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Dr. Bozsolik Róbert polgármester decem-
ber 16-án adta át a Fiatalok a városért 
elismeréseket azoknak a bátaszéki fiatal 
tehetségeknek, akik 2019-ben kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak valamely terüle-
ten, és a munkájukkal öregbítették a váro-
sunk hírnevét. Gratulálunk, és további sok 
sikert kívánunk a díjazottaknak!

Fábián Lilla m
Lilla már első osztálytól a művészeti is-
kola tanulója. A kezdetektől kifejező erejű 
alkotásokat hoz létre. Folyamatosan fej-
lődik, magas szintű munkáit már számos 
pályázaton értékelték. Az idei tanévben az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett Klímabarát közlekedés min-
denkiért című országos, kreatív pályáza-

tán az alkotásával különdíjban részesült. 
Kiemelkedőbb eredménye még a szedresi 
Lovas Udvarház országos pályázatán el-
ért Pompás-díj. Az idei tanévben a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
rajzpályázatán harmadik helyezett lett, és 
a Babits Mihály Kulturális Központ által 
szervezett Tolna Megyei Gyermekrajzver-
senyen is a díjazottak közé került.

Botos Bence m
Bence négy éve igazolt labdarúgója a 
BSE-nek. Ez idő alatt mezőnyjátékosból 
nagyon tehetséges kapuspalántává nőtte ki 
magát. Szereti a focit, nagyon szeret edze-
ni, és példamutatóan dolgozik az edzése-
ken. Több ízben részt vett Szekszárdon az 

úgynevezett kapusnapon, ahol több ma-
gasan képzett kapusedzővel dolgozhatott. 
A Bozsik-programon kívül az idén már 
a teremben is véd, meghatározó tagja az 
U/11-es futsal csapatnak. 

Gyôri Liána m
A II. Géza Gimnázium végzős diákja, és a 
BSE Karate Szakosztály kivételes egyéni-
ségű sportolója. Szorgalmas, következetes, 
megszakíthatatlan versenyző, akit a szíve 
visz előre. A 2019-es év végi sikereit köve-
tően a Magyar Karate Szakszövetség elnö-
kének kitüntetését vehette át az év elején. 
Sajnos 2020 Lia számára semmilyen szem-
pontból sem hozott szerencsét. Bár szor-
galmasan végigedzette az évet, de sérülés 
vagy a járványügyi helyzet parancsolt szá-
mára megálljt. A felterjesztéssel nem egyévi 
munkáját szeretnék megköszönni, hanem a 
sok-sok év szorgalmas, kitartó és sokszor 
küzdelmes tevékenységét kívánjuk elis-
merni, bízva abban, hogy a továbbtanulást 
követően is a BSE kötelekét fogja erősíteni.

Matejcsek Vajk m
Januárban Decsen, a Rozsnyay Mátyás 
Emlékversenyen, februárban pedig a me-
gyei diákolimpián, Tamásiban lett első 
100 százalékos teljesítménnyel. Szintén 
februárban Dunaújvárosban, a Harc az 
Oroszlánért versenyen 2. helyezett lett.

A vírushelyzet beköszöntével hazánkban 
is online sakkversenyeket kezdtek szervez-
ni: A Maradj otthon elnevezésű 12 fordu-
lós online versenyen a korcsoportjában 4. 
helyezett lett 60 versenyzőből. Az egyik 
forduló abszolút győztese Vajk lett 90 ver-
senyzőből (amatőr felnőttek között is).

Szeptemberben részt vett a felnőtteknek 
szervezett Twickel Kupán Szekszárdon, il-
letve októberben az Iregszemcsén megren-
dezett Seres Kupán, ahol 9 mérkőzésen szer-
zett 9 győzelmével ismét 1. helyezést ért el.

Vajk emellett az iskolai matematikaver-
senyeken is szépen helytáll: megyei 2. he-

lyezést ért el a Kenguru matekversenyen, 
illetve tovább jutott a Bátaszéki Matema-
tikaverseny 1. fordulójából. Emellett ko-
sárlabdázik, ninjaversenyeken vesz részt, 
de érdekli a történelem is.

Török Ramóna m
Ramóna 7. osztályos korától minden tan-
évben kitűnő tanulmányi eredményt ért el 
tantestületi dicsérettel. A kitartó szorgal-
mához példamutató magatartása is társult. 
Az ősz során angol és német nyelvből elő-
rehozott emelt szintű érettségit tett, amivel 
két nyelvvizsgát is szerzett egyszerre. 

Az iskolai szintű műsorokban szívesen 
részt vállalt, de gyakran láthattuk Bátaszé-
ken az Ifjúsági Fúvószenekarban játszani.  
2016 óta a Szekszárdi Klarinét Kvartett-
ben játszik. Zenei pályára készül, amelyet 
a kiváló eredményei támasztanak alá: a 
2013-as, 2015-ös, és a 2018-as Tolna Me-
gyei Klarinétos Találkozón: arany minő-
sítés, különdíj; 2016-ban és 2019-ben az 
Országos Zeneiskolai Klarinétversenyen 
döntőbe jutás és különdíj; 2019-ben a 14. 
Országos Alba Regia Kamarazenei Ver-
seny budapesti területi válogatóján arany 
minősítést szerzett a társaival.

Csendes Marcell m
A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola 8. c osztályos tanulója. Szerény és 
nagyon segítőkész diák, aki szorgalmas, 
kimagasló a tanulmányi eredménye és a 
közösségben végzett tevékenysége, va-
lamint nyolc éve 
példamutató a 
magatartása.

A BSE-nél 
úszik hosszú évek 
óta, a nővére nagy 
hatással volt rá. 
Sportos, atletikus 
versenyző, akire 
mindig lehet szá-
mítani.  
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Gyôri Petra m
Petra az elmúlt 5 évben minden tanév vé-
gén kiemelkedő szorgalommal kitűnő bizo-
nyítványt ért el, tantestületi dicsérettel. Az 
őszi, előrehozott emelt szintű német nyelvű 
érettségin egyben nyelvvizsgát is szerzett. 
A diáktársai közül kitűnik példamutató 
magatartásával, aktív közösségi munkájá-
val is. A Géza-gálás műsoroknak nemcsak 
a szereplője, hanem gyakran a szervezője 
is volt. 2009-től 2016-ig a bátaszéki, majd 
a bonyhádi tánctagozat tagjaként számos 
városi rendezvényen szerepelt. Több or-
szágos versenyen is a dobogóra állhatott: 
2015-ben és 2018-ban az Országos Mo-
dern-kortástánc versenyen második helye-
zést ért el, egyszer csoport, majd duett ka-
tegóriában; 2019-ben a budapesti Országos 
Ifjúsági Táncművészeti Fesztiválon kortárs 
duett kategóriában 2. helyezett lett.

Molnár Pál m
Palkó 6 évvel ezelőtt kezdett el kosárlab-
dázni. Az évek alatt nagyon sokat fejlődött. 
Az edzéseken lelkiismeretesen, jól dolgo-
zik. A mérkőzéseken jó védő munkát vé-
gez. Nagy akaratereje a bizonyítéka, hogy 
történt az edzőtáborban egy kisebb baleset, 
miután kórházba vitték, ahol gipszet ka-
pott, de törött kézzel is visszajött, és végig-
csinálta a hetet. Rendkívül sokoldalú fiatal, 
aki a kosárlabdán kívül is szép eredménye-
ket ér el. Hegedül és mesemondó versenye-
ken vesz részt. Példás az általános iskolai 
tanulmányi eredménye, és példamutató a 
magatartása. A Géza-tusán német idegen 
nyelvi versenyen III. helyezést ért el. 

Verhás Kata m
Kata évek óta csiszolja a kosárlabdatudá-
sát a BSE-ben. Kiváló védő játékos, sok 
labdát szerez meg az ellenfeleitől. A gyor-
sasága kimagasló. Évek óta alázatosan 
edz. Az ellenfelek legjobb játékosait nyu-
godt szívvel rábízhatjuk. Jelenleg orszá-
gos bajnokságban versenyez a csapatával. 

5 évig a Felvidék Néptánc Egyesület tag-
ja volt. Sokszor a táncpróba után érkezett 
az edzésre, de ez a munkáján nem látszott. 
Jelenleg iskolai kereteken belül atlétikára 
jár, és ha ideje engedi, szívesen lovagol. 
Iskolai mesemondó, úszóversenyeken, il-
letve rajzpályázatokon is részt vesz. 

Csendes Szonja m
Szonja a II. Géza Gimnázium végzős tanu-
lója, a BSE Úszó Szakosztályának a spor-
tolója. Elmondható róla, hogy kisgyerek 

volt, amikor úszni kezdett, az akkor még 
szárnyait bontogató bátaszéki úszócsa-
patban. Ahogy érett a csapat, úgy nőtt fel 
Szonja is a feladathoz az évek múlásával. 
Az iskolai helyi versenyektől kezdve a me-
gyei, majd az országos diákolimpiákig ju-
tott, ahol többször szurkolhattunk neki csa-
patban és egyéniben is. Fő száma mindig is 
a mellúszás volt, de ha kellett, a csapatért 
szívesen úszott gyorsban is. Sajnos azt az 
országos diákolimpiát, amelyiken utoljára 
állhatott volna rajthoz, három nappal az 
indulás előtt fújta le a Magyar Diáksport 
Szövetség a járvány miatt, de már a megyei 
elsőség is bravúr volt, az országos indulás 
a hab lehetett volna azon a bizonyos tortán.

A felterjesztéssel azt a sokéves munkát 
ismeri el a szakosztály, amelyet egészen 
kiskora óta töretlenül végzett. Örülünk, 
hogy a csapatba vidámságot hozott, és bí-
zunk benne, hogy a gimnázium befejezté-
vel is tartja a kapcsolatot a csapattal!

Kiss Bánk Botond m
A II. Géza Gimnázium 9. évfolyamos ta-
nulója. Szorgalmas, kitartó, igazi küzdő 
egyéniség. Sajnos Botondnak sem jött ki 
túl szerencsésen a lépés a 2020-as évben, 
mert gyakorlatilag ebben az évadban tehet-
te volna fel a koronát a kadet korosztályos 
versenyzői pályafutására. Ennek bizonyíté-
ka két rangos verseny, amelyen indulni tu-
dott. Év elején a Pozsonyban megrendezett 
Szlovák Grand Prix-n tudott dobogóra állni 
az egyik legnívósabb közép-kelet európai 
mezőnyben, majd év végén az I. WKF Ka-
rate Ligán tudott diadalmaskodni, maga 
mögé utasítva a teljes magyar mezőnyt.

Botond a csapat egyik motorja, akire 
mindig lehet számítani akár közösségépí-
tésről, akár edzésmunkáról van szó. Na-
gyon bízunk abban, hogy kivételes szor-
galmával hamarosan a junior korosztály 
jegyzett sportolója lesz hazai és nemzet-
közi szinten egyaránt.

Patonai Viktória m
Viktória a gimnáziumi tanulmányai alatt 
végig szorgalmasan teljesített, amelynek 
az eredményeként jeles bizonyítványo-
kat kapott. Német nyelvből előrehozott 
emelt érettségit tett az ősz során, amivel 
nyelvvizsgát is szerzett. Segítőkészsége, 
megbízhatósága, közösségi munkája a 
kortársainak is példaértékű. Számos gim-
náziumi fellépésen szerepelt, a tavalyi 
Géza-bál táncos koreográfiáját ő tanította 
be a diáktársainak.

Első osztályos kora óta aktív tagja a Bá-
taszéki Felvidék Néptánc Egyesületnek. 
Több minősítőn is részt vett a csoporttal, 
ahol kiváló és jó minősítést értek el. 

Megalakulása óta tagja a Bátaszéki Szé-
kely Unokák Tánccsoportnak, ahol a ve-
zető távollétében ő tartja a próbát. Minden 
évben képviseli a várost a tánccsoportokkal 
a testvértelepüléseken, itthon és külföldön.

Zörényi Dávid m
Dávid a Bátaszéki Felvidék Néptánc 
Egyesület utánpótlás csoportjának megha-
tározó és oszlopos tagja. Már 6 hónapos 
kora óta aktívan részese a táncpróbáknak, 
a programoknak, a fellépéseknek. 2009-
ben, két évesen már verbunkot táncolt az 
együttes férfi tagjaival a felvidéki Zselí-
zen. Az évek során a tánccsoport művé-
szeti vezetőinek irányításával lett ponto-
sabb, kiforrottabb a tudása. 

2020. március 7-én Komlón, az V. Ba-
ranyai Szólótáncfesztiválon mérettette 
meg magát, és elnyerte a Baranya Kivá-
ló Gyermektáncosa címet. A felkészítői 
Tóth Márton és Péter Péter voltak. 2020. 
augusztus 29-én a Szekszárdon megrende-
zett Dél-dunántúli Hagyományőrző Szó-
lótáncversenyen arany minősítést kapott. 
A felkészítője Tóth Márton volt. 

Egri Lívia m
Livi évek óta a Legjobb Utca Csapat Egye-
sület lelkes tagja. Minden általuk, illetve a 
város által szervezett rendezvényen részt 
vesz. Csapatversenyzőként is megállja a 
helyét. 2019-ben a Magyar Látványtánc 
Sportszövetség által rendezett Országos 
Bajnokságon 2. helyezett, az Európa-baj-
nokságon szintén 2. helyezést értek el.

A sérülései ellenére minden helyzetben 
a maximumot nyújtja, emellett a tanul-
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mányait nem hanyagolja. A 2020-ban az 
egyesület által megrendezett két táborban 
a segítsége nélkülözhetetlenné vált a ki-
sebb táncosok támogatásában. 

Jelenleg a Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. 
osztályos tanulója, a tanulmányait jó át-
laggal teljesíti. Jövőre az Szekszárdi SZC 
Ady Endre középiskolában folytatja a ta-
nulmányait kozmetikusként. 

A kitartása és a segítőkészsége irigylés-
re méltó.

Köbli Ágnes m
Ágnes példamutató magatartású és szor-
galmú tanuló. Kitűnő tanulmányi ered-
ménnyel rendelkezik. A tanulásban és 
a sportolásban is kiemelkedik a felada-
tokhoz való hozzáállásával, a befektetett 
munkával. A tanulmányaiban kiemelendő 
a matematika és a magyar helyesírási és 
az informatika versenyeken elért teljesít-
ménye. Iskolánkat többször képviselte 
megyei és területi versenyeken.

A Tolna Megyei Matematikai Tehetség-
gondozó Alapítvány versenyének dön-
tőjébe jutott, valamint a Muskát József 
Matematika Emlékversenyen is szerepelt. 
A Nemzetközi Kenguru és az Orchidea 
Pangea Matematikaversenyen is szépen 
teljesített. A sport terén is figyelemremél-
tó a munkája, különösen az asztalitenisz 
sportágban. Ide sorolhatók az iskolai és a 
diákkupa sorozatok helyezései.

Sallai Regina m
Regina a művészeti iskola kiemelkedő 
képességű tanulója. A munkáit korát meg-
hazudtoló alapossággal készíti. Az alkotá-
saiban egyszerre jelen van a tudatos képa-
lakítás, az egyéni látásmód, a kifejezőerő, 
és az esztétikai igény. Minden elkészült 
munkája kiállításra érdemes, amelyekből 
az idősebb korosztály is tanulhat. Az idei 

tanévben a szekszárdi Babits Mihály Álta-
lános Iskola rajzpályázatán a korosztályá-
ban második helyezést ért el.

Elekes Imre Máté m
Elekes Imre Máté a Bátaszéki II. Géza 
Gimnázium 7. a osztályos tanulója.

Beleszületett a Heimat tánccsoport éle-
tébe, hiszen a nővére és a bátyja is tán-
col, illetve táncolt. Komolyabban 2016-
tól foglalkozik a táncolással, és azóta az 
egyik legjelesebb fiú tagja a csoportnak. 
Karatés pályafutása mellett megoldja, 
hogy minden táncpróbán ott tudjon lenni.

Szorgalmas, maximalista, ügyes, köny-
nyed mozgású és gyorsan tanuló fiatal. A 
korához képest az egyik legjobb ifi táncos-
sá nőtte ki magát. Tevékeny résztvevője a 
nyári tánctáboroknak és az aktív hétvé-
géknek. Szerepelt a 2017-es Landesrat 
által meghirdetett táncversenyen, ahonnan 
a csoport ezüst minősítéssel tért haza. A 
2020-as Örökség Gyermek Népművészeti 
Egyesület által megrendezett minősítésen 
pedig arany minősítést kaptak. 

Máté a szabadidős tevékenységei mel-
lett a gimnáziumban is nagyon jól teljesít. 
A karatéban országos diákolimpián, ma-
gyar bajnokságon és Európa-bajnokságon 
is remekelt.

Krutki Evelin m
Evelin a Bátaszéki II. Géza Gimnázium 12. 
b osztályos tanulója. Az eddigi évfolyamo-
kat jeles tanulmányi eredménnyel, példás 
magatartással és szorgalommal teljesítette. 

Az eredményei: informatikából sikeres 
előrehozott érettségi vizsgát tett 80%-os 
eredménnyel; német nyelv tantárgyból 
sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tett 
88%-os eredménnyel, egyben középfokú 
nyelvvizsgát is szerezve. 

2010 óta harmonikázik, több ízben is 
arany, illetve ezüst minősítést szerezve a 
madarasi minősítőkön. Harmonikajátéká-
val rendszeresen színesíti az iskola, illetve 
a város kulturális eseményeit.

Sörös Petra m
Petra a II. Géza Gimnázium 8. osztályos 
tanulója, és a BSE Úszó Szakosztályának 
egyik oszlopos tagja. Rendkívül atletikus, 
sokoldalú sportoló, úszásban a gyors- és 
mellúszás a fő száma, de korábban az is-
kolai atlétikai csapatban is sokszor jeleske-
dett. A helyi úszóversenyek mellett állt már 
a megyei dobogó legfelső fokán is, egyéni 
és csapatversenyszámokban megbízhatóan 

teljesít. Tagja volt a 2020-as IV. korcsopor-
tos megyebajnok leányváltónak, és felis-
merve a tényt, hogy szükség van rá, min-
dent beleadva edzette végig az évet. Sajnos 
ő is a járványügyi helyzet egyik vesztese 
volt, az indulás előtti napokban mondták le 
az országos versenyt, amelyen csapatban jó 
eséllyel indultak volna az éremért.

Matejcsek Míra m
Míra 6 éve kosárlabdázik. Két egymás 
utáni szezon regionális bajnokságának az 
aranyérmes csapatának a tagja, jelenleg or-
szágos bajnokságban vesz részt.  Harcias, 
gyors védőjátékos, de a támadásokban is a 
tempói jó százalékban betalálnak. Megbíz-
ható, terhelhető, felelősségtudó játékos.

A gyorsasága iskolai futóversenyen is 
megmutatkozott, ahol csapatban az or-
szágos diákolimpiára is eljutottak. Iskolai 
atlétika-, mesemondó, illetve irodalmi ol-
vasóversenyeken ér el szép eredményeket. 
Emellett szívesen jár lovardába, ahol a lo-
vaglás mellett készségesen segít bármiben.

Szénási Jázmin m
A Kanizsai Dorottya Általános Iskola és 
Zeneiskola 6. c osztályos tanulója. Jázmin 
második osztályos kora óta aktív tagja a Bá-
taszéki Heimat Német Nemzetiségi Táncs-
csoportnak. Nagyon szorgalmas, maxima-
lista, ügyes, könnyed mozgású, és gyorsan 
tanuló fiatal, minden próbán jelen van. A 
korához képest az évek alatt az egyik leg-
jobb ifi táncos vált belőle. Tevékeny részt-
vevője a nyári tánctáboroknak és aktív hét-
végéknek. Szerepelt a 2017-es Landesrat 
által meghirdetett táncversenyen, ahonnan 
a csoport ezüst minősítéssel tért haza, és a 
2020-as Örökség Gyermek Népművészeti 
Egyesület által megrendezett minősülőn is, 
ahol pedig arany minősítést kaptak. 

Jázmin a tánc mellett az iskolában is 
rendkívül jól teljesít, és a szabadidejének 
egy részét még a lovaglás is kitölti.
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Német Nemzetiségi egyesület

bátaszék város öNkormáNyzata

Városi fejlesztések
Nem áll meg az élet Bátaszéken, folytatód-
nak a fejlesztések. A TOP 3.2.1-16-TL1-
2019-00026 számú projekt keretében a 
Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C 
épületének energetikai korszerűsítése zaj-
lik. A támogatás összege 105 094 531 Ft. 
Hamarosan kiválasztják a kivitelezőt.

A Tájház felújítása – a Népi Építészeti 
Program keretében, amelyet a Teleki Lász-
ló Alapítvány hirdetett meg – szintén elkez-
dődhet. Itt az elnyert támogatás 20 000 000 
Ft, a saját, önkormányzati erő 17 700 000 Ft. 
A kivitelezés 2021 januárjában kezdődik.

A pandémia miatt nem volt egyszerű az 
elmúlt év, de a 2020-as beruházások tekin-
tetében elmondhatjuk, hogy a következő 
felújítások valósultak meg: 

• Lajvéron lépcsőépítés, a kivitelező a 
Bát-Kom 2004 Kft., önkormányzati for-
rásból bruttó 1 071 880 Ft.

• Budai u. 56-58., II/7 sz. alatti bérlakás 
villamos rendszerének felújítása, a kivite-
lező a Bát-Kom 2004 Kft., önkormányzati 
forrásból bruttó 1 041 400 Ft.

• Hunyadi u. 2./A szám alatti 6 lakásos 
épület elektromos ellátórendszerének a fel-
újítása, a kivitelező a Bát-Kom 2004 Kft., 
önkormányzati forrásból bruttó 2 947 162 Ft.

• Hunyadi u. 2./A, fsz. 1. bérlakás villa-

mos rendszerének szabványosítása, a kivi-
telező a Bát-Kom 2004 Kft., önkormány-
zati forrásból bruttó 1 043 940 Ft.

• Budai u. 21. sz. alatti épület tetőfelújítá-
sa, a kivitelező a Bát-Kom 2004 Kft., TETT 
pályázati forrásból bruttó 3 008 170 Ft.

• Budai u. 61. sz. alatti épület tetőfel-
újítása, a kivitelező a Bát-Kom 2004 Kft., 
TETT pályázati forrásból bruttó 3 436 421 Ft.

• Budai u. 56-58. épület északi homlok-
zatának hőszigetelése, a kivitelező a Bát-
Kom 2004 Kft., TETT pályázati forrásból 
bruttó 3 152 140 Ft.

• Művelődési ház elé kandeláber tele-
pítése, kivitelező a Köz-Meg-Vill. Kft., 
TETT pályázati forrásból bruttó 991 986 Ft.

• Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcső-
de és Konyha 4 db terasz burkolatfelújítása, 
a kivitelező Kővágó Mátyás e.v., TETT pá-
lyázati forrásból bruttó 5 876 818 Ft.

• Bátaszéki Közös Önkormányzati Hi-
vatal épületeinek homlokzatfelújítása, a 
kivitelező a Bát-Kom 2004 Kft., TETT 
pályázati forrásból bruttó 3 610 223 Ft.

• Bátaszék Város közigazgatási terüle-
tén lévő közvilágítási lámpatestek cseréje, 
kivitelező a Köz-Meg-Vill Kft., Tett pá-
lyázati forrásból bruttó 3 470 028 Ft, ön-
kormányzati forrásból 1 081 171 Ft.

A 2020-as év nem az egyesületi esemé-
nyek sokasága miatt lesz emlékezetes. A 
tánccsoport életében sem volt még talán 
ennyire szűkös év, már ami a fellépések, 
megmutatkozási lehetőségek számát ille-
ti. Mégis egy hírrel adósok maradtunk az 
elmúlt évet illetően: október 3-án (a má-
jusi elmaradt időpont után) az Örökség 
Gyermek Népművészeti Egyesület part-
nerével, a Bartina Néptánc Közhasznú 
Egyesülettel szervezte és rendezte meg a 
Dél-dunántúli Régió Gyermek és Ifjúsági 
Néptánc Fesztiválját. A rendezvény célja 
egy olyan népművészeti fesztivál szerve-
zése, amelyben a táncos gyerekek kiváló 
helyszínen, színházi körülmények között 

Dél-dunántúli Régió  
Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál

A felsőfokú önkormányzati öszöndíj-
pályázat elbírálását követően 18 fő „A” 
típusú Bursa Hungarica ösztöndíjban 
részesül a 2020/2021. tanév második, 
és a 2021/2022. tanév első félévére vo-
natkozóan, amelynek összege összesen 
138 000 forint havonta. Valamint 1 fő 
sikeres pályázót támogat Bátaszék Vá-
ros Önkormányzata, aki a „B” típusú 
Bursa Hungarica pályázat keretében 
havonta összesen 6000 forintot kap 
majd, amennyiben felsőoktatási tanul-
mányait 2021. őszén megkezdi. A tá-
mogatás 6 félévre érvényes.

Gratulálunk a sikeres pályázóknak! 
Tanulmányaikhoz sok sikert kívánok 
Bátaszék Város Önkormányzata ne-
vében: 

Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Átadták a 2021. évre 
szóló Bursa Hungarica 

ösztöndíjakat
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Év elején a naptárunkat az asztalon, nap-
lónkat a táskában és a telefonon újra cse-
réljük. Az évfordulón elmaradhatatlan a 
számvetés és az előretekintés. Ilyenkor 
visszagondolunk az elmúlt év nehezebb 
időszakaira, és szívesen idézzük fel a kel-
lemes eseményeket.  A számvetés mindig 
jó alkalom arra, hogy a nehézségeket ké-
sőbb elkerüljük, sikerünk, örömeink pedig 
erőt adnak a folytatáshoz.

A 2020-as évben a tervezett progra-
mokból a vírus okozta tiltás miatt alig 
valósult meg valami. Amit mégis sikerült 
megtartani a székelyeknél, arról az újság 
hasábjain tájékoztattuk a lakókat. 

A 2021-es év az újrakezdés éve lesz. 
A tervek most körvonalazódnak. Év ele-
ji esemény, amelyről megemlékeznek a 
bukovinai székelyek, az a madéfalvi ve-
szedelem.

A bukovinai székely népcsoport a szé-
kelység legfiatalabb ága. 257 esztendeje, 
hogy a történelemnek a véres epizódja lett 
egyben a születése napja is. Azóta is hűek 
maradtak székelyföldi gyökereikhez, 
nyelvükhöz, kultúrájukhoz és magyarsá-
gukhoz. Őseiket Árpád-házi királyok tele-
pítették le a Kárpátok karéjába, hogy véd-
jék a hazát a keletről jövő támadásoktól. 
A székelység számára az állandó katonai 
szolgálat ellátása hosszú ideig kiváltságos 
helyzetet biztosított. Teljes önkormányza-
tot kaptak, amellett a katonáskodás ideje 
alatt mentességet a pénzbeli kötelezettség 
alól. Katonáskodni saját tisztjeik alatt vol-
tak kötelesek. Szolgálatukért nemességet, 
viszonylagos szabadságot, kiváltságot 
kapta. Amikor a bécsi udvar Mária Teré-
zia uralkodása alatt meg akarta kurtítani, 

eltörölni ezeket a kiváltságokat, hatalmas 
ellenállásba ütköztek a székelyek részéről. 
Azért gyűltek össze Madéfalván, hogy 
erről tárgyaljanak az osztrákokkal. Tár-
gyalás helyett 1764. január 7. hajnalán 
az osztrák katonák körbezárták a falut. 
Ágyútüzet nyitottak a védtelen emberek-
re, mire kigyulladtak a falu házai, és ezek 
világánál elkezdődött a vérlázító öldöklés.  
Bekövetkezett a SICULICIDIUM a „szé-

kely öldöklés”. Sokan az Olt jeges vizé-
ben pusztultak el, mások pedig az erdőben 
belehaltak súlyos sebeikbe. Az összegyűlt 
népnek nem volt gonosz szándéka, hanem 
csak létkérdését akarta tisztázni. Ezt töb-
bek között az is bizonyítja, hogy a széke-
lyek nem védekeztek, pedig sokkal töb-
ben voltak, mint a katonák, és fegyverük 
is volt.  Madéfalva határa reggel, amikor 
vége lett a mészárlásnak, üveges tekintetű, 
megcsonkított halottakkal, jajveszékelő 
sebesültekkel volt tele. A székelyek közül 

sokán Moldvába menekültek, hogy a to-
vábbi zaklatásoktól és vallatásoktól meg-
kíméljék családjaikat.

Madéfalván emlékművet emeltek az el-
esett hősökre emlékezve: Hatalmas turul-
madár kiterjesztett szárnyakkal vigyázza 
az elesettek nyugalmát. Az emlékművön 
ez a felirat olvasható:

„SICULICIDIUM.
1746. jan. 7.

A határőrség erőszakos szervezésekor
Madéfalva határában

1764. jan 7-én hajnalban
A csász. katonaság által védtelenül lekasza-

bolt
Csík és Háromszéki

200 székely vértanú emlékére, 
kik az ősi szabadság védelméért vérzettek el,

emelte az utókor hálás kegyelete.
1899.

„Székely nép! itt hullott őseidnek vére,
Kiket zsarnok önkény bosszús karja ére.
Midőn alkotmányos szabadságod védték,
Szörnyűképp olták ki sok ártatlan éltét.
De bár elvesztek ők ádáz fegyver alatt,

Emlékök nem vész el, örökre fennmarad,
Mert hű kegyeletben megtartod őseid
Így él majd emlékök időtlen ideig.”  

dr. Szádeczky LajoS

„Legyen ez emlék örök időre beszélő jele 
az önzetlen hazaszeretetnek s az alatta por-
ladozó vértanúknak. Míg csak székely él, 
ez emléktől tanulja meg, hogy csak annak 
van jövője, mely hazáját önzetlenül tudja 
szeretni s a múlt tanulságaiból mindík kellő 
okulást tud szerezni.” BaLLó IStván

Erôs János

bátaszéki székelyek baráti köre 

Siculicidium

mutathatják be mindazt a tudást, amivel 
rendelkeznek, szívesen adnak elő egy 
koreográfiát a táncos társaknak, veze-
tőiknek, az érdeklődő közönségnek és a 
felkért szakembereknek. A Szekszárdon, 
a Babits Mihály Művelődési Központban 
megrendezett fesztiválon a Somogy, Tol-
na, Baranya megyében működő csopor-
tok vettek részt, az ismert körülmények 
miatt csak korlátozott számú nézőközön-
ség előtt. A Heimat Német Nemzetiségi 
Tánccsoport, mint nemzetiség egyedüli-
ként volt jelen, és Arany minősítést sze-
rezve a fesztiválon. 

Évzárás
Az év vége nem holtszezon egy egyesü-
let életében. A jövőben, az újraéledő vilá-
gunkban bízva lázasan készült a vezetőség 
a pályázat-leadási határidők miatt az újabb 
év kulturális és egyesületi eseményeire. 
Az ezek támogatására lehívható állami pá-
lyázatokra ilyenkor kell jelentkezni. Re-
méljük, változik annyit a járványhelyzet, 
hogy lehetővé válik az előző évben elma-
radt Rétesfesztivál megszervezése, a tábo-
rok mindegyikére is sor kerülhet. Az előző 
évi elszámolások ideje is a december. Saj-
nos, nem volt lehetőség minden pályázati 

összeg maradéktalan felhasználására az 
elmaradt rendezvények, a csak tervezett, 
de meg nem valósítható utazások miatt. 
Az októberben a bátaszéki németségnek 
adományozott óvodaépület felújítási mun-
kálatai is megkezdődtek. Novemberben 
egy kis takarítás, pakolás, tereprendezés 
volt a bevezető, majd a védelem alatt 
álló épület cserére szoruló nyílászárói-
nak megrendelése még belefért az előző 
évi büdzsébe. A most beadott pályázatok 
újraélesztik a reményt: nem hiába volt az 
előző év látványosnak nem mondható, ám 
mégis tevékeny vegetációja.                  ESJ 
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A Maros megyei Kutyfalváról kanyargós 
út vezetett Bátaszékig. Amikor 15 éves 
koromban először mesélte, hogy ott szü-
letett, azt hittem, viccel, ilyen nevű tele-
pülés nem is létezik. Ezután sokat hallot-
tam Marosvásárhelyről, Nagy enyedről, 
Kolozsvárról, Máramarosszigetről. A tör-
ténetek és az emlékek alapján nem is ér-
tettem, mit keres Magyarországon az az 
ember, akinek repes a szíve az örömtől, 
amikor Erdélyről beszél. Amikor zakatolt 
a vonat haza velünk egy-egy nagyobb 
versenyről, akkor kibuggyant belőle más 
is a szépen és kedvesen kívül: Ceauses-
cu, és a még a sokszor a sztálini mintát 
is túlszárnyaló személyi kultusz; a Secu-
ritate rémtettei; az ország, ahol nem volt 
szabad szabadon írni, beszélni és gondol-
kodni… Megértettem. (Sőt mostanság 
értem igazán.)

Ahogyan megértettem, megértettük 
a szándékát a többször hangoztatott 
mondat mögött: „Érted haragszom, 
nem ellened”. Csak évek múltán derült 
ki számomra, hogy ezek nem is a saját 
gondolatai voltak, hanem a neki annyira 
kedves költőóriás, József Attila szavai. 
„Érted haragszom én, nem ellened, / no-

sza szoritsd meg a kezem, 
mellyel magosra tartalak ál-
maimban, / erősitsen az én 
haragom, dehogy is bánt-
son, kedves.” 

Hogy ki mit köszönhet 
neki, eldönti maga. Én Er-
délyt kaptam ettől a székely 
embertől. Meg Sütő And-
rást, Áprily Lajost, Jékely 
Zoltánt, Kányádi Sándort, 
Szilágyi Domokost, és Dsi-
da Jenőt (akiről annyira boldogan be-
széltem, miután a szóbeli érettségin a 
legnagyobb meglepetésemre kihúztam 
azt a cetlit, amelyiken az állt, hogy MU-
TASSA BE A HATÁRON TÚLI MA-
GYAR IRODALOM EGYIK JELES 
KÉPVISELŐJÉT!). Szárnyakat kaptam 
tőle. Olyan alapot, amelyikkel a tarisz-
nyámban eddig bárhová eljutottam, jó 
szívvel szemezgettem belőle talán má-
sok hasznát is gyarapítva. Kitartást és 
bátorságot kaptam tőle, a makacs ellen-
állást az emberi butasággal, gyarlóság-
gal és önzőséggel szemben, ugyanakkor 
a jóra való törekvést, amelyik azóta is 
irányítja az életemet.

2020 megcibált mindenkit, 
őt is, és érezhető volt a gör-
csös íráskényszeréből, hogy 
a mögötte álló 84 év lezárulni 
látszik. Nyáron mondta ne-
kem először – miután megír-
ta, hogy találkoznunk kell, de 
olyan helyen, ahol a felesége, 
Irénke néni nem hall ben-
nünket – azt, hogy úgy érzi, 
meg fog halni, és kijelentette, 
én fogom elbúcsúztatni, le-

írt mindent, hogyan lesz. Kicsordult a 
könnyem…

Tanár Úr! János Bácsi! Jabu! Öreg 
„kukac”! A bátaszéki gimi homlok-
zatára is kikerült a fekete zászló… A 
szívünkben is ott lobog. Búcsúzik az 
utolsó osztály (a negyediKÁOSZtály), a 
tanítványok, a kollégák, a versmondók, 
a bátaszékiek és a megmaradt erdélyi 
barátok… Nemcsak a termünk falán 
marad velünk, ami annyira fontos volt 
számára:  

„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő 
ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy 
tiszta legyen majd az ünnepekre.” (J. A.)                               

Csötönyi László

1981. augusztus 1-jén nyitottátok meg a 
feleségeddel az – utolsó napodig is üze-
melő – Illés Cukrászdát a Szentháromság 
téren, amit nemcsak a helyiek, hanem sok 
vidéki vendég is jól ismert. Bizony, aki 
egyszer megkóstolta a fagylaltodat, az 
legközelebb sem hagyhatta ki, ha erre járt.

Oly sok-sok év után pedig most jött el 
a búcsú ideje. Sok közös emlékünk van, 
amivel a szívünkbe örökre beírtad magad. 
Ugyan váratlanul, búcsú nélkül mentél el, 
de abban is biztosak lehetünk, hogy a fi-
gyelmed velünk marad örökre. 

Emlékszel, amikor 2019-ben átvetted 
az Aranykoszorús mester kitüntető címet? 
Akkor még a jövőről, a tervekről, a fel-
adatokról beszéltél, arról, hogy mennyi 
mindent kell még tenni a helyi vállalko-
zókért, iparosainkért, az egyesületért. Év-
tizedeken keresztül dolgoztál a Bátaszéki 

Vállalkozók Ipartestületében szívvel és 
lélekkel. Nemcsak a családi üzlet volt szá-
modra fontos, hanem mindannyiunkért, a 
bátaszéki iparos-közösségért is tevékeny-
kedtél. 

Amikor 2008-ban nyugdíjas lettél, nem 
hagytad abba a munkát, ugyanazzal a lelke-
sedéssel és kitartással végezted a feladato-
kat. Igen, ilyen az igazi, jó szakember. Talán 
a szíved mélyén, titokban sajnáltad, hogy 
a lányaid nem folytatták az általad annyira 
szeretett szakmát, hiszen az Illés Cukrászdá-
nak neve van, amit te alapoztál meg. 

Hogy mi lesz most? Nem tudjuk. Csak 
abban bízhatunk, hogy az emberek, a kol-
légáid, az ipartestület tagjai, az ismerőse-
id, a barátaid és a családod jó szívvel őrzi 
meg az emléked. A tudásodat, a tapaszta-
latodat és a szakma iránti szeretetedet pél-
daként őrizzük.

Mély fájdalommal, megrendülten 
értesítünk mindenkit, hogy

Illés Gáspár
2020. november 19-én elhunyt.

Jóságával, szeretetével, a Bátaszéki 
Vállalkozók Ipartestülete érdekében 
évtizedeken keresztül, szívvel-lélekkel 
végzett munkájával örökre beírta ma-
gát a szívünkbe. Emlékét megőrizzük!

bátaszéki vállalkozók ipartestülete

Gazsi bácsi! – Búcsúzunk…

In memoriam László János
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A dunai kereskedelmi gőzhajózás néhány 
sikertelen próbálkozás után 1829-ben in-
dult el igazán: ekkor alakult meg ugyanis 
az első olyan társaság, amelyik komo-
lyabb flottával rendelkezett és nyereséggel 
tudta üzemeltetni azt: az osztrák tulajdon-
ban lévő Első Dunagőzhajózási Társaság, 
azaz „Erste Donau-Dampfschiffahrts Ge-
sellschaft”, a DDSG. A társaság 1835-ben 
Újpesten téli kikötőt alakított ki, és még 
ugyanebben az évben elkezdték egy saját 
hajóépítő üzem megépítését az óbudai szi-
geten. Alapítása után 10 évvel már 20 ha-
jóból állt a DDSG-flotta, majd további 10 
év elteltével 66 hajója volt a társaságnak. 
A DDSG 1852-től kezdve Pécs környékén 
kőszénbányákat bérelt és vásárolt, majd 
saját költségén megépítette a Pécs-Mo-
hács vasútvonalat is, hogy hajóira a kiváló 
minőségű mecseki kőszenet a mohácsi ki-
kötőben rakodhassa fel. Miután 1874-ben 
csődbe ment a legnagyobb konkurensének 
számító Egyesült Magyar Gőzhajózási 
Társulat és annak teljes vagyona a DD-
SG-re szállt, a Duna középső szakaszán 
a DDSG – alig fél évszázaddal alapítása 
után – egyeduralkodóvá vált.

Az Egyesült Magyar Gőzhajózási Tár-
sulattól 1874-ban átvett hajók között volt 
egy „Baja” nevezetű oldalkerekes vonta-
tóhajó is, ám mivel a DDSG-nek ekkor 
már volt egy ugyanilyen nevű hajója, az 
újonnan szerzettet átkeresztelték, annak 
hivatalos új neve – kiegészítve a tulaj-
donos társaság nevének rövidítésével – 
DDSG „Báttaszék” lett. Miért épp telepü-
lésünkről neveztek el egy dunai gőzhajót? 
Hosszas kutakodás után – melynek részle-
teit ebben az írásban a helyszűke miatt saj-
nos nem áll módomban bemutatni – arra 
a megállapításra jutottam, hogy ekkoriban 
hajós berkekben a Duna Bajával szem-
közti partja „bátaszéki dunapartként”, így 
Bátaszék egy Dunához kapcsolódó telepü-
lésként volt ismert. Ezen okból kaphatta a 
hajó ezt a nevet, akárcsak további 60-nál 
is több DDSG-hajó, amelyeket szintén du-
naparti településekről, kikötővárosokról 
neveztek el. Íme néhány idézet állításom 
alátámasztására: Gróf Károlyi Sándor egy 
1881-ben megjelent tanulmányban a ma-
gyar gabonaszállítás lehetséges útvonalai 
kapcsán számolt azzal, hogy „Budapest 

– Báttaszék – Dunapart mintegy 170 km 
hajón”, illetve „a báttaszéki dunapartnál 
átrakatási költség: 0 frt 02 kr.”. 1921-ben 
a IV. Károly királyt száműzetésbe szállí-
tó angol hadihajó Bajáról indult (az erről 
megemlékező kicsiny emlékmű a híd ba-
jai hídfőjénél található), de a korabeli sajtó 
másként fogalmazott: a „Glowworm angol 
monitor a kis vízállás miatt nem tudott 
följutni Dunaföldvárig, hanem Báttaszék 
előtt vetett horgonyt s itt várja be a királyi 
párt. (Kis Újság, 1921. november 2.) illet-
ve „A királyi pár a Glowworm fedélzetén. 
Az angol monitor elindult velük Báttaszék-
ről lefelé a Dunán.” (8 Órai Újság, 1921. 
november 2.)

Ezen bevezető után essék néhány szó 
magáról a hajóról is! A „Báttaszék” – 
akkor még „Baja” – 1869-ben épült az 
újpesti hajógyárban. A „Báttaszék” a hi-
vatalos besorolás szerint – a hajoregiszter.
hu oldalon található adatok alapján – egy 
„PAKS/1869 típusú oldalkerekes vontató 
gőzhajó”; hossza 56,39 m, legnagyobb 
szélessége 14,53 m, legnagyobb merülése 
1,04 m volt. Ha valaki látni szeretné, mek-
kora és milyen is lehetett a „Báttaszék”, 
annak ajánlom a neszmélyi Hajóskanzen 
meglátogatását, az ott horgonyzó „zol-
tán” vontatóhajó – amely szintén 1869-
ben épült – szerkezetében, főbb méretei-
ben megegyezik a „Báttaszék”-kel. 

Szolgálatának hosszú évtizedei alatt a 
„Báttaszék” neve többször feltűnt híradá-
sokban, szinte kivétel nélkül valamilyen 
baleset, „havária” kapcsán: volt, hogy 
a „Báttaszék”-et kellett menteni, volt, 
hogy a „Báttaszék” vett részt más hajó 
mentésében; de még az is előfordult, hogy 
az elszabadult uszály mentésére igyekvő 
„Báttaszék” végül maga szorult segítség-
re.   Ugyancsak a korabeli sajtóból értesül-
hetünk arról is, hogy 1937 decemberében 
a „Báttaszék” gőzös személyzete a kor-
mányzóné karácsonyi segélyakciójára 22 
pengő adományt gyűjtött.

Az I. világháború kitörése után, 1914 
szeptemberében a „Báttaszék”-et is be-
vonultatták, mint aknaelhárító-hajót. (Az 
aknaelhárító-hajó orrára egy „aknafo-
gó-készüléket”, valójában egy nagy vas-
rácsot szereltek, így haladt a fontosabb 
hajók, hadihajók előtt, megtisztítva előt-

tük a folyót.) A hajó a tűzkeresztségen – 
Losonczy István nyugalmazott tengerész 
hadapród irányítása alatt – 1914. szep-
tember 19-e éjjelén, Belgrád közelében 
esett át. Később még más harci cselekmé-
nyekben is részt vett, végül 1915. január 
7-én felmentették a háborús szolgálat alól. 
Ekkor újabb közel három évtized, nem túl 
eseménydús kereskedelmi szolgálat kö-
vetkezett; a DDSG 1942 júniusától 1944 
februárjáig kölcsönadta a hajót a szlovák 
hajózási társaságnak, az SPD-nek, így a 
„Báttaszék” 20 hónapig szlovák lobogó 
alatt hajózott. 

Arról nem találtam adatot, hogy a máso-
dik világháborúban is bevonultatták volna 
a „Báttaszék”-et, a háborús szolgálathoz 
valószínűleg túlságosan elavult volt az 
ekkor már 70 éves hajó. 1944 októberé-
nek elején egy nagyjából 100 egységet 
számláló menekülő hajókaraván (vonta-
tók és uszályok) részeként indult útnak a 
„Báttaszék” Belgrádból a Dunán felfelé. 
A hatalmas hajóraj a mohácsi Duna-ka-
nyarulatban megszorult, csak mintegy 60 
egység tudta folytatni az útját. Időközben 
a szovjet alakulatok elfoglalták Baját és a 
várostól délre is elérték a Duna vonalát. A 
menekülő hajók ezen az utolsó, szovjet el-
lenőrzés alatt álló kritikus szakaszon 9 né-
met hadihajó fedezete alatt próbáltak meg 
átjutni, de ez a „Báttaszék”-nek már nem 
sikerült. Több különböző verzió is létezik 
a „Báttaszék” elsüllyedésével kapcsolat-
ban: az egyik szerint saját legénysége süly-
lyesztette el, a másik szerint aknára futott, 
a harmadik szerint a Duna bal partján állo-
másozó szovjet tüzérség okozta a vesztét. 
Ami biztos: 1944. október 27-én, a Duna 
1460. folyamkilométerénél (ez nagyjából 
a dunaszekcsői rév magasságának felel 
meg) a DDSG „Báttaszék” nevű vonta-
tóhajója elsüllyedt. Nem találtam hírt arra 
vonatkozóan, hogy a hajó roncsait kiemel-
ték volna, így nagy valószínűséggel a mai 
napig a Duna homokjába ágyazódva fek-
szenek a „Báttaszék” maradványai.

 Regenspurger
* * *

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

múlt-idô

DDSG „Báttaszék”
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 Zöldhulladék gyűjtési napok kizárólag családi házas övezetben

KEDD

 Szelektív hulladékgyűjtési napok családi és társasházas övezetben

 Zöldhulladék gyűjtési napok társasházi- és családi házas övezetben: 
A kommunális hulladékszállítási nap minden héten:
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Szelektív Hulladékszállítási naptár 2021.
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A házi hulladékégetés minimalizálása 
egyszerű, csupán néhány tudatos lépés 
eredménye, amit más néven tudatos fo-
gyasztói magatartásnak nevezünk. A tu-
datos fogyasztás a hulladékképződés 
megelőzésével kezdődik. De mit is jelent 
ez gyakorlatban?

 
•	Kerüljük a túlzott, ill. többrétegű, 

kombinált csomagolást, gyümölcs és 
zöldség esetében ezt a mai napig a pi-
acokon tudjuk a legegyszerűbben meg-
oldani. Ha viszont boltban vásárolunk, 
keressük a visszaváltható csomagolá-
sú termékeket! A betétdíjas, tehát visz-
szaváltható csomagolású termékekről a 
http://humusz.hu/betetdij-oldalon lehet 
informálódni. A csomagolási hulladék a 
kukánk 40-50%-át is kiteheti, így lénye-
gesen tudunk spórolni a szemétdíjon is.

•	Gyűjtsünk szelektíven! De ne csak 
a műanyag-, papír-, fém- és üveghul-
ladékot. Ha nem vagyunk biztosak 
abban, hogy az adott hulladéktípussal 
mit lehet kezdeni, mint például a gu-
miabroncs vagy a dezodoros flakonok, 
akkor lehetőségünk van akár a legkö-
zelebbi hulladékudvarnál/hulladé-
kátvevőnél vagy a http://humusz.hu/
hulladekatvevok oldalon érdeklődni! A 
hulladékudvarokon kívül a hipermar-
ketekben, közösségi házakban, intéz-
ményekben is van lehetőség veszélyes 
és elektronikai hulladékot, használt 
elemet, fénycsövet stb. leadni. A zöld-
hulladék elszállítására is van lehető-
ség a helyi közszolgáltatónál.

•	Komposztáljunk! Valamennyi avar és 
lombhulladék komposztálható, illet-
ve bizonyos konyhai maradékokat is 
könnyedén hasznosíthatunk. Hogy mit 
szabad és mit nem a komposzttal kap-
csolatban, ugorj a http://komposztalj.
hu/ oldalra! Ha otthon nincs rá lehetősé-
günk, akkor keressük fel a legközelebbi 
közösségi komposzpontot vagy akár a 
beltéri komposztálást is kipróbálhatjuk.

•	Használd újra! Egy tárgyat lehetőleg 
minél tovább, minél többször és minél 
többen használjunk, így később is kerül 
a kukába.

Javítsd meg! Adományozd el! 
Gondold újra!

•	A tartósított, ízesített, színezett üdítő-
italok, ásványvizek helyett – melyek 
esetenként akár több ezer kilométert 
is megtehetnek míg elérik konyhá-
ink asztalát – válasszuk a csapvizet! 
A közhiedelemmel és a riogatásokkal 
ellentétben a csapvíz Magyarországon 
kifejezetten tisztának minősül, de a 
legrosszabb esetben is jobban járunk, 
mint a műanyag palackokból kiszi-
várgó méreganyagokkal. Akinek nem 
ízlik a csapvíz, az ma már néhány tíz-
ezer forintért hozzájuthat egy egyszerű 
szénszűrős víztisztítóhoz, ami kiszűri 
azt, ami nem oda való, de ugyanakkor 
benne hagyja azt, amire szükségünk le-
het (főbb ásványi anyagok). Ha mégis 
az ásványvíz mellett döntünk, keressük 
a ballonos változatokat!

•	Válasszunk tartós, fa bútorokat! Ez 
minden esetben kevesebb környezeti 
kárral jár, hiszen mi magunk is óvhatjuk 
és kezelhetjük bútorainkat méregmentes 
lakkal és viaszolással.

•	Kerüljük a műszálas ruhákat! Az elvi 
okok mellett a műszálas ruhák könnyeb-
ben büdösödnek, amit hosszútávon már 
megszabadulni sem igen lehet. Hiába 
olcsóbb a műszálas termék, ha fél éven 
belül használhatatlanná válik.

És ne feledd a szlogenünk: 

Hulladék megfelelô kezelése, 
tudatos fogyasztói magatartás
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gyerekorvos

B orongós napok tűnjetek tova 
O kkal szomorú ne legyél soha 
L épteid kísérje töretlen szerencse 
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre 
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai 
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő 
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő

É vek ha múltok, ha elszálltok napok 
V idámságot, örömet számolatlan adjatok 
E lfusson most az óévnek malaca 
T öbbé ne legyen senkinek panasza

K erüljön betegség, bánat messzire 
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe 
V ágyaid sorra valóra váljanak 
Á lnok szavak többé ne bántsanak 
N övekedjen az igaz barátok tábora 
O kosan élj, ne legyél ostoba 
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!

verselô

Mélységes fájdalommal tu-
datjuk, hogy kollégánk, bará-
tunk, dr. Sziklai Lajos, Báta-
szék város háziorvosa 2020. 
december 5-én, nehéz küzde-
lem után feladta a koronaví-
rus ellen folytatott harcát, és 
végleg lehunyta szemét.

Az utolsó pillanatig dolgo-
zott. Súlyos állapotban került kórház-
ba. A kezelés ellenére elveszítettük. 62 
évet élt.

A város egészségügyi ellátásának 
meghatározó személyiségétől bú-
csúzunk. Több mint 33 éven át folytatta 
áldásos munkáját, és elhivatottan gyó-
gyította a betegeket. Mindig sok munkát 
vállalt, így nincs a városban olyan em-
ber, aki ne került volna vele orvos-be-
teg kapcsolatba. Minden betege sorsát 
a szívén viselte, sőt sok családdal ben-
sőséges viszonyt ápolt. Naprakész tu-
dásával alapos munkát végzett. Minden 
kórnak utánajárt. A hozzá forduló páci-

ensek a testi gyógyulás mellett 
lelki gyógyírra is számíthattak. 
Nemcsak az orvostudomány-
ban volt kimagasló a jártassága, 
hanem a művészeti ismeretek-
ben is jeleskedett. A magyarság 
őstörténetében, a történelemi 
témákban otthonosan mozgott. 
Vallási kérdésekről rendszere-

sen átszellemülten mesélt. Az építészet 
csodáit a helyszínen tanulmányozta, az 
utazásokra felkészülten indult. Nagyon 
szerette a műtárgyakat, amikre mint kul-
turális lenyomatokra tekintett. Halálával 
a várost globális veszteség érte.

Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára 

Bátaszék város egészségügyi dolgozói 
nevében, nehéz szívvel búcsúzom  

dr. SziKlAi lAJoS (1958-2020) 
belgyógyász háziorvostól, kollégától. 

Nyugodjon békében!
A hiánya sokáig, az emléke örökre 

velünk marad.

Néhány fontos gondolatot szeretnék meg-
osztani az olvasóval a vírusfertőzésekkel 
kapcsolatosan. Csak remélni tudom, hogy 
igyekeztünk betartani a távolságtartás 
szabályait az ünnepek alatt is, hogy idén 
valóban mindannyian együtt tudjuk majd 
ünnepelni a karácsonyt. 

Az influenza elleni védőoltás beadása 
mostanra már aktualitását vesztette, de az 
előrejelzések szerint az idén nem is lesz 

influenzajárvány. A kötelező maszkvise-
lés, a távolságtartás és a rendszeres kéz-
mosás megakadályozta a tömeges megbe-
tegedést. 

A mostani információink tudatában me-
rem mondani, hogy tavaszra megszabadul-
hatunk a koronavírustól, ha kérjük a védőol-
tást. És KÉRJÜK! Csak akkor győzhető le a 
világjárvány, ha a lakosság kb. 70%-a oltott, 
vagy már átesett a betegségen. 

Még mindig fontos a védekezés szabá-
lyainak a betartása! Vigyázzunk egymásra 
és magunkra!    Dr. Omacht Erika gyerekorvos

Mindenki eszik! Nincs még egy olyan tevékenység, amelyik ennyire kiterjedten érintene minden 
embert a Föld kerekén. A Biblia is rendkívül sokszínűen mutatja be a kor emberének étkezését, a 
mezőgazdálkodás elemeit, az élelmiszer-előállítás mozzanatait, a táplálkozási szokások furcsasága-
it, és azt is, amikor nem volt mit enni.

Ám az evés nemcsak, mint a mindennapok rendjébe beilleszkedő rítus jelenik meg a Szentírás 
lapjain, hanem szakrális vetülete és gazdag jelképrendszere is fontos szerepet kap.

A könyv egy bibliaolvasó ember, vagyis a szerző kíváncsiságát, istenismeretének vágyát fonja 
össze a hagyományokat még őrző ázsiai népek között átélt tapasztalataival.

köNyvajáNló

Fráter Erzsébet: A Biblia ételei

Búcsúzunk

Kérjük a védôoltást!
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Az újszülöttek szervezete nagyon érzé-
keny minden változásra. Kikerülnek 
egy védett burokból, és idő kell a kinti 
élet megszokásához, megtanulásához. 

Minden évszakban az első „levegőz-
tetés” a lakásban történik. Télen, amikor 
még nincsenek mínuszok, 2-3 hetesen a 
nyitott ablakhoz lehet közelíteni jól felöl-
töztetve, levegőztető zsákban: ezt naponta 
többször is megismételhetjük 5-10 percig. 
Ezt az időt fokozatosan lehet emelni ad-
dig, míg ki nem tudunk menni a lakásból. 
Ha az időjárás engedi, akkor a 4. héten ki 
lehet menni a picivel az utcára, udvarra, 
erkélyre is. 

Nagyon fontos, hogy -5 fok alatt csak a 
szobában lehet levegőzni!

A séta időtartama kezdetben 10-20 per-
ces legyen, ezt fokozatosan lehet emelni 
10-20 percekkel. 0 fokhoz közeledve vé-
deni kell a baba bőrét a hidegtől, a fagyás-
tól, gyermekorvos által felírt gyógyszertá-
ri készítményekkel.

Hogyan öltöztessük a babát télen? Ja-
vaslom a kétsapkás megoldást: egy vá-
szon, nyári, és egy vastagabb téli sapkát 
(ezt azért ajánlom, mert a kötött sapka 
szövése, kötése durva, esetleg sok műszá-
lat tartalmaz, ami irritálhat) és a levegőz-
tető zsákot. A babakocsi aljára érdemes 
meleg takarót tenni, sokan pólyát tesznek 

szigetelőnek, valamint pléd is szükséges a 
betakaráshoz. Bacsi-Valkai Kornélia védônô

Babák, újszülöttek levegôztetése télen  
– a védônô tanácsai

védôNôi szolgálat

dorottyás hírek

Mayer Istvánné
a Szekszárdi Tankerületi 

Központ
kiváló pedagógusa

Az országban tapasztalt járványhelyzet 
miatt csupán szűk körben, és az eredeti-
leg tervezett időpontnál később, decem-
ber 16-án adta át a Szekszárdi Tankerületi 
Központ igazgatója, Gerzsei Péter a Szek-
szárdi Tankerületi Központ Kiváló Peda-
gógusa kitüntetést Mayer Istvánnénak. 

Mayer Istvánné – Kati néni – sokak ál-
tal ismert és tisztelt személy Bátaszéken, 
aki a Kaposvári Tanítóképző Főiskola 
Szekszárdi Kihelyezett Tagozatán szer-
zett tanítói oklevelet 1980-ban. Kevesen 
mondhatják el, hogy munkába állása óta 
ugyanazon a munkahelyen – a bátaszéki 
általános iskolában – dolgozott.  

A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola tanítójakét, több évtizeden át tartó 
pályafutását gyermekszeretet, igényes, 
magas színvonalon végzett munkavégzés 
jellemezte. Osztálytanítóként a bátaszéki 
gyerekek generációjának sorát nevelte, 
tanította példaértékű szakmaisággal. Ön-
magával és a gyerekekkel szemben egy-
aránt igényes volt, tanítványaitól sokat 
követelt, pedagógiai munkáját a precizi-
tás, lelkiismeretesség, a következetesség 
jellemezte. 

2009 óta az iskola vezetésének tagjaként, 
igazgató-helyettesként tevékenykedett. Ve-
zetőként is példamutató szakmai munkát 
végzett, precizitásával, következetességé-
vel, nagy munkabírásával nagyban hozzá-
járult az intézményi munkafolyamatok ter-
vezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

Pályafutása során szakmai tudását és 
tapasztalatait szívesen osztotta meg kol-
légáival, az évtizedek során számos taní-
tó szakos hallgató mentorálását látta el. 
Szakmai felkészültsége, egyénisége, tuda-
tos pedagógiai tevékenysége révén aktív 
munkavégzése során az intézmény egyik 
meghatározó személyisége volt. 

A több évtizedes pedagógiai munkássá-
gával kivívta, hogy a település köztisztelet-
ben álló tagjává vált, tanítóként elért sikerei, 
jellembeli vonásai, munkája példaként szol-
gálhat a város lakossága, a fiatalok és az őt 
követő pedagógusgenerációk számára. 

Gratulálunk a kitüntetéshez, és a 
most megkezdett nyugdíjas életéhez jó 
egészséget kívánunk, a Bátaszéki Kani-
zsai dorottya Általános iskola és AMi 
dolgozói nevében:  Mészáros istván 
intéz ményvezető.

Továbbtanulási nap 
A 2020-as év nemcsak a mindennapi élet-
ben, de a továbbtanulási felkészítők szo-
kásaiban is jelentős változást hozott. Más 

években tanulóink személyesen megláto-
gatták az intézményeket, ott tanórákon, 
foglalkozásokon vettek részt. Az idei tan-
évben az iskolák az online világ lehetősé-
geit kihasználva biztosították, hogy szülői 
értekezleteken, osztályfőnöki órákon mu-
tatkozzanak be.

Az idei tanévben a továbbtanulási nap 
iskolánkban december 12-re esett. Az 
osztályfőnökök figyelembe vették az 
adott korosztály ismereteit. Ennek meg-
felelően választottak a tanulók számára 
feladatokat. A nyolcadikos tanulók nagy 
részénél már kialakult a továbbtanulási 
irány, így elsősorban a bizonytalankodók 
érdeklődését próbálták felkelteni. Miért 
is választották a különböző szakmákat, 
szakirányt, erről beszélgettek. Pontosítot-
ták a jelentkezés eddig ismert módját. A 
hetedikes tanulók a lehetőségeket mérték 
fel. A környező iskolák bemutatkozásaiból 
merítettek, honlapokat kerestek fel. Szitu-
ációs helyzetekkel ismerkedtek, a külön-
böző szakmák jellemzőivel, majd az „Or-
szág-város” játékot bővítették a szakma 
világával, így tették érdekessé ezt a napot. 
A hatodikosok színvonalas bemutatókat 
készítettek szüleik foglalkozásáról. A szü-
lőknek köszönjük a segítséget. Részlete-
sen ismertették az adott szakmában hasz-
nált szerszámokat, anyagokat, eszközöket. 
Társasjátékokat játszottak. Az ötödikesek 
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megbeszélték, hogy a jelenlegi oktatási 
rendszerben milyen irányú lehetőségeik 
vannak a középiskolásoknak. Filmeket 
néztek a különböző szakmákról. Beszél-
gettek, hogy miért választanák ezt, vagy 
azt a szakmát és ehhez mit kell tenni.

Alsó tagozatos osztályainkban az osz-
tályban tanító tanítónénik vezényletével 
megnéztek egy mesét Mekk Elek az ezer-
mester című magyar televíziós bábfil-
msorozatból, valamint rövid kisfilmek 
megtekintésével betekintést nyerhettek 
egy-egy szakma rejtelmeibe, mozzanatai-
ba. Technikai foglalkozáson fejleszthették 
kézügyességüket, csoportmunkában játé-
kos feladatokban különböző szakmákkal 
ismerkedhettek meg a diákjaink. 

Úgy gondoljuk, hasznosan telt ez a nap 
annak ellenére, hogy nem a helyszíneken, 
hanem zárt falak között, csak fényképekkel 
emlékezhettünk az eddigi években szerzett 
tapasztalatokról, helyszínekről.                BTI

A karácsonyi tanulmányi 
versenyek eredményei

Helyesírási tanulmányi verseny
3. évfolyam: 1. Jáger Johanna 3.b. 2. Kiss 
Endre 3.c és Zsinkó Laura  3.c. 3. Loska 
Leila 3.b
4. évfolyam: 1. Jagicza Mónika 4.b. 2. Kis 
Nina Málna 4.a és Hajdu Gerda  4.a. 3. Pé-
ter Mirella 4.a
5. évfolyam: 1. Cser Bence 5.c. 2. Sós 
Georgina 5.a. 3. Guszmann Viktória 5.b
6. évfolyam: 1. Mattenheim Liza 6.c. 2. 
Molnár Erna 6.c. 3. Szarkali Fanni 6.a, 
Szénási Jázmin 6.c és Varga Dorina 6.c
7. évfolyam: 1. Papp Zaránd 7.c. 2. Kádár 
Zoé 7.b. 3. Deli Hanna 7.c
8. évfolyam: 1. Csendes Marcell 8.c. 2. 
Köbli Ágnes 8.b. 3. Pesti Sára 8.c

matematika tanulmányi verseny
3. évfolyam: 1. Matejcsek Vajk 3.c. 2. 
Janács Árpád  3.b. 3. Heilmann Boldizsár 
3.c és Kiss Endre 3.c
4. évfolyam: 1. Jagicza Mónika 4.b. 2. 
Demény Zoltán 4.b. 3. Péter Mirella 4.a
5. évfolyam: 1. Bali Levente 5.a. 2. Né-
met Norina 5.c. 3. Finta Nóra 5.a és Sós 
Georgina 5.a
6. évfolyam: 1. Mattenheim Liza 6.c. 2. 
Fleischer Kinga 6.a. 3. Puskás Donát 6.c 
és Rácz Gergő  6.a
7. évfolyam: 1. Dékány Zóra 7.c. 2. Papp 
Zaránd 7.c. 3. Kádár Zoé 7.b
8. évfolyam: 1. Köbli Ágnes 8.b. 2. Varga 
Tamás 8.b. 3. Egri Lívia 8.b

A Károlyi Károly Matematika Verseny 
területi fordulójába továbbjutott ta-
nulóink pedig: 3. évfolyamból: Matej-
csek Vajk 3.c, Janács Árpád 3.b, Barabás 
Dorka 3.b. 4. évfolyamból: Jagicza Mó-
nika 4.b, Aradi Lázár 4.a. 5. évfolyam-
ból: Bali Levente 5.a, Német Norina 5.c. 
6. évfolyamból: Mattenheim Liza 6.c, 
Fleisher Kinga 6.a. A verseny második 
fordulója január 12-én lesz. Sok sikert 
kívánunk nekik!

informatika tanulmányi verseny
5. évfolyam: 1. Cser Bence 5.c. 1. Pesti 
Sándor 5.b. 2. Bali Levente 5.a. 2. Horváth 
Lora 5.c. 3. Kollár Lilla 5.b. 3. Papp 
Dávid 5.c
6. évfolyam: 1. Sümegi Botond 6.b. 2. 
Hefner Zsófia 6.c. 2. Ogunson-Bonnyai 
Zsaklin Maja 6.b

7. évfolyam: 1. Szeremlei Tamás 7.b. 2. 
Deli Hanna 7.c és Papp Zaránd 7.c. 3. Ká-
dár Zoé 7.b
8. évfolyam: 1. Csendes Marcell 8.c. 1. 
Loska Tibor 8.b. 2. Köbli Ágnes 8.b és 
Molnár Pál 8.c. 3. Pesti Sára 8.c

angol nyelv tanulmányi verseny
5. évfolyam: 1. Farkas Máté 5.a és Kollár 
Lilla 5.b. 2. Diószegi Abigél 5.b. 3. Bali 
Levente 5.a és Sós Georgina 5.a
6. évfolyam: 1. Babodi Viktor 6.c és Ki-
rály Dávid 6.c. 2. Kiss Máté 6.c, Kóródi 
Réka 6.c, Süli Áron 6.c, Takács Nátán 6.c
3. Ogunson-Bonnyai Emese 6.b
7. évfolyam: 1. Rein Viktor 7.c. 2. Tóth 
Maja 7.c. 3. Papp Zaránd 7.c
8. évfolyam: 1. Magyar Gergő 8.c. 2. 
Csendes Marcell 8.c, Molnár Pál 8.c és 
Varga Tamás 8.b. 3. Egri Lívia Amanda 
8.b

német nyelv tanulmányi verseny
3. évfolyam: 1.Heilmann Boldizsár 3.c. 
2. Kiss Endre 3.c. 3. Puskás Barbara 3.c 
és Zsiga Bence  3.c
4. évfolyam: 1. Fuchsz Kinga 4.a és Haj-
du Gerda 4.a. 2. Csipak Lora 4.a és Ler-
ch Szofi 4.a. 3. Puskás Zétény 4.a és Sági 
Bálint 4.a
5. évfolyam: 1. Schroth Márta 5.c. 2. Cser 
Bence 5.c. 3. Erős Gellért 5.c, Heberling 
Dániel 5.c és Takács Rebeka 5.c
6. évfolyam: 1. Horváth Emese 6.c. 2. 
Kóródi Réka 6.c, Király Dávid 6.c és Mat-
tenheim Liza 6.c. 3. Babodi Viktor 6.c
7. évfolyam: 1. Papp Zaránd 7.c. 2. Tóth 
Maja 7.c. 3. Rein Viktor 7.c és Szikszai 
Balázs 7.c
8. évfolyam: 1.Molnár Pál 8.c. 2.Magyar 
Gergő 8.c. 3.Pankovics Flóra 8.a, Pesti 
Sára 8.c és Szászvári Márton 8.c

Nagyon örültünk a nagyszámú résztve-
vőnek. A díjakat a tanulók, pénteken de-
cember 18-án vehették át az ünnepélyes 
eredményhirdetés keretében, az iskola 
udvarán. Ezt követően egy kis karácsonyi 
örömtáncot lejtettünk az udvaron. Így kí-
vántunk mindenkinek kellemes, meghitt 
ünnepeket és boldog új évet!                BTI

RAJZ

Babits Iskola rajzversenye
A szekszárdi Babits Mihály Általános Is-
kola minden évben különböző versenyek-
kel, rendezvényekkel tiszteleg névadója 
előtt. A Babits napra rajzkiállítást is ren-
deznek a megye általános iskolásainak 
munkáiból, s korcsoportonként díjazzák 
a zsűri által kiemelteket. Idén iskolánkból 
Feri Klaudia (6.b) első, Sallai regina 
(3.c) második helyezést ért el.

Karácsonyi 
örömtánc
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Tûzmegelôzési rajzpályázat
A Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 
rajzpályázatára csaknem 300 alkotást küld-
tek be a megye általános iskoláiból. Össze-
sen 16-an kaptak jutalmat kézműves és rajz 
kategóriában. A 6-10 éves korcsoportban 
első helyezett lett Bekő Bence (5.a), har-
madik helyen végzett Fábián lilla (3.b). 

„Élj egészségesen”  
– országos rajzpályázat

A Generali Biztosító „Élj egészségesen” 
című rajzpályázatára az ország minden 
részéről digitálisan rengeteg alkotást 
küldtek az iskolák. A sok pályázati mű 
készítője közül hárman kaptak 50 ezer 

forint, és 22-en 25 ezer forint értékű vá-
sárlási utalványt. Örömünkre szolgál, 
hogy a 22 díjazott közé került Fekete 
zsófia (6.b) és a művészeti iskolánkból 
Kósa Réka (9.o) is.

Karácsonyi képeslap
A Szekszárdi Tankerületi Központ Kis 
lia liána (7.o) gimnazista művészeti is-
kolás tanulónk karácsonyi képét választot-
ta ki képeslapjának.

Iskolánk képeslapja
Általános iskolánk vezetése Bekő Balázs 
(6.a) rajzát használja fel karácsonyi üd-
vözlőlapként.                                          BE

Mesemondók
A negyedik osztályos mesemondók gyüle-
keztek december elején az iskolai könyv-
tárban, hogy bemutassák rátermettségü-
ket. (A többi évfolyam szerepléséről az 
előző lapszámban számoltunk be.) 
A zsűri tagjai Balog Mónika, Mészáros 
István, Pestiné Kunos Boglárka az érté-
kelésükben kiemelték a résztvevők fel-
készültségét, meseválasztásukat, bátor-
ságukat. 

Eredmények: hercegnő: ricza ivett, or-
szágbíró: Storcz Jázmin, udvarhölgyek: 
Bóta Gréta, Jagicza Mónika, Márton 
Alíz. Mindannyian 4. b osztályos tanulók. 
Gratulálunk mesemondóinknak!            DJ

géza híradó

Szeretnél egy olyan iskolába 
járni, ahol családias a légkör 
és modern az iskola?

Ahol a tanárok nemcsak 
a feleltetésnél tudják a 
nevedet, hanem az iskola 
folyosóján és a menzán is?

Szeretnél egy olyan iskolá-
ba járni, ahol személyre szabot-
tan foglalkoznak veled?

Ha ezekre a kérdésekre igennel 
válaszoltál, akkor itt a helyed a Bá-
taszéki ii. Géza Gimnáziumban. 
Tartozz közénk, legyél Te is GÉzÁS!

A jelentkezési lapodat a gimnázi-
um email címére, postacímére vagy 

akár személyesen a titkárságra 
juttasd el 2021. február 

15-ig.
Amit ígérünk: (akár 4 

osztályos, akár 6 osztályos 
képzésre jelentkezel) NEM 
KELL stresszelned a köz-

ponti felvételi vizsga miatt, 
ha jók a jegyeid, egyenes utad 

van a gimnáziumba.
Amit kínálunk: magas szintű kép-

zés, emelt óraszám az idegen nyelvek-
ből (angol, német), matematikából és 
informatikából.

Amire lehetőséged lesz: előreho-
zott érettségit tenni informatikából és 

nyelvekből, hogy 12. évfolyamon már 
csak a nyelvvizsga megszerzésére tudj 
koncentrálni.

Amire még alkalmad nyílhat: a 
testvérvárosi kapcsolatok révén kül-
földre utazni (Németország, Erdély, 
Szlovákia); változatos sport- és kultu-
rális programokban (Géza-gála) mu-
tathatod meg a tehetségedet.

És itt egyedül a megyében tényleg 
lEHETSz KirÁlY, mert „Király-
nak lenni, az mámorító”.

További információt találsz az isko-
la honlapján: www.gezagimi.hu 

https://www.https://www.facebook.
com/gezagim

Tartozz közénk, legyél Te is GÉZÁS!

Kis Lia Liána 
képeslapja

Bekő Balázs 
képeslapja
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Azt gondolhatnánk, hogy januárban biz-
tosan nincs semmi tennivaló a kertben, de 
ez egy permakultúrás kert esetén másként 
fest. Ilyenkor lehet a legjobban élvezni 
a szabadban hasznosan eltöltött órákat. 
Mivel nincs szántva a kert, sőt kifejezet-
ten igyekszünk télen is zölden tartani 
a kert nagy részét, így betakarítaniva-
ló és egyéb tennivaló is akad mindig 
az enyhébb, fagymentes, téli napokon. 
Mi terem télen? A nyár végén és ősszel 
elvetett másod- és harmadvetemények, 
pl. téli vajfej saláta, retekfélék (hóna-
pos, fekete, Eszter retek), káposztafélék 
(kelkáposzta, fejeskáposzta, fodros kel, 
kelbimbó, karalábé, repce), sárgarépa, 
zöldség, hagyma, zeller, pasztinák, tar-
lórépa, spenót, mángold, rukkola. 

Mit lehet vetni fagymentes januári 
napokon, hogy minél előbb zöldelljen és 
teremjen a kertünk? Lóbabot, hagymát, 
zöldséget, salátát úgymond „tél alá” is 
vethetünk, de egy kicsi melegágyban el-
vethetjük a kedvenc káposztaféléinket is, 
pl. karfiolt és fodros kelt. Nagyon szeren-
csés éghajlaton élünk, panaszra nem lehet 
okunk. Alapvetően a talajadottságaink is 
kiválóak. Azonban a talajunk sosem lehet 

túl jó, javítani mindig érdemes. Ehhez a 
legfenntarthatóbb módszer, ha követjük a 
természet példáját, azaz minél dúsabb, vál-
tozatosabb, több szintes vegetációt építünk 
tudatosan egynyáriak, évelők, cserjék, fák 
és örökzöldek segítségével. 

Mit jelent a karbongazdálkodás kife-
jezés?

Tudnunk kell, hogy az állandó nagy nö-
vényi zöldtömeg télen-nyáron nekünk dol-
gozik a fotoszintézissel, miközben a leve-
gőt tisztítják. A légköri felmelegedésért és 
a klímaváltozásért gyakorta felelőssé tett 
szén-dioxidot kivonják a növények a le-
vegőből a fotoszintézis során és beépítik a 
szenet a talajba egyszerű cukrok, összetett 

szénhidrátok és mindenféle szerves anyag 
formájában. A növények által a légkörből 
megkötött szénnek kb. a fele tartósan meg-
kötve maradhat a talajainkban, ha indoko-
latlanul nem bolygatjuk a talajt. A földi szé-
nalapú életben a szén körforgásában nagy 
szerepük van az óceánoknak, valamint a 
fosszilis üzemanyagoknak az iparban, köz-
lekedésben, mezőgazdaságban és háztartá-
sokban való elégetésén túl a természetnek és 
a mezőgazdaságnak, így a kiskerteknek is. 
Tehát a szántás- és ásásmentes, időnként la-
zított és csak indokolt esetben bolygatott ta-
laj, valamint az év nagy részében zöld talaj-
takarónak hatalmas jelentősége van a földi 
légkör alakulásában. A zöld kiskertjeinkkel 
akár elkerülhetjük a klímakatasztrófát is? 
Azt gondolom, igen. Hiszen amit megter-
melünk magunknak, azt nem kell az üzletek-
ben a hosszú ellátási láncokra támaszkodva 
beszereznünk, ami tovább csökkenti a kör-
nyezeti lábnyomunkat. Ezzel kitörhetünk az 
„erózióspirálból” és beindulhat a „bőségspi-
rál”, ahogy ezt a permakultúrában nevezzük.

Mindenkinek biozöldségben és biogyü-
mölcsben gazdag, sikeres karbongazdál-
kodást kívánok az Új esztendőben!        

Takácsné Kovács Anikó

örök zöld kert

Januárban sem áll meg az élet 
a szántás nélküli kertben

Merjünk egymás mellé állni
római katolikus egyház

Az elmúlt december nagyon különbözött 
a korábbiaktól. A járványhelyzet miatti 
visszafogottabb életünk talán segíthetett 
is az elcsendesedésben, az ünnepre han-
golódásban. A templom látogatottsága a 
korlátozások bevezetésével, az emberek-
ben növekvő távolságtartás, félelem erő-
södésével jelentősen csökkent. Pásztorjá-
ték, éjféli mise helyett is csak karácsony 
vigíliájára mehettünk. Pedig ezek elvá-
laszthatatlan részei az ünnepnek. A rorá-
ték hangulata is más volt, azért viszonylag 
sokan látogatták. A Pécsi Egyházmegye 
az adventi hajnali miséket rendszeresen 
közvetítette, így bárki részese lehetett, 
akár későbbi időpontban is, otthonából 
ki sem mozdulva. Az egyik ilyen alkalom 
homíliája adventtől függetlenül érvényes 

és aktuális számunkra most is. Olvassák 
szeretettel Dallos Tamás püspöki szertartó 
atya gondolataiból:

„Ezekben a mélységes és bátorságunkat 
próbára tevő élethelyzetekben azonban azt 
is jó látni, hogy nem csak a fizikailag mel-
lettünk állók vannak ott a nehézségeink-
ben. Isten üzenete számunkra, hogy ezek-
ben a helyzetekben nem vagyunk egyedül. 
Mint ahogy Megváltó Jézusunk sem volt 
egyedül, amint „Földi életében hangosan 
kiáltozva, könnyek között imádkozott s 
könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni 
a haláltól” (Zsid 5,7). Az emberiség min-
den könnye benne van és meghallgatásra 
talált az Ő könnyes imádságaiban. A fel-
támadás bizonyosságából megszülethet 
a válasz, a mi legnagyobb vigaszunk is: 

a tudat, hogy „Isten letöröl a szemükről 
minden könnyet” (Jel 7,17). Így lesznek a 
mi életünk könnyei a reménység magvai; 
könnyek, melyekről tudjuk, gondviselő Is-
ten feljegyezi, tömlőibe gyűjti (vö. Zsolt 
56,9) és nem feledi azokat.

Merjünk egymás mellé állni, akkor is, 
amikor nincsenek szavak! Amikor ott va-
gyunk a fájdalom mélységében valaki mel-
lett, akkor maradjunk csendben, hirdes-
sük a reményt a könnyeinkkel, egy néma 
simogatással, egy öleléssel, vagy ha ezt 
sem tudjuk megtenni, akkor a csendes kö-
zelségünkkel, arra gondolva, hogy amint a 
megosztott öröm dupla öröm, úgy az ember 
megosztott fájdalma már csak fél fájdalom.

Örüljünk az örvendezőkkel és sírjunk a 
sírókkal! (vö. Róm 12,15) Ámen.»         SEJ
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Keressen bennünket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 

Az újév kezdetén legtöbbünk valamit meg-
fogalmaz, hogy mire fogunk jobban figyel-
ni, hangsúlyozni és mit igyekszünk elhagyni 
a mindennapjainkból. A Biblián keresztül 
Isten ebben is bölccsé akar tenni minket. Az 
Ő Szava hasznos az életünk megjobbítására 
és felkészít az előttünk állókra. 

Az alábbi alapelveket felismerhetjük a 
Bibliában: 1. Az évfordulók segítenek 
átgondolni az életünket. Vegyük komo-
lyan, mert alkalmas idők! 2. Az életünk 
rövidségén gondolkodva nő a bölcsessé-
günk.  A nagyobb látószögből tisztább a 
nagykép, nem veszünk el a részletekben. 
3. A életünk értékelését a hitben járá-
sunkon mérjük. Tegyük fel a kérdéseket: 
Bízok Isten szavában minden körülmény-
ben? Ismerem mindazt, ami megakadályoz 
abban, hogy Istenre hallgassak? Győzök a 
Lélek által a küzdelemben? Mindezidáig 
kitartottam? Elkötelezett vagyok a célig? 
4. Fogalmazzuk meg az újévi tervünk! 
De ne áltassuk magunkat, az újrakezdéshez 
nem elég pusztán egy jó újévi fogadalom. 
Át kell, hogy szője a mindennapjainkat! 
Figyelj az alábbiakra épp ezért: A külön-
böző életterületeidre, életszerepeidre 

nézve fogalmazd meg a 
célokat (házastársad, csa-
ládod, gyülekezeted és más 
közösségeid, iskolád-mun-
kahelyed, környezeted, vá-
rosod felé…)! A kevesebb 
sokszor több. Konkretizáld 
a terved. Lehet táblázatban 
megfogalmazni, ami előt-
tünk van nap mint nap! Re-
ális legyen terv (hol, mikor, 
hogyan?). A várt eredményt, 
változást is fogalmazd meg! 
Legyen valaki, aki rendsze-
res elszámoltathat, hogy hol 
tartasz! Imádkozva törekedj 
erre! Bízz Istenben! Ne 
szűnj meg hálát adni, „ünnepelj Istenednek, 
... mert megáldotta Istened, az ÚR minden 
termésedet és kezed minden munkáját: ör-
vendezz tehát!” (5Mózes 16,15) 

A Szentírásból ajánlok néhány szakaszt, 
ami segíthet az újragondolásban, imádko-
zásban: „[Uram,] Elragadod őket, olyanok 
lesznek, mint reggelre az álom, mint a nö-
vekvő fű: reggel virágzik és növekszik, es-
tére megfonnyad és elszárad…. Taníts úgy 

számlálni napjainkat, 
hogy bölcs szívhez jus-
sunk!” (Zsoltárok 90,5-
6.12); „Ura így szólt 
hozzá: Jól van, jó és hű 
szolgám, a kevésen hű 
voltál, sokat bízok rád 
ezután, jöjj, és osztozz 
urad örömében!” (Máté 
25,21); „Ama nemes har-
cot megharcoltam, futá-
somat elvégeztem, a hitet 
megtartottam, végül elté-
tetett nekem az igazság 
koronája.” (2Timóteus 
4,7-8a); „Menjetek be a 
szoros kapun! Mert tágas 

az a kapu, és széles az az út, amely a kárho-
zatba visz, és sokan vannak, akik bemennek 
azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az 
az út, amely az életre visz, és kevesen van-
nak, akik megtalálják azt.” (Máté 7,13-14) 

Áldás, békesség mindehhez, és boldog 
új évet, Fekete Zoltán református lelkész 
(Ha személyesen szeretne e kérdésekről 
beszélgetni, jelezze. Telefonhívás vagy 
SMS: 30/678-3410)                                  FZ

„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy 
bölcs szívhez jussunk!” – újévi tervek 

református egyház

December 6-án, vasárnap a Kecskeméti 
Mercedes Akadémia két (egy fiú és egy 
leány) csapatával mérkőzhettünk meg. 
Míg a fiúk ellen egy győzelmet 
harcoltunk ki, a leány csapat 
harciasabb ellenfélnek bizo-
nyult, ahol sajnos az utolsó má-
sodpercekben most az ellenfél 
bizonyult jobbnak. Gratulálunk 
az akadémia csapatainak! A je-
lenlegi csapatunk 90 %-a alsó 
tagozatosként atlétika szakkörre 
is járt Mészárosné Pásztor Hédi 
nénihez – akinek itt köszönjük 
meg a sok éves munkáját –, ami-
nek köszönhetően a csapatunk 
rendkívüli gyorsaságú sporto-
lókból áll, és ez most is megmu-
tatkozott a mérkőzéseken.

Bátaszék SE- Kecskeméti KA Jégtö-
rő Matyi: 61-21 (15-4, 12-4, 12-14, 12-
2,8-2) 

Heberling 15, Verhás 12, Pomsár 11, 
Ogunson-Bonnyai 6, Matejcsek 6, Molnár 
5, Szabó 4, Péter D. 2, Hegyesi, Diószegi, 

Folland 
Bátaszék SE- Kecskemé-

ti KA Villámok: 43-48 (9-
14,13-8,10-10,9-6,2-8)

Heberling 12, Pomsár 12, 
Molnár 9, Verhás 5, Szabó 
3, Diószegi 1, Péter D. 1, 
Matejcsek, Hegyesi, Ogun-
son-Bonnyai, Folland 

Itt szeretnénk megköszön-
ni a Bátaszéki Sport Egye-
sület Labdarúgó Szakosz-
tályának, hogy utazásunkat 
kisbuszukkal segítették, He-
berling Norbertnek pedig a 
fuvart.                                    KC

kosár

Túl vagyunk az U12 országos bajnokság 3. fordulóján



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

172021. január 8.

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

Rejtvényünkben Kányádi Sándor Tél című verséből idézünk: 
 
Havasak a fűzfák, … (folytatás a rejtvényben) 
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rejtvéNy

Előző havi helyes megfejtésünk: „Nyájas barmok között az almon az ácsnak gyermeke pihen.” Decemberi nyertesünk: Nagy Péterné (Bátaszék, 
Babits 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: 2021. január 20. 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 Kányádi Sándor Tél című verséből idézünk: Havasak a fűzfák, … (folytatás a rejtvényben)
Lapzárta után érkezett a hír, hogy Pákai László rejtvénykészítő kollégánk 2020. december 24-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt. A gyászoló család-
nak részvétünket fejezzük ki. László! Köszönjük, hogy még utoljára veled játszhatunk!
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hÁZASSÁGKöTÉS

Virág Józsefné Dénes Ilona  1952
Molnár Kálmán  1949
Vasas Istvánné Szende Éva  1936
Zörényi Lászlóné Szabó Vilma  1930
Bátor Józsefné Élő Mária  1930
Patakiné Mauthner Mária  1952
Kovács Sándorné Papdi Mária  1938
Deli László  1947

Gyászhír
Bátaszék Város Önkormányzata

fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy
FArKAS lAJoS

– aki 1994-2006 között önkormányzati képvi-
selőként, valamint 1998-2006 között a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság elnökeként tevé-
kenykedett – életének 75 évében elhunyt.
Emlékét is 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

Kovács Ábel Vajk 12.03.
Szűcs Léna Dorka 12.07.

Dömötör Sándor István (Bátaszék) – Makai Nóra (Bátaszék)
Szalai János (Bátaszék) – Sárközi Klára (Bátaszék)

Ritter Richárd (Alsónyék) – Szabó Klaudia (Alsónyék)

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

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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Ingyenes

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 
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Ingyenes

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

Kedves Bátaszéki Lakosok!

köszönjük, hogy 2020-ban is partnereink voltak 
az egészségmegôrzés érdekében végzett munkánkban!

a jövô évben is várjuk önöket programjainkkal, 
bízunk benne, hogy hamarosan nem csak az online térben, 

hanem élôben is találkozhatunk!
Sikerekben gazdag új évet, 
és jó egészséget kívánunk!

Szekszárdi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai


