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gyurkovics tibor verssorai jutottak 
eszembe, amikor belegondoltam, hogy 
csupán két hét választ el bennünket az 
iskolakezdéstől. március közepétől az ok-
tatási intézményekben is megváltozott az 
élet, a mindennapi rutint felváltotta az ott-
hontanulás az összes szépségével és rém-
ségével együtt. De mi lesz szeptembertől? 
mire számíthatnak az anyukák-apukák, és 
persze a leginkább érintettek, a diákok?

„A járványügyi adatok nyomon követése 
alapján látható, hogy magyarország jelenleg 
biztonságos, ezért szeptember elsején a 
hagyományos nevelés-oktatás megkezdése 
indokolt” – ez áll abban a levélben, amelyet az 
emberi erőfforrások minisztériuma (emmi) 
küldött az oktatási intézmények vezetőinek.

igyekszem összefoglalni azokat a tudniva-
lókat, amelyek lapzártáig nyilvánosságra ke-
rültek, és az iskolai élet szereplőit érdekelhetik.

Felkészülés a nevelési évre, 
tanévkezdésre

minden köznevelési intézményben alapos, 
mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást 

kell elvégezni. A fertőtlenítő nagytakarítás 
elvégzése során figyelembe kell venni a nem-
zeti népegészségügyi Központ ajánlását.

Az intézmények látogatása, 
rendezvények, kirándulások

a nevelési-oktatási intézményeket kizá-
rólag egészséges, tüneteket nem mutató 
gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatás-
ban és nevelésben, illetve az intézmények 
működtetésében csak egészséges és tünet-
mentes dolgozó vegyen részt. 

minden köznevelési intézménynek meg 
kell tennie a szükséges intézkedéseket az 
intézményi csoportosulások megelőzésére 
a tanév folyamán az intézmény területén 
és az intézmény épülete előtt egyaránt.

Az osztálytermekben lehetőség szerint 
gondoskodni kell a tanulók lazább elhe-
lyezéséről, adott esetben nagyobb termek 
vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek 
bevonásával. A tanítási órákon, foglalko-
zásokon a maszk viselése lehetséges, de 
nem kötelező. A tanulók szellősebb elhe-
lyezése céljából, amennyiben lehetséges, 

az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges 
tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen 
kívül elhelyezni.

A közösségi terekben egyszerre csak 
annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy 
betartható legyen a 1,5 méteres védő -
távolság.

A testnevelésórákat az időjárás függvé-
nyében javasolt szabad téren megtartani. 

minden köznevelési intézménynek azt 
javasolják, hogy az első félévben esedé-
kes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus 
egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó 
ünnepség, bál, szalagavató, kulturális prog-
ram) rendezvény megszervezése során te-
kintettel kell lenni az alábbiakra: az Opera-
tív törzs által meghatározott létszámkorlát 
szigorú betartása, az alapvető egészségvé-
delmi intézkedések, szabályok betartása 
(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtle-
nítés, szellőztetés), zárttéri helyett szabad-
téri rendezvény szervezése, a rendezvény 
kisebb létszámú rendezvényekre bontása és 
a résztvevők körének korlátozása.      

(Folytatás a következő oldalon.)
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(Folytatás az előző oldalról.)
Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi 
kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 
megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. 

Kérik, a szülők személyes megjelenésével 
járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 
előírások betartása mellett tartsák meg. 

Egészségügyi szempontból 
biztonságos környezet 

kialakítása
az intézmények bejáratánál vírusölő hatá-
sú kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak 
használatára fel kell hívni a figyelmet. Az 
intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és 
után minden belépő alaposan mosson ke-
zet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, 
tanulók esetében inkább javasolt a szappa-
nos kézmosás).

A szociális helységekben biztosítani kell 
a szappanos kézmosási lehetőséget, ame-
lyet lehetőség szerint vírusölő hatású kéz-
fertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. 
Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szüksé-
ges, textil törölköző használata kifejezet-
ten kerülendő.

zárt térben a kórokozók koncentráci-
ójának csökkentése érdekében kiemelt 
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy 
rendszeres, fokozott intenzitású természe-
tes szellőztetésre, mely vonatkozik minden 
zárt térre, így a folyosókra, valamint a szo-
ciális helyiségekre is. A helyiségek ablakát 
időjárás és környező forgalom függvényé-
ben lehetőség szerint nyitva kell tartani.

Étkeztetésre vonatkozó 
szabályok

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszí-
nének tisztaságára, a rendszeres fertőtlení-

tésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell 
a környezet vírusmentességének a meg-
őrzésére, a munkafolyamatok megfelelő 
szétválasztásával, valamint gyakoribb fer-
tőtlenítéssel.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet 
kell fordítani a gyermekek alapos szappa-
nos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

Iskolai egészségügyi ellátás 
szabályai

az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola- 
egészségügyi ellátás során az egyéb egész-
ségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat 
szükséges betartani. ennek megfelelően, 
amennyiben az egészségügyi ellátás kor-
látozásának elrendelésére nem kerül sor, 
a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat 
maradéktalanul el kell végezni.

Tanulói hiányzások 
kezelése

annak a tanulónak az iskolai hiányzá-
sát, aki a vírusfertőzés szempontjából 
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós 
betegsége (például szív-érrendszeri meg-
betegedések, cukorbetegség, légzőszervi 
megbetegedések, rosszindulatú daganatos 
megbetegedések, máj- és vesebetegségek) 
vagy például immunszupprimált állapota 
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, 
és azt bemutatja, esetleges hiányzását iga-
zolt hiányzásnak kell tekinteni. igazolt hi-
ányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyer-
mek, a tanuló hatósági karanténba kerül a 
részére előírt karantén időszakára.

ezen időszakban a tanuló az otthona 
elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyez-
tetett kapcsolattartási és számonkérési for-
ma mellett részt vehet az oktatásban.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával 
kapcsolatos valamennyi szabály a nevelé-
si-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (Viii. 31.) emmi rendelet-
ben foglaltak szerint érvényes, azok betar-
tása szerint szükséges eljárni.

Teendők 
beteg személy esetén

amennyiben egy gyermeknél, pedagó-
gusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 
tünetei észlelhetők, haladéktalanul el 
kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell 
az iskola-egészségügyi orvost, aki az ér-
vényes eljárásrend szerint dönt a továb-
bi teendőkről. gyermek esetén a szülő/
gondviselő értesítéséről is gondoskodni 
kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, 
hogy feltétlenül keressék meg telefonon a 
gyermek háziorvosát/házi gyermekorvo-
sát. Azt követően az orvos utasításainak 
alapján járjanak el.

A Cikádor olvasóit is kérjük, hogy az 
oktatással-neveléssel kapcsolatosan is 
hiteles forrásokból tájékozódjanak, és 
ennek fontosságára hívják fel az iskola 
közösségéhez tartozók figyelmét is. Az 
iskolai élettel kapcsolatos híreket a www.
kormany.hu és a www.oktatas.hu felülete-
in kell követni.

Az új koronavírus vonatkozásában a 
rendeletben előírtak teljesítéséhez a nem-
zeti népegészségügyi Központ által ki-
adott és honlapján közzétett tájékoztatók 
nyújtanak segítséget.

biztonságos és egészséges tanévet kívá-
nunk minden bátaszékinek!                   CséeL

szerencsés helyen lakom, bár egyesek 
szerint a világ végén, de ha a vasárna-
pi nyugalomról kellene írnom, akkor 
pontosan így képzelhetjük annak ideális 
helyszínét. Lakótelep ugyan, de csak hat 
ikerház 12 – inkább kisebb, mint na-
gyobb – családdal. A békémhez és nyu-
galmamhoz, amit így 45 év felett már 
valódi értéknek tartok, a dolgos hét-
köznapjaim után következő hétvége ad 
örömet. pontosan addig, amíg vasárnap 
reggel, fél 9-kor fel nem bürrög a szom-
széd kertjében fel-alá suhanó fűnyíró, 

ami aláfestő zeneként szolgál egészen a 
tyúkhúsleves szervírozásáig. 

Ha templomba járók lennénk, való-
színűleg nem okozna ez gondot, hiszen 
a szomszéd nem érne rá füvet nyírni, én 
pedig nem lennék otthon ebben a nap-
szakban. 

A fő kérdésem pedig nem az, hogy a 
türelmemmel a törvényt hagyjam-e meg-
szegni büntetlenül, – hiszen egy 27/2008-
as rendelet világosan fogalmaz: „A la-
kók nyugalmának biztosítása érdekében 
kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással 
kapcsolatos, zajt keltő tevékenység (pl. 

fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor 
működtetése) nem végezhető vasárnap 
és munkaszüneti napon, (egyébként bün-
tetési tételként 50-100 ezer forint bírság 
szabható ki), – hanem az, hogy valóban 
nincs már jelentősége a pihenőnapjaink-
nak? pláne úgy, hogy az újkor embere 
nem hogy egy, hanem két napot is rendelt 
magának a pihenésre.

Covid ide, Covid oda, szeretném hinni, 
hogy a munka nélküli, békés és nyugal-
mas hétköznapi vasárnap után nem csak 
nekem van még vágyódásom!

A  s z e r k e s z t ô  o k - k A l
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már hagyománya van a Lovári nyelv és 
népismereti tábornak, amit július 29-től au-
gusztus 3-ig élvezhettek azok a gyerekek, 
akik kíváncsiságot éreztek a lovári nyelv 
és a roma kultúra iránt. A siófokon tábo-
rozók a nyelvórák mellett természetesen 
kihasználták a nyár és a balaton nyújtotta 
lehetőségeket is. A fürdés mellett zenéltek, 
kirándultak, és közösségi élményt kaptak. 

A tematikus tábor idejére esett a roma 
holokauszt emléknapja, amit a táborlakók 
méltón ünnepeltek meg táborvezetőjükkel, 
Horváth eleknével.

itt, az újság hasábjain Choli Daróczi 
József Elvitték a cigányokat című versével 
emlékezzünk mi is az áldozatokra:

„A sok cigányt mind elvitték, nagy árkokat 
ásni vitték. 
A nagy árok lassan mélyül, víz bugyog fel a 
mélyérül. 
Szegény fiúk, mind mifajták, a csendőrök 
űzik-hajtják, 
Verik őket, kapják kézre, lemaradót puska-
végre. 
Az a nagy árok minek kell, a fekete, fene-
ketlen? 
Nem tudják, honnan is tudnák, csendőrök-
től meg nem tudják! 
Ha tudnák, hogy minek ásnak, hogy ma-
guknak, hogy nem másnak, 
maguknak, a többieknek, asszonyoknak, 
gyerekeknek.”

A nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a 
tolna megyei ifjú gazda gazdakör július 
29-én gazdafórumot tartott. A bátaszéki 
és környékbeli fiatal gazdákat aktuális té-
mákról tájékoztatták a meghívott előadók: 
papp zsolt györgy, az Agrárminisztérium 
helyettes államtitkára, dr. Cseh tibor And-
rás, a mAgOsz szakmai titkára és tasná-
di gabriella, a nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (nAK) vízgazdálkodási vezető 
szakértője.

Vendégh edit, a nAK tolna megyei el-
nöke köszöntötte a meghívottakat. A pan-
démia okozta rendkívüli időszakra utalva 
elmondta, hogy adminisztratív, illetve az 
operatív munkavégzés szempontjából is 
érdekes és nem szokványos időszakon van 
túl az agrárgazdasági kamara. Az egységes 
kérelmek beadását a járványhelyzet ellené-
re hatékonyan segítette a nAK, betartva az 
egészségvédelmi előírásokat is. Hangsú-
lyozta a közös munka fontosságát, amelyik 

a szakemberek és a gazdák közötti aktív 
kapcsolatot, reflektálást jelenti.

A kiemelt témák között szerepelt az ön-
tözésfejlesztés, amelyikről igen részletes 
tájékoztatást hallhattak az érdeklődők tas-
nádi gabriellától, a nAK vízgazdálkodási 
vezető szakértőjétől.  Így például fontos in-
formáció, hogy az öntözési idényt meghosz-
szabbították március 1-től október 31-ig, 
bejelentéshez kötött a rendkívüli öntözés le-
hetősége a tartósan vízhiányos időszakban, 
valamint szó esett az illegális kutakról is.

2020. január 1-jén lépett hatályba az 
öntözési törvény, amelyik lehetőséget ad 
például öntözési közösségek létrehozására, 
amelyiknek feladata, hogy az öntözés által 
érintett csatornaszakaszt a közösség üze-
melteti, ehhez támogatás igényelhető. Az 
érintett ifjú gazdák az ehhez kapcsolódó 
hazai és uniós forrásokról részletes infor-
mációkat a nAK weboldalán vagy szemé-
lyesen, a szakhatóságoknál kaphatnak.

Dr. Cseh tibor András, a mAgOsz 
szakmai titkára beszélt a földforgalmi tör-
vény módosításáról. mint mondta, koráb-
ban tapasztaltak visszaéléseket; a földhasz-
nálatról, bérbeadásról és a földeladásról is 
hosszan szólt. módosult az erdőkre vonat-
kozó törvény is, ami összetettebb helyzetet 
teremt a gazdák számára.

papp zsolt györgy, az Agrárminisztéri-
um helyettes államtitkára a Vidékfejleszté-
si program legfrissebb pályázatait ismer-
tette.                                                              ok

NyELvTÁbOR EmLÉKNAppAL
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

FóRum Az IFJú gAzDÁKNAK

Fontos tudnivalókról esett szó a fórumon
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Feladataink a vészhelyzetben

A március 11-én elrendelt és június 16-án 
visszavont veszélyhelyzet alatt a polgárőre-
ink az alábbi feladatokat végezték el vagy 
nyújtottak benne segítséget:
•	 a tolna megyei Védelmi bizottság felké-

résének eleget téve több, mint 15 kiszol-
gáló- és vendéglátóegység felkeresése és 
járványügyi ellenőrzése

•	 részt vettünk a piac – korlátozásokkal 
történő – újranyitásában és minden 
szombaton folyamatos polgárőri jelenlé-
tet biztosítottunk

•	 a helyi takarékbankba nyugdíjfizetéskor 
a beléptetés koordinálása

•	 rászorulóknak segélycsomag kihordásá-
ban való közreműködés több alkalommal

•	  rászorulóknak a védőmaszk kihordása
•	 az országos koronavírus szűrőbusz he-

lyének fizikai zárása
•	 az országos koronavírus szűrőbusz szű-

résre érkezők biztosítása
•	postás kiszállítása nyékipusztára
•	három alkalommal a megyei szövet-

ség dunaföldvári irodájából hoztuk el 
és szórtuk ki a megye déli részén lévő 
polgárőrségek központi védőeszköz el-
látmányát

A feladatellátás során a bátaszéki pol-
gárőrök 539 szolgálati órát és 993 kilomé-
tert teljesítettek.

Taggyűlés

Július 3-án taggyűlést tartott a bátaszé-
ki polgárőrség. Farkas András elnök tá-
jékoztatást adott a szervezet tagjainak a 
veszélyhelyzet alatt végzett tevékenysé-
gekről, az elnökségi ülés döntéseiről. Ka-
menszki tamás parancsnok hozzászólásá-
ban ismertette az új szolgálati szabályokat, 
ismertette a szolgálati útvonalakat. Dr. 
bozsolik róbert, városunk polgármes-
ter szintén megköszönte a veszélyhelyzet 
alatti feladatvégzésünket, gratulált az elért 
eredményeinkhez. Felszólalásában elárul-
ta, hogy napokon belül két szolgálati ke-
rékpárt tervez átadni a polgárőrségnek a 
mobilitásunk előremozdítása érdekében. 
A rendezvény végén Farkas András elnöki 
dicséretben részesítette azon polgárőröket, 
akik kimagasló és példamutató feladat-
vállalással segítették a veszélyhelyzetben 
a kötelező szabályok betartatását, és kari-
tatív munkát végeztek. Köszönet minden 
polgárőrnek a veszélyhelyzetben tanú-
sított helytállásáért. Elnöki dicséretben 

részesültek: Kapási Sándor, Habinyák 
zsuzsanna, Dékány Nóra, mészáros pé-
ter, Csonka Imre, bíró László, Kiss Róza, 
Katona Imre és Kamenszki Tamás. 

Farkas András elnök

gyászhír

mély megrendüléssel állunk 
polgárőrtársunk 

bRÁJ FERENC
váratlan halála előtt. Halálával nem-
csak egy igaz barátot veszítettünk el, 
hanem egy olyan polgárőrt is, akinek 
a feladatvállalása és szorgalma minden 
polgárőrnek követendő példa.

nyugODJ bÉKÉben Feri!

Változó világunk lépten-nyomon újratervezi 
az újság oldalain idejekorán megjelenő in-
formációkat. Augusztus elején még bíztunk 
a már hagyománnyá vált szüreti felvonulás, 
bornapok rendezvénysorozatának megtar-
tásában, tánccsoportunk lelkesen készül(t) 
is a fellépésre, ám ismét meghiúsult mindez. 
Jelen állás szerint ugyan a felvonulás egy ré-
sze meglesz, kiegészítve az egyesületünk által 
kínált rétesekkel, mintegy kárpótlásként az 
elmaradt rétesfesztivál helyett. 

Az élet nem áll, nem állhat meg. A Heimat 
tánccsoport vezetője, skorday Károlyné, 
gabi új koreográfia megtanulásának szándé-
kával tánctábort is tartott a német nemze-
tiségi egyesület támogatásával a csoport kö-
zép, és legkisebb korosztályának július 20-tól 
24-ig a petőfi sándor művelődési Házban.

természetesen a legnagyobb hangsúly a 
táncon volt, de minden délután valamilyen 

kézműves tevékenységgel, vagy játékkal 
zártuk a napot. Hétfőn érkezett hozzánk 
két hölgy Dunaszekcsőről, Vrana erika és 
enikő H m, akik a mandalakészítés for-
télyait mutatták be nekünk. A ráhangoló-
dásról, befelé figyelésről is tanulhattunk 
általuk, sőt: munkáik között a németségre 
jellemző motívumokat is felfedezhettünk.  
Újra visszahívtuk engelschalt Antalt, aki 
kedden a kosárfonás technikáját elevenítet-

te fel bennünk. A szerda a játéké volt; ezen 
a napon kicsit tovább tartott a tánc, majd 
pedig estig tartó közös játékok, kártyapar-
ti színesítette a programot. no, és persze 
minden szabad percben keletkeztek újabb 
és újabb fonatköltemények az ügyes ke-
zek alatt. ebéd után pihenésképpen, a volt 
számvevőszék épületébe sétáltunk el, ahol 
sági Lajosné, ica tartott nekünk előadást, 
és vezetett minket végig a dr. Hermann 
egyedről szóló kiállításon. Csütörtökön a 
bonyhádi „Kränzlein” táncegyesület veze-
tője, Köhlerné Koch ilona látogatott el hoz-
zánk, aki a pacskerkészítés menetébe avatta 
be a gyerekeket segítőivel: peitnerné Ferenc 
erzsivel, Hein Antalné Lizi nénivel és götcz 
Józsefné erzsi nénivel. A bonyhádi tánccso-
port egyik táncosa, götcz bogi harmonika 
játékával színesítette a kézműves délutánt. 
pénteken volt a táborzáró, ahol a héten ta-

Német Nemzetiségi  egyesület

P o l g á r o k N A k  A  P o l g á r ô r s é g r ô l

TÁbOROzNI Jó

1956-2020
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nult táncokat mutatták be 
az ifik, és az utánpótlás cso-
port is. Az ebédet idén is a 
Kanizsai Dorottya Általános 
iskola ebédlőjében a báta-
széki mikrotérségi Óvoda, 
bölcsőde és Konyha bizto-
sította számunkra. minden 
délután uzsonnára pedig ju-
tott valami sós vagy édes sü-
temény a szülők jóvoltából. 

Az ezt követő héten szin-
tén a táncé volt a főszerep a 
városi önkormányzat kéré-
sére meghirdetett napközis 

táborban, melyre nem el-
sősorban a már táncoló, 
inkább az érdeklődő gyer-
mekeket vártuk, persze a 
nagyobb táncosok segítsé-
gével. ráhangolódásként, 
ritmusérzék fejlesztéseként 
egyszerű körjátékok szol-
gáltak, illetve saját készítésű 
dobverő. A létszámhoz és a 
kor szerinti eloszláshoz iga-
zodva sikerült egy-két egy-
szerűbb koreográfiát elsa-
játítani a csapatnak, illetve 
volt örömtánc is. A tábort 

kis kézműveskedés színesítette a könyv-
tárban mórócz zoltánné, Ági jóvoltából, 
valamint a rutinosabb táborozók irányítá-
sával a karkötő-készítés. A tábor támoga-
tója a tett társulás volt, az egyesületen 
keresztül. A hetet szintén egy kis bemutató 
zárta. Aki kedvet kapott a tánchoz, a kez-
dők csoportja várja keddenként 5 és 7 óra 
között.

Augusztusban a német nemzetiségi 
Önkormányzat közmeghallgatást tartott. 
szeptemberben (remélhetőleg) sor kerül 
a márciusban elmaradt egyesületi közgyű-
lésre is. A tagságot ennek pontos időpont-
járól levélben értesítjük.                               ESJ

új otthonra leltünk

„szeretet, szerencse, boldogság és béke
legyen hajlékunk állandó vendége.”

tegyünk pontot végre a találgatások végé-
re! immár 3. hónapja „egerésznek” a szé-
kelyek a Kossuth u. 25. szám alatt, amely 
kapcsán több szóbeszéd is napvilágot lá-
tott. mint, ahogy azt augusztus 16-án, a 
Józseffalvi búcsúra érkező vendégeinknek, 
a tisztelt tagságnak és a bátaszéki, sor-
sunk felől érdeklődőknek nyilvánosságra 
hoztuk: egyesületünk új otthonra lel. A 

bátaszéki székelyek baráti Körének egy 
nagy vágya valósul meg az elkövetkezen-
dő évben. saját házat sikerült vásárolnunk, 
melynek vételárához és felújításához sike-
resen pályáztunk a bethlen gábor Alapnál.

A házra azért van nagy szükség, hogy a 
még meglévő régi tárgyi értékeket, hagya-
tékokat méltó helyen tudjuk tárolni, mely-
nek helyszínéül a ház régi részét újítanánk 
fel, ahol „szépszoba”, könyvtár és konyha 
is helyet kapna. másik célja az lenne, hogy 
tehermentesítsük a jelenleg is telítettséggel 
küzdő művelődési házat, és csoportjaink 

próbalehetőségének saját helyszínt bizto-
sítsunk.  ehhez, egy nagy közösségi térre 
lesz szükségünk, mely a ház újonnan épí-
tett részében kerül kialakításra. itt meg 
tudjuk tartani kisebb rendezvényeinket 
is, mint például a székely-gasztro, a szé-
kely-disznóvágás, a húshagyó-bál.

III. Józseffalvi búcsú
A búcsú kapcsán alapkő-letétel helyett jó, 
székely hagyomány szerint keresztet állí-
tottunk a munka megkezdése előtt, melyet 
Kürtösi Krisztián atya áldott meg. erős 
János a szentelést követően a következő 
gondolatokat fogalmazta meg: „A bu-
kovinában és bácskában születtek lassan 
elfogynak, itt hagynak bennünket. mara-
dunk mi, akik itt születtünk magyaror-
szágon. most már mienk a feladat, a fele-
lősség, hogy megtartsuk székelységünket. 
ezzel a házzal is ezt az utat járjuk. Házat 
ott épít az ember, ahol jól érzi magát, és 
otthon van. mi, a kereszt áldásával hazát 
építünk, mert jól érezzük magunkat itt, 
mert itt otthon vagyunk.”

potápi Árpád János, nemzetpolitiká-
ért felelős államtitkár, aki a 2019 őszén 
megformálódott ötletünket a kezdetektől 

mentorálta, szintén részt vett az ünnepsé-
günkön. beszédében konkrét történelmi 
hátteret festett az egykori józseffalvi szent 
istván búcsúról, valamint a székelyek ha-
zatelepítéséről, melynek immáron a 75. év-
fordulójára emlékeztünk. Köszöntötte az 
50 éves székely kórust és szabó Évát, aki 20 
éve vezeti az útjukat. Végül reményét fejez-
te ki, hogy a jövő évi búcsú alkalmával már 
a megújult, felépült új közösségi házban 
tudunk összejönni, ahol a bátaszéki széke-
lyek méltó h elyen tudják hagyományukat 
élni tovább. erre pályázott az egyesület és 
kapott a magyar Államtól, a bethlen gá-
bor Alapkezelő zrt-n keresztül 30.000.000 
forintos támogatást.

programunk a petőfi sándor művelődé-
si Ház udvarán folytatódott, ahol a jubiláló 
kórus és a székely unokák tánccsoport 
igyekezett szórakoztatni a szép számú kö-
zönséget. A kórus tagjai ezúton is köszönik 
a figyelmes köszöntést a bátaszéki Felvidék 
néptánc egyesülettől, a bátaszéki német 
nemzetiségi egyesülettől, a bátaszéki pe-
dagógus Kórustól és a bukovinai székelyek 
Országos szövetségétől, melyet illés tibor 
elnök képviselt. 

Ha szívesen tartozna közénk
tisztelettel kérem a bátaszéki lakosságot, 
hogy aki szívesen közénk tarozna, és ér-
dekli a közösségünk számos programja, 
esetleg régi tárgyakkal, fényképekkel tud-
ná gazdagítani gyűjteményünket, azt szí-
vesen látjuk, és nyitva áll a kapunk. bármi-
nemű ösztönzést, segítséget elfogadunk, 
mert illés tibor szavaival élve: „ma már 
bukovinai székelynek nem születik az em-
ber, hanem azzá válik”.                Molnár Péter

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 

A segítők

Kürtösi Krisztián atya áldása

Ünnepi mise a Józseffalvi Búcsún
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A „bátaszéki Árva gyermekekért Közalapítvány” 2020-
ban is támogatja – az alapítvány céljának megfelelően – a vá-
ros közigazgatási területén élő azon árva gyermekeket, akik 
közép illetve felsőfokú tanintézetek nappali tagozatán foly-
tatják tanulmányaikat.

Az alapítvány – pÁLyÁzAT útján – tanulmányokkal kapcso-
latos kiadások (tankönyvek ára, vizsgadíjak, kollégiumi illetve 
lakásköltségek) – részbeni fedezésére nyújt egyszeri segítséget. 
A pályázatokat, jelentkezéseket írásban, elsősorban felsőfokú 
tanintézmények nappali tagozatos hallgatóitól várjuk.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és címét, a 
tanintézmény nevét és címét, indokot. Kérjük, hogy a pályá-
zó diák mellékeljen iskolalátogatási igazolást.

A pályázat beadási határideje:  2020. szeptember 30.
beadás címe és helye: bátaszéki Árva gyermekekért 

Közalapítvány 7140 bátaszék szabadság u. 4.
polgármesteri Hivatal Földszint 14. ajtó

(Kovács Józsefné kuratóriumi tag)

Köszönet
egyúttal a „bátaszéki Árva gyermekekért Közalapítvány” ku-
ratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jöve-
delemadójuk 1 %-át eljutatták az alapítvány részére. 2019 év-
ben a befolyt összeg 296.589 Ft volt, amit az alapító okiratnak 
megfelelően használtunk fel ebben az évben is. Az összes be-
vétel 376 990 Ft volt. támogatásra fordított összeg 450 000 Ft.

tisztelettel kérjük a város lakóit, hogy amennyiben mód-
juk, lehetőségük van rá, a jövőben is támogassák az alapít-
ványt. Az Önök segítségével 2019-ben a Közalapítvány há-
rom diáknak tudott segítséget nyújtani.

Az alapítvány adószáma: 18856387-1-17
Az alapítvány bankszámlaszáma: 71800288-10106547  

takarékbank zrt., 7140 bátaszék, budai u. 24. 
Tisztelettel és köszönettel: a Kuratórium

Augusztus második hetében került meg-
rendezésre bátaszéken először angol nyel-
vi tábor. Az Irány a dzsungel címmel meg-
hirdetett tematikus táborban közel 20 
gyermek vett részt. A szervezők tartal-
mas programokkal biztosították a jó 
hangulatot, és a tudásszerzés örömét. 
A tábor résztvevői mindennap nyelvi 
órákon pallérozhatták idegennyelvi 
tudásukat; az angolórák interaktív és 
mikrocsoportos bontásokban való-
sultak meg, korosztály és tudásszint 
szerint. mindennap volt mesedélután, 
ahol idegennyelvű könyveket olvas-
tak fel a táborozóknak, így gyarapítva 
szókincsüket, képzelőerejüket. 

A szintén mindennapos közös vetél-
kedők alkalmával vidám gyermekkacaj 
lengte be az udvart és termeket, új barát-

ságok köttettek, hiszen a vicces játékok 
során csiszolódott össze igazán a csapat. 
A fiatalok zenés formában mondókákat, 

dalokat énekeltek gitáros kísérettel, a 
kézműves foglalkozások alkalmával 
pedig szebbnél szebb művek készültek 
a dzsungel témakörében. 

A helyszínt bátaszék Város Önkor-
mányzata által a petőfi sándor műve-
lődési Ház biztosította, a gyermekek 
étkeztetéséhez pedig a bát-grill Kft. 
járult nagylelkűen hozzá. ezúton 
szeretnénk megköszönni ezeket a 
felajánlásokat! továbbá köszönünk 
minden segítséget, amit a tábor lebo-
nyolításához kaptunk!                       BB

pÁLyÁzATI FELHívÁS

IRÁNy A DzSuNgEL
GyermeKKAcAJtól volt hAnGos Az AnGoltáBor
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bÁTASzÉKI NyÁRvÉgI ESTÉK – pROgRAmSOROzAT
2020. július 30-ai bejelentés értelmében 
magyarország Kormánya fenntartja a ze-
nés-táncos rendezvényekre vonatkozó 500 
fős részvételi korlátozást augusztus 15. 
után is. ezért sajnálattal jelenttük be, hogy 
a szeptember második hétvégéjére terve-
zett V. bátaszéki bornapok elmarad.

Abs, metalheart, Ossian, Don gatto, 
Cs.Í.t., pál istván szalonna és bandája, 
medinai tamburazenekar, intim torna 
illegál, Delhusa gjon, Oláh gergő, Ho-
neybeast, Humen brass band, neoton Fa-
mília, gryllus Vilmos, Csurgó együttes… 
Jövőre várunk benneteket!

A bátaszékért marketing nKft. munka-
társai az elmaradt rendezvények kárpótlá-
saként a következő programokkal készül-
nek a szeptemberi hétvégékre:

Szeptember 5. (szombat), petőfi 
Sándor művelődési Házban

15:00 népi játszó és kézműves foglalkozás
17:00 grimask bábszínház gyermekműsora
Kísérő program: ingyenes ugrálóvár 

Szeptember 11. (péntek), 
Kanizsai Dorottya Általános 

Iskola Aula
Hivatalos esemény – 25 éve város bátaszék
17:00 Ünnepi testületi ülés

Szeptember 12. (szombat), 
Romkert és a piac tér

16:00 géza-felvonulás
17:00 Koronázási ceremónia
18:00 Vili és a gimi koncertje
Kísérő programok: FŐzŐvERSENy, 
Lo vagi torna és népi játszó, Várda tibor 

hordót készít, véradás a Városházán, „ré-
tesválogatás” a bátaszéki német nemze-
tiségi egyesülettel, ingyenes ugrálóvár, a 
tűzoltóság, a rendőrség és a katonaság in-
formációs standjainál tájékozódhatnak az 
érdeklődők

Szeptember 19. (szombat), 
besigheim Játszótér

14:00 gyereknap
18:00 Humen brass band koncertje
Kísérő programok: a vaklufis Lakatos 
norbert lufit hajtogat, zsibvásár, zumbabe-
mutató, ingyenes ugrálóvár 

minDenKit szeretetteL VÁrnAK!

A programváltozás jogát 
a bátaszékért marketing Kft. fenntartja.

BátAszékér t

7140 Bátaszék, Budai utca 4.
Telefon: +36 74 950 455

E-mail: tip@bataszekert.hu
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1038. augusztus 15-én meghalt magyaror-
szág első királya, istván, akit 1083 óta a kato-
likusok szentként tisztelnek. Halála után 900 
évvel, 1938-ban az ország szent istván-em-
lékévet ünnepelt, ennek az emlékévnek volt 
nyitánya a budapesten 1938 májusában 
megrendezett 34. nemzetközi euchariszti-
kus Kongresszus. (Ha a világméretű járvány 
másként nem hozta volna, épp ebben a hó-
napban adna otthont budapest és magyaror-
szág másodszor a világ katolikusai találkozó-
jának.) Az emlékév alkalmából istván király 
legismertebb ereklyéje, mumifikálódott jobb 
keze, a szent Jobb „országjárásba” kezdett, 
azaz egy külön erre a célra épített vasúti ko-
csin elvitték az ország minden tájára, hogy az 
ország lakosságának minél nagyobb hánya-
da részese lehessen az ünnepnek.

A szent Jobbot 1083. augusztus 20-án 
találták meg, amikor istván király szentté 
avatási eljárásának keretében sírját felnyi-
tották. Az azóta eltelt 900 év alatt volt, hogy 
az ereklyét ellopták majd visszavásárolták, 
őrizték székesfehérváron, boszniában és 
raguzában (Dubrovnikban) is; a máso-
dik világháború után az amerikaiak vették 
magukhoz, majd a kommunista időkben a 
szent istván-bazilika páncélszekrényében 
őrizték. mivel az ereklye az évszázadok alatt 
többször is „szem elől veszett”, ezért mindig 
is akadtak-akadnak történészek, antropoló-
gusok, teológusok, akik a szent Jobb erede-
tiségét kétségbe vonják. Azonban minden 
kétség ellenére a második világháború vé-
géig a szent Jobb nem csupán vallási, ha-
nem nemzeti ereklye is volt, tisztelete vallási 
hovatartozástól függetlenül megkérdőjelez-
hetetlen volt, a koronázási jelvényekhez ha-
sonlóan az államiság megtestesítője volt.

A szent Jobb „országjárása” nem egy 
nagy körutazást jelentett, hanem minden 
hétvégén más és más útvonalon megtar-
tott, egy-két napos zarándokutakat. Az 

ereklyét egy speciálisan erre a célra átépí-
tett vasúti személykocsin vitték, a vonatba 
– az „Aranyvonatba”- eléje és utána is 2-2 
személykocsi volt besorolva, amin a kíséret 
civil tagjai utaztak. A szent Jobbot szállító 
kocsiban utazott a szent Jobb őre – ekkor 
mészáros János érseki helytartó -, a dísző-
rséget adó koronaőrség díszszakasza és a 
közjogi előkelőségek. Az ereklyét szállító 
kocsi a korabeli beszámolók szerint a ma-
gyar ipar igazi gyöngyszeme volt: külsejét a 
magyar szentek képei díszítették, a kocsin 
alkalmazott műszaki megoldások pedig vi-
lágszínvonalúak voltak. Az ereklyét tartal-
mazó ládikát például egy olyan állványzatra 
helyezték, amely oly mértékben volt képes 
a vasúti pálya egyenetlenségeit, döccené-
seit csillapítani, hogy az ereklyét kevesebb 
rezgés érte, mintha vállon hordozva vitték 
volna. ennek a kocsinak a második világhá-
ború után sajnos nyoma veszett, de hosszú 
évek munkájával nemrég elkészült a kocsi 
egy műszakilag modernizált, de külsőre az 
eredetivel megegyező másolata, melyet ez 
év augusztus 20-án, a budapesti Vasúttör-
téneti parkban mutattak be, ahol a kocsit 
immáron bárki megtekintheti.

Az Aranyvonat nagyon feszes tempó-
jú menetrend szerint járta az országot. Az 
első útjára 1938. június 12-13-án a bu-
dapest-Újdombóvár-Kaposvár-nagyka-
nizsa-zalaegerszeg-nagykanizsa, majd 
nagy kanizsa-szigetvár-pécs-bátaszék-
baja-bátaszék-szekszárd-budapest útvo-
nalon került sor. A nagyon feszes tempó 
ebben az esetben azt jelentette, hogy a vo-
nat illetve az ereklye pécsen 4 óra 59 percet 
tartózkodott, bátaszéken 10 percet, baján 
48 percet, szekszárdon pedig 2 órát. A köz-
bülső településeken a vonat csupán lassított 
és lépésben haladt át az állomáson, hogy a 
szent Jobb tiszteletére megjelent helybeliek 
legalább így tiszteletüket fejezhessék ki. 

Az Aranyvonat bátaszéki tartózkodásá-
ról a tolnamegyei ujság június 25-i szá-
mában egy rövid tudósítás olvasható: „(…) 
Amerre az Aranyvonat járt, az állomások 
vármegyénk területén is megteltek hódoló 
közönséggel, amely mindenütt néma hódo-
lattal áldozott az országépítő Szent Király-
nak. A Szent Jobbot Pécs-Baja-Szekszárd 
felé haladó útjában a bátaszéki vasútállo-
máson Bátaszék és környéke ünnepélyes hó-
dolattal fogadta. A fogadási ünnepség során 
egy kis leány Tóth Nándor igazgató, a Vas 
Gereben Társaság főtitkárának költeményét 
szavalta (…).”

Arról nem szól a tudósítás, hogy énekel-
tek-e a bátaszéki hívek a szent Jobb tisz-
teletére, ezt azonban valószínűnek tartom, 
mivel..: „A Szent István Jubileumi évben 
templomi használatra és az Aranyvonat 
előtti hódolatra német egyházi népének-
gyűjteményt adtak ki. Szerkesztik Buchner 
Antal esztergomi és Szendrey Imre kalocsai 
főszékesegyházi karnagyok. A gyűjtemény 
rendkívül alkalmas arra, hogy német nyel-
ven éneklő magyar hívek hangos énekkel ve-
hessenek részt a Szent Jobb tiszteletében. A 
szerkesztőség már most megküldi minden-
kinek a Szent István éneket, aki arra igényt 
tart. Portóköltség címén 20 fillér bélyegben 
küldendő be: Babócsay János kántor, Báta-
szék.” (nemzeti ujság, 1938. június 2.) Ha 
pont a bátaszéki kántor volt a német nyel-
vű szent istván-énekek egyik fő terjesztő-
je, akkor nehezen tartom elképzelhetőnek, 
hogy épp ő ne énekelt volna – például a 
bátaszéki egyházi kórussal – a szűkös idő-
keret ellenére a szent Jobb tiszteletére.

Az Aranyvonat bátaszékről bajára ment, 
majd a bajáról szekszárdra tartó úton, bá-
taszéken ismét megállt, de csak egy percre: 
ekkor szálltak fel a vonatra tolna vármegye 
vezetői is, akik szekszárdig, a szekszárdi ün-
nepségre kísérték a szent Jobbot. szongott 
edvin alispán mellett helyet kaptak a vona-
ton (micsoda megtiszteltetés!) dr. Hauser 
imre bátaszéki plébános és michéli mihály, 
bátaszék község bírója is.                 Regenspurger

* * *

Amennyiben írásaimmal kapcsolatban 
bár mi megjegyzése, hozzáfűzni valója len-
ne, erre a címre várom elektronikus leve-
lét: regenspurger@freemail.hu

m ú lt - i d ô

A SzENT JObb bÁTASzÉKEN

Az Aranyvonat ereklyekocsija (forrás regipecs.blog.hu)
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Sikeres kezdet
nagy sikere volt a július 23-i permakultúra 
Klubnak a kisvárosunkban, bátaszéken, 
volt értelme megszervezni. barátságos, 
családias, hangulatban zajlott az első, ala-
kuló klubtalálkozónk. 22-en jöttünk össze 
a Keresztély gyula Városi Könyvtárban, 
kertlátogatóm pedig 17 fő volt a klub előtt 
és után az Örök zöld Kertben. ugyan az 
eső pont beleszólt a kertlátogatás elejébe, 
de ez nem szegte kedvünket, addig beszél-
gettünk tető alatt. nagyon örülök, hogy a 
klub 13 bátaszéki részvevőjén kívül 1-1 ér-
deklődő eljött Alsónánáról, bajáról, Decs-
ről, sükösdről, egy Londonban dolgozó, 
2-2 fő pécsről és Kistótfaluból, és 6 fiatal 
volt közöttük. sajnos elfelejtettem időben 
fényképet készíteni, a többség már elment 
haza. De sebaj, reméljük, találkozunk még 
többször és lesz alkalom fényképezésre. 

A permakultúra klubhoz bárki, bármikor 
csatlakozhat, a klubösszejövetelek előtt és 
után kertlátogatásra megyünk a klubtagok 
kertjeibe. szeretettel várunk minden érdek-

lődőt! A hazai permakultúra mozgalomról 
bővebb információkat találtok a www.per-
makultura.hu weboldalon. A Facebookon is 
hirdetjük az eseményt: Anikó takácsné K 

Itt az ideje a másodvetésnek
nézzük, mit tehetünk a kicsi portánkon a 
világ jobbításáért és az egészségünkért! A 
nyári kánikula elmúltával bátran vethetünk 
egy csomó növényt újra, ami egész télen 
friss zöldségfélékkel lát el minket. Ha nem 
szántatjuk fel a kertünket, a felszabaduló 
kisebb területeket folyamatosan vethetjük 
be a család által kedvelt növényekkel. má-
sodvetésre ajánlott növények: saláta, retek, 
cékla, zöldbab, burgonya, sóska, spenót, 
zöldség, káposztafélék, kedvencem a fodros 
kel, ami egész télen salátaként fogyasztha-
tó. tápanyagutánpótlásként elegendő kevés 
komposztföld a vetőbarázdába szórva. Ha 
szükséges locsolni, ezt tehetjük saját készí-
tésű folyékony trágyával, csalán és egyéb 
vegyes gyomnövények ázalékával. Jó ker-
tészkedést!                                                  TKA

ÖrÖk zÖld ker t

Éberling József: 
Homok

Az emlékek homokja a zsebünkben,
Karcol, sebez, mindig újra büntet.
Az álmok szivárványokat üldöznek,
Ám féked vesztve utazol, vagy épp egy 
fához kötöttek.

Az idő szele alákap,
elhomályosítja vele látásunkat.
Ha egy parton sétálunk,
Könnyen belesüllyed lábunk.

Ahogy lepergetik az évek,
időről időre még felsért néhány képet.
messze száll, felkapaszkodva egy kóbor 
szellőre,
Aztán valahol majd új élet fakad belőle.

Bátaszék, 2020. augusztus 8.

maja Lunde 2015-ben egy csapásra meghódította a világot A méhek története című 
könyvével. sorozatát most az ember és a természet sérülékenységéről szóló új regény-
nyel folytatja. ezúttal az élethez leginkább szükséges anyagért, a vízért folytatott küz-
delmet helyezi a középpontba.

2017: signe, a környezeti aktivista nemsokára 70 éves, de 
nem fél a tengertől. nyugat-norvégiai szülőfalujából egyedül 
indul el egy vitorláshajón a francia tengerpart felé, hogy ott 
találkozzon a férfival, akit valaha nagyon szeretett. A hajó kü-
lönleges rakománya szorosan kapcsolódik a kék bolygó sor-
sához.

2041: David fiatalnak érzi magát ahhoz, hogy apa legyen, 
ám kislányával egyedül marad. Kettesben menekülnek a szá-
razságok sújtotta Dél-európából észak felé, mivel már nem jut 
elegendő víz mindenkinek. minden megváltozik, amikor az 
ország belsejében, egy kiszáradt kertben rátalálnak egy elha-
gyott, régi vitorláshajóra.

kÖNyvAjáNló

maja Lunde: Kékség

v á r o s i 
k Ö N y v t á r

v e r s e l ô

Kedves Olvasóink!

Könyvtárunk a szokott nyitvatartási 
renddel várja a látogatókat. ismét min-
den szombaton is nyitva leszünk. (bi-
zonyára emlékeznek rá, nyáron csak 
minden második hétvégén volt köl-
csönzés.)

besigheim Játszótér

ismét Besigheim Játszótér szeptember 
19-én. Hamarosan jövünk a részletek-
kel, az információkat keressék a Face-
book oldalakon, a rendezvény plakát-
jait pedig a megszokott helyeken.

Faültetés

tekintettel a közeledő őszi faültetésre, 
kérjük, aki szeretne velünk gyermeké-
nek fát ültetni, az jelezze, név, születési 
adatok és elérhetőség megadásával a 
Keresztély gyula Városi Könyvtár-
ba, vagy a következő telefonszámon: 
74/493-076.                            Könyvtárosok
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Keressen bennünket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 

Felhőtlenül játszottunk gyerkőcünkkel, és a 
közös séta után a játszótérről hazatérve, va-
csora után boldogan megyünk pancsolni a 
kádba, amikor megpillantjuk a rettegett vér-
szívót gyermekünk puha, napsütötte bőrén. 
Valljuk be, bepánikulunk! ne tegyük!

Higgadjunk le, a kullancscsípéstől nem kell 
pánikba esni, és azonnal orvoshoz rohanni!

Az a fontos, hogy minél hamarabb sza-
baduljunk meg a betolakodótól. 

A kullancs eltávolítására NE használjuk 
azokat a régebben ajánlott módszereket, 
amelyek a kullancs légzését akadályozzák! 
nem célszerű olajat, vietnami kenőcsöt, 
alkoholt vagy bármilyen más anyagot a 
kullancsra csepegtetni, mert az oxigénhi-
ánnyal küzdő kullancsból még több vírus 
juthat az ember vérkeringésébe. 

Legjobb, ha kullancskiszedő-csipesszel 
közvetlenül a bőrfelszínen fogva kivesz-
szük, de ha ez nem áll rendelkezésre meg 
lehet próbálni hosszabb körmű hüvelyk és 
középső ujjal. A kullancsot lehetőleg egé-
szen elöl, közel a fejéhez kell megfogni. 

A fej nem baj, ha bent marad a bőrben, 
az nem okoz különösebb problémát, mint 
bármely idegen test – kis reakciót kelt, majd 
kilökődik (ez valójában nem is a feje, hanem 
az állkapcsa). Ha pár napon belül mégsem 
lökődik ki, el kell távolítani, mert gyulladást 
okozhat (viszont fertőzést már nem terjeszt). 
ezután jód oldattal (betadine) kenjük be 

a kullancs helyét. Általában 7-10 nap alatt 
eltűnik a kis vörös csomó nyomtalanul. 

Fertőzést jelez, ha néhány hét múlva a 
kullancscsípés helye körül kör alakban 
halvány pír jelentkezik, amely gyakran 
nem igazán feltűnő, nem viszket és nem 
fáj. ez a bőrtünet csak a fertőzöttek kb. 
2/3-ában jelenik meg.

Fontos teendők a csípést és a vérszívó 
eltávolítását követően, hogy jegyezzük fel 
a csípés helyszínét és időpontját. Figyeljük 
a csípés helyét 5-6 héten keresztül. egy-két 
hét elteltével ugyan ezek is elmúlhatnak, 
de a korán beküldött vérminta szerológiai 
vizsgálata lehet, hogy még nem mutatja ki 
a fertőzöttséget (negatív a lelet). Várni kell 
még néhány hetet. egy másik tünet lehet a 
nyári influenza, aminek a tünetei a fejfájás, 
láz, nyirokcsomó-duzzanat, izomláz, eset-
leg torokgyulladás. 

A megelőzés is nagyon fontos, hiszen 
különböző készítményekkel távol tart-
hatjuk a vérszívókat. tudni kell, hogy a 
védőoltás csak a kullancs által okozott 
agyhártyagyulladás ellen véd, a Lyme-kór 
ellen sajnos nem. Észben kell tartani, hogy 
ha a védőoltás sorozatot elkezdtük, akkor 
az ismétlő oltások beadása 5 évente szük-
séges, anélkül megszűnik a védettség.

Fokozottan figyeljünk a gyerekinkre és 
magunkra, ha szép időben a szabadban tölt-
jük az időnket!       Nagy Kitti Zsuzsanna védőnő

A KuLLANCSOKTóL 
NEm KELL pÁNIKbA ESNI

v é d ô N ô i  s z o l g á l A t

A WHO adatai alapján napjainkban 
körülbelül 50 millió ember szenved 
demenciában. A demencia egy általá-
nos fogalom azon betegségek és álla-
potok leírására, amelyek befolyásolják 
a memóriát, a gondolkodást, a visel-
kedést és a mindennapi tevékenységek 
elvégzéséhez szükséges képességeket. 
Lőrincz-erdélyi Krisztina pszicholó-
gus tanulmányában hangsúlyozza, hogy 
a demens betegek feledékenyek, nem 
tudnak magukról úgy gondoskodni, 
mint egy átlagos felnőtt ember. A kö-

vetkezőkre mindenképpen figyelni kell 
a környezetükben lévőknek:

1. Az idős emberek sokszor nem érez-
nek szomjúságot, könnyen kiszáradhatnak 
a melegben, ezért folyamatosan emlékez-
tetni kell őket, segíteni az ivásban, illetve 
lédús gyümölcsökkel kínálni őket. 

2. idős korban különösen fontos a jól 
szellőző, nem túl szoros ruházat. 

3. Ha az idősünk sápadt, izzadt, zavar-
tabb a megszokottnál, a tünetek utalhat-
nak hőgutára. 

4. A legnagyobb melegben jobb, besö-

tétített, hűvös szobában maradni. sza-
badban használjunk szalmakalapot, vizes 
zsebkendőt a nyakra. 

5. memóriavédő gyógynövények is se-
gíthetnek. például a ginkgo biloba Leci-
tinnel, ginzeng, Ashwagandha közül vá-
laszthatnak a gyógynövényeket előnyben 
részesítő idősek. 

6. Az inkontinencia érzékeny téma, a 
zuhanyozás hatékony és higiénikus a nagy 
melegben is. Érdemes a korai tünetek je-
lentkezésekor felkeresnünk háziorvosun-
kat.                                                           -Hódi-

s z é P k o r

HŐSÉgRIADó, AvAgy IDŐSEN A KÁNIKuLÁbAN

mEgHívó
Hálaadó szentmisét mutatok be 

2020. szeptember 20-án, vasárnap, 
16 órakor 

a bátaszéki nagyboldogasszony 
plébániatemplomban
pappá szentelésem

55.,
bátaszéki szolgálatom 

50.
évfordulója alkalmából, amelyre 

mindenkit szertettel hívok és várok!                          
Herendi János 

Tb. kanonok c. apát  
ny. plébános

megszépült az iskolaudvar
szorgos kezek lepték el augusztus 12-én 
reggel a bátaszéki Kanizsai Dorottya Ál-
talános iskolát. A tanárok és az ott dolgo-
zók összefogásának célja az volt, hogy egy 
kicsit vidámabbá, játékosabbá tegyék a suli 
udvarát. Különböző felfestéseket, játékokat, 
ügyességi feladatokat festettek a betonra, 
amellyekkel a gyerekek szünetekben, és a 
délutáni napközi ideje alatt is játszhatnak 
majd. Köszönet érte minden résztvevőnek!
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Augusztus 15-én, nagyboldogasszony 
napján, templomunk védőszentjének ün-
nepén a szentmisét főtisztelendő máger 
róbert atya, a pécsi egyházmegyei Hivatal 
irodaigazgató-helyettese celebrálta. A mi-
sét mária-köszöntő zárta.

majd ezer éve ajánlotta országunkat ist-
ván király halálos ágyán mária kegyeibe, 
mária-tiszteletünk onnan datálható. mit 
jelent nekünk ma ez az ünnep? mit üzen 
nekünk ma mária? mit kérhetnénk ma 
máriától? Válaszokat excellenciás és főtisz-
telendő Dr. udvardy györgy érsek, pécsi 
apostoli kormányzó máriagyűdön elhang-
zott homíliájából idéznék: „szűz mária el-
sősorban alázatra, engedelmességre tanít, 
nem egy főnök – beosztotti viszony értel-
mében, hanem a szentháromságbeli Atya 
– Fiú kapcsolatban lévő értelemben, ahol 
az alárendelt „kiüresítette magát, szolgai 

alakot öltött”. ez az engedelmesség ott van a 
kölcsönös szeretetben isten és mária között 
éppúgy, mint ahogy ott kell legyen a házas-
társi kapcsolat kölcsönös szeretetében, a 
szülő – gyermek viszonyban. „ma megérint 
minket a válogatás, a méricskélés, hogy mit, 
miért tartunk fontosnak, és ez gyengíti a bi-
zalmunkat. De a mai ünnep a bizalmat erő-
síti!” – mondta a főpásztor, majd hozzátette, 
mindannyiunk élete szép a nehézségek el-
lenére is, csak ne mondjunk le a szép utáni 
vágyról, mert széppé azáltal leszünk, hogy 
egységben vagyunk. Az érsek úr hangsú-
lyozta, az engedelmesség az egyik legszebb 
gyermeki magatartás, melyet szűkebb és tá-
gabb közösségeinkben egyaránt alkalmaz-
nunk kell.  „mária bátorít bennünket, hogy 
boldogan éljünk, így lássuk életünket, így 
éljük életünket és így akarjuk szolgálni kö-
zösségünket, társadalmunkat, kultúránkat. 

…isten akarata jó, és ezt a gyermeki enge-
delmességben tudjuk meglelni!”

Ünnepi alkalmaink
szeptember 6-án, vasárnap lesz az iskola-
évet megnyitó Veni sancte szentmise, 
melynek keretében az iskolatáskákat, tan-
szereket megáldja az atya.

Az ismert körülmények miatt a szokott idő-
ben, a nyár derekán nem került sor a jubiláns 
házasok megáldására. Az 50, 40 és 25 éves 
jubiláns házasok köszöntése ezúttal Krisztus 
király ünnepén, az egyházi év utolsó vasár-
napján, november 22-én lesz. Az érintettek 
értesítése a szokott módon történik majd.

Az idei évben az elsőáldozás a temp-
lomszentelés ünnepével egybekötve októ-
ber 4-én, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz. 
Az előző napon 9 órától lesz lehetőség az 
elsőáldozók és szüleik gyónására.              ESJ

rómAi  kAtolikus  egyház

A KERESzTyÉN mEDITÁCIóRóL – 
mert szükséges a lelkünk számára az el-
mélkedés, a reggeli csendesség, hogy „jól 
induljon a nap”

pál levele az efezusiakhoz 3,14-19 
„14ezokáért meghajtom térdeimet a mi 
urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, 
15Akiről neveztetik minden nemzetség, 
mennyen és földön, 16Hogy adja meg nék-
tek az Ő dicsősége gazdagsága szerint, hogy 
hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke 
által a belső emberben; 17Hogy lakozzék 
a Krisztus a hit által a ti szívetekben; 18A 
szeretetben meggyökerezvén és alapot ve-
vén, hogy képesek legyetek felfogni minden 
szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszú-
sága és mélysége és magassága, 19És meg-
ismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet 
felül haladó szeretetét, hogy ekképpen be-
teljesedjetek az istennek egész teljességéig.” 

Ha a szentlélek benned végzett munkája 
révén megismered, megtapasztalod, hogy 
hogyan szeret az Atya Krisztus által, be fogsz 
telni istennel, Krisztus lesz az egész léted kö-

zéppontjában. nem lesz nagyobb jó ennél 
számodra, és így leszel áldássá mások szá-
mára. eHHez szÜKsÉges Az Az iDŐ, 
Amit Az igeOLVAsÁs És Az imÁDKO-
zÁs KÖzÖtt tÖLtesz eL CsenDben, 
hogy amit olvastál vagy az igehirdetésben 
hallottál, az átjárja a gondolataidat, megta-
lálja a helyét a személyes életedhez kapcso-
lódva. A reformátusok ezt csendességnek 
hívják. reggeli csendességnek, mert akkor 
találod meg leginkább azt az időt a napod-
ból, ami erre a legalkalmasabb. pál erre hív, 
amikor Krisztus az Övéi iránti szeretetének 
elgondolására hív, hogy betelj istennel te is! 

Ha ezzel indul a napod, akkor ebből fogsz 
tudni te is szeretni isten igazságában járva, 
ami nagyon nehéz tud lenni és sok kihívás-
sal jár a mindennapokban. pál apostol arra 
az elmélkedésre hív, amely megismeri, hogy 
Krisztus szeretete milyen mérhetetlenül 
nagy felénk, „mi a szélessége és hosszúsá-
ga és mélysége és magassága” és ami any-
nyira rögzül a lelkünkben, mint egy fa erős 
gyökérzete, és mint egy épület erős alapja a 

földben! ne tudjon ebből az istennel való 
beteljesedésből semmi sem elmozdítani! e 
földi életben ebben élve eLszenVeDHe-
tŐ Lesz mÉg A nAgyOn neHÉz is, És 
CsAK rÁADÁs A LegJObb FÖLDi JÓ is. 

pál azért imádkozik, hogy megerősödjön 
az egyház a szentlélek által. tAnÁCs: Ha el-
olvasol egy bibliai szakaszt, és azt veszed ész-
re, hogy nem gondolkoztat el a saját életedre 
nézve és végül nem indít imádságra, menj 
vissza az olvasottakhoz, mert még úgy tűnik, 
nem értetted meg! gondolkodj el rajta: mi-
ről van itt szó? miért fontos az életedben ez? 
Hogyan éred el? Ha nem jutsz el isten hozzád 
intézett szavai által Krisztus szeretetével és 
igazságával betöltekező bizonyosságra, nem 
tudod erővel élni a napjaid. „Érezzétek és lás-
sátok meg, hogy jó az Úr! boldog az az ember, 
aki Őbenne bízik.” (zsoltárok 34,9) – a ke-
resztyén elmélkedés eredménye ez, megérez-
ni, lelki értelemben meglátni, bizonyosságra 
jutni, hogy milyen az isten feléd, hogyan sze-
ret Krisztusban, miként akar vezetni az igaz-
ságban, és veled van! A szentlélek érzékennyé 

NEm FOgLALKOzTAm A CuKORbETEgSÉgEmmEL 
– TALÁLKOzÁSOK ISTENNEL

NAgybOLDOgASSzONy NApJA

református egyház
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bízva a korlátozások enyhítésében, má-
jus 30-án a tornászkákkal nekifogtunk a 
Kossuth utcai termünk fertőtlenítésének. 
Vidám kis csapat serénykedett, egy egész 
délutánon keresztül takarítottunk, hogy 
teljesen biztonságosan vehessük újra ha-
talmunkba a régi óvodát. ezúton is köszö-
nöm a segítséget nekik: Ambrus tünde, 
bildhéber mónika, bognár Krisztina, Czi-
nerné Kovács zsuzsanna, Dárdai Adrienn, 
Dömény boglárka, ill patrícia, Kemény 
petra, Kutassy emese és góli ramóna. 

bár mi bíztunk benne, a szabályokat 
nem enyhítették. A táborról viszont nem 
mondtunk le. 2020-ban két nyári tábort 
hirdettünk meg, melyekre az egyesületi 

tagokon kívül más is jöhetett. Célunk az 
volt, hogy a nyári szünetben ezzel is se-
gítsük a gyermekek felügyeletét, amíg a 
szüleik dolgoznak. Az idei, első táborban 
nem hagytuk a táncosokat unatkozni. 
Hétfőn alakítottuk ki a három csopor-
tot, akik a tábor ideje alatt minden este 
versenyeztek egymással. A három csa-
pat: „baby girls & 1 boy”, „múmiák és 
a Fáraó”, „emilió Familia”. A reggeleket 
a templom körüli futással kezdtük, majd 
egy óra bemelegítés következett a piac-
téren. Kis szusszanás után három külön-
böző helyszínen mozogtak a táncosok. 
patríciával erősítettek, Vanesszával és Vi-
kivel különböző koreográfiákat tanultak. 

ebédeltetés után csendes pihenő, vagy 
amit akartak: nem pihent a tollasütő, pat-
togtak a labdák, koptak a színes ceruzák. 
Délután bencével foglalkoztattuk őket. 
Az első nap zárásaként a terem kulcsát 
kellett megtalálnia a csapatoknak, ami 
kisebb-nagyobb sikerrel járt. második fel-
adatként hátratett kézzel kockacukorból 
kellett várat építeni. meg kell állapítani, 
hogy nagyon kreatívak a gyerekek. Az 
esti vacsira megérkezett irénke és Czini 
mami fánkja. nem vittünk haza egy da-
rabot sem. Kedd reggel már hangosabb 
volt a bemelegítés, fájdalomtól eltorzult 
arccal küzdötték végig az egy órát. Hosz-
szúnak érezték a délelőttöt, bár az ebéd 
utáni nyüzsgésből nem erre következtet-
tem. még egy nekifutás a délutánnak, az-
tán következhetett a játék. Kéz hátratesz, 
vízből a gumicukrot, majd lisztből a kek-
szet kellett kipecálni, csak a só hiányzott, 
és kenyeret is tudtunk volna sütni, annyi 
tésztás arcú gyerek rohangált az udvar-
ban, mire megérkezett a palacsinta. A hét 
közepét lazábbra hagytuk: a bemelegítés 
nem maradt el, aztán irány a könyvtár. 
Köszönjük a lehetőséget ica mamának, 
Áginak és minden könyvtári dolgozó-
nak, hogy vigyáztak rájuk ezen a napon. 
nagyon édes zoknikukacok, gyönyörű 
rajzok születtek. este pingpong labdát 
kellett pohárba dobálniuk. Úgy tűnt, ez az 
egyik legnehezebb feladat. A labdaszedők 
jobban elfáradtak, mint a csapatok, akik 
dobáltak. Hétvégére fordulva gondoltam, 

B e s t  s t r e e t  t e A m

A Bst táborozó gyerekei

TÁbOROzTuNK

teszi „a belső embered”, megérint, megdöb-
bent, felemel, felolvaszt, késztet. Krisztus még 
valóságosabbá lesz az életedben! 

És ebből a beteljesedésből semmi sem tud 
így kimozdítani annyira, hogy megrengesse 
életed alapját Krisztusban, vagy kiszakítson 
gyökerestől az éltető, szerető Krisztussal való 
kapcsolatból! A viharok, csapások, a saját 
bűneid, a külső igaz kritika vagy a hamis vá-
daskodások, és még az elbűvölő, megelége-
dést adó jó sem visz el tőle, még ha meg is 
viseli a „lombkoronád”, avagy az életed „épü-
letének homlokzatát” pál metaforája szerint 
fogalmazva. Az alap biztos marad. 

más leszel az emberek felé. nem leszel 
önző, önmagad körül forgó, büszke vagy 

önsajnáló, hanem megváltozol a felebarát és 
a közösség javára, bűneid megbánod, kész 
vagy bocsánatot kérni, és az isten iránti há-
lában teljes lesz az életed. Az elmélkedés, a 
csendesség hiányának is van jele az életed-
ben. ilyen a csak okoskodó, filozofálgató 
hívő, aki a kívánt keresztyén élet jellemzői-
ben nem változik, csak beszél róla mások 
felé való elvárásában. megállt a lelki növe-
kedésben!

A keresztyén elmélkedés össze van kap-
csolva a rendszeres hívő lelki életének többi 
gyakorlatával. pál megfogalmazásában ezt 
is látjuk: imádkozik, aláveti magát istennek, 
elmélkedésre hív, hogy az gyümölcsözzön 
a hívők közösségének javára, miközben a 

gyülekezet egyént formáló erejét is vallja 
(„meghajtom térdeimet a mi urunk Jézus 
Krisztusnak Atyja előtt”, „hatalmasan meg-
erősödjetek…, képesek legyetek felfogni…”, 
„minden szentekkel egybe”). LeLKi ÉLe-
tÜnK gyAKOrLAtA tehát: Olvasd a 
bibliát, hallgasd az igehirdetést, elmélkedj 
felette, és imádságban válaszolj istennek az 
igéjére és engedelmeskedj neki az élethiva-
tásod, életszerepeid szerint a mindennapok-
ban! És vonódj be a keresztyén gyülekezet 
közösségébe, mert isten így munkálja az Ő 
országát! Ámen (Fekete zoltán, református 
lelkész; Ha személyesen szeretne e témáról 
beszélgetni, jelezze. telefonhívás vagy sms: 
30/678-3410)                                        Fekete Zoltán
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A bse karatékái július végén és augusztus 
elején két edzőtáborban vettek részt. gyo-
maendrődön 20 fővel képviselte magát a 
csapat a magyar Wado szövetség tradici-
onális nyári táborában, melyen a szövetsé-
gi klubjaiból mintegy 80 fő jelent meg az 
egyhetes programon. A járványügyi hely-
zet sajnos keresztülhúzta mind a külföldi 
barátok, mind a nemzetközi nagymeste-
rek részvételét, de hazai klubok végül úgy 
döntöttek, hogy a tábor megrendezésre 
kerül a klubvezetők szakmai vezényletével. 
A döntés helyesnek bizonyult, mert rend-
kívül jó hangulatú egy hét volt, amelyik-
ben a napi reggeli futóedzés mellett egy 
délelőtti kétórás és egy koraesti másfél órás 
edzésprogram volt beiktatva. Az edzések 
között a pihenés mellett a strandolás és a 
baráti beszélgetések töltötték ki az időt, az 
esti órákban pedig a klubok összejöttek és 

sokszor éjszakába nyúló összejövetelek és 
közös főzések tarkították a programot.

A gyomai tábor után egyhetes pihenőt 
követően újból előkerültek a gí-k és a csapat 
mintegy 40 fővel bajára utazott, ahol már 
évek óta tartja utánpótlás és haladó övvizs-
ga táborát a bse Karate szakosztálya. Az 
edzések differenciáltan zajlottak kezdő-kö-
zéphaladó-haladó bontásban, rendszerint 
napi egy-két alkalommal a programokhoz 
igazodva. A karatékáknak lehetősége nyílt 
focizásra, röplapdázásra, számháborúra, 
bowlingozásra és céllövészetre. De utazós 
közösségi program is színesítette a hetet, 
mint a pécsi mozizás. A hét elmaradhatatlan 
erőpróbája volt a „fekete csütörtök” ame-
lyik egy kerékpározásból, futásból és kon-
dicionális-övvizsga anyagból állt, mintegy 
másfél-két órán keresztül minimális meg-
állással. A pénteki napon haladó övvizsgá-

val zárult a tábor, és elmondható, hogy az 
utóbbi idők egyik legszínvonalasabb tesztjét 
abszolválta a kilenc sikeres vizsgázó.

sikeres vizsgázók: 4. kyu (lila öv) izsák 
bence, Kékes gábor, elekes máté, péter 
boglárka, steigler bence 3. kyu (barna öv) 
győri Liána, Kiss bánk botond, bognár 
barna 2. kyu (barna öv) Kaszás maja

A nagyszerű táborokhoz sok segítőre volt 
szüksége a csapatnak. Köszönet azoknak 
a szülőknek, akik bizalmat szavaztak ne-
künk nyárra, és külön köszönet azoknak, 
akik segítettek a tábor lebonyolításában 
is. Köszönet rohmann péternek, aki évek 
óta megbízhatóan szállítja kerékpárjainkat 
helyszínről helyszínre, és nagy zsolt kara-
tés barátunknak, aki a pécsi buszköltséget 
magára vállalta. Végül köszönet az edzői 
team tagjainak, akik nélkül a szakmai sike-
rek nem valósulhatnának meg.               akoszu

k A r A t e

A víRuS SEm TuDTA KERESzTÜLHúzNI 
A SzÁmíTÁSOKAT

A sikeres vizsgázók a mesterrelA Bse gyomaendrődi táborozói

egy nap pihi után újra lelkesen érkez-
nek a táncosok. ezt a gondolatot fél óra 
alatt elvetettem. A reggeli futást már csak 
vánszorgásnak csúfoltam volna. büszke 
vagyok rájuk, nem adták fel, igaz, végig-
nyavalyogták a bemelegítést, de megcsi-
nálták, ahogy az egész napi programokon 
is részt vettek. talán az lelkesítette a kis 
csapatot, hogy délután freestyle versenyt 
rendeztünk. A legkisebbtől a legnagyob-
big vegyes jelentkezések voltak. minden 
résztvevő nagyon ügyes, nehéz is volt a 
zsűri döntése. Harmadik lett barabás Le-
vente, második: megyesi imola és az első: 
besszer bettina. ezek után még szaladgál-
hattak kicsit, az egyesület nevének betűit 
rejtettük el az ovi egész területén, amiket 

meg kellett keresniük. A kimerültség vé-
gére megérkezett Horváth János (stoli) a 
pizza szeletekkel, valamint stelcz barbi a 
rétesekkel. minden évben van egy esős 
napunk, ez idén is péntekre esett. Öröm 
és boldogág a gyerekek arcán, ugyanis a 
futás elmaradt. A bemelegítést viszont 
nem úszták meg, ahogy a koreográfiákat 
sem. Hiába énekelték a süss fel nap című 
nótát, az eső nem engedett. szalonnasütés 
helyett dinnye pusztításba kezdtek a gye-
rekek. mire minden táncosnak elkészült 
egy csillámtetkó, addigra Vörös Julcsi is 
megérkezett a táborzáró pólókkal. nem 
estünk kétségbe, két héttel később meg-
tartottuk a rendezvényünket. A táncosok 
megmutathatták szüleiknek, mit tanul-

tak, vagyis úgy fogalmaznék, hogy amire 
emlékeztek. ezután mindenki átvehette 
személyre szóló emléklapját. A sorverse-
nyek eredménye: harmadik helyen végzett 
az „emilió Familia”, második lett a „baby 
girls & 1 boy”, az első helyet a „múmiák 
és a Fáraó” szerezték meg. Csodás hetet 
töltöttünk együtt, remélem, mindenki el-
fáradt, de mégis jól érezte magát. Köszön-
jük simonné Ambrus Anitának a sütiket, 
gál miklósnak a kenyereket és a dinnyé-
ket, nyári edinának a kakaós csigát, erős 
gábornak a két hatalmas dinnyét, Hollósi 
zsuzsinak az ebédünk fuvarozását, a ste-
szA bt-nek a finom menüket, valamint 
minden szülőnek, akik önzetlenül hoztak 
bármit, amire épp szükségünk volt.     Eszti
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h e x A s A k k

2020. augusztus 8-án, bátaszéken találkoztak a hexasakk „öreg-
jei”. A találkozó apropója az volt, hogy 1980. augusztus 11-én, 
vagyis 40 évvel ezelőtt játszottam Londonban az első hivatalos 
hexasakk mérkőzésemet. Onnan számítjuk a hexasakk elterje-
dését magyarországon.

A baráti találkozóra egykori szövetségi vezetőket, a Hexasakk 
Híradó szerkesztőit és mai versenyszervezőket hívtam meg.

A fényképen balról jobbra: rudolf László, Csupor péter, 
Vámosi Albert, szűcs tamás, gados László, Kisimre istván és 
sziráki László. (Fotó: rudolf János.)                        Rudolf László

40 ÉvES A mAgyAR-
ORSzÁgI HExASAKK

Kedves Szülők!
Szeptemberi kezdéssel 

a bátaszéki Sport Egyesület 
Kosárlabda Szakosztálya 

edzéseket indít az általános 
iskola elsős tanulóinak!

KOSÁR KISISKOLÁSOKNAK
2020/2021

Jelentkezni lehet:
matejcsek-Lerch Évinél
a 06 20/966-6686-os 
telefonszámon.

TARTOZZ KÖZÉNK,
LÉGY TE IS 

KISOROSZLÁN!

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
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SZERE-
LEMISTEN

BÉKÉS ...;
KOMIKA

TRENÍROZ
ANGOL
VILÁGOS
SÖR

ZENÉBEN:
HEVESEN

SZÁL,
CÉRNA

TOLE-
RANCIA

JAVÍTÓ-
MŰHELY

PÉCSI VÁ-
ROSRÉSZ

SKICC

ZAMBIA I
SPORTJEL

ÁZSIAI TÓ

HÍRES
CSIPKE

ARCÉL!

LOVAT
VASAL

PÉCSI
EGYETEM

NÖVÉNYI
FŐZET

KÉNYEL-
MES GYA-
LOGLÁS
PORCIÓ

BELGA
AUTÓJEL
NYOMÁS-
EGYSÉG V.

FÉLBE!

VÉDEL-
MEZŐ

...
TURNER;
POPÉNE-
KESNŐ

VUK ELSŐ
ZSÁK-
MÁNYA

ARAB
FÉRFINÉV
BYE, BYE 
...; DAL

JAMAICAI
STÍLUS
APRÓ
VASÁRU

BÁLTEREM,
RÉGIESEN
URAM!,
ANGOLUL

PRÁGAI
TEMPLOM

TÖKMAG!

SZIK-
KADÓ

CSÁSZÁR-
MORZSA!

OKTÓ-
BERT
IDÉZŐ

ALUDT-
TEJ LEVE

A SUGÁR
JELE

JUHOK
SZÁLLÁSA
ÓDON
RÉSZLET!

... GRÓFJA;
ROSSINI
OPERÁJA
ÉJFÉL!

r e j t v é N y

előző havi helyes megfejtésünk: „senki ne merje bántani a medvét!”. Augusztusi nyertesünk: balázs zsuzsanna (bátaszék, pacsirta 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. szeptember 15. 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).
rejtvényünkben nagy László Dióverés című verséből idézünk



2020. szeptember 1.

Vásároljon a Piac téri 
DUNA halboltban Bátaszéken!

házAsságkÖtés

martos Józsefné Harkai Valéria  1946
istenes Károly 1928
buknicz Ferenc  1937
Weinhardt Antalné szabó ilona  1935

gyászhír

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 
ócsai barnabásné

szül. Kispál Judit mária
nagytiszteletű asszony

– aki 1984–1998 között odaadó munkájával építette és szépítette 
a bátaszéki református egyházközség mindennapjait, augusztus 
3-án, életének 68. évében elhunyt!

                             A gyászoló család

„itt volt ő nagy félelemben, 
De ott lészen csendességben, 
Örökkévaló örömben 
És hatalmas fényességben.” 

(415. Dicséret)

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

gyászhírek

születések

Kiss Dorián 07.31.
Deák szelina 08.01.
száraz mirjam Lorena 08.04.
mayer bálint 08.06.
mészáros máté 08.07.

Hollósi ede (bátaszék) – papp gerda (bátaszék)
ruff péter (bátaszék) – gelencsér Liána (mohács)
Farkas János (bátaszék) – Ötvös teréz (bátaszék)

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.


