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Feszített ugyan a város költségvetése, 
de egyensúlyban van – hangzott el Bá-
taszék Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének február 15-ei ülésén. 
Azzal mindenki egyetértett, hogy a szá-
mok racionálisan megtervezettek, át-
gondoltak, de sok bizonytalan tényezőt 
is tartalmaznak. Korántsem volt ilyen 
egyetértés a Bátaszékért Marketing 
Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadá-
sa során. Itt elsősorban a médiavásár-
lással kapcsolatos álláspontok ütköztek 
egymással.

Több, mint 1,5 milliárd forintból gazdál-
kodhat az idei évben Bátaszék. A költ-
ségvetés összeállítása különösen nehéz 
feladatnak bizonyult a megnövekedett 
energiaárak, valamint az infláció mérté-
kének változása miatt. Számolni kellett 
15%-os dologi kiadás növekedéssel, to-
vábbá kalkulálni kellett a jogszabályok-
ból adódó minimálbér, és bérminimum 
emelkedéssel is. A legnagyobb terhet az 
intézmények fenntartása jelenti, azok kö-
zül is a Gondozási Központ, valamint az 
óvoda-konyha, melyek esetében hozzáve-
tőleg 40 millió forinttal több forrást kellett 
biztosítani, mint tavaly – tudtuk meg a tes-
tületi ülésen. A költségvetés tervezésénél 
arra törekedtek a készítők, hogy a kötele-
ző feladatokon túl az önként vállaltakhoz 
is forrást tudjanak rendelni. Így az idén 
is támogatja a város az egyesületeit, civil 
szervezeteit, terveznek az uszodával is. 
Az előző évekhez képest 5 millióval több, 
azaz 30 millió forint jut például szociális 
segély és támogatás kifizetésére. De bizto-
sítva van a védőoltási- és ösztöndíj prog-
ram, valamint az újszülötti és beiskolázási 
támogatás is. 157 milliós forrás biztosított 
a piac tér befejezéséhez, valamint a teme-
tői belső utak felújítására és a közvilágítás 
javítására. 

A költségvetés tartalmaz ugyan bizony-
talansági tényezőket, mint az adóbevétel 
mértéke, esetleges ingatlaneladás, de az-
zal minden képviselő egyetértett, hogy a 
jelenlegi nehéz gazdasági helyzet ennél 
többet nem enged meg. 

Nagy port kavart a Bátaszékért Mar-
keting Nonprofit Kft. üzleti tervének tár-

gyalása, azon belül is a médiavásárlás 
kérdése. Mivel megszűnt a Mecsek RTV 
Kft-vel kötött szerződés, így egy hírpor-
tál indítási szándék fogalmazódott meg az 
információszolgáltatás hiányának pótlásá-
ra. Több árajánlat is érkezett a nkft-hez. 
Volt, aki internetes felületen gondolta a 
műsorszolgáltatást a már korábbi Cikádor 
magazin mintájára, volt, aki egy teljesen 
új hírportálban gondolkodott és volt több 
változat is televíziós műsorkészítésre. 
Abban a képviselő-testületi tagok azonos 
véleményen voltak, hogy szükség van az 
internetes felületre is, de abban már nem 
közelítettek az álláspontok, hogy kivel is 
képzelik el a jövőt. Dr. Bonnyai József, 
a Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint 
Nagy Ferenc egykori képviselő, aki a tes-
tületi ülésen érdeklődő bátaszékiként je-
lent meg, aggályát fejezte ki, miszerint az 
internetre korlátozódó tájékoztatás kizár-
ná azon 60 éven felülieket, akik a modern 
technikát nem használják. 

Dr. Bozsolik Róbert felvázolt a testü-
leti ülésen egy újabb lehetőséget. Ezen 
elképzelés szerint az információszolgál-
tatást mind az internetes felületen, mind 
pedig a televízión keresztül is lehetővé 
tenné. E szerint a hátralevő 10 hónapban 
80 filmes anyag készülne és 2 kihelyezett 
stúdióbeszélgetés a hálón Lipták Péter 
ajánlattevő megbízásával, valamint a te-
levízióban havonta – a Mecsek RTV által 
– 2 Cikádor magazin, valamint a testü-
leti ülések közvetítése, melyek együttes 
ára megegyezne azzal az összeggel, amit 
erre a célra a marketing kft. ki tudna fi-
zetni. A polgármester összehasonlította a 
két internetes ajánlattevőt is az anyagok 
darabszámát illetően. Eszerint a Pom-
sárfilm Lipták Péter ajánlatával szemben 
jóval drágább lenne. Mivel a Fidesz-KD-
NP frakció a drágább változatot válasz-
totta, véleménye szerint ez a közpénz el-
herdálása, ami nagyon felelőtlen döntés. 
Mint mondta: a számokból látszik – ha 
az almát, az almával hasonlítjuk össze – 
hogy jóval több anyagmennyiséget ala-
csonyabb áron kínál Lipták Péter. 

Dr. Szabó Ákos képviselő szóvá tette, 
hogy a fenti javaslat miért a testületi ülé-
sen került kiosztásra, hiszen így nem volt 

lehetőség azt felelőségteljesen átgondolni, 
mérlegelni. Valamint az a vád, miszerint 
kidobnának éves szinten több mint három 
millió forintot az ablakon, nem állja meg 
a helyét, hiszen a médiaszolgáltatás így is 
jóval kevesebbe kerül, mint 2022-ben. Az 
előző években 10 millió forint volt, most 6 
millió lett. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 
eddig is voltak emberek, akik nem láthatták 
a Tolnatáj Televízió műsorát, hiszen nem a 
TARR Kft. szolgáltatását veszik igénybe

Dr. Puskás Imre elmondta – mint ahogy 
arról a Bátaszékért Marketing Nonprofit 
Kft ügyvezetője is tájékoztatást adott – 
nem csak a Tolnatáj Televízión, hanem 
egy helyi csatornán keresztül is lehetőség 
lenne arra, hogy tájékozódhassanak az 
emberek a városban történtekről. Az in-
ternetre készült anyagokból ugyanis egy 
csokrot lehetne összeállítani, ami megte-
kinthető lenne, akár ugyanabban az idő-
pontban is, mint eddig a Cikádor magazin.

A képviselő hozzátette, szerinte egy 
szándékosan túlfűtött gyászhangulat van, 
ami arról szól, hogy valami veszteség éri a 
települést, de bízik benne, hogy a március 
1-jével induló hírportál mellett szóló döntés 
(5 igen, 3 nem, 1 tartózkodás), – amelyet 
a Pomsárfilmmel kívánnak megvalósítani 
– néhány hónap múlva bebizonyítja majd, 
hogy a kevesebb ténylegesen több és színe-
sebb információhoz juttatja majd az embe-
reket. Bízik benne, hogy például azok, akik 
esetleg ma hiányérzettel bírnak a Cikádor 
magazin megszüntetése miatt, néhány hó-
nap múlva elégedettségüket fejezik majd 
ki, valamint hozzá tette: a döntés nincs 
kőbe vésve, ha nem váltja be a hírportál a 
hozzá fűzött reményeket, még mindig van 
lehetőség máshogy gondolkodni.

Az ülésen tárgyalták a város 2023. évi 
rendezvénytervét. A programkínálatból 
– a finanszírozási nehézségekre való te-
kintettel – kikerült a VI. Bornapok, amit 
esetlegesen, ha a számok megengedik, 
újra gondolják majd a képviselők. Emel-
lett – többek között – döntés született az 
orvosi ügyeleti díjak meghatározásáról, 
valamint egyéb támogatások megítélésé-
ről és felosztásáról, valamint a városi köz-
temető üzemeltetési és fejlesztési terve is 
napirenden volt.                                     BD

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Parázs vita a testületi ülésen
HELYI NYILVÁNOSSÁG: MAGAZIN HELYETT HÍRPORTÁL



2015. ÁPRILIS 14.
XXVI. évfolyam 1.számINGYENES

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

32023. MÁRCIUS 3.

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

Hagyományos rendőrkapitányi-polgár-
mesteri egyeztetés zajlott a Bátaszéki 
Polgárőr Egyesület szervezésében. Farkas 
András egyesületi elnök és Kamenszki Ta-
más alelnök ismertette a tavalyi év statisz-
tikáit és az elvégzett munkát. Ezután Dr. 
Marcsek Sándor szekszárdi rendőrkapi-
tány vázolta fel a város tavalyi szabálysér-
tési- és bűncselekményi mutatóit, melyek 
évről évre csökkenő tendenciát mutatnak. 
Dr. Bozsolik Róbert polgármester a Budai 
utca közlekedési – elsősorban az általános 
iskola környékét és egy helyi vállalkozás 
előtti területet érintő – problémáira hívta 
fel a rendőrség figyelmét, és kérte a közös 
megoldás lehetőségének kidolgozását. A 
megbeszélésen részt vett még Dudás Zsolt, 
a Közrendvédelmi Osztály vezetője is.

