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Önkormányzati hírek

Bátaszéki rendôrôrs

A járványügyi szabályok figyelembe vé-
tele mellett május 8-án tartottunk a sze-
métgyűjtési akciót Bátaszéken. A telepü-
lés utcáinak egy részét és a bekötőutakat 
is felosztottuk az egyesületek között, 
hogy megpróbáljuk egy kicsit megtisztí-
tani, felfrissíteni városunk közterületeit. 
A gyülekezésre vonatkozó korlátozások 
miatt ebben az évben nem hirdettük meg 
szélesebb körben a programot, de bízunk 
benne, hogy 2022-ben újra az egész vá-
rost megmozgató program lehet a „nagy-
takarítás”.

A pénteki egész napos esőzést követő-
en a szombat verőfénnyel köszöntött az 
egyesületi aktivistákra. A helyszínekre ki-
szállás, a zsákok, kesztyűk, vödrök, vala-
mint a muníció (ásványvíz és müzliszelet) 
kiosztása után elkezdődött a munka, ame-
lyik nem volt eredménytelen. A délelőtt 

folyamán a résztvevők – közöttük a város 
polgármestere, dr. Bozsolik Róbert – két 
konténernyi hulladékot gyűjtöttek össze.

Köszönet az egyesületeinknek, akik ösz-
szesen 120 fővel vettek részt a programon!

Bátaszéki Pedagógus Kórus, Bátaszé-
ki Felvidék Néptánc Egyesület, Német 
Nemzetiségi Egyesület és a Heimat Né-
met Nemzetiségi Tánccsoport, Báta-
széki Székelyek Baráti Köre, Napsugár 
Nyugdíjas Egylet, Bátaszéki Nyugdí-
jas Egyesület, Bátaszék Város Polgárőr 
Egyesülete, Bátaszéki Nagycsaládosok 
Egyesülete, Cikádor Főnix Egyesület, 
Bátaszéki Horgász Egyesület és a Bá-
taszéki Sport Egyesület, akik két lelkes 
csapattal jelentek meg.

A Bát-Kom 2004. Kft. dolgozóinak kü-
lön köszönjük a közreműködést és a segít-
séget!                                               BMNKft.

Tavaszi várostakarítás

Május 13-án dr. Bozsolik Róbert polgár-
mester fogadta a Bátaszéki Rendőrőrs 
leköszönő és az új, hivatalba lépő őrspa-
rancsnokát dr. Marcsek Sándor szekszárdi 
kapitányságvezető kíséretében.

Dr. Vass János őrnagy 23 évi szolgálat 
után távozik a bátaszéki rendőrőrs élé-
ről. Az 1998-tól 2021 tavaszáig váro-
sunkat szolgáló rend őre meghatódva 
köszönt el a bátaszéki rendőrőrsi mun-
kájától, hogy Tolnán folytassa karrier-
jét rendészeti alosztályvezetőként.

Az elmúlt több mint két évtizedben 
számos feladattal és nehézséggel kel-
lett megküzdenie, de mindig a legjobb 
tudása szerint igyekezett ellátni a fel-
adatait. Nyugodt szívvel adja át az ál-
tala vezetett őrsöt, mert egy jó, összetartó, 
dolgozni szerető és akaró csapatot hagy 
hátra. A munkatársaival együtt töltött idő-
re jó szívvel gondol, akiknek további sok 
sikert kíván. A hosszú szolgálati idő alatt 
a jó kollégák mellett barátságokat is szer-
zett, amelyekből profitálhatott, és abból 
sikert kovácsolhatott.

Bátaszék Város Önkormányzatával és 
vezetőivel folyamatos és kiváló kapcso-
latot ápolt, ennek köszönhetően a város 

a bűnözés szempontjából csendes telepü-
lésnek számít. A Bátaszéki Polgárőr Egye-
sülettel végzett közös munka is nagyban 
segítette a jó közbiztonság meglétét. Az 
intézményekkel, egyesületekkel és a la-
kossággal való partneri és támogatói vi-

szonyt igyekezett mindig ápolni, és elő-
térbe helyezni, hogy időben – a társaival 
együtt – ott lehessen, ha baj van.

Dr. Vass János munkája elismeréseként 
emlékplakettet vehetett át a település pol-
gármesterétől, dr. Bozsolik Róberttől.

A fájó szívvel leköszönő őrnagynak a 
további munkájához nagyon sok sikert kí-
vánunk ezúton is!

Az új őrsparancsnok, Zádori László 24 
évet szolgált Szekszárdon, 11 éve vezette 

a Közrend. O. KMB Alosztályát. Az őr-
nagy a saját bevallása szerint ismeretlen 
vizekre evez, de mindenképpen pozitív 
érzésekkel kezd a munkához. Folytat-
ja azt az utat, amit az elődje nagyon jól 
kiépített. Arra törekszik, hogy hasonló-

an jó kapcsolatot alakítson ki a bá-
taszékiekkel, ahogyan nagyra tartott 
elődje is tette. Az őrsparancsnokság 
vezetése új kihívásokat jelent szá-
mára, amitől azt reméli, hogy lendü-
letet ad a parancsnokság életébe. Az 
elmúlt két hét tapasztalatai alapján 
nagyon jó csapatot örökölt meg, így 
biztos abban, hogy a munkája haté-
kony lesz. Fontosnak tartja, hogy a 
polgárőrséggel folytatódjon a szoros 

együttműködés, és ennek érdekében már 
egyeztetéseket is folytattak Farkas And-
rás polgárőrparancsnokkal.

Dr. Bozsolik Róbert polgármester arról 
biztosította az új őrsparancsnokot, hogy 
ahogyan eddig is, ezentúl is az önkor-
mányzat minden segítséget megad ahhoz, 
hogy Bátaszék a jövőben is élhető, csen-
des és biztonságos legyen.

Sok sikert kívánunk Zádori Lászlónak 
az új feladatok ellátásához!                       ok

ôrsparancsnokváltás

Oltási jelentés
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Bátaszékért

Május 15-én tartottuk a harmadik Báta-
széki Közösségi Futást, amelyiknek a rajt- 
és célhelyszíne most is a Szeleshát Borbir-
tok lajvéri épülete, illetve annak az udvara 
volt. Az időjárás is a kegyeibe fogadta a 
rendezvényt, a napsütés a nevezők és kí-
sérők jókedvét is előcsalogatta.

A helyszínen 20 kerékpáros (új lehetőség 
volt a bringázás) és 56 futó nevezett, és déle-
lőtt 10 órától elstartolt a menet. Rendhagyó 
módon választhattak a futók, hogy terepen 
vagy betonúton szeretnék teljesíteni a Sze-
leshát–Molyhos Tölgy–Szeleshát útvonalat, 
akik a domboldalt választották, azok köves-
di kitérővel csinálták meg a távot. 

A Molyhos Tölgynél frissítőpont várta 
az Orbán-hegyre felérőket, a Szeleshátnál 
pedig fröccsel, zsíros kenyérrel és süte-
ménnyel kínálták a résztvevőket, akik a 
célállomáson elismerő oklevélben része-
sültek, és Czencz Péter jóvoltából érmet is 
a nyakukba akaszthattak.

Szintén rendhagyó módon jelképes 1000 
Ft-os nevezési díjat szedtünk a jelentke-
zőktől, így összegyűlt 91 500 Ft (volt, aki 
többet adott), amelyet az Esőmanók Tolna 
Megyei Autistákért Egyesületnek aján-
lottunk fel. Külön öröm volt számunkra, 
hogy Bátaszék polgármestere, dr. Bozso-
lik Róbert kiegészítette ezt az összeget, 

így 100 000 Ft adományt tudtunk utalni az 
Esőmanóknak.

Külön köszönjük Bátaszék Város Pol-
gárőr Egyesületének a helyszínbiztosítást 
és a forgalomirányítást, és mindazoknak a 
segítségét, akik hozzájárultak a program 
sikerességéhez! Ősszel folyt. köv.  BMNKft.

A Német Ház épül, szépül 
A Bátaszéki Német Ház tovább épül, szépül. 
Zászlótartó került fel a homlokzatára – Nagy 
Győző jóvoltából –, melynek szomorú apro-
pója tagtársunk, Herendi János halála. 

János tiszi sváb családba született, büsz-
kén vállalta is származását, egyesületünk 
aktív tagja volt, nem múlt el rendezvény az 
ő részvétele nélkül. Jó szóval, tanáccsal is 
ellátta a vezetőséget. A bátaszéki németek 
is kiálltak mellette, amikor arra volt szük-
ség hosszú szolgálata alatt, melyet szinte 
egyedülálló módon tölthetett el települé-
sünkön. Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

A Német Ház tornatermének tetőzete ro-
mos állapotban volt, söpörni lehetett róla a 
cserepet. Lelkes csapat gyűlt össze egy hét-
végén a rendbetételére, mely azért is vált 
sürgetővé a beázáson túl, mert ebben a he-

lyiségben tároljuk majd a főépület felújítása 
alatt a BMI-s pályázaton nyert, illetve azóta 
az egyesület számára felajánlott bútorokat. 
Az udvar tavaszi nagytakarítása is megtör-
tént ezen a napon. Köszönet itt is a segítő 
kezekért! A további munkálatok folyamán 
is szükség lesz segítségre, a vezetőség várja 
a felajánlásokat a tagság részéről. Ha csak 
egy-egy alkalommal szánja is valaki idejét 
a közre, máris sokat tett érte.

Badeseck
Végre rendeződik a felemás helységnév-
táblák ügye. A Magyar Közút cseréli te-
lepülésünk helységnévtábláit. Most végre 
rendezni tudjuk a német nyelvű táblákat is, 
minden bevezető úton a Badeseck felirat 
is helyesen szerepel. Ezúton is köszönjük 
minden közreműködő segítségét!

Tavaszi nagytakarítás
A tavaszi nagytakarítás országos akci-
ójába településünk felhívására a helyi 
németség is bekapcsolódott, zömmel az 
ifjúság, a Heimat Tánccsoport maroknyi 
csapatának jóvoltából. A kisebb túrának 
beillő távot zömmel a városon kívül 
tettük meg tetemes mennyiségű szemetet 
összegyűjtve. Sajnos, bőven volt mit!

Trachttag
Április utolsó péntekje hagyományosan a 
Trachttag. A járványhelyzet, mint minden 
rendezvényt, ezt is kicsit félreállítja. Az 
idei évben mégis nagyszerű program része-
sei lehettünk: az óvoda Német Nemzetiségi 
Munkaközösségének meghívására meg-
nézhettük az óvodások műsorát – termé-
szetesen Trachtban! Bemutató a viseletről, 
mondókák, dalok, körjátékok, és egy szép 
kiállítás az óvoda aulájában – igazán méltó 
megemlékezés őseinkről. A Zentrum (Ma-
gyarországi Német Kulturális és Informá-
ciós Központ és Könyvtár) felhívására idén 
is fényképpel igazoltuk hovatartozásunkat: 
a viselet egy darabjával kiegészítve hétköz-
napi, mai öltözékünket – így készültek a 
képek zömmel a táncosok részéről.

A májusi ünnepi rendezvényekről csak a 
következő lapban tudunk beszámolni. Ha-
sonlóképpen a folyamatban lévő, és már 
nyertes, de módosított pályázatokról is ez-
után tudósítunk.                                      ESJ

német nemzetiségi egyesület

Sok a tennivaló

Trachttag az óvodában

Futás és bringázás az Esômanókért
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Nyitvatartás
A könyvtár teljes nyitásáig az alábbi tá-
jékoztatás érvényes: hétfőtől csütörtökig 
8 és 16 óra között tartunk nyitva, pénte-
ken igény szerint, szombaton és vasárnap 
zárva.

A védettségi igazolvánnyal rendelkező 
olvasók május 10-től újra látogathatják a 
Keresztély Gyula Városi Könyvtár köl-
csönző tereit. A könyvtár csak védettsé-
gi igazolvánnyal látogatható, melyet a 
könyvtár köteles ellenőrizni. Az olvasók 
csak kézfertőtlenítés után, maszkban lép-
hetnek a kölcsönző térbe. A visszahozott 
dokumentumokat kérjük az előtérben arra 
kijelölt helyen lerakni. Továbbra sincs 

lehetőség helyben olvasásra, számítógép 
használatra, fénymásolásra, nyomtatásra.

A rendelkezések értelmében védettségi 
igazolvánnyal nem rendelkező olvasóinknak 
könyvcsomagot készítünk össze, kérésüknek 
megfelelően. A könyvcsomagot a már meg-
szokott módon vehetik át. A teljes nyitáskor 
tér majd vissza a megszokott kölcsönzési idő 
és rend. Köszönjük megértésüket!

Bolhapiac
A könyvtár minden szombaton bolhapia-
cot tart. Akinek van olyan portékája, amit 
szívesen kihozna, jöjjön, keressen ben-
nünket! Éljenek a lehetőséggel!

Keresztély Gyula Városi Könyvtár vezetôje

Városi kÖnyVtár

Kedves Látogatók! Olvasóink!

Nyírni vagy nem nyírni?

Bátaszéki székelyek Baráti kÖre

Jó hír

Sok szeretettel várunk mindenkit a báta-
széki székelység legnagyobb ünnepén, 
ahol a délelőtti szentmisén áldásban ré-
szesülünk, és imádkozunk a már meghalt 
székelyekért. Krisztián Atya megáldja 
a zászlónkat, és a szertartás után a házat 

is megszenteli. A ház-átadó ünnepséggel 
folytatódik az esemény, amelyet délután 
gyerek-, és kulturális programok követnek 
majd. Többek között a Csurgó Zenekar 
gyermekkoncertje, a Bácska Banda nép-
zenei koncertje. A napot egy utcabállal 

zárjuk, amelyik a januári, elmaradt Szé-
kely Unokák Bálját kívánja pótolni. 

Tervezzék már most a nyarukat úgy, 
hogy velünk együtt tudjanak ünnepelni! A 
részletekkel még jelentkezünk!

Bátaszéki Székelyek Baráti Köre vezetôsége

A kutyák nyári szőrápolása 
egyes kutyafajtáknál nem egyen-
lő a nyírással.

Az egyrétegű szőrrel rendelke-
ző kutyafajtáknál, ahol aljszőrzet 
nincsen, csak kemény felsőszőr-
rel rendelkeznek, mint pl. a york-
shire terrier, a máltai selyemku-
tya vagy a bichonok szükséges 
a nyírás. A téli frizurához képest 
kérhetünk rövidebb fazont is kedvencünknek.

A kétrétegű szőrrel rendelkező kutyáknál, ahol 
a kemény fedőszőr mellett egy vastag, sűrű, puha 
aljszőrrel is rendelkeznek, ami védi őket az időjárás 
viszontagságai ellen, gondos szőrápolásra van 
szükségük főleg tavasszal és nyár elején, amikor 
egy nagy vedlési időszak kezdődik. Ilyen fajták 
pl. a golden retriever, az újfundlandi, a pomerániai 
törpespitz vagy a juhászkutyák. Az egész testről el 

kell távolítani az elhalt aljszőrzetet, 
alapos kifésülés szükséges, hogy a 
befilcesedett aljszőr ne okozzon bőr-
gyulladást, a levegő így éri a bőrt, 
hűtve kedvencünket. A fedőszőrzet 
pedig megvédi a leégéstől és a 
rovarcsípésektől.

A kutyák lihegéssel hűtik ma-
gukat, biztosítsunk árnyékos 
helyet, ahol megpihenhetnek! 

Nagyon fontos, hogy folyamatosan hozzáfér-
jenek hűvös, friss ivóvízhez!

A sétáltatást a reggeli és esti napszakra időzít-
sük, és mindig vigyünk magunkkal vizet is. 
Soha ne hagyjuk zárt autóban kedvencünket! 
A parkoló autó nagyon gyorsan felmelegszik, a 
kutya hőgutát kaphat, és el is pusztulhat.

További kérdés esetén keressenek bátran 
(30/479-6292)!                                         Nagy Írisz

kutyatárs

IV. Józseffalvi-Bátaszéki Búcsú, Székelyek Háza Közöségi-,  
és Tájház átadó ünnepség – 2021.08.14., szombat

Sütőolaj és zsiradék szelektív 
gyűjtésére is van már lehető-
ségünk.

Bátaszék Város Önkor-
mányzata 2021. április 24-től 
lehetőséget biztosít a lakosság 
számára a használt sütőolaj és 
zsiradék szelektív gyűjtésére.

A bátaszéki SPAR Áruház 
parkolójában és a CBA üz-
let udvarán keressék a sárga  
kukát! A gyűjtőedénybe a 

használt sü-
tőolajat és 
zsiradékot az 

eredeti csoma-
golásban, lezárt 
PET-palackban 
vagy lezárt befőt-
tes üvegben he-
lyezhetik el. 
Köszönjük!
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A Morzsu Egyesület mindenki szá-
mára hozzáférhető – a különbségeket 
csökkentő – esélyegyenlőséget biztosító 
egyesület.

2011. év februárjában került bejegyzésre a 
cégbíróságon egy olyan egyesület, amely 
0-7 éves korig várja a gyermekeket és 
szüleiket. Ennek a 10 éves évfordulónak a 
kapcsán szeretném összegezni, bemutatni 
munkánkat, tevékenységünket. 

A meghatározott célok megvalósulása 
folyamatos az egyesület működésének 
kezdete óta, s az elkövetkezendő években 
is ennek szenteli figyelmét az egyesület 
minden látogatója, résztvevője. Az idő 
múlásával ezen felül figyelemmel kísérjük 
a gyermekek fejlődését, bízva benne, hogy 
a megkapott alapok nemcsak készségeiket 
fejlesztik, hanem később is visszanyúlnak 
ezen emlékekhez, és közösséggé válnak 
nagyobb korukban is.

Bátaszék városában egy rendkívüli le-
hetőség él hosszú idő óta. A gyermekek 
a bölcsődétől az érettségiig élhetnek és 
nevelkedhetnek biztonságban, a városban 
és a családjukban. Az egyesület bővíti ki 
ezt a lehetőséget. Megkönnyíti és segíti az 
óvodába kerülő korosztály szocializáció-
ját. Fontos, összekötő láncszeme a nevelés 
rendszerének.

Láncszem, mert a családi nevelést köti 
össze az óvoda nevelő-oktató munkájával. 
A kapcsolattartás a folyamatosság, a köl-
csönösség alapján áll.

Alapelvünk: a kapcsolatok alakításá-
ban a kezdeményező attitűd a fontos, min-
dig a nevelési céloknak és feladatoknak 
alárendelve.

Felújított és korszerűen felszerelt közös-
ségi helyiségekben higiénikus és esztétikus 
körülmények között valósult meg a játszó-
ház. Rendszeresen ismétlődő programjai 
a képességfejlesztés, és a szülők tudatos 
neveléshez való segítségnyújtásának ad-
nak lehetőséget. A programok a szabadidő 
hasznos, célszerű és tartalmas eltöltését 
szolgálják. A szülők és a gyermekek közös-
sége erősödik, egymást segítő és egymás 
iránt érdeklődő, összetartó kis közösséggé 
válik. Ez a közösség folyamatosan bővül, 
változik és inkluzív.  A gyermekek között 
is baráti kapcsolatok alakulnak, az óvoda-
látogatások megszervezése pedig az óvodai 
befogadás megkönnyítését segíti. 

Az egyesület befogadó és elfogadó jel-
legű, szeretettel várja azokat a gyermeke-
ket is, akik fejlődésükben gátoltak. 

A hetente szerveződő játszóházak erősí-
tették a gyermek-szülő, és szülő és szülő 
közötti kapcsolatokat. A játszóházak prog-
ramjai, a rendezvényeink derűs, barátsá-
gos légkörben zajlanak. Ebben a korban a 
biztonság, a szeretet ereje dominál. Érdek-
lődésüket, nyiladozó értelmüket a vizua-
litás, a kézügyesség, a kreativitás, az élő 
zene, a dal erejével fejlesztjük.

Továbbra is együttműködünk Bátaszék 
város kulturális és nevelő intézményeivel, 
megismerve programjaikat, azokon való 
részvételre való buzdítással szélesebb kö-
rűvé, gazdagabbá válik a programok szer-
vezése. Célunk mindvégig a szabadidő 
kultúrával történő eltöltése, a közösség-
formálás és erősítés.

Napjainkban újabb és nagy feladat előtt 
áll az egyesület. Pályázatot nyújtunk be 
egy korszerű konyha, vizesblokk és előtér 
kialakítására, a foglalkoztatószoba nyílás-
zárójának cseréjére.

Sikeres elbírálás esetén bővül a lehető-
ségek tárháza.

Amit ezen felül kívánhatunk, hogy is-
mét találkozhassunk, együtt lehessen a 
kis közösség.                          Müller Zsuzsa

morzsu egyesület

kÖnyVaJánló

Bereményi Géza: Magyar Copperfield

Egy évforduló kapcsán

Bereményi Géza régóta várt önéletraj-
zi regénye elsősorban a gyermek- és 
ifjúkorral foglalkozik. Ismerős lehet 
nekünk ez a világ csodálatos filmjéből, 
az Eldorádóból, és Cseh Tamásnak írt 
dalaiból is. A második világháború után 
a Teleki téren felnövő gyereket a nagy-
szülei és a Teleki téri piac nevelték. 
1956-ban tízévesen éli át a forradalom 
fordulatait, hogy kamaszkori lázadása 
és ifjúkori indulása egybeessen a Ká-
dár-rendszer megszilárdulásával. Be-
reményi önéletírásában sorra veszi, és 
ragyogó portrékban örökíti meg az élete 
meghatározó figuráit és találkozásait. 
Ez a memoár a magyar történelem kró-
nikája emberközelből, emellett egy ér-
zékeny művész vallomása.

Bereményi Géza 1946-ban született 
Budapesten. Kossuth-, József Attila- és 
Balázs Béla-díjas magyar író, dalszö-
veg- és forgatókönyvíró, filmrendező. 
Eldorádó című filmje 1989-ben a leg-
jobb európai film díját nyerte el. Forga-
tókönyveivel (Veri az ördög a feleségét, 
Megáll az idő) és Cseh Tamásnak írt 
dalszövegeivel a magyar kultúra egyik 
legfontosabb alkotója lett.
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A régi újságokban kutatgatva a Tolna 
Megyei Népújság  1962. évi 122. számá-
ban találtam egy volt bátaszéki tanár 
írását, amelyben leírja egy kutatatásá-
nak eredményeként a Bátaszéki iskolai 
oktatás kezdetét. 

Régi nevelôk, mai nevelôk
Nagyapám, dédapám és igen sok ro-
konom falusi tanító volt, és falun tanít 
ma is. Feleségem is és magam is pusz-
tai iskolában kezdtük, és falusi iskolá-
ban folytattuk működésünket. Épülő 
iskoláink ablakából a múltba tekintve, 
fakuló írások adatait olvasva szinte ér-
tetlenül állunk, hogyan tudták elődeink 
az iskolák szobácskáiban egyáltalán el-
helyezni a nagyszámú gyereksereget. 
A lakóhely-ismereti anyag gyűjtése köz-
ben régi írásokban ezekre az adatokra 
bukkantam Bátaszékkel és Tolna megyé-
vel kapcsolatban: 

A török kiűzése után, 1696-ban orszá-
gos összeírás készült. Tolna megye terü-
letén ekkor mindössze 21 lakott helység 
volt. 448 magyar és 459 rác lakost írtak 
össze. (Dr. Thirring G.: Magyarország né-
pessége II. József korában c. munkája sze-
rint.) Ezután indultak meg a nagyarányú 
betelepítések. Bátaszéket Jány Jakab Fer-
dinánd telepítette be 1718-tól kezdődően, 
német telepesekkel. 1718-ban a lakosok 
lelki gondozására egy ferencrendi szerze-
test küldött, és egy tanítót is felfogadott, 
aki azonban nyomorúságos fizetéséből 
alig tudott megélni. (Dr. Hermann E.: A 
bátaszéki németek és népdalaik c. munká-
ból.) Ez az első nyoma annak, hogy Bá-
taszéken tanító is működött. Nevét a régi 
írások nem említik. A XVIII. század elején 
azonban ez is nagy szó volt, hiszen Dr. T. 
G. kutatása szerint még 1773-ban is mind-
össze 105 volt a Tolna megyében működő 
tanítók száma. 81 községben egy-egy, 12 
községben pedig két-két tanító élt.

A legrégibb bátaszéki egyházlátogatási 
jegyzőkönyvből – mely 1754. szeptember 
12-én kelt – a következőket tudjuk meg 
a község akkori tanítóiról: „Kolb Lőrinc, 
jó erkölcsű, józan, letette a hitvallást, tud 
tanítani, orgonálni és latinul is tud.” A 
jegyzőkönyv nem említi a tanító iskolai 
végzettségét, de érdekes az a megjegyzés, 
hogy „tud tanítani”. Úgy tűnik, ez akkor 
nem volt természetes, mert a jegyzőkönyv 
külön megemlíti. Jövedelme a községtől 

egy évre 35,- Ft. „Mellette van egy pre-
ceptor: Újházi Pál. Jövedelme a községtől 
évi 20,- Ft., a magyaroktól épp úgy meg-
kapja a gabonát és a stólát, mint a német 
tanító a németektől.” E közlésből megtud-
juk, hogy a község magyar és német la-
kosságát magyar, illetőleg német nyelven 
tanították. A község lakóinak száma ekkor 
(1754-ben) már meghaladja a 2000-et. Az 
iskolás gyermekek létszámára vonatkozó 
adat nincs a Jegyzőkönyvben.

Ezután az 1811. évi egyházlátogatási 
jegyzőkönyv emlékezik meg ismét a ta-
nítókról: Werb Gáspár 37 éves, németül 
tud, magyarul keveset. Az iskolaépületet 
a község építette vályogból. Négy szoba 
van benne. Ebből kettőt a tanító lakik, 
és kettő iskolai célokra szolgál. A tanító 
jövedelmei közül érdekes megemlíteni, 
hogy minden iskolás gyermek után min-
den szombaton egy krajcárt kap.

„Bekő István magyar tanító saját házá-
ban lakik, melyben két szoba van. Jöve-
delme kevesebb a német tanítóénál.” A la-
kosság száma 3562 lélek. Közel kétszerese 
az 1754. évi létszámnak. A tanítók létszá-
ma – mint látjuk – a bizonyára emelkedő 
gyermeklétszám ellenére sem változott. 
Hány tanuló járt abban az időben egy-egy 
tanító elé? Ezt az 1828. évi egyházláto-
gatási jegyzőkönyvből tudhatjuk meg. A 
lakosság száma ekkor már 3988. A két 
német osztályba 405 gyerek jár. Az I. osz-
tályban 260 (!) gyerek van. Ők betűvetést, 
sillabizálást és hittant tanulnak. A II. osz-
tályba 145 gyerek jár. Ők írást, olvasást, 
katekizmust, számtant (a négy alapműve-
letet és törteket), továbbá regula sóci’étű-
tist tanulnak. A magyar iskola tanulóinak 
létszáma 95 fő. Rác iskola is van.

Ma az ötvenen felüli létszámú tanu-
lócsoportot a rendelkezések értelmében 
kettéosztjuk, és 25-26 tanuló jár egy cso-
portba. El sem tudjuk képzelni, hogyan 
helyezte el a tanító a 260 gyereket egy 
helyiségben. Persze, tudjuk azt, hogy a 
tanulók egy része különböző okok (nagy 
távolság, rossz időjárás, úttalan utak, 
betegség, hiányos öltözet, munkára be-
fogás, stb.) miatt nem jött el mindennap 
az iskolába. De mi volt akkor, ha csak a 
tanulólétszám fele jelent is meg?! Előbbi-
ekből megtudtuk, hogy az oktatás magyar 
és német nyelven folyt. Az 1824. október 
31-én kelt jegyzőkönyvben a bátaszéki 
magyarok panasszal fordultak a pécsi püs-

pökhöz. Ebből az iratból nemzetiségi vil-
longásokra derül fény: „Közerővel emelt 
iskolánkhoz 5 Ft-ot adtunk páronként, de 
ott a magyar szó idegen -r- írják. – A né-
met mester a magyar nyelvben járatlan, 
preceptorjai abban éppen tudatlanok. Az 
iskola a németeknek tágas, a magyarok 
egy más szomszéd helyen egészségtelen 
nyomorogni kénytelenek. Változtatva na-
ponként mind a két tanító a maga módja 
szerint tanítson, hogy a gyermekek össze-
szokjanak, a nemzeti gyűlölség elmúljon 
és egyetértés legyen községünkben.” A 
panasznak nem lehetett foganatja, mert 
1841-ben a község lakói most már együt-
tesen kérik a pécsi püspököt: „Az iskolá-
ban ne legyenek külön a magyar és a né-
met gyerekek, hogy összeszokhassanak, 
és egymást szerető polgárokká válhassa-
nak.” Egy évvel később, 1842-ben már 
arról számol be egy jegyzőkönyv, hogy 
az iskolában 500 iskolás gyerek van. Eze-
ket három csoportra osztották. Az egyik 
csoportba együtt járnak a kicsi fiúk és 
lányok, a másikba a nagyobb lányok, a 
harmadikba a nagyobb fiúk. A község 
lakóinak kívánsága megvalósult: együtt 
járnak a magyar és a német gyermekek. 
Az iskola három tanítója név szerint: 
„Az I. csoport tanítója: Bekő István, 
nős, 57 éves, normális iskolát végzett. 
(Nevével már az 1811. évi jegyzőkönyv-
ben találkoztunk.) A II. csoport tanító-
ja: Werb József, 30 éves, nős, normá-
lis iskolát és két preparandiát végzett. 
(Talán az 1811. évi jegyzőkönyvben 
említett Werb Gáspár fia.) A III. tanuló-
csoport tanítója: Decleva Nép. János, 
nős, 24 éves, filozófus, a tanítók szor-
galmasak. Tudnak magyarul és németül. 
Decleva latinul is tud. Az iskolának két 
al-tanítója is van: Horváth Lajos; 20 éves, 
aki normális iskolát végzett és Schubert 
János 22 éves, aki normális iskolát és pre-
parandiát is végzett.” Ezen adatok szerint 
egy-egy tanítóra átlag, már csak 100(!) 
tanuló jutott.

Ugyancsak 1842-ben kelt egy jegyző-
könyv, melyből megtudjuk, hogy a község 
vezetőinek az a kívánsága: ne csak normá-
lis (elemi) iskolát és egynéhány felsőbb 
iskolát végzett tanítóik legyenek, hanem 
olyanok is, akik a tanítói pályára alkalmas-
sá tétettek. Ezek közül választani akarnak. 
Milyen volt a múlt évszázad közepén egy 
tanítóválasztás?

Pedagógusnapra
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Váci Mihály: Jegenye – fényben
Verselô

„A kerületi espér’es’ és az iskola királyi 
felügyelője meghívta a jelölteket. Ezek-
nek a plébános, mint iskolai kormányzó, 
egy járási tisztviselő, az uradalom (Teré-
ziánum) képviselője és a népelöljárói je-
lenlétében két jelesebb meghívott tanító 
előtt szervezettanból, pedagógiából, hit-
tudományból és számadásból vizsgázni-
uk kellett. Néhány gyermeket tanítottak 
és kikérdeztek.” – olvassuk az egykorú 
jegyzőkönyvben. „A csődületi próbatét 
meglévén, a jelölt könyörgő levelet és 
szerződést írt.”

Az eddig megszervezett három álláshoz, 
1857-től kezdődően 1935- ig – tehát 88 év 
alatt – 12 újabb tanítói állást szerveznek.

1870-ben az eddig római katolikus jel-
legű iskola községi iskolává alakult át. 
1877-ben szervezik meg a kövesdpusztai, 
1934-ben a lajvérpusztai, és csak 1935-
ben a távoli dolinapusztai iskolát, egy-egy 
tanítóval. A tanulók létszáma az 1800-as 
évek táján még 900 fő körül mozog. Ez 
a szám a felszabadulás előtti években 700 
főre esett vissza. Megkezdődött a taní-
tói állások összevonása, a tanítók létszá-

mának csökkentése. Ez akkor országos 
jelenség volt. Eredménye: a hároméves 
várakozási idő bevezetése, a pedagógusok 
fizetésének nagyarányú csökkentése, állás 
nélküli pedagógusok tömegei.

Mi a helyzet ma Bátaszéken, a felszaba-
dulás után 17 évvel?

A két belterületi iskolában 35 nevelő 
működik. A két iskola együttes tanulólét-
száma megközelíti a 900 főt. A nevelők 
létszáma az elmúlt 17 esztendő alatt há-
romszorosára ugrott. A felső tagozatban 
pedagógiai főiskolát végzett tanárok ta-
nítanak. Kövesd-, Lajvér- és Dolina-Le-
perd-pusztán két-két nevelő tanít 50-70 
főnyi gyereket. A Tolna megyei Statiszti-
kai Évkönyv adatai szerint 1960-ban Tol-
na megye általános iskoláiban 1587 tanító 
és tanár tanított. Ma átlagosan 28 tanuló 
jut Bátaszéken egy nevelőre. Az iskolák 
korszerű felszereléssel ellátottak, ízlése-
sen berendezettek.

A régi nevelők munkájának emlékét 
őrző megfakult írásokat böngészve kar-
társi megbecsüléssel és elismeréssel gon-
dolunk elődeinkre.!», akik a mi kezünket is 

vezették, és akiknek örökébe léptünk. Ők 
ma már hihetetlennek tűnő tanulólétszám-
mal, vályogból épített kisszobácskákban, 
megfelelő felszerelés nélkül, sokszor 
közönnyel és meg nem értéssel küzdöt-
tek. Művelődésükről, továbbképzésükről 
senki sem gondoskodott. A régi jegyző-
könyvek azt bizonyítják, hogy tudtak taní-
tani, jó erkölcsűek, szorgalmasak voltak. 
Aranyozza meg ez a kis írás megfakuló, 
drága emléküket. Mutasson rá arra, hogy 
a pedagógus a nemzet napszámosából a 
szocializmust építő nép megbecsült okta-
tója, nevelője lett.                     Gimesi József

 
Megjegyzés: Gimesi József Bátaszéken 
sok generáció tanára volt. Egy tevékeny-
ségéről nem szabad elfeledkezni, arról, 
hogy a 48-as emlékmű építése előtt azon 
a területen az ő kezdeményezésére és irá-
nyításával ásatások történtek a cikádori 
apátság maradványainak feltárására. A ta-
lált kőmaradványokat az általános iskola 
volt főbejárata lépcsőzetének két oldalán 
helyezte el, sokáig ott voltak. További sor-
sukról nem tudok.                            Krix Lôrinc

A búzafények áramló mennyében
szinte dudolva jön a gyalogút
ezerfelől, és vezetgette kézen
a tarisznyába botló kisfiúk,
és a pipacskendős kislányok hadát.

Jöttek a gyerekek, s gyíkot keresve
lesték, hol remeg az útmenti fű,
s ha csirkéit sírva hívta a fürj:
a suhogó búzába törve, messze
kószáltak – odahagyva az utat.

Fejük felett összecsapott a fénytelt
kalászok íve, ám egyik se félt,
hogy eltéved, mert a fészekhez térdelt
gyerek is, ha felvetette fejét,
minden tájról látta a jegenyét,

amint zöld gyertyaként még nyolcvan éve
tűztek le az iskola tövinél,
hogy örök-érzékeny szelekben égve
hívja azt, akit öröme sző fénybe,
vagy gondja barázdáin mendegél.

S a jegenye – zöld máglya – égre lobbant
a pusztában: s hol tornyok nincsenek,
harang se zeng, hirdeti roppant
hitét, kiáltva, fényben, viharokban:
– Gyermekek, népek, erre jöjjetek!

Százezer külön mozdulású vágy van
benne, de minden ággal egy irányba,
csak fel!, a fény egébe tör zokogva,
hogy lángra gyújtsa, hívja, felemelje
azt, ki fáradtan hullna a homokra.

Vad, tragikus fohászu lélek: éber
ezüst tükröket a Mindenségbe tart,
és felelősen minden levelével
figyel, jelez hajnalt, távol vihart.

Csak vándormadár száll rá néha: éjjel
hulló csillag reszket meg levelén:
hozzá a por szürke leple nem ér fel,
sem a csalán s a gazok tövise.
Csak vihar töri s villámmal a fény.

Ilyen kivántam lenni én is, ott a
homokba szúrt nyárfa: a tanitó,
ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja,
irány azoknak, jel és biztató,
kik jönnek barázdákban botladozva.
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Az Ízek, népek, receptek – Bátaszék 
tűzhelyén recepteskönyv tartalmához Bá-
taszék történelme adta a különféle alap-
anyagokat. Településünk kultúrája, így 
gasztrokultúrája is igen változatos a ki- és 
betelepítések következtében. A helyi kony-
ha az évszázadok során szerb, sváb, roma, 
székely és felvidéki receptekkel gazdago-
dott, minden népcsoport hozta magával sa-
ját ételeit, amelyeket a mai napig őriz.

Számos hagyományos ünnep és esemény 
fonódik össze városunkban a gasztronó-
miával és a borral. Az évet a farsang idő-
szakában a sváb és a székely disznóvágás, 
majd az azt követő bálok nyitják. Május 
25-én, Szent Orbán ünnepén a Nagybol-
dogasszony Plébániatemplomból az Orbán 
kápolnához vonul a zarándokmenet, ahol a 
hívek a szentmise után együtt fogyasztják 
el a hagyományos sváb süteményt, a kráflit, 
és kóstolják hozzá a bátaszéki lankákon 
termett szőlők levét. Pünkösd vasárnapján 
hosszú évek óta megrendezzük a Bátaszéki 
Rétesfesztivált, amelyik eredetileg német 
ünnep. Az édes rétesek mellett itt kóstol-
hatunk felvidéki káposztás vagy széke-
lyek készítette húsos rétest is. Szeptember 
második hétvégéje a Bátaszéki Bornapok 
ideje. A három napig tartó fesztivál a szek-
szárdi borvidék borainak ünnepe. Minden 
második év novemberének első hétvégéjén 

pedig a város aktív közösségei gyűlnek 
össze, és főzik meg jellegzetes ételeiket a 
Királyi Gasztronómiai Esten. 

Ebben a rovatban a 2017-ben megjelenő 
gasztroturisztikai kiadványunkból szemez-
getünk recepteket. A régi-új ízeket Báta-
szék tűzhelyéről Makk Norbert mestersza-
kács segítségével öltöztettük új, a modern 
konyha elvárásainak megfelelő köntösbe. 
Elsőként egy felvidéki ételt ajánlunk.      ok

Savanyú bableves
Hozzávalók 6 személyre:

1 kg füstölt hús, ½ kg tarkabab,  
2 db közepes nagyságú sárgarépa, 5-6 db 

babérlevél, 3-4 gerezd fokhagyma,  
1 ½–2 l víz, kb. 1 l tej, 1 nagy pohár tejföl 
(4,5 dl), 1 evőkanál ételízesítő, 1 csapott 

evőkanál só

rántásHoz:
2 evőkanál zsír, kb. 7 evőkanál liszt, 
1 teáskanál őrölt paprika, kis gerezd 

zúzott fokhagyma

A babot, a nagyobb darabokra vágott 
sárgarépát, 3 nagyobb gerezd zúzott fok-
hagymát, babérlevelet a vízzel egy na-
gyobb fazékba feltesszük főni. Hozzáad-
juk az ételízesítőt és a sót. Közben egy 
másik edényben a felszeletelt füstölt húst 
vízben puhára főzzük. 

Miután a bab megpuhult, egy sűrűbb 
rántást készítünk, amit szűrőkanálon ke-
resztül belepasszírozunk a levesbe, hogy 
ne legyen csomós. A megfőtt hús levéből 
hozzáteszünk 5 merőkanállal, ami kissé 
füstös ízt ad az ételnek. Ezt követően annyi 
tejet adunk hozzá, amilyen sűrűségű, illet-
ve mennyiségű levet szeretnénk, majd a 
tejfölt is hozzáadjuk. Szükség esetén még 
sózzuk, majd az egészet forrásig jól össze-
főzzük. Ízlés szerint ecettel ízesíthetjük.

A felszeletelt hússal és friss kenyérrel 
tálaljuk.

Mire ez a cikk megjelenik, reméljük, vége 
felé tart a járvány.

Ha még nincs teljes szabadság, kérjük, 
viseljék a maszkot, tartsuk be a legalább 
1,5 méteres távolságot!

A rendelőben csak akkor jelenjük meg, 
ha a tünetek otthon nem kezelhetők! Nát-
ha, hurutos köhögés, torokfájás láztala-
nul… – ezért nem kell megjelenni, tele-
fonon értekezünk. A pandémia miatt az 
igazolásokat interneten tudjuk továbbítani 
mindenhova, ezért sem kell a rendelőbe 
jönni. Kérek mindenkit, ha intézni kell, 
azt röviden, lényegre törően tegyék, hogy 
a rendelés alatt a betegvizsgálatról ne ve-
gyük el az időt!

Mindenkinek jó egészséget, és kívánom, 
hogy mielőbb térhessünk vissza a járvány 
előtti életünkhöz!

A járvány megfékezéséhez azonban 
oltakozni kell! Kérem, minél nagyobb 
számban oltsuk a 16 év feletti korosz-
tályt! Ehhez regisztrálni kell a kormány-
hivatali honlapon – https://vakcinainfo.
gov.hu/

Visszaigazolás után, amit sms-ben kap-
nak meg, az https://www.eeszt.gov.hu/hu/
nyito-oldal honlapon tudnak időpontot 
foglalni kórházi oltópontra. Ezt a korosz-
tályt Pfizer-rel oltjuk.

Dr. Omacht Erika

gyerekorVos

Szülôknek az oltakozásról

ízek, népek, receptek
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Manapság egyre többet hallunk a fényvéde-
lem fontosságáról, ami a csecsemőkre, kis-
gyermekekre fokozottan érvényes. Itt a ta-
vaszi napsütés és ezzel együtt egyik napról 
a másikra napi több órát is a szabadban tölt 
a gyermek. Már az első áprilisi napsuga-
rakkal együtt meg kell kezdeni a gyerekek 
bőrének kenegetését is. A gyerekkori leégé-
sek különösen veszélyesek, mert jelentősen 
növelik a felnőttkori bőrrák kialakulásának 
veszélyét! Éppen ezért nemcsak akkor kell 
lekenni a kicsit, amikor a strandon van, ha-
nem akkor is, amikor reggel a bölcsibe-ovi-
ba indul, vagy kimegy a játszótérre.

Fél éves kor alatt mindenképp kerülni 
kell a direkt napfényt, ekkor még a nap-
fényvédő szerek használata sem javasolt. 
Ilyenkor félárnyékos helyen kell levegőz-
tetni a babát. 11.00 és 15.00 óra között, 
amikor a legerősebb az UV sugárzás és 

legmelegebb az idő, ne vigyük a kicsiket 
sétálni. Ne legyen a gyerkőc meztelenül 
vagy csak kis pelenkában. Mindenképp 
adjunk rá valami vékony kis napozó ru-
hát, illetve széles karimájú kalapot. Ha 
nem megoldható fizikai módszerekkel a 
fényvédelem, akkor 6 hónapos kor alatt is 
fényvédő krémet kell használni.

6 hónapos kor után olyan krémet, sp-
ray-t használjunk, amely minimum SPF 
30-as faktorú és vízálló, valamint véd az 
UVA és UVB ellen is. A fényvédőt már 20-
30 perccel azelőtt kenjük fel, hogy nap érné 
a baba bőrét, ugyanis ennyi idő kell ahhoz, 
hogy megfelelően hasson. Érdemes stran-
dolás esetén 2-3 óránként újra alkalmazni. 

A tipegőknél, óvodásoknál jóval ne-
hezebb feladat lehet a fényvédelem azért, 
mert többet mozognak, szaladgálnak, ját-
szanak a szabadban, nem maradnak ár-

nyékban, és sokszor nem szívesen visel-
nek napszemüveget vagy kalapot. Ebben 
az életkorban nyugodtan alkalmazhatunk 
fényvédő krémet, de ne feledjük, hogy ez 
csak egy a számos védelmi eszköz közül 
– sajnos, az árnyékos helyre való behú-
zódást vagy a megfelelő ruházat viselését 
sok szülő elfelejti. Azonban a megfelelő 
szokások kialakítása nagyon fontos a ki-
csiknél, hiszen ezzel nemcsak a bőrüket 
védhetjük meg (és ezzel csökkenthetjük a 
későbbi súlyos betegségek kialakulásának 
esélyét), de a gyermekkori jó szokások 
akár életünk végéig is megmaradhatnak. 

Felnőttként is vigyázzunk magunkra! A 
napfényvédő készítmények használata ná-
lunk is szükséges. Ha lehetséges kerüljük 
a napon való tartózkodást 11.00 és 15.00 
óra között. Fontos, hogy megelőzzük a bőr 
leégését!             Bacsi-Valkai Kornélia védônô

Védônôi szolgálat

A fényvédelem fontossága csecsemô és kisgyermekkorban

Rajz – Biztonságos 
közlekedés megyei fordulója

Az Országos Balesetmegelőzési Bizott-
ság megyei fordulóján a pályázóknak a 
biztonságos közlekedésről kellett A/1-es 
lapra, nagy méretben, csoportban vagy 
egyénileg képet alkotni.

A megyénk iskoláiból beérkezett mun-
kák közül a Tolna Megyei Rendőr-főkapi-
tányság zsűrijének értékelése szerint:

I. helyezést ért el egy két fős, szintén 
bátaszéki páros: Hegyesi Dávid és Kö-
könyei-Tóth Barnabás a 3. c osztályból. 
II. helyezést ért el Bátaszékről egy ötö-
dikes csapat, amelynek a tagjai: Sárközi 
Aisha, Sárközi Brendon, és Aradi Zalán 
Ágoston (5. a) Ők ezzel továbbjutottak az 
országos döntőbe.

„Klímabarát közlekedés” 
országos rajzpályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium az Európai Mobilitási Hét alkalmá-
ból minden év őszén országos pályázatot 
hirdet. Az idei év témája a „Klímabarát 
közlekedés” volt.

„A pályázók városias környezetben 
bemutathattak valós vagy elképzelt klí-
mabarát közlekedési megoldásokat, 
megmutathatták azt, hogy a településen 
belül rövidebb-hosszabb távolságokat 

nap, mint nap meg lehet tenni autóhasz-
nálatot mellőzve, egyéb közlekedési mó-
dok igénybevételével, akár sétálva vagy 
kerékpározva is. A művek felhívhatták 
a figyelmet a mindennapi mozgás kör-
nyezetünkre és egészségünkre gyakorolt 
kedvező hatásaira, pozitív élettani követ-
kezményeire…”

A rajzpályázatra az országból és a hatá-
ron túli magyarlakta településekről renge-
teg rajz érkezett.

Ennek a pályázatnak eredményeként a 
Hermann Ottó Intézet felajánlásával még 
januárban Fábián Lilla (3. b) különdíjat, 
15 ezer Ft értékű könyvutalványt kapott.

Meglepetésünkre a közelmúltban isko-
lánkba érkezett egy nagy méretű csomag 
az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
umból, Sallai Regina 3. c osztályos tanuló 
nevére.

A művészeti iskola festészet foglalko-
zásán megbeszélték, hogy a megoldás 
érdekesebb lehet, ha meseszerűen dolgoz-
zák fel a témát, emberek helyett állatok is 
rollerozhatnak, kerékpározhatnak, görkor-
csolyázhatnak és gördeszkázhatnak a ké-
peken. Regina munkáján rendkívüli fan-
táziával egy kígyó gördeszkázik, amelyen 
egy copfos kislány utazik. 

Regina ezzel a munkájával a miniszté-
rium különdíjában részesült. Jutalmul egy 
rollert kapott.                              Bátki Erika

dorottyás hírek

Hegyesi Dávid és Kökönyei-Tóth Barnabás 
közös rajza első helyezést érdemelte

Fábián Lilla különdíjas rajza

Sallai Regina  minisztériumi különdíjas rajza
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Keressen bennünket a Facebookon is!       www.facebook.com/bataszekvaros 

Újra tantermi oktatás van 
az iskolánkban

Gimnáziumunkban május 3-tól kezdődő-
en rendben lezajlottak az írásbeli érettségi 
vizsgák. 10-től pedig már valamennyi diák 
visszatérhetett az iskola falai közé, s meg-
kezdődhetett a régóta várt tantermi oktatás. 
Igaz, hogy mindössze egy hónap van vissza 
ebből a tanévből, mégis sokat jelent a sze-
mélyes találkozás az utolsó hetekben. 

Sort keríttetünk arra is, hogy intéz-
ményünk hagyományainak megfelelően 
megrendezzük a királyválasztást. A di-
ákéletnek ezt a kiemelkedő színfoltját 
minden évben nagy-nagy izgalommal és 
készülődéssel várják tanulóink. Május 25-
én választották meg a diákok szavazatai 

alapján II. Géza királyt és Eufro-
zina királynét a 11. évfolyam ta-
nulói közül. A cím eléréséért igen 
sok jelölt volt. Királynak Kaszás 
Máté és Kiss Máté, királyné-
nak Erb Martina, Farkas Zsanett, 
Schroth Kinga, Simon Evelin és 
Varga Zsófia Dóra pályáztak. A 
királyi pár beiktatására május 28-
án került sor az iskola udvarán. (A 
lapzáráig az eredmény nem derült 
ki. – szerk.)

Beiratkozás és 
tanévzárás

A jövő tanévben mindkét induló 
osztályunk létszáma több mint 

30 fő.  A 7. a osztályfőnöke 
Nyitrai Laura Tímea történelem 
és földrajz szakos tanárnő, a 9. 
b osztályé pedig Romhányi Vid 
testnevelés szakos és karate-
edző tanár úr lesz. A 7. osztá-
lyos tanulók beiratkozása júni-
us 21-22-én, a 9. osztályosoké 
pedig 23-24-én lesz a felvételi 
értesítővel kiküldött tájékozta-
tóban foglaltak betartásával.

A végzős évfolyamok június 
19-én, 17 órakor búcsúznak el 
az iskolától. A ballagással egy 
időben kerül sor a tanévzárásra 
és a bizonyítványosztásra.      

Prantner Béla

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

A mintegy 7-8 km-es túránk Bátaapáti 
központjából indul. Ha szeretnénk egy fi-
nom süteményt vagy fagylaltot enni, eset-
leg felhörpintenénk egy jó kávét, kezdjük 
a sétánkat az Édes Álom Cukrászdától, 
amelyik mellett bőven akad parkolásra 
alkalmas hely is. Néhány lépésre, az utca 
jobb oldalán található az Apponyi-kúria és 

a Szeplőtelen Fogantatás-kápolna, ame-
lyek miatt érdemes egy kicsit megállni. 
Ha tovább gyalogolunk, a falu szélére 
érve megláthatjuk a vadászházat. Ezután 
menjünk mindig egyenesen! Ne zavarjon 
meg bennünket semmilyen elágazás!

Erdők és patak övezte úton, a kék négy-
zet jelzést követve, kb. 2 km-t megtéve 
érjük el az üveghutai erdészházat. Itt meg-
pihenhetünk egy kicsit az esőbeálló alatt, 
és rácsodálkozhatunk az egykori uradalmi 

erdész lakhelyét őrző hatalmas fenyőfák-
ra is. A ház mellett, a bal oldalon haladó 
úton bandukoljunk tovább, a megkezdett 
szakasz folytatásaként, mindig egyene-
sen! Hamarosan elérjük Üveghuta tele-
pülés helyét, ahol furcsa és meghökkentő 
módon már csak egy harangtorony áll az 
oldalán táblával, és mellette a túrázóknak 
készített pihenő található.

Ha az esőbeállónál jobbra letérünk, ak-
kor pár lépést kell csak megtennünk, és 
a szurdokban jobbra fent ránk néznek az 
egykori temető maradványai néhány gót 
betűs sírkő képében.

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 

Üveghuta, árva harangtorony

géza-híradó

Mindenkinek sokat jelent a személyes találkozás
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Ha egy háború eseményeit számba vesz-
szük, általában csak a hadi-harctéri 
eseményekkel foglalkozunk, pedig a 
hátország, a „Hinterland”, az otthonma-
radottak -ha más formában is-, de ugyan-
úgy részesei, elszenvedői egy háború-
nak. 1914 nyarán Bátaszék lakossága az 
egész Monarchiára jellemző lelkesedés-
sel fogadta a Szerbia megleckéztetésére 
indított hadműveleteket, mindenki hitt 
a gyors és elsöprő sikerben, elvégre a 
király megígérte, hogy mire a falevelek 
lehullanak… A falevelek 1914 őszén le-
hullottak, de katonáink nem tértek haza 
-hazatérésükig még négyszer hullottak 
le a falevelek!- és a háború „árnyoldala” 
is elég gyorsan megmutatkozott, miután 
megérkeztek az első sebesültekről, halot-
takról szóló hírek. 

A háború anyagi hátterét az állam több 
forrásból próbálta meg fedezni, különböző 
önkéntes akciókat meghirdetve: ezt a célt 
szolgálta például az „aranyat vasért”-ak-
ció is, aminek keretében a lakosság ne-
mesfém tárgyakat, elsősorban aranyat 
ajánlhatott fel az államnak, a legnagyobb 
bevételt mégis a hadikölcsönök jegyzése 
jelentette. Az első hadikölcsön jegyzése-
kor még nagy volt az optimizmus, és a 
megígért 60%-os, adómentes kamat is ke-
csegtető volt, így például Bátaszék község 
képviselőtestülete 1914 novemberében 
65000 korona értékben jegyzett hadiköl-
csönt, ami akkoriban egy igen-igen jelen-
tős összegnek számított! Az optimizmus 
azonban gyorsan alábbhagyott, egy évvel 
később már csupán ennek az összegnek a 
tizedét volt hajlandó a község „felajánla-
ni”, kockáztatni.

Az állam a hadikölcsönből, adományok-
ból befolyt összeget elsősorban a katonai 
kiadásokra fordította, a jelentősen megnö-
vekedett szociális kiadások (hadirokkan-
tak ellátása, özvegyek és árvák segélyezé-
se) egy jelentős részét segélyszervezeteken 
keresztül a polgárság fedezte. Országos 
gyűjtések indultak például a „a harctéren 
elhunyt szegény sorsú katonák árvái, hoz-
zátartozói részére”, „a háborúban tüdő-
beteggé lett katonák gyógyítására” vagy a 
„csatatéren megvakult katonák részére”. 

Természetesen voltak helyi gyűjtések is, 
mint például a Rosenberg Mátyásné és 
Rosenberg Jolán által 1914 augusztusában 
meghirdetett gyűjtés „a hadba vonult bá-
taszéki lakosok segélyre szoruló családjai 
részére”, melynek eredményeként 704 ko-
rona 60 fillért sikerült szétosztani a rászo-
rulók között. Hamarosan a jótékonykodás-
nak sokféle formája jelent meg, Pongrácz 
Lajos bátaszéki gyógyszerész például már 
a háború kezdetekor felajánlotta, hogy a 
bevonult katonák családtagjai számára a 
háború teljes ideje alatt ingyenesen bizto-
sít gyógyszert! 

Bátaszéken az első sebesültekről és 
halottakról szóló hírek után, 1914 októ-
berében Vöröskereszt Egylet alakult és 
azonnal hozzákezdtek egy 150 fő befo-
gadására alkalmas szükségkórház kiala-
kításához; az első nagyobb betegszállít-
mány 1914. december 15-én érkezett a 
bajai vöröskeresztes tartalékkórházból. 
Működésének első évében 800 beteg ka-
tonát ápoltak a bátaszéki kórházban, ez 
annak is volt köszönhető, hogy a kórház 
fenntartási költségeit 1915 januárjától 
már nem adományokból fedezték, hanem 
azt a hadügyi kincstár, az állam átvállal-
ta. 1916 szeptemberében a kórházat az 
eredeti 150 ágyasról 210 ágyasra bővítet-
ték ki, bár a híradások néhány hónappal 
később már 300-400 betegre berendezett 
kórházról beszélnek. Az Egylet azonban 
nem csak a kórházat működtette, hanem 
a vasútállomáson egy „betegnyugvó-, 
élelmező- és sebkötő állomást” is kiala-
kított. Ezen az állomáson csak működé-
sének első évében, 1914 szeptembere és 
1915 októbere között 2380 beteg katona 
kapott éjjeli szállást, 5278-an ételt kap-
tak, míg 490 sebesült részesült szükség-
kötözésben. 

1915-ben a háború egy további negatív 
hatása is megmutatkozott: mivel a férfiak 
többsége katona volt, nem volt elég mun-
kaerő a földek megműveléséhez, az ipari 
termeléshez; ezen csak részben segített 
hadifoglyok munkába állítása. (1915 nya-
rán Póla (ma Pula) vidékéről Bátaszékre 
internáltak 295 szlovén polgárt, ellátá-
sukról azonban a községnek kellett gon-

doskodnia, ami csak hitelfelvétellel volt 
lehetséges!) A munkaerőhiány enyhítésére 
nagyszerű helyi felajánlások is érkeztek, 
amint arról például a Tolnavármegye és a 
Közérdek 1916. július 3-i száma is beszá-
molt: „Elter János bátaszéki gazdálkodó, 
kinek cséplő és aratógépje van, kisebb 
mértékben állattenyésztéssel is foglal-
kozik, a bevonult szegényebb katonák 
családjainak azt az ajánlatot tette, hogy 
aratógépével önmaga ingyen learatja ga-
bonájukat. – Mások is követhetnék ezt a 
derék példát.”

1916/17-re már az alapvető élelmi-
szereknél is országos ellátási nehézsé-
gek mutatkoztak, a gazdáknak termésük 
egy meghatározott részét áruba kellett 
bocsátaniuk, nem tartalékolhattak; ha 
nem tették, rekvirálásra került sor. A 
szekszárdi kiadású Tolnamegyei Köz-
löny 1916. november 12-i számában 
szinte irigykedve számol be arról, hogy 
Bátaszéken Rosenberg Mátyás, a Teré-
ziánumi alap akkori bérlője búzatermé-
sének leadandó részét nem az állam-
nak, hanem Bátaszék lakóinak adta el. 
(Az állam azonnal átvette volna a teljes 
mennyiséget és egy összegben kifizette 
volna a búza árát, ezzel szemben a báta-
székiek közel egy éves fizetési haladékot 
illetve részletfizetési lehetőséget kaptak 
Rosenbergtől!) „Így aztán a bátaszéki-
eknek, még a szegény népnek is, mindig 
rendelkezésükre áll a maguk búzájából 
őrölt jó és kifogástalan lisztszükséglet 
és nincsenek heteken át liszt nélkül, mint 
mi szekszárdiak.” 1917 nyarán a báta-
széki elöljáróság hatósági áron (a piaci 
ár nagyjából feléért) hús kimérését is 
elrendelte, hogy a legnagyobb mezőgaz-
dasági munkák idején a szegényebb csa-
ládok is húshoz jussanak. Úgy tűnik, a 
bátaszékiek tisztában voltak azzal, hogy 
minden élelmiszerhiány, ellátási nehéz-
ség ellenére még mindig nem olyan rosz-
sz a soruk, mert 1918 nyarán, a „Kaiser 
Karls Wohlfahrts Werk” (Károly Csá-
szár Népjóléti Szervezet) szervezésében 
264 bécsi gyermeket láttak vendégül 
hat hétre. (Csupán összehasonlításként: 
Paks 74, Dunaföldvár 60, Nagydorog 

múlt-idô

Bátaszék és a „nagy háború”
– 2. rész: A hátország
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Tudvalevő, hogy az egyiptomi fogságból 
való szabadulás utáni 50. napon, azaz az 
első pünkösdkor kapta Isten akkori népe 
a Sínai-hegyről lejövő Mózes által ho-
zott két kőtáblát a tízparancsolattal. Ha a 
tízparancsolat bevezető mondatát, az ún. 
preambulumot olvassuk, akkor mi, több 
mint 3000 évvel későbbi olvasók segítsé-
get kapunk arra nézve, hogy mi is ez a tíz 
egymást követő parancs: „Én, az ÚR, va-
gyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom 
földjéről, a szolgaság házából.” (2Mózes 
20,2) A meglepő ebben a mondatban a 
parancsolatok között az, hogy nincs ben-
ne parancs. Miért beszél az ÚR Isten a 
parancsolatok előtt arról, hogy Ő ki, és 
mit tett? További segítségünkre van az 
5Mózes 4,13: „Kijelentette nektek szövet-
ségét, amikor megparancsolta, hogy tart-
sátok meg a tíz igét, és felírta azokat két 
kőtáblára.” A Tízparancsolat tehát egy 
szövetségkötési okmány kőtáblába vés-
ve, ahol a szövetségbe hívó ÚR elmondja, 
hogy elvégezte a szabadítást, ezért vála-
szul azt várja, hogy Neki engedelmesked-
jünk most már és megjelöl tíz olyan terü-
letet, amiről később még több fog szólni. 
Mi több az engedelmességet kísérni fogja 
az Ő áldása, a hűtlenséget pedig nem.

Isten népe a Sínai-hegyhez érkezett. 
Mögöttük van a menekülés, a szabadulás 
a fogságból, előttük az Ígéret Földje. A 
múltat Isten cselekvése és vezetése jelle-
mezte, ahogy ez meg is fogalmazódik a 
Tízparancsolat bevezetőjében; most kez-
dődik Izráel válasza azzal, hogy szövetsé-
gi elkötelezettségével szolgálja az Urat. A 
megszabadított nép sajátos küldetése kez-
dődik a világ népei között. Így már látjuk, 
hogy hogyan kapcsolódik a Sínai-hegyi 
küldetésparancshoz a Jézus Krisztus 
által adott küldetési parancs a menny-
bemenetelkor, és annak pünkösdi elin-
dulása a Szentlélek szívbéli munkája 

révén. Keresztyének, éljünk az Úrnak 
engedelmeskedve és hirdessük a bűnből 
Krisztus által való szabadításnak jóhírét 
a világ népei között. 

A szent Istent helyes látó, tiszteletteljes 
légkörben hangzik el az ÚR jótéteménye, 
és a szövetség tíz igéje. Akkor és ma is arra 
hív minket a szövetségét megújító fensé-
ges Isten, hogy királyi papsággá és szent 
nemzetté váljunk, akik Őhozzá tartozunk. 
Különüljünk el másoktól azzal, ahogy 
élünk, ahogy a szövetség szabályai szerint 
élünk a Szentlélek által. Isten azért is vont 
minket szövetségébe, azért is különített el 
minket, hogy az Ő jellemét és akaratát a 
világnak is bemutassa. Ez a küldetésünk. 
Isten Lelke erejéből ez a küldetésünk. A 
fenséges, félelmes tiszteletre indító Isten 
szabadítására ez a helyes válaszunk. A 
Tízparancsolat megtartása. Amikor Bibli-
át olvasunk, gondolkodjunk el, hogy az 
épp olvasottak melyik parancsolatot se-
gítik jobban alkalmaznunk az életünk-
ben a Lélek által! Ámen

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/

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

Nyári táboraink idôpontja 
2021-ben:

A járványügyi intézkedések szerint június 
1-től lehet táborokat szervezni.

KERETTÖRTÉNETE a napközis tá-
borainknak idén A PÁL UTCAI FIÚK. 
GYERE MONDD, HOGY A GRUND 
MI VAGYUNK!

• 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. 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 a felsős vagy idősebb cserkészeknek, 
ha szeretnének jönni ide is. 

• 2021. augusztus 8-15. Zenei Tábor 
Mórágyon a volt Református Parókián 
hangszeren tanulni vágyó vagy játszó fi-
ataloknak.

JELENTKEZÉS AZ SMS ÉS ÁT-
UTALÁS EGYÜTTES MEGTÖRTÉN-
TÉVEL. SMS-ben: 06/30-678-3420 és 
BANKI ÁTUTALÁSSAL a Bátaszéki Re-
formátus Missziói Egyházközség 71800288-
10000575 számlájára; Közlemény mind az 
SMS-nél, mind a banki utalásnál ezekkel az 
információkkal: jelentkező(k) neve(i) 1. és/
vagy 2. hét vagy CserkészT. – Például „Bá-
rány János és Dávid 1. és 2. hét” vagy példá-
ul „Merész Béla CserkészT”

A Bárányképző Napközis Táborok díjai 
a résztvevőknek 12 000 Ft/fő ÷ segítőknek 
7000 Ft/fő. 

A Cserkésztábor díjai június 11-ig a 
résztvevőknek 12 000 Ft/fő ÷ segítőknek 
6000 Ft/fő (Az utána indított utalások ese-
tén 14 000 és 8000)

További információk, és korábbi 
évek táborképei www.facebook.com/ba-
ranykepzo/ – www.facebook.com/groups/
cserkesz.ab.ref/ és a zenei: https://www.
facebook.com/groups/offon.ab.ref CSAT-
LAKOZZANAK E CSO POR TOKHOZ 
VAGY LEGYENEK KÖVETŐI AZ 
OLDALNAK, ahol a tábori képeket is 
meg szoktuk osztani.

református egyház

Én, az Úr, vagyok a te Istened
Élet a tízparancsolat fényében – pünkösd után vagyunk

60, míg Szekszárd 2 (!) osztrák gyerme-
ket fogadott be.) 

1918 novemberének első napjaiban a tá-
voli frontokon a harci cselekmények meg-
szűntek, de a bátaszékieknek ez még nem 
jelenthette az első világháború végét: 1918. 

december 8-án Bátaszék szerb megszállás 
alá került. Ez az állapot még a trianoni 
békeszerződés aláírása után is fennállt, 
a szerb csapatok csupán 1921 augusztu-
sában vonultak ki a jogtalanul megszállt 
dél-magyarországi területekről. Bátaszék 

számára csak ekkor, közel 3 évvel a harcok 
lezárása után ért véget az első világháború. 
A „nagy háború” bátaszéki áldozatainak 
emléket állító, a templom kertjében álló 
hősi emlékművet 1923. szeptember 23-án 
avatták fel.                               Regenspurger
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Nyuszi Kupa
GyKSE Babits Manók – Bátaszéki 
Oroszlánok 6 – 61 Negyedek: (0-19, 
4-13, 0-19,2-10) 

Dobott pontok: Matejcsek: 21, Molnár: 
9, Hegyesi J.: 7, Parti: 6, Hegyesi D.: 5, 
Fülöp S.: 4, Farkas: 4, Laki: 3, Burger: 2. 

A Nyuszi Kupa III. fordulójában, 
Szekszárdon a Városi Sportcsarnokban 
játszottunk, ahol sikerült az első győ-
zelmünknek örülni. Ügyesek voltak az 
Oroszlánok, minden játékosnak sikerült 
pontot szereznie. Jó védekezéssel, sok 
labdaszerzésből, gyors ziccerekkel fejez-
tük be a dobásokat. 

Bátaszéki Oroszlánok – KSC Zombas-
ket 32-41 Negyedek (6-4,8-19,10-4,8-14)

Dobott p: Hegyesi J:12, Laki: 5, Matej-
csek:5, Parti:5, Molnár: 3, Fülöp S:1, He-
gyesi D: 1. 

Az edzésmunka eredménye, a folya-
matos fejlődés látszott ezen a küzdelmen, 
büszkék vagyunk a csapatra, végre megin-
dultunk a szabad labdákra, a támadó lepat-
tanókra, jobban harcolunk a pályán. Kevés 
különbséggel kaptunk ki, készülünk az 
következő fordulóra, ami 2021. május 30-
án, vasárnap kerül megrendezésre a Szek-
szárdi Sportcsarnokban. 

U12 MKOSZ 
Országos bajnokság Alsóház 

4 forduló 7 régió 
Az utolsó fordulóra hazai pályán került 
sor, ami sajnos csapatunknak mégsem volt 
hazai pálya.

Szezon elején is Bátaszéken kezdtük 
a bajnokságot „B”csoportban és szezon 
végére is „B” csoportba küzdöttük vissza 
magunkat.

Első mérkőzésünket Baja NKK csapa-
tával játszottuk, ahol látszott a két csapat 
közti különbség.

Sajnos az első és harmadik negyedben 
nem tudtunk lépést tartani, a második és 
negyedik negyed eredménye viszont büsz-
keségre adhat okot. Sok hibával is játszot-
tunk, és meghatározó embereink maguk 
alatt játszottak.  Kiemelném Matejcsek 

Míra védekezését, aki (ebben a korcso-
portban külön szabályok vannak a szoros 
emberfogásra) szabályosan, ám az ellenfél 
két meghatározó játékosát is többször ha-
tástalanította.

Bátaszék SE-Bajai NKK: 48-72 (8-15, 
18-21, 2-18, 20-18)

Pomsár 13, Ogunson-Bonnyai 11, Sza-
bó 5, Molnár 5, Heberling 5, Matejcsek 3, 
Verhás 3, Hegyesi 1, Liebhauser 1, Péter 
1, Fülöp, Diószegi, Matejcsek V.

Bátaszék SE-FTSI Leány 59-52 (10-
15, 16-15, 17-8, 16-14)

Pomsár 17, Heberling 16, Verhás 10, 
Ogunson-Bonnyai 6, Szabó 4, Matejcsek 
3, Molnár 2, Liebhauser 1, Hegyesi, Fü-
löp, Diószegi, Péter, Matejcsek V 

Második mérkőzésünket is sok hiba jel-
lemezte, végül megint az utolsó percekben 
dőlt el az eredmény. 1 perccel a vége előtt 
ellenfelünk vezetett 1 ponttal (51-52) Idő-
kérés után Pomsár Anna robbantotta be ra-
kétáit, és 4 labdaszerzés után 4-szer talált a 
kosárba, ezzel beállította a végeredményt!

Köszönjük a fotókat Pomsár Tamásnak!

Várostakarítás
A várostakarítási programban szak-
osztályunk is részt vett, karöltve a 
karate és úszó szakosztállyal. Utunk a 
Molyhos Tölgy felé vezetett. Köszönjük 
a szülők segítségét, a gyerekek aktív 
munkáját!                                                 KC

kosár 

A BSE csapata a várostakarításon

Nyuszi Kupa csapata
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CSODÁL,
TISZTEL
VALAKIT V ?

reJtVény

Előző havi helyes megfejtésünk: Tolna. Májusi nyertesünk: Nagy Melinda (Bátaszék, Garai u.), akinek gratulálunk! Nyereményét 
– a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. jóvoltából – személyesen veheti át a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az alábbi rejtvé-
nyünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! 
Figyelem! A júniusi játékunkban a megfejtés egy kérdés, kérjük, az arra adott helyes választ küldje el nekünk!
Beküldési határidő: 2021. július 15. 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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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 készül, 
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?

Köszönetnyilvánítás

„Tátongó űr lelkemben a hiány,
néha kicsit csendesül, de örökké fáj.”

A gyászoló család köszönetét szeretné 
kifejezni mindazoknak, akik 

PÉTER ISTVÁNNÉ 
Julika néni temetésén részt vettek és 

gyászukban együttéreztek!
Emlékét megőrizzük.

Szerető lánya és családja
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gyáSZHíReK

SZüleTéSeK

Szabó Domán Dávid 04.13.
Balogh Abigél Lili 04.14.
Gábor János 04.14.
Fazekas Deme 04.19.
Mozolai-Omrai Teó 04.20.
Bíró Benett 04.21.

Rostás Kemál Kevin 04.22.
Földvári Fanni 04.23.
Tóth Regő  04.24.
Sávics Maximilián 04.27.
Janács Imre 05.04.
Baka Vivien 05.06.

Ember Attila (Bátaszék) – Meggyes Henrietta (Bátaszék)
Nyéki Viktor (Bátaszék) – Kató Ilona (Bátaszék)

Keserü Patrik (Bátaszék) – Schuszter Dóra (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

• 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...)


