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Önkormányzati hírek

Városi kÖnyVtár

2021. március 21-ig várták a felajánlá-
sokat a Segíts, hogy segíthessünk! hús-
véti adománygyűjtő akcióhoz. Az önkor-
mányzat felhívására 950 000 Ft összegű 
civil felajánlás érkezett, illetve a település 
önkormányzata hozzájárulásával össze-
sen 1 700 000 Ft-ból 190 bátaszéki család 
részesülhetett támogatásba. 

Az egyenként 9000 forint értékű élel-
miszercsomag összeállítását a Bátaszéki 
Gondozási Központ munkatársai – ön-
kéntesek segítségével – csomagolták. A 
hatalmas szatyrokat az akcióban résztvevő 
bátaszéki civil szervezetek és magánsze-
mélyek gépkocsikkal juttatták el az érintett 

rászoruló családoknak. A tartós élelmi-
szercsomagok tartalmát a CBA üzlet dol-
gozóinak segítségével állították össze.

A jótékonysági akcióban kiemelt fel-
adatot vállaltak az önkormányzat és a 
Gondozási Központ munkatársain kívül 
a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft., 
a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság, 
a Bátaszéki Polgárőr Egyesület, a Bát-
Kom 2004 Kft., a Bátaszéki Sport Egye-
sület és a Bátaszéki Mikrotérségi Óvo-
da, Bölcsőde és Konyha munkatársai is. 

Köszönjük mindazoknak, akik va-
lamilyen módon hozzájárultak az 
adománygyűjtés sikerességéhez!

A könyvtárhasználatról
A könyvtárhasználatban bekövetkezett 
változások miatt korlátozott az olvasni-
valóhoz jutás lehetősége. Kölcsönzési 
szándékukat jelezzék e-mailban vagy 
telefonon!

Napi Öt Könyv 
A Napi Öt Könyv játékunk segít ajándék-
könyvekhez jutni. A könyvtár Facebook 
oldalán keresztül lehet velünk játszani, 
ahol egyéb más aktuális információkat is 
megtalálnak.

Bertók Dezsô hagyatéka
Továbbra is zajlik Bertók Dezső hagyaté-
kának felmérése, és a leendő kiállítás elő-

készítése. Kérjük, akinek a birtokában van 
Bertók Dezső-festmény, és azt szívesen 
kölcsönadná a kiállítás idejére, jelezze a 
könyvtárban!

Pécs-Bátaszék  
vasútvonalról

A Pécs-Bátaszék vasútvonal tárgyi és szel-
lemi emlékeinek gyűjtése tovább zajlik. 
Ebben a témában is várjuk a segítséget!

Kedves Olvasó!
Bízunk abban, hogy az idei évben már 
személyesen is találkozhatunk, és a javu-
ló vírushelyzet lehetővé teszi az elmaradt 
programjaink megrendezését. 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

Sikeres volt a húsvéti adománygyûjtô akció

Tulipánillat 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!Téltől-félten fanyar. Ha beleszagolsz, ma-
gad sem tudod, mit gondolj róla. Szeret, 
nem szeretet játszik veled. Mint a mus-
kátli, csak a tulipán tavasztól cukrozott. 
Belemámorít a napsütésbe. Nekem gyer-
mekkort idéző. Olyan virágágyásban tér-
deplő, faluban ténfergő, temetőben me-
rengő. Alig-illatú. Keserűfinom…

Mert a tulipán inkább néma. Ezt írta 
a nagy mesélő, Kányádi. Nem vette föl 
a bazsalikom illatát, hanem elkezdett 
csodálatosabbnál csodálatosabb színek-
ben pompázni. Illat helyett gyönyörű 
színekkel mutatja az utat az elbizonyta-
lanodó méheknek, pillangóknak és más 
röpdöső szorgoskodóknak. A mese sze-
rint még a kertész is meghökkent ettől. 
Elámult, még a száját is tátva felejtette 
a nagy álmélkodástól. A megmaradt il-
latú virágok pedig valóságos illatziva-
tart zúdítottak rá. Tikogni sem volt ide-
je. Úgy maradt, ahogy volt, ámultában, 
és most is ott áll, kerti törpévé zsugo-
rodva. A tulipánok pedig gyönyörűbb-
nél gyönyörűbb színekben pompázva 

némán mosolyognak 
össze a feje fölött.  

A fejünk fölött… 
CséeL
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Herendi János, 1940. október 
7-én született Dunaszekcsőn. 
A győri papnevelő intézetben 
végezte teológiai tanulmá-
nyait. A papi hivatás folya-
matosan érlelődött benne. 
Amikor Dr. Cserháti József 
kispapokkal kirándulva Du-
naszekcsőre látogatott, meg-
született a döntés, ő is pap 
lesz. 1965. június 20-án szen-
telték pappá. Ezután a káplánévek követ-
keztek: Bonyhád, Tevel, Simontornya és 
Himesháza. Káplánévei alatt a liturgikus 
funkció mellett rendszeresen hitoktatott, 
s már ekkor nagyon jó kapcsolata volt a 
fiatalokkal, a családokkal.

1970-ben került Bátaszékre, káplánként. 
A nehéz időkben főleg a hitoktatásban, a 
ministránsokkal való foglalkozásban volt 
eredményes. Hittanórák, foglalkozások 
után együtt focizott a gyerekekkel, akik 
nagyon megszerették, sokan máig ragasz-
kodnak hozzá, s őrzik a gyermekkori szép 
emlékeket. 1981-ben plébánosának tar-
tós betegsége miatt vikáriussá nevezte ki 
a megyéspüspök, ezzel tulajdonképpen 
a plébánia vezetését ő vette át. 1986-ban 
lett plébános. Ekkor már köztiszteletben 
állt Bátaszéken, aki jól együtt tudott dol-
gozni a település vezetőivel, s akinek nagy 
szerepe volt abban, hogy a II. világháború 
utáni ki- és betelepítések okozta sebek be-
gyógyultak, s az emberek békében, egyet-
értésben tudtak élni egymás mellett. 

Plébánosi tevékenységéhez tartozik a 
plébániatemplom teljes felújítása, a temp-
lomtető természetes palára cserélése, majd 
a templom teljes belső restaurálása. Fel-
újíttatta a szőlőhegyi Orbán kápolnát, köz-
adakozásból sikerült teljesen megújítani a 
Kálvária kápolnát, s az elpusztult stációkat 
pótolni. A nyolcvanas évek nagy vívmá-
nya volt a plébánia melletti közösségi ház 
megépítése. 1994-ben indult el a cikádori 
monostor feltárása, majd 2001-ben elké-
szült a romkert, amely ma is szervesen 
kapcsolódik a templomhoz. Az ő plébá-
nosi működésének végén történt az életve-
szélyessé vált templomtorony cseréje.

A vallási élet erősítésére támogatta a lel-
kiségi mozgalmakat, működött Cursillo-s 
közösség, Rózsafűzér imacsoport, felnőtt 
és ifjúsági hittan és ministráns csoport. Kö-

zel két évtizeden keresztül volt 
a templomban virágvasárnap 
élő Passiójáték, amelyre a kör-
nyékről is jártak az emberek. 
Ugyancsak a hívekkel és a fi-
atalokkal való kapcsolattartást 
erősítette a 80-as, 90-es évek-
ben szervezett közös autós ki-
rándulások, amelyet ő szerve-
zett és vezetett Magyarország 
és Erdély különböző részeire. 

Herendi János a várost és annak vezeté-
sét is támogatta, szinte napi munkakapcso-
lata volt a polgármesterrel. Nagy szerepe 
volt a testvérvárosi kapcsolatok kialakítá-
sában, ápolásában, rendszeres résztvevője 
volt a városi rendezvényeknek, s nem volt 
olyan felújított vagy újonnan készített kö-
zépület, amelyet ne ő áldott volna meg. E 
jó viszony eredményeként Bátaszék Város 
Díszpolgára címet kapta meg 1995-ben. 

Egyházi elöljárói is elismerték Herendi 
János plébános lelkiismeretes munkáját. A 
megyéspüspök 1994-ben tiszteletbeli kano-
nokká, 2005-ben kerületi esperessé, 2006-
ban pedig a Boldogságos Szűz Máriáról 
elnevezett cikádori címzetes apáttá nevezte 
ki. 2015 nyarán ünnepelte aranymiséjét, és 
bátaszéki szolgálatának 45. évfordulóját. 

2016 nyarán nyugdíjba vonult, de amíg 
egészsége engedte szolgált: misézett, 
gyóntatott. Szervezete a koronavírussal 
folytatott küzdelemben alul maradt, 2021. 
április 19-én este az Úrhoz költözött.

Sümegi József diakónus

In memoriam Herendi János 
(1940-2021) Mécs László: A királyfi 

három bánata

Verselô

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot 
Messiás-mutató különös csillagok, 
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot, 
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, 
mintha babusgatná a napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét, 
úgy ajándékozta anyasága tejét, 
hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék.

Isten tudja honnan, palástot kerített, 
aranyos palástot vállamra terített, 
fejem fölé égszín palástot kerített.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, 
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, 
mint királyi ember királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekelnek, 
mert az édesanyám izent a köveknek, 
szíve ment előttem előre követnek.

Amíg ő van, vígan élném a világom, 
nem hiányzik nekem semmi a világon. 
három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: miért nem tudja látni 
egymást a sok ember, a sok királyfi, 
úgy, hogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan 
fekszik a föld alatt virággá foszoltan, 
senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, 
minden tavasszal rügy legtisztább volna: 
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, 
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna, 
az én köszönetem úgyis kevés volna.

Hogyha a föld minden színmézét átadom, 
az ő édességét meg nem hálálhatom, 
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Gyászjelentés
Bátaszék Város Önkormányzata 

mély fájdalommal 
és megrendüléssel tudatja, hogy

HERENDI JÁNOS

nyugalmazott plébános, tiszteletbeli 
kanonok, címzetes apát,

Bátaszék Város Díszpolgára 
életének 81., papságának az 56. 

évében
2021. április 19-én elhunyt.

