XXXI. évfolyam 1. szám

ingyenes

2021. február 1.

Oltani és védekezni
mit, mindig adni, amikor kapsz, mindig
továbbadni, amit szereztél, így vagy úgy...
Csak nem „biztonságban” élni. Mindig
várni a vihart és a tűzvészt. S ha beköszönt
a vihar és a tűzvész, nem csodálkozni és
nem sopánkodni. Nyugodtan mondani:
„Itt van.” S oltani és védekezni.”
Most aztán még a jó öreg Márai is rám
zúdította a gondolatait, amelyeknek az aktualitása kétségbevonhatatlan, és amelyekből kiindulva elkezd kattogni az agyam.
Felálltunk az élet terített asztala mellől, bár úgy jártunk, mint a parasztgyerek
nyáron, a fenekünkhöz ragadt a szék, és
hangos cuppanás után potyogott vissza a
földre. Meg is lepődtünk azon, hogy felállítottak bennünket a négylábú mellől…
Bekapcsolták a gondokat és a feladatokat,
és már egyre többen gondolják és értik,
hogy nevelő erejük van, és nem célszerű
elbízni magunkat semmiféle helyzetben.
Magabiztosság és önhittség? Megjött rá
a válasz… Ideje felfogni, hogy minden
alakul és változik, és ha kapunk valamit,
akkor adnunk is kell. A soron következő

leckében gyakorolhatjuk az igekötőket:
beleadni, összeadni, átadni, hozzáadni,
közreadni, továbbadni, visszaadni!
Úgy vélem, ezrek tették fel maguknak
ezt a kérdést is az elmúlt hónapokban: Vajon lesz még lehetőségünk biztonságban
élni? Legyünk őszinték magunkkal a válaszadáskor.
A vihar és a tűzvész beköszöntött. (Az
elmúlt évtizedekben nem volt példa arra,
hogy a Cikádor újságban egy lapszámon
belül öt embertől vettünk végső búcsút,
egyszerre ennyi kiválóságtól köszöntünk
el örökre. Januárban ez is megtörtént.)
Ha én is igyekszem őszinte lenni, és a
Márai-szöveget tovább boncolgatom, ki
kell mondanom, hogy a csodálkozás és a
sopánkodás terén jelesre vizsgáztunk.
Emberek! A vihar, amelyik megkérdőjelezhetetlenül kiszakított bennünket a pislogó és lusta mindennapokból: ITT VAN!
Mennydörög, villámlik, eláraszt, nem kímél, ezt vegyük tudomásul.
Utána pedig higgadjunk le, és kezdjünk
el „oltani és védekezni”.
CséeL
Gustav Klimt: Az élet fája

Márai Sándor Füves könyvét gyakran forgatom, a mostani a harmadik példány a tulajdonomban, mert az előző kettőt kölcsönkérték, de egyik sem jött haza. Nem bánom,
nem baj, ha marad, jó helyen van mindenhol. Ha kérik, ezt is szívesen odaadom, és
ha tovább lesz távol, megveszem a negyediket. A lényegre térve elárulom, hogy találomra felütöttem a könyvet: 59. oldal, 31.
bejegyzés, Az élet ritmusáról a címe.
„Mindig váltani az élet ritmusát. Tudatosan és figyelmesen cserélni munkát és
pihenést, koplalást és bőséget, józanságot
és mámort, igen, még gondot és örömet
is; tudatosan felállani az élet terített asztala mellől, mikor legjobban esik a bőség,
tudatosan bekapcsolni gondokat és feladatokat, melyeknek nevelő erejük van. Nem
elbízni magad semmiféle helyzetben.
Mindennek alján az isteni gondolat van, a
szellem, mely kormányozza a világot: s ez
a szellem nem tűr semmiféle magabiztos
kedvtelést, önhitt elégedettséget, pislogó és lusta kielégülést. Mindig alakulni
s változtatni, odasimulni és áldozni vala-
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Vízmérôk leolvasása
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk önöket, hogy az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. Bátaszéken az alábbi helyszíneken vízmérő leolvasást és ellenőrzést végez a mellékelt olvasási ütemezés szerint.
A szolgáltató kérése, hogy a vízmérők leolvasását végző munkatársak könnyebb tájékozódása
érdekében a házszámot vagy a helyrajzi számot jól láthatóan tüntessék fel a felhasználási helyen. A
tájékoztatóban megadott időpontban – 8-16 óra között – biztosítsák az ingatlanra történő bejutást,
a vízmérő leolvasását, illetve amennyiben a vízmérő aknában föld vagy talajvíz található, annak
eltávolításáról gondoskodni szíveskedjenek.
2021.02.01.
2021.02.02.
2021.02.03.
2021.02.04.
2021.02.05.
2021.02.08.
2021.02.09.
2021.02.10.
2021.02.11.
2021.02.12.

Leolvasási rend

Kossuth, Deák, Garay, Árpád, Kápolna
Bajai, Bem, Nándor, Ilona, Mária, Békés, Nyéki, Köves, Őz, Kolozsvári, Patak
Kertalja, Magyar, Vadkert, Zrínyi, Petőfi, Szabadság, Baross, Malom, Szent György, Sóház
Kálvária, Budai, Szent István, Vörösmarty, Szent Háromság, Hősök tere
Bezerédj, Dr.Hermann, Kölcsey, Olimpia, Erzsébet
Perczel, Hunyadi, Kövesdi, Lajvér, Hársfa, Diófa, Vendel,
Flórián, Bonyhádi, Park sétány, Fürdő, Gárdonyi, Ady, Babits
Tavasz, Nyár, Somogyi, Vasutas, Táncsics, Gábor Á, Dolina, Platán, Orbán, Gauzer telep
Mozi tér, Béke, Ifjúság, Toldi, József A, Ferenc, Széchenyi, Arany, Pacsirta,
Lajvér puszta, Kövesd puszta, Vázkerámia

Elérhetôségek:
E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt.
H-7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
• Tel.: (74) 999-150 • Fax: (74)
529-262 • Zöldszám: (80) 621-126
• Honlap: www.erovzrt.hu

Véradás
2021. február 23. (kedd),
11:00-18:00
Városháza Házasságkötő
termében
(Bátaszék, Szabadság u. 4.)
A februári véradásra olyan
véradókat várnak, akik
egészségesnek érzik magukat, nincs tudomásuk arról,
hogy maguk koronavírussal fertőződtek volna meg.
Nincsenek a vírusra jellemző tüneteik, mint pl. láz,
száraz köhögés, légszomj.
A szervezők minden
egészségügyi és biztonsági
óvintézkedésről gondoskodnak, hogy a tervezett
véradáson az adományozók
megfelelő körülmények között tudjanak vért adni.
A véradást most is Bátaszék Város Önkormányzata támogatja.
Kérjük, segítsen és
adjon vért!
Minden csepp számít!

Német Nemzetiségi Egyesület

Az új feladatok új lehetôségek
Birtokba vehettük
az ingatlant

A 2020 őszén a Német Nemzetiségi Egyesületnek adományozott Kossuth u. 3. alatti
ingatlan (volt óvoda épülete) immár papíron is az egyesület tulajdona, és január közepén megérkezett az ezt igazoló tulajdoni
lap is. Ennek örömére a Bát-Kom 2000 Kft.
munkatársai kipakoltak az eddig raktárnak
használt korábbi tornateremből és az udvarról. Az épület belső felújítása is folytatódott: berendezési tárgyak, szekrények,
bútorok, padlólap beszerzése van folyamatban. Érdekes maga az épület korábbi történetének alakulása is, amit Kardos Gábor, az
egyesület vezetője kezdett kutatni. Például
a betű a kapu fölött, egy árulkodó „ikerház” a párhuzamos utcában… De sok még
a felderítetlen szál, azonban valószínűleg
a helyi németséghez korábban is köze volt
a műemléki védelem alatt álló háznak.

Amennyiben településünk e szegletéről
többet is megtudunk, örömmel adjuk hírül
az érdeklődők számára.

Pályáztunk és nyertünk

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által kezelt, a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. támogatásából a Csoóri Sándor pályázaton CSSP-NEPTANC-MO-2020-0386
pályázati azonosító számon 800 000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyertünk
a Heimat Német Nemzetiségi Tánc�csoport részére koreográfia vásárlására,
a próbák és a fellépések élő zenei kíséretére és útiköltségre. Bár a tánccsoport
mindegyik korosztályának szünetelnek
a próbái november közepe óta, remélhetőleg az idén már több alkalom lesz az
ilyen pályázati pénzek felhasználására.
A gyerekek a próbák nélkül is tartják a
kapcsolatot, a mai világban ez nem ne-

héz. Mégsem csak online történik. Bár
senki nem gondolhatja, hogy a digitális
világ adta lehetőségek, felületek átvehetik a teret a megszokott, normális emberi
kapcsolatok helyett, egyre inkább láthatók annak jelei, hogy mind szociálisan,
mind pszichésen, értelmi fejlődésüket
tekintve főleg ez a korosztály, a mai fiatalok igen széles rétege lehet kárvallottja
ennek a lassan egy éve tartó különleges,
fantasy-filmbe illő helyzetnek.
Kezdetét vette a farsang, ám ezt most nem
érzékelhetjük a megszokott módon. Báli készülődésünk kimerül a jövő évi időpont lefoglalásában a zenekari naptárban.
ESJ

Keressen bennünket a Facebookon is!

2

www.facebook.com/bataszekvaros

2021. február 1.

.41 SILIRPÁ .5102

B ÁTASZÉKI SZÉKELYEK B ARÁTI K Ö RE

Farsangi nosztalgia

A koronavírus-világjárvány kirobbanása
óta mindenkinek felborult az élete. A betegség miatt az újév is úgy kezdődik, mint
ahogy az óév befejeződött: tiltással. Elmaradnak az év eleji rendezvények, események, vagy szűk körben tartatnak csak meg.
Így volt ez a székelyeknél is. Elmarad, elhalasztódik a taggyűlés, a disznóvágás, a
bálok. Itt a farsang is (mire olvassák az
újságot, már lassan vége is van). A vidám,
zajos, mókás farsang az idén halkabb, szelídebb lesz. Ilyenkor az ember magába száll,
elgondolkodik, hogy milyen is volt a közeli
vagy távolabbi farsangi időszak. Barabás
Jánosné a nyolcvanadik életévéhez közeledik. Esténként a meleget sugárzó kályha
pislákoló fénye mellett üldögél, és a régi
idők farsangi szokásait, a három-generációs családok együtt töltött estéit idézi fel:
„Vízkereszt után a faluközösségben beindult a guzsalyos, ahol együtt töltöttük az
estéket, külön az ifjak, és külön a házasok.
Nagy volt ilyenkor az öröm, ahol a fiatal lányok meg fiúk olyan játékot játszottak, mely
alkalmat nyújtott az egymáshoz közeledésre, mely nem egy alkalommal a megfelelő
pár keresését szolgálta. Ilyenkor vált nyilvánvalóvá, hogy ki kivel szimpatizált, és
ezek alkalmával akár házasság is köttetett.
De az is eszembe jut, hogy nem mindenik
édesanya mehetett guzsalyosba, mert abban
az időben, amikor én gyermekeskedtem,
a legtöbb családban a nagyobbak mellett
csecsemő is létezett. Szinte nem is volt divat az egyke, mint manapság, ami lassan a
nemzetiségünk kiveszéséhez vezet. Az édes-

anya esténként otthon font, nem ritkán egyik
lábával a guzsaly lábát tartotta, a másikkal
a bölcsőt ringatta. Mindezek mellett arra is
volt kedve és türelme, hogy a köréje gyűlt
többi gyermekének szebbnél szebb meséket
mondjon, a kisbabának pedig altató dalokat dúdoljon. Még most is a fülemben cseng
édesanyám bölcsődala, amellyel öcsémet
altatgatta ringatása közben.
A mesék varázsa elbűvölt minket, nagyobbakat, melyben mindig a szeretet, a
jóság győzött a gonoszság fölött. Legjobban Benedek Elek meséi ragadtak meg
emlékezetemben, ezek voltak legközelebb
a magyar gyermekek lelkéhez.
Gyermekkori emlékeim közt fel-felvillannak lelki szemeim előtt a csodálatos
hóemberek készítése, a délutáni szánkózások öröme. S amikor piros orral, megázva
bementünk a jó meleg lakásba, nem a számítógépek mellé ültünk, hanem az asztal
mellé elhelyezkedve kukorica- és fuszulykaszemekkel malomjátékot játszottunk.
Nagyobbacskákra nőve már-már előkerültek a költők, írók könyvei, abból olvastunk. Legtöbbet Petőfitől, Mikszáthtól,
akiknek írásai legjobban lekötötték figyelmünket. Bátran merem állítani, az akkori
gyerekkor sokkal szebb, családiasabb, szeretetteljesebb volt a mainál, annak ellenére,
hogy nem Barbie babával, hanem rongybabával; nem számítógéppel, hanem kockával, karikával meg ugrókötéllel játszottunk.
Tiszta szívemből kijelentem, ha még
egyszer gyermek lehetnék, akkor is azt
a „régi módi” gyerekkort választanám.

Ilyenkor jut eszembe Petőfi verséből:
„Szép gyermekkor, jöjj vissza egy szóra.”
Tudom, ez már lehetetlen, a mai gyerekek
igénye más, de soha nem lesz olyan szép,
családközpontú, mint a miénk volt.”
Itt a farsang végre, itt a finis, kibírjuk a
böjtöt negyven napig mi is!
A Bátaszéki Székelyek Baráti Köre vezetősége és tagsága mélyen együtt érez
azokkal, akik a Covid19 járvány következtében veszítették el szerettüket, és
osztozik gyászukban. Aki a koronavírus
okozta betegségben szenved, annak mielőbbi felépülést kívánunk!
A baráti kör vezetősége úgy határozott,
hogy amíg a koronavírus-járvány tart, addig az épülő Székelyek Háza homlokzatán
kint lesz a fekete zászló, így emlékezve az
elhunytakra.
Mivel a taggyűlésünk időpontja bizonytalan, így kérünk mindenkit, hogy
aki szeretne az egyesületünk tagja lenni,
és szívesen részt venne rendezvényeinken
(Székely-gasztro, bálok, vacsorák, kulturális rendezvények, stb.), az a részletekért
érdeklődjön az elnökségi tagoknál (Molnár Péter, Erős János, Papp Vilmos, Tihanyiné Kismődi Rita, Illés Károlyné Erős
Ágnes, Kismődi István, Szabó Éva, Csiki
Béla, Kiss Lajos). Fontos, hogy megéljük
a modern időkben is őseink hagyatékát,
és ehhez nem kell bukovinai székelynek
lenni, mert a mai vegyes nemzetiségű világban Illés Tibor szavaival élve: „Ma már
nem születik bukovinai székelynek az emErôs János
ber, hanem azzá válik!”

Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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Nemesi frigy Bátaszéken

1757. február 15-e reggelén, eme keddi
napon bokáig érő friss hóra ébredtek a bátaszékiek. (Ez biztosan így volt, hiszen a
csupán képzeletünkben létező régi telek
csakis hidegek és havasok lehetnek!) Ismét beigazolódni látszott a régi megfigyelés: két héttel korábban, Gyertyaszentelőkor néhány napig gyönyörű, napfényes
idő volt, így szinte biztosra lehetett venni,
hogy a tél még visszatér; nem is csodálkozott senki az éjszaka leesett hó látványán.
A harangozó – ekkoriban Fridd Mihály
– sem csodálkozott, megadóan vette kezébe a lapátot és a vesszősöprűt, és indult
eltakarítani a havat a templom bejárata
elől. Egy óra alatt végzett a munkával,
és bár mormogott magában egyházfihoz
kevésbé méltó szavakat is, nem volt más
választása; ma olyan uraságok érkeznek a
templomba, akik igazán nem tapodhatnak
hóban: nemes bonyhádi Kliegl Magdolna
kisasszony tartja esküvőjét!
A vőlegény, nemes Hiemer Mihály már
két napja megérkezett, időben elindult Fehérvárról; ki tudja, a télies útviszonyok
mellett hány napig tart az út Bátaszékig?
Vele tartott néhány családtagja is: mivel
édesapja, Hiemer Sebestyén már 12 éve
halott, csak édesanyja vehetett részt az
esküvőjén, de itt volt Anna nővére családjával és József öccse is. Erzsébet húga
nemrég született gyermeke miatt nem tudott eljönni, Ignác bátyját pedig teendői
Fehérvárhoz kötik; holmi menyegző kedvéért nem hagyhatta ott két hétre a családi
ügyeket! Nemes Hiemer Mihály hadnagy
úr második volt e néven a sorban, hiszen
– bár a család gyökereit egészen az utolsó Árpád-házi király, III. András idejéig
vissza tudta vezetni -, a nemességet csak
a szintén Mihály névre hallgató nagyapja
nyerte el Lipót császártól 1702-ben.
Nagyapja foglalkozását tekintve jószágkereskedő és mészáros volt és mivel
Székesfehérvár ekkor az Alföld és Bécs
közötti marhakereskedelem egyik fontos
állomása, a Hiemer család meglehetős
vagyonra tett szert a török kiűzése utáni
időben. Hiemer Mihály 1689-től egészen

haláláig, 1726-ig tagja volt a városi tanácsnak, többször volt a város főbírója,
utoljára 1714 és 1724 között 10 évig. Ő
építtette azt a házat, amely 300 év óta a
mai napig a család nevét viseli, és az alapos felújítást követően mára ismét Székesfehérvár belvárosának egyik gyöngyszeme. A dinasztia-alapító Mihály halála
után idősebbik fia, Sebestyén vette át a
család üzleti ügyeinek intézését, kinek öt
gyermeke érte meg a felnőttkort. Fiai az
„egyet a családnak, egyet a hazának, egyet
Istennek” elv szerint választottak hivatást:
legidősebb fia, Ignác, a család gazdálkodásával, pénzügyeivel foglalkozott, Mihály, a középső fiú, akinek épp esküvőjét
ünneplik, katonának állt, míg a legkisebb
fiú, József, jezsuita szerzetes, később esztergomi kanonok lett.
– Senki nem mondhatja, hogy Magda
rangon alul házasodik! – gondolta magában Kliegl Ignác, az örömapa, pedig ekkor még nem is sejthette, hogy veje nem
áll meg a hadnagyi rangnál, hanem katonai pályája végeztével Fejér vármegye
kormánybiztosa, majd táblabírája lesz. –
Persze azért egy Kliegl de Bonyhád sem
akárki – bíztatgatta magát gondolatban –,
a gyerekeim legalább a „bonyhádi” nemesi előnevet örökölték az anyjuktól annak
halála után! (Meg a bonyhádi, mőcsényi,
palatincai és mórágyi birtokokat, teszem
hozzá csöndesen.)
Szüksége is volt Kliegl Ignácnak önmaga bíztatgatására, nagyon is újsütetű nemesi család volt az övé! Nagyapja a törökellenes harcokban – a komáromi helyőrség
tagjaként – 50 éven át, hadi érdemeket
is jócskán szerezve szolgálta a császárt,
apja pedig udvari tanácsos valamint Savoyai Jenő herceg magyarországi birtokainak felügyelője is volt. Mégis egészen
1727-ig kellett várni, amikor is III. Károly
– nagyapja érdemeire való tekintettel is
– apjának, Lipótnak és utódainak nemesi
rangot adományozott. Ignác ekkor már
14 éves volt, ő tehát nem született nemes,
csupán a gyerekei azok, köztük Magdolna.
A Kliegl család ezen ága (Bonyhádon is

éltek rokonok) ekkoriban a Teréziánumi
Alapítványtól bérelte az egykori bátai és
bátaszéki (cikádori) apátságok birtokait, azokon gazdálkodott. Az első bérlő a
családnak nemességet szerző Kliegl Lipót
volt, aki a család székhelyét ekkor helyezte át Bátaszékre. 1738-ban bekövetkezett
halála után fia, Ignác vette át a birtok vezetését, majd az ő halála után annak elsőszülött fia, Ferenc Sándor, Magdolna
bátyja vitte tovább a gazdaságot 1795-ig.
Ekkor azonban visszaadta a teréziánumi birtokok bérleti jogát, és csupán saját
birtokain folytatta a gazdálkodást. A Kliegl család és Bátaszék története szinte a
teljes 18. század folyamán összefonódott,
az ő idejükben, az ő használatukra épült
a mai Városháza, ami egykoron lakóépületnek és uradalmi igazgatási központnak
készült.
Justus testvér, a helyi ferences pap igencsak kitett magáért, olyan szívhez szóló
prédikációt kerekített a nászmisén, hogy
nem csupán a 17 esztendős menyasszony,
de egynémely érzékenyebb lelkületű nőrokon is hosszasan a zsebkendője után
volt kutatni kénytelen! Az esküvő után
még egy hete maradt a násznépnek, hogy
alaposan megünnepelje a két fiatal egybekelését, mielőtt Hamvazószerdán végleg
véget ért a farsang. Az ifjú pár néhány
évig még Bátaszéken élt, első gyermekeik
itt születtek: Erzsébet Klára Mária 1759ben, Ignác Márton Xavér Sándor pedig
1761-ben. Ezután költöztek Székesfehérvárra, ahol Hiemer Mihály belevetette magát a megyei közéletbe.
1757. február 15-én, Bátaszéken két feltörekvő nemesi család sarja kelt egybe és
lássuk be: egyikük sem járt rosszul a frigygyel. Ha szerencséjük volt, még meg is
szerették egymást…
Regenspurger

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

Kérem, kérdezze meg háziorvosát vagy gyógyszerészét!

Hosszúnak éreztem a hetet, mert nagyon
vártam, türelmetlenül vártam a koronavírus elleni védőoltást. A médiahírek arról
szóltak, hogy az egészségügyi dolgozók
után a nagyobb idősotthonok lakóit oltják
már a Moderna vakcinával. Úgy éreztem,
hogy engem elfejtettek vagy átvágtak. Milyen előre kidolgozott oltási terv az, amiben a háziorvos, akihez naponta besétál
a covidos, később lesz beoltva, mint egy
külön szabályokkal védett, zárt otthonban
lakó idős beteg? Mint kiderült, három megyébe átcsoportosítással jutott el Pfizer
vakcina. Tolnában azt rebesgették, hogy
hűtéskapacitási probléma volt a gond.
Igaz, hogy a megye a gyengén fertőzött
területek közé tartozik, de attól a koronavírusos betegek egy része még mindig a
rendelő felé veszi az irányt. Sokaknak kevés volt kilenc hónap ahhoz,
hogy megtanulják a leckét, miszerint
lázas légúti beteg nem jöhet a rendelésre. Mások pedig az elhúzódó
fenyegetettségbe belefáradva már
semmivel sem foglalkoznak, csak segítséget kérnek.
Nekikészülve az oltásnak kíváncsiságból megnézettük a vérünkben
levő koronavírus elleni antitestek jelenlétét. Az eredmény egységes lett a
három körzetben. Eddig nem kaptuk
el a vírust, szóval jól védekeztünk.
Kész csoda, mert akaratunkon kívül
kockáztattunk rendesen. Péntek délelőtt
felhívott a kollegiális vezető, hogy ma
délután mehetünk az oltásra. A programom rendszeresen zsúfolt, de a péntek
délután logisztikai megoldásán gondolkodnom kellett. Édesanyám temetéséről
gyászmisére siettünk. A templomból padlógázzal mentünk a kórházig. A mindenórás terhes asszony nem várja jobban a
pillanatot, hogy megláthassa a gyermeke
arcát, mint ahogy én vártam az oltás pillanatát, ezért nem szívesen halasztottam
volna el még egy két nappal sem. Nagyon
fontos, hogy végre megkaptuk. Bulihangulat volt az oltás helyszínén. Mindenki
egészségügyi dolgozó volt, az oltó és az
oltott félszavakból értette egymást. Nevetgéltünk a folyosón. Mindenkinek világos,
hogy az oltás napjával még nem múlt el
a megbetegedés veszélye, de az biztos,
hogy napról napra csökken a súlyos, ha-

lálos lefolyású megbetegedés valószínűsége az oltás után. Ez a növekvő esély
mindenkit vidámmá és felszabadulttá tett.
Természetesen köztünk is van olyan, aki
fél a tűtől, amikor a fecskendő nem az ő
kezében van. Időhúzásként azt kérdezte,
hogy tudom-e, hogy melyik rendelőben ki
olt. Négy oltási helyszínen folyt a munka,
az adminisztrációt négyen-öten segítették.
Természetesen válogatás nélkül mentem
be az először kinyíló ajtón, és erre bátorítottam a kérdezőt is. Bemutatkoznom sem
kellett, mert egy kedves diabetológus kolléganő önkénteskedett ezen az oltóponton.
Örültünk egymásnak. Az injekció helyén
elhanyagolható fájdalmat éreztem egy jó
órán át, és másnap reggel. Ez a fájdalom
olyan volt, mint egy pattanás égető érzése.

Szóval szót sem érdemel a szúrás kellemetlensége. Ültünk 30-40 percet a folyosón, vártunk a nem létező mellékhatást, és
közben azon gondolkodtam, hogy mások
miért félnek a védőoltástól. Az ember természeténél fogva fél az ismeretlentől. A
félelem is okozhatja a védőoltás elutasítását. Az ismeretlentől való félelem ellen,
annak legyőzésében a védőoltásokkal elért eredmények megismerése segít.
Kérem, tájékozódjanak! Ebben az
ügyben tényleg kérdezzék meg háziorvosukat vagy a gyógyszerészüket!
Néhány kérdés után az ismeretlen már
többé nem lesz ismeretlen. Az ismeretek segítenek a felelősségteljes döntés
meghozatalában. A döntést mindenkinek
rövidesen meg kell hoznia. Itt és most, nálunk Magyarországon is világjárvány van.
A tájékozódásnak és döntésnek itt van az
ideje! Az oltás kérdésben felelőtlenség

halogatni a véleményünk kialakítását. Én
ismerem a méltán híres magyar védőoltási
rendszert, és biztosra mondhatom, hogy
csak olyan védőoltással fogunk oltani,
aminek az egészségi, társadalmi és gazdasági haszna jóval nagyobb, mint a beadás
kockázata kapcsán létrejövő összes kár.
Másik kedvenc mondatom: „Nem bízom a
védőoltásban.” Én a vírusban nem bízom,
mert kiszámíthatatlan, mint a forgószél.
A megtévesztés nagymestere, rafináltan
elszaporodik a gazdája orrában úgy, hogy
annak fogalma sincs a dologról. Mire megjelenik az első tünet, addigra több jó barát
is kap belőle. Egy éve pusztít a világban,
és folyamatosan okoz meglepetést. Új és
újabb variánsa kerül elő. Hosszmetszetében a betegség végkimenetele, késői kóreseményei még nem ismertek. Fölösleges egyéni kockázatot vállal az,
aki nem oltatja be magát. Az egyéni
kockázaton kívül az oltatlanok a közösség tagjait veszélyeztetik a vírus
lehetséges terjesztésével. Szerintem
a fiataloknak és az egészségeseknek el kellene gondolkodni azon,
hogy mivel tünetmentesen vagy
tünetszegényen is megfertőzhetnek
esendő embereket, ezért szolidaritásból és emberbaráti szeretetből
célszerű az oltást felvenniük. Akin
a vírus nem okoz tüneteket, annak
az oltás sem árthat! Eredetileg a
kórokozóval való találkozáskor először
mindenkiben egy általános immunválasz
jelenik meg, ami az idősekben és a betegekben sajnos gyenge. Az adott kórokozó
elpusztítására képes specifikus immunválasz csak a második hét végére alakul ki.
Az immunizálásnak, a védőoltásnak az a
következménye, hogy a második immunológiai folyamat ideje lerövidül, mert
az immunrendszert az oltás felkészítette,
előkészítette az adott kórokozó elpusztítására. Nincs ideje a vírusnak elszaporodni a
célszemélyben, mert a védekező rendszer
felkészülve, trenírozva várja a vírus megjelenését. Ezzel a módszerrel több betegség eltűnt a Föld színéről.
Szépen kérem Önt, hogy a védőoltás
beadatásával segítsen megszüntetni a
koronavírus-járványt, hogy újra félelem nélkül élhessünk a bolygón!
Dr. Kostyálné dr. Kovács Klára

Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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Télen is gyarapodhatunk: a komposzt ereje

Ha hiszitek, ha nem, a tavaly novemberben 1m3-es halomba öntött falevelek közepén 15°C meleg volt januárban egy -9
fokos éjszaka után is. Ez a természetnek,
annak a szüntelen körforgásnak a csodája,
ami az élet születésével, az apró magocska
csírázásával indul, majd a gyarapodás, a
felépítés a fotoszintézis segítségével folytatódik, a virágkor után lassul a fejlődés,
végül elérkezik az elmúlás, a lebomlás
ideje. Ez a lebomlási folyamat az, amit a
komposztáláskor egyszerű háztáji körülmények között is a hasznunkra fordíthatunk hő, állati takarmány és kész komposztföld formájában. Tavaly a tyúkudvarban
is komposztáltam, ahol kihasználtam a
terepadottságokat, és a lejtős tyúkudvaron gravitációsan haladt a komposztálan-

dó anyag lefelé, miközben a
tyúkok folyamatosan forgatták és trágyázták. A tyúkudvarban a baromfik lába alatti
sok szerves anyag folyamatos
lebomlása sok hőt termel, ami
a fagyos téli napokon bizony
jól esik az állatoknak is. A
szerves anyag bőség a lebontó
szervezeteket (gilisztákat, ászkákat…) a
talajfelszín közelébe csalogatja, ami táplálék a baromfinak. A kész komposztot tavasszal talicskaszám hordom a kertbe és
használom fel veteményezéshez.

Mi szükséges
a komposztálódáshoz?

A komposzthalom összerakásakor a legfontosabb, hogy jól válogassuk össze az
anyagokat, amiket egymásra rétegzünk.
Az ideális 30:1 = C:N arányt próbáljuk
meg beállítani, ami azt jelenti, hogy az
anyagainkban 30 szén atomra jusson
1 nitrogén atom. A lehulló falevelek
szén-nitrogén aránya éppen ideális a lebomláshoz. A száraz, fás anyagok, nevezzük barna anyagoknak, sokkal több szenet tartalmaznak az ideálisnál, nehezen,
lassan bomlanak le, inkább korhadnak. A
sok zöld anyagot tartalmazó friss növényi
hulladékok, pl. fűnyesedék, vagy a lédús,
konyhai hulladékok, gyümölcsök viszont
túl sok nitrogént tartalmaznak, önmagukban rothadnak és bűzlenek, ezért szükséges a barna és zöld anyagok megfelelő
arányú keverése, rétegzése a komposzthalomban.

A másik fontos tényező a
komposzthalom
megfelelő
szerkezete, ahol a részecskék
lazán állnak és közéjük tud hatolni a levegő, ugyanis a lebontó szervezeteknek is oxigénre
van szükségük az élethez, a
komposztálódás egy aerob folyamat. A harmadik alapvető
tényező a nedvesség, mert víz nélkül sincs
élet. A komposzthalmot rendszeresen kell
locsolni, hogy ne száradjon ki, lehetőleg
félárnyékba helyezni. A komposztálódást
gyorsíthatjuk forgatással, és csíramentessé
tehetjük, ha gyommagvak vagy beteg növényi részek kerültek bele, ugyanis komposztálódáskor a halom maghőmérséklete
eléri a 75 °C-ot is. Intenzív termokomposztálással akár 18 nap alatt is elkészülhet a
komposztunk nyári napokon, egyébként
tavasztól őszig 3 hónap alatt készül el.
A tavaszi metszéskor keletkező fás hulladékot aprítva beépíthetjük a komposzthalmunkba más zöldekkel és trágyával rétegezve. Az ilyen komposzt a fafajtától és
az apríték méretétől függően 1-1,5 év alatt
készül el tapasztalatom szerint. A komposztálást bármikor el lehet kezdeni, de
a hidegebb hónapokban csak lassan indul
be a lebontási folyamat, viszont a tavaszi
melegben észrevétlenül berobban.
A komposztálás egy környezettudatos
tevékenység, ahol a természet törvényszerűségeivel testközelből ismerkedhetünk
meg. Remélem, sikerült kedvet csinálnom
hozzá! Komposztálásra fel! Te is meg tudod csinálni!
TKA

V á r o s i Kön y v t á r

Tájékoztatás

Kedves Olvasóink! Az olvasók a kölcsönzött könyveket vissza tudják hozni,
és igény esetén kölcsönzésre is van lehetőség. Kérjük, keressenek bennünket! A
beiratkozási díjaink nem változtak. Tekintettel a kialakult körülményekre, az intézmény hétfőtől péntekig, 8 és 16 óra között
foglalkozik a kérésekkel. Kérjük, megkereséskor vegyék ezt figyelembe!

Kiállításra készülünk

Bertók Dezső festményeket várunk az alakulóban lévő kiállítási anyaghoz. Kérjük,

jelezze, akinek van festmény a birtokában,
és szívesen rendelkezésünkre bocsájtaná
azt. Köszönjük!

Anyaggyûjtéssel segítünk

A Bátaszék-Pécs vasútvonalhoz, illetve
Bátaszék vasútállomásához köthető tárgyakat, dokumentumokat és fényképeket
keresünk azzal a céllal, hogy megőrizzük
ennek a vasútvonalnak, beleértve az ös�szes állomásnak és megállóhelynek az
emlékét. Kérjük, ha valakinek vannak
emlékei, amelyeket szívesen felajánlana a
vasúttörténeti gyűjteményhez, az a városi

könyvtárunk munkatársait keresse fel! Az
anyaggyűjtéssel a Vasúti Múzeum Palotabozsok Hagyományőrző Egyesület munkáját segítjük.

Keressen bennünket a Facebookon is!
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MICHÉLI MIHÁLY 2.0
A Cikádor újság 2020. évi első számában
Regenspurger írói néven 135 éve született
Micheli Mihály címmel igényes, komoly
kutatómunkát feltételező életrajzi írás jelent meg. Ehhez találtam kiegészítő adatokat a „Tolnamegyei Naplo” 1939. május
14-i számában, amelyben Micheli Mihályt
így mutatják be:
A Magyar Élet Párt Tolna megyei képviselőjelöltjeinek arcképcsarnoka címmel
ismerteti a képviselőjelöltek életrajzát.
(Az újság közli az arcképét.)
„Michéli Mihály lajstromos képviselőjelölt.
Született Bátaszéken az 1885. év január hó 14-én, róm. kat. vallású, földmíves
szülőktől. Anyanyelve német, mert erős
magyar érzésű szülei magyarul beszélni
nem tudtak. Az elemi iskolát Bátaszéken
végezte, utána Szekszárdra került a polgári fiúiskolába, ahol kitűnő eredménnyel
végezte a 4 osztályt. Az intézet negyedik
osztályának záróvizsgáján történetesen
megjelent dr. Wlassics Gyula, az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter is,
aki a kis Michélinek a magyar nyelvben
tanúsított előmenetelért elismerését fejezte ki, és egy 20 koronás arannyal ajándékozta meg. Az évzárást követő nagy
vakáció alatt letette a gimnázium ötödik
osztálya vizsgáját, mert boldogult édesanyja papnak szánta. A gondviselés bölcs
rendelkezése azonban másként irányította
sorsát, és nem hivatásos lelkipásztor, hanem egyszerű földmíves lett belőle. Ezt
büszkén hirdeti is, mert a munkát szerette
gyerekkorától kezdve, és ma is a munka
embere. Mindig alázatos, szerény és kötelességtudó volt, mint gyermek, és ezt a
jó tulajdonságát a mai napig is megőrizte.

A földmívelés titkait szülei 40 holdas gazdaságában tanulta el, mert ott dolgozott 5
évig. 21 éves korában megnősült, és elkerült a szülői házból hitvese házába, ahol
szintén egy kis 30 holdas gazdaság és egy
igen jól prosperáló borüzlet volt. Michéli
vezette a gazdaságot, apósa pedig az üzletet, melybe őt is beavatta. Apósa elhalálozása után rá, mint 28 éves fiatalemberre
nehezedtek úgy a gazdaság, mint az üzlet
gondjai. Ezektől azonban nem riadt vis�sza, hanem férfias akarattal és komoly
elhatározással, fokozottabb erővel látott
hozzá a munkához, és a háború kitöréséig egyaránt dolgozott úgy a gazdaságban,
mint az üzletben, és becsülettel megállta
a helyét. A világháború kitörésekor örömmel vonult hadba, és az 1916. évben került
ki az orosz frontra, ugyanezen év augusztusában esett orosz fogságba, ahonnan 22
hónapi szenvedés után 1918 márciusában
szökött haza. Jól menő üzletét a háború
után elvesztette, mert az Bácskában volt
megalapozva, és Trianon és a szerb megszállás tőle is elraboltak egy vagyont. De
azért nem esett kétségbe, hanem Istenbe
vetett hittel, fokozottabb ügybuzgalommal újra nekilátott a munkának, hogy kis
gazdaságát megmentse és megtarthassa.
Ez megértő hitvesének emberfeletti szorgalmával, az igények leszállításával, sokszor éjt nappallá tevő munkával, magyaros becsülettel sikerült is.
A háború után kezdett befolyni a község közügyeibe, mint községi képviselőtestületi tag. A község egyesületi életében
is részt vett, és mind jobban érdeklődött a
közügyek iránt. Az 1930. évben a Tolnamegyei Tejszövetkezetek megszervezési
munkájában, mint közkatona vett részt.

Az 1933. évben került a szövetkezet élére, mint elnök, mely tisztséget ma is viseli. Ugyancsak ebben az évben került be
a vármegyei törvényhatósági bizottságba.
Kállay Miklós földmívelésügyi miniszter kinevezte őt az Országos Tejgazdasági
Bizottság tagjává. Utána Darányi Kálmán
miniszter az új tejrendelet alapján életre
hívott Országos Tejtermelők Szövetségébe kinevezte alelnöknek, ahol a folyó év
május 8-án megtartott közgyűlésen újból
megválasztották alelnöknek.
Az 1931. évben választották meg Bátaszék község bírájának, ezt a tisztséget
ma is betölti. Mindezeket a tisztségeket
teljesen önzetlenül, igaz, becsületes munkával iparkodik betölteni. Soha pénzért,
vagy egyéni érdekei biztosításáért nem
dolgozott, hanem fanatikusan fáradozott
és harcolt azért az elvért, hogy a magyar
falu népét összehozza egy táborba, egy
zászló alá, mely zászlóra arany betűkkel
van felírva:
Egyesült erővel az új Szent Istváni Nagy
Magyarországért!”
A Cikádor újság tavaly januári számában közzétett írás alapján, és a most megismert újságcikket olvasva egy teljes életet
élő, országos és nemzetközi hírnévre szert
tett földink életét ismerhettük meg, akinek
a leghíresebb beszédének egy részletéről
így tudósított a korabeli sajtó:
„Elmondta, hogy magyarul nem tudó
német asszony volt az anyja. Büszke arra,
hogy német szülőktől származik, de még
büszkébb arra, hogy magyar. (Óriási taps.)
Az édesanyám arra tanított, – folytatta –
hogy szeretnem kell őt, de még jobban kell
szeretnem a magyar hazámat.”
Krix Lôrinc

Kön y v a j á n l ó

Presser könyve

„Szeretek filmzenét, színházi kísérőzenét írni, de balettet is (...), de a dalírástól sehogy sem lehet engem eltéríteni, a végén mindig oda lyukadok ki.” Ez az a Presser Gábor, akit jól ismerünk. Aki nekünk írja a dalt és nekünk
énekel. De most itt ez a könyv, több száz oldalnyi saját kezű Presser-szöveg: emlékek, jegyzetek, meglátások,
tévedések, megtörtént – vagy a szerző szerint megtörtént – valós események, hallomások, látomások, dokumentumok és áldokumentumok, dalszövegek, filmnovellák, fotók, lábjegyzetek, netán még kották is.
Presser Gábor elérkezettnek látta az időt, hogy elmondja, ő hogyan élte meg a „Presser-sztorit”. Azt a
történetet, aminek hosszabb vagy rövidebb fejezeteit oly sokan ismerik az Omegától (1967) az LGT-n át,
leginkább a dalain keresztül. A személyes hangú életrajzi könyvből most új megvilágításba kerülnek egy
legendás korszak ismert (és ismeretlen) történetei, beleshetünk a stúdiók, a Vígszínház kulisszái mögé, és olvashatunk a „barátok
és ellenségek” közt, munkával eltöltött több mint 50 évről.
Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda,
Bölcsőde és Konyha
7140 Bátaszék, Budai u. 11.
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Menü ára 2021.01.01-től - december 31-ig bruttó 789 Ft/adag. A megrendelt ebédet előre kell fizetni.

2021. február
Napok
Menü

hétfő

A

kedd
B

Zeller leves
2021.
február
01-05-ig

2021.
február
08-12-ig

2021.
február
15 -19-ig

Rakott
káposzta

Snidlinges
sajtmártásos
csirke
Párolt rizs

Zöldborsóleves
Temesvári
sertéstokány Rántott gomba,
rántott karalábé
Tarhonya
Rizs,
Vegyes
Tartármártás
savanyúság
Tyúkerőleves
Tejfölös
sertés ragu
Rizs

Natúrsertésszelet
Petrezselymes
burgonya
Csemege
uborka

Daragaluska leves
2021.
február
22 -26-ig

Hentes
tokány
tészta

Eszterházy
rostélyos
Zsemlegombóc

Jó étvágyat kívánunk!

szerda

A

B

A

Karfiol leves
Csirkemáj
Hagymaágyon
Burgonyapüré
Csemege
uborka

Falafel
Hagymás
burgonyával

Tojás leves
Bakonyi
csirkeragu
Rizs

Párizsi
csirkemell
Zöldséges
árpagyöngy

Zöldségkrém leves
Burgonyafőzelék
Vagdalt

Körömpörkölt
Tészta
Vegyes
saláta

Kiskocka leves
Zöldséges
rizses hús
Cékla

Kolbásszal töltött
sertéskaraj
Burgonya krokett
Vegyes
savanyúság

csütörtök
B

A

Lebbencs leves
Sült csirke
Zöldborsó
főzelék

Ravioli

Húsleves
Főtt hús
Sült pulyka
Paradicsom
Zöldséges
mártás
hajdina
Főtt
Cékla
burgonya
Frankfurti leves
Kijevi
csirkemell
HasábBolognai
burgonya
Spagetti
Paradicsomsaláta
Francia hagymaleves
Kínai édessavanyú
csirkemell
Bulgur

Étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

péntek

B

A

Eperkrémleves
Sajtos halfilé
Kuszkusz
Csemege
uborka

Zsemlemorzsás
nudli

Chilis bab

Tárkonyos burgonyaleves
Sertéssült
Sárga borsó
főzelék

Töltött sertés
szelet
Rizibizi

Lasagne

Aranygaluska
Vanília öntet

Csirkeaprólék leves

Húsos rakott
burgonya
Cékla

Rizsfelfújt

Meggyleves
Rántott
halfilé
Finom
főzelék

Kapros túrós
batyu

Legényfogó leves
Tejszínes
sonkásgombás
penne

Karalábé leves
Csirkepörkölt
Kelkáposzta
főzelék

B

Sertés becsinált leves

Sárgarépás
piskóta
szelet

Jókai bableves

Fokhagymás
sült tarja
Rizs
Kakaós csiga
Vegyes
savanyúság

Ízes derelye

Lampek-Bognár Zsuzsanna élelmezésvezető

Védônôi Szolgálat

Fontos a gyermekek életében
a kialakított napirend

A kiszámíthatóság a gyerekek életének
egyik legfontosabb oszlopa, ezt pedig nem
érhetjük el következetes napirend nélkül. A
világosan megszabott, kiszámítható napirend nemcsak a szülők kényelmét szolgálja, hanem az egyik legfontosabb támasz a
gyerekek első néhány életévében is.

Biztos pontok

A napirend (amelybe a reggeli ébredés, a
délutáni alvás, az esti lefekvés, az étkezések, a játék és a fürdés ideje mindenképpen
beletartozik) mindenekelőtt a biztonság és
a stabilitás érzetét adja át a gyerekeknek.
A számukra még oly sok ismeretlen és új
elemmel teli, sokszor riasztó világba a kiszámíthatóság tapasztalatát hozza el, ami
lehet, hogy a felnőtteket untatja, a gyerekek kaotikus világában azonban egyáltalán nem ezt a hatást eredményezi. Ráadásul mindenekelőtt a szüleiken keresztül
kapják meg, ami érthetően megnyugtatja
őket. Erre a pozitív tapasztalatra lehet építeni egyébként majd akkor is, amikor valamilyen intézménybe, például bölcsődébe kerülnek, ahol más emberek vigyáznak
rájuk helyettünk. Mi nem leszünk ott velük, de a jól strukturált, ismerős napirend
elkíséri őket.
A következetes napirend nagyon nagymértékben fejleszti a babák belső, ösztönös időérzékét, ez pedig megkönnyíti
számukra az elalvást, az étkezést és a

rendszeres ürítést, vagyis mindazt, amitől boldogabbak és nyugodtabbak lesznek. Ez pedig igaz marad a későbbiekben
is. Higgadtabban fogja például viselni,
ha valami traumatikus esemény történik
(testvér születése, költözés, új intézmény
választása, válás), amikor pedig nagyjából másféléves korától egyre inkább
a nemet mondással, az ellenszegüléssel
próbálgatja majd a saját akaratát, elfogadott, megszokott napirendre építve sokkal
könnyebb lesz megértetni vele, hogy este
például már nem játszhat tovább, mert
mennie kell fürödni. Másfelől pedig tudni
fogja, hogy bizonyos események biztosan
bekövetkeznek a napjában, amitől egészségesen izgatottá válik: mindig lesz mit
várnia.

Stabilitás és rugalmasság

A naponta megismételt apró rituálék (például az elalvás elé beiktatott mesék, dalok,
játékok) rendkívül lényeges köteléket szőnek a gyerekek és a szüleik között, de a
napirend ezen túl is hatással van a kisgyerekek társas, érzelmi és kognitív képességeinek fejlődésére. Megfigyelések szerint
a jól strukturált napirend szerint élő gyerekek magabiztosabban létesítenek kapcsolatot a környezetükkel és a körülöttük
lévő emberekkel akkor is, ha nem a családtagokról vagy a családi környezetről
van szó. A napirendnek nem kell merev-

nek lennie: ha valami nem működik, vagy
világos, hogy változtatást igényel, akkor
változtassunk rajta bátran, de utána tartsuk be az új rendet. A gyerekek számára az
is fontos tudás lesz, hogy mely pontokon
és miért lehet változtatni: például hogy a
hétvégék különböznek a hétköznapoktól,
vagy ha jelzik nekünk, hogy valamivel
nem elégedettek, akkor odafigyelünk erre,
és ha ésszerű, alkalmazkodni tudunk az
igényeikhez. Ezzel a tudással könnyebb
lehet elérni, hogy a változások ne billentsék ki őket annyira az érzelmi egyensúlyukból, miközben pedig a napirendjük
stabil és képlékenyebb pontjairól beszélgetünk velük (például arról, hogy miért
fontos minden étkezés előtt kezet mosni,
vagy hogy miért szükséges időben lefeküdni), a kommunikációs készségeiket is
erőteljesen fejlesztjük.

Keressen bennünket a Facebookon is!
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Ov i s h í r e k

Biztonságos óvoda lettünk

A forgalom növekedésével
nőtt a balesetek kockázata.
Bár óvodásaink a közlekedésben a mindennapjaink
során általában, mint járdán
és zebrán közlekedők vesznek részt, azért nem árt tisztában lenniük bizonyos veszélyekkel, és főleg azok megelőzésével.
A 3-6 év között már van értelme elkezdeni
az alapvető közlekedési szabályokat tanítani. Hogyan kell a járdán gyalogolni? Hol
és milyen módon kell átkelni az úttesten?
Mit jelent a piros és a zöld lámpa?
Már eddig is igyekeztünk olyan eszközöket adni a gyerekeknek, amelyek megkönnyítik a közlekedési szabályokkal való
ismerkedést. A láthatósági mellény hasz-

nálatával, rollerek, futóbiciklik és
társasjátékok segítségével játszva
tudják elsajátítani a biztonságos
közlekedés alapjait.
Általában óvodás korban tanulnak meg a gyerekek biciklizni,
ami az egyik legjobb mozgásfejlesztő, azonban nagyon fontos,
hogy megfelelő felszereléssel (bukósisak, fényvisszaverő mellény), biztonságban tegyék azt.
2020 tavaszán – megragadva a lehetőséget – óvodánk jelentkezett a Biztonságos
Óvoda programhoz, amelyet az Országos
Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési Bizottság hirdetett meg a Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével.
A programban való részvétel kiválasztása

jelentkezési sorrendben történt, mely szerint Budapesten és megyénként az első tíz
jelentkező óvodának volt lehetősége bekerülni a programba. Éberségünknek és gyorsaságunknak köszönhetően bekerültünk!
A felhívás tárgya a Biztonságos Óvoda
programban részletezett feladatok elvégzése volt, miközben olyan oktatási segédletekhez és szakmai támogatáshoz jutottunk hozzá, amely a gyermekeket érintő
legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek átadását segíti számunkra.
A Biztonságos Óvoda címet a közelmúltban vehettük át egy plakett formájában, amelyik igazolja, hogy óvodánk
kiemelt figyelmet fordít a gyerekek biztonságos közlekedésre való felkésztésére.
Simon Csabáné óvodavezetô

D o r ot t y á s h í r e k

Régi mesterségek mai
szemmel – fotópályázat

Első alkalommal indítottuk útjára „Régi
mesterségek mai szemmel” című fotópályázatunkat. A pályázat a „Mesterségek
és munkák” című, három hetet meghaladó
projektünkhöz kapcsolódik. Célunk volt
felhívni a figyelmet mindazokra az értékekre, amelyek a múltból gyökereznek, és még
ma is jelen vannak köztünk, fennmaradtak
a XXI. században az utókornak, a szemünk
előtt felnövő nemzedékek számára.
A fotókkal szerettük volna megjeleníteni a hazánkban élő német népcsoport
örökségét: az egykor virágzó mesterségek
még fellelhető értékeit.
A versenyt 2 kategóriában és 3 korosztályban hirdettük meg. Az első kategóriában
olyan fotókkal lehetett pályázni, amelyek
ma is működő műhelyek mindennapjait,
tevékenységét mutatják be. A fiók mélyén

lapuló régi fényképekből készült képeket
is be lehetett mutatni. A második kategóriában képeslapot kellett összeállítani, saját
készítésű képekből, vagy saját tulajdonú
felújított archív fotókból. Alsós tanulóktól
5 pályamű érkezett, felsős korosztályban
ketten pályáztak. A mi iskolánkból Schroth
Márta (5. c) és Bárdos János Marcell (2.
a) tanulók küldtek be pályaműveket.
A díjazás a következők szerint alakult:
5-6. osztály képeslap kategória: 1.
Schroth Márta (Bátaszék)
5-6. osztály fénykép kategória: 1. Vajta
Márk (Bóly)
Alsós korosztály fénykép kategória:
1.Bárdos János Marcell (Bátaszék). 2.
Lak Fruzsina (Bátaapáti), Szentpál Domán (Bátaapáti). 3. Ungi Titanilla (Bátaapáti), Renz Dieter (Bátaapáti)
Német munkaközösség

Rajz
Mészöly 100 meseillusztrációk
– megyei rajzpályázat

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a
„Mészöly 100” rendezvénysorozaton belül
meseillusztrációs rajzpályázatot hirdetett.
Alsó tagozatosok közt Kökönyei-Tóth
Barnabás (3. osztályos) két alkotása, A
hegy és az árnyéka és a Miért nem tudnak beszélni a halak című meséhez készült
képe lett az 1. helyezett. Mindkettő hason-

Kökönyei-Tóth Barnabás 3.o.

ló minőségben, látványvilágban készült.
A lapot szétfeszítő izzó, intenzív színfoltok, a túláradó energia, a hideg-meleg
kontrasztok, a vibráló vonalkázás és a haltestek geometrikus mintái mind vonzzák a
figyelmet. Legjobb szó talán, hogy őserő
lakozik a rajzokban.
A felső tagozatosok közül 3. helyezett
Aradi Zalán (5. osztályos) alkotása lett,

Aradi Zalán Ágoston 5.o.
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amely a Miért nem tudtak beszélni a halak? című meséről készült. Vegyes technikájú kép, pasztellkréta, filctoll és akvarell
felhasználásával. A képen a háttér pasztelles puhasága, sejtelmes atmoszférája előtt
úsznak a nyers színekkel tagolt, geometrikus mintázatú halak. Az alkotás Kandinszkij és Klee világát idézi meg.”
A meseillusztrációkat Szántói Krisztián
grafikusművész, illusztrátor értékelte:
„Aki már barangolt a Szekszárd környéki tájon, annak Mészöly Miklós meséit
olvasva ismerősnek tűnhet a történetek
díszlete, és ez az itt élőknek különösen
fontos. Két és fél évtizede illusztrációval
foglalkozom, könyvekkel körülvéve érzem jól magam, de bevallom, amíg 2016ban ide nem költöztem, nem hallottam
Mészöly Miklós nevét. Felfedezése számomra eddig váratott magára. Mészöly
Miklós most 100 éves lenne. Pályázatokkal, rendezvényekkel, kiállításokkal emlékezünk rá. Fontos, hogy szélesebb körben
is megismerjék műveit. Az 50-es években
politikai okokból alig jutott publikálási
lehetőséghez, a Budapest Bábszínházban
dramaturgként dolgozott, a meseírás biztosított neki megélhetést. Meséit olvasva
érzékeljük, amit maga is bevallott, hogy
klasszikus értelemben véve nem gyerekeknek valók mesék ezek. Nagy részük
nem távoli tájakon, tündérvilágban, fantasztikus lények között játszódik, hanem
az író szülőföldjének, ifjúkorának környezete bukkan fel a lapokon: szőlős dombok,
lösz-szurdikok, rétek, tanyák, présházak,
erdők. Hősei is ezekhez a helyszínekhez
kötődnek, a paraszti kultúra használati tárgyai, növények, állatok telnek meg lélekkel, öltenek emberi tulajdonságokat, válnak emberarcúvá. Boldogságra vágynak,
boldogulni szeretnének, nehézségeken
kell túljutniuk, de éppen annyira esendőek, tökéletlenek, mint mi, emberek. Mészöly Miklós meséiben más a végkifejlet,
mint hagyományos mesékben, sokszor
elmarad a boldog befejezés, a megnyugtató lezárás. A nehézségeken való túljutás
célja nem a jutalom, a mese szereplők
megtanulnak alkalmazkodni, megismerik
önmagukat, megtalálják a helyüket a világban. Az író a meséi nyelvezetében felhasználta a ritka, rég használt, nekünk már
szinte egzotikus tájnyelvi szavakat, mint a
rocska, a vakarocska, a szőlőfajták nevei:
ökörszem, hóvíz, csomorika, juhfark.
Értő iránymutatással, segítséggel a
mai gyerekek kedvenceivé is válhatnak

ezek a mesék. Fontos ez, hiszen gyere- között, és elvárható életkori sajátosságokeink egyre inkább beszorulnak a négy kat is figyelembe vettük.”
fal közé, a televízió, internet, mobileszKülöndíjban részesült: Braun Noémi
közök konzervélményei között nőnek fel (2. a), Sallai Regina (3. c), Aradi Lázár
határtalan információ áradatban, de valós Sebestyén (4. a). (Forrás: igyuk.hu)
tapasztalatok nélkül. Egyszerűbb leültetni őket a tévé elé (sokszor ízléstelen
látványvilágú, üres fecsegéssel teli,
hatásvadász, ripacskodó művilág elé),
mint mesélni, tanítani, kimozdulni a
szabadba, kirándulni, játszani, mozogni, felfedezni a világot, hogy igazi élményeket szerezzenek, hogy tápláljuk
a forrást, belső izzást, amiből egész
életükre merítenek. Adorjáni Endre
szobrászművész, a zsűrizés alatt emlegette is ezt: „Parazsat kell nyelniük, hogy táltoscsikók lehessenek.”
Braun Noémi 2.o.
Mészöly Miklós meséiben egy olyan
világ elevenedik meg, ami mára
sajnos magyarázatra szorul. Igazi
hólepte, fagyos telek, öreg tanyák,
puttonyos szüretelő emberek, falusi
gazdaságok, baromfiudvarok, erdők,
rétek lakói, régi használati tárgyak,
paraszti kultúra, ízes beszéd. Vajon
mennyire ismerik ezt a világot a mai
gyerekek (vagy akár a szüleik)? Ezért
különösen érdekes ez a rajzpályázat.
Vajon hogyan dolgozták fel a gyerekek
ezeket a meséket, képzeletük hogyan
Sallai Regina 3.o.
töltötte ki a számukra ismeretlen világot, illetve a szülők, tanárok mennyire
voltak segítségükre, milyen meséket váKlímabarát közlekedés
lasztottak ki? Bevallom nekem is utána
kell nézni dolgoknak, ha rajzolok, hogy
mindenkiért
néz ki egy vörösbegy, a harkály, hogy re– országos rajzpályázat
Az Európai Mobilitási Hét alkalmából
pül a sas, mi is az a rocska.
A rajzok értékelése óhatatlanul szubjek- az Agrárminisztérium, az Innovációs és
tív döntés, részben az élményen, az ösztö- Technológiai minisztérium és az Embenös megérzésen alapul, de a válogatásnak ri Erőforrások Minisztériuma közösen
vannak objektív szempontjai is. Mennyi- hirdetett kreatív pályázatot. Különdíjat
re izgalmas a kép összhatása? Mennyire nyert Fábián Lilla 3. b osztályos tanuérdekes a hangulata? Ráismerünk-e a lónk. Jutalma 15 ezer forint értékű könytörténetre, a szereplőkre? Mennyire van vutalvány volt.
kidolgozva a kép, kitöltve a lap? Mennyi
ügyességet kíván az alkalmazott technika,
a pasztellkréta, a tus, a vízfesték, a tempera, vagy a nehezebb technikák, mint a
linómetszés, a visszakaparás, a vegyestechnikák (utóbbiakat nem véletlenül kértük a pályázati kiírásban). Kis méretben
éppen olyan jól működik-e a látvány, mint
nagyban? Mennyire tartalmas, mennyire
jön át a romlatlan, szabad, bátor alkotói
szellem? Nem titok, nem szeretjük a kliséket, a kommersz műveket. Különbséget
tettünk alsó és felső tagozatosok munkái
Keressen bennünket a Facebookon is!
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Géza-híradó

Félévzárás

A november 11. óta tartó
digitális oktatást a középiskolákban a járványhelyzet miatt februárig
meghosszabbították. Ez a
rendkívüli munkarend komoly
terheket ró diákra és tanárra egyaránt.
Ilyen körülmények között kerül sor a
félév zárására, amely fokozott felelősséget jelent, hiszen a végzősök esetében ezek a jegyek képezik a felvételinél történő pontszámítás alapját.
A szabályok betartásával lehetőség
van arra, hogy a tanulók kisebb csoportokban időnként bejöjjenek az iskolába személyes konzultációra, felzárkóztatásra, illetve számonkérésre.
Fontos a lelkiismeretes, rendszeres
tanulás. A tananyaggal haladni kell,
hiszen a tét a sikeres érettségi vizsga,
a továbbtanulás lehetősége.

Felvételik

Az iskolai élet hagyományos menetrendjét is átírta a pandémia. A jövő
évi beiskolázást, a gimnáziumba való
jelentkezés folyamatát érzékenyen
érinti, hogy nehéz eljutni az általános
iskolás tanulókhoz. Így csak online
osztályfőnöki órákon, valamint az
internet fórumaira feltett kisfilmeken
mutathattuk be az érdeklődőknek iskolánkat s az ott folyó munkát. Ezeken
keresztül bepillanthattak a tanórákba
és a gimnáziumi élet egyéb területeibe, mint a Géza-gála, a királyválasztás és a koronázás. Meghallgathatták
régi diákjaink nyilatkozatait személyes tapasztalataikról. Mind a hat-,
mind a négyévfolyamos osztályba a
jelentkezési lapok beadásának határideje február 15.
A gimnáziumunk 12. évfolyamos
tanulói számára is ugyanez a nap a továbbtanulásra történő jelentkezés ideje. Ennek előkészítésére online szülői
értekezletet tűztünk ki január 20-án.
Azoknak a diákoknak, akik igényelték, segítséget nyújtottunk a jelentkezés lebonyolításában.
A januárban tervezett programjaink
elmaradnak, csupán a Géza-tusa verseny kerül megrendezésre matematikából és idegen nyelvekből január
29-én, online formában. Prantner Béla

VersElô
Lackfi János (József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító, tanár) a Facebook-oldalán megjelentette az egykori gézás diák, Szekeres Zsuzsanna írását,
amelyiket – derűs perceket kívánva – mi is megosztunk az olvasóinkkal.

SZEKERES ZSUZSANNA

MI NEM

Mi nem vágtunk bele a Dani hajába
magyar fakton,
nem kártyáztunk, mert az tilos volt,
nem dobáltuk a tanárok képét
gumilabdával,
és nem száguldoztunk őrültek módjára
játékcangával a folyosón
Gréti néni nagy gyönyörűségére,
nem sóztuk-borsoztuk agyon a menzán
a nevelői értekezletre készülő halászlevet,
minthogy kaját sem lejmoltunk soha;
nem bontottuk elemeire a Tóni bácsi
által
rajzórára nagy műgonddal felspoilerezett tantermet,
nem dugtunk virágcserepet virágostól a
Miska táskájába,
muskátlilevelet és Petőfi verses irodalomkönyv
– lapot sem csempésztünk a szendvicsébe, hogy káromkodjék:
„a francba, anyám már megint
rohadt salátát/újságpapírba csomagolt”,
nem nyomdáztuk tele a padját sem,
és a korondi köcsögöt sem robbantottuk
fel,

nem csentük el továbbá
a videólejátszó távkapcsát, hogy
akkor tűnjék fel a képernyőn Raszkolnyikov meggyötört ábrázata,
amikor nekünk tetszik, elhitetve a tanár
úrral, hogy elromlott a
masina, ily módon őrületbe
kergetve őt,
nem rugdostuk nótóriusan töri fakt
idején a
terem ajtaját kívülről, hogy a diri utánunk küldje
Gábort fenyegető izeneteivel,
nem szórakoztattuk Faidt tanárnő németeseit
azzal, hogy faágat dugtunk be a kulcslyukon,
és a főiskola díszelőadójában sem dádáztuk el
egymást valami létfontosságú kérdésen
összekülönbözve...
Nem. Mi ilyesmiket soha
nem csináltunk,
mert jókislányok voltunk.
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református egyház

„Ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy
testté” – a házasságról a házasság hete kapcsán

Férfi és nő között a legszentebb és legáldottabb kötelék A HÁZASSÁG, melyről
Isten maga szól Igéjében. Jelen írás Pál
efezusiakhoz írt leveléből az 5. fejezet
21-33. verseire épül.
MI A HÁZASSÁG? „31Az ember ezért
elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik
feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.”
A házassági eskü nem pusztán a jelen
szeretetünk kinyilvánítása, hanem a ragaszkodásra vonatkozó ígéret. Szövetségkötési ígéret. Nem érezzük mindig úgy,
de elköteleztük magunkat, hogy szeretni
fogjuk a másikat függetlenül az érzésektől
és a körülményektől! Szövetség, mely a jövőre vonatkozik.
„Bármely házasság, boldog
vagy boldogtalan, végtelenül
érdekesebb, mint bármely románc, bármennyire szenvedélyes is az.” (W. H. Auden;
20. sz.-i angol-amerikai költő,
drámaíró) és pont az elröppenő, múló érzések miatt mondja
ezt. A házasság lényege nem
a kémia, hanem szövetség!
Nem az első csók bizsergése,
hanem hogy minden jöhet, a
javát fogom keresni, kész vagyok áldozatot hozni folyamatosan érte, életem adnám
érte. Mélyebb szenvedély ez
utóbbi, nemde?! Nem magamra nézek, hanem másnak élek. Bőségesen
elhangzik ez a házassági esküben!
MI A HÁZASSÁG CÉLJA? „25Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és
önmagát adta érte, 26hogy a víz fürdőjével
az ige által megtisztítva megszentelje;
27
így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy
ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy
szent és feddhetetlen legyen.”
1. Krisztus azért jött, hogy megváltoztasson, megtisztítva megszenteljen, hogy
ne legyen rajtunk folt! Nem vagy jó,
ahogy most vagy. A házasság célja itt jelenik meg! A házasságban Krisztus partnerei leszünk: Elfogadni úgy, ahogy van
a másikat, de nem hagyni, hogy úgy ma-

radjon, hanem hogy eljusson arra, amire
Krisztus teremtette. Tevékeny részesnek
kell lenni abban, hogy ezt látni akarjátok! A gyönyörű, távolban elnyúló tájat
sokszor eltakarja a borús idő, de ott van
a távlatban és meg-meg villan egy időre.
Minden folt és ránc és bármi hasonló nem
lesz a másikon egy keresztyén házasságban, amikor ott álltok az Úr előtt ama na-

pon, csak a dicsőséges! – A fentiek miatt
természetes, hogy van konfliktus a házasságban! Az nem annak a megkérdőjelezhetetlen jele, hogy rosszul házasodtál! –
Az ragadjon meg a másikban, ami idővel
erősödni fog! A kémia, a szépség és fittség
nem ez, inkább a barátság, a lelki mélység,
az áldozatkészség, a tisztelet.
2. Nem egyformák a szerepek a bibliai házasság szerint. Ez szemben van a
progresszív mai társadalmi trend véleményével. A házasság célja, hogy a különböző férfi és a nő összekapcsolódjanak
eggyé a különbözőségük megmaradása
mellett. Egy alapelv itt: „22Az asszonyok
engedelmeskedjenek férjüknek, mint az
Úrnak, 23mert a férfi feje a feleségnek és
25
Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket,

ahogyan Krisztus is szerette az egyházat,
és önmagát adta érte...” Vezetést jelent,
a végső szót jelenti a fej; ennek a medre:
szeress, add fel magad a feleségedért, nem
a saját magadnak való kedvezésre kaptad
a vezetést, hanem tápláld és gondozd... Ez
azonban nincs részletezve, hogy mit jelent
a gyakorlatban. Az alapelvet tartsátok meg
és házasságotokban alkalmazzátok!
MI A HÁZASSÁG SZÜKSÉGE?
„18Teljetek meg Lélekkel és énekeljetek,
adjatok hálát Istennek”. Az Istennel való
közösségben való személyes kapcsolat
nélkül hamar lemerül a szeretetforrás a
szívetekben. Addig fogtok szeretni, amíg szeretve vagytok a
másiktól! Ahogy kritika jön,
probléma jön,... Van mélyebb
forrás az életedben, hogy szeretni tudj elkötelezetten, az
érzések és a körülmények ellenére a jövőben is? Az Úr Jézus Krisztussal való személyes
kapcsolatra van mindkettőtöknek szüksége. Csak azok életében van ott a Szentlélek, akik
már Krisztuséi. Jézus Krisztus
a tökéletes jegyesünk! Minden
„foltunk” ellenére önmagát
adta! Adjátok Neki magatokat,
házasságotokat! Ő szeret úgy,
hogy betöltsd a házasság célját! Nem azért szeretett, mert
mindenben szerethető vagy, hanem hogy
szerethetővé tegyen! Azért szeresd a párod, hogy még szerethetőbb legyen, ahogy
Jézus tette ezt értünk!
MIRE MUTAT A HÁZASSÁG?
„32Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.” Egy napon
egységben lesz mindenki, aki Krisztushoz
ment. A nagy menyegző. Erre mutat előre
a házassági egység. Ez vár minden Krisztushoz tartozót, keresztyént, akár házas,
akár egyedülálló.
Fekete Zoltán református lelkész (Ha
személyesen szeretnének e kérdésekről
beszélgetni, jelezzék. Telefonhívás vagy
SMS: 30/678-3410; keressék a Házasság
Hete médiamegjelenéseit; hazassaghete.
hu )
Fekete Zoltán lelkipásztor

Keressen bennünket a Facebookon is!

12

www.facebook.com/bataszekvaros

2021. február 1.

.41 SILIRPÁ .5102

R ó m a i K a to l i k u s E g y h á z

„…amit a legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek.”
Bár lassan egy éve már, hogy dolgaink nem
úgy folynak, mint korábbi megszokott életünkben, az ünnepek táján a jótékonykodásnak azért sikerült helyet találnunk az
egyház életében a hitoktatók jóvoltából.
A korábbi hagyományuknak megfelelően
2020 adventjében is gyűjtést rendeztek
a hittanos gyerekek körében. Jócselekedetként segíthettek azokon a társaikon,
akik szerényebb körülmények között
élnek. Adományként hoztak tartós élelmiszereket, játékot, ruhát, tisztálkodási
szereket. A gyerekek szívesen ajándékoztak, és azok, akik ebben részt vettek,
készíthettek egy angyalkát, jelezve ezzel, hogy a betlehemi kis Jézus születé-

A vízkereszt hármas tartalommal is bíró
ünnep. Elsődlegesen jelenti Urunk megjelenését, Jézus megkereszteltetését, másrészt a napkeleti bölcsek eljövetelének
ünnepe, valamint hordozza Jézus csodatételét a kánai menyegzőn. „Szép jel és szép
csillag / Szép napunk támad.” – énekeljük
ezen a napon ma már csak a templomban,
pedig valamikor a „csillagozók” (főleg
gyerekek) köszöntöttek ezzel a három-királyjárás alkalmával, hasonlóan a betlehemezéshez. A vízszentelés ma is az ünnep
része, a szentelt vizet hazavihetjük, elkíséri életünket a keresztelőtől a sírig. Szo-

sére a szívünket is felkészítjük. A templomban feldíszített fenyőfákon a hívek is
láthatták ezeket az angyalkákat, ünneplő
ruhájaként a jászol mellett álló fáknak. A
hitoktatók kezdeményezését a bátaszéki
Karitasz, és néhányan a katolikus hívek

Vízkereszt

kás volt ilyenkor a házak megszentelése, a
pap felírta a szemöldökfára a házszentelés
évét és a G.M.B. betűket (Gáspár, Menyhért, Boldizsár), hogy megvédjék a házat
a villámcsapásoktól és a boszorkányoktól.
Idén a házszentelés a jelen körülmények
miatt elmaradt. A karácsonyi ünnepkör
ezzel zárul, kezdődik az egyházi évben az
évközi idő, kezdetét veszi a farsang időszaka. Az idei vízkereszt egyházmegyénk
életében valami mást is jelentett: a Pécsi
Székesegyházban Erdő Péter bíboros érsek felszentelte Felföldi László megyéspüspököt. „Habemus Papam!” – hangzik

közül is támogatták. Az adományokat eljuttatták a családoknak. Ezúton is köszönet a sok-sok felajánlásért.
Az év vége, év eleje a számvetés ideje
plébániánk életében is. Az elmúlt évben a
kereszteltek száma 41, az elhunytak száma 87 volt, 40-en lehettek elsőáldozók
a rendhagyó időpont és körülmények
közepette is. Bérmálás sajnos most nem
volt településünkön, 17 házasságkötés
zajlott. Az állagmegóvás érdekében kisebb – nagyobb javítások mindig szükségesek a plébánia területén, így sor került a templomtető, orgona, fiatornyok
felújítására, és fejlesztésként a régen
várt padfűtés szerelésére.
ESJ

a felkiáltás a Vatikán főterén, ha felszáll
a fehér füst az új pápa megválasztásakor.
Akik átélhettük ennek örömét az elmúlt
bő másfél évtizedben kétszer is XVI. Benedek és Ferenc pápa megválasztásakor,
valami hasonlót érezhettünk az elmúlt
másfél év után: van püspökünk! Számomra legalábbis hasonló volt az élmény,
melynek bárki részese lehet A két pápa
című filmet megnézve. Ajánlom ezt a
2019-es filmet hívőnek és keresőnek egyaránt, a megszokotthoz való ragaszkodás
konzervatív híveinek, valamint a változó
körülményekhez a régi átmentésével alkalmazkodóknak, a megbékélni vágyóknak. Izgalmas, meghatóan szép film, mely
püspökavatásunk kapcsán került elő emlékeimből.
ESJ

Alkalmaink

Az idei évben házasulandók számára a
jegyesoktatás 2021. február 5-én, pénteken, 19 órakor indul a Nagyboldogas�szony Plébániatemplomban (Bátaszék
– korábbiaktól eltérően nem a Ferenc
házban). Gyertyaszentelő Boldogas�szony ünnepe február 2-án, kedden, 17
órakor Szeretetláng Imaórával veszi kezdetét, majd ezt követően 18:00-kor ünnepi szentmise lesz.
Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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Karate

Vidéki klubok összetartó
edzése

A szünet utáni hétvégén lezajlott a vidéki
karate klubokat összetartó edzés Bátaszéken, melyen ezúttal 6 egyesület 50 versenyzője vett részt. (Dombóvár, Szarvas,
Bodor SE, Tisza Volán, BVSC és a házigazda Bátaszék). A programra több egyesület is hivatalos volt, de karantén miatt le
kellett mondaniuk a részvételt. Az edzésen több korosztályos és felnőtt válogatott
versenyző is jelen volt, emelve ezzel az
esemény színvonalát. Az edzést a Szarvasi Karate Egyesület vezetője, Ruzsinszki
György, egykori válogatott versenyző,
majd későbbi edzője tartotta a résztvevőknek. A délelőtti programban a szituációk
gyakorlása volt a fő téma, majd délután 5
csoportra szedve kontrollmeccseket vívtak a versenyzők, ahol a szempont az volt,
hogy mindenkinek minél több mérkőzése
legyen a nap végére. A bírói munkát klubunk nemzetközi bírója, Karpjuk György
EKF nemzetközi bíró segítette.

A vidéki karatésok segítik a formába hozást

Magyar Karate Liga
II. fordulója

A járványügyi helyzet kivételes összefogásra sarkallta a hazai karatés társadalmat.
Ősszel, amikor már elege lett a sportvezetőknek a versenyek sorozatos lemondásából, és ezáltal a célok folyamatos időbeni
eltolásával elindult egy kezdeményezés,
ami akkoriban még csak regionális szintű
edzőmérkőzéseket próbált vizionálni. Az
ötlethez egyre több egyesület csatlakozott,
mígnem a támogatók körébe a Magyar
Karate Szakszövetség mellett neves nemzetközi és hazai sportszergyártók is bejelentkeztek. Futótűzként terjedt a versenyzési lehetőség híre, végül neve, arculata és
koncepciója lett az eseménysorozatnak.
Így kelt éltre a Magyar Karate Liga, melynek fő célcsoportja a hazai WKF (olimpi-

ai szakág) elitje lett, és elsődleges cél – a
járványügyi előírások betartása mellett – a
versenyzők mérkőzésszámainak növelése
volt egy adott versenyen belül. Célként fogalmazódott meg a körmérkőzéses szisztéma, ami mindenki számára biztosítja a
futott kilométereket. A dobogó legmagasabb fokához legtöbb esetben 4-5 győzelem szükséges. A koncepció része volt a
többfordulós rendszer, ami biztosítja a nevezett sportolók időszakonkénti versenyzési lehetőségét is.
A Liga első fordulója még a mérsékelt
korlátozások időszakában Bátaszéken került megrendezésre novemberben, melynek
nagyon jó visszhangja volt országos szinten is. A második fordulóra a Szusza Ferenc
Stadion Judo termében került sor az elmúlt
hétvégén, az UTE Karate Szakosztályának
szervezésében. A kétnapos rendezvény ezúttal zártkapus volt, de a versenyzői létszám
kb. 20 %-kal volt magasabb, mint legutóbb
Bátaszéken. Szombaton a kadet, junior,
U21 és felnőtt sportolók, vasárnap a 1011 és a 12-13 évesek küzdelmei zajlottak.
A megyét ezúttal csak a BSE versenyzői
képviselték. Tették ezt igen markánsan,
mert a 3 arany, 2 ezüst, 4 bronzéremmel
és 3 negyedik helyezéssel a ponttáblázat
4. és az éremtábla 5. helyén végeztek,
olyan nagycsapatok mögött, mint az
UTE, az MTK és a BVSC.
„Nagyon örülök és büszke vagyok a
csapatomra. Örülök, hogy az a nagy óraszámú befektetett munka az eredményekben is realizálódik. Nagyon sokat dolgozunk azért, hogy a hazai karate elit top 10
klubjában maradjunk, és egyáltalán nincs
könnyű dolgunk, mert a Ligában nincs
töltelék versenyző, mindenki győzni jön.
Ezért is gondolom, hogy ezek az eredmények minket igazolnak. A versenyzőim
közül szeretném kiemelni Hefner Zsófi
eredményét, aki 5 lehengerlő győzelemmel állhatott a második fordulón is a dobogó legmagasabb fokára, úgy hogy minden
meccsén szerzett ippon értékű (fejrúgásos)
találatot. Örülök neki, hogy Izsák Bence,
Steigler Bence és Nagy Gergő az ifi mezőnyben meg tudtak újulni és esélyt sem
adtak az ellenfeleknek. Az ilyen jellegű
sikert mindig az egész csapatnak tulajdonítom, hiszen az edzőtársak odaadó munkája nélkül ezek az eredmények nem születhettek volna meg.” – nyilatkozta Nagy
Ákos vezető edző a versenyt követően.

Hefner Zsófi lehengerelte a mezőnyt
a Karate Liga II. fordulójában is

Izsák Bence meg tudott újulni
a II. fordulóra

Steigler Bence az első fordulós ezüstöt
aranyra váltotta

1.
2.
3.

4.
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Hefner Zsófia 10-11 -35 kg
Izsák Bence 12-13 +55 kg
Steigler Bence 12-13 -55 kg
Péter Panna 10-11 -30 kg
Nagy Gergő 12-13 +55 kg
Péter Panna 10-11 Kata
Puskás Donát 10-11 Kata
Kiss Bánk Botond kadet -63 kg
Kaszás Maja felnőtt +61 kg
Péter Boglárka kadet +54 kg
Győri Liána U21 +61 kg
Puskás Donát 10-11 -30 kg
-akoszuwww.facebook.com/bataszekvaros
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rejtvény

Különbségkeresô
Keress 10 különbséget!

Előző havi helyes megfejtésünk:
„…mindenütt csak hó van. Megcsillan a vén nap mosolya a hóban.”
Januári nyertesünk:
Heberlingné Sztankovics Ildikó
(Bátaszék, Perczel u.),
akinek gratulálunk!
Nyereményét a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. jóvoltából
személyesen veheti át a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

esti mese

Mészöly Miklós: A hegy meg az árnyéka

Hol, merre, nem tudom, volt egyszer egy
hegy, úgy hívták, hogy Nagy-Kopasz. A
kerek világon nem akadt csúfabb hegy
nála. Semmi sem ékeskedett rajta, se fa,
se bokor, de még egy kóró sem, csücskétől
a lábáig kopasz volt. Úgy festett, mintha
mindennap újra beretválkozott
volna.
Csakhogy ez nem volt ám
mindig így.
Valamikor, hajdanában erdő
borította, s annyi madár lakta,
hogy a népek mind csudájára
jártak.
– Mennyi gyönyörűséges fa!
– mondták. – Mennyi gyönyörűséges madár!
A hegy hallgatta, hallgatta a
sok lelkendezést – de egyelőre
nem szólt.
Egyszer a hegy oldalából
kicsi forrás buggyant elő; már
nagyon unta magát a sötétben,
hát előjött, hadd süsse a nap.
Egykettőre takaros patakocska lett belőle,
s attól kezdve valahány vándor arra járt,
mind az ő vizéből ivott, az asszonyok a
korsajukat ott merítették meg.
– Csuda víz ez! – mondták. – Csuda víz!
És vitték a hetedik határba. Ez már aztán
végképp nem tetszett a hegynek. Hogyan,
hogy mindenki csak a fákat, madarakat meg
azt a fecsegő patakot dicséri? Hát nem ő tartja, neveli őket? Nem ő görnyed alattuk?

S már durrogott a haragtól, ha valaki
jött, és azon álmélkodott, hogy ez milyen
szép, az milyen szép – s róla meg ennyit
csak: Huj, de magas! Huj, de meredek!
Mert őneki, a hegynek, csak efféle dicséret jutott.

Kökönyei-Tóth Barnabás meseillusztrációja

– Várjatok csak! – morgott. – Majd láttok ti még engem!
És szólt a Szélnek, hogy minden fát,
minden bokrot beretváljon le róla.
A Szél persze örült, hogy végre akad
egy kis neki való munka, s álló hétig
egyebet se csinált, csak a hegyet csupálta.
Elöl-hátul, fönt, lent – ahol érte. A fákat
tövestül, a madarakat fészkestül, mindent

elsöpört. A forrást pedig betemette. Ami
locspocs víz maradt a medrében, azt a nap
szárította föl.
A hegy pedig elégedetten pöffeszkedett,
mint aki jól végezte dolgát. Most aztán –
gondolta – senki más, csak ő!
S várta izgatottan, ki hogyan
bókol neki.
Hát hiszen várhatta. Se ember, se állat nem kívánkozott
a közelébe, olyan haszontalan
földkupac lett belőle.
Csak egy szegény, világtalan
koldusember pihent meg a tövénél, hálásan az sóhajtott fel:
– Be jó ez a kis árnyék!
És ott üldögélt estig a kellemes hűvösben.
Nagy-Kopasznak
bezzeg
nem kellett több. Hát hogyan?
Most meg az árnyékát dicsérik?
S rettentő dühösen ismét a
Szélhez fordult.
– Hallod-e, te Szél! Fújd el
az árnyékom, íz se maradjon belőle.
A Szél furcsállta kicsit a dolgot, de azért
nekigyürkőzött – végre is az a tiszte, hogy
fújjon.
S fújt, fújt olyan szörnyűségesen, hogy
csakhamar fele maradt a hegynek. Aztán
a negyede. Aztán már annyi se. Aprócska
domb lett a hegyből – akkora, mint egy fűben heverő szamár.
Éppen csak két füle nem volt.

Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu
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házasságkötés
Márton Imre (Bátaszék) – Khizi Katalin (Bátaszék)
Kocsis Tamás (Bátaszék) – Nagy Veronika (Bátaszék)

születések
Rácz Zoé Gina
Simon Olivér
Wilhelm Eszter
Takács Eliot László

12.21.
12.25.
12.25.
12.29.

gyászhírek
Scheurer József
Arndold Józsefné Kolbert Terézia
Treszner Pálné Keller Magdolna
Fáska István
Földesi Krisztián
Bihari Lászlóné Sárközi Ilona
Dr. Sziklai Lajos
Farkas Lajos Vilmos
László János

Gyászhír

1928
1930
1932
1948
1973
1946
1958
1946
1936

Bátaszék Város Önkormányzata fájdalommal és
megrendüléssel tudatja, hogy
Béres Sándorné
– városunk Pro Urbe kitüntetettje, a Bátaszékről Elszármazottak Baráti Körének titkára – életének 88.
évében elhunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük!

apróHirdetés

Idősgondozást, betegápolást, takarítást vállalok
20 éves tapasztalattal. Tel.: 74/444-260

Nálunk a látás megfizethető!
2020-ban is a környék legjobb áraival!
Molnár Péter
látszerész mester
Szemüvegek készítése, javítása
helyben, rövid határidővel

Molnár Réka

optometrista és kontaktológus, ingyenes
látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés
minden nap, időpont egyeztetéssel

Dr. Csáki Mónika
szemész főorvos
Szemészeti-gyermekszemészeti
magánrendelés

www.molnaroptika.hu
www.facebook.com/molnaroptika.hu

Árajánlatkérés, látásvizsgálati időpont egyeztetés:
molnaroptika@molnaroptika.hu; 30/261-63-20; 74/492-451
Nyitva tartás: H, K, CS, P: 8–12; 14–17; SZE: 8–12; SZO: 9–11
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