A szekszárdi rendőrkapitány emléklappal 
ismerte el Kabók László tavalyi munkáját, 
amellyel hozzájárult a város közbiztonsá-
gának megőrzéséhez. Az oklevelet Zádori 
László bátaszéki őrsparancsnok adta át.

Eltűnt embert keresett a Bátaszéki Pol-
gárőrség február 15-én. Feltételezhetően 
alkoholos befolyásoltságában, öngyil-
kossággal fenyegetőzve egy helyi üzlet-
központ mögötti erdős területen veszett 
nyoma. Fennállt a veszélye annak, hogy 
az erdőben lévő tuskókban elbotolva ko-
moly sérülést szenvedjen és – az éjszaka 
fagypont alá süllyedő hőmérsékletben – 
kihűljön. Végül sérülések nélkül előkerült 
az illető. A keresésben 10 polgárőr 3 gép-
járművel, hőkamerával és éjjellátó készü-
lékkel vett részt. 

Bátaszék Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
által államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásairól szóló 1/2015.(I.27.) ön-
kormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) alapján pályázatot hirdet 
bátaszéki civil szervezetek (az állam-
háztartás körébe nem tartozó, bátaszéki 
székhelyű alapítványok, közalapítványok, 
egyesületek – amelyeket a bíróság nyil-
vántartásba vett, és az alapító okiratuk-
nak vagy alapszabályuknak megfelelő 
tevékenységüket ténylegesen folytatják, – 
továbbá történelmi egyházak helyi közös-
ségei) támogatására.

A pályázat célja a helyi civil szerveze-
tek 2023. január 1. és december 31. között 
megrendezésre kerülő rendezvényeinek, 
valamint az érintett szervezetek tárgyévi 
működési költséginek támogatása. Támo-
gatás kulturális, művészeti, egészségügyi, 
szociális, tudományos, sport, és a társa-
dalmi közélet előmozdítása érdekében 
végzett tevékenység támogatására adható.

A támogatás természetbeni vagy 
pénzbeli formában egyaránt nyújtható. 

A természetbeni támogatás módja az in-
gyenes vagy kedvezményes helyiséghasz-
nálat, illetve más, a működést segítő ingye-
nes, vagy kedvezményes szolgáltatás lehet. 

Pályázni a pályázati felhívás mellék-
lete szerinti adatlapon lehet. Az adatlap 
letölthető Bátaszék Város honlapjáról 
(www.bataszek.hu), vagy személyesen át-
vehető a Bátaszéki Közös Önkormányzati 
Hivatal 3. irodájában. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2023. március 17., 12:00 óra. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2023. március 29. 

A támogatások odaítéléséről Bátaszék 
Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete dönt. 

A pályázat elbírálásáról a döntést kö-
vető 15 napon belül értesül a pályázó. A 
nyertes pályázókkal az önkormányzat 
támogatási szerződést köt. A támogatás 
kifizetésére a szerződés aláírását követően 
kerül sor.

POLGÁROKNAK A POLGÁRÔRSÉGRÔL

Hírek

Pályázati felhívás 
civil szervezetek számára

VERSELÔ

Petôfi Sándor: 
Ha férfi vagy, 
légy férfi...

Ha férfi vagy, légy férfi, 
S ne hitvány gyönge báb, 
Mit kény és kedv szerint lök 
A sors idébb-odább. 
Félénk eb a sors, csak csahol; 
A bátraktól szalad, 
Kik szembeszállanak vele... 
Azért ne hagyd magad! 
 
Ha férfi vagy, légy férfi, 
S ne szád hirdesse ezt, 
Minden Demosthenesnél 
Szebben beszél a tett. 
Építs vagy ronts, mint a vihar, 
S hallgass, ha műved kész, 
Mint a vihar, ha megtevé 
Munkáját, elenyész. 
 
Ha férfi vagy, légy férfi, 
Legyen elved, hited, 
És ezt kimondd, ha mindjárt 
Véreddel fizeted. 
Százszorta inkább éltedet 
Tagadd meg, mint magad; 
Hadd vesszen el az élet, ha 
A becsület marad. 
 
Ha férfi vagy, légy férfi, 
Függetlenségedet 
A nagyvilág kincséért 
Árúba ne ereszd. 
Vesd meg, kik egy jobb falatért 
Eladják magokat. 
„Koldusbot és függetlenség!” 
Ez légyen jelszavad. 
 
Ha férfi vagy, légy férfi, 
Erős, bátor, szilárd. 
Akkor, hidd, hogy sem ember 
Sem sors könnyen nem árt. 
Légy tölgyfa, mit a fergeteg 
Ki képes dönteni, 
De méltóságos derekát 
Meg nem görbítheti.
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Múlt és jövô
Dr. Németh Kálmán egykori plébános-
ra, a bukovinai székelyek hazatelepítő-
jére emlékeztek születésének 126. évfor-
dulóján, február 3-án. A koszorúzással 
egybekötött ünnepség a Bátaszéki Szé-
kelyek Baráti Körének szervezésében 
valósult meg. A megemlékezést követő-
en a szervezet taggyűlésére is sor került.

„Áztam, fáztam, vadonba háltam
Komor volt hozzám a kegyes ég. 
Ütöttek, kacagtam, gáncsoltak, haladtam, 
Bár szédített a szakadék.

Húszezer magyart haza hoztam, 
Hetvenezerért még útra kelek.
De előbb emlékeden áldott Petőfi 
Egy pillanatra megpihenek.”

Ezt a verset Németh Kálmán 1942-ben 
Kikőrösön írta a Petőfi emlékmúzeum 
emlékkönyvébe. E sorok most 2023-ban 
Petőfi születésének 200. évfordulóján igen 
aktuálisak – hangzott el a megemlékezé-
sen. Molnár Péter arra kereste a választ 
beszédében, hogy mit üzenhet ma ez az 
idézet. A Bátaszéki Székelyek Baráti Kö-
rének elnöke úgy véli, nem hagyhatják 
veszni a népcsoporthoz köthető hagyomá-
nyokat, meséket, énekeket, táncokat. Mint 
mondta, még csak „húszezer hazahozott-
nál” tartanak, de azzal, hogy tovább adják 
gyermekeiknek, unokáiknak a szokásokat, 
visszamennek a hetvenezerért.

A megemlékezésen részt vett Potápi Ár-
pád nemzetpolitikáért felelős államtitkár, 
Csibi Krisztina a Magyarság Háza igaz-
gatója, Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek 
Országos Szövetségének elnöke, Zsikó 
Zoltán, a Tolna Megyei Közgyűlés alel-
nöke és Bozsolik Róbert Bátaszék város 
polgármestere.

Dr. Németh Kálmán 1966. március 26-
án, 68 éves korában hunyt el. Ameriká-
ban, New York mellett temették el magyar 
nyelvű apácák temetőjében. Újrateme-
tésére 2005. szeptember 24-én került sor 
Bátaszéken.

A koszorúzást követően szokásos évi 
taggyűlését tartotta a Székelyek Baráti 
Köre. A 2022-es év szakmai és pénzügyi 
beszámolóiból kiderült, hogy igen aktív 
életet él a szervezet. Mi sem bizonyítja 
jobban mindezt, mint a színes program-

kínálatuk, az elnyert pályázatok sora, 
valamint az, hogy közel 30 gyermek és 
ugyanennyi felnőtt táncos népviseletéről 
is tudtak gondoskodni. Az egyesület sta-
bilitását a sikeres pályázatokon túl, a ház 
bérbeadásából, valamint az adó 1%-ából 
befolyt bevételeinek köszönheti. 

Molnár Péter elnök elmondta, hogy a Szé-
kelyek Háza tetőterében hamarosan szállá-
sok kerülnek kialakításra, az udvaron pedig 
egy színpad és egy fedett tér kap helyet.   BD

Farsangzárás a székelyeknél
Egyre ritkább a hajnali malacvisítás, 
egyre kevesebb helyen van, ahol ünnep 
a disznóvágás. Pedig ennek a hangula-
tát: a reggeli készülődést, a pálinka za-
matát, a tréfálkozást, az elkészült ételek 
ízét érezni kell. Ha ez így megy tovább, 
szájhagyományból fogják ismerni a fi-
atalok ezt a rituálét! Hogy ez ne így le-
gyen a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre 
február 18-án, a hagyományt követve és 
lezárva a farsangot, feláldozott az asz-
tali örömök oltárán egy fehér 
sertést, melyet Dr. Somosi Sza-
bolcs ajánlott fel.

Volt időszak, amikor boldog 
disznók szaladgáltak a havas 
udvaron rajtuk lógva a fél ro-
konsággal. Pont ezt elkerülen-
dően egy jól felkészült csapatot 
sikerült a székelyeknél kiállítani 
a sertés ellen. A jó szaktudású 
böllérnek köszönhetően a disznó 
harc nélkül adta vissza lelkét a 
teremtőnek. A „liturgia” követ-
kező helyszíne a forrázás és pör-
zsölés, majd a feldolgozás. 

Fokhagyma került a tokasza-
lonnára, hurkává lett a vastag-

bélbe töltött fűszeres hús, elkészült a leves 
és a toros káposzta, de az asztalon – egye-
bek mellett -volt sült hús, hurka, kolbász 
is. A székelyek különleges fűszereket is 
használnak a feldolgozás folyamán. A töb-
bit a szeretet, a jó hangulat és a barátság 
adta, melyből egy-egy marékkal került az 
elkészült ételekbe, és így a végeredmény 
csakis ízletes lehetett. Az est folyamán 
kulináris élményben volt része annak, aki 
elfogadta a baráti kör meghívását. A toros 
ételek mellé a kör borászkodó tagjai saját 
ízletes boraikat kínálták. A résztvevő kö-
zel 100 ember önfeledt beszélgetéssel és 
tánccal biztosította a jó hangulatot. 

Az ünnep lezárásaként a baráti kör 
megtartotta húshagyó bálját is a Széke-
lyek Házában, ahol szintén az ételeké és 
a táncé volt a főszerep. A vidám hangula-
tú rendezvényen ezúttal is megtelt a ház. 
A székely himnusz eléneklésével zárult 
a bál, a farsang, és kezdetét vette a böjti 
időszak.  A vezetőség köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik segítettek a rendezvé-
nyek sikeres lebonyolításában.  Erôs János

BÁTASZÉKI SZÉKELYEK BARÁTI KÖRE
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A február a mulatozásról szólt. Báloztak 
az iparosok, a székelyek, a svábok, de 
elsősorban a maskarádéé volt a főszerep. 
A Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület tagjai 
is megtartották a hagyományos farsangi 
mulatságukat a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban. Igen színes, és fantáziadús jel-
mezekbe öltözött az idősebb korosztály, a 
hangulat pedig fergeteges volt.

Az általános iskola alsósai is mulat-
tak.11 osztály, közel 240 tanulója vett rész 
a hagyományos farsangi bálon szüleikkel, 
nagyszüleikkel együtt. Csodás jelmezek, 
felhőtlen kikapcsolódás jellemezte a dél-
utánt. A jelmezes felvonulást követte a 
tánc és az elmaradhatatlan tombolasorso-

lás. 420 azonnali nyeremény talált gazdá-
ra, és több mint száz nagyobb értékű aján-
dékot sorsoltak ki. 

A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesü-
let is megtartotta hagyományos farsangi 
mulatságát. Ötletes jelmezek, kiváló han-
gulat és családias légkör uralta a táncos 
alkalmat.

Hercegnők, boszorkányok, katicabogarak, 
oroszlánok, békák lepték el a Székelyek Há-
zát február 7-én. A székely unokák farsangi 
mulatságán 30 felnőtt és gyermek bújt jel-
mezbe, hogy együtt ünnepeljen. A felhőtlen 
szórakozás mellett a résztvevőket hagyomá-
nyos farsangi szendvics, sütemény és termé-
szetesen az elmaradhatatlan tombola várta.

Maskarába öltözött gyereksereg ropta 
egész nap a táncot és ünnepelték a farsan-
got a városi óvodában. Ők bújtak utoljára 
álarc mögé Bátaszéken, hiszen húshagyó 
keddel véget ért a maszkabálok sora. Az 
ovisok műsorral is készültek erre a napra, 
amit a szülők, nagyszülők is megtekint-
hettek, hiszen 15 órától az érdeklődők is 
a jelmezes forgatag részesei lehettek.    BD

FARSANG

Itt a farsang, áll a bál
MASKARÁDÉ KÖRKÉP
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Hogy és miért jutott el a természetes kertészkedéstől az erdőkert 
gondolatáig, és megvalósításának szükségességéig Takácsné Ko-
vács Anikó? E kérdés megválaszolása volt a fő gondolatmenete a 
február 14-én, a Bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtárban 
megtartott előadásnak és az Örök Zöld Kertben tett kertlátogatás-
nak. A rendezvényre 35 fő – fiatalok és idősebbek – érkeztek, több-
ségében a környező településekről, néhányan messzebbről és ter-
mészetesen Bátaszékről is. A jelenlevők célja egy klímarezisztens 
és fenntartható kert létrehozása, valamint a családok élelmiszer-ön-
ellátásának legalább részleges biztosítása. Ebben próbál segítséget 
nyújtani az érdeklődőknek az előadó.

A téma folytatása az erdőkerttől az agrárerdészeti rendszerig fog 
kanyarodni, amelyre március 7-én, kedden, 14 órától kerül sor is-
mét a könyvtárban a Permakultúra Klub keretében.                    TKA

Tündérek márpedig vannak. Az nem biztos, hogy bárkinek és bárminek 
lehet tündére. De az biztos, hogy a Balatonnak van. Ő Sió mama, aki erejét 
lassan elveszti, mert nem elég, hogy egyre többen és többen jönnek nya-
ralni a tóra, megjelenik a színen Szívtelen Szörnyeteg, aki semmit nem 
szeret, ami él és mozog. (Nagy a baj, ha már a kacsáknak sincs nyugtuk a 
nádasban. Kénytelenek réti kacsák lenni!) 

Hany Istók, mesénk főszereplője, meglepő üzenetet kap: Sió mama kór-
házban fekszik. Istóknak muszáj abbahagynia a békák repülni tanítását. 
(Persze, sosem fogja beismerni, hogy ez reménytelen vállalkozás. Inkább 
elmondja mindenféle lusta népségnek a békákat.) Teljes a káosz a tó körül, 
és ha zűr van, ott rendet kell tenni. És elindul a men-
tőakció! Szinkrontolmáccsal, sellőkkel, Nesszivel Loch 
Nessből, a kavicsfogú álteknőssel Veszprémből. Aztán, 
mikor sikerül Szívtelen Szörnyeteget rávenni, hogy men-
jen el a világ legmenőbb helyére, és mindenki hazaindul, 
Istók is visszatér a békákhoz. Persze, csak próbálkozik a 
repülni tanításukkal. Mivel egyik békának sem sikerül a 
levegőben maradnia, szemükre veti, hogy semmit nem 
gyakoroltak, amíg ő távol volt. Bezzeg a kacsák, ők mi-
lyen szépen repülnek!                                     SLné

Olvassa a könyvajánlót és játsszon velünk!
Kísérje figyelemmel a havonta a Cikádor újságban 
megjelenő könyvajánlót! Ha lehet, kölcsönözze a 
könyvtárból az ajánlott kötetet! Válaszolja meg a 
művel kapcsolatos kérdést! Válaszát juttassa el hoz-
zánk! Az év végéig legtöbb könyvet elolvasó, és a 
helyes választ adók között nyereményt sorsolunk.

Kérdéseink: Van-e a könyv írójának irodalmi al-
kotása a bátaszéki könyvtárban? Ha igen, mi a címe? 
Járjon utána, olvassa el, kapcsolódjon ki! Kellemes 
időtöltést kívánunk!

Tudta?
A kölcsönzésen és helyben olvasáson kívül igénybe 
vehető könyvtári szolgáltatásaink: szkenelés, nyom-
tatás, fénymásolás.

Húsvéti ajándékkészítô kézmûves foglakozás
Március 25-én, szombaton, 9 órától húsvéti aján-
dékkészítőt tart a könyvtár.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Mini Galéria • Bajor söröskorsók 

Megtekinthető márciusban.

KÖNYVAJÁNLÓVÁROSI KÖNYVTÁR

Jeney Zoltán: Balatoni kacsavész

ÖRÖK-ZