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Bátaszékért

Segítünk!
Akinek problémát okoz AZ OLTÁSSAL 
KAPCSOLATOS internetes REGISZTRÁ-
CIÓ, annak szívesen segítünk a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban, amelyik DJP Pont 
(a Digitális Jólét Program Hálózat partnere).

Ha nincs otthoni elérhetőségük és/vagy 
digitális eszközük, fáradjanak be hozzánk, 
és szívesen segítünk a jelentkezésben!

A regisztrációhoz szükséges a TAJ- 
kártya, ezt senki se hagyja otthon!

Munkanapokon 8-tól 14 óráig állunk az 
érdeklődők rendelkezésére.

Fontos!
A bátaszéki háziorvosok kérik azokat az 
oltandó lakosokat, akik SMS-ben kap-
tak értesítést az oltásukkal kapcsolatban, 
hogy az adategyeztetésük miatt NE AZ 
ORVOSI RENDELŐT HÍVJÁK, hanem 
a 1818-as, ingyenesen elérhető TELE-
FONSZÁMOT!

A tárcsázást követően először az egyes 
(1) gombot nyomják meg, azután válasz-
szák a nullát (0)!

Az orvosi rendelőben is folyamatos a 
bátaszéki lakosok szakszerű oltása.

Kérjük, regisztráljon!

„Építhetsz házat a semmiből, olyan erősre, 
amilyenre csak te akarod, de egy otthon, 
egy otthon ennél sokkal törékenyebb. Az 
otthon azokból az emberekből épül fel, 
akikkel megtöltöd.” (A Gra-
ce klinika c. filmsorozat)

Ez az időszak, amelyben 
élünk, egyik egyesületnek 
sem segíti a közösségépí-
tési szándékát. Mégis van-
nak pillanatok, amikor úgy 
érzem, hogy ez a terv kö-
zelebb hozza a tagjainkat 
egymáshoz. Lehet, hogy 
ez idáig közgyűlést tarta-
ni nem tudtunk, de hetente 
kétszer félnapokat töltünk 
együtt jó hangulatban a sza-
bad levegőn, ahol nemcsak 
házat, hanem otthont is épí-
tünk. És hogyan is állunk? 
Aki a Kossuth Lajos utca 
25. felé elsétál, az még kí-
vülről is láthatja. 

Fentről már nem ázunk, ez ellen egy új 
tetőszerkezet, és több mint 22 ezer cserép 
véd bennünket, amelyeket többször is kéz-
be fogtunk (pakolás, tisztítás, feladoga-
tás). A cserép nagy része adományként ér-
kezett, amit ezúton is hálásan köszönünk a 
felajánlóknak. Úgy gondolom, hogy az a 
hat hétvége, amit e munka kapcsán együtt 
töltöttünk, mindenkinek maradandó él-
ményt adott.

Lent pedig már mindenhol szilárd ta-
laj van a talpunk alatt. A vakolatok most 
készülnek, a nyílászáróink elkészültek, 
hamarosan a helyükre kerülnek. A villany-

szerelés és az épületgépészeti munkák 
most folynak. Az épület villany, fűtés-hű-
tés, meleg víz igényét megújuló energiá-
val fogjuk megoldani, ezért a napelem és a 
hőszivattyú is beszerzés alatt van. 

Egy szó, mint száz, terv szerint hala-
dunk, és ha a Jóisten is úgy akarja, nyár 
végére elkészülünk. Mint ahogy az egy 
építkezéskor lenni szokott, meglepetés-
költségek bennünket is értek, de büszkén 
mondhatom, nem küldtek padlóra, sőt 

plusz erőt adtak. Eddig átláthatóan és ha-
tékonyan, tehát jól gazdálkodtunk. 

A 2020-as évből SZJA 1%-okoból 
138.569 forint folyt be, amelyet hálásan 

köszönünk. Tisztelettel kér-
ném az eddigi felajánlókat és 
azokat, akik nemes célnak lát-
ják a működésünket, hogy idén 
is támogassanak bennünket 
ezzel a lehetőséggel! 

Adószámunk: 
18858822-1-17

A tagságot igyekszem éven-
te több alkalommal is tájé-
koztatni levélben, mert nincs 
lehetőség a rendezvényeink 
megtartására. Aki tagdíját 
idén még nem rendezte, az 
elnökségi tagjainknál, vagy 
az alább bankszámlaszámon 
megteheti. Várjuk új tagja-
inkat is, akik szívesen részt 

vennének egyesületünk további életében, 
munkájában.

Bankszámlaszámunk:
71800288-10107861

Áldott, békés húsvéti ünnepeket kíván 
mindenkinek a Bátaszéki Székelyek Bará-
ti Körének elnöksége!

„Az az otthon, ahol másokkal együtt 
táncolhatunk, hiszen a tánc az élet.” (Step-
hen King)                                    Molnár Péter 

Bátaszéki székelyek Baráti köre

Átlátható és hatékony a gazdálkodásunk
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Azt eddig is tudtuk, hogy elég bármely 
világszerte ismert személyiség szárma-
zását kicsit „megkapirgálni” és egy ma-
gyar szálat vagy legalább egy magyaros 
hangzású nevű ősapát-ősanyát biztosan 
találhatunk. Éppen ezért azon sem kell 
csodálkoznunk, hogy Bátaszék még egy 
pápát is adott a világnak. Vagy még-
sem…? 

A Tolnamegyei Ujság 1939. március 4-i 
számában a következőket olvashatjuk:

„Feltűnést keltő hír jelent meg a Baján 
megjelenő Bácskai Újság csütörtöki szá-
mában. Azt írja ugyanis ez a lap, hogy a 
most elhunyt XI. Pius pápa anyai ágon 
magyarországi családból származott vol-
na. A pápa édesanyja állítólag a Báta-
széken élő Galli-család sarja volt. Báta-
széken született és az 1850. évben került 
Olaszországba, ahol megismerkedett a 
nemesi származású Ratti takáccsal és férj-
hez is ment hozzá. Ebből a házasságból 
született az 1857. évben Ratti Achilles, aki 
pápává választása alkalmával a XI. Pius 
nevet vette fel. A bátaszéki Galli család-
ban ez az eset szájhagyomány útján eddig 
is élt és a család az állítólagos rokonságot 
most igazoltatni is akarja. (…) Mint lap-
zártakor értesülünk, a bátaszéki plébánia 
anyakönyvébe az 1834. évi március hó 28-
án írták be Galli Terézia születését. Apja 
Galli Jakab, anyja Bayerle Anna. Az olasz 
eredetű Galli család tagjai közül most is 
többen élnek Bátaszéken és környékén és 
a szóban forgó Terézia is Lajvér-pusztán 
született. A pápa életrajzi adatai szerint 
anyja valóban Galli Terézia volt.”

A Tolnamegyei Ujság még legalább be-
szúrta szövegébe az „állítólag” szócskát, 
jelezve, hogy a hír nem feltétlenül igaz, 
de eme „szenzációs hírt” a következő na-
pokban több fővárosi és országos napilap 
is közölte, a pápa magyar származását 
immáron tényként tálalva. Ha ez nem lett 
volna elég, a Kis Ujság újabb „tényeket” 
derített ki a pápa bátaszéki édesanyjáról: 

„A pápa anyja a múlt század ötvenes 
éveinek közepén került ki Olaszországba, 
mint annak a kornak egyik legismertebb és 
legkitűnőbb színésznője. Magyar nyelven 
kívül kitűnően beszélt németül, Olaszor-
szágban pedig megtanult olaszul is. A fi-

atal, csinos színésznővel megismerkedett 
néhai XI. Pius pápa édesatyja Francesco 
Ratti, akinek abban az időben kisebb fo-
nógyára volt. Francesco Ratti rövid isme-
retség után feleségül vette a magyar szí-
nésznőt, aki ezután lemondott a színpadról 
és csak családjának élt, melyet rajongásig 
szeretett. Ebből a házasságból született XI. 
Pius, aki ilyen módon anyai ágon magyar 
származású volt. (…) Megállapították, 
hogy a pápa édesanyját Gali Teréznek hív-
ták. A Gali-famíliából még ma is többen 
élnek Bátaszéken. (…) A rokonság most a 
bátaszéki plébánián igyekszik összeállítani 
a családfát, egyúttal abban az irányban is 
lépéseket tettek, hogy bejelentik igényüket 
a pápa magánvagyonára.”

XI. Piusz pápa egyik, még életében 
(1937) megjelent életrajzában szüleiről 
a következőket olvashatjuk: „Kápolná-
vá alakították át azt a kis szobát, ahol 
nyolcvan évvel ezelőtt, 1857. május 1-én 
Achilles Ratti Desioban, ebben a Milá-
nótól északra fekvő bájos kis lombardiai 
városban megszületett. A szülőház a Puzi-
anoi grófok híres selyemszövőgyárának 
egyik kis melléképülete volt, amelyben 
Francisco Ratti, a jelenlegi pápa apja, 
mint tisztviselő működött. Az anya: Galli 
Terézia, egyszerű istenfélő asszony volt, 
hűséges társa férjének”. Tehát a pápa apja 
nem egy nemesi származású takács, kinek 
fonógyára volt, hanem nemesek (grófok) 
szövőgyárában volt tisztviselő – aprónak 
tűnő, de lényeges különbség, ráadásul az 
anya állítólagos fényes színésznői múltjá-
ról sem esik szó..! 

Az első cikk megjelenése után egy hó-
nappal, 1939. április 5-én a következő 
kijózanító hír jelent meg a Tolnamegyei 
Ujságban: „Érthető feltűnést keltett he-
tekkel ezelőtt az a hír, hogy XI. Pius pápa 
édesanyja, Galli Teréz Magyarországon, 
Bátaszéken született s innen került Olasz-
országba. Ezt a hírt nemcsak vármegyénk-
ben olvasták érthető érdeklődéssel, de a 
fővárosi újságok is foglalkoztak vele. (…) 
Hauser Imre bátaszéki plébános amikor 
értesült az érdekes esetről, nyomban ér-
deklődött a desioi plébánián és kérte a 
pápa édesanyjának megállapítható csalá-
di adatait. 

(Folytatás a következő oldalon.)

XI. Piusz – polgári nevén Achille Ratti 
– 1857. május 31-én született Milánó-
ban. 1879-ben szentelték pappá, ezt kö-
vetően néhány év alatt három (kánon-
jogi, teológiai és filozófiai) doktorátust 
szerzett; nem véletlen, hogy kortársai 
„tudós pápaként” jellemezték őt. 1921 
júniusában bíborossá nevezte ki a pápa, 
majd Milánó érseke volt. 1922 febru-
árjában választotta pápává az akkor 43 
bíborosból álló pápaválasztó testület, a 
konkláve. 

Pápaságának 17 éve alatt rendkívül 
aktív külpolitikát folytatott, az első vi-
lágháború után rendezte az Egyház vi-
szonyát több olyan állammal, ahol a ka-
tolicizmus jelen van. Konkordátumot, 
az adott állam és a Vatikán viszonyát 
szabályozó szerződést kötött Lettor-
szággal, Litvániával és Lengyelország-
gal, majd Németországgal és Ausztri-
ával, Romániával és Olaszországgal. 
Határozottan kiállt a Németországban 
és Olaszországban kibontakozó fasisz-
ta és náci diktatúra ellen, de ugyano-
lyan határozottsággal támadta az egyre 
népszerűbb kommunista eszméket is.

Méltóan „tudós pápaságához” több 
intézményt is alapított, például a Ke-
resztény Régészet Pápai Intézetét, de 
a Vatikáni Rádió megalapítása is az ő 
nevéhez fűződik. 1939. február 10-én 
halt meg.

Múlt-idô

Bátaszéki pápa! Bátaszéki pápa? 

XI. Piusz pápa 
(forrás: Wikipedia)
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’21 márciusán – a borongós ünnepvárás-
ban, a hónap idusa és húsvét között, kézen 
fogva a gondolataimmal – keresem a ha-
zám hősét, de nem találom. Látom a sze-
mem előtt a bátrakat, a hangos hazafiakat, 
a Duna-parti épületben acsarkodókat, az 
adok-kapok szünetében parizert falatozó-
kat és dubajozókat, a zsinóros kabátban fe-
szítőket, a profilképükre büszkén kokárdát 
biggyesztőket, az olthatatlanul oltakozni 
óhajtókat, a vírusölőket meg a (mindent is) 
tagadókat, a halottszámlálókat, a haszonle-
sőket és -húzókat, de a hazám hősét nem 

találom. Hallom és látom a frázisokat, a 
puffogtatott közhelyeket, a túltolt jelzőket, 
a jól megfogalmazott és Kánaánnal kecse-
gtető víziókat, a sablonokat, a kliséket, de a 
hazám hősét nem találom.  

Nem találom azt, aki lesz, akárki, ki 
először mondja ki azt a szót, ki először el 
meri mondani, kiáltani, bátor, bátor, azt a 
varázsszót, százezrek várta, lélekzetadó, 
szent, embermegváltó, visszaadó, nem-
zetmegmentő, kapunyitó, szabadító drága 
szót, hogy elég! hogy elég! elég volt! 

Így (H)húsvét előtt…                        CséeL

Magyar raB szódia

Coco Chanelt, a legendás divatterve-
zőt a kifinomult stílusáért csodálják, 
a bizonyos ikonikus kis fekete ruha 
miatt, a leghíresebb kreációja pedig a 
részegítő illatú Chanel No. 5 parfüm. 
A közismert figura mögött azonban 
bonyolult személyiség lakozik, akit 
intrikák értek, akiről sokféle gyanús 
pletyka terjedt. E regény lapjain meg-
elevenedik a második világháború, 
Párizs négy éven át tartó német meg-
szállása, és Chanel titkos élete ebben a 
zűrzavaros időszakban.

Miközben Párizs a németek uralma 
alatt sínylődik, Coco mindent megtesz 
a túlélésért. Nehogy leleplezzék sö-
tét titkait, még a kollaborációtól sem 
riad vissza. Német kém lesz belőle, az 
F-7124-es számú ügynök, fedőneve: 
Westminster. Miért vetemedett erre? 
Meddig kell merészkednie, hogy vi-
haros múltja többé ne kísérthesse a 
jövőjét?

„Pamela Binnings Ewen aprólékos 
kutatások nyomán kelti életre Coco 
Chanel enigmatikus alakját. Rétegzett, 
izgalmakkal teli regény emlékezetes 
karakterekkel, sokáig az emberrel ma-
radnak, miután kiolvasta a könyvet, 
ugyanúgy, mint a Chanel No. 5 illa-
ta.’” – Sonia Velton, a Blackberry and 
Wild Rose című regény szerzője.

„A Párizs királynője empatikus, de 
szókimondó kötet, magával ragadó 
történelmi regény. Az időtlen eleg-
ancia, az egyszerűség, a jázminillatú 
parfüm mögött megpillantunk egy 
kétségbeesett nőt, akit a körülmények 
megoldhatatlan helyzetbe hajszolnak, 
és nem tud szabadulni a gondjaitól.” – 
Foreword Reviews.

könyvajánló

Pamela Binnings Ewen: 
Párizs királynôje 

– regény Coco Chanel életérôl

Szabó Lôrinc: Az árny keze

verselô

„Maradj velem, mert beesteledett!”
Bibliát hallgat a gyülekezet.
Alkony izzik a templom ablakán.
Hitetlen vagyok, vergődő magány.
„Maradj velem, mert beesteledett!”
– Ha így idegen, vedd emberinek,
súgja egy hang, s ahogy látó szemem
elmereng a régi jeleneten,
az emmausin és felejtem magam,

a sugár-hídon némán besuhan
egy örök Árny: lehetne Buddha is,
de itt másképpen hívják, és tövis
koronázza: én teremtem csupán,
mégis mint testvérére néz reám,
mint gyermekére, látja, tudja, hogy
szívem szakad, oly egyedűl vagyok,
s kell a hit, a közösség, szeretet.
S kezét nyujtja. Mert beesteledett.

A bátaszéki plébános most a desioi lelkész 
közvetítésével Saranno nevű olasz község-
ből, amely a milánói egyházmegyéhez tarto-
zik, március hó 20-ról keltezve latin nyelvű 
levelet kapott és e levél adatai teljes világos-
ságot vetnek a bátaszéki Galli család ügyé-
re. A levél tartalma magyarul a következő:

A megkereszteltek anyakönyvének bi-
zonysága szerint Galli Terézia, a boldog 
emlékű XI. Pius pápa édesanyja Seroni-ban 
született és keresztelkedett 1832. március 
14-én. Szülei Galli Jakab és Cova Regina. 
Üdvözli: Angelas Mantzo vicarius.

Az elhunyt pápa édesanyjának magyar 
származásáról elterjedt hír ezek után téves.” 

Ez utóbbi hírt a fővárosi illetve országos 
lapok már nem vették át, ez a hír már nem 
volt érdekes a számukra. 

Ha bárki némi iróniát vélne felfedezni 
ebben az írásban, az nem a véletlen műve: 

mint láthatjuk, a bulvár jellegű újságírás 
nem korunk találmánya! (Az első kifeje-
zetten bulvártémákkal foglalkozó újság 
1877-ben jelent meg Berlinben.) A plety-
ka-szintű hírek ellenőrzés nélküli átvéte-
le és terjesztése (pl. a pápa édesanyjának 
bátaszéki származásáról), a hírek megha-
misítása, esetleg minden alapot nélkülöző 
álhírek gyártása (miszerint korának egyik 
legismertebb és legkitűnőbb színésznője 
volt) már 80 évvel ezelőtt is kiválóan mű-
ködött, az elektronikus média elterjedése 
csak felgyorsította ezt a folyamatot.

Regenspurger

* * *

Amennyiben írásaimmal kapcsolatban 
bármi megjegyzése, kiegészítése lenne, 
erre a címre várom elektronikus levelét: 
regenspurger@freemail.hu
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A várandósság alatt 
bekövetkező változá-
sok a kismama egész 
testét, így a szájat és a 
fogakat is érinti. 

A megfelelő fo-
gápolással és rend-
szeres fogászati elle-
nőrzéssel kivédhetők 
az olyan problémák, 
mint a fogszuvasodás és a fogínygyulla-
dás. A várandósság alatt megemelkedett 
hormonszint felelős a fogínygyulladásért. 
Ennek jellemző tünete a vörös, duzzadt, 
fájó és vérző íny. Ez a panasz már a ter-
hesség második hónapjától jelentkezhet, 
és az idő előrehaladtával fokozódhat. A 
szájüregben naponta képződik lepedék, 
ami a kritikus helyeken, a fogközökben 

és az ínyszél mentén 
lerakódik. Amennyiben 
nem távolítjuk el idő-
ben, fogkővé alakul.

A fogínygyulladás 
egyszerűen megelőz-
hető a száj és fogak 
folyamatos tisztán tar-
tásával!

Naponta legalább két-
szer mossunk fogat, de ha van rá lehető-
ségünk, akkor minden étkezés után. Több 
várandósnál is nehézséget okoz a reggeli 
rosszullét, ők öblögessenek szájöblögetővel.

A megfelelő táplálkozás is sokat segíthet 
a fogak épségének a megóvásában. Külö-
nösen a magas C- és B12 vitaminban gaz-
dag ételek. A fogak a csontokéhoz hasonló 
ásványi anyagokból épülnek fel, így a kal-

cium is, ami nem csak az anya csontjainak 
egészségét, de a magzat fogainak és cson-
tozatának megfelelő fejlődéséhez is hozzá-
járul. Tartja a mondás, hogy „Egy gyerek, 
egy fog!”. Nagyanyáink korabeli mondása 
téves, hiszen ha megfelelő a szájhigiénia, 
rendszeres és alapos a fogmosás, akkor 
nincs mitől tartani. Várandósgondozás al-
kalmával a fogorvos felkeresése is ajánlott.

Az utóbbi néhány év komoly külföldi és 
hazai kutatásai szerint a fogágybetegsé-
gért felelős baktériumok bekerülhetnek a 
vérkeringésbe, és az ott lévő gyulladáskel-
tő közvetítők eljuthatnak a méhlepényen 
keresztül a magzathoz. Ez olyan folya-
matokat indíthat el, amelyek esetlegesen 
koraszüléshez és/vagy kis súlyú csecsemő 
születéséhez vezethetnek. 

Hellingerné Fehérvári Márta védônô

védônôi szolgálat

Használjuk ki a járvány korlátozásai miatt 
felszabaduló időnket a kertünk megműve-
lésére! És a kulcskérdés máris az: Hogyan 
műveljük meg a kertet?

A mi kertünk már öt éve nincs szántva 
és ásva, legfeljebb lazítva ott, 
ahová gyökérnövényeket vetek, 
mégis megterem minden alapve-
tő zöldségféle, amire a családnak 
szüksége van. Ennek feltétele kez-
detben a viszonylag sok szerves 
anyag-input, azaz kívülről trágya, 
mulcsanyag (szalma, széna, fale-
vél) bevitele a kertbe és ennél is 
fontosabb, hogy elkezdjünk kom-
posztálni. Különösen, hogy a ker-
ti hulladék égetését rendeletben 
tiltják, illetve szabályozzák, ideje 
elkezdeni minden háztartásban 
komposztálni. Nem feltétlenül szükséges 
külön komposztáló edény sem hozzá, csak 
egy erre a célra rendszeresített, nyáron (fél)
árnyékos hely, ahova rendszeresen hordunk 
száraz és lédús, zöld anyagokat, ezeket fel-
váltva rétegezzük, és időnként meglocsol-
juk. A komposztálandó anyagunk lehetőleg 
azonos méretű darabokból álljon, akkor 
komposztálódik leggyorsabban. Ha nem 
tudjuk összeaprítani a lemetszett ágakat, 

akkor a kert szélén, a gyümölcsfák mellett 
prizmaszerű hurkában felhalmozhatjuk. 
Ezt a komposzthalmot nem fogjuk forgat-
ni, nem fordítunk különösebb figyelmet a 
rétegzésére sem. Egy év múlva megtipor-

juk az ágakból álló hurkát, és hagyjuk egy 
újabb évig komposztálódni. Eközben ki-
váló búvóhelyként szolgál sok rovar, hüllő 
és kétéltű számára. A komposzthalommal 
növeljük a biodiverzitást, a sokféleséget a 
kertünkben, ami nélkülözhetetlen része egy 
vegyszer- és műtrágyamentes biokertnek.

Egy szántás nélküli kertben az előző év 
őszén elvetett borsó 2-3 héttel hamarabb 
szedhető, az elduggatott fokhagymából, 

vöröshagymából, póréhagymából már 
kora tavasszal lehet csemegézni, márci-
usban fejesedésnek indul az ősszel vetett 
saláta… folyamatosan lehet betakarítani, 
és persze folyamatosan kell vetni. Azokat 

a növényeket, amiket márciusban 
vetni lehetett, nyugodtan vethet-
jük áprilisban is.

Aki úgy érzi, hogy segítség-
re van szüksége az ökologikus 
kertészkedésben, a komposz-
tálásban, csatlakozzon bátran a 
Permakultúra Klub Bátaszékhez. 
Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt a Facebook csoportunk-
ban (https://www.facebook.com/
groups/709275346323596) és a 
járvány idején is időnként meg-
rendezésre kerülő, aktualitások-

kal foglalkozó kertlátogatásokra. Február 
utolsó napján metszéses kertlátogatáson 
vettünk részt, és sokat tanulunk egymás-
tól. Köszönjük id. Lerch Bélának és Tápai 
Zsoltnak, hogy megosztották velünk a tu-
dásukat, tapasztalataikat, valamint a Wit-
tendorfer családnak a lehetőséget, hogy 
összejöhettünk a kertjükben! A szerkesz-
tőségen keresztül is eléritek a klubunkat, 
várunk benneteket!    Takácsné Kovács Anikó

örök-zöld-kert

Kiskerttel a kiszolgáltatottság ellen az önellátásért

A várandósság alatti száj- és fogápolás

A metszéses kertlátogatáson



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

6 2021. április 1.

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

A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intéz-
mény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsá-
nak 7/2021. (II.26.) TT. határozata alapján 
értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a harma-
dik életévüket 2021. augusztus 31-éig be-
töltő/betöltött gyermekek 2021/2022. neve-
lési évre a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, 
Bölcsőde és Konyha köznevelési intézmény-
be történő óvodai beíratásának időpontja: 
2021. április 20-án (kedd), 8-16 óráig és 
2021. április 21-én (szerda), 8-16 óráig.

A beíratás az intézményekben egyidejű-
leg, a bátaszéki gyerekek vonatkozásában 
Bátaszék, Hunyadi u. 44./a szám alatt, az 
alsónánai gyerekek vonatkozásában Alsó-
nána, Kossuth u. 37. szám alatt, az alsónyé-
ki gyerekek vonatkozásában Alsónyék, Fá-
bián u. 3. szám alatt, és a pörbölyi lakhelyű 
gyermekek vonatkozásában pedig Pörböly, 
Óvoda u. 3. szám alatti óvodaépületben. 

Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés 
alapján történik. A jelentkezés helye a kö-
telező felvételt biztosító, vagy a szülő által 
választott óvoda. 

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde felvételi körzete: 

• a bátaszéki székhely óvoda (7140 Bá-
taszék, Hunyadi u. 44/a.) esetében Báta-
szék város közigazgatási területe; 

• az alsónyéki tagóvoda (7148 Alsó-
nyék, Fábián Pál u. 3.) esetében Alsónyék 
község közigazgatási területe; 

• az alsónánai tagóvoda (7147 Alsónána, 
Kossuth u. 37.) esetében Alsónána község 
közigazgatási területe;

• a pörbölyi tagóvoda (7142 Pörböly, 
Óvoda u. 3.) esetében Pörböly község 
közigazgatási területe.

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és 
Bölcsőde székhely és tagóvodái egyaránt 
jogosultak az integráltan nevelhető sajá-
tos nevelési igényű gyermekek ellátására, 
valamint igény esetén német nemzetiségi 
nevelést biztosíthatnak. 

A beíratáshoz szükséges:
– az egyik szülő személyi igazolványa 

és az ahhoz tartozó lakcímkártya;
– a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító (a gyermek születési anyaköny-
vi kivonata vagy személyi azonosítót iga-
zoló hatósági igazolvány vagy útlevél és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

– a gyermek esetleges betegségeit iga-
zoló dokumentumok;

– a gyermek TAJ kártyája;
– bölcsődéből óvodába jelentkező gyer-

mek bölcsődei igazolása
– sajátos nevelési igényű gyermek je-

lentkezése esetén a szakértői vélemény 
(ha rendelkezik ilyen dokumentummal);

– gyermekvédelmi kedvezményről szóló ha-
tározat (ha rendelkezik ilyen dokumentummal)

Lehetőség szerint a szülő vigye magával 
beíratandó gyermekét.

Az óvodába kötelező beíratni azt a 
gyermeket, aki 2021. augusztus 31-éig be-
tölti a harmadik életévét. Az óvoda köteles 
felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki kö-
teles óvodába járni, és aki életvitelszerűen 
az óvoda körzetében lakik.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyere-
kek is, akik a 2021/2022. nevelési év során 
lesznek 3 évesek. A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) be-
kezdése lehetővé teszi azon gyermekek 
óvodai felvételét is, akik a harmadik életé-
vüket a felvételtől számított fél éven belül 
töltik be feltéve, hogy minden hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető. 

A felvételről, az óvodai jogviszony ke-
letkezéséről a férőhelyek ismeretében a 
Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcső-
de igazgatója dönt, ennek eredményéről 
írásban értesíti a szülőket a beíratást köve-
tő 21 munkanapon belül. 

A kötelező felvételt biztosító óvoda 
igazgatója nyilvántartása alapján értesíti 
a gyermek tényleges tartózkodási helye 
szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem 
íratták be. 

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy a gyer-
meküket a meghirdetett napokon írassák 
be az óvodába, illetve kérjék az előjegy-
zésbe vételt!

ovis hírek 

FELHÍVÁS
a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsôdébe történô beíratásra!

2021. Április
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Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk. Lampek-Bognár Zsuzsanna élelmezésvezető
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Kiadványunk Bátaszék város honlapján is megtalálható: www.bataszek.hu

Hatodik Géza-tusa
Az idei tanévben hét fő 8. osztályos tanu-
ló indult a Géza-tusán angol nyelvből. A 
járványhelyzetre való tekintettel az idei 
verseny kissé eltérően alakult az előző 
évekhez képest: az első fordulót leszá-
mítva online történt a megmérettetés, ez 
azonban nem vette el a diákok kedvét a 
részvételtől, sőt fokozta az érdeklődést a 
témaválasztás, amelyik ebben a tanévben 
Ausztráliára korlátozódott.

A versenyre való felkészülés hibrid ok-
tatással zajlott: a foglalkozások egy része 
tantermi keretek között került megtartásra, 
másik része pedig online, amelyek során a 
gyerekek aktívan jelen voltak.

A hét fős tanulói csoportból hatan jutot-
tak döntőbe, ami – úgy gondolom – ön-
magában is szép eredmény. A döntő al-
kalmával egy online feladatlapot kellett 
kitölteniük a versenyzőknek, amelyik 
komplex feladatokból állt.

A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános 
Iskolát érintve a verseny a következőkép-
pen alakult: Magyar Gergő 8. c osztályos 
tanuló 155 ponttal első helyezést, valamint 
Csendes Marcell 8. c osztályos tanuló 150 
ponttal második helyezést ért el. 

Szép munka volt srácok, büszke vagyok 
rátok!            Czuppon Tibor felkészítô tanár

Hiányzik a világ 
– rajzpályázat

Az Alsónyéki Könyvtár 2021. január első 
napjaiban rajzpályázatot hirdetett, „Hi-
ányzik a világ” címmel. Ide 5-15 év kö-
zötti gyerekek rajzait, alkotásait várták 
az alábbi témában: Vírus, karantén gye-
rekszemmel. Az elkészült alkotásokon a 
gyerekek megpróbálták kifejezni, hogy 
miként élik meg ezt, a számukra is új idő-

szakot, amikor családtagjaiktól, társaiktól, 
barátaiktól távol kell tölteni a hétköznap-
jaikat, megszokott életüket.

A zsűri a közel 100 szebbnél-szebb al-
kotás közül különdíjjal jutalmazta: Fuchs 
Kinga  4. a, Ligeti Léda 1. b, Jagicza 
Mónika 4. b, Felkert Lara 3. b, Vörös 
Botond 3. b, Demény Zsombor 2. b tanu-
lókat. Mátyás Míra 2. b I. helyezést, va-
lamint Kiss Annabella 4. b II. helyezést 
értek el. Valamint minden alkotó kedvű 
kisdiák pályamunkáját oklevéllel jutal-
mazták az Alsónyéki Könyvtár dolgozói.

Népszerûsítettük 
a magyar kultúrát

Nagy örömünkre szolgál, hogy az Alsó-
nyéki Könyvtár a magyar kultúra napja 
alkalmából meghirdetett online pályá-
zatára beérkezett munkák közül a zsűri 
eredményesnek tartotta néhány diákunk 
munkáját. A pályázatra a diákoknak vi-
deófelvételt kellett készíteniük, amelyben 
szabadon választott verssel, népdallal, 
tánccal, hangszeres zenével vagy énekkel 
szerepeltette magát, ezzel is népszerűsít-
ve a magyar kultúra történelmi, tárgyi és 
szellemi értékeit.

Kovács Bíborka 4. b osztályos tanuló, 
és Lovescher Emese 3. c osztályos tanu-
lók II. helyezést értek el egy népdal elé-
neklésével. 

Hepp Soma 4. a osztályos tanuló III. 
helyezést ért el József Attila: Mama című 
versének elszavalásával, felvételével.

Különdíjban részesült Ritter Hanka 1. c 
osztályos tanuló egy népdal feléneklésével.

Mindezen díjak és oklevelek átadása a 
járványügyi szabályok betartásával meg-
valósult. Így a diákok büszkén vehették 
át megérdemelt jutalmaikat az Alsónyéki 
Könyvtár dolgozóitól.                              BTI

Moderntáncosaink 
sikere

A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájá-
nak Alapfok 2-3. évfolyamos moderntánc 
tagozatos tanulói részt vettek a  II. OR-
SZÁGOS ONLINE JUNIOR TÁNCMŰ-
VÉSZETI FESZTIVÁLON, amelyet a 
Táncpedagógusok Országos Szövetsége 
rendezett. A rangos országos versenyen a 
csoport arany minősítést szerzett „Párban” 
című koreográfiájával. Felkészítő tanár és 
koreográfus: Hitter Zsolt.

Óriásmolinó
A Bátaszékre érkező embereket fogadó 
gyermekmunkákkal teli óriásplakát ötlete 
a művelődési házé volt. Oda kerültek le-
adásra a helyi újság számára a rajzpályá-
zati eredményekhez kapcsolódó gyerme-
kalkotások. A Cikádor újság szerkesztője, 
Ócsai Krisztina összegyűjtötte ezeket a 
munkákat, s még kiegészültek nem díja-
zott, értékes alkotásokkal. 

Gaszner Ferencet kérték meg, hogy 
számítógéppel szerkesszen belőlük óriás-
plakátot. Ő nagyon találékony és gondos 
munkával a sok-sok rajzból válogatva, 
puzzle-szerűen »kirakott« belőlük egy új, 
nagyméretű festményt. A képek háttérszí-
nét, felületét továbbfuttatta, és hozzákap-
csolta a következőhöz. Így érte el, hogy 
távolról nézve egy, közelebbről már 23 
tanuló 31 műve látható. 

Az alkotók névsora osztályonként a 
következő: Általános iskola 3. c: Kö-
könyei-Tóth Barnabás, Sallai Regina 
(2), 3. b: Fábián Lilla, Felkert Lara, 4. 
a: Péter Gábor (2), 5. a: Aradi Zalán 
Ágoston (2), 5. b: Gál Dániel, 6  a: Bekő 
Balázs, 6. b: Csillag Nóra, Fekete Zsófia, 
Feri Klaudia, Lisztes Levente, 7. b: Far-
kas Amanda, Kolompár Tifani (2), Sár-
közi Eugénia (2), Tudor Ramóna, 8. b: 
Egri Lívia. Gimnázium 7. o: Hegyesi 
Norbert (2), Huitz Eszter, Fábián Lídia, 
Kis Lia Liána, 9. o: Kósa Réka (3),10. o: 
Géringer Anna Kincső (2).

Miről szólnak a képek? A „nagy méretű 
festménynek”, plakátnak van egy fókusza, 
kiemelt része. A kék, lila, zöld árnyalatai kö-
zött sárga környezetből feltűnik egy többitől 
nagyobb méretű álló helyzetű kép, Géringer 
Anna Kincsőé, amelyiken egy varázslónő 
szerepel. Ruháján a szivárvány színei sora-
koznak, karjából színátmenetes ágak ágaz-
nak szét. Ez a figura fává változott, az élet 
fájává, de úgy is lehet nézni, hogy a fa válto-
zott emberré, egy szivárvány színű emberré, 
aki elágazó karjaival sugározza szét az egész 
nagy kép színeit. A színes elágazó ágrend-
szernek van még egy érdekessége: középen 
két ág összefordul, sejtetve, nem teljesen 
összezárva a formát, szívet formál. 

Ezt a főfigurát veszi körbe 30 kép, ame-
lyeknek a témái nagyon változatosak.

 A legtöbb képből álló csoport Mészöly 
Miklós költői képekkel teli meseilluszt-
rációi. A „Holdleány” egy árva, nehéz 
sorsú lányról szól, akiért a Nap és a Hold 

dorottyás hírek

A Géza-tusa nyertesei
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Nyári táboraink tervezett 
idôpontja 2021-ben

KERETTÖRTÉNETE a táborainknak 
idén A PÁL UTCAI FIÚK. Jelentkezés 
egy később megadott formában, ami a Fa-
cebook oldalon is megjelenik majd.

– 2021. június 20-25. Bárányképző 
Napközis Tábor 1. (9-12 év; segítők 7. 

osztálytól) Alsónyéken a volt népiskolá-
ban és az udvarán. 

– 2021. június 27 – július 2. Bárány-
képző Napközis Tábor 2. (4-8 év; segí-
tők 4. osztálytól) Alsónyéken a volt népis-
kolában és az udvarán. 

– 2021. július 17-20-25. Kiscserkész – 
Cserkésztábor (8 év felett) Mórágyon a 
volt Református Parókián. Portyás előtá-
bor az őrsire járó cserkészeknek. 

– 2021. augusztus 8-15. Ifjúsági Zenei 
Tábor Mórágyon a volt Református Pa-
rókián.

Ige és igehirdetés,  
kapcsolat és hírek

1. Napi rendszerességgel itt is olvasha-
tod A REFORMÁTUS BIBLIAOLVASÓ 
KALAUZ újszövetségi igéit egy-egy Kál-
vin magyarázattal egy kiemelt igevershez 
kapcsolódóan: www.facebook.com/bibol-
ka.kalvinnal/

2. Gyülekezeti HÍREK, események: 
www.facebook.com/bataszekreformatus 

3. Gyülekezeti CSOPORTba jelentke-
zés: előbbi Facebook oldalon „Üzenet 
küldése”

4. IGEHIRDETÉS video: www.youtu-
be.com/user/abreformatus Ajánljuk eb-
ben az időszakban Marco de Leeuw van 
Weenen Tolna megyei missziói munkatárs 
50 részes, 10 perces részekből álló „HÚS-
VÉTTÓL PÜNKÖSDIG” igehirdetés-so-
rozatát szintén a YouTube-on. A „Szőlős-
kerti munkás” csatornáját keresse!

5. IGEHIRDETÉS audio: soundcloud.
com/abref

6. Fekete Zoltán, református lelkész; Ha 
SZEMÉLYESEN szeretne beszélgetni, 
jelezze. Telefonhívás vagy SMS: 30/678-
3410

reforMátus egyház

legényemberként egyaránt verseng. Vé-
gül leszáll az éj, s a Hold magával viszi 
az égbe. „A miért nem tudnak a halak be-
szélni” műben az éj tündére csillogó ru-
hát ad a halaknak a hangjukért cserébe. 
„A kökénykisasszony”című mesében a 
sas maga a dér, aki megcsípi a kökényt. 
Az pedig egy kisasszony. A sas csőrével 
felemeli kökénykisasszonyt, majd amikor 
elejti, belőle nőnek ki az újabb sarjak. 

Több kép szól egész világunkat érintő 
súlyos problémáról, a környezetvédelem-
ről, az egészséges élet feltételeiről. Eze-
ken a műveken láthatunk a Földet hátán 
elcipelő teknőst, vagy a Földgolyó felé 
vezető úton bicikliző embert, állatok meg-

mentéséről szóló plakátot, de gördeszkázó 
kígyót is éljenző utasával. 

Vörös lombú őszi fák mellett találunk 
két mesebeli fát is. Az egyik törzsén, csiga-
lépcsőn juthatunk egy több tornyú hagy-
makupolás kastélyhoz. A másik aprólékos 
grafikus kidolgozottságú fatörzs, amelyen 
egy jól elhelyezett színfoltból virág nyílik.

Az őszi évszakhoz kapcsolódnak a ma-
darak vonulásáról szóló képek. 

Téli álmok is feltűnnek az óriásplaká-
ton. Az álmodó nő hosszú hullámzó hajá-
ba komponált bibliai témájú és mai kará-
csonyi gondolatok. 

Láthatunk még átalakított mintarend-
szerű napraforgókat, lovas istállót, tűzma-

darat, óriás-szitakötőt, éppen kifogott me-
sés óriáshalat, napot és holdat lelakatoló 
sárkányokat és sárkány testében megjele-
nő mesét is.

A szerkesztő a festmények tudatos össze-
rendezésével a nagykép felső részén közé-
pen, a narancs és vörös sokféle árnyalatával 
egy izzó napkorongot „rakott ki.” Ez a Nap 
is, mint a főfigura energiát sugároz.

Érdemes a plakát közelébe menni, és 
alaposan szemrevételezni a képek mel-
lett a háttereket is. A készítője, Gaszner 
Ferenc fantasztikus érzékenységgel bánt 
a festői felületek, kisebb formák, minták 
háttérbe csúsztatásával. Önmagában már 
ezek is vizuális élményt nyújtanak.       B.E.
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Nagyböjt kezdetén, hamvazószerdán, az 
alsós és felsős gyerekekkel ellátogattunk 
a templomba a hittanórák keretén belül. 
Krisztián atya és Sümegi József diakónus 
beszélgetett egy kicsit a hittanosokkal a 
nagyböjti időről, ennek fontosságáról és a 
hamvazás szertartásáról.

A nagyböjt a húsvétot megelőző 40 na-
pig tartó időszak, amelynek az első napja a 
hamvazószerda. A negyvenes szám már az 
Ószövetségben fontos volt, a megtisztulást, 
a készületet jelentette (40 éves pusztai ván-
dorlás, Mózes 40 napig tartó böjtje, stb.). A 
keresztények számára azonban a legfonto-
sabb példa Jézus negyvennapos böjtje.

Hamvazószerdán a pap hamut szór a fe-
jünkre. A hamu már az Ószövetségben a 
bűnbánat jele volt, és Jézus is említi. A korai 
Egyházban a bűnbánókat nagyböjt elején, 
miután bűneiket megvallották, és kirótták 

rájuk az elégtételt, szőrzsákba öltöztették, a 
püspök hamut hintett a fejükre, és kiutasí-
totta őket a templomból, ahogyan a bűnbe 
esett első emberpárt Isten a Paradicsomá-
ból. Egyes hívők bűnbánatuk jeléül maguk-
ra vették a hamu jelét, és a 11. századtól ez 
általános előírás lett. A hamut a hagyomány 
szerint az előző évi virágvasárnapi barkák 
elégetésével és szitálásával nyerik.

A böjtnek elsődlegesen testi célja van. 
Vagyis az, hogy „megfegyelmezzük” a tes-
tünket, hogy az értelem adja ki a parancso-
kat, és ne a test kényelme, önzése vezessen. 
A mai, kényelemre épített fogyasztói kul-
turálatlanságban ez még fontosabb, mint 
ezer éve. Visszanyerni a lélek, a szellem 
uralmát: emberségünket adja vissza. A 
győzelem erkölcsi: ura vagyok magamnak. 
Ezután beszélhetünk további lelki haszon-
ról, hiszen a testi visszafogottság több teret 
enged a léleknek. Ez olyan egyetemes em-
beri tapasztalat, amelyik minden vallásban 
jelen van, és érdemes visszatérnünk hozzá 
nekünk, nyugati keresztényeknek is.

A böjtöt a 4. századi forrásaink szerint 
mindenki maga szabta meg magának, so-
kan egyáltalán nem ettek nagycsütörtök 
estétől a feltámadásig szertartás végéig, 
mások egész nagyböjtben különféle foga-
dalmak szerint böjtöltek, csak kenyeret és 
vizet, csak nyers zöldségeket fogyasztot-

tak, vagy csak naponta egyszer étkeztek. 
A későbbiekben szabályozta az Egyház a 
böjti napokat, de ez az előírás az újkorban 
egyre inkább enyhült. Eredetileg az egész 
nagyböjt során csak egyszer, este lehetett 
enni (ezért a középkorban délre hozták 
előre az esti zsolozsmát, hogy hamarabb 
„este” legyen). Idővel egy kisebb étkezés, 
majd még egy engedélyezetté vált. 

A jelenlegi szabályozás a korábbi enyhe 
böjtöt írja elő szigorú böjtnek (napi há-
romszori étkezés, melyből egy a szokásos 
bőségben), és péntekekre az egyszerű hús-
tilalmat rendeli.

A nagyböjti időszakban a böjt mellett 
fontos, hogy minél több jócselekedetet 
vigyünk végbe, forduljunk a másik ember 
felé még nagyobb szeretettel, és segítsük 
azokat, akik elesettek. Ezért adomány-
gyűjtésbe kezdtünk, a tartós élelmiszere-
ket a rászorulóknak juttatjuk el.

Ebben az időszakban terveztük a harma-
dik és negyedik osztályos gyermekek kö-
zös gyónását. Az elsőáldozásra készülve 
fontosnak tartjuk a személyes bűnbánatot, 
és a közös készülődést a húsvét ünnepére, 
de ez a vírushelyzet miatt sajnos elmaradt.

A nagyheti szertartásokról lapzártakor 
még nem tudunk nyilatkozni, ezekről a 
szokásos csatornákon tájékozódhatnak 
majd a hívek.                                a hitoktatók

róMai katolikus egyház

Nagyböjt

U12-es csapatunk két 
fordulón vett részt az elmúlt 

hetekben
Február 14-én, Kecskeméten, a Mercedes 
Akadémiában játszotta az aktuális fordu-
lót az U12-es csapatunk. Mindkét csapattal 
találkoztunk már az eddigi fordulókban, 
tudtuk, bármi lehet az eredmény. Első mér-
kőzésünket a helyi csapattal játszottuk. 
Helyzeteink megvoltak, de sajnos nagyon 
rossz dobószázalékkal dobtunk. Az utol-
só negyedet 4 pontos hátránnyal kezdtük. 
Most az Akadémia játékosai hozták a vég-
játékot jobban (utolsó negyed, 5. percében 
14-2). 2 perccel a vége előtt ismét harcol-
tunk Pomsár Anna vezényletével, 7 pontot 
visszahoztunk, de sajnos ez már kevés volt. 
Gratulálunk az Akadémia csapatának!

Bátaszék SE – Kecskeméti KA Villá-
mok: 39-49 (10-13, 12-14, 8-7, 9-15)

Heberling 18, Pomsár 8, Péter D.6, 
Ogunson-Bonnyai 3, Szabó 2, Matejcsek 
M. 1, Verhás 1, Hegyesi, Molnár, Diósze-
gi, Folland, Fülöp, Tőkés, Matejcsek

Második mérkőzésünket is végigküzdve 
mi tudtunk győztesként lejönni a pályáról. 

Bátaszék SE – Hernádi Kosárlabda 
Alapítvány: 52-34 (14-11, 17-6, 12-9, 9-8) 

Heberling 18, Ogunson-Bonnyai 9, Ver-
hás 7, Szabó 7, Folland 4, Pomsár 4, Ma-
tejcsek 2, Diószegi 1, Hegyesi, Molnár, 
Péter, Fülöp, Tőkés, Matejcsek

2021. március 7-én Kiskunfélegyházá-
ra utazott U12 csapatunk kemény magja. 
Nyolc játékossal indultunk (három ki-
emelkedő játékosunk lebetegedett, a töb-
biek szülői döntéssel maradtak távol), így 
tudtuk, ha az ellenfél ki tud állítani 10 főt, 
a szabályok értelmében ők a mérkőzések 
nyertesei. Mindkét meccset végig vezetve, 
magabiztos győzelmet tudtunk magunké-
nak. A nyolc játékosra nagyon büszkék 
vagyunk, szépen játszottak. A legutolsó 
fordulóban megvoltak a helyzeteink, de 
kimaradtak a dobások, így az elmúlt idő-
szakban több dobóedzést iktattunk be, 
aminek megjött az eredménye is. 

(Folyatatás a következő oldalon.)

kosár

Beszélgetés a nagyböjtről Krisztián atyával

A bátaszéki U12 Félegyházán
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A Magyar Karate Liga is 
bizonyította, a BSE ott van a 

karate elitben
Február 27-28-án, Szarvason zárult a 
Hayashi Magyar WKF Karate Liga. A 
négyfordulós eseménysorozat utolsó állo-
másának ezúttal Szarvas városa adott ott-
hont. Első napon a kadett, junior, U21 és 
felnőtt kategóriák kerültek lebonyolításra, 
míg vasárnap a 10-11 és a 12-13 évesek 
léptek tatamira. A Bátaszék SE versenyzői 
ezúttal 2 arany, 2 ezüst és 2 bronzéremmel 
a ponttáblázat 7., míg az éremtábla előke-
lő 6. helyén végzett. Egyéni eredmények 
tekintetében Kiss Bánk Botond és Péter 
Panna teljesítménye érdemel említést, 
akik a Liga minden fordulójában a dobo-
góra tudtak állni. Botond 2 arany, 1 ezüst 
és 1 bronzérmet szerzett, míg Panna kumi-
te versenyszámban 3 ezüst és végül 1 ara-
nyéremmel tudta megkoronázni a soroza-
tot. Végig kiegyensúlyozott teljesítményt 
mutatott Hefner Zsófia, ő a négy állomás-
ból három alkalommal állt dobogóra.

A IV. forduló érmesei: 1.hely Kiss Bánk 
Botond kadet kumite -63 kg. 1.hely Péter 
Panna 10-11 kumite -30 kg. 2.hely Váncsa 
Zsombor 10-11 kumite -45 kg. 2.hely Hef-
ner Zsófia 10-11 kumite -35 kg. 3.hely Gál 
Dániel 10-11 kumite -45 kg. 3.hely Győri 
Liána U21 kumite +61 kg. 4.hely Kaszás 
Maja Felnőtt kumite +61 kg. 4.hely Pap 
Ákos 10-11 kumite -30 kg. 4.hely Nagy-Já-
nosi Botond kadet kumite -52 kg. 

A Liga összesített eredményét nézve 
nagyot meneteltünk, hiszen négy fővárosi 
csapat mögött (UTE, MTK, BVSC, KSI) 
ötödikként, a vidéki egyesületek rangso-
rában első helyen zártuk a sorozatot a 30 
csapat több mint 400 versenyzőjét felvo-
nultató szériában.

Ezt az ötödik helyet további megvi-
lágításba helyezi a tény, hogy több ver-
senyzőnk sérülésekkel bajlódott, ezért 
kénytelen volt egy-egy fordulót kihagyni, 
pedagógiai célzatú intézkedés miatt há-
rom – szinte biztos éremszerzőnk – kény-
telen volt kihagyni az utolsó két fordulót, 
és a járványügyi helyzet is okozott némi 
bizonytalanságot, ami miatt egyetlen for-
dulón sem tudtunk teljes csapattal kiállni.

A négy forduló egyéni összesített ered-
ményeiben is markánsan jelen voltunk, 
3 ligagyőztes mellett négy ezüstérme-

sünk, három bronzérmesünk lett, és egy 
negyedik helyezéssel zártuk a sorozatot. 
A helyezettek a Hayashi szponzorcég 
által felajánlott sportszereket nyerték. 
Az elsők egy prémium karate gí-vel, a 
második helyezettek egy lábvédő, míg a 
bronzérmesek egy kézvédő szettel lettek 
gazdagabbak.

Liga végeredmény: 1.hely Kiss Bánk 
Botond kadet kumite -63 kg. 1.hely Péter 
Panna 10-11 kumite -30 kg. 1.hely Nagy 
Gergő 12-13 kumite +55 kg. 2.hely Izsák 
Bence 12-13 kumite +55 kg. 2.hely Hef-
ner Zsófia 10-11 kumite -35 kg. 2.hely 
Puskás Donát 10-11 kata. 2.hely Steigler 
Bence 12-13 kumite -55 kg. 3.hely Ván-

csa Zsombor 10-11 kumite -45 kg. 3.hely 
Izsák Fruzsina 10-11 kata és 10-11 kumite 
-30 kg. 4.hely Győri Liána Győri Liána 
U21 kumite +61 kg

Hungarian Tatami Kupa
Március 7-én rendezték meg Budapesten 
a Hungarian Tatami Kupát, ami optimális 
körülmények között az egyik legnagyobb 
hazai nemzetközi verseny. Sajnos lassan 
egy éve nem beszélhetünk optimális kö-
rülményekről, ennek ellenére egy nagyon 
jól felkészült magyar mezőnnyel mér-
kőztünk meg a kiválóan megszervezett 
megmérettetésen. A BSE sportolói ezúttal 
ismét kissé hiányos csapattal neveztek, az 
általában 20-21 főt felvonultató gárdánk 
most 11 versenyzővel tudott kiállni, de így 
is elmondható, hogy várakozáson felül tel-
jesítettünk. Több sportolónk a járványügyi 
helyzet miatt lépett vissza, de betegség is 
tizedelte a csapatot.

Végül 1 arany, 3 ezüst és 2 bronzérem-
mel az éremtábla 10., a ponttábla 7. helyen 
végeztünk, ami jelen helyzetben kielégítő-
nek mondható.

Egyéni eredmények tekintetében – a 
mostanában biztos éremhozónak számítók 
– Péter Panna, Hefner Zsófi, Győri Lia és 
Gál Dani a döntőig verekedték magukat. 
Kiss Bánk Botond – aki pár hete Liga-
győzelemmel zárt a kadetek közt – ezúttal 
már a juniorok mezőnyében mérkőzött, 
ami újabb komoly kihívások elé állítja a 
következő hónapokban, de a szíve ezúttal 
is elvitte a bronzig.

A Tatami Kupa bátaszéki érmesei: 
1.hely Péter Panna. 2.hely Győri Liána. 
2.hely Hefner Zsófia. 2.hely Gál Dániel. 
3.hely Kiss Bánk Botond. 3.hely Váncsa 
Zsombor.                                       -akoszu-

karate

A Ligagyőztes Nagy Gergő

Bátaszék SE – Miklósi Kékrókák: 
75-41 (22-5, 15+3-10+5, 21-13,14-8) 

Pomsár 18, Matejcsek 16, Heberling 
12, Szabó 12, Molnár 12, Matejcsek 4, 
Péter 1, Hegyesi

Bátaszék SE – FTSI Leány: 75-35 
(18-8, 18+3-4+5,17-12,19-6) 

Pomsár 28, Heberling 19, Szabó 11, 
Molnár 9, Hegyesi 6, Matejcsek 2, Péter, 
Matejcsek

A pontokon is látszik, hogy mindenki 
kivette a részét a játékból, csapatmunka 
volt, szép passzokkal, jó védekezéssel. A 
következő forduló a március 27-28-i hét-
végén lesz.

U9-es csapatunk is 
megkezdte szereplését 

a Nyuszi Kupában
A bajnokságot úgy kezdtük, hogy rögtön 
egy erős (B”) csoportba kerültünk, ahol 
nálunk gyakorlottabb ellenfelek voltak. Az 
első meccsen kis különbséggel nyert a Baja, 
akik ellen nagyon jól védekeztünk. Ezen a 
mérkőzésen láttunk nagyon jó küzdést és 
fejlődést a játékunkban.  A második mecs-
csen egy erős mezőnyű szekszárdi csapat 
volt az ellenfelünk, de nem ijedtünk meg 
tőlük, bátran álltunk ki. Voltak jó passzaink, 
indulásaink, egyre tudatosabban sajátítunk 
el kosárlabda elemeket. Ügyesek voltak a 

gyerekek, dicséret jár nekik. A következő 
forduló március 20-21-ei hétvégére esik.

Bátaszéki Oroszlánok-Bajai NKK ,10-21
Bátaszéki Oroszlánok-GyKSE Titánok, 

17-60                                                      KC

U9-es csapat az első fordulóban
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rejtvény

Előző havi helyes megfejtésünk: „Bátaszék, kisváros tájék és kultúrák találkozásában.” Márciusi nyertesünk Kelemen-Bársony 
Dóra (Pilisvörösvár), 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! Az áprilisi megfej-
tésben Bátaszék egyik nevezetességét keressük. Beküldési határidő: 2021. április 18. A megfejtéseket postai úton 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).  Rejtvénykészítő: Tóth Gábor
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GyáSzHírEK

SzüLETéSEK

Palaczki Annaróza 02.14.
Péter Kolos   02.17.
Rónai Bálint   02.27.

Botos Árpád (Bátaszék) – Keller Anikó (Bátaszék)
Dudar Balázs (Bátaszék) – Mészáros Viola Luca (Bátaszék)

Lőfli József (Báta) – Vajda Sarolta Imola (Báta)

MiNdEz A PiAci Ár KözEL FELéért, 
MErt NÁLuNK A LÁtÁS MEgFizEtHEtô!

Lásson tisztán 2021-ben is!

Árajánlatkérés, látásvizsgálati idôpontkérés:
06-74/492-451 • 06-30/261-6320

7140 Bátaszék, Budai u. 19.

www.molnaroptika.hu

0.01
• század dioptria pontosságú  

látásvizsgálat
• század dioptria pontosságú,  

személyre szabott szemüvegkészítés

Molnár réka
optometrista és kontaktológus

Molnár Péter 
látszerész mester

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

Amikor a fákon már csak itt-ott vannak 

rőt levelek, amikor a gyönyörű ősz szinte 

észrevétlen megadja magát a sivár és der-

mesztő télnek, amikor úgy tűnik, a sötétség 

belopózik a szívünkbe is, november elsején 

belesikolt az életünkbe az árva költő jajgató 

zokogása: „Édesanyám, édesanyám, mért 

nem viselsz gondot reám? nem viselhetsz 

gondot reám, koporsó, sír borult reád.” 

valami nagy szomorúság üli meg a tájat, s 

valami nagy keserűség tölti be a lelkünket. A 

megszokás vagy az őszinte tisztelet, a meg-

nyugvás vágya és a szeretet, az emlékezés 

és a vigasztalás vágya…, nem tudjuk mi, de 

valami, vagy minden a csöndes temetők felé 

visz bennünket. gyertyát kell gyújtanunk, 

virágot kell ültetnünk, könnyeket kell hullat-

nunk, és emlékeznünk kell, mert november 

elseje és másodika erről szól. mindenszen-

tek és a halottak napja, vagy még inkább az 

emlékezők napja, az árván, egyedül marad-

tak napja, a kérdéseikre választ alig találók 

napja. A sírók, a gyászolók, a tehetetlenül 

szenvedők, a boldogtalanok napja. 

nincs a világon egyetlen ember sem, 

akinek ilyenkor ne lenne, akire gondol-

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

ért gyertyát gyújtania, ne lenne, akiért 

imádkoznia kellene, mert a gyilkos idő, 

az elmúlás benne van a zsigereinkben, 

árnyékot von az egész életünk fölé, és azt 

vesszük észre, hogy az idő múlásával egyre 

több síron kell gyertyát gyújtanunk. 

„Édesanyám, édesanyám…” sóhajt a 

költő, és vele sóhajtunk, sírunk mi is. 

Édesapám, édesapám! Férjem, drága fér-

jem! Feleségem, édes feleségem! gyer-

mekem, drága gyermekem! Drága nagy-

szülőm, barátom, testvérem! szegényeim, 

kik elmentetek, itt hagytatok. Drágáim, 

kiket elragadott az idő, a betegség, a tragé-

dia. szeretteim, akik nélkül semmivé vált, 

megváltozott, árva lett az egész életem! 

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

csitult bennünk a fájdalom, elcsendesült a 

göröngyök zaja, megszépültek az emlékek. 

A szeretet, amelyet a halottaink iránt hor-

dozunk, gondoskodott arról, hogy ők élő 

helyet foglaljanak el a szívünkben. Lassan, 

kínzó fájdalmak árán megtanuljuk hor-

dozni az elválás, az elszólítás okozta szen-

vedést, és megtanulunk nem nélkülük, 

hanem úgy élni, hogy csak a szívünkben, 

a lelkünkben, az emlékeinkben vannak ve-

lünk. De amikor eljön halottak napja, ami-

kor gyertyát gyújtunk, a hiányuk egyszerre 

újra feldúlja az életünk rendjét, a sebeink 

felszakadnak, a könnyeink elindulnak.  

Ilyenkor érezzük meg azt, hogy milyen si-

vár tud lenni az élet, hogy mennyire a ha-

lál árnyékának völgyében járunk. Ilyenkor 

tör ránk a saját halálunk miatti félelem. 

Ilyenkor feledjük el mindazt, ami szép, 

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

gyakran a lelkünket a szívszaggató fájda-

lomnak.

ez a nap erről szól. emlékezésről, sírás-

ról, megújuló kérdésekről. gyertyagyúj-

tásról és virágba boruló sírhantokról. De 

ez a nap ugyanakkor szól a lélek megújulá-

sáról is, a megnyugvásról, az elfogadásról 

is. A hívő, Istenben bízó ember meghallja 

a szentírás szavát: Ha a halál árnyékának 

völgyében járok is, nem félek, mert te velem 

vagy. Te velem vagy. Te, Istenem, velem 

vagy. nem értem, hogy az életemben mi-

ért úgy történtek a dolgok, ahogy történ-

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

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

hogy vigasztaltál, a bajban erőt adtál, és jó, 

hogy most is megújítod a lelkem.

 bár halottak napján könnyeket ejtünk, 

és felfokozódnak a fájdalmaink, igenis hi-

szem, hogy ennek a napnak nem kell rette-

netesnek lennie. Lehet ez a nap szép, méltó-

ságteljes, tisztelettel és szeretettel teli. Lehet 

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

a szépre való emlékezéstől világos. 

gondoljunk ma szeretettel és hálával 

azokra, akik e földi világból elköltöztek. 

(Folytatás a következő oldalon.)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

Juhász Gyula: Consolatio


