáltatási és egészségügyi feladata-
inak 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót 
is megtalálják a város honlapján: www.ba-
taszek.hu oldalon.

12 óvodai és 2 bölcsődei csoport 
indulhat  szeptembertől

szó volt a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, 
Bölcsőde és Konyha 2020/2021. nevelési 
évben indítható csoportjaira és dolgozói 
létszámára vonatkozó javaslat  véleménye-
zéséről, miszerint a következő nevelési 
évben várhatóan 12 óvodai (ezen belül 4 
német nemzetiségi) és 2 bölcsődei csoport 
indul. A beíratott gyereklétszám 226 fő, ami 
hasonló létszámot jelent, mint a jelenlegi.

v. Bátaszéki Bornapok
A pandémia miatt kialakult bizonytalan-
ság ellenére is az V. Bátaszéki Bornapok 
fesztivál előkészületei, szervezési munká-
latai már nagyban zajlanak. egy ilyen vo-
lumenű, nagy rendezvény megszervezése 
közel egy éves időszakot tesz ki, azonban, 
ha a kormány döntése és a vírushelyzet 
miatt mégsem tudják megtartani a borün-
nepet, akkor annak lemondása nem jelent 
majd nagyobb gondot a szervezők számá-
ra. Majdnem teljes már a szerződéskötések 
listája, amelyekben most a legfontosabb 
pont a vis maior. A Bátaszékért Marketing 
nKft. által szervezett, legtöbb vállalkozót 
foglalkoztató rendezvény létrejöttekor a 
Kft. vezetőjének és munkatársainak az 
egyik fontos célja, hogy – a Bátaszéki Bor-
napokra látogató helyi és vidéki vendé-

gek a maximális kényelemben, családias 
hangulatban, és minőségi programokkal 
szórakozhassanak, de emellett – a rendez-
vényre érkező borászatok, vendéglátósok, 
kézművesek olyan feltételekkel dolgozhas-
sanak a három nap alatt, hogy az minden-
ki számára biztonságos és sikeres legyen.

zsikó zoltán, a Kulturális, ifjúsági, Ok-
tatási és sport Bizottság elnöke elmondta, 
hogy a Bátaszéki Bornapokra pályázott 5 
millió forintos támogatás az emberi erő-
forrás Minisztériumától már megérkezett, 
ennek teljes összegét a későbbiekben is 
felhasználhatja a város abban az esetben, 
ha a településnek mégsem lesz lehetősége 
megrendezni a fesztivált, ami így meg-
nyugtató a szervezők számára. 

Folyamatos a városszépítés
Az V. Bátaszéki Bornapokhoz kapcsoló-
dóan néhány, kisebb átalakítást tervez az 
önkormányzat a Piac tér környékén. A 
városi rendezvények még kényelmesebbé 
és komfortosabbá válnak majd a tér bur-
kolatának javítását, és a templom mögötti 
parkoló átalakítását követően. A templom 
körüli járda és a templom kerítésének ki-
sebb javítási munkáira is most, a nyári idő-
szakban van lehetőség. Kandeláber kerül 
végre a Petőfi sándor Művelődési ház elé, 
ahol folyamatos gondot okozott a megfe-
lelő közvilágítás hiánya. remény szerint 
– ha sikeres lesz a benyújtott közművelő-
dési érdekeltségnövelő célú pályázat – új 
székekkel gyarapodhat a művelődési ház. 

elfogadták a településrendezési 
Szabályzatot

hét és fél éves munka végére tettek pontot 
a képviselők tegnap, amikor elfogadták a 
Bátaszék Város Településrendezési eszkö-
zeinek – Településszerkezeti Terv és helyi 
építési szabályzatot. 2020. Augusztus 15-től 
lép hatályba a szabályzat, ami többek között 
a közterület alakítására és a közterületen 
elhelyezhető építményekre vonatkozó elő-
írásokat, a kulturális örökség védelmére 
vonatkozó előírásokat, táj és a természeti 
környezet védelmére vonatkozó követelmé-
nyeket, valamint katasztrófavédelmi és tűz-
védelmi rendelkezéseket is tartalmaz. 

További részleteket és információkat 
találnak a következő linken: https://www.
bataszek.hu/2020_julius_14-i_rendkivu-
li_ules                                                            ok

bátaszék város  önkormányzata
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Agrárlogisztikai központ épült a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program 
több mint 550 millió forintos támogatásá-
val Bátaszéken. 

Bátaszék Város önkormányzata és a Ma-
gyar államkincstár Tolna Megyei igazga-
tósága 2017. július 14-én nettó 550 
000 000 Ft összegről szóló támoga-
tási szerződést írt alá.  A kivitelezési 
munkákra kiírt közbeszerzési eljá-
rást az sz+C stúdió építőipari, Ke-
reskedelmi és szolgáltató Kft. nyerte 
el, akivel a vállalkozási szerződés 
2019. július 10-én került aláírásra, 
a kivitelezés költsége pedig nettó: 
486 879 261 Ft.  2019. július 19-én 
a munkaterület átadásra került a 
kivitelezőnek, ahol megkezdődtek a 
projekt nyitómunkálatai.

Bátaszéken és környékén számos 
mezőgazdasági vállalkozó foglalko-
zik zöldség- és gyümölcstermesztéssel, és 
a meglévő zöldség- és gyümölcstárolók 
kapacitása a piaci igényeket nem tudta 
kiszolgálni, ezért bővítésre szorultak. A 
Bátaszéki Agrárlogisztikai Központ táro-
lási szolgáltatásait a környék mezőgazda-
sági vállalkozói, őstermelői, helyi termelői, 
magánszemélyei igénybe tudják venni, a 
termékértékesítés során Bátaszék Város 

önkormányzatával együttműködve elő-
nyösebben és könnyebben tudnak a ter-
mékeikkel a piacon megjelenni.

Az önkormányzat az agrárlogisztikai köz-
pont üzemeletetését vállalkozói partner és 
termelő csoport szakmai együttműködésé-

vel kívánja megvalósítani. A szolgáltatáso-
kat mindazon mezőgazdasági vállalkozók 
igénybe vehetik, akiknek a tevékenységük 
során nem áll módjukban a terméküket 
az eladhatóság érdekében hűvös helyen tá-
rolni, vagyis rá vannak kényszerítve, hogy 
közvetlenül a szabadföldről értékesítsenek.

A 2000 négyzetméteres agrárlogisztikai 
központban – amihez kapcsolódóan egy 

ipari park is kialakításra került – hűtőház, 
csomagolóüzem, raktár és irodák kaptak 
helyet. A logisztikai központ a tervek sze-
rint 10-15 munkahelyet teremt majd.

A koronavírus következményei is hát-
ráltatták a kivitelezők munkáját, úgymint 

a munkaerőhiány és az építőanya-
gok szállítási nehézségei, azonban 
mindezek ellenére tartani tudták 
a határidőt, és 2020. június 17-én 
ünnepélyes keretek között adták át 
Bátaszék újkori történetének első 
jelentős beruházását. A létesítményt 
dr. Bozsolik róbert, Bátaszék Város 
polgármestere, Orbán Attila, a Tol-
na Megyei Közgyűlés alelnöke és 
Czank géza, sz+C sTúDiÓ épí-
tőipari, Kereskedelmi és szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügy-
vezető igazgatója adták át. 

A Bátaszéki Agrárlogisztikai Köz-
pont létrehozásával új munkahelyek jön-
nek létre, és ezzel egy időben a helyi vállal-
kozások élénkítése valósulhat meg.

A beruházás az európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és a hazai központi 
költségvetési előirányzatból vissza nem 
térítendő 100%-os támogatásból való-
sult meg.                                                  BMNK

A Bátaszék Város roma nemzetiségi ön-
kormányzata ösztöndíj pályázatot írt ki 
bátaszéki állandó lakcímmel rendelkező, 
14-25 éves korú roma származású, nap-
pali tagozatos tanulók részére, tanulmányi 
eredményeik jutalmazására. Az ösztöndíj 
egyszeri, tanévkezdési támogatás, amely-
nek mértéke fejenként 5 000 Ft és 10 000 
Ft közötti összeg lehet. Felhasználható ke-
retösszeg: 120 000 Ft.

Az ösztöndíjra azon tanulók jelentkez-
hetnek, akik:

– szakmunkásképző, szakközépiskola, 
gim názium nappali tagozatos tanulói, illetve

– főiskola, egyetem nappali tagozatos 
tanulói.

támogatás feltételei
– rövid bemutatkozó levél
– iskolalátogatási igazolás

– sikeres, befejezett évet igazoló bizo-
nyítvány másolata.

Pályázat beadási határideje: 
2020. augusztus 30.

Pályázat beadásának helye: Bátaszék 
Közös önkormányzati hivatal, 7140 Báta-
szék, szabadság u.4.

határidőn túli pályázatokat nem foga-
dunk el.

MegvAlóSult A toP-1.1.3-15-tl1-2016-0004 kódSzáMú
Az „AgRáRlogISztIkAI közPoNt kIAlAkítáSA 

BátASzékeN” – cíMű PRojekt

„ b E F E k t E t é s  a  J ö v ô b E ”

b á t a s z é k i  r o m a  n E m z E t i s é g i  ö n k o r m á n y z a t

öSztöNdíjRA PályázhAtNAk A FIAtAlok
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Színházi évadzáró 
a deutsche Bühne-vel

e sorok írásakor a naptár szerint a nyár 
derekán járunk, ám a szokásos nyári prog-
ramokat tekintve inkább valami fura, 
utó-karanténos időszaknak mondhat-
nánk. június 13-án egy rendhagyó színhá-
zi évadzárón vehettünk részt. A Deutsche 
Bühne előadásában a Vármegyeháza udva-
rán lévő szabadtéri színpadon Mannfred 
schield: Boccacció Dekamerón átirata szó-
rakoztatta a közönséget, mely természete-
sen a védőtávolságot betartva foglalhatott 
helyet. A vidám, zenés vásári komédia töb-
bet mondott, mint elsőre gondolhatnánk; 
létünk értelmét feszegette, boldogságke-
resésünkre mutatott itt-ott görbe tükröt. 
ha az eredeti műre gondolunk, bizonyára 
nem véletlen az éppen most, éppen ez. 

Pályáztunk, nyertünk
örömmel számolhatunk be egy újabb 
pályázat sikeréről: a német nemzetiségi 
önkormányzat a Bátaszéki német nem-
zetiségi egyesület támogatásával sikeresen 
pályázott egy német regionális központ 
létrehozására. A német Belügyminiszté-
rium a Magyarországi németek Országos 
önkormányzatán keresztül 7331 euróval 
támogatja a regionális központ fejlesztését 
német nyelvű könyvtárszoba, klubhelység, 
teakonyha kialakításával, valamint digitá-
lis és sporteszközök felszerelésével.

van pótolnivalónk
A több hónapnyi kihagyás után végre a 
táncpróbák is szabad utat kaptak a műve-
lődési ház nyitásával. Van is mit pótolni! 
Bár a felkérések még nem özönlenek – re-
méljük, nemsokára visszatér ez az időszak 
is! – azért a korábbi táncok feleleveníté-
se mellett újak tanulása is tervben van. 
Mire az újság megjelenik, remélhetőleg 
elmondhatjuk, sikeresen és egészségesen 
vagyunk túl a táncosok szokásos nyári tá-
borán, melyben erre is sor került. Bátaszék 
Város önkormányzatának kérésére a helyi 
németséggel ismerkedni vágyó, nem tán-
cos gyerekek részére is meghirdetésre ke-
rült egy napközis tábor.

A lassan normális kerékvágásba vissza-
térő élet csalhatatlan jele lesz, ha a Báta-
széki Bornapok valóban megrendezésre 
kerülhet. A Pünkösd, a Város napja el-
maradt programjainak állandó szereplője 

a heimet Tánccsoport, több korosztállyal 
is. A Bornapok alkalmával nemcsak tőlük 
kaphatunk majd ízelítőt, hanem a szintén 
hagyománnyá vált pünkösdi rétesekből is, 
természetesen az elmaradhatatlan trakto-
ros–zsíroskenyeres felvonulás mellett.   ESJ

évforduló
A jövő év jeles évforduló éve lesz a hazai 
németség életében: 2021. január 19-én 
lesz 75 éve, hogy az első vagonok elindul-
tak kényszerű visszatelepülőkkel az óha-
zába. A készülő méltó megemlékezésre 
való felhívásként álljon itt a Tolna Megyei 
német önkormányzatok szövetsége ve-
zetőinek levele:

Felhívás közadakozásra
A magyarországi németek történelmében 
az 1946-os esztendő sorsfordító év volt, 
január 19-én Budaőrsön megindult a nép-
csoport felének, úgy 200 ezer ember terv-
szerű elűzése. Országos önkormányza-
tunk 1996 óta rendszeresen ezen a napon 
emlékezik meg erről a szomorú esemény-
ről mindig más-más helyszínen. 2010 óta 
parlamenti jogszabály szól az elhurcolás 
és kiűzetés napjáról. 2021 január 19-én a 
Magyarországi németek Országos önkor-
mányzata (lDu) Magyarország Kormá-
nyával együtt a centrális megemlékezést 
az elűzetés 75.évfordulója alkalmából Tol-
na megyében, a Völgység „fővárosában” 
Bonyhádon fogja tartani, amikor a meg-
emlékező ünnepség, történészkonferencia 
mellett egy alkalomhoz illő műalkotás fel-
állítására is sor fog kerülni. 

A Tolna Megyei német önkormányza-
tok szövetsége Bonyhád városával együtt 
már hónapok óta felelősséggel készül erre 
a megtisztelő feladatra, a műalkotás elké-
szítésére egy köztiszteletben álló, elismert 

művészt kértünk fel, az ünnepi és tudo-
mányos program is szervezés alatt áll. szö-
vetségünk sikeres pályázatot nyújtott be az 
emberi erőforrás Minisztériumához, de 
a Tolna megyei német szervezetek (civil 
szerveződések, önkormányzatok) és ma-
gánszemélyek támogatására is szükségünk 
van; részint erkölcsi alapon, másrészt az 
anyagi keret biztosítása érdekében. 

A sikeres közadakozás érdekében a tol-
na Megyei Német önkormányzatok 
Szövetsége a felhíváson túl egy erre a 
célra elkülönített alszámlát hozott létre 
az otP Banknál a 11746005-25741230 
pénzforgalmi jelzőszámon. 

Felhívunk tehát minden jószándékú em-
bert, szervezetet, hogy támogassa ügyün-
ket! A részletekről az lDu regionális 
irodájában (cím, elérhetőség, mail, stb…) 
szívesen adunk tájékoztatást. (szekszárd, 
2020. 07. 09.)

 dr.Józan-Jilling Mihály Krémer György 
 elnök titkár

Meghívó
A Bátaszéki német nemzetiségi önkor-
mányzat augusztus 13-án (csütörtökön), 
18 órától közmeghallgatást tart a Petőfi 
sándor Művelődési házban. Minden ér-
deklődőt szeretettel várnak!

némEt nEmzEtiségi  EgyEsülEt

A kitelepítési emlékmű makettje
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hatvanhárom speciális járművet adtak át 
július tizenötödikén a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Két 
európai uniós projekt keretében, 
valamint saját és a generali Bizto-
sító zrt. által biztosított forrásból 
huszonegy erdőtüzes gyorsbe-
avatkozó, három többcélú és két 
üzemanyagtöltő jármű, továbbá 
huszonkilenc logisztikai, árvíz- és 
lakosságvédelmi, valamint veze-
tési irányítási gépjármű, illetve 
nyolc duplakabinos terepjáró  ke-
rült új gazdájához.

A BM OKF épületében megtar-
tott átadási ünnepségen részt vett 
Kontrát Károly, a Belügyminiszté-
rium parlamenti államtitkára, mi-
niszterhelyettes, a rendezvényen 
képviseltették magukat a társ- és rendvé-
delmi szervek, az innovációs és Technoló-
giai Minisztérium, az önkéntes szerveze-
tek és a szakmai szövetségek.

Bartók Péter tűzoltó dandártábornok, a 
BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese 
a KehOP 1.6.0-15-2016-00021 azonosí-

tószámú, az „eu polgári védelmi komp-
lex modulok létrehozása, fejlesztése” című 
projekt keretében átadott huszonkilenc 
Volkswagen Amarok típusú járművel 

kapcsolatban arról beszélt, hogy a 12 vízi 
kutatási és mentési, a 3 vezetés-irányítási, 
valamint a 14, logisztikai feladatok biztosí-

tására szolgáló jármű – amilyen a 
bátaszéki is – felépítményeit a spe-
ciális feladatokhoz alakították ki.

A Tolna Megyei Katasztrófa-
védelmi igazgatóság vezetője, dr. 
Balázs gábor tűzoltó ezredes a 
szekszárdi ünnepségen arról be-
szélt, hogy a megye védelme és 
biztonsága erősödött azáltal, hogy 
újabb három darab speciális fel-
szereltségű autóval gazdagodott a 
terület.

Dr. Bozsolik róbert, Bátaszék 
polgármestere köszönetet mon-
dott a lehetőségért és a támogatá-
sért, és a megyei igazgatóval adta 

át a Volkswagen Amarok típusú gépjármű 
kulcsát Bóta gyula bátaszéki tűzoltópa-
rancsnoknak, valamint ill józsef tűzoltó-
nak.                                                             CséeL

C i V i l e K

új géPjáRMű keRült A BátASzékI tűzoltókhoz

2020. 07. 23-án a Magyar Per-
makultúra egyesület (MAPer) 
és a Bátaszéki Keresztély gyula 
Városi Könyvtár közös szerve-
zésében megrendezésre került 
az első permakultúra klubfog-
lalkozásunk. Amiről szó esik, 
hogy ki-ki gondolkodjon el, 
hogyan tudna életén, gazdál-
kodásán, fogyasztási szokásain 
úgy változtatni, hogy élete so-
rán közvetve-közvetlenül ke-
vésbé károsítsa a természetet. 
hogyan tudja jobbá tenni a környezetében 
a haszon- és vadon élő lények életét. Vagy 
arról beszélgetünk, hogyan tudjuk jobbá, 
emberibbé tenni a környezetünkben élő 
emberek életét. Mit tehetünk a helyi és 
globális társadalmi igazságtalanságok eny-
hítésére? hogy támogassuk egymást olyan 
életmódváltásban, amivel nem ártunk 
magunknak és a világnak. Olyan közös-

ségeket hozunk létre, amelyek 
valódi emberi igényeket elégí-
tenek ki, biztosítva mindenki 
számára az értelmes munkát és 
a pihenést. 

A tervek szerint a követke-
zőkben, minden hónap negye-
dik csütörtökén ülünk össze a 
Permakultúra Klub Bátaszék 
elnevezésű program keretében, 
így a legközelebbi alkalom vár-
hatóan augusztus 27-én lesz, 
amelyre minden érdeklődőt 

szeretettel várok! igény esetén a klubössze-
jövetelek előtt kertlátogatásra lesz lehető-
ség az örök zöld Kertemben. A jelentke-
zéssel kapcsolatos információkat keressék 
a Facebook oldalamon: https://www.face-
book.com/aniko.takacsnek

A hazai permakultúra mozgalomról bő-
vebb információkat találnak a www.per-
makultura.hu weboldalon.                         TKA

ö n k o r m á n y z a t i  t û z o lt ó s á g

örök zöld kEr t

váRuNk A kluBBA

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 

Meghívó
A Bátaszéki székelyek Baráti Köre tiszte-
lettel és szeretettel meghívja kendteket a 
2020. augusztus 16-án, vasárnap tartandó 

III. józSeFFAlvI BúcSújáRA.
Az ünnepség 10.00-kor szentmisével 

kezdődik, amelyet követően  Kürtösi 
Krisztián atya megszenteli a leendő szé-
kelyek-háza udvarán felállításra kerülő 
keresztet a Kossuth u. 25. szám alatt.

A búcsú keretén belül megünnepeljük 
a Bátaszéki székely Kórus fennállásának 
50. évfordulóját is, melynek a Petőfi sán-
dor Művelődési ház udvara ad helyet.  

kiemelt szeretettel várjuk a volt 
kórustagokat ünnepségünkre.

Közös ebédre lesz lehetőség térítés elle-
nében. Kérjük, hogy igényüket augusztus 
10-ig jelezzék bármely vezetőségi tagnál, 
vagy a 30/477-15-03-as telefonszámon.

Kérjük, a rendezvényen az aktuális jár-
ványügyi előírások betartását!

A permakultúra 
magyarországi
ernyôszervezete
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A medve, a farkas, a róka és a nyuszika beleesnek egy gödörbe, és nem tudnak kimászni. Végül éhségükben úgy

határoznak, hogy a leggyengébb állatot fel kell áldozni. A nyuszika megszólal: (…)

r E J t v é n y

előző havi helyes megfejtésünk: „Mit akarsz még? hazudik, ámít, akinek ennél 
több a másik.” júniusinyertesünk: ember Ferencné (Bonyhádi út), akinek gratu-
lálunk! nyereményét a Bátaszékért Marketing nonprofit Kft. jóvoltából szemé-
lyesen veheti át a Petőfi sándor Művelődési házban.
Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 
Beküldési határidő: 2020. augusztus 14. 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).
A medve, a farkas, a róka és a nyuszika beleesnek egy gödörbe, és nem tud-
nak kimászni. Végül éhségükben úgy határoznak, hogy a leggyengébb álla-
tot fel kell áldozni. A nyuszika megszólal: … (folytatás a rejtvényben).

A rejtvényt a készítője díjmentesen bocsájtotta a Cikádor újság rendelkezésére! 
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1885. június 10-én, Bátaszéken piac volt. ezt 
biztosan tudjuk, feljegyzés is készült róla. 
Történt ugyanis, hogy ezen a napon Thomas 
stevens világkörüli útja során áthaladt Báta-
széken. Mivel pedig piacnap volt, és stevens 
szerette a gyümölcsöt, megállt, vett magának 
cseresznyét, megette és tovább indult.

De ki is ez a Thomas stevens, és miféle vi-
lágkörüli úton járt? Thomas stevens 1854. de-
cember 24-én, Angliában született. 1871-ben, 
17 évesen kivándorolt az Amerikai egyesült 
államokba, évekkel később itt ismerkedett 
meg a „vasparipázás”, a velocipéd e korai kerék-
pár hajtásának művészetével. 1884 áprilisában 
san Francisco-ból elindulva, 103 nap alatt ke-
resztültekert az észak-amerikai kontinensen, 
és utazásáról tudósításokat küldött az Outing 
című folyóiratnak. Az Outing kiadója kerékpár-
gyáros is volt, így felajánlotta támogatását egy 
esetleges világkörüli velocipéd-túrához. ste-
vens élt is a lehetőséggel, a telet new york-ban 
töltötte, majd 1885 áprilisában Angliába, li-
verpoolba hajózott, ahonnan 1885. május 2-án 
indult tovább, hogy körbekerekezze a Földet. 
Később tett még néhány – szintén folyóiratok 
által pénzelt – kalandos utazást Afrikába, ázsi-
ába, majd 1895 körül visszatelepült Angliába, 
megnősült és színházigazgatóként élte életét. 80 
éves korában, 1935 januárjában halt meg.

Világkörüli útjáról egy 1000 oldalas, kétköte-
tes könyvet írt „Velocipéden a világ körül” cím-
mel; lássuk hát, mit is írt a bátaszéki cseresz-
nyéről eme könyvében?! sajnos semmit… egy 
világkörüli úton egy falusi piac vélhetően nem 
akkora esemény, hogy érdemes legyen róla írni, 
ellenben Budapesttől Belgrádig nem egyedül 

tekert, útitársa is akadt igali szvetozár szemé-
lyében. igali szintén könyvbe foglalta ennek, 
az egész túrához képest, rövid szakasznak a 
kalandjait, az ő könyvébe már belefértek olyan 
részletek is, mint a bátaszéki cseresznyeevés.

igali szvetozár 1859. április 13-án, som-
bereken született egy jómódú szerb földbir-
tokos fiaként. 1881-ben a mosonmagyaróvári 
gazdasági Akadémián gazdászati oklevelet 
szerzett, majd 1883-84-ben, Montpellier-ben, 
Franciaországban képezte tovább magát. ha-
zatérése után az országban többfelé gazda-
tisztként dolgozott, gazdasági-mezőgazdasági 
cikkeket írt különböző lapok számára, később 
megalapította a Borászati lapok, majd a Kert 
című szaklapot. 1911-ben kivándorolt Kalifor-
niába, ahol szintén gazdálkodással és újságírás-
sal foglalkozott, de több sikertelen próbálkozás 
után visszatért európába, szegénységben halt 
meg szabadkán 1942-ben. A korabeli kifeje-
zéssel élve nagy „sportsman” volt, 1884-ben 
Montpellier-ből velocipéden jött haza Magyar-
országra, majd e korai kerékpáron Thomas 
stevens-t kísérte Belgrádig; mindkét útjáról 
könyvet is írt. részt vett dunai úszóbajnoksá-
gokon, de az ő nevéhez kapcsolódik a mohácsi 
„Csolnakázó Egyesület” megalapítása is.

stevens és igali 1885. június 8-án, reggel 
indultak Budapestről, aznap Dunapenteléig 
jutottak, másnap szekszárdig, június 10-én 
pedig Bátaszéken át Dunaszekcsőig, ahol igali 
saját házában látta vendégül az amerikai vi-
lágjárót. igali így ír a szekszárd-Dunaszekcső 
szakaszról, a bátaszéki megállóról:

„Szegszárd déli külvárosán hajtott végig a 
csordás abban az időben, mikor mi indultunk. 
leszálltunk tehát gépeinkről s gyalogolva 
igyekeztünk a marha-gulyát elhagyni. Vesz-
tettünk vele vagy 1/4 órát. Végre a városon kí-
vül megszabadultunk s felültünk. Uti társam 
figyelme a jobbkéz felől elnyúló szőllő hegyekre 
terjedt ki. Figyelmeztettem, hogy Szegszárdon 
kitűnő veres bor terem, s hogy e hegyláncz el-
nyúlik majdnem 55-60 km-nyire egész Mo-
hácsig. S hogy odáig mindig jobb kezünk felöl 
bírjuk majd. (…)

Báttaszéken Stevens leszállt a piaczon, vett 
magának cseresnyét, leült az árnyékba egy fűsze-
res bolt lépcsőjére s evett. Híttam, jöjjön sörözni. 
Nem jött. Tehát magam mentem. (…)

Lakásomra hajtottam, kijelentvén neki, hogy 
ma vendégem – nálam. Mutató ujjával először 
rám mutatott, mondván: you! aztán ugyanazzal 

a gestussal az udvar földére mutat s mondja «do-
micile»? Yes!! mondám. All right! felelé.”

(Kettőjük kapcsolatának külön érdekessége, 
hogy stevens csak angolul beszélt, igali ekkor 
angolul még nem – ellenben németül, franci-
ául, szerbül és magyarul igen…)

„leszállt a piaczon, vett magának cseres-
nyét” – Korabeli bátaszéki képeslapokon lát-
ható, hogy a piac akkoriban még nem a mai 
helyén, hanem a mostani Budai utca elején, 
az utca keleti (a jelenlegi könyvtár felöli) ol-
dalán volt. Mivel itt elég széles az utca, az első 
5-6 ház előtti teret egy korláttal elválasztották 
az országúttól, ez volt akkoriban a piactér. 

„leült az árnyékba egy fűszeres bolt lépcsőjére 
s evett” – ha jobban szemügyre vesszük a fent 
említett képeslap piacot ábrázoló részét, még 
azt a bizonyos boltot is felfedezhetjük rajta, ha 
pedig még jobban szemügyre vesszük a képet, 
még az üzlet tulajdonosának nevét is kiolvas-
hatjuk: szániel jános. Üzlete, amely a Budai út 
6. szám alatt állhatott, több mint fél évszázadon 
át (az 1870-es évektől 1927-ig) állt a bátaszéki-
ek rendelkezésére. szániel jános azonban nem 
csak kereskedő volt, tevékenyen részt vett Bá-
taszék társadalmi életében is, erre csupán két 
példa: az 1891-ben 161 taggal megalakult ipar-
testület első elnökévé őt választották, és szintén 
1891-ben választották meg az akkor már 15 
éve működő Dalárda elnökének. (Később több 
híradásban is megemlítették, hogy ő volt az, aki 
megmentette a Dalárdát az anyagi csődtől.) 

„Híttam, jöjjön sörözni. Nem jött. Tehát ma-
gam mentem.” – igali tehát gyümölcsevés helyett 
inkább szomját oltotta, de hol is? Valószínűleg 
csak az út másik oldalára ment át, az Arany 
naphoz címzett vendégfogadóba, ami hajdan 
közvetlenül a számvevőség épülete mellett állt, 
szániel jános vegyeskereskedésével szemben.

1885. június 10. szerda volt, piacnap. Vél-
hetően még jó darabig beszédtéma volt Báta-
széken a két fura idegen megjelenése a még 
furább „vasparipáikon”. Két évvel később 
a budapesti „Achilles Sport-Egylet“ veloci-
péd-túrát tervezett Konstantinápoly céllal. 
ha minden a terv szerint alakult, 1887. októ-
ber 19-én nem kettő, hanem egy egész csapat 
velicopédista tekert át Bátaszéken. 1887. ok-
tóber 19. szintén szerda volt. Piacnap.

Amennyiben írásaimmal kapcsolatban 
bármi megjegyzése, hozzáfűzni valója len-
ne, erre a címre várom elektronikus levelét:  
regenspurger@freemail.hu               Regenspurger

m ú lt - i d ô

A BátASzékI cSeReSzNye

Thomas Stevens és Igali Szvetozár 
vasparipáikkal (forrás mek.oszk)
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

házhoz MeNŐ loMtAlANítáS
évente egy alkalommal, 3m3 mennyiségig térítésmentesen vehető igénybe

2020. március 15-től október 15-ig.
házhoz menő lomtalanítás bejelentését a honlapunkon található megrendelő 
lap kitöltésével, vagy személyesen az Alisca Terra nonprofit Kft. ügyfélszolgá-
latán lehet igényelni.
társasházak esetében kizárólag a közös képviselő igényelheti a szolgáltatást!
Kérjük, hogy az általunk megadott időpontban a lomhulladékot az elszállítás 
napján reggel 06.00 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy lakossági lomtalanításkor nincs lehetőség 
konténer kihelyezésére! Kérjük, hogy a kisebb tárgyakat bezsákolva, köte-
gelve helyezzék ki!
nem tartozik a lomtalanítás körébe, így a lomtalanítás során nem kerül el-
szállításra: építési törmelék, veszélyes hulladékok (pl: azbeszt tartalmú anyag, 
akkumulátor, festék-, olaj-származékok, stb.)
ezen időszakon kívüli, illetve a lomtalanítás során el nem szállított anyagok 
leadására a szekszárdi, tolnai, bátaszéki és szedresi hulladékudvarokban van 
lehetőség.

MegérTésÜKeT KöszönjÜK!

A klasszikus zene jótékony hatásait 
több kutatás igazolta már, de csak egy 
szűk réteghez jut el a hangverseny-
termekben felcsendülő zene varázsa, 
melyen az eMMi Kultúráért Felelős 
államtitkársága változtatni szeretne. 
2019. október 1-jén, a zene Világnap-
ján indult el először a Térzene Prog-
ram, amelyek célja, hogy az 5000 fő 
feletti települések heti rendszeres és 
ingyenes szabadtéri koncertekben ré-
szesülhessenek.

A 2020 júniusában kezdődött ren-
dezvénysorozat alatt változatos for-

mációkat szervezett Bátaszékre is a 
Filharmónia Magyarország. A nyolc 
alkalom során fellépett a Kéméndi 
Trió; a harmónia Vonósnégyes; rózsa 
Bernadett, Bognár szabolcs és a Phil-
harmonic Brass Quintet; a jazzfor-
mers; horváth istván és Kriszta Kinga 
duója; a Daniel speer Brass; a szélki-
áltó és a Pecze Trió. repertoárjukból 
a komolyzene mellett könnyűzenei 
feldolgozások is elhangzottak. A prog-
ram remek kikapcsolódási lehetőséget 
nyújtott a veszélyhelyzet megszűnése 
utáni időszakban.                                 DB

A múlt olykor könnyebben és hitelesebben tá-
rulkozik fel, ha nem csupán az emberek sze-
mélyes emlékeit faggatjuk, hanem tárgyi em-
lékek nyomába is eredünk. ungváry rudolf 
egy badacsonyi nyaraló évszázados történetét 
megörökítve rajzolja fel a Balaton-felvidéken 
letelepedett, s ott a bortermelést meghonosí-
tó lessner família, és keresztény középosztályi 
környezetének hol szerencsés, hol végzetes for-
dulatokkal terhes sorsát. számtalan, a valóság-
ban létezett egyéniség bukkan fel, majd tűnik el 
a látszólag egy tanulmányíró távolságtartásával 
elbeszélt regében. A 18. század végén kezdő-
dő, és egészen napjainkig tartó história ma élő 
leszármazottak visszaemlékezései, újsághírek 
és fényképek nyomán bontakozik ki. egy fele-
désbe merülő, polgári 
erényekkel és önámí-
tásokkal, örömökkel és 
kétségbeesésekkel tar-
kított világ képében fel-
tárul előttünk a magyar 
társadalom két évszá-
zadnyi zajos történelme, 
amelyben az egyetlen ál-
ladó elem a balatoni nya-
raló, s vele az emlékezés 
rejtett vágya.

könyvaJánló

ungváry Rudolf: 
Balatoni nyaraló

t é r z E n E  P r o g r a m

a l i s c a  t E r r a  k F t.

A zeNe MegSzéPítI  
Az életüNket

Július 11-én a Daniel Speer Brass zenélt TérZene a Harmónia Vonósnégyessel

FelhíváS
gyógyáSzAtI SegédeSzköz 

AdoMáNyozáSRA
Tisztelt lakosság! 
Amennyiben a háztartásukban jó állapotú, 
de feleslegessé vált gyógyászati segédeszköz-
zel rendelkeznek, és azt szívesen felajánlanák 
a gondozási Központ házi segítségnyújtás 
szolgáltatása részére, a következő címen meg-
tehetik:  7140 Bátaszék, Vörösmarty u 8. Tel.: 
74/491-706
Amit szívesen fogadunk: járókeret, rolátor, 
kerekesszék, fürdetőszék, felnőtt pelenka.

Köszönettel: 
Gondozási Központ Nappali Intézménye 

s z é P k o r
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Pál levele az efezusiakhoz 1,1-14 „1Pál, 
isten akaratából jézus Krisztus apostola az 
efezusban élő és Krisztus jézusban hívő 
szenteknek: 2kegyelem nektek és békes-
ség istentől, a mi Atyánktól és az úr jézus 
Krisztustól. 3áldott az isten, a mi urunk 
jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket 
mennyei világának minden lelki áldásával 
Krisztusban. 4Mert őbenne kiválasztott 
minket magának már a világ teremtése 
előtt, hogy szentek és feddhetetlenek le-
gyünk előtte szeretetben. 5előre el is ha-
tározta, hogy fiaivá fogad minket jézus 
Krisztus által, akarata és tetszése szerint, 
6hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, 
amellyel megajándékozott minket szeretett 
Fiában. 7Őbenne van – az ő vére által – a 
mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; 
kegyelmének gazdagsága szerint, 8ame-
lyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és 
értelemmel. 9Mert úgy tetszett neki, hogy 
megismertesse velünk az ő akaratának tit-
kát, amelyet kijelentett őbenne 10az idők 
teljességének arról a rendjéről, hogy krisz-
tusban egybefoglal mindeneket, azt is, 
ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. 
11Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve 
elrendeltettünk erre annak kijelentett vég-
zése szerint, aki mindent saját akarata és el-
határozása szerint cselekszik; 12hogy dicső-
ségének magasztalására legyünk, mint akik 
előre reménykedünk Krisztusban. 13Őben-
ne pedig titeket is, akik hallottátok az igaz-
ság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és 
hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a 
megígért Szentlélekkel, 14örökségünk zá-
logával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő 
dicsőségének magasztalására.”

Áldás. Azt jelenti: jót mondani valakiről. 
Mennyire vágyjuk, hogy jól beszéljenek 
hozzánk! érezzék át a helyzetünk! emelje-
nek fel a folytatásra és irányt mutassanak! 
segítsék szavaik a helyreállítását annak, 
amit elrontottunk! ezért milyen jó, ha még 
áldozatot is készek hozni! Befogadóak le-
gyenek! ne reménytelenítsenek el! érez-
zünk meg jelenlétükben valamit abból, 
ami romlatlanul jó és örök! tudtok olyat, 
aki erre ez a közeledés teljesen ráillik? 
Az örökkévalót ünnepeljük közösen ösz-
szegyülekezésünkkor, dicsőséges Királyun-

kat, akiről csak jót tudunk mondani. Akit 
csak áldani tudunk, ha megismertük Őt. Pál 
apostol úgy kezdi a levelét, hogy magasztal, 
dicsőít, jót mond az istenről. A magaszta-
lása egy összetett mondat. úgy mond jót 
Istenről, hogy csak sorolja, sorolja, hogy 
milyen jó az Isten felénk, hívőkhöz, akik 
szentek, azaz az övéi! Az örökkévaló az 
az áhított személy, aki átérzi a helyzetünk, 
felemel a folytatásra és irányt mutat, szava 
mély változást hoz és helyreállítja bennünk, 
amit elrontottunk! Kimondhatatlanul drága 
áldozatot hozott ezért. Befogad, reménytel-
jes jövőre irányítja tekintetünk és már most 
megérezteti velünk azt lelke által, ami rom-
latlanul jó és örök!

Kálvin írja: „Akik tudják, hogy olyany-
nyira kiáradt rájuk Isten jósága, hogy 
immár semmire nincs szükségük, és 
szüntelen ezen elmélkednek, azok so-
hasem kapkodnak új tanítások után, 
melyek csak elhomályosítanák azt a ke-
gyelmet, amelynek hatását már érzik ma-
gukban.” Onnan tudjuk, hogy ez az áldás 
a miénk is,- ez is benne van a szövegben,- 
ha a szívünkben arra indulunk, hogy 
gyönyörködjünk Isten jóságában, és di-
csőítjük Őt. nem tartjuk természetesnek, 
hogy minket is szeret, bevon a munkájába, 

örökébe fogadott, megbocsátott, megmen-
tett, jövőt ad és már most erőt ad hozzá és 
biztosít róla.

Áldjuk az egy Istent, aki Atya, Fiú, Szent-
lélek. Az Atya áld meg bennünket, a Fiú, 
a Krisztus az, akinél megáld és élő és lelki 
módon, Szentlelke által közvetíti ezt az ál-
dást. Kiválasztott öröktől fogva az Atya, 
az emberi történelemben megváltott a Fiú, 
és minden újszövetségi hívőt elpecsétel a 
szentlélek. Így akarta, ez mutat az Ő dicső-
ségére, ez van az övéi hosszú távú javára!

Megáldattunk a krisztusban, a szent-
lélek minden áldását megkaptuk, miénk, 
és föl kell fedeznünk Krisztusban rejlő örök-
ségünk gazdagságát, el kell érnünk az érett 
felnőttkort Krisztusban. Melyek ezek az ál-
dások Krisztusban? Múlt, jelen, jövő kap-
csolatában mik ezek? 

1. hivatás „szentek és feddhetetlenek Őe-
lőtte” Van hivatásunk, hogy képviseljük Őt. 
ez a feladat – bármi is legyen, amiben elhí-
vattunk –, isten képviselete az életünkben!

2. elhatározta, hogy örökbe fogad. 
’nem az én vérem, de úgy foglalkozom 
vele, mint az én vérem’ – ez az örökbefoga-
dás. Nem egyszerű, mert jézus krisztus-
nak kellett egy nehéz küldetést végrehaj-
tani. Az isten szeretete régibb, mint a föld 

rEFormátus Egyház

Az áldáSRól
– merT VágyJuk, Hogy Jól BeSZélJenek HoZZánk
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alapja. „még annál is nagyobb méltóság-
ra rendelt minket, mint amekkorát a te-
remtés által nyertünk: elhatározta, hogy 
örökbe fogad, hogy családjának gyerme-
keivé tegyen.” (John stott) Az örökbe-
fogadottság kiváltság és felelősség! Ki-
váltság, hogy isten befogad a családjába. 
Felelősség: Őelőtte járni. „legyetek anna-
kokáért követői az Istennek, mint szeretett 
gyermekek!” (5,1)

3. Bűnbocsánat – megvan. Biztonságban 
vagyunk. Tőle van a megtartatás. Bajban 
voltam, és az úr jézus, mint vízi mentő, aki 
lát fuldokolni a bűn tengerében kihozott a 
partra. Az úr jézus szerezte meg azt, amire 
neki nem volt szüksége. A kereszten szerezte 
meg a bűnbocsánatot és az örök életet, hogy 
odaadhassa azoknak, akiknek nincs. Csak 
személyes kapcsolatokban működik. Csak 
nála, csak Vele együtt, csak az Ő vezetésével. 
isten nem darabokban adja, hanem egyben 
adja a bűnbocsánatot és örök életet az úr jé-
zussal. Az úrvacsora nem kis bűnbocsánat. 
Nem egy darab kegyelmet kapni menjünk!

4. krisztusban egybefoglal mindene-
ket. Tudunk egy titkot, hogy helyre fog jön-
ni a világ és Krisztus lesz a feje (egybefoglal; 
a jó legyőzi a rosszat; az önfeláldozó szeretet 
lesz a központi rendező elve a világnak). A 
terv, hogy minden legyen egybefoglalva 
krisztusban. Isten tervében krisztus a 
központ. Most azt látjuk, hogy egyes em-
berek életében központ a Krisztus. A cél az, 
hogy az egész világ jöjjön rendbe. csak 
egy rendező elv van a világban: az az Isten 

szeretete, ami mindent magához vonz. A 
bűn nem vonz magához. A bűn irányultsá-
ga az, hogy minél nagyobb távolság legyen 
isten és az ember között. A bűn Istentől 
akarja eltávolítani az embereket. ebből 
a taszításból nem lesz soha rend. Ahol 
megjelenik a bűn, azonnal szétbomlik a 
rend. isten nemcsak embereket akar kihoz-
ni a bűnből, hanem az egész világot rendbe 
akarja tenni. egy módon lehetséges: ami 
összeférhetetlen az Ő szeretetével, az legyen 
elkülönülve egy adott helyen.

isten kiválasztott a múltban, nekünk 
adta a fiúságot a jelenben és kijelentette a 
jövőt. A jövőbeli áldás az egyesítés. A tör-
ténelem nem értelem és cél nélkül való. 
dicsőséges kifejlet felé halad. „Az időt 
az örökkévalóság fényében kell látnunk, 
jelen kiváltságainkat és kötelezettségeinket 
pedig egykori kiválasztásunk és jövőbeli 
tökéletességünk fényében.” (j. stott)

5. Az úr jézus nekünk örökséget, örök-
részt ad majd ott. egy-egy hely, amit most 
előkészít számunkra, és ami örökké a mi-
énk lesz a felújított világban. Minden más 
hívő ott lesz és uralkodni fogunk, ahol az 
uralkodás a munka, a gondviselés szava. 
Isten biztosítja a kereteket (örökrész) és 
lesz feladatunk! 

6. élő pecsét a Szentlélek. Tudhatom, 
hogy az úr jézusé vagyok. ez a zálog: 
valamit odaadnak, hogy biztosítsanak, a 
többit is megkapom. előleget kapok, és 
azt mondja az előleg, a Szentlélek, hogy 
folyt. köv. Kezd nem tetszeni, ami az úr-

nak nem tetszik, és tetszik, ami az úrnak 
tetszik. ez az előleg munkája. ha én is 
odafigyelek az isten igéjére, akkor nem azt 
keresem, hogy ki mit nem csinál, hanem 
azt keresem, hogy én tőlem mit kér az úr 
jézus. 

legtöbben kis változásra számítanak, 
amikor isten belép az életükbe. Kis kuny-
hóból nem kisebb javításokkal egy csinos 
kis kunyhó, hanem nagy változásokkal 
egy palota épül. Missziós közösség alakul 
Krisztus körül, ami az egyszerű jelenlé-
tével megmutatja a világnak, hogy ahol 
az isten szeretete uralkodik, ott teljesen 
másként mennek a dolgok. A keresztyén 
közösségben megáldattunk Krisztusnál, 
és így egyénenként tudjuk krisztusban 
1. hivatásom van, 2. hozzá tartozom, 3. 
Biztonságban vagyok, 4. van egy biztos 
terv, és benne vagyok, 5. van örökrészem 
a többiek között, 6. és már kaptam elő-
leget ebből. Miért adja isten ezt? A szerző 
ok: az Ő akarata. A végső ok: az Ő dicső-
ségére. Az anyagi ok: Krisztus vére által. A 
formai ok: az evangélium által jut el hoz-
zánk. hogy miénk-e? Azt a kérdést tedd 
fel, hogy megjelenik-e isten magasztalása 
az életedben (1,6.12.14)? C. s. lewis írta: 
úgy lesz teljes az örömünk, ha dicsőítjük 
Őt. Beteljesíti az örömödet, ezért kéri, 
hogy dicsőítsd mérhetetlen gazdagságát, 
amivel megáldott. ámen (Fekete zoltán, 
református lelkész; ha személyesen szeret-
ne e témáról beszélgetni, jelezze. Telefon-
hívás vagy sMs: 30/678-3410)

online misék a bezártságban
Az elmúlt hónapokban a Pécsi egyház-
megye napi szinten közvetítette élőben a 
szentmisét a Facebook oldalán, valamint a 
honlapjukon keresztül. A vasárnapi misé-
ket itthon is nyomon követhettük online, 
de a reggeli, napindító misék igazán po-
zitívumai voltak ennek a fura, egyébként 
nehezen viselt időszaknak. Persze hitünk-
höz hozzátartozik a közösségben átélt hi-
télmény, az eucharisztia, ami online nem 
megvalósítható. 

Maszkos misék a szabadságban
első „igazi”, felszabadultan megélt szent-
mise az Orbán napi lehetett volna, ha az 
időjárás lehetővé teszi a kápolnához tör-
ténő szokásos zarándoklatot, de a rend-
kívül szeles idő miatt be kellett érnünk a orbán napi mise
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templomi, maszkos változattal. A Pün-
kösd, úrnapja megünneplése szintén 
„karanténosra” sikerült, a lehetőségekhez 
igazodva más volt, mégis ezek közösség-
ben megélt, hagyományos templomi mi-
sék voltak. Az úrnapja megünneplése Bá-
tán, eucharisztikus est formájában zajlott. 
egész estés liturgikus program várta a hí-
veket Krisztus legdrágább Testének és Vé-
rének ünnepén. szentségimádást vezetett 
Bacsmai lászló, mohácsi plébános, majd 
szentmisével folytatódott az est heren-
di jános atya és sümegi józsef diakónus 
koncelebrálásával. Az üzenet pedig: „ne 
legyünk kanapé-keresztények! Vágyód-
junk a legméltóságosabb Oltáriszentség 
Megünneplésére! ne hagyjuk, hogy a 
kényelem elnyomjon! … Az embereknek 
szüksége van a kenyérre, és ez alatt nem-
csak a kalóriamennyiséget értjük, hanem 
a békét és az örömöt, és jézus ebben az ér-
telemben kenyér számunkra…” – mond-
ta Bacsmai plébános atya. A szentmisét 
követően keresztúti ájtatosság zárta az 
eucharisztikus estet Bátán.

„szemlélni jézus szent szívét azt jelenti, 
hogy nap mint nap odamegyünk jézus-
hoz, mellette döntünk, a szeretet parancsa 
szerint élünk, vállunkra vesszük az igát, és 

felajánljuk neki magunkat!” – mondta ezt 
nyúl Viktor atya, pasztorális helynök jézus 
szent szívének ünnepe kapcsán. Az atya 
gondolatait követhettük nyomon a szent 
Vér búcsú alkalmával július 5-én, Bátán. 

„jézus vére tapinthatóvá teszi isten sze-
retetét!” – de hogy tudjuk ezt érzékelni, 
tapasztalni, viszonozni? erről szólt az atya 
homíliájában: jézus Vére arra tanít, isten 
szeretetére nap mint nap válaszolnunk kell, 
küzdenünk kell, áldozatot kell hoznunk 
másokért.

Személyi változások  
egyházmegyénkben

Az egyházmegyében történtek személyi 
változások, melyek közül a bennünket 
érintő: dr. udvardy györgy érsek, apos-
toli kormányzó úr sümegi józsef diakó-
nus urat, a bátai szent Vér kegyhely őrét, 
2020. július 1-jével kinevezte a szent Vér 
római Katolikus gondnokság igazgatójá-
vá, amely belső egyházi jogi személyként 
a bátai kegyhely adminisztratív, anyagi és 
szervezési feladatait végzi a jövőben.

Plébániánkon is történtek kisebb válto-
zások, felújítások: a templom déli részé-
nek két kis tornyán tetőlemezelés, és más 
karbantartási munkák történtek. A ková-
csoltvas kapuk teljes felújítása, átfestése is 

megtörtént. hálás köszönet Mayer istván 
és Varga györgy egyházközségi tagoknak 
az áldozatos munkáért.

ünnepi alkalmaink
A következőkben is lesznek ünnepi al-
kalmak, melyeken vendégatyák homíliáit 
hallgathatjuk. Augusztus 15-én, templo-
munk búcsúnapján Máger róbert istván, 
a pécsi havas Boldogasszony Templom 
igazgatója fog misét celebrálni nálunk. 

Az augusztus 20-i ünnepi szentmise 
ökumenikus lesz, kenyérszenteléssel.      ESJ

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

zajlanak az edzések és a táborok

A kosarasoknál sem telt tétlenül az elmúlt időszak. A járványhelyzet 
miatt a Besigheim játszótéren folytatódtak az edzések, az utánpótlás 
és felnőtt csapatnak egyaránt.

A június hónap az edzőtáborokról szólt. június 16-20-a között a 
nagyobbak (u12-u16) gyönkön, a kisebbek június utolsó hetében 
a sportcsarnokban vettek részt a tábori programokon. idén nem az 
erőnlét és az alapozás, hanem közösségépítés és a jó hangulat volt a 
cél. Mindkét táborban közel 30 gyerek vett részt. 

Az iskola befejeztével elköszöntünk ballagóinktól, akik máshol 
folytatják tanulmányaikat, de reméljük a kosárlabdától nem távo-
lodnak el. 

Búcsúzik 
a szakosztálytól 

csaba-tóth zsófia
ezúton is szeretnénk megkö-
szönni Csaba-Tóth zsófiának a 
Bátaszéki Kosárlabda szakosz-
tályban végzett több éves, kitartó 
munkáját, és sok sikert kívánunk 
neki a továbbiakhoz!                KC

k o s á r

Sümegi József a Szent Vér római katolikus  
gondnokság igazgatója

Csaba-Tóth Zsófia búcsúzik 
a szakosztálytól



2020. július 31.

házasságkötés

Tresz Antalné Biró regina 1937
sebestyén sándorné Veres Valéria 1950
Bonyai józsefné Belik éva 1930
Fleischer Tibor 1950
garay gáborné szöllősi edit 1957
Bráj Ferenc 1956
hofszang Mihály 1959
Petri jakabné ébert erzsébet 1951
Deli lászlóné Dittrich Magdolna 1948
sipos gábor 1971

köszönetnyilvánítás
„Csupán átmentem a másik oldalra.”

ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
utolsó útjára elkísérték SIPoS gáBoRt. 

emléke sokunk otthonában tovább él azokban a bútorokban, 
tárgyakban, melyek keze munkáját dicsérik ezután is.
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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

soós Fanni  04.21
lassú gergely  04.23
Kardos luca  04.29
Bencze levente  05.07
ill Maja Pamela 05.18

sárközi ruben Manassé 05.22
Dénes Dorottya  05.24
Dénes Viktória  05.24
Kocsis Benett 05.30
Adorján Milán  06.02
Kelemen lászló  06.26

Panda Márk (Majs) – Pap renáta (Bátaszék)
Camin iván (Budapest) – szemán Csilla (Bátaszék)

Matúz zsolt (Mohács) – juhász szimonetta (Bátaszék)