Az elhunytat Bátaszék Város Önkor-
mányzata saját halottjának tekinti. 
 Dr. Bozsolik Róbert
 polgármester
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 A pünkösd immár évek óta a helyi né-
metség, svábok hagyományos ünnepe. A 
rétesfesztivál az idei évben még biztosan 
várat magára, mint ahogy sok minden 
korábbi életünkből. A május 23-i ünnepi 

szentmisén ennek ellenére mutassuk meg, 
vagyunk néhányan, akik felvállaljuk őse-
inket – azok hitével, szokásaival, öltözé-
kével együtt a jelen zárkózó, távolságtartó 
körülményeivel együtt! 

Ezt követően egy újabb alkalom min-
dennek kifejezésére a hagyományos Szent 
Orbán napi esti mise, melyet Krisztián 
atya meghívására Wigand István, bonyhá-
di plébános fog celebrálni.

Közeledik az adóbevallás ideje is: Ne 
feledkezzünk meg az 1% adományozá-
sáról! Meg kis táncosainkról sem, akik 
lassan azt is elfelejtik, milyen volt együtt 
lenni egy közösségben.

Találkozzunk az ünnepi miséken, 
ünneplőbe öltöztetve testünket, lel-
künket! 

Talán mindennél aktuálisabbak József 
Attila sorai: „Igazi lelkünket, akárcsak az 
ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, 
hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.”

Legyünk ennyien! Legyünk ilyen mél-
tók eleinkre!                                            ESJ

német nemzetiségi egyesület

Gazdaságosabbá vált 
a gépjármûparkunk 

Polgárőrségünk gépjárműparkja tavaly 
még négy szolgálati autóból állt, amelyből 
kettő saját, kettő pedig a rendőrség tulaj-
donában volt. Már akkor felmerült annak 
a lehetősége, hogy korszerűsíteni és köny-
nyebben/olcsóbban fenntarthatóvá kell 
tenni a flottát. Ennek tükrében tavaly el-
adtuk a Lada Nivánkat, a napokban pedig 
visszaadtuk a legdrágább üzemeltetésű 
rendőrautónkat, a Nissan Pathfindert.  

Az év elején megtartott elnökségin arról 
is határoztunk, hogy egy könnyebben, ol-
csóbban fenntartható szolgálati autót kell 
beszerezni. A választásunk egy dízel Opel 
Zafirára esett, amelyet március 19-én vá-
sároltunk meg. Ezúton szeretnénk köszö-
netünket kifejezni az Apró Autókereske-

désnek és Geréb Richárdnak, aki miután 
megtudta, hogy polgárőr autó lesz belőle, 
engedett a vételárból, és téligumi-garnitú-
rát adományozott támogatásként.

A számunkra létszám felettivé váló 
Opel Astra gépjárművet ezután ünnepé-
lyes keretek között használatra átadtuk 
pörbölyi társainknak, hiszen rajtuk a Duna 
és a Gemenci erdő közelsége miatt nagy a 
migrációs nyomás.

A vírushelyzetben is 
helyt kell állnunk

Időközben minket is utolért a koronaví-
rus, több tagunk is karanténba került, így 
például a napi bevásárlásban segítettünk, 
illetve oltásra vittük munkatársainkat. 
Március 30-án – a Gondozási Központ 
felkérésének eleget téve – húsvéti ado-
mányosztásban is rendelkezésre álltunk. 
Április 10-én egy mozgásában korláto-
zott hölgyet segítettünk koronavírus elle-
ni védőoltására szállítani, és utána még a 
gyógyszereit is kiváltottuk.

Az érvényben lévő veszélyhelyzet miatt 
nem tarthattuk meg a szokásos évértéke-
lő-feladatszabó közgyűlésünket, de lehe-
tőséget teremtettünk távszavazás meg-
tartására. A tagság jelentős többsége élt a 
lehetőséggel, és visszaküldte a szavazó-
lapját, amelynek eredményeként érvényes 
közgyűlést tarthattunk.

Ebben a hónapban is gépkocsis segítsé-
get nyújtottunk az alsónyéki postásnak a 
külterületi kézbesítéseinek a megkönnyí-
tésére.

A februárban megtartott kapitányi-pol-
gármesteri megbeszélésen dr. Marcsek 
Sándor ezredes úr feladatként támasztotta 
felénk a rendőrökkel közös szolgálatok 
számának növelését. Az azóta eltelt idő-
szakban több alkalommal is közös szol-
gálaton vettünk részt, legfőbb stratégiai 
partnereinkkel.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Bá-
tépker Kft. nagyvonalú támogatását.

Farkas András 
elnök

Polgároknak a Polgárôrségrôl

Találkozzunk az ünnepi miséken!

Gyászhír

Sajnálattal tudatjuk 
mindenkivel, hogy 

csapatunk egyik 
legaktívabb tagja,

MóDIS SÁNDOR 
életének 69. évében 

elhunyt. 
Hiánya pótolhatatlan űrt hagy 

csapatunkban. 
Angyalok őrizzék álmodat!

SZJA 1% 19232018-1-17
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Örökre távozott közülünk egy székely em-
ber. Nándi bácsi halálának hírére fájdalom 
és bánat járta át szívünket, gondolatunk-
ban a veszteség tudatosodott: Nándi bácsi 
nincs többé!

Nándi bácsi azok közé tartozott, akinek 
a bölcsője Bukovinában ringott, sírja pe-
dig itt domborodik a bátaszéki temetőben.

Bölcsőtől a sírig: Nándi bácsi is végig-
járta a székelység szenvedésútját, melyben 
volt öröm, bú, keserűség, könny. Szemle-
sütve járni, mert székely, és erre büszke is 
volt, és eszerint is élt.

1926. március 28-án született a buko-
vinai Józseffalván, hatodik gyermekként. 
Az elemi iskolát Józseffalván végezte, 
ahol románul volt szabad beszélni. A gye-
rekeket dr. Németh Kálmán a parókián ta-
nította magyarul. A családján belül olyan 
neveltetésben részesült, amely a valláson 
és a székelység iránti szereteten alapul. 
Már gyerekkorában is énekelt, figyelte a 
felnőtteket, hogy hogyan és mit énekelnek 
a templomban és a mulatságokon. Sok 
szép dalt tanult meg Németh Kálmántól. 
Bácskában a plébános engedélyével éne-
kelhetett a felnőttek között, mert még nem 
volt 18 éves. Serdülőként élte meg a Bu-
kovinától Bácskáig tartó hosszú utat csa-
ládjával és a többi székellyel együtt. Bács-
kában volt egy kis nyugalom, de ismét 
jött a szörnyűség, így került előbb Zalába, 
majd Bátaszékre. 1945 elején leventeként 
Németországba vitték, ahol bombatölcsé-
reket temettek be Regensburg repülőterén. 
1945 őszén jött haza, és csatlakozott a 
családjához. Mezőgazdasági munkából és 
napszámból tartották el magukat. Később 
a vasútnál helyezkedett el. Onnan is ment 
nyugdíjba. 1947-ben nősült meg, három 
gyermeke, hat unokája és hét dédunokája 
siratja most. 

Az éneklés szeretete élete végéig elkí-
sérte. Aktív tagja volt a Szent Cecília Kó-
rusnak és a Bátaszéki Székely Kórusnak 
is. Szeretett mindent énekelni, ami szép, 
lehetett az egyházi vagy székely ének. 
Kedvence a dr. Németh Kálmántól tanult 
Mostan bősz vihar dühöng című ének volt. 

Dr. Németh Kálmánt sokoldalúnak is-
merte, szigorú, de igazságos volt. Legfon-

tosabb volt, hogy tartotta a székelyekben 
a magyarságtudatot, és hogy hazahozta 
őket. 

Egészségi állapotára való tekintettel 95. 
születésnapját szűk családi körben ünne-
pelték meg. 2021. április 12-én csendben 
visszaadta a lelkét a teremtőnek.

Nándi bácsi kis vágyakkal, szerényen 
élte le a 95 évét. Sokat szenvedett, de sok 
öröme is volt. Az élettől nem várt sokat, 
megelégedett azzal, hogy a szeretteivel 
boldogságban, szeretetben éljen, amíg Is-
ten engedi. Erôs János

Ötvenöt éve

„Amit magunkért teszünk
az velünk együtt meghal,
de amit másokért és a világért,
az örökre megmarad.”

Ötvenöt éve, 1966. március 26-án hunyt 
el dr. Németh Kálmán, a székelyek haza-
telepítője. A járvány miatt nem tartottunk 
megemlékezést. Sajnos a kereszt és az 
egyik sírhely megrongálódott. A Bátaszé-
ki Székelyek Baráti Köre úgy határozott, 
hogy a megemlékezés méltó legyen, az 
ünnepséget elhalasztja békésebb időre.

Bízunk benne, hogy ez az állapot hama-
rosan bekövetkezik, és szabadon találkoz-
hatunk.

Bátaszéki Székelyek Baráti Köre 
vezetôsége

Köszönetnyilvánítás
„Most minden gyertya érted égjen, 
ki fenn laksz a magas égben.”

A család köszönetét szeretné kifejez-
ni mindazoknak, akik Kismődi Nándor, 
a szeretett férj, apa, nagyapa, dédpapa 
temetésén részt vettek, sírjára virágot 
helyeztek, gyászukban együtt éreztek! 

Emlékét megőrizzük:
családja és a Baráti Kör tagjai

Bátaszéki székelyek Baráti kÖre

Búcsúzunk Kismôdi Nándortól, 
Nándi bácsitól (1926-2021)

Cormoran Strike ma-
gánnyomozó épp a csa-
ládját látogatja meg Cor-
nwallban, amikor egy 
nő a segítségét kéri az 
édesanyja, Margot Bam-
borough ügyében, aki 
rejtélyes körülmények 
között tűnt el 1974-ben.

Strike sosem nyúlt 
döglött aktákhoz, főleg 
nem olyanhoz, amelyik negyven éve 
megoldatlan. Bár kevés esélyt lát arra, 
hogy a végére járhat, mégis elvállalja az 
ügyet a számos másik mellé, amelyen 
partnerével, Robin Ellacott-tal dolgoz-
nak. Robin éppen egy küzdelmes válá-
son megy keresztül, egy másik férfi is 
érdeklődik iránta, miközben a Strike 
iránt táplált érzéseivel is viaskodik.

Strike és Robin nyomozása Margot 
eltűnése után pokolian bonyolult üggyé 
alakul, tarot-kártyákkal, egy pszichopa-
ta sorozatgyilkossal és megbízhatatlan 
szemtanúkkal.

Mindketten megtanulják, hogy oly-
kor a több évtizede megoldatlan ügyek 
is halálosak tudnak lenni.

Lélegzetelállító, labirintus-szerű 
eposz, a ZAVAROS VÉR a Cormoran 
Strike-sorozat ötödik és egyben a legiz-
galmasabb része.

kÖnyVajánló

Robert Galbraith: 
Zavaros vér

Megtettem mindent, amit megtehettem,

kinek tartoztam, mindent megfizettem.

Elengedem mindenki tartozását,

felejtsd el arcom romló földi mását. 

(Dsida Jenő)
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A művelet persze bármely életkorban idő-
szerű, de hetven évet betöltvén mindenkép-
pen aktuális. Sok mindent megtanul ennyi 
idő alatt az ember. Sok mindennel gyarapo-
dik, és az egyik ilyen gyakran beköszönő 
jelenség a feledés képessége. Bosszantó 
is lehetne, de az ember rendezgetés köz-
ben rájön, hogy a felejtés tulajdonképpen 
megbocsátás. Szinte könnyedén megtör-
ténik az, ami bizony meglehetősen nehéz: 
a megbocsátás tudományát könnyű lesz 
gyakorolni. Az idő segít ebben.

Naponta van lehetőségem eldönteni, 
hogy milyen emberré váljak az út végé-
re. És ami jó, időm már erre is van. Erő-
södhet a törekvésem, hogy hiteles legyek 
önmagammal szemben, hiszen van már 
lehetőségem, hogy az előre lefektetett sí-
neket megkerülve, szabadon járjam a sa-

ját utam, s azt a bizonyos mély szólamú 
hangot, ami belülről fakad, legyen fülem 
meghallgatni. Hiszen erre is van idő.

Megtanultam, és tanulom továbbra is, 
hogy a hallgatás művészete is nagyon 
értékes kincs. Jó útmutatóul szolgált erre 
Schopenhauer néhány sora: egyszer bemu-

tattak neki egy csodálatos embert, aki hét 
nyelven beszélt tökéletesen. – „Ez az em-
ber valóban hét nyelven beszél, de mind a 
héten hülyeségeket!”-mondta. Hozzá kell 
tennem, nagyon nehéz tudomány a hallga-
tás tudománya annak, aki gyerekek között 
élt, és folyamatosan beszélt.

Megváltoztak az értékrendek szinte 
mindenben. Egy idős embernek esetleg 
még abnormálisnak is tűnhetnek. Sokszor 
érzed úgy, hogy a Neander-völgy köze-
lebb van hozzánk, mint hinnénk. A világ 
forog, él, benne van a kísértés, a fortyo-
gás, a sodródás lehetősége, de meg kell 
látnunk, hogy a remény, a ragaszkodás, a 
kiút lehetősége is jelen van.

Az ember lassan rájön, hogy az igaz-
ságoknak, értékrendeknek két fajtája 
van: az értékes és az értéktelen igazság.  

Vár bennünket a természet! Használjuk ki 
a tavaszi napsütést, és fedezzük fel a kör-
nyék látnivalóit és természeti szépségeit! 

A mintegy 11 km-es túránk Véménd 
központjából indul, ahol az autónkkal ké-
nyelmesen leparkolhatunk az egykori ma-
lom épülete vagy az önkormányzat előtt. 
A körforgalomtól induljunk, és kövessük 

végig a sárga háromszög turistajelzést! 
Haladjunk a Petőfi Sándor, majd a Dózsa 
György utcán! A község régi, betemetett 
pincesorán érünk le az Ötvályús-forrás-
hoz, amelyet szépen felújítottak, és mel-
lette találjuk a Véméndi-csurgót, amelyik 
egy boltíves víztározót rejt maga mögött. 
Innen kelet felé induljunk! Hamarosan 
meglátjuk Szent Vendel szobrát, majd 
felkaptatunk a dombtetőre. Figyeljük a 
jelzéseket! Ha felértünk a dombra, balra 
kell fordulnunk, és a szántóföld, illetve 
az erdősáv mentén haladunk egy hatal-
mas csertölgyig. Eltéveszteni sem lehet! 
Itt kell jobbra fordulnunk, és hamarosan 
odaérünk a dömörkapui erdei temetőbe, 
ahol megnézhetjük a különleges festett 
sírokat. Padok és asztalok is várnak ben-
nünket.

Ha tovább haladunk a jelzésen, és vál-
lalunk még néhány kilométert, hamarosan 
Ellető-völgybe érünk, ahonnan a sárga 
rom jelzés az egykori Dömörkapura ve-
zet bennünket. Ha a sárga háromszögön 
haladnánk tovább, akkor elérjük a Gyer-
tyán-forrást, amelyiknek az érdekessége, 
hogy a víztározója és a téglafala fölé egy 
hatalmas gyertyánfa nőtt. Tovább ban-
dukolva meglátjuk az erdő szélén álló  

Schleier-sírt, ahol a kihelyezett padokon 
megpihenhetünk.

A túra részletes leírása megtalálható 
Biki Endre Gábor A Szekszárdi- és a Ge-
resdi-dombság turistakalauza című köny-
vében, amelyik megvásárolható a Turisz-
tikai Információs Pontban, a könyvtár 
mellett.                                                 CséeL

túraajánlat 

Dömörkapu, erdei temetô

életútraValó

Rendezem magamban magamat
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Már nem ég az emberben a bizonyítás 
vágya, mert rájön, hogy bizonyítani min-
dig azt kell, ami bizonytalan. Egyre több 
az évek múlásával a bizonyosság, ezek fe-
lett nem nyitunk vitát, tényként kezeljük. 
Tanulság is van bőven. Egy a sok közül: 
Török Sándor író nyolcvanéves korában 
az életére visszatekintve azt mondta, hogy 
mindig sikerült nagy erőfeszítéssel valami 
olyasmit csinálnia, aminek a rendbehozá-
sán aztán évekig dolgozhatott.

Már nem igyekszik az ember minden-
áron megszabadulni minden kellemetlen 
dologtól, ahelyett megtanul együtt élni 
velük.

Egyre élesebben válik láthatóvá, és szí-
nesebbé a múlt. Mindannyian a múltból 

jövünk, és még mindig táplál. Sokszor 
hiányzik. 

S mivel az évek száma megtanított meg-
érteni Lao Ce kínai filozófus összefogla-
lását, miszerint: „Az Ég hálója tágas, de 
senki sem kerüli ki”, hát igyekszik az em-
ber rendezni életének lecsendesülő szaka-
szában letűnt, és még eljövendő feladatait.

Valamikor nagyon régen, középiskolás 
éveimben választottam magamnak ars poe-
ticát, máig tartom, és már nem változtatok.

Bölcs belátás többet ér 
Minden más adománynál.
Az isteneket tisztelni kell,
Gőggel teli ajkon a nagy szavak
Nagy romlásra vezetnek,
S józanná nem tesz, csak a vénség.

(SzophokléSz Antigoné)
Müller Zsuzsa

Köszöntés
A Cikádor újság szerkesztősége nevé-
ben sok szeretettel köszöntjük szüle-
tésnapja alkalmából állandó munka-
társunkat, Mül ler Zsuzsát!
Jó egészséget, és további aktív nyug-
díjas éveket kívánunk! BMNK

Az első világháborút közvetlenül megelő-
ző időszak sorozási-, kiképzési- és szol-
gálati körülményeit az 1912. évi XXX. 
törvény szabályozta. Ekkor a sorköteles 
kor alsó határa 21 év volt, ebben a korban 
kellett magát lajstromra vetetnie az érin-
tett fiatalembernek. A sorkatonai szolgálat 
a törvény szerint a gyalogságnál 2 év, a 
lovasságnál 3, a haditengerészetnél pedig 
4 év volt. A sorkatonai szolgálat letöl-
tése után a katonaviselt férfit 10-12 évre 
tartalékos állományba, majd ennek letel-
tével népfelkelői állományba sorolták át. 
Ez utóbbi kötelezettség békeidőben a 41. 
életév betöltéséig állt fenn, de a háború-
ban még ötven évesnél jóval idősebb nép-
felkelők is részt vettek. (A népfelkelők, 
ha arra volt szükség, természetesen harci 
cselekményekben is bevethetők voltak, el-
sődleges feladatuk azonban inkább a hát-
tér biztosítása, kórházak, katonai épületek 
őrzése volt; minden olyan feladat, amire 
a sorkatonák helyett az „öreglegények” is 
alkalmasak voltak.) 

A bátaszéki férfiakat elsősorban, de nem 
kizárólag a székesfehérvári magyar királyi 
17. honvéd gyalogezredbe és a kaposvári 
császári és királyi 44. gyalogezredbe so-
rozták be, de harcoltak bátaszékiek többek 
között a pécsi magyar királyi 19. honvéd 
gyalogezredben vagy a szintén székesfe-

hérvári császári és királyi 69. gyalogez-
redben is. 

A székesfehérvári magyar királyi 17. 
honvéd gyalogezred sorkatonai- és tarta-
lékos állománya a háború elején megjárta 
a Kárpátokat, harcolt a betörő orosz csapa-
tok ellen, majd 1915-től az olasz fronton, 
a Doberdó és környékén vívott állóhábo-
rúban töltött be meghatározó szerepet. Az 
ezred több ízben elveszítette fegyvereinek 
nagy részét és hatalmasak voltak ember-
veszteségei is. Az ezred népfelkelői – a 
sorkatonai állománytól különválva – már 
1914 augusztusában a szerb frontra vo-
nultak, ahonnan 1915 januárjában vonták 
ki, majd egy fél évvel később az olasz 
frontra helyezték át őket. 1916 júniusától 
az alakulat a keleti fronton harcolt, majd 
augusztustól Erdély felszabadításában és 
a Románia elleni műveletekben vett részt.

A kaposvári császári és királyi 44. gya-
logezred, melyet a köznyelv csupán a „ros-
seb-ezredként” ismert, 1914 augusztusában 
vonult a szerb frontra, a tűzkeresztségen 
Szabácsnál esett át. A „44-eseket” hamaro-
san a keleti, orosz frontra, Galíciába vezé-
nyelték, majd 1916-ban ők is részt vettek 
Erdély felszabadításában. 1917 végén há-
tországi szolgálatra Bécsbe és Krakkóba 
vezényelték az ezredet, de 1918 tavaszán 
már az olasz fronton harcoltak. Ebben az 

ezredben szolgált és az ezred első, Szabács 
melletti csatájában esett el 1914. augusztus 
15-én Kliebert János közlegény, a „nagy 
háború” első bátaszéki hősi halottja.

Az 1930-as években sorra adták ki az egy-
kori frontharcosok ezredeik krónikáit, ezek 
egy jelentős része ma az interneten (arca-
num.hu) megtalálható. Az ezredkrónikák-
ban, ezredalbumokban leírták az adott ezred 
első világháborús történetét és – amiért ezek 
az albumok most számunkra elsősorban 
fontosak – névsorokat is tartalmaztak. Egy-
részt felsorolták az ezred hősi halottjainak 
nevét, másrészt bemutatták az ezred még 
élő veteránjait, általában fényképpel és rö-
vid életrajzzal. Az élőket bemutató listákon 
azonban csupán 45, Bátaszékhez köthető 
(bátaszéki születésű vagy itt lakó) bakát 
találtam, ez a szám a hősi halottak számá-
val együtt is túlságosan alacsony, tehát az 
ezredalbumok listái sajnos hiányosak. (Az 
ezredalbumok viszont általában megemlítik, 
hogy a fegyverszünet aláírása, a háború vége 
után az adott ezred rendezetten, felszerelé-
sével együtt érkezett vissza állomáshelyére. 
Ebből látszik, hogy az évtizedeken keresztül 
sulykolt állítás, miszerint a frontról csak de-
moralizált csőcselék tért vissza Magyaror-
szágra, nem feltétlenül állja meg a helyét…)  

A korabeli sajtó természetesen napi 
rendszerességgel tudósított a hadi esemé-

múlt-idô

Bátaszék és a „nagy háború”  
– 1. rész: Bátaszékiek a fronton
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nyekről, az általános helyzet mellett gyak-
ran személyes történetekről is írtak: ki 
milyen hőstettet hajtott végre, kit léptettek 
elő vagy épp ki került fogságba, ki esett el. 
Bátaszékiek is viszonylag sok hírben sze-
repeltek, itt most csupán két hírt idéznék, 
ugyanis ezen két hír főszereplője megta-
lálható az imént említett ezredalbumok-
ban; az ott látható életrajzuk és portréjuk 
segítségével talán egy kicsit az embert is 
megláthatjuk a sajtóhír mögött!

„Kitüntetett tanító. Walter Gyula Bá-
taszék községi tanítóját, aki a háború ki-
törése óta harctéren van a 17. népfelkelő 
gyalogezrednél, mint I. osztályú számvivő, 
a koronás vaskereszttel, a vitézségi érem 
szalagján tüntették ki.” (Tolnavármegye 
és a Közérdek, 1917. április 19.)

Walter Gyula ezredalbumban olvasha-
tó életrajza: „Walter Gyula nyugalma-
zott igazgató tanitó Bátaszék, I. osztályú 
számvivő. Bevonult mozgósításkor és a 
17/I. hadtáp zászlóaljjal a szerb harctérre 
ment. Küzdött a román, majd ismételten a 
Balkán frontokon a háború végéig. Részt 
vett a Lowcen elleni küzdelmekben is és 
a tengerparti védelemben. Kitüntetései: 
Bronz vitézségi érem, Károly csapatke-
reszt, Koronás vas érdemkereszt”

„Leszerelt cseh katonák. A Magyaror-
szágban elhelyezve volt cseh katonák siet-

ve igyekeztek elhagyni hazánkat. Ahonnan 
kiindultak, mindenütt megrakodnak, bősé-
gesen munícióval, élelemmel, sőt élő álla-
tokat is visznek magukkal. Egy ilyen 800 
tagból álló cseh katonacsapat érkezett vo-
naton múlt vasárnap a bátaszéki állomás-
ra. Ezt megtudták a bátaszéki nemzetőrök 
és 30-an Szám József hadnagy, kispap és 
Gesztesi Péter zászlós, tanitó vezetésével 
megrohanták a vonatot és lefegyverezték 
a cseheket. Óriási hadianyag, élelem, 

sok ló, tehén, réz, szilva és 
más egyéb jutott birtokuk-
ba. Ezért a hősies, bátor 
fellépésért hála és köszönet 
illeti meg a nemzetőröket. A 
dombóvári vasúti állomáson 
is lefegyverezték az átutazó 
cseheket és elzsákmányolták 
tőlük a muníciót és felszere-
léseket.” (Tolnamegyei Köz-
löny, 1918. november 17.)

Gesztesi Péter ezredal-
bumban olvasható életrajza: 
„Gesztesi (Gergen) Péter, 
Bátaszék, népfelkelő zászlós. 
Bevonult 1914. július 27-én 

s mint póttartalékos a népfelkelő ezreddel 
a szerb harctérre ment. Részt vett annak 
harcaiban; majd a szarajevói váröv és 
dalmáciai partiszolgálat helyőrségeinek 
irodai szolgálatában állt. 1916. augusz-
tusban a román frontra került. 1917. szep-
temberben haza vezényelték s a tartalékos 
tiszti iskola elvégzése után Romániában a 
megszálló csapatoknál kapott beosztást. 
1918. novemberben tért haza. Kitünteté-
sei: Bronz vitézségi érem kétszer, Károly 
csapatkereszt”

A háború bátaszéki hősi halottjainak 
pontos számát illetően több, eltérő adat 
létezik. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
honlapján található adatbázis (katonaho-
seink.militaria.hu) 282 bátaszéki születé-
sű hősi halott nevét tartalmazza; azonban 
az itt felsorolt hősök egy része – bár Bá-
taszéken született – nem Bátaszékről, nem 
bátaszéki lakosként vonult be katonának. 
Mégis biztosan kijelenthető – összevet-
ve ezt a listát a többi, ismert névsorral –, 
hogy 200-nál is többen soha nem tértek 
vissza Bátaszékre a csataterekről, kórhá-
zakból vagy épp hadifogoly-táborokból.

Regenspurger

Véradás
2021. május 20. (csütörtök), 11:00-18:00 

Városháza Házasságkötő termében 
(Bátaszék, Szabadság u. 4.)

A szervezők minden egészségügyi és biztonsági óvintézkedésről gon-
doskodnak, hogy a tervezett véradáson az adományozók megfelelő kö-
rülmények között tudjanak vért adni.
A véradást most is Bátaszék Város Önkormányzata támogatja.

Kérjük, segítsen és adjon vért! Minden csepp számít!

Walter Gyula Gesztesi Péter
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Gyorsan változó feladatokhoz jó alkalmaz-
kodóképességű háziorvosi gárda szüksé-
ges. Igyekszem közéjük tartozni, de nem 
könnyű.  Több kérdés is felmerült bennem. 
Gyorsan oltsunk, mert minden nap számít, 
a gyorsaság a betegek érdeke. Ezen el-
gondolásból eddig hűbelebalázs módjára 
lerohantam a feladatot, és még másnap is 
nyögtem. Jellemzően a feladatokat azonnal 
elkezdem csinálni, míg a férjem megterve-
zi és holnapra hagyja. Ő úgy gondolkodik, 
hogy jól osszuk el az oltásokat a munkana-
pokra, hogy hasonló oltási terhelés jusson 
minden napra. Ő tud takarékoskodni az 
erejével, én nem.  Igaza van. Hosszú tá-
von a feladat szétosztásával, azonos szintű 
munkaterhelés kialakításával járunk job-
ban.  Sokat fogunk még oltani, tehát jó lesz 
ehhez alakítani a munkamódszerünket. 

Több az oltóanyag, be is adjuk, de az ol-
tóanyagért folytatott harc nem csitul. A fi-
atalok oltása „hangosabb”, nagyobb csete-
patéval jár, mint az idősebb korosztályoké. 
Teljes listából dolgozunk, ami elsősorban 
azt jelenti, hogy már mindenki megjele-
nik a listánkon, aki a praxisból regisztrált. 
1920-as születésű a legidősebb, 2003-as a 
legfiatalabb regisztrált páciensem. 

Több, eddig oltásellenes páciens neve 
felkerült a listára. Az első adandó alka-
lommal behívom őket, ezzel is jelezve, 
normális dolog, ha az információk birto-
kában megváltoztatjuk a véleményünket. 
Egyikük így szólt: – Meggondoltam, mert 
nem akarok népi hős lenni!

A beoltottak neve egy hét múlva kerül 
le a listáról, ezért többször gondot jelent, 
hogy egyesekkel mi történt. Aki megkapta 
az oltást, lekerül a listáról. Ha egy név rajta 
marad, akit már elküldtünk, gyanús, hogy 
mégsem ment el az oltópontra, bár erről 
elfelejtett szólni… Beoltottam, beoltattam 
vagy beteg volt, vagy nemet mondott a fel-
kínált oltóanyagra? Teljesen összefolyik 
az információ gyors egymásutániságában. 
Olyan is van, aki a listán „várakozva” gon-
dolkodik még egy kicsit, mert éppen elbi-
zonytalanította néhány álhír. 

A fiatalabbak, amikor mondom, hogy 
jöhet Astrara vagy mehet Szputnyikra, ak-
kor visszakérdez: – Ezt most kell eldönte-
ni? Erre a kérdésre többféle válaszom is 
van. Minden válasz szalonképes, de amit 
közben gondolok, az vállalhatatlan. Sze-

rintem a védőoltás-ügy jelenleg olyan faj-
súlyú kérdés, amit előre illik átgondolni, 
és akkor a válasz csak igen vagy nem le-
het. Kérem, hogy a döntést mindenki elő-
re hozza meg! Vár a „tökéletesre”, vagy 
most kéri, amit éppen kínálok. 

Időközben – a listán várakozva – többen 
átestek már a betegségen.  Sokuk szájából 
hallottam: – „Ilyen beteg még nem voltam 
soha”; „Megjártam a poklot, Doktornő!”; 
„Bárcsak hallgattam volna a Doktornőre, 

és felvettem volna az oltást, amikor kínál-
ta!” Eső után köpönyeg. Erre ezt tudom 
mondani. A három hónappal a betegség 
lezajlását követően felvett védőoltás csak 
a következő „esőtől”, a következő hullám-
tól védi meg. Ha egyáltalán ezt túléli.

Naponta több páciens érkezik antitest 
gyorstesztre, mert utólag szeretné meg-
tudni, hogy két hete, amikor légúti tünetei 
voltak, akkor ő koronás volt-e? Az összes 
kíváncsi eredménye zebracsíkos volt. Ők 
azok, akik lábon kihordták a fertőzést, 
mert enyhe tüneteik voltak. Nekik utólag 
állt össze, hogy mi történt velük, de így 
sajnos másokat is megfertőztek. Ez fele-
lőtlen viselkedés, mert jártukban-keltük-
ben szórják a vírust. 

A koronavírus világjárvány harmadik 
hullámának a csúcsán még mindig arról 
kell beszélnem, hogy akinek légúti tünete 
van és lázas, telefonon keresse háziorvosát!

Újabban az antitest-kimutatást vér-
cseppből több oltott páciens is kérte. Volt 

olyan, akinél két Pfizer oltás felvétele után 
nem jelent meg az IgG csíkja. Megijedtek 
a helyzettől, de mindenkinek elmondom, 
hogy a gyorsteszt ellenanyag-kimutatása 
során ugyanúgy, ahogy a fertőzöttségnél, 
csak a pozitív eredményt szabad elfogad-
nunk. A negatív bármikor lehet álnegatív, 
mert nem specifikus a vizsgálat. 

„Akkor én mikor kapok másik oltást? 
Olyant, ami véd?” Nincs szükség másik 
oltásra, az oltása 95 %-ban véd, még ak-
kor is, ha egy egyszerű gyorsteszt nem 
mutatja ki.  Ez azt jelenti, hogy 100 em-
berből – aki mindkét Pfizer oltást felvet-
te – 95 ember, ha elkapja a koronavírust, 
maximum enyhe tünetei lehetnek, és ki-
zárt, hogy lélegeztetőgépre kerüljenek, 
vagy halálos kimenetelű legyen a fertőzés. 
Százból öt embert viszont nem véd meg 
az oltás a kórházba kerüléstől. A nyájim-
munitás is véd. 

Következő oltásról most még nincs szó. 
Ezek ismeretében a környezet átoltottsá-
ga felértékelődik. Biztassunk oltakozásra 
mindenkit, akivel fizikai kapcsolatba ke-
rülünk! Mások oltását illetően mindannyi-
an érdekeltek vagyunk. Hangsúlyozzuk, 
hogy a koronavírus nem ugorja át az ol-
tottakat, nem kerüli ki őket. Az oltás fel-
vétele nem azt jelenti, hogy nem kapjuk 
el, ha ránk köhögnek, vagy tüsszentenek, 
hanem, hogy nem leszünk súlyos betegek. 
Ezért fontos, hogy továbbra is hordjuk a 
maszkot magunk és mások érdekében!        

Egy szombati napon oltottam 60 
AstraZenecaval, 6 Pfizerrel. Közben 6 co-
vidos telefonált. Nekik teszt és Favipiravir 
szedés következett. Egy Favipiravir keze-
lésen túl levő, de lázas és gyenge pácienst 
kórházba küldtem. A covidsürgősségin 
Bamlanivimab infúziót kapott, este haza-
jöhetett. Hétfő reggel a rendelés első órája 
szintén jól tükrözi a helyzetet. A koronaví-
rustól lázas betegek sorát a hozzátartozók 
telefonálása szakítja meg. Ilyenkor már 
melléüt a szívem. A megrendült hozzátar-
tozók tájékoztatnak a hétvégén történtek-
ről: meghalt sikeres műtét után covidban, 
kórházba került, mert fulladt, intenzívre 
került, lélegeztetik. 

Elképesztő, mint művel az oltatlan em-
berrel a vírus. Az oltottak is betegek, de 
közel sem annyira, mint az oltatlanok.  
A városban ennyi covidos nem volt soha. 

koronaVírus

Egy háziorvos naplójából 3.0
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Keressen bennünket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 

A halottaink egyelőre az idősebbek közül 
kerülnek ki, bár elvesztettünk egy fiatalos, 
egészséges, sportos, egészségtudatos 61 
éves beteget is. Osztályon volt tüdőgyulla-
dással és hirtelen meghalt. A rossz hírrel a 
hozzátartozó jelentkezett, mert lelkükre kö-
tötték, hogy hívják fel a háziorvost. Megrázó 
a fertőzőbeteg regiszterből úgy kijelenteni 
valakit, hogy harminc évig a páciensem volt.

Négy ilyen szomorú eset volt a héten. 
Közülük egy beteg itthon halt meg. Sike-
res koszorúérműtét után a vírus áldozata 
lett. Jó pumpafunkcióval megérkezett, de 
valahol „benyalta” a vírust.   Ennél csak 
az a kínosabb, hogy az idős családtagja is 
elkapta a vírust. Következett a covidos ha-
lottszemle. A párját elvitték, de a vírus ott 
maradt. Alig hiszem, hogy ilyen kétségbe-
ejtő helyzetbe kerülhet valaki a városban 
világjárvány alatt. Egyedül volt a házában 
a betegséggel és a veszteség fájdalmával. 
Segítséget nem tudtunk küldeni a karantén 
miatt, és a fia is csak a kapuig mehetett.     

Ennyi súlyos esetem egyszerre nem volt 
még!

Hála az Istennek, van közte ígéretes is. 
Egy – a szívemhez közelálló betegem – a 
második oltás után egy nappal elkapta a 
vírust. Nagy kockázatú páciens, nem cso-
dálom, hogy tüdőgyulladása lett. Bemen-
tem hozzá, és megvizsgáltam, nem időzve 
sokáig. Óvatosságból beöltöztem, tartva 
minden szabályt. Beutaltam, mert oxigén-
hiánya lépett fel, napokig válságos volt az 
állapota, de túlélte a krízist, és már javul-
gat.  Biztosra mondom, hogy a Sinopharm 
kiváltotta immunválasz nélkül elvesztet-
tük volna. 

Igaz, hogy az oltás életet ment!
Az oltás felvételére biztatjuk és kérjük 

önöket, észérvekkel és érzelmi töltetű rá-
hatással! Nincs mire várnunk, a vírus itt 
van közöttünk. Az átoltottsággal a vírus 
előtt kell járnunk.

A coviddal kórházi osztályon kezelt, 
és onnan élve hazatért beteg történetéből 
tudjuk, hogy amíg ő is a levegőért és az 
életéért küzdött, addig a szomszéd ágyon 
fekvő harmincöt éves férfihoz a szintén 
covidos, egy emelettel feljebb fekvő édes-
anyját hozták le a fiához tolókocsiban el-
búcsúzni. Nem sokkal ezután a harmincöt 

éves férfi meghalt. Ennek a történetnek 
számtalan variációját hallottam, mind-
egyiknek gyászos vége volt. 

A vírus nem válogat, a fiatalok közt is 
szedi áldozatait.

Az oltásokkal kapcsolatban további biz-
tonsági intézkedés került bevezetésre. Vé-
dőoltás után 30 napon belül bekövetkezett 
elhalálozás esetén kötelező a boncolás.  A 
cél azon félreértések elkerülése, amikor a 
halálozást indokolatlanul a védőoltással 
kapcsolatba hozza a szóbeszéd. Megnyug-
tatónak tartom a rendelkezést. Az oltás 
következtében kialakuló esetleges szö-
vődményeket is bejelentjük, majd megtör-
ténik azok kivizsgálása. A körzetben eddig 
egy ilyen eset volt.

Tudom, hogy a koronavírus-járvány el-
sősorban az érintetteken, családjaikon és 
rajtunk, egészségügyi dolgozókon mély 
sebet ejt. A nagy esetszám miatt igazi kí-
vülálló már nincs.   Vannak, akik a saját 
bőrükön tapasztalják meg a fertőzés kínja-
it. Mi, egészségügyiek testközelből szem-
léljük a koronavírus-járvány pusztítását. 

Arra kérek mindenkit, hogy mér-
legelje a saját felelősségét a járvány 
megállításában, és mindannyiunk ér-
dekében tegyen félre minden oldalazó 
gondolatot, és regisztráljon az oltásra! 
Rövidesen felhívjuk, és oltjuk!

P.S.: Oltási idézet egy pácienstől: „Jöt-
tem, mert hívtatok! Mit kaptam? Mind-
egy!” Igazán bölcs, őszinte megnyilvá-
nulás.  Aki a testét és lelkét az orvosára 
bízza, annak ilyen egyszerű az oltás- kér-
dés. Köszönöm ezt a hozzáállást!

Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára

Gyerekorvosként és magánemberként is 
nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a 
vészterhes időszakban valóban mindenki 
vegye komolyan a vírust, és  igye-
kezzünk minden helyzetben betar-
tani a védekezési szabályokat!

Koronavírus? Higgyük el, hogy 
ez nem kitaláció! 

Már mindenkinek a családjában, 
az ismeretségi körében volt pozitív 
teszteredmény, vagy éppen beteg 
hozzátartozó, és bizony veszteség 
is. A személyes érintettségemből 
adódó tapasztalatom az, hogy a 
védőoltással enyhíteni lehet a Co-

vid-19 okozta megbetegedés tüneteit. 
Édesapám is elkapta a koronavírust, de 
meggyőződésem, hogy az enyhe tünetek-

kel átvészelt betegségének oka az volt, 
hogy előzőleg már megkapta a védőoltást. 
Bele sem merek gondolni, hogy mi lett 

volna akkor, ha nem oltott… Ta-
lán már nem élne.

Kérek mindenkit, vegye komo-
lyan a védekezés szabályait, és 
bízzunk az oltásokban! 

Aki még nem tette, regiszt-
ráljon, és kérje az oltást!

Csak így gyűrhetjük le a jár-
ványt, és így tudjuk visszakapni 
a régi életünket!

Vigyázzunk magunkra és 
egymásra!         Dr. Omacht Erika

gyerekorVos

Vegyük komolyan a vírust!
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„Most nem tudok veled játszani, nincs rá 
időm! Ne tötyörögj annyit! Vedd már fel a 
cipőd! Most azonnal tegyél rendet a szobád-
ban! Főznöm kell! Mosnom kell! Vasalnom 
kell! Takarítanom kell! Rendet kell raknom! 
A tesó pelenkáját kell kicserélnem!”

Szinte mindenki maximalista. Mert mu-
száj annak lenni…

Elvárások a munkahelyen, a gyerekek kö-
rül, a háztartásban, és nagyon fontos a férfi-
női kapcsolat és a baráti kapcsolatok fenn-
tartása is. És most még itt a COVID is…

Körülbelül így néz ki egy minden fron-
ton helytállni próbáló anya a nap végére, 
de van, aki már az elején is. Ami többek-
nek egyértelműen a nap eleje, addig sok 
anya gyakran azt sem tudja, hol van olyan-
kor, hogy milyen évet írunk, mi a neve, és 
fiú-e vagy lány…

Nehéz elengedni bizonyos dolgokat. 
Nehéz elfogadni, hogy várhat a mosás, a 
takarítás, hogy a gyerekkel töltött idő nem 
időpazarlás, hanem épp ellenkezőleg, ez 
az, ami fontos!!!  Persze nem csak ez!

Nem lenne szabad senkinek sem rosz-
szul éreznie magát, vagy lelkiismeret-fur-
dalással küzdeni azért, mert ha akad egy 
kis szabadideje, akkor nem a konyhában 
könnyezik a hagyma felett, vagy vasalja 
a család legkisebb ruhadarabját is, hanem 
elmegy kikapcsolódni. 

De a maximalista szülő sokszor érzi 
magát rosszul. Hol azért, mert éppen 
nem mos, hol azért mert éppen nem va-
sal, mert nem főz, mert nem porszívózik, 
mert feszülten szólt a gyerekhez, a férjé-
hez, és már megint nem jutott idő a ba-
rátaira. Mert az élete egy hatalmas tábla, 

egy periódusos rendszer, ahol többnyire a 
háztartással kapcsolatos dolgok szerepel-
nek. Hatékony szeretne lenni, és a gyere-
kekkel eltöltött idő nem tűnik annak.  Úgy 
érzi, ha csak ücsörög és tologatja az autót, 
vagy éppen babázik, akkor tulajdonkép-
pen semmit sem csinál. Pedig akkor teszi 
a legtöbbet. És nemcsak a gyerekeiért, a 
családért, de saját magáért is. Ha sikerül 
tudatosan kikapcsolni a konyhát, a fürdő-
szobát és a szennyest, akár csak fél órára 
is, már sokat tett ezért. Ha sikerül elfelej-
teni a porszívót, robotgépet, és helyette 
inkább elmegy kicsit a férjével vagy a ba-
rátaival kikapcsolódni, megint csak sokat 
tett MINDENKIÉRT a családban. 

Hisz rég tudjuk, ha az anya jól van, min-
denki jól van! És ez így van!

Vitéz Hajnalka védônô

Védônôi szolgálat

Nem jó, ha az anya maximalista

A november 11. óta tartó online oktatás 
tovább folytatódik március 8-tól már a 
7-8. évfolyamon is. A jelenléti oktatásra 
való visszatérés május 10. után várható. 
Az elmúlt, hosszúra nyúlt időszak min-
denki számára nagy fegyelmezettséget 
és komoly munkát igényelt, és jelentős 
lelki megterheléssel járt. Tanár és diák 
egyaránt várja már a járvány enyhülését, 
az élet megszokott rendjéhez való vissza-
térést.  

A szabályok betartása mellett rend-
szeresen sort kerítettünk a kiscsoportos 
konzultációkra, beszámolókra és vizsgák 
lebonyolítására is.  Ennek köszönhetően 
az előrehozott érettségi előfeltételeként 
megszabott osztályozó záróvizsgákat is 
sikerült megtartani, több tantárgyból is. 
Informatikából 37, angol nyelvből 21, 
német nyelvből 19 tanuló vizsgázott sike-
resen, akik így korábban megszerezhetik 
ezekből a tárgyakból az érettségit.

Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is 
csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek.  
Szóbelit azoknak kell tenniük, akik emelt 
szinten nyelvvizsgát is akarnak szerezni 
az adott idegen nyelvből, továbbá akik-
nek felmentése van az írásbeli vizsgák 

alól, valamint akiknek az írásbeli eredmé-
nye nem éri el a minimális szintet.

Az írásbelik a hagyományos időpontban, 
május 3-tól kezdődnek. Az idén 54 végzős 
tanuló vizsgázik, és 77 alsóbb évfolyamos 
tanuló tesz előrehozott érettségi vizsgát.

Ha a járványhelyzet lehetővé teszi a 
jelenléti oktatást, akkor májusban – a ha-
gyományainknak megfelelően – megtart-
juk a királyválasztást is.

A végzős évfolyamok ballagása, búcsú-
zása az iskolától várhatóan június 19-én, 
17 órakor megtartható lesz.   Prantner Béla

Miért szeretek a Bátaszéki  
II. Géza gimnáziumba járni? 
Hetedik osztályos tanulólak gondola tait, 
véleményét, és önkritikáját olvashatják

• Nekem nagyon tettszik a gimázium, a 
tanárok hozzáállása, hogyha szólunk egy 
tanárnak, hogy nem értjük, akkor elma-
gyarázza

• Az új környezet, tanárok, az osztály-
közösség megtanított még jobban alkal-
mazkodni, empatikusnak lenni a többiek-
kel, hisz nap mint nap több mint harminc 
ember vesz körül
• A tanítás minden szempontból kielégíti 
az igényeimet
• Ebben a félévben mindig boldogan jöt-
tem be a gimibe
• Tetszik, hogy szünetben bármit lehet 
csinálni, van pingpong asztal és csocsó is
• Szeretem ezt a családias hangulatot
• Nagyon tetszik a német nyelv, csak ki-
csit több szorgalom kellene hozzá
• Nem örülök annak, hogy órákon pár em-
ber rossz…, beleértve engem is
• Az osztály lehetne halkabb órákon
• Büszke vagyok arra, hogy én itt tanul-
hatok
• Nagyon örülnék neki, ha lenne osztály-
kirándulás, akár csak egy napra vagy 
többre elmennénk valahova

géza-híradó

Várjuk a megszokott tanítási rendet
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A felhôk lassan elvonulnak 
A járvány miatt félelemmel és szomorú-
sággal telt időszakban reménykeltő hírrel 
örvendeztette meg a híveket, elsősorban 
bennünket, magyarokat Ferenc pápa. Már-
cius elején elfogadta a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar meghívását, a tavalyról idén 
szeptemberre áthelyezett 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus (NEK) záró-
miséjére Budapestre utazik. Az esemény-
nek különös jelentősége van most, a NEK 
zárómiséjén legtöbbször csak legátust 
küld a pápa, személyesen utoljára II. János 
Pál vett részt ilyen eseményen 2000-ben. 
A Szentatya bejelentésének különös üze-
nete, hogy a felhők lassan elvonulnak és 

lássuk meg a reményt! Érezzük át, hogy az 
isteni Gondviselés nem hagy magunkra!

Szent József ünnepe
Egyházunk március 19-én ünnepli Szent 
Józsefet, aki nem volt előkelő, nem tett 
csodákat vagy rendkívülit. Egyszerű ács-
ként biztosította családja megélhetését. 
Máté evangélista egyetlen jelzője: „igaz 
ember” volt. Ennek jelentése az a feltétlen 
bizalom és engedelmesség, mellyel József 
egész életében volt az Isten iránt. 1870. 
december 8-án nyilvánította IX. Piusz 
pápa a Katolikus Egyház védőszentjévé 
Szent Józsefet. Ennek 150. évfordulóján 
tavaly decemberben meghirdette Ferenc 
pápa a Szent József-évet 2021. december 
8-ig. József példája kapcsán feltehetjük 
magunknak a kérdéseket: 

• Mennyire jellemző saját Isten-kapcso-
latomra a bizalom? 

• Felismerem, megteszem a rám bízott 
feladatokat? Vagy elmenekülök előlük? 

• Kikért tartozom elsősorban felelősség-
gel? Milyen példát mutatok nekik életem-
mel?

A Szent József-év keretében május else-
jén, szombaton este, 6 órakor a családfők 
köszöntésére várja az atya az édesapákat. 
Másnap, vasárnap délelőtt a 10 órai misén 
az édesanyákat köszöntik a hitoktatók se-
gítségével.

Krisztus világossága
„Krisztus világossága!” – hangzik a hús-
véti vigílián, miközben a tűzszentelés után 

meggyújtott, a feltámadt Krisztust jelké-
pező húsvéti gyertyával bevonul a pap a 
sötét templomba. László püspök a nagy-
heti krizmaszentelő misén kérte paptársait: 
menjenek, legyenek világító gyertyák a kö-
rülöttünk lévő sötétségben. A papnak kell 
lennie Krisztus világosságának… Nagyon 
sötét mai világunk, a valódi sötétség sokkal 
keményebb, sokkal nehezebb az esti sötét-
ségnél. A bezárt templomok, bezárt szívek 
sok-sok sötétsége elindul a családok, kö-
zösségek, fiatalok, gyermekek felé

„Krisztus világossága” ahogy a temp-
lomban legyőzi a sötétséget, úgy kell ezzel 
a fénnyel, ezzel a reménnyel élni és gaz-
dagítani – mondja püspök atya, de gon-
dolatait minden hívő magáénak érezheti. 
Mindannyiunk szívéből, hitéből a velünk 
leülő emberek szívében a hitnek, Krisztus 
világosságának fénye, öröme gyulladhas-
son fel. Készület, ráhangolódás ideje van, 
de ezek nélkül nincs verseny, nincs vizs-
ga, nincs győzelem, ennek léte fontosabb, 
mint, ami majd következik, akkor már 
csak jelen kell lenni, bele kell állni. Segít-
sük azokat, akik érzékenyek Krisztus sza-
vára, és segítsük őket, hogy odahallgassa-
nak az Úrra, bátor, jó szívvel megtegyék 
az ő akaratát. A mi húsvéti gyertyánk az 
idén kialudt, majd az egyre sötétülő temp-
lomban az áram is elment… 

És valóban: egy fényforrás kialudt Báta-
szék életében húsvét harmadik vasárnap-
ját követően… János atya, mindannyiunk 
Tiszije, aki a fényt hozta évtizedeken ke-
resztül templomunkba, a „lelki kenyeret az 

római katolikus egyház

A BorsodChem Zrt. Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai és 
Környezetvédelmi (EBK) Főosztálya rajzpályázatot hirdetett 
óvodás és 1-8. osztályos gyermekek körében.

A pályázók kétféle lehetőségből választhattak:
1. az egészségvédelem, biztonságtechnika és környezetvédelem 

témákhoz kapcsolódó képalakítás, és
2. ugyanebben a témában EBK kabalafigura tervezése, amely-

ben a már meglévő logót is meg kellett jeleníteni.
A pályázók az egyik témát is kiválaszthatták, de mindkét témá-

ban is küldhettek egy-egy alkotást. A munkák digitálisan lettek 
továbbítva.

A zsűri mindkét kategóriában három díjazottat emelt ki.
A több mint 700 beadott pályamű közül a képalakításával III. 

helyezést ért el Simon Réka (8.b), kabalafigura tervével I. he-
lyezett lett Aradi Lázár Sebestyén 4.a osztályos tanulónk.      BE

dorottyás hírek

Országos rajzpályázat

Aradi Lázár Sebestyén (4.a)

Simon Réka (8.b)
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Zálog – mennybemenetel és 
pünkösd ünnepéhez 

„Amikor együtt volt velük, megparan-
csolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsá-
lemből, hanem várjátok meg az Atya 
ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy 
János vízzel keresztelt, ti pedig nemsoká-
ra Szentlélekkel kereszteltettek meg. … 
Miután ezt mondta, szemük láttára fele-
meltetett, és felhő takarta el őt a szemük 
elől.” (Apostolok Cselekedetei 1,4-5.9) – 
A feltámadott emberi testében az Úr Jézus 
felment a mennybe feltámadása utáni 40. 
napon. Tíz napra rá, pünkösdkor kitöl-
ti a Szentlelket, akit az Atya megígért az 
övéire. Ez az 50. nap. – Úgy tekintsünk 
minderre, mint amikor házasságkötéskor 
gyűrűt adunk egymásnak. A feleségemnek 
adtam egy gyűrűt, és ő is nekem. A gyűrű 
emlékeztet, hogy egymáshoz tartozunk. 
Ha távol is vagyunk, egymáshoz tarto-
zunk. Nemcsak egymásnak szól, hanem 
a többieknek is. Le vagyok foglalva. Igen 
a feleségemnek, mindenki másnak nem. – 
Ez a zálog. A két fél egymásnak ad valamit 
annak jelélül, hogy egymáshoz tartozik, 
nem engedik el egymást. Az Úr Jézus fel-
vitte a mi emberi testünket a mennybe az 
Atya Isten dicsősége elé. Majd a pünkösd 
napján az Ő Lelkét küldte el mihozzánk. 
Van valami tőlünk az Istennél, és van Va-
laki Istentől nálunk a találkozásig. Várjuk 
az Úr visszajövetelét, és hogy helyreállít 
mindent, és betölti ígéretét: „Atyám, azt 
akarom, hogy akiket nekem adtál, azok 
is ott legyenek velem, ahol én vagyok, 
hogy lássák az én dicsőségemet” (János 
17,24)! Áldott pünkösd ünnepét!

Napi rendszerességgel itt is olvashat-
ja A REFORMÁTUS BIBLIAOLVASÓ 
KALAUZ újszövetségi igéit egy-egy Kál-
vin magyarázattal egy kiemelt igevershez 

kapcsolódóan: www.facebook.com/bibol-
ka.kalvinnal/

Nyári táborainkról
Ha a járványügyi intézkedések nem befo-
lyásolják, akkor ezekben az időpontokban 
tartjuk táborainkat.

KERETTÖRTÉNETE a táborainknak 
idén A PÁL UTCAI FIÚK.

- 2021. június 20-25. Bárányképző Nap-
közis Tábor 1. (9-12 év; segítők 7. osztály-
tól) Alsónyéken a volt népiskolában és az 
udvarán. 

- 2021. június 27 – július 2. Báránykép-
ző Napközis Tábor 2. (4-8 év; segítők 4. 
osztálytól) Alsónyéken a volt népiskolá-
ban 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 Tá-
bor Mórágyon a volt Református Parókián.

JELENTKEZÉS Az sms és átutalás 
együttes megtörténtével SMS-ben: 06/30-

678-3420 és BANKI ÁTUTALÁSSAL a 
Bátaszéki Református Missziói Egyház-
község 71800288-10000575 számlájára; 
Közlemény mind az SMS-nél, mind a 
banki utalásnál ezekkel az információk-
kal: jelentkező(k) neve(i) 1. és/vagy 2. hét

A Bárányképző Napközis Táborok díjai 
május 21-ig a résztvevőknek 10.000,-Ft/
fő ÷ segítőknek 5000,-Ft/fő (Az utána in-
dított utalások esetén 12.000,- és 7000,-)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK www.fa-
cebook.com/baranykepzo/ – Ha esetlege-
sen más időpontban lenne a tábor, akkor 
telefonon egyeztetünk a jelentkezőkkel a 
küldött SMS-ben látható számon. Ha az 
új időpont nem jó a jelentkezőnek, ak-
kor visszautaljuk a részvételi díjat. – A 
cserkész és zenei tábor jelentkezéséről itt 
adunk információt: www.facebook.com/
groups/cserkesz.ab.ref/ és https://www.
facebook.com/groups/offon.ab.ref

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

református egyház

éhező szíveknek”, a meghitt pillanatot, és el-
csendesedést egy tábornyi zsivajgó kisgye-
reknek – örökre elment. Földi útja itt véget 
ért. Az égit kísérjék Reményik Sándor sorai:

Mindennapi kenyér
Amit én álmodom:
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege, 
Amit én álmodom: 
Egy nép szájában betevő falat. 
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, 
Lelki kenyér az éhező szíveknek, 
Asztaláldás mindenki asztalán.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, 

Nem cifraság a szűrön, 
Nem sujtás a magyarkán, 
Nem hívságos ünnepi lobogó 
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, 
Nem pompázom, de szükséges vagyok.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, 
Ha tollat fogok: kenyeret szelek. 
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után, 
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú, 
Lehet magára hiú a kenyér? 
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. 
Kellek: ezt megérteni egyszerű, 
És – nincs tovább.

Az álmom néha kemény, keserű, 
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér, 
De benne van az újrakezdés magja, 
De benne van a harchoz új erő, - 
De benne van az élet.

(Források: https://www.iec2020.hu/ és 
https://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchivum/4352-

szent-jozsef-tanit-minket-is)

Támogatásukat megköszönjük!
Magyar Katolikus 

Egyház technikai száma: 0011



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

14 2021. május 1.

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

U9 Nyuszi kupa
Március végén került sor a következő 
fordulóra a Nyuszi Kupában.

Bátaszéki Oroszlánok-KSC Babits 
Lurkók 25-30 (4-6, 8-9, 2-7, 11-8) 

Dobott pontok: Burger : 1, Parti: 1, 
Braun: 2, Hegyesi D.: 2, Molnár: 3, 
Hegyesi J:  6, Matejcsek: 10,  Farkas -, 
Laki -, Mészáros -, Loska- 

Atomerőmű SE-Bátaszéki Orosz-
lánok 57-29 (21-6, 10-10, 12-4, 14-5) 

Dobott pontok: Braun: 1, Laki: 1, 
Burger: 2, Farkas: 1, Parti:2, Molnár: 4, 
Hegyesi J: 9, Matejcsek: 9, Mészaros -, 
Loska -, Hegyesi D. – 

A Babits Lurkók elleni meccsen kö-
zel voltunk ahhoz, hogy győztes csa-
patkent jöjjünk le a pályáról, de az utol-
só percben az ellenfelünk kihasználta a 
rossz passzainkat. Az Oroszlánok végig 
kitartóan küzdöttek, hajtottak. A véde-
kezésben rengeteget fejlődtek, amit a 
szoros eredmény is mutat. A következő 
edzéseken a labdaátadásokat gyakorol-
juk, hogy minél kevesebb eladott lab-
dánk legyen a legközelebbi fordulóban. 

A második mérkőzésen paksi ellen-
felünk erősebbnek bizonyult, de nem 
ijedtünk meg tőlük, jó védekezéssel sok 
pontot küszöböltünk ki egy ügyes csa-
pat ellen. Sorozatban több alapvonali 
bedobásukat sikerült védeni, és ebből 
labdát szerezve tudtunk kosarat dobni. 
Győzelmet nem sikerült szereznünk, de 
nem csüggedünk, dolgozunk tovább, és 
kitartó munkával erősebbek leszünk az 
ellenfeleinknél. Nagyon ügyesek vol-
tak a bátaszékiek, folyamatosan fejlőd-
nek, és egyre jobb helyzetfelismeréseik 
vannak a játék során. Gratulálunk az 
ellenfeleinknek! 

A szülőknek köszönjük a segítséget, 
többek között az utazásban és a videó-
felvétel készítésében is. 

A következő fordulóra május 2-án 
kerül sor, a szekszárdi sportcsarnok-
ban.

U12
U12-es csapatunk még húsvét előtt ját-
szotta a bajnoki fordulóját Kunszent-
miklóson. Nagyon izgalmas forduló 
volt, a csapatok közel azonos tudással, 
edzéslehetőséggel, szakmai háttérrel 
rendelkeznek. Cegléd csapatával most 
először játszottunk, így az első negyed-

ben meg voltunk illetődve, de utána át-
vettük a vezetést, amit meg is tudtunk 
tartani.  A mérkőzésen Hegyesi Jázmint 
és Folland Ábelt emelném ki, akik az 
eddiginél bátrabban és ügyesen játszot-
tak!

Bàtaszék SE-Cekk Gerje 58-43 
(10-14, 18-9, 14-11, 16-9)

Heberling 16, Pomsár 12, Hegyesi 
9, Szabó 8, Folland 5, Matejcsek M. 2, 
Molnár 2, Diószegi 2, Matejcsek V. 1, 
Péter 1, Fülöp, Verhás 

A második mérkőzést a helyi csapat-
tal játszottuk. A bajnokságban többször 
összekerültünk, és többnyire győztesen 
tudtunk lejönni a pályáról. Sajnos az 
első mérkőzésen Szabó Barnabás ujj-
sérülést szenvedett. Gyors ellátása után 
vállalta a játékot, de sajnos a pontjai 
hiányoztak a csapatnak. Szinte végig 
vezettük a mérkőzést, majd az utolsó 
negyedben elfáradtunk.  Most a végjá-
ték nem nekünk kedvezett. 3 perccel a 
vége előtt 57-57 volt.  Innen hajrázott 
az ellenfél, és beállította a végered-
ményt.  Gratulálunk a Miklósi Kékró-
kák csapatának!

Bàtaszék SE-Miklósi Kékrókàk 
57-66 (21-14,13-18, 13-10,10-24) 

Heberling 17, Matejcsek M. 10, Pé-
ter 8, Molnár 6, Folland 4, Pomsár 4, 
Hegyesi 3, Verhás 3, Szabó 2, Fülöp -, 
Diószegi -, Matejcsek – 

Mivel a két ellenfél egymás elleni 
küzdelme alapján körbeverés történt 
(Miklósi Kékrókák- Cekk Gerje 51-
61), így az utolsó bajnoki fordulót egy 
csoporttal feljebb, a B csoportban Báta-
széken játszhatjuk április 24-én, Baja, 
illetve Kiskunfélegyháza csapata ellen.

Köszönetnyilvánítás
A Kosárlabda Szakosztály edzői kö-
szönetüket fejezik ki a Labdarúgó 
Szakosztály felé, akik az egész sze-
zonban segítették az utaztatásunkat a 
kisbuszukkal a nehéz anyagi helyze-
tünkben.

Ezen kívül szeretnénk köszönetet 
mondani a MVH Force Zrt.-nek, azon 
belül is Hegedűs Istvánnak a szakosz-
tályunknak adott jelentős TAO támoga-
tásért.

www.mvhforce.hu

kosár Kukurikú
Te látod a kakast a képen? Ha igen karikázd be, 
hogy mindenki láthassa.

Találós kérdések
Elég ügyes vagy, hogy kitaláld ezt a hat találós 
kérdést? Sok sikert!

1. Télen fázik, mégis levetkőzik. Nyáron mele-
ge van, mégis felöltözik. Mi az?

2. Éjjel, nappal hálót sző, és azon át fel-le jő. Mi az?
3. Lába nincs, mégis sebesen fut. Mi az?
4. Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája. 

Mi az?
5. Orra van, de nem szagol, nyelve is van, de 

nem beszél. Mi az?
6. 32 fehér ló egy piros dombon abrakolnak, dob-

rokolnak majd rajtuk a béklyó. Mi az?

A dinoszaurusz  
útvesztôje

A kis dinoszaurusz találkozni szeretne barátjá-
val. Segíts neki megtalálni a helyes utat az út-
vesztőben.

(1. fa, 2. pók, 3. szél, 4. tücsök, 5. cipő, 6. fogak)
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HIDROGÉN
FÉNYÉRZÉ-

KENY BEREN-
DEZÉS
DESZKA

A KÉRDÉS
ELSŐ RÉSZE

DÉL-AMERI-
KAI TÓ

TÖRVÉNY
JOULE
OROSZ

URALKODÓI
CÍM

FILMSTÚDI-
ÓJÁRÓL

IS ISMERT
FEJÉR ME-

GYEI KÖZSÉG

KONZERVÁL
EMELET,
RÖVIDEN
LÁSD OTT,
RÖVIDEN

EZEN A
NAPON

NEM OLYAN
RÓMAI 1000
NÉMET MO-
TORKERÉK-
PÁR-MÁRKA

KÁLIUM
VEGYJELE
AUSZTRÁL
ÉNEKESNŐ,
DALSZERZŐ

ERSZÉNYES
MEDVE

A KÉRDÉS
MÁSODIK

RÉSZE
HÁT

PERSZE!
D

KELETI FÖLD-
RÉSSZEL KAP-

CSOLATOS
BAJNOKOK

LIGÁJA
NAGY HÜLLŐ
SAINT, RÖV.
KÖSZÖNÉS

STABIL
KEZDÉS!

A RÜGY
SZÉLEI!

SZÁRÍTOTT

ALKOTMÁNY-
BÍRÓSÁGI

HATÁROZAT

NITROGÉN

COLUMBO
MEGFORMÁ-
LÓJA (PETER)

KIEJTETT
BETŰ

FÖLDTERÜ-
LET, MELYET
MÁS ÁLLAM
VESZ KÖRÜL
ÖLFA SZÉLEI!

EZÜST
VEGYJELE

KELTA ERE-
DETŰ, RITKA

NŐI NÉV
ÉSZAK

KUKORI-
CÁNAK
IS VAN

CIRIPELŐ
ROVAR

NEM SZOROS
BECÉZETT

TERÉZ

FENN
HORDJA AZ

ORRÁT

SZÉLE
EGYESÜLT
NEMZETEK

SZERVEZETE
FOLYADÉK

KÖR
KÖZEPE!

A TÁVOLI
MÚLTBAN

A TISZA RO-
MÁNIAI MEL-
LÉKFOLYÓJA
EMELETTEL

BŐVÍT
FOSZTÓ-
KÉPZŐ

A PINCÉBE
RÓMAI 50-ES

DOBRÁDY
ÁKOS ZENE-
KARA VOLT

LÁBBAL
ELTIPOR

ELFOGULT-
SÁG

DARABÁR
IZRAEL
NYELVE

MAGUNK

INFORMÁCIÓ
EGYSÉGE

TÖRÖK
GÉPKOCSIK

JELZÉSE

TILTÓSZÓ

EZERSZERES
ELŐTAG

ESZKÁBÁL
KATALIN,
BECÉZVE
KÁLIUM

VEGYJELE

ÜLEDÉK KIPLING
KÍGYÓJA

MÁRIA
BECÉZVE

HARCTÉRI
ARCVONAL

LUDOLF-
FÉLE
SZÁM

CSODÁLKOZÓ
HANG

HOZZÁÉR

KEMÉNY
FAFÉLE

ÁZSIAI
TÓ

BÍRÁL

HUMOROS
MONDÁS

A VOLT IGE
RÉGI ALAKJA

ÖMLIK
DÉL-AFRIKAI
AUTÓJELZÉS

LÁP

ZALA-
EGERSZEG

VÁROSRÉSZE

ROGY,
A VÉGEIN!

MOTORT
OLAJOZ

IMPORT
OLAJ!

RÉSZEBN
KIÍR!

KÉRDŐSZÓ

MÉRTÉK-
EGYSÉG-

RENDSZER
?

... DELON,
FRANCIA
SZÍNÉSZ

NÉVELŐ

ELOROZ

RÉGIMÓDI

HARMADIK
SZEMÉLY

TEREPJÁRÓ
MÁRKA O ISKOLAI

BEÍRÁS

rejtVény

Előző havi helyes megfejtésünk: A Bátaszéki Molyhos Tölgy „Az év európai fája”. Márciusi nyertesünk: Horváthné Szekeres 
Gabriella (Bátaszék, Patak u.), akinek gratulálunk! Nyereményét – a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. jóvoltából – személye-
sen veheti át a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 
Figyelem! Az májusi játékunkban a megfejtés egy kérdés, kérjük, az arra adott helyes választ küldjék el nekünk!
Beküldési határidő: 2021. május 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



2021. május 1.

BáTASZéKI KLíMAôR
Mosogatás mûanyag nélkül 

A takarítás fontos eleme a környezettudatos háztartásnak. Ebbe beletartozik a konyha is, azon belül 
pedig a mosogatás, ahol a környezetbarát tisztítószerek mellett a mosogatószivacsok használatára 
is nagy hangsúlyt kell fektetni. A hagyományos „sárga mosogatószivacs” ugyanis műanyagból ké-
szül, így korántsem klímatudatos, főleg, ha azt minimum heti kétszer cseréljük. 
Ám nem csak hulladékként károsak a mosogatószivacsok. Mivel gyakran kőolajból, fehértőből 
szulfátokból és egyéb vegyszerekből készülnek, mosogatás közben forró víz és súrolás hatására 
ezek kioldódnak, és ha nem megfelelően öblítjük le eszközeinket, akkor ezeket az anyagokat a 
szervezetünkbe juttathatjuk, ami veszélyes lehet az egészségre.

Mivel lehet a hagyományos szivacsot helyettesíteni?
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Mérei István 1941
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Gerencsér Jánosné  
    Szecsei Julianna 1947
Rónai Ferenc  1964
Bedő Józsefné Gaál Klára 1949
Szeremlei János 1950
Klein Józsefné Baranya Csilla  1938

BÁTASZéK VÁROS ÖNKORMÁNyZATÁNAK LApJA • Megjelenik 2600 példány-
ban. • Felelős szerkesztő: Ócsai Krisztina • Kiadja: BátaszéKért MarKeting nonprofit 
Kft. • Felelős kiadó: csötönyi LászLÓ a Kft. igazgatÓja. • A szerkesztőség címe: 7140 
Bátaszék, Szent István tér 7. • Telefon: +36 74 493 690, +36 30 701 2638. • E-mail: cikador@
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GyáSZHírEK

SZülETéSEK

Sárközi Naren Enrikó 03.17.
Szabó Kármen 03.25.

Kádár Benett 03.30.
Dömötör Donát 04.06.
Kiss Péter 04.10.  

Tatár Tamás (Bátaszék) – Rokolya Szabina (Bátaszék)
Diriczi Lajos (Bátaszék) – Kis Beáta (Bátaszék)

Köteles Zoltán (Öcsény) – Biczi Andrea (Bátaszék)

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

HIRDETéS

professzionális fotó és Videószolgáltatás 

Hívjon bizalommal! 20/404-7570
Weboldalam:  www.renjoe.com

• luffa szivacs
• kókuszrostból készült szivacs

• kenderből készült szivacs
• fából, növényi sörtékkel készült mosogatókefe/marokkefe (Forrás: https://hvg.hu/.../20201102_Nem_csak_a_kornyezetnek_de...

https://derjuice.hu/.../15-pofonegyszeru-kornyezettudatos...)


