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Harmincadik születésnapját ünnepli a 
Cikádor, Bátaszék város havilapja. A 
kétszemélyes szerkesztőség (Ócsai Krisz-
tina és Csötönyi László) nevében boldog 
születésnapot kívánunk neki! Fogadják 
szeretettel az alapító, Gergye Imre emlé-
kező gondolatait!

1990 őszét írtuk, túl a helyhatósági válasz-
tásokon. Werner Mihály polgármester úr 
átküldött nekem a Művelődési Központba 
egy reklámanyagot, amelyben a Székesfe-
hérvári Nyomda ajánlotta szolgáltatásait. 
Ebben – többek között – felsorolta a helyi 
újságot is, mint lehetőséget. Az árajánlat 
kedvezőnek látszott. 

Már évekkel korábban szerettem volna 
valami írott sajtót az itt lakók tájékozta-
tására, igaz, akkor elektronikus médiában 
gondolkodtam. Egy tanácsülésen fel is 
szólaltam, és kifejtettem, hogy a kábeltévé 
kialakítása, amikor a gázcsöveket fektet-
jük, csak minimális költséggel járna, és a 
hírek azonnal az érintettek képernyőjére 
kerülhetne. Az indítványomra nem érke-
zett reakció a döntéshozók köréből. Csu-
pán a meghívottak soraiban jelenlévő dr. 
Maróthy Géza találta jónak az ötletet. Ek-
kor még volt egy próbálkozásom, hogy a 
kultúrháztól a könyvtár kirakatáig lehes-
sen egy zárt lánc a betűújságunk számára 
(akkor kezdett ez a közlési forma elterjed-
ni), de támogató híján ez az ötlet is du-
gába dőlt. (Maradt viszont a Bátaszékről 
Elszármazottak Baráti Köre lapja, a Báta-
széki Napló, melyet 1988-ban indítottunk 
útjára. Eleinte csak a találkozók alkalmára, 
később évente jelent meg.) 

’90 őszét írjuk tehát, a rendszerváltás 
utáni első önkormányzati választást kö-
vetően gondoltam, itt az alkalom, hogy 

felkeressem dr. Tóth László jegyzőt, aki-
ben láttam a helyi lap megvalósításának 
lehetséges támogatóját. Korábban Puskás 
Imrével, frissen megválasztott helyi kép-
viselővel, „ifjú újságírónkkal” beszéltem, 
hogy lenne-e a felelős szerkesztő. Ő igent 
mondott. (Ekkor beszéltünk először ar-
ról is, hogy ismételtem fel kellene vetni a 
bátaszéki kábeltelevízió megvalósításának 
ötletét. Akkor már egyenes adásokban is 
gondolkodtunk.) Ahogy reméltem, a jegy-
ző úr is örült az ötletnek, és nem sokkal 
később már együtt ültünk Ócsai Barnabás 
református lelkész, képviselő autójában, 
amelyik Székesfehérvárra tartott. 1990 de-
cemberében bemutattuk a próbaszámot, 
és mondhatom, óriási sikert aratott. A 
címlap fejlécét Mayer Antal tanár úr ter-
vezte. Ezt követően aztán 700 példányban 
jelent meg, kéthetente, zöme előfizetők-
nek, köztük németországi olvasóknak. Az 
elkövetkezendő két évben – kis túlzással 
– nem született képviselőtestületi jegyző-
könyv, ahol ne esett volna szó a Cikádor 
újságról. Azt gondolom, a rendszervál-
tás fontos kelléke lett. Két évig mindenki 
javadalmazás nélkül dolgozott a lapnak, 
beleértve a szerkesztőket is. A Művelődési 
Központ személyi állományára, eszközeire 
épült a háttérbázisa. Munkatársai gépeltek, 
készítették a fotókat. 

Azt az időszakot írjuk, amikor átmenet 
nélkül változott a közigazgatás, közélet, 
és benne a kultúra is. A közigazgatásban 
járatlanok próbáltak megfelelni az átala-
kulás követelményeinek, és kialakítani az 
önkormányzatiság alappillérjeit. A közélet 
is hirtelen felerősödött. Bátaszéken jól mu-
tatja, hogy az egyesülési törvény adta lehe-
tőség után nemcsak a pártok száma válto-
zott, hanem pl. létrejött a „Bátaszék-ért” 
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Plébániatemplom előtti tér16:00 Felgyúlnak 

 a karácsonyfa fényei
Piac téri rendezvénysátor17:00 Forgatag a színpadon17:30 SWING KARÁCSONY a  DANIEL SPEER BRASS  előadásában

A Bátaszéki Gondozási Központ a felajánlott adományokat a krízishelyzetben lévő családjainak megsegítésére fordítja!
A belépés díjtalan!

KIRAKODÓVÁSÁR

FORRALT BOR

TEA

SÜTEMÉNY

ZSÍROS KENYÉR

A Bátaszéki Gondozási Központ 
krízishelyzetben lévő családjainak 

ZSÍROS KENYÉR
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A farsang ünnepe vízkereszt és hamvazó-

szerda napjai közé esik, és nemcsak szám-

talan különös népszokás, hanem rengeteg 

érdekes rigmus is született a nép ajkán eb-

ből a jeles alkalomból. 

A szokások és hiedelmek zömének 

szempontjából többnyire farsangvasárnap, 

farsanghétfő és húshagyókedd a legjelen-

tősebb. A záró három napot farsang far-

kának is nevezik. Ezek a felszabadult mó-

kázás, vagy ahogyan mondják, a fordított 

világ napjai. Ezt mutatják a zártkörű kocs-

mai asszonymulatságok, a farsangi paródi-

ák, a temetésparódiák és az álesküvők is.

A farsang bajor-osztrák jövevényszó, a 

vaschang-ból származik, és a tél befeje-

ződésére utal. Ennyiben a téli ünnepkör 

része, de már előre, a tavaszra utaló moz-

zanatok is megjelennek benne.

bátaszéken minden évben farsangi 

előadással búcsúztatjuk a telet, és nem 

lesz ez másképp ebben az esztendőben 

sem. Február 21-én (pénteken), 18 órától 

a hetényi csAvAr szÍnHáz lesz a ven-

dég a petőfi  sándor Művelődési Házban.  

Csokonai Vitéz Mihály Dorottya című 

művét az általuk már több helyen sikerrel 

bemutatott stílussal dolgozták fel, amelyik 

nagyon népszerű a diákság és a felnőtt kö-

zönség körében egyaránt. (Tavaly augusz-

tusban, Nagysallóban is láthatták az ott 

lévők a csapatot.) A játékstílus, az élő zene, 

az improvizáció és az interaktivitás stílus-

jegyeit ötvözi a Csavar. Pontos és részletes 

dramaturgiával fésülték át az egész művet, 

és azokat a szavakat, amelyek a mai kor 

emberének már nem érthetők, játékkal, 

magyarázattal vagy zenével tették azzá. 

így az egyetlen gátat, amelyik Csokonai és 

a mai kor embere közé rakódott az elmúlt 

200 év keze által, lebontották, ezzel bizo-

nyítva, hogy a magyar költészet nemcsak 

magasröptű gondolatok és fi lozófi ák fész-

ke, hanem a nagyszerű és utánozhatatlan 

magyar humor melegágya is. 

A bátaszéki búfelejtő előadás ingye-

nes, de a részvételi szándékot jelezni kell 

a művelődési házban személyesen, vagy a 

74/493-690-es telefonszámon. Sok vidám-

sággal várunk mindenkit! 
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bÚFElEjtés bátAszékEn

„Adja Isten, így szól, többször is, másszor is,

Hogy így megvídúljon közttünk a komor is;

Más egészségéért, a magunk hasznára,

Eresszük ezt a bort a többek útjára:

Adjon Isten sok pénzt, bort, búzát, pecsenyét:

Éltesse vármegyénk újj vejét és menyét:

Éljen a barátság közttünk s a szerelem;

Aki engem szeret, igyék egyet velem!”

A vendégek erre éljent kiáltanak,

A muzsikák pedig öröm-tust rántanak;

Tajtékzó poharát Carnevál kiissza,

S az urak prositot kiáltanak vissza...”

Csokonai V. Mihály: Dorottya (részlet)
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Meghitt karácsonyi  

ünnepeket,  és 

egészségben gazdag 

új évet kíván  

Bátaszék Város  

nevében

Közéleti Egyesület is dr. Hegedüs Gyula 
vezetésével. Egyik legnagyobb rendez-
vénye a településünket széleskörűen be-
mutató kiállítás volt. A község gazdasága 
is merőben átalakult pl. a Vázkerámia, a 
Foki, a Barneváll, a GAMSZÖV, vagy akár 
a MÁV kezdeti átalakulásával, vagy éppen 
megszűnésével. Változott a „civil” kultúra 
is. Pl. az addig a Művelődési Központ mű-
vészeti csoportjaként működő Pedagógus 
Kórus önállósult, létrehoztuk a „Bátaszéki 
Kálváriáért” Alapítványt, amely nyomán 
aztán három év múlva méltán lehettünk 
büszkék a felújított műemlékre az új stá-
cióival, benne Adorján Endre dombormű-
veivel. 

Itt jegyzem meg, hogy ekkor kaptam 
megbízást arra, hogy tárgyaljak a Bátaszék 
története című könyvsorozat előkészítésé-
ről is. 

Ekkor Maros János, volt Bátaszéki Bará-
ti Köri vezetőségi tagunk révén már tud-
tunk a Németországban előkészület alatt 
lévő Bátaszék kötetről, itt helyben mi is 
segítettünk az anyaggyűjtésben, és kér-
tem, csináljuk meg a magyar kiadványt. 
Így találkoztam a Levéltárban dr. dobos 
Gyula igazgatóval, Schubert Péter grafi-
kussal, Schöck Gyula fotóművésszel, és 
Kaczián János levéltárossal, a majdani ne-
gyedik kötet szerzőjével. Aztán hamarosan 
megszülettek a megbízási szerződések, és 
1992-ben megjelenhetett a négy kötetre 
tervezett sorozat első könyve. E kiragadott 
példákból is látszik, volt miről írnia a helyi 
újságnak.

Az eltelt 30 év hozott a lap számára is 
több hányatott időszakot. Kezdetben a fe-
lelős szerkesztők egymást váltották. Volt 
egy rövid időszak, amikor a felelős szer-
kesztővel együtt a címlap is megváltozott. 

1995-ben a kulturális bizottság külsős tagja 
voltam, amikor éppen gazda nélkül maradt 
a lap. Többek biztatására megpályáztam. 
Az első évben a kéziratok elkészítésében a 
polgármesteri hivataltól kaptam támoga-
tást azzal, hogy Monigl Józsefné Magdit, 
kérésemre bevonhattam a munkába. Ér-
dekesség, hogy a ma már polgármester dr. 
Bozsolik róbert úr volt a kijelölt összekötő 
informátorom a hivatalt érintő ügyekben. 

Az első ténykedésem volt, hogy visszavi-
gyem a nyomdai munkákat a Bajai Petőfi 
Nyomdába, és helyet keressek a „szerkesz-
tőségnek”. Ebben Csiki Béláné könyvtár-
vezető volt a támogatóm azzal, hogy egy 
kis helyiséget a rendelkezésemre bocsá-
tott. A berendezést is részben vállalkozá-
sok adták. A TSZ Nagy István elnök révén 
egy számítógépet vásárolt monitorral, így 
kialakult az önálló Cikádor szerkesztőség, 
cégtáblával a könyvtár falán.

Tartalmi változás volt, hogy korábban a 
nagyközségünkhöz tartozó településeit is 
bekapcsoltam, így regionális lapunk lett. 
Voltak, akik ennek a lépésnek nem örültek 
„mert ez a miénk” alapon. Én úgy ítéltem 
meg, hogy ez éppen Bátaszék központi 
szerepét, az egykori nagyközség tagközsé-
geinek az együttműködését erősíti.

1996 végére aztán létrejött a Média KHT. 
A Cikádor székhelye ismét a művelődési 
ház lett, felelős szerkesztője pedig Cser Il-
dikó. Adminisztrátora, fotósa, Székely Ica, 
aki nekem is segítőm volt.

Eddig követtem én az újság útját, és bíz-
tam benne, hogy nem szűnik meg, legfel-
jebb átalakul.

Köszönöm mindazoknak, akik bármi-
lyen formában a lap létrehozásában, mű-
ködtetésében, vagy éppen szerzőként a 
segítségemre voltak.                      Gergye Imre

dr. Bozsolik Róbert 
polgármester!

TeLepüLésI 
érTéKTár

Bátaszék sportja 2. kötet, és a Báta-
szék mozgóképi értékeinek bemutatá-
sa jövőre várhatók.

A nyári „lazább” időszak után szeptem-
bertől ismét újult erővel folytatódott a 
koronavírus járvány Magyarországon, 
ezért újabb korlátozó intézkedéseket 
vezetett be a kormány. dr. Bozsolik ró-
bert polgármesternek javasoltam, hogy 
két, őszre tervezett rendezvényünket 
halasszuk el jövőre: a Bátaszék sportja 
2. kötetének bemutatójáról, illetve Bá-
taszék mozgóképi értékei digitalizált 
változatának interneten történő meg-
jelenéséről van szó. Polgármester úr 
támogatta a javaslatomat, amivel elébe 
mentem az eseményeknek, hiszen most 
már semmilyen kulturális rendezvényt 
nem lehet megtartani.

Rudolf László
Vicze János Sport Közalapítvány

Települési Értéktár Bizottság
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A Magyar Kormány a 2020-as évet a nemze-
ti összetartozás évének nyilvánította. Ezen 
belül a bukovinai székelyek hazatérésének 
75. évfordulóját ünnepelték. Közel kétszáz 
év vándorlás, hanyatlás után 1945-ben ott-
honra leltek az ötödik hazában. (Mádéfalva, 
Moldva, Bukovina, Bácska, Magyarország)

Ezt a jeles évfordulót, mint minden bu-
kovinai székely, így a bátaszéki székelyek is 

méltóképpen – a Mádéfalvától-Báta-
székig című műsorukkal – szerették 
volna emlékezetessé tenni. A vírus 
okozta rendezvénytilalom miatt 
azonban az idén ez nem sikerül. Sok 
más eseménnyel együtt ezt is el kel-
lett halasztani, mint ebben az évben 
szinte minden tervezett programot. 

A lezárás miatt a karácsonyra ter-
vezett műsor is elmarad, 
így az újságon keresztül 
kíván Önöknek a Báta-
széki székelyek Baráti 
Körének vezetősége bé-
kés, áldott karácsonyi ünne-
peket, és boldog új esztendőt! 

december közepére elké-
szül a 2021-es Székely Naptár, 
amelyhez hozzájuthatnak a ve-
zetőségi tagoknál és a Molnár 
Optikában.

Birtokunkban van egy dr. Andrásfalvi 
Bertalan által írt levél, amelyikben a ha-
zatérés évfordulójával kapcsolatos gon-
dolatait osztja meg az olvasókkal. A nagy 
terjedelme miatt ezt a Bátaszéki Székelyek 
Baráti Körének facebook oldalán tesszük 
közé.                                                     Erős János

Megtisztelő feladatot  
kaptunk

Október 23-i ünnepi megemléke-
zésen a rendezvény biztosításában 
– forgalomirányítással – segítet-
tünk. Ezen a városi ünnepségen 
debütáltak díszruhás polgárőre-
ink, akik zászlótartóként a polgár-
mester javaslatára és kérésére vég-
zik ezentúl megtisztelő feladatukat 
a városi, állami rendezvényeinken.

Bátaszék – MTK meccs 
Kóbor Jánossal

Ismét feljutott a Magyar Kupa fő-
táblájára a bátaszéki labdarúgócsa-
pat. A sorsolásnak köszönhetően 
idén is NB1-es nagy múltú csa-
pattal, most az MTK-val kerültek párba. 
A fővárosi klub vendégszereplését kiemelt 
sporteseményként kezeltük, ezért nagy 
számú polgárőri segítséget nyújtottunk 
a forgalomirányításban, parkoltatásban, 
a vendégszurkolók navigálásában. Ezen 
felül extra figyelmet kellett szentelnünk 
a mérkőzés VIP vendégére, a kezdőrúgás 
elvégzőjére, Kóbor Jánosra is. Örömünkre 
szolgált, hogy Meky régi barátként üdvö-

zölte csapatunk tagjait, nem felejtve 2013 
augusztusát, amikor a templomunkban 
tartott főpróbájuk biztosítását végezhet-
tük, ezáltal személyes, jó kapcsolatba ke-
rülhettünk velük.

A mindennapokról
Kerékpár-adományozással segítettük 
Gyur gyik Ferencet, akinek ezeréves „drót-
szamarát” tulajdonították el az alsónyéki 

bolt elől. Egyesületünk egyik szolgálati ke-
rékpárját ajánlottuk fel azonnali segítségül. 

Kibővített elnökségi ülést tartottunk, 
ahol szóba került a szolgálat ellátásának 
tervezése a pandémiás időszak figyelembe 
vételével. Tervezési szakaszba került a jövő 
évi 30. születésnapunk megtartása is. Az 
újonnan bevezetett kijárási korlátozás elle-
nőrzésében, betartatásában veszünk részt. 
Lehetőség szerint minden éjszaka próbá-
lunk szolgálatot adni városunk területén, 
és tájékoztatni a lakosokat a szabályok be-
tartásának fontosságáról.                          FA

Köszönjük támogatóink egész éves 
segítségét, polgárőreinknek a sok-sok 
szolgálatban eltöltött órát!
ezúton szeretnénk mindenkinek bé-
kés, boldog karácsonyt, és eredmé-
nyekben gazdag boldog új esztendőt 
kívánni! Farkas András elnök

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 

rendHAGyÓ éveT zárunK

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

Polgárőreink díszegyenruhában

A Bukovinból hazatelepülőket szállító vonat begördült Kosnára

A madéfalvi székelyek vándorlása  
– rajzolta Szemenyei Pál 1984
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g Y E R E K o R v o S

A pandémia miatt online programokkal jelentkezünk. Aktuális programjaink:
•  Online életigen előadássorozat – minden csütörtökön zsiga Attila életmód-

tanácsadó 
 reggel 8:00 órakor a 13-18 éves korosztály, délelőtt 10:00 órakor az idősebb, 

18:00 órakor és 20:00 órakor a felnőtt lakosság számára élő előadások, majd 
felvételről ismételten megtekinthetők bármely alkalmas időpontban.

 Jelentkezés: eletigen.hu/szekszardiefi szöveget beírva a böngésző sávba. 
•  Online várandósfelkészítő – minden szerdán és csütörtökön 15:00 órakor.
 Jelentkezés: a Szekszárdi EFI facebook oldalán csatlakozni szükséges a Szek-

szárdi EFI Babaváró csoportjába, ill. facebook profil hiányában az efiszekszard@
tmkorhaz.hu email címen.

•  Online preKanga – kismamatorna – minden kedden 17:30 órakor.
 Jelentkezés az efiszekszard@tmkorhaz.hu email címen név, lakcím, telefonszám 

megadásával.
•  Online KangaMom – baba-mama torna – minden kedden 16:30 órakor.
 Jelentkezés az efiszekszard@tmkorhaz.hu email címen név, lakcím, telefonszám 

megadásával.

Elérhetőségünk: 
Tel.: 74/501-500- 787-es mellék; email: efiszekszard@tmkorhaz.hu 

Programjainkról részletesen tájékozódhat a Szekszárdi EFI facebook oldalán.

Mire ez a cikk megjelenik, változik a ví-
rushelyzet, és alakulnak a megszorító in-
tézkedések is. A vírus már mindenhol ott 
van, senki nem tudja, hogy mikor, mivel 
fertőződik. Kovács doktornő rendszeresen 
beszámol a felnőttek helyzetéről. Gyer-
mekgyógyászként (a doktornővel egyez-
tetve) arról tudok tájékoztatást adni, hogy 

sok az igazolt beteg, a kontakt, családokról 
van szó.

nagy jelentősége van a védekezésnek: 
maszk, távolságtartás, fertőtlenítés! 
Ilyen helyzetben még nem voltunk: ve-
gyük komolyan!

Az influenza elleni védőoltásnak azért 
(is) van jelentősége, mert senki sem tud-

ja, hogy ha mindkét vírus megtámadja a 
szervezetet, mi lesz belőle. Szerintem sem-
mi sem jó. Van még oltóanyagom, de nem 
tudjuk, hogy kapunk-e a későbbiekben is. 
Még decemberben elején is érdemes bead-
ni, ha igény van rá. Kérem, jelezzék!

Az eddigi tapasztalatok alapján a 
gyerekek enyhe tünetekkel „megússzák”, de 
veszélyt jelentenek az idős rokonokra (is).

Én azt tudnám tanácsolni, amit mi is 
betartunk a saját családomnál, hogy ez 
évben a karácsonyi ünnepeket csak on-
line tartsuk meg, hogy jövőre személyesen 
is tudjunk találkozni. Ugye mindenki azt 
szeretné, hogy ez így is legyen?

Ne legyen az, ami nyári időszakban, 
hogy mindenki ment, amerre látott, hiszen 
részben ennek is köszönhető a mostanra 
kialakult járványhelyzet.

vigyázzunk egymásra és a családunkra!                       
Dr. Omacht Erika gyermekorvos

v É R A d Á S E F I  S Z E K S Z Á R d

vérAdÓK 
nApJA

Az idei évben a rendeletek értelmében 
nem tarthattunk a városunkban véradó 
ünnepséget, azonban a sokszoros véradók 
elismerését most is megoldjuk. A véradó-
ink emléklapban, ajándékban részesültek, 
amelyet személyesen adtunk át a novem-
ber 27-i véradók napja alkalmából. 
Minden véradónak köszönjük, ha akár 
egyszer is karját nyújtotta 2020-ban, 
minden tiszteletünk ez alkalomból is 
az övék, a sokszoros véradóké, a HéT-
KÖznApI HŐsÖKé, akik egy véra-
dással akár három életet is megment-
hetnek.             Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára 

Kérés A szüLŐKHÖz

A szeKszárdI 
eGészséGFeJLeszTésI IrOdA HíreI

Koronavírus
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SZENT ISTVÁN NAPI 
PROGRAMOK 

AUGUSZTUS 20.
 08.30 ÜNNEPI SZENTMISE kenyérszenteléssel
  a római katolikus templomban
 09.45 REJTETT ÉRTÉKEINK címmel kiállítás
  a Bátaszéki Számvevőség épületében:
  dr. Hermann Egyed emlékszoba
  Nagy László honvédfelszerelés gyűjteménye
  a Bátaszéki Települési Értéktár Bizott ság munkája
  A kiállítást megnyitja: SÜ JÓ
 10.30 20 ÉVE VÁROS BÁTASZÉK – címmel 
  kiállítás a Keresztély Gyula Városi Könyvtárban

 A kiállítást megnyitja: C B

20 ÉVE VÁROS

A karácsony a kereszténység legjelentő-
sebb ünnepe. A középkorban leginkább 
a vallás irányította az ünnepet egészen a 
19. századig, addig a vallásból kialakított 
szokások határozták meg a karácsonyt. Az 
időpontja egybeesett a téli napfordulóval, 
gyakorlatilag a karácsony egyfajta lezárása 
volt az évnek.

Mivel a munka szünetelt, ezért a családi 
ünnepek és pihenés hónapja volt, hiszen 
az egyház tiltotta a munkát, persze ez alól 
mindig akadtak kivételek. A katolikus 
egyház eredetileg minden héten, szerdán, 
pénteken böjtöt, szombaton a hústól való 
tartózkodást rendelte el, és az adventi idő-
szakban tilos volt a zajos mulatság, tánc és 
a lakodalom.

Ezt a 21. században már nem követjük, 
és azt sem, hogy december 24-én, kará-
csony böjtjét betartsák az emberek Ma-
gyarországon. Száz éve karácsonykor hús 
szinte egyáltalán nem került az asztalra, 
a hal megengedett volt, de inkább hüve-
lyeseket, sült tököt fogyasztottak. Ezek-
nek mind szimbolikája volt. Száz éve még 
rendkívül fontos volt a hit, ami meghatá-
rozta a szokásokat, vele együtt a karácso-
nyi ünnepkört is.

Az egyik legismertebb karácsonnyal 
kapcsolatos hagyományunk az ünnepi 
vacsora. A régi vallásos szokások szerint 
a katolikusok 24-én éjfélkor vagy 25-én 
napközben misén vesznek részt és szen-

teste böjtölnek. A reformátusok 24-én 
istentiszteletre mennek, majd következő 
napon, Úrvacsorán vesznek részt. A nép-
hagyomány szerint december 25-én kö-
vetkezett a karácsonyi ebéd, vagy ünnepi 
vacsora. Összegyűlt a család, olykor a távo-
labbi rokonság is, hogy együtt fogyasszák 
el az asztalra helyezett ételeket.

Karácsonykor a dióevés szinte egész 
Magyarországon ismert volt, talán ezt a 
szokást még ma is tartja a legtöbb család. 
Az egészséges dió egészséget, a rossz dió 
betegséget jósolt. A hüvelyesek, sült tök, 
valamint a hal a következő év pénzbőségét 
jelentette. 

Volt olyan térség, ahol szokás volt, hogy 
az ünnepi asztalra mákos guba került. 

Ahogy haladunk előre az időben, úgy 
változnak a szokásaink, veszünk át ételeket 
más nemzetektől. A dánoktól például a sült 
kacsát honosítottuk meg ünnepi ételként, 
angolszász vidékről érkezett a pulyka, a 
töltött libanyak a franciák kedvenc kará-
csonyi étele. Ma a legtöbben halat esznek 
főfogásként, de az angolszász hagyomá-
nyokból eredően már pulyka is az asztalra 
kerül ünnepekkor. Ez köszönhető annak 
is, hogy egyre nyitottabbak vagyunk, egyre 
több információhoz jutunk a filmekből, el-
jutnak hozzánk más nemzetek karácsonyi 
szokásai is. A bejgli az osztrákoktól került 
hozzánk, a dió és mák töltelék pedig a bő-
séget és az egészséget szimbolizálja.

A kevésbé vallásos családoknál elsősor-
ban a szeretet és a családi együttlét ünne-
pévé vált a karácsony, így elterjedt szokássá 
vált az is, hogy az ünnep alkalmából meg-
ajándékozzák egymást. A magyaroknál a 
bensőséges családi együttlét napja 24-e, 
ám Nyugat-Európában 25-én találkozik a 
rokonság.

Magyarországon a karácsonyfa-állítás 
szokása a 19. század második felében jelent 
meg. Először az eredetileg német szárma-
zású lakosság körében volt népszerű, majd 
a városokban fokozatosan meghonosodott 
az ünnepi szokás. A mai magyar hagyo-
mány szerint a fát december 24-én állítják 
és vízkeresztig, január 6-ig áll.

Az egyik legismertebb, karácsonyhoz 
kötődő népszokás a betlehemezés, aminek 
csak Magyarországon belül, több táji típu-
sa alakult ki.

Az idei karácsony más lesz, mint az ed-
digi években, de a szeretet, a gondos-
kodás és az összetartozás érzése sok 
nehézségen átsegít. ebben a kialakult 
nehéz helyzetben is, kellemes ünnepi 
készülődést és meghitt, békés, boldog 
karácsony kívánnak a Gondozási Köz-
pont dolgozói. 

vigyázzanak magukra és egymásra! 
Ami a legfontosabb, mindenkinek na-

gyon jó egészséget kívánunk! 
Magyarné Fábián Éva családsegítő

gondoZÁSI  KÖZPonT

KAráCsOnyI szOKásOK 

„Hívogatóan nagymami szólít, 
bő lakomáink illata lebben. 
Angyali hárfák zengnek lágyan, 
közel a karácsony, jő szeretetben.”

Ara Rauch

A Gondozási Központ Nappali Intézmény 
valamennyi ellátottjának, önkénteseink-
nek, a minket segítő intézmények munka-
társainak, háziorvosoknak kívánunk egész-
ségben és szeretetben gazdag ünnepeket!

Hódi Katalin nappali intézmény  
intézményvezető
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d o R o T T Y Á S  h í R E K

Futball – nagyban játszanak
Kültéri sakkpályával bővült a Bátaszéki Ka-
nizsai dorottya Általános Iskola udvara. A 
készletet rudolf László ajánlotta fel hasz-
nálatra az oktatási intézménynek, a táblát 
pedig Molnár Minka, Takács rebeka, He-
gedűs zoltán Benjámin, Horák Merse és 
pankovics József 5. c osztályos tanuló fes-
tette fel Antal Tibor tanár úr vezetésével. 
Így a tanórákat követően lehetősége nyílik 
minden diáknak a logikai sport megisme-
résére, illetve játéktudásának fejlesztésére. 
További sporttal kapcsolatos jó hír, hogy 
az OTP Bozsik Programnak köszönhetően 
két új 2×1 méteres labdarúgókaput is kapott 
az iskola, amit azóta a legkisebbek edzésén 
használnak, de nagyobbaknak is jól jön ke-
resztjáték esetén.                                           AT

Asztalitenisz

2020. november 10-én rendeztük meg a 
már hagyománnyá váló Asztalitenisz Há-
zibajnokság IV. fordulóját a Bátaszéki Ka-
nizsai dorottya Általános Iskola és a II. 
Géza Gimnázium tanulóinak. Sajnos az 
előző tanév tavaszi fordulóját nem sikerült 
megtartani a járványügyi helyzet miatt, de 
a 2020/2021-es tanév őszi fordulóját már 
sikeresen le tudtuk bonyolítani. A verse-
nyen az általános iskola felső tagozatos 
diákjai, valamint a gimnazisták egyaránt 
összemérték erejüket. Sajnos a versenyen 
csak 30 fő vett részt. A tavalyi évhez ké-
pest a létszámbeli visszaesést a hiányzások 
mértékének növekedése okozta. remé-
nyeink szerint a versenyen való létszám 
emelkedni fog a következő félévben, főleg, 
ha a járványügyi helyzet ezt megengedi. A 

győztesek és helyezettek éremmel és okle-
véllel lettek jutalmazva. Az első helyezet-
tek külön díjazásban is részesültek. 

eredmények
Haladó egyéni kategória: Fiú: 1. Szabó 
Bence, 2. Patonai Imre, 3. Taksonyi Bá-
lint, 4. Patkó Zsombor. Haladó fiú páros: 
1. Patonai Imre-Lehelvári dániel, 2. Patkó 
Zsombor-Taksonyi Bálint, 3. Szabó Ben-
ce-Szabó Ákos. Amatőr egyéni kategória: 
Lány: 1. Máté Zsófia Anita, 2. Köbli Ágnes, 
3. Szilágyi Patrícia, 4. Tolnai Lilla Emma. 
Fiú: 1. Appl Ákos, 2. Szabó Ákos, 3. Szil-
ágyi Szabolcs, 4. Haraszti Viktor. Amatőr 
fiú páros: 1. Szilágyi Szabolcs-Süli Alex, 2. 
Adorján Máté-Süli Áron, 3. Haraszti Vik-
tor-Gál Balázs, 4. Bö röcz Ákos-Folland 
Ábel. Amatőr lány páros: 1. Mizsei Viktó-
ria-Máté Zsófai Anita, 2. Köbli Ágnes-Szil-
ágyi Patrícia, 3. Tóth Alexandra-Egri Lívia, 
4. Takács rebeka-Jasper Kitti                    BTI

rajz – 50. Jubileumi Tolna 
Megyei Gyermekrajz pályázat

A Babits Mihály Kulturális Központ min-
den évben tavasszal hirdette meg a megyei 
gyermekrajz-pályázatot, de a vírushelyzet 
miatt idén ez őszre tolódott.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 
2020/2021. tanévben először nyílik lehe-
tőség arra, hogy a 12. életévüket betöltött, 
és az általános iskola VII. osztályát (7. év-
folyamát) szeptemberben kezdő leányok 
mellett a fiúk is önkéntes HPV elleni vé-
dőoltásban részesülhettek az oktatási 
intézményben szervezett oltások so-
rán. Mivel a HPV okozta rákmegelő-
ző állapotok és rákos megbetegedések 
nem kizárólag a leányoknál/nőknél 
fordulnak elő, fontos, hogy a fiúknak/
férfiaknak is biztosítsunk lehetőséget a 
védettség elérésére.

A védőoltás a GArdASIL 9 vakciná-
val történik, amely a fent említett krité-
riumoknak megfelelő fiúk számára té-

rítésmentes. Az oltóanyag a humán papil-
lomavírus 9 típusa (6-os, 11-es, 16-os, 18-
as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as) által 
okozott betegségek ellen nyújt védelmet, 
például a végbélnyílást érintő rákmegelőző 
elváltozások és rosszindulatú daganatok, 

továbbá specifikus HPV típusok által oko-
zott genitalis szemölcsök. 

A védettséghez két alkalommal, hat hó-
napos időközzel beadott védőoltásra van 
szükség. 

A védőoltás kockázata minimális, a beadá-
sát követően csak nagyon ritkán fordulnak 
elő kellemetlen tünetek. Mellékhatásként az 
oltás helyén fájdalom, bőrpír vagy duzzanat, 
esetenként láz, fejfájás, izomfájdalom, fára-
dékonyság jelentkezhet. Ezek a tünetek is 
általában enyhék és gyorsan elmúlnak.

Amennyiben kérdése van, kérjük, for-
duljon bizalommal háziorvosához/házi 
gyermekorvosához, védőnőjéhez!

Gondozási Központ Védőnői Szolgálat – 
tel.: 74/492-258              Vitéz Hajnalka védőnő

TáJéKOzTATás A HuMán pApILLOMAvírus 
(Hpv) eLLenI TéríTésMenTes védŐOLTásrÓL

v É d ô n ô I  S Z o L g Á L A T
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 A kiállítást megnyitja: C B

20 ÉVE VÁROSA versenyre Tolna megye 16 általános 
iskolájából 286 rajz érkezett. 

A zsűri – Kovács Ferenc festőművész és 
Adorjáni Endre szobrászművész – értéke-
lése alapján az általános iskolánkból díja-
zásban részesült: Bihari Jázmin Mia (2. a), 
Fábián Lilla (3. b), Aradi zalán ágoston 
(5. a), Gál dániel (5. b). A zsűri elnökének 
kiemelt különdíját kapta: Horváth szilvia 
(3. b) és sárközi eugénia (7. b) 

Kiállításon munkájukkal a következő 
tanulók szerepelnek még: Sallai regina (3. 
c), Wolf Hanna (3. b), Szabó Barnabás (5. 
b), Verhás Kata (5. b), Pusztai Liliana (5. 
b), Hegyesi Norbert (7. o.), és Kósa réka 
(9. o.). Mindannyiuknak köszönhető, 

hogy négy másik iskola mellett iskolánk 
csoportos jutalomban részesült. 

Az előző évek kiállítása a kulturális köz-
pont Márványtermében volt, idén a jubi-
leumi évnek tisztelegve a gyermekmun-
káknak a Művészetek Háza adott otthont. 
A szervezők a kiállítást kiegészítették az 50 
évet felölelő dokumentumokkal, fényké-
pekkel. Külön öröm, hogy a kiállítást rek-
lámozó plakáton Gál dániel munkájának 
egy részlete szerepel, és a zsűrizésről készült 
videó nyitóképén is iskolánk tanulójának, 
Horváth Szilviának az alkotása látható. 

Sajnos november 10-től – a vészhelyzet 
miatt – a kiállítást bezárták. A zsűrizésről 
és a díjazott munkákról készült kisfilm is a 
Babits Mihály Kulturális Központ facebook 
oldalán tekinthető meg. Az újság megjele-
nésekkor már valószínűleg a kiállítás teljes 
anyagát bemutató videó is megnézhető lesz.

Mi leszek, ha nagy leszek?
A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
ezzel a címmel írt ki rajzpályázatot. A rend-
kívül sok beérkező pályamunka közül három 
alsós és három felsős tanulót díjaztak. III. 
helyezést ért el Felkert Lara, 3. b. osztályos 
tanulónk. Gratulálunk a gyerekeknek!       BE

Mesemondók
Mesemondó találkozóra érkezett húsz álta-
lános iskolás november közepén az iskolánk 

könyvtárába. Sokan közülük évente visz-
szatérő mesemondók, de örömmel láttuk 
az először részt vevőket is. A hagyománnyá 
vált programra, amelyet a szeptember 30-i 
magyar népmese napján hirdettek ki, szaba-
don választott nép- és műmesékkel készül-
tek a versenyzők. Minden évben más és más 
művekkel ismerkedhet meg a hallgatóság. A 
zsűri feladatát idén az iskola pedagógusai lát-
ták el (Balog Mónika, Katona Ildikó, Mészá-
ros István, Pestiné Kunos Boglárka). A zsűri 
a legbátrabb és legügyesebb mesemondók-
nak rangos címeket adományoztak. 

Az alsó tagozatosok közül a követke-
zők kaptak elismerő címeket: Hercegnő: 
Fülöp Adél (2. b), Aradi Luca (3. b). Or-
szágbíró: Buzás Attila (2. a), Janács Árpád 
(3. b). Nádor: Lampek Zétény (2. b). Kan-
cellár: Mátyás Míra (2. b). Udvarhölgy: 
Szentpál Zoé (1. b), dóczi Lili (1. c), Fá-
bián Lilla, Loska Leila (3. b), Lovescher 
Emese, Sallai regina (3. c)

A felső tagozatosok fokozatokat érde-
meltek ki: Arany: Molnár Pál, Szászvári 
Márton (8. c). Ezüst: Pomsár Anna (5. b), 
Szarkali Fanni, Varga Ivett (6. a), Kádár 
Zoé (7. b). Bronz: dénes-dombi ravand, 
Lovrity Gréta (6. a)

Útravalóul hasznos tanácsokat kaptak a 
mesemondók. Visszavárjuk őket jövőre is, 
addig is töltsék meg újabb mesékkel a me-
setarisznyájukat.                                           DJ

A koronavírus-járvány miatt kialakult 
helyzet ismételten szükségessé tette a tan-
termen kívüli oktatás bevezetését a gim-
náziumokban is. Ez azt jelenti, hogy 2020. 
november 11-től, szerdától megszűnt a 
tantermi oktatási forma (kivétel a 7-8. év-
folyam), és online történik az oktatás, a 
tantervi követelmények elsajátítása a gyer-
mekek részéről. Nagy felelősséget ró ez pe-
dagógusra, diákra, szülőre egyaránt.

Természetesen az intézmény ehhez min-
den segítséget próbál megadni, de a gye-
rekeknek is nagyon komolyan kell venni-
ük a kialakult helyzetet, s azt, hogy ezen 
körülmények között is az ő legfontosabb 
feladatuk a tanulás. November 11-12-13-
ai napokon megtörtént az online oktatásra 
való felkészülés. Ezeken a napokon a szak-
tanárok felvették a kapcsolatot a diákok-
kal online módon, ill. a korábban kiadott 

feladatokat kellett teljesíteniük. Novem-
ber 16-tól, hétfőtől pedig élesben folyik a 
munkavégzés.

A kapcsolattartásunk hivatalos formája 
az E-KrÉTA felület. Itt láthatják a megtar-
tott óra témáját, s a kiosztott házi felada-
tokat, valamint az iskolai üzeneteket. Így 
a szülők is ellenőrizhetik a tananyagban 
történő előrehaladás menetét. Az online 
órákat a TEAMS programon keresztül 
tartjuk, ez lehetőséget ad a közvetlen kap-
csolattartásra, kommunikációra. Ezekre az 
órákra a gyermeknek kötelező bejelent-
kezni. Amennyiben ezt nem teszi meg, az 
órája igazolatlan, s fegyelmi büntetést von 
maga után. 

A tanórákat az órarend szerint tartjuk, 
így mindenki pontosan tudja, hogy kivel 
mikor lesz órája.

A vírushelyzet a lényegen nem változtat, 

a legfontosabb feladat a tanulás. Minden-
kinek tisztában kell lennie azzal, hogy az 
online oktatás nem szünet, a munkát vé-
geznie kell mindenkinek, az órákba be kell 
kapcsolódni, a kiadott feladatokat meg kell 
oldani és vissza kell küldeni, a számonké-
résen meg kell felelni. Ez az eredményes 
munka előfeltétele. 

A megváltozott körülmények ellenére 
is szép számmal adtak számot tudásukról 
a 11. és a 12. évfolyamos tanulók közül 
az őszi érettségi vizsgákon. Emelt szinten 
angol nyelvből 6, német nyelvből pedig 
13 diák vizsgázott. A középszintű szóbeli 
vizsgákra november 23-án kerül sor. Ek-
kor 38 tanuló vizsgázik informatikából, 
német és angol nyelvből.

Mindenkinek eredményes munkát kívá-
nunk a megváltozott viszonyok között is!

Prantner Béla

g É Z A - h í R A d ó

A JárványHeLyzeT úJABB FeLAdATOKAT AdOTT IsKOLánKnAK



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

8

SZENT ISTVÁN NAPI 
PROGRAMOK 

AUGUSZTUS 20.
 08.30 ÜNNEPI SZENTMISE kenyérszenteléssel
  a római katolikus templomban
 09.45 REJTETT ÉRTÉKEINK címmel kiállítás
  a Bátaszéki Számvevőség épületében:
  dr. Hermann Egyed emlékszoba
  Nagy László honvédfelszerelés gyűjteménye
  a Bátaszéki Települési Értéktár Bizott ság munkája
  A kiállítást megnyitja: SÜ JÓ
 10.30 20 ÉVE VÁROS BÁTASZÉK – címmel 
  kiállítás a Keresztély Gyula Városi Könyvtárban

 A kiállítást megnyitja: C B

20 ÉVE VÁROS

2020. dECEMBEr X.
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1945 májusában a háború okozta kény-
szerszünet után ismét beindult Bátaszéken 
a sportélet: hét sportért lelkesedő báta-
széki: Till Lőrinc, Hermann György, Ver-
segi Ferenc, Kalász János, Bittner József, 
Schwartz Bálint, Schwartz János mega-
lapította a Bátaszéki Vasutas Sport Egye-
sületet, a BVSE-t. A korabeli beszámolók 
szerint mindössze két pár futballcipő, há-
rom futballmez és egy elhanyagolt, hasz-
nálhatatlan pálya volt minden, amivel az új 
egyesület működését megkezdhette. Idő-
közben megalakult a vasutas sportegye-
sületeket összefogó országos szervezet, a 
Vasutas Sport Központ is, amelynek „célja, 
hogy a múlttal ellentétben, ne csak Buda-
pest és még néhány kivételes város, hanem 
minden magyar város és érdemes község 
is hozzájusson nemzetközi attrakciókhoz, 
megismerje a labdarúgás igazi szépségét és 
tanuljon, fejlődjék. Ez vasutas szempontból, 
de országos szempontból is roppant fontos.” 
(Képes Sportlap, 1947. január 7.)

Ilyen „nemzetközi attrakció” volt a szin-
tén vasutas-egyesületnek számító bécsi 
Admira focicsapatának 1946 decemberi 
magyarországi turnéja. (A bécsi Sportklub 
Admira 1905-ben két futballklub egye-
sülésével jött létre. A csapat aranykora az 
1920-as, 1930-as évekre tehető, amikor 7 
bajnoki és 3 kupagyőztesi címet szereztek 
meg. A háború után nagyon hullámzó tel-
jesítményt mutattak: volt, hogy a harma-
dosztályig csúsztak vissza, majd 1966-ban 
újból megnyerték mind az osztrák bajnok-
ságot, mind a kupát. 2011 óta FC Admira 
Wacker Mödling néven ismét az osztrák 
elsőosztályban játszanak, igaz, jelenleg an-
nak utolsó előtti helyén állnak…)

Az Admira turnéjának első állomása 
Pécs volt, ahol 1946. december 22-én a 
pécsi vasutas-csapattal, a PVSK-val ját-
szottak; a mérkőzés 3:2-es félidő után 
4:4-es döntetlennel végződött. Az osztrák 
focisták másnap, december 23-án érkeztek 
Bátaszékre, ahol családoknál lettek elszál-
lásolva. Mivel a mérkőzésre csak december 
26-án került sor, így a sportoló vendégek 
a karácsonyt is vendéglátóik családjaival 
töltötték. A meccs napján, 1946. decem-

ber 26-án reggelre 15 cm friss hó esett, 
így a nap első feladata a bátaszéki futball-
rajongók számára a pálya megtisztítása 
volt. Magáról a mérkőzésről álljon itt a 
Népsport korabeli tudósítása:

„Csak küzdelem után győzött az Admira 
Bátaszéken

Admira – BVSE 4:2 (1:2), Bátaszék, 1000 
néző. Vez.: Páldi

Admira: Bachmann – Schilling, Kovanz 
– Schramm, Klatzl, Gieser – Orth, Probst, 
Dampier, Habitzl, Mayerhoffer.

BVSE: Nyiri –Wincsákovics, Keresztes – 
Molnár, Aradi, Tassi – Szabó K., Csécs, Sár-
közi, Schmidt, Kalász.

Az első tíz percben tapogatódzó játék fo-
lyik, az Admira kissé fölényesen, a BVSE lel-
kesen játszik. A 16. percben Csécs átadását 
Kalász egyből rászúrja, Bachmann kiöklözi 
a labdát és Sárközi közelről bevágja. 0:1

A 20. percben az Admira balszárnya tá-
mad és Habitzl egyenlít 1:1.

A 34. percben egy előrevágott labdával 
Szabó megugrik és a 11-es pont tájáról a ki-
futó kapus mellett a balsarokba lő. 1:2.

A félidő utolsó eseménye Habitzl fölélövé-
se a 43. percben. 

Szünet után a BVSE-ben Wincsákovics 
helyett Bitner játszik. Az Admira erősen 
szorongat. A 20. percben Mayerhoffer nagy 
helyzetben 5 méterről emberbe lő.

A 22. percben Klatzl 25 méteres sza-
badrúgásból egyenlít. 2:2. Egy perc múlva 
Dampier egyéni játék után megszerzi a ve-
zetést. 3:2.

A 38. percben Mayerhoffer az alapvo-
nalról ad be, a labda a léc tetejéről vágódik 
kapu fölé. A 31. percben Mayerhoffer kö-
zelről mellé lő. Az Admira lefékez, feljön 
a BVSE is és csatárai egymásután három 
nagy helyzetet hagynak ki.

A 44. percben Habitzl eredményes 4:2
(…)
BÍRÁLAT:
A hótól megtisztított pályán az Admira 

gurigázó játéka jól érvényesült. Az első fé-
lidőben a BVSE lelkes játékával megérde-
melte a vezetést. Szünet után az Admira 
jobb erőnlétével átvette a játék irányítását 
és rászolgált a kétgólos győzelemre.

Az Admirából a nagytechnikájú Gi-
eser emelkedett ki. Kívüle Mayerhoffer, 
Schramm, Bachmann és Habitzl volt jó. 
A BVSE legjobbja Aradi volt, aki biztosan 
verte vissza az osztrákok támadásait. Lelkes 
játékáért az egész csapat dicséretet érdemel.” 
(Népsport, 1946. december 29.)

(Az akkor 21 éves ifjú csatár, Szabó, aki 
a Bátaszék második gólját lőtte, nem más, 
mint a későbbi bátaszéki orvos, dr. Szabó 
Károly.)

Az Admira turnéjának következő állo-
másai Szekszárd és Baja voltak: decem-
ber 29-én, Szekszárdon a Törekvés ellen 
játszottak és győztek 7:2-re, majd 1947. 
január 1-jén Baján, az ottani MÁV SE-t 
győzték le 11:1-re. Az Admira játékosai 
ezen idő alatt mindvégig Bátaszéken lak-
tak, innen „rándultak át” mérkőzéseik 
helyszínére.

Azt tehát most már tudjuk, kik voltak a 
címben szereplő osztrák vasutas-sporto-
lók, de mi köze volt hozzájuk a szerencsét-
len bátai jószágnak? 1946 végén még akko-
ra volt az élelmiszerhiány, hogy az Admira 
a turné ellentételezéseként nem pénzt, 
hanem élelmiszert – lisztet, zsírt, füstölt 
húsfélét – kért. (A Szabad Nép nem kevés 
„jóindulattal” éppen ezért „kalória-por-
tyaként” tudósított a turnéról…) További 
részleteket egy Till Lőrinccel, a csapat in-
tézőjével készült későbbi interjúból tudha-
tunk meg:

„– És honnan szerezték a zsírt a bécsi-
eknek?

„– Mi ügyesen megoldottuk: Bátán vá-
sároltunk egy három mázsa feletti hízót. 
Ezt levágtuk, lett vagy 120 kiló zsírja, ezt 
kapták a bécsiek. A húsból közös vacsorát 
rendeztünk, melyre a szurkolókat is meg-
hívtuk. Az így beszedett pénzből fizettük ki 
a hízó árát. Persze egyéb bevételünk is volt, 
hisz közel nyolcszáz jegyet adtunk el elővé-
telben.” (Tolna Megyei Népújság, 1977. de-
cember 25.)

Az Admirának tehát „zsíros” bevétele 
származott a turnéból, azt mégsem mond-
hatjuk, hogy a mérkőzések előre „lezsíro-
zottak” lettek volna – de elég is az olcsó 
szóviccekből… 

m ú LT - I d ô

A BáTAI dIsznÓ szOMOrú eseTe  
A BéCsI vAsuTAsOKKAL
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20 ÉVE VÁROSAz Admira még be sem fejezte magyar-
országi „portyáját”, amikor már megér-
kezett az országba a Bátaszék következő 
nemzetközi ellenfele, az Fd Zagreb. (Az 
Fd Zagreb 1946 őszén több kisebb egye-
sület összevonásával jött létre, nevét 1950-
ben NK Zagreb-re változtatták. 2002-ben 
még horvát bajnok lett a csapat, azóta vi-
szont folyamatosan csúszik vissza, jelenleg 
a horvát negyedosztályban játszik.) Az 
akkor még jugoszláv csapat első mérkő-

zését szintén a Pécsi VSK ellen vívta 1946. 
december 29-én, majd 1947. január 1-jén 
következett a bátaszéki összecsapás.

Egy helyi vélemény szerint az „újév nap-
ján játszott nemzetközi mérkőzésünkön az 
FD Zagreb csapatától 8 : 4-re kikaptunk 
ugyan, de ebben oroszlánrésze van a játék-
vezetőnek, aki 5:4 állásban teljesen indoko-
latlanul tizenegyest ítélt ellenünk.” (Képes 
Sportlap, 1947. március 18.) Az Fd Zagreb 
esetleges további mérkőzéseiről, a „portya” 

további állomásairól nem találtam infor-
mációt, de az biztos, hogy a jugoszláv csa-
pat mérkőzését-mérkőzéseit nem kísérte 
akkora érdeklődés a sajtó részéről, mint az 
Admira „portyáját”.                        Regenspurger

* * *

Amennyiben írásaimmal kapcsolatban 
bármi megjegyzése, kiegészítése lenne, 
erre a címre várom elektronikus levelét: 
regenspurger@freemail.hu 

Az Admira – Bátaszék mérkőzés előtt készült felvétel. 
Álló sor balról jobbra: Földes László vezetőségi tag, Téglás Imre vezetőségi tag, Kowanz (Admira), Till Lőrinc intéző, Nyíri János (BVSE), Kamarás Ferenc 
szakosztályvezető, Csécs Mihály (BVSE), Glaser (Admira), Molnár Gábor (BVSE), Kántor Jenő sportköri elnökhelyettes, Probst (Admira), Drégely József 

vezetőségi tag, Keresztes András (BVSE), Schramm (Admira), Dampier (Admira), Schmiedt György (BVSE), Aradi György (előre hajolva) (BVSE), Gieser 
(Admira), dr. Szentlőrinczy Géza orvos, Varga István pártolótag, Páldi Ede játékvezető. 

Alsó sor: Szabó Károly (BVSE), Taschelmayer János (BVSE), Mayerhoffer (Admira), Kalász János (BVSE), Sárközi Ferenc (BVSE), Klotzl (Admira), 
Bachmann (Admira), Habitzl (Admira), Wincsákovics Antal (BVSE), Orth (Admira)

Babits Mihály:
Karácsonyi ének

 
Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.
 
Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-ür szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?

 Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyult… 
Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kiről zengjük, hogy megszületett! 
Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.

Békés, boldog ünnepeket, és egészségben gazdag új esztendőt 
kíván a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.!
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Talán, mert sokan vágyunk egy ökolo-
gikusabb, tisztább, fenntarthatóbb életre 
vagy vágyunk a hasonló gondolkodású 
emberek társaságára, közösségre vagy egy-
szerűen csak jó példát látva el szeretnénk 
tanulni egymástól a dolgok mikéntjét. de 
sorolhatnánk magyarázatként a járvány-
helyzet idején a részleges önellátás által 
nyújtott biztonságérzetet vagy a könyv-
tárunk által a permakultúra klub találko-
zókhoz biztosított remek helyszínt, ahol a 
szükséges technika a rendelkezésünkre áll. 
Mindezek és a permakultúra szellemiségé-
re nyitott emberek együtt alkotják a titkát 
és a magját a csoportunknak. ráadásul 
„zöld”-nek lenni manapság trendi. de mi 
nem divatból tesszük a dolgunkat, hanem 
elkötelezettségből. Sőt, mondhatnánk azt 
is, csak az egyszerű paraszti ész által dik-
tált dolgokat követjük, ez azonban nem 
fedné le a valóságot, mert a permakultúra 
egy nagyon is tudatos tervezési rendszer, 
amit tanulni kell.

Az idén elvégeztem a dPC-t (Permacul-
ture designer Course), azaz a Permakul-
túra tervező képzést. A friss oklevéllel a 
zsebünkben nemrég többen részt vettünk 
egy társunk családi házas telkének perma-
kultúrás közösségi tervezésén Balatonal-
mádiban, amit valószínűleg online fogunk 
befejezni. Hihetetlen, ahogy a tudás hatvá-
nyozódik, ha közösen tervezünk.

A havi 1-2 kertlátogatásunk is lényegileg 
a tudásmegosztásról és a kölcsönös segít-
ségnyújtásról szól. Az elmúlt hónapban 
négy bátaszéki kertben is jártunk. 

Lerch Béla több évtizedes, immár bio-
kertjében csak ámultunk a gyönyörűség-
től, valamint a precíz és praktikus megol-
dásoktól. 

Szűcs Évi kertjében pár perc alatt lemul-
csoztunk az odakészített anyagokból 2m2 

területet. A kicsit gyomos talajra natúr kar-
tont fektettünk, arra 3-4cm nagyon szalmás 
trágyát, majd 8-10cm lédús trágyát, végül 
takartuk 8-10cm szalmával. Így 20-25cm-
es takaró réteg keletkezett a talajon, amibe 
tavasszal már vetni, ültetni lehet.

Nálam az Örök Zöld Kertben nem sok 
minden történik, leszámítva azt, hogy min-

den héten többször friss salátát, retket, spe-
nótot és egyebeket eszünk a kertből. Most 
is szépen zöldell a kert, igyekszem minél 
több áttelelő növényt vetni, duggatni és az 
érzékenyebbeket, pl. a sárgarépát jó erősen 
falevéllel bemulcsozni. Főzéshez a legtöbb 
zöldségfélét frissen a kertből szedem egész 
télen, a fagyasztóra alig van szükségem. 
Miket takarítok be télen a kertből? Sóskát, 
spenótot, retket, salátát, mángoldot, petre-
zselymet, sárgarépát, vöröshagymát, fok-

hagymát, pasztinákot, zellert, rukkolát, fod-
ros kelt, repcét, fehér mustárt, kelkáposztát, 
karalábét, póréhagymát, téli sarjadékhagy-
mát, tarlórépát egy-két gyógynövényt és a 
baromfiknak is némi zöldet.

Nem túlzok, ha azt mondom, hogy pár 
hét kivételével egész télen lehet valamit a 
kertben tevékenykedni és betakarítani. 
Nagyon szerencsés klímánk van, értéke-
lem! A Facebookon többet is olvashattok: 
Anikó Takácsné K                                     TKA

ÖRÖK ZÖLd KER T

MIérT HÓdíT A perMAKuLTúrA  
eGy OLyAn KIsvárOsBAn, MInT BáTAszéK?

AnnA BársonykA

Ne törje a fejét a 
karácsoNyi ajáNdékoN! 
Anna Bársonyka termékekből 
ajándék csomagok és ötletek várják 
a Bátaszéki turisztikai központ 
üzletében a Budai u. 4-ben, valamint 
keresse termékeinket az anna Labor 
Facebook oldalán, a www.annalabor.hu 
weboldalon, vagy érdeklődjön  
a 30/412 7012 telefonszámon!

Úgy szép a karácsony, ha künn havazik,
bent a lelkekben békesség lakozik.
Bensőség teljes, ha együtt lehetünk, 
s ha eggyé válik minden örömünk.

Úgy szép a hó, ha napfény csillog rajta,
az ünnep úgy, ha szeretet áthatja.
Még szebb lesz akkor, ha megosztjuk mással,
hisz tetézi azt Istenünk áldással.

Úgy szép az éj, ha csillagok ragyognak,
szép, ha fénye van az ünnepnapoknak.
E pár soros vers fényes csillag legyen,
házakba boldog ünnepeket vigyen.

Czebe Jánosné  
Kajtor Margit: úgy szép

v E R S E L ô

Kertlátogatáson
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KuTYATÁRS

Kutyatulajdonosok számára az advent idő-
szaka és a karácsony igazi kihívás, különö-
sen, ha az állat nagyon fiatal és kíváncsi. 
Ilyenkor az ebek szokásos rutinjuk meg-
zavarása miatt stressznek vannak kitéve. 
A vendégjárás alkalmával biztosítsunk egy 
nyugodt zugot, ahová visszavonulhatnak.

Fontos, hogy még az ünnepek előtt 
nézzünk utána az állatorvos vagy ügyelet 
telefonszámának, hogy ne akkor kelljen 
keresgélni, amikor szükség van rá! 

A gyertyákkal díszített adventi koszorút 
ne tegyük a kutya számára elérhető helyre, az 
tüzet és égési sérüléseket is okozhat. A leg-
jobb megoldás lehet a ledégők alkalmazása.

Gondoskodjunk a karácsonyfa stabil 
és biztonságos felállításáról, esetleg ki is 
köthetjük a falhoz, ha van lehetőség, ak-
kor egy asztalra is felhelyezhetjük. Az alsó 
ágakat hagyjuk szabadon vagy csak papír-
ból, fából készült dekoráció kerüljön rá. 
Amennyiben a talpban lévő víz elérhető 
a kutya számára, azt fedjük le, hogy ne 
tudjon inni belőle, mert az állatra károsan 
ható anyagok oldódhatnak ki.

Az édességeket tároljuk zárható doboz-
ban! Sose hagyjunk elöl csokoládét, mert 
az állatok (kutya, macska, madarak) szá-
mára mérgező theobrominet tartalmaz. 

A cukormentes édességekben talál-
ható fő édesítőszer, a nyírfacukor 
(xylitol) szintén méreg a kutyák 
számára. A legtöbb emberi étel, 
így a nehéz ünnepi sültek (túl 
sok fűszer, túl sok zsír) komoly 
gyomor- és bélpanaszokat 
okoz. A szárnyasok csontjai-
nak nem megfelelő összerágá-
sa, ill. a szilánkos törése miatt 
komoly belső sérüléseket okoz-
hatnak. Az állatok semmilyen kö-
rülmények között nem ihatnak alkoholt! 
Nehézlégzést, rohamokat válthat ki náluk. 
A sóvárgó tekintetek ellenére se adjunk 
ezekből a kedvencünknek!

A dekoráció felhelyezésekor is körülte-
kintőnek kell lennünk. Az elektromos ká-
belek, ledszalagok rágcsálásakor áramütést 
szenvedhetnek, ezért amikor nem vagyunk 
otthon, húzzuk ki azokat a konnektorból. 

Kerüljük a kutya díszítését, egy szalag a 
kedvencünk nyakában fulladáshoz vezet-
het, ha túl szoros, vagy ha beakad valaho-
vá. Elfogyasztásakor (előszeretettel rág-
csálnak meg mindent) előfordulhat akár 
bélelzáródás is.

Akinek kutyája van, az minden bizonnyal 
úgy érzi, hogy ő is családtag. Ha már min-

denki kap ajándékot, akkor az ebünk 
sem maradhat ki a sorból. Minek 

is örülne egy négylábú apróság? 
Jutalomfalatnak (ne tömjük ész 
nélkül) és játéknak. Manapság 
népszerűek az interaktív kutya 
társasjátékok, ahol általában 
jutalomfalatot kell megszerezni 
valamilyen trükk elvégzésével. 

Jó elfoglaltság számukra, és meg-
tornáztatja az agyukat is.

Mit tegyünk szilveszterkor, amikor 
lehetetlen kikerülni a petárdázás zaját? Vi-
gyük el még előtte sétálni olyan nyakörvben, 
amiből biztosan nem tud kibújni. Fárasszuk 
le, hogy később gyorsabban és mély álomba 
szenderüljön. Séta után engedjük be a ház-
ba (még a kinti kutyát is) vagy ha ezt nem 
szeretnénk, garázsba vagy olyan helyre, ami 
zárható, és kevésbé hallatszik be a zaj. Ne 
hagyjuk egyedül, különösen, ha félős. Őriz-
zük meg nyugalmunkat, hiszen a kutyák 
a falkavezér (gazdi) hangulatát átveszik. 
Amennyiben eltűnik kedvencünk, értesítsük 
az állatorvosunkat és a menhelyet, a helyi ál-
latvédő szervezeteket. Közben kezdjük meg 
mi is a keresést pl. a kedvenc helyein. 

Boldog kutyás ünnepeket kívánok!    
Nagy Írisz

néGyLáBú KAráCsOny

Akkora, mint két ló. 
A szeme tűzgolyó. 
A karmai borotvaélesek. 
Vigyázz, mert jön az Ickabog...
duskáldia egykor a világ legboldogabb országa volt. Bővel-
kedett aranyban, egy pompázatos bajszú király uralkodott 
rajta, és olyan fenséges kolbászok, sajtok és sütemények ké-
szültek városaiban, hogy aki csak megkóstolta őket, táncra 
perdült örömében! Birodalomszerte minden szép és jó volt, 

kivéve a ködös északi részt, Lápföldét, ahol egy régi rege szerint a ször-
nyűséges Ickabog tanyázott. Minden épeszű ember tudta, hogy az Ickabog 
csak legenda, rossz gyerekek ijesztgetésére való. de a legendáknak megvan 
az a furcsa tulajdonságuk, hogy néha önálló életre kelnek… 
Vajon egy mendemonda megbuktathatja a közkedvelt királyt, és térdre 
kényszerítheti az országát? Annyi biztos, hogy két bátor gyerek olyan ka-
landba sodródik miatta, amire maguktól sose vállalkoztak volna.
A világ egyik legkiválóbb elbeszélőjének sajátos hangulatú meséjét a sze-
replők színes tárháza és a fantáziadús cselekmény teszi minden korosz-
tály számára feledhetetlen olvasmánnyá.

KÖnYvAjÁnLó
Joanne K. rowling: Az Ickabog

AKár KedvezMénnyeL Is 
HIrdeTHeT 2021-Ben!

Várjuk hirdetők jelentkezését  
a Cikádor újság hasábjaira!
Érdeklődjön szerkesztősé-
günkben: Bátaszék, Szent István 
tér 7., vagy a 74/493-690-es 
telefonszámon!
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A nagyszüleimre világ életemben áhítat-tal és tisztelettel néztem és gondoltam. Valószínűleg azért is jelentettek szá-momra olyan sokat, mert csak ők voltak nekem ketten, az anyai nagyanyámat és nagyapámat nem ismerhettem. egyszerű parasztemberek voltak. papától tartottam is egy kicsit, mert sokszor volt komor, többször tűnt rossz-kedvűnek, mint fordítva. Amikor azonban a legidősebb lányunokáját megszólította, akkor ellágyult a hangja, fátyolosabb lett a tekintete. Ha a húgom ment látogatóba, akkor kenyérre lehetett kenni, és ha én ajánlottam a segítségemet a ház körüli te-endőkben, akkor olyanná vált, mint a jó pásztorkutya: ott volt mellettem, segített, irányította a kezemet és a gondolataimat. A nyári mákszedések minden mozzanata élénken él bennem. Amikor levágtuk az öreggel a mákfejeket, és a kisszéken ülve a cseresznyefa alatt megskalpoltuk őket, majd a kerti csap alatt úsztattuk a hűs vízben a mákszemek százezreit, és amikor a góré elé állított, hófehér abrosszal leterített asztalon napozott a mák, amelybe fekete dombokat húztunk a tenyerünkkel, és a felhevült mák-szemeket rágtuk, és hangyás fogsorral vi-gyorogtunk a garázs oldalának dőlve… nem volt az a haverkodós típus, de ami-kor a szekszárdi kórházban meglátogattuk az akárhányadik szívrohama után, és az ott-lét végeztével csorogtunk le a domboldalról, és valamilyen belső késztetéstől vezérelve visszafordultam az épület felé, akkor ott állt az ablakban, és integetett, csak nekem inte-getett. Vézna volt, ráncos, fehér, de a szemei rám ragyogtak akkor, még egyszer utoljára… A nagyanyámat rajongásig szerettem. gyermekként a nudlikat hajkurásztam a gyúródeszkán, amikor kívánságebéd volt a nyári szünetben. Lestem a „szallagos” fánk éledező tésztáját a tiszta konyharu-ha alatt, hallgattam a kályha duruzsolását 

a szobában, vártam, hogy elkészüljön a méltán híres túrós süteménye, és lelkesen pingáltam a feliratot a tőle kapott papírra, mert a már említett gyümölcsfa a fél falut ellátta terméssel, és meggyőződésem sze-rint én tudtam a legszebben kiírni az ab-lakba, hogy Cseresznye VAn eLADÓ! Amikor leszálltam a buszról gimi után, az első utam hozzá vezetett, egészen ponto-san a kertjébe, ahol kihúztam magamnak egy jól megtermett sárgarépát, és azt maj-szolgatva beszélgettünk az élet fontos és kevésbé olyan dolgairól. Ha rá gondolok, 

akkor muskátli és petúnia pompázik a pár-kányon, dáliák nyiladoznak a kerítés tövé-ben, őszirózsa szerénykedik a virágoskert szélén, kardvirágok hada böködi az eget, és paprikavirágok pironkodnak a halványan hívogató violák mellett… (szeretett tévét nézni is, de csak a feke-te-fehéret. A nagynéném szerzett neki egy színeset Ausztriában, a bolhapiacon, mert az utcában már mindenkinek volt, de ő bojkottálta azt. Hetekig nem nézte, amíg vissza nem kapta a régit.) 
(Folytatás a következő oldalon.)

IdôSeInk

Keressen bennünket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 

C
silla

g
 M

u
sic

a
l 

T
á
r

su
lat

Meghívószeretettel várjuk Idős barátainkat az Idősek Napja alkalmából megrendezett nÓtA És Operett gÁLÁn a petőfi sándor művelődési Házba!Időpont: 2019. október 1. (kedd), 17 óra.
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Novemberi goNdolatok az életrÔl

Amikor a fákon már csak itt-ott vannak 

rőt levelek, amikor a gyönyörű ősz szinte 

észrevétlen megadja magát a sivár és der-

mesztő télnek, amikor úgy tűnik, a sötétség 

belopózik a szívünkbe is, november elsején 

belesikolt az életünkbe az árva költő jajgató 

zokogása: „Édesanyám, édesanyám, mért 

nem viselsz gondot reám? nem viselhetsz 

gondot reám, koporsó, sír borult reád.” 

valami nagy szomorúság üli meg a tájat, s 

valami nagy keserűség tölti be a lelkünket. A 

megszokás vagy az őszinte tisztelet, a meg-

nyugvás vágya és a szeretet, az emlékezés 

és a vigasztalás vágya…, nem tudjuk mi, de 

valami, vagy minden a csöndes temetők felé 

visz bennünket. gyertyát kell gyújtanunk, 

virágot kell ültetnünk, könnyeket kell hullat-

nunk, és emlékeznünk kell, mert november 

elseje és másodika erről szól. mindenszen-

tek és a halottak napja, vagy még inkább az 

emlékezők napja, az árván, egyedül marad-

tak napja, a kérdéseikre választ alig találók 

napja. A sírók, a gyászolók, a tehetetlenül 

szenvedők, a boldogtalanok napja. 

nincs a világon egyetlen ember sem, 

akinek ilyenkor ne lenne, akire gondol-

nia, ne lenne, akit siratnia, ne lenne, aki-

ért gyertyát gyújtania, ne lenne, akiért 

imádkoznia kellene, mert a gyilkos idő, 

az elmúlás benne van a zsigereinkben, 

árnyékot von az egész életünk fölé, és azt 

vesszük észre, hogy az idő múlásával egyre 

több síron kell gyertyát gyújtanunk. 

„Édesanyám, édesanyám…” sóhajt a 

költő, és vele sóhajtunk, sírunk mi is. 

Édesapám, édesapám! Férjem, drága fér-

jem! Feleségem, édes feleségem! gyer-

mekem, drága gyermekem! Drága nagy-

szülőm, barátom, testvérem! szegényeim, 

kik elmentetek, itt hagytatok. Drágáim, 

kiket elragadott az idő, a betegség, a tragé-

dia. szeretteim, akik nélkül semmivé vált, 

megváltozott, árva lett az egész életem! 

Igen. régen volt már, vagy később, de el-

csitult bennünk a fájdalom, elcsendesült a 

göröngyök zaja, megszépültek az emlékek. 

A szeretet, amelyet a halottaink iránt hor-

dozunk, gondoskodott arról, hogy ők élő 

helyet foglaljanak el a szívünkben. Lassan, 

kínzó fájdalmak árán megtanuljuk hor-

dozni az elválás, az elszólítás okozta szen-

vedést, és megtanulunk nem nélkülük, 

hanem úgy élni, hogy csak a szívünkben, 

a lelkünkben, az emlékeinkben vannak ve-

lünk. De amikor eljön halottak napja, ami-

kor gyertyát gyújtunk, a hiányuk egyszerre 

újra feldúlja az életünk rendjét, a sebeink 

felszakadnak, a könnyeink elindulnak.  

Ilyenkor érezzük meg azt, hogy milyen si-

vár tud lenni az élet, hogy mennyire a ha-

lál árnyékának völgyében járunk. Ilyenkor 

tör ránk a saját halálunk miatti félelem. 

Ilyenkor feledjük el mindazt, ami szép, 

jó, drága, mindent, ami öröm, és adjuk át 

gyakran a lelkünket a szívszaggató fájda-

lomnak.

ez a nap erről szól. emlékezésről, sírás-

ról, megújuló kérdésekről. gyertyagyúj-

tásról és virágba boruló sírhantokról. De 

ez a nap ugyanakkor szól a lélek megújulá-

sáról is, a megnyugvásról, az elfogadásról 

is. A hívő, Istenben bízó ember meghallja 

a szentírás szavát: Ha a halál árnyékának 

völgyében járok is, nem félek, mert te velem 

vagy. Te velem vagy. Te, Istenem, velem 

vagy. nem értem, hogy az életemben mi-

ért úgy történtek a dolgok, ahogy történ-

tek, de jó, hogy Te velem vagy. Jó, hogy 

végig fogtad a kezem. Jó, hogy átöleltél. Jó, 

hogy vigasztaltál, a bajban erőt adtál, és jó, 

hogy most is megújítod a lelkem.

 bár halottak napján könnyeket ejtünk, 

és felfokozódnak a fájdalmaink, igenis hi-

szem, hogy ennek a napnak nem kell rette-

netesnek lennie. Lehet ez a nap szép, méltó-

ságteljes, tisztelettel és szeretettel teli. Lehet 

ez a nap a megértéstől, a hittől, a szeretettől, 

a szépre való emlékezéstől világos. 

gondoljunk ma szeretettel és hálával 

azokra, akik e földi világból elköltöztek. 

(Folytatás a következő oldalon.)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

Juhász Gyula: Consolatio
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„10Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne 
féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek 
nektek, amely az egész nép öröme lesz: 
11üdvözítő született ma nektek, aki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában.” (a Lukács 
evangéliuma 2,1-20 születéstörténetből)

Karácsony ünnepén az örömön van a 
hangsúly. Egy gyermek születése miatt volt 
az öröm: „Nagy örömet hirdetek nektek, 
amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő 
született ma nektek”. Az Üdvözítő Úr Krisz-
tus született, aki az ígéret szerint dávid ki-
rály leszármazottja! Jézus neve azt jelenti, 
hogy az Úr megszabadít, az Úr megment! 
Jézus neve is pont azt jelenti, amit az angyal 
hirdetett a pásztoroknak: „11üdvözítő szüle-
tett ma nektek, aki az Úr Krisztus”, „üdvö-
zítő, aki az Úr”, akit a bölcsek imádtak. 

Hogyan lesz híre e születésnek olyany-
nyira, hogy kétezer évvel később is boldog, 
békés ünnepünk? Isten kijelentéséből tud-
ták, hogy megszületik az igazi király, aki 
uralja a világban történő eseményeket. Az 
ószövetség korában élő istenfélő dániel, 
a fogságba vitt előkelő család tagja révén 
volt Istentől kijelentés az ókori történelmi 
eseményekre, amik eddigre beteljesedtek. 
Csak várták az uralkodót. Napkeleten is 
tudták, hogy meg fog születni. A bölcsekre 
így gondoljunk!

És van itt egy szegényes körülmények kö-
zött népszámlálásra érkező család. Ha ott 
lettél volna, felismerted volna, hogy ez az 
asszony hordozza a várt uralkodót? És ami-
kor megszületett, akkor ránézve felismerted 
volna, hogy ez a kisfiú a várt uralkodó? Ha-
sonlóan jártunk volna el: a népszámlálásra 
igyekeznénk. Nem tűnne fel semmi.

Mennyei hírnökök beszélnek ebben a 
történetben. Az angyal beszéde lesz lé-
nyeges. Az Úr üzenete ad világosságot 
itt: „nagy örömet hirdetek nektek”. Az 
angyalok Isten küldöttjei, azt mondják, 
amit Isten akar mondani. Az Úr angyala 
megjelent nekik: Nagy félelem vett erőt a 
pásztorokon – A félelem ennek szól, hogy 
az élő Isten szól. Az Úr angyala mondja el, 
hogy ez a gyermek az igazi uralkodó. „10Ne 
féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek 
nektek, amely az egész nép öröme lesz: üd-
vözítő született ma nektek, aki az Úr Krisz-
tus, a dávid városában!”

Hogy miért ünnep a karácsony, azt 
az angyalok mondják el. A küldöttek. A 
legfontosabbat mondják a karácsonyról: 
megszületett az Üdvözítő, az Úr Krisztus 
a dávid városában. Ő Az IGAzI urAL-
KOdÓd, Az IGAz KIráLy, AKIre 
ráBízHATOd MAGAd! „14dicsőség a 
magasságban Istennek, és a földön békes-
ség, és az emberekhez jóakarat.” ISTEN 
AZ IGAZI UrALKOdÓ, AZ Úr JÉZUS 
ÁLTAL ÁLLÍTJA HELyrE A BÉKESSÉ-
GET! Nem a békesség érzetét, látszatát, 
nem a hatalom által elért békességet, amit 
Augustus császár próbált (Pax romana). 
A BÉKESSÉG AZ, HOGy MINdEN 
KAPCSOLATOM ÚGy MŰKÖdIK, 
AHOGy ISTEN AKArJA. rendben a 
kapcsolatom Istennel, önmagammal és 
másokkal. Életforma. A felnövő kisgyerek 
teszi meg harminc évvel később nagypén-
teken és húsvétkor azt, ami miatt ez a bé-
kesség a tied is lehet. Az Istennek annyira 
jó az akarata, hogy e békességért elküldte 
Fiát, odaadta a keresztre a Fiát. Így ez a 
békesség kézzel foghatóan megjelenhet 
életedben, a családodban, a gyülekezet-
ben, felőled az emberekkel való kapcso-
latodban. 

„13Hirtelen mennyei seregek sokasága 
jelent meg az angyallal, akik dicsérték az 

Istent.” Az Úr angyalának bejelentése után 
az angyalok dicsérik az Istent. Énekre fa-
kadnak – ahogy mi is tesszük ezt az ünnep 
napjaiban. dicsőség Istennek! A karácso-
nyi ének ez: dicsőség Istennek, aki jóakara-
tát fejezte ki az embernek és helyre akarja 
állítani kapcsolataimat Ővele, magammal, 
másokkal. 

Ez a karácsony ünnepe! A született kis-
gyermek felnőtt, ma is él, és az egyetlen 
igazi uralkodó, még ha rejtett is sokak 
előtt. Ő az Úr Jézus Krisztus. Mit hozott? 
Mondd azt másoknak, hogy üdvösséget! 

A szívből jövő énekedben jelenik meg 
az örömöd, hogy eljött az Üdvözítő Úr. 
„14dicsőség a magasságban Istennek!” A 
te dolgaidban, kapcsolataidban megjelenő 
békessége teszi hitelessé, hogy eljött az Üd-
vözítő Úr. „14a földön békesség”. A te sza-
vad teszi világossá mások számára is, hogy 
Jézus az Üdvözítő Úr. Mondd azt, amit 
Isten üzen: „az emberekhez jóakarat”! Az 
angyal szavából tudod: „Ne féljetek, mert 
íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely 
az egész nép öröme lesz: üdvözítő született 
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a dávid vá-
rosában.” Ámen (Ha személyesen szeretne 
e kérdésekről beszélgetni, jelezze. Telefon-
hívás vagy SMS: 30/678-3410) 

Fekete Zoltán, református lelkész

MIT HOzOTT Az úr Jézus? MOndd Te Is,  
HOGy ÖrÖMÖT, üdvÖsséGeT és BéKesséGeT! 

REFoRmÁTuS EgYhÁZ
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R ó m A I  K A T o L I K u S  E g Y h Á Z
új püspököt 

választottak
A szó, az ima meghallgatásra 
talált: November 18-án Ferenc 
pápa új püspököt nevezett ki egy-
házmegyénk élére Felföldi László 
személyében. Felföldi László 
korábban a debrecen–Nyír-
egyházi Egyházmegye általános 
helynökeként, a nyíregyházi Magyarok Nagy-
asszonya-társszékesegyház plébánosaként 
tevékenykedett. 1961. február 4-én született 
Szabolcs-Szatmár-Be reg megyében, Gesztré-
den. A piaristák kecskeméti gimnáziumában 
érettségizett majd elektroműszerészi végzett-
séget szerzett. Ezután az Egri Főegyházmegye 
papnövendékeként 1981 és 1986 között végezte 
filozófiai és teológiai tanulmányait. 1986-ban 
szentelték pappá. Újonnan kinevezett pécsi 
megyéspüspökként videóüzenetben köszön-
tötte az egyházmegye papjait és híveit. „Szeret-
ném, ha a szívünkben értenénk majd egymást 
és örömmel tudnánk együtt dolgozni Krisztus 
ügyén!” Új püspökünk 83. egyházmegyénk 
élén, megkezdte szolgálatának előkészítését. 
Beiktatásának időpontjáról, körülményeiről 
egyelőre nem tudni pontosabbat. Előde, dr. 
Udvardy György veszprémi érsekké történt ki-
nevezése, 2019 júliusa óta apostoli kormányzó-
ként irányította a Pécsi Egyházmegyét.

Advent van
Advent van. Eljövetelre, megváltásra várunk. 
Talán jobban, mint bármikor. A jelen embere 
még soha nem érezhette ennyire a megváltás, 
a legyen-vége-már szükségességét. A külön-
leges körülmények között megélt idei húsvét 
után csak reménykedni tudunk, a karácsony 
megünneplése jelen körülmények között is 
méltó lehet az ünnephez, nemcsak szűk csa-
ládi körben. A rövidülő, egyre sötétebb napok 
az egyre zárkózottabbá váló világban elősegít-
hetik az elcsendesülést, az elmélyülést önma-
gunkban, a készülődést, a várakozást. Persze 
nem egyszerű ez sem magunkban, egyedül. 
Ha fizikailag távol is vagyunk egymástól, a 
mai világban ez nem jelenthet bezártságot a 
lelki életünk terén. Meg kell találnunk azokat 
a lehetőségeket, fórumokat, csatornákat, me-
lyek visszasegítenek a – lehetőségekhez ké-
pest – normális kerékvágásba. A templomok, 
közösségi hitéletünk helyszínei továbbra is 
nyitva állnak, bár nagymértékben érezhető a 
távolmaradók számában az emberekben nö-
vekvő félelem. Az ünnepre hangolódás fontos 
eseményei a hajnali rorate misék, melyekre 
idén is lesz lehetőségünk advent heteiben 
szerdánként és péntekenként reggel 6 órakor. 
Az agapé, meleg tea, mely a mise végén várta 
a híveket a korábbi években, az ismert körül-
mények miatt jelen helyzetben nem kivitelez-

hető. Adventi szombatokon a gyertyagyújtás 
rendje szintén a járványügyi helyzet miatt 
annyiban változott, hogy nem a templom-
kertben, hanem bent a templomban történik. 
A karácsonyi szentmisék rendjéről a plébánia 
Facebook-oldalán értesülhetnek majd a hívek. 

Sajnos a járvány az ünnepi készület elmúlt 
évekbeli rendjét is felborítja. A Katolikus 
Karitasz segítésére hagyománnyá vált süte-
ménykészítés és árusítás helyett igyekszik 
megtalálni az egyház, a plébánia a támo-
gatás egyéb, kivitelezhető formáit. Ezekről 
szintén az ismert csatornákon szerezhetnek 
majd tudomást. A karácsonyi szentgyónásra 
is lehetőség lesz a gyóntatószék, a szentély 
vagy a kápolna valamelyikében. A templomi 
Betlehemes-játék is elmarad az idén. Az ün-
nep pedig ezzel veszi kezdetét sok családban: 
miközben a templomba megérkezik a kisded 
Jézus, otthon a fa alá kerülnek az ajándé-
kok… Imádkozzunk azért, hogy a jelen kö-
rülmények között is méltó módon tudjunk 
felkészülni, s az ünnep valóban megélt ün-
nep lehessen mindannyiunknak mindazok 
körében, akik számunkra fontosak, akik nél-
kül nem ünnep az ünnep.

A plébánia megváltozott fogadóórái a kö-
vetkezők: kedden és pénteken 9–12 között, 
egyéb időpontban sürgős esetekben telefo-
non kereshető az atya.                                    ESJ

A koronavírus okozta szigorítások miatt je-
lenleg csak két korosztályunk edzhet a csar-
nokban. Az U8 és az U12, mert nekik van fo-
lyamatban lévő bajnokságuk.  A legkisebbek, 
az U14-es és a felnőtt korosztály várja a kor-
látozások enyhítését, hogy folytatni lehessen 
az edzésmunkát.

November 7-én Kiskunfélegyházára utazott 
a csapatunk kemény magja. Sajnos a jelenle-
gi helyzet nagyon megtépázta U12-eseinket. 
Volt, akik kontakt személy miatti otthon-
maradás, és volt, aki szülői megfontolás mi-
att maradt távol a csapattól.  Így sajnos csak 
9 játékossal tudtuk képviselni Bátaszéket. A 
gyerekeknek az első mérkőzés előtt mond-
tam, mivel csak 9-en vagyunk, nincs cserénk, 
Molnár Ernának az utóbbi időben bokap-
roblémái voltak, és a két mérkőzést egymás 
után játsszuk, ne hajtsuk ki magunkat. Azzal 

tudunk talpon maradni, ha kevesebb hibával 
játszunk! Szépen, fegyelmezetten játszottunk.  

Mindkét mérkőzés nyerhető lett volna, de 
így is nagyon büszke vagyok a játékosokra.

Az első mérkőzésen (ahol visszafogtam 
őket...én ???:)) 5 ponttal maradtunk alul a he-
lyi kiskunfélegyházi FTSI Leány csapatától.

A második meccsen végig vezetett az ellen-
felünk, de nagyon izgalmas végjátékban tud-
tunk nyerni. 48 mp volt vissza időkérés után, 
amikor megbeszéltük, hogy még nyerhetünk, 
mivel 1 pont volt a különbség az ellenfél javá-
ra, és ők támadtak 7 mp-ig. Kivédekeztük, és 
kosárra törtünk, amit Matejcsek Míra sikere-
sen bedobott, így 70-69-re nyert a csapat. 

Hihetetlen bravúr, ügyes gyerekek! Sajnos 
a szabályok értelmében, hogy nem tudtunk 
kiállni 10 játékossal mindkét mérkőzés vég-
eredménye 0-2, az ellenfél javára.

Bátaszék se – FTsI Leány 36-41 (10-
11,6-4,5-10, 8-10)

Heberling 13, Pomsár 10, Matejcsek M. 8, 
Szabó 3, Molnár 2, Folland, Ogunson, Verhás 

Bátaszék se – nagykőrösi sólymok 70-
69 (13-16, 10-10, 22-18, 6-15, 17-10)

Heberling 24, Szabó 20, Matejcsek M. 10, 
Pomsár 8, Verhás 3, Ogunson 2, Molnár 2, 
Matejcsek 1, Folland 

nagyon nagy dicséret az egész csapatnak! 
A héten említettem a gyerekeknek, hogy 

csapatunkból két játékost jelöltünk, és elfo-
gadásra került a díjazásuk a BSE Sportgálán. 
Ennek értelmében a tavalyi szezont figye-
lembe véve szabó Barnabást és pomsár 
Annát díjazzuk, akik ezen a fordulón is meg-
mutatták: jól döntöttünk. Mellettük Heber-
ling danit, Verhás Katát és Matejcsek Mírát 
emelném ki.                       Matejcsek-Lerch Éva

K o S Á R

u12 OrszáGOs BAJnOKsáG 3. FOrduLÓJA
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Bátaszék adott otthont a járványügyi hely-
zet miatt kialakult történelmi léptékű kez-
deményezésnek a Magyar WKF Karate 
Ligának 1. fordulójának. A Liga 1-2 hó-
napja fogant meg gondolatként ruzsinszki 
György (Magyar Karate Szövetség elnök-
ségi tag, Szarvasi  klubvezető, egykori fel-
nőtt válogatott edző) fejében, mely mögé a 
bátaszékiek szinte elsőkként sorakoztak fel. 
A Liga célja a versenyzők motivációjának 
fenntartása a nemzetközi és hazai verseny-
program teljes felborulása miatt. Mond-
hatni egy olyan hiánypótlás, mely a vírus-
helyzet miatt kialakult szabályok maximális 
figyelembevételével, de ugyanakkor egy ko-
moly megmérettetési lehetőség a hazai top-
versenyzői gárda számára. Első gondolatra 
a Liga nem lett volna más, mint edzőmér-
kőzések sorozata zárt kapuk mögött, kis 
költségvetéssel.  A nemes cél ebből sokkal 
többet generált és a jó kapcsolatrendszer, 
a magyar klubok példátlan összefogása és 
a lobbitevékenység olyan lavinát indított 
meg, mely példátlan volt az eddigi hazai 
karateéletben és ténylegesen egy olyan 
topligává nőtt ki magát, mely túlmutat 
az egyszerű körülményeken és a Ma-
gyar Karate Szakszövetség mellett, olyan 
támogatók léptek be, mint a Hayashi 
karate sportszer márka, SamanSport, és 
a TatamiSport Kft. A sorozat a körül-
ményeket figyelembe véve rapid módon 
szerveződött, és a BSE Team szervező 
gárdája bejelentkezett az első forduló 
lebonyolítására, mely a visszajelzések 
alapján nagyon jól sikerült, és a látottak 
alapján az is bebizonyosodott, hogy van 
létjogosultsága a versenynek, mert még 
az óvatosság ellenére is 24 egyesület kb. 
250 topligás versenyzője adta le neve-
zését. A versenyen olyan illusztris sze-
mélyek jelentek meg, mint dr. Mészáros 
János a Magyar Karate Szakszövetség el-
nöke, dr. Bozsolik róbert Bátaszék Város 
polgármestere, ruzsinszki György a Liga 
koordinátora, Falusi Márton nemzetkö-
zi bíró, a Magyar Karate Szakszövetség 
versenyszervező bizottságának elnöke, 
WKF szakmai alelnöke és Székely Csaba, 
a Székely Budo-Sport Kft. tulajdonosa, a 
Liga egyik fő támogatója. 

A verseny alapkoncepciója is végig 
érvényesült, miszerint a lehető legtöbb 

mérkőzést belesűríteni a kétnapos rendez-
vénybe, ezért minden kategóriában kör-
mérkőzéses rendszer lett kialakítva (a ko-
rábbi egyenesági kisesés szisztéma helyett) 
biztosítva ezzel azt, hogy a megjelent ver-
senyzők a lehető legtöbb mérkőzésszám-
mal tudják le a programot.

A BSE versenyzői az előre regisztrált 18 
versenyzőből végül egy 14 fős gárdával tu-
dott kiállni, és a nívós mezőnyben 4 arany, 
3 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a versenyt, 
mely az összesített éremtábla előkelő 3. 
helyére lett rangsorolva. Ez a kitűnő ered-
mény egyben visszajelzés is a házigazdák 
számára a klubban folyó komoly szakmai 
munkáról, melyet hetente két helyszínen 
4 edzővel, 12 edzés keretein belül valósít 
meg a csapat. A 8 hónapos kényszerszünet 
ellenére a versenyzők többsége ugyanaz-
zal a rutinnal és profi hozzáállással léptek 
tatamira, mint korábban, de ugyanez el-
mondható az ellenfelekről is, akik erősek, 
tettre készek és motiváltak voltak.

Nagyon nagy köszönet a BSE Team tel-
jes gárdájának, akik ugyanazzal a profiz-
mussal bonyolították le a versenyt, mint 
ahogy azt már megszokhattuk tőlük. A 
nyüzsgő stábban mindenkinek meg volt a 
szerepe, melyet maximálisan ellátott és a 
visszajelzések is arról tanúskodnak, hogy 
a vendégek is elégedettek voltak a szer-
vezéssel. Nagyon örülünk, hogy Bátaszék 
a WKF Karate térképén szervezőként és 
versenyzői klubként is folyamatosan jelen 
van, kell velünk számolni a tatamin és le-
het ránk számítani a Magyar Karate vérke-
ringésében.

Köszönet a bátaszéki helyi támogatók-
nak: Bátaszék Város Önkormányzatának, 
a JLasfar Kft-nek, a Bát-Grill Kft-nek, az 
Alisca Bau Zrt-nek, dr. Szabó Ákosnak, a 
KÉSZ Kft-nek, a Talizmán Kft-nek, és a 
Bát-kom Kft-nek.

Összefogás nélkül nem megy, ezért pe-
dig nagyon nagy köszönet illeti a meghí-
vott klubokat, akik példátlan módon álltak 

ki egy jó ügyért, ami egy álomból egy 
koncepcióból, realitás lett.

eredmények
1. hely: Hefner Zsófia 10-11 éves 

lány kumite -35 kg. Izsák Fruzsina 10-
11 éves lány kumite -30 kg. Kiss Bánk 
Botond kadet fiú kumite -63 kg. Puskás 
donát 10-11 éves fiú kata.

2. hely: Izsák Fruzsina 10-11 éves lány 
kata. Péter Panna 10-11 éves lány kumi-
te -30 kg. Steigler Bence 12-13 éves fiú 
kumite -55 kg.

3. hely: Bognár Barna kadet fiú kumi-
te -52 kg. Elekes Máté 12-13 fiú kumite 
-45 kg. Hefner Zsófia 10-11 éves lány 
kata. Kaszás Maja felnőtt női kumite 
+61 kg

Nem ért el helyezést, de remek ver-
senyzést produkáltak és győztes mér-
kőzéseket, Varga Máté, Nagy-Jánosi Bo-
tond, Izsák Bence, Péter Boglárka, Nagy 
Gergő.

Szívből gratulálunk versenyzőinknek. 
A további munkához szorgalmat, kitar-
tást, céltudatosságot és sok-sok sikert 
kívánunk! Köszönet az edzői team, és a 

versenyen segítő segéd edzőknek! Hajrá 
Bátaszék!                                                   akoszu

HAyAsHI MAGyAr WKF KArATe LIGA
K A R A T E

Kiss Bánk Botond ismét bizonyította, 
hogy az ország egyik legeredményesebb versenyzője 

a Kadet korosztályban

Hefner Zsófi 4 győztes mérkőzéssel nyerte meg 
a Liga első fordulóját
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Kiadványunk bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

SZENT ISTVÁN NAPI 
PROGRAMOK 

AUGUSZTUS 20.
 08.30 ÜNNEPI SZENTMISE kenyérszenteléssel
  a római katolikus templomban
 09.45 REJTETT ÉRTÉKEINK címmel kiállítás
  a Bátaszéki Számvevőség épületében:
  dr. Hermann Egyed emlékszoba
  Nagy László honvédfelszerelés gyűjteménye
  a Bátaszéki Települési Értéktár Bizott ság munkája
  A kiállítást megnyitja: SÜ JÓ
 10.30 20 ÉVE VÁROS BÁTASZÉK – címmel 
  kiállítás a Keresztély Gyula Városi Könyvtárban

 A kiállítást megnyitja: C B

20 ÉVE VÁROS

Rejtvényünkben Juhász Gyula Betlehem című verséből idézünk: 
 
A gyémánt csillag áll fölöttük 
Füstös lármában szeliden, … (folytatás a rejtvényben) 
 
 

Ö

K

A VERS-
IDÉZET
FOLYTA-
TÁSÁNAK
ELSŐ
RÉSZE

KENYA
FŐVÁ-
ROSA

PERFO-
RÁLÓDIK
TÖMEG,
SOKASÁG

A HAJNAL
RÓMAI
ISTEN-
NŐJE

JÁSZAI
...; SZÍ-
NÉSZNŐ
VOLT

KOPASZ

CÍMER-
MADÁR

MALTER,
HABARCS

FÉLBE!

GYÜMÖL-
CSÖZTET

A LÁBON
VISELJÜK

HAJLA-
DOZÓ

MEXIKÓI
ŐSLAKÓ

LÁB-
ÍZÜLET
AKNA-
SZILÁNK!

JIM
CARREY
FILMJE
(1996)

CSÖBÖR-
BEN VAN!

ALAK,
FIZIKUM

IGE-
KÉPZŐ
A LÁB
RÉSZE

MOLETT

ERDEI
ROVAR

NŐI NÉV

VERDI
OPERÁJA

OROSZLÁN
...; SZÍN.NŐ

REJTETT,
TITKOS

HEGYHÁTI
KÖZSÉG

ELŐTAG:
SUGÁR-

REGGELI
ITAL

AZ EGYIK
MÚZSA

VÍZI-
MADÁR

BELGA
AUTÓJEL

NÉZ,
SZEMLÉL
PADLÓT
SÚROL

TÚRÓ ...;
ÉDESSÉG

NŐI NÉV

KÉTSZER,
LATINUL

ÉPÜLET
MODELLJE

BÉKÉS ...;
KOMIKA
IDÉZET
2. RÉSZE

ADU,
ÜTŐSZÍN

ELŐTAG:
HÉT-

EGYNEMŰ
TÖMEG

BÁNYA-
VÁGAT

FESTÉK-
FAJTA

AFRIKAI
ORSZÁG

KONYHAI
EDÉNY

SZÁNDÉK
SZERINTI

A TÚLIUM
VEGYJELE
NEMES
ITÓKA

ORRHEGY!

GRENOBLE
FOLYÓJA

KÓRUS-
RÉSZLET!

ALUL-
MARAD

KÉSZPÉNZ,
RÖVIDEN

GYÓGYÍR

VÍZHORDÓ
EDÉNY

SZŐR, TÁJ-
SZÓVAL

ÍRÓ VOLT
(BULCSÚ)

HINDU
ISTENSÉG

BEFE-
JEZŐ

KUKORI-
CAÉTEL

RÓMAI
SZÁZAS

BETŰ,
KIEJTVE

CHUCK ...;
AMERIKAI
SZÍNÉSZ

GYÓGY-
NÖVÉNY

DAL,
ANGOLUL

NŐI NÉV
...
CHARLES;
ZENÉSZ V.

ÖLTÖZŐ-
FÜLKE
OLDAL,
ANGOLUL

SZÍN.NŐ
(ILDIKÓ)

TARTÓ,
HÜVELY

KIS LÁNG

AZONBAN

HÍM
SERTÉS

ARRA-
FELE!

KÓRHÁZ
JELE

SZERVÁL

A SUGÁR
JELE

SZOMBAT-
HELY
VÁROS-
RÉSZE

R E j T v É n Y

Előző havi helyes megfejtésünk: „Őszbe csavarodott már a természet feje, dérré vált a harmat, hull a fák levele.” Novemberi nyertesünk: szalontai 
nóra, Kolozsvári 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. december 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 Juhász Gyula Betlehem című verséből idézünk: A gyémánt csillag áll fölöttük / Füstös lármában szeliden, … 
(folytatás a rejtvényben)
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Vásároljon a Piac téri 
DUNA halboltban Bátaszéken!

hÁZASSÁgKÖTÉS

Szehr Adolf Károly 1943
dudar Zoltán  1965
Komiáti Lászlóné Szalai Erzsébet  1950
Farkas Ferenc  1959
dózsa-Pál Jánosné Kozma Mária  1935
Horváth Józsefné Vadász Katalin  1934
Kállai Józsefné Palatinus Mária  1937

Gyászhír
Bátaszék Város Önkormányzata megrendüléssel tudatja, hogy

MOLnár KáLMán
az 1994-1998 között működő képviselő-testület tagja,életének 
71. évében elhunyt.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

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 kft. • tel.: +36 74 529 950  Issn: 14168065

gYÁSZhíREK

SZüLETÉSEK
Lovász rajmund 10.11.
Várhegyi Máté 10.19.
Kővágó Levente 10.20.
Zidó Annaróza 10.25.
Barabás Márton István 11.03.
Sárközi roland Gergő 11.13.
Kuti Zoltán 11.17.

Manga Nándor (Bátaszék) – Balatoni Bernadett (Bátaszék)
rácz Péter (Csávoly) – rácz Georgina (Baja)

Földvári Zoltán (Bátaszék) – Bálint Szilvia (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.

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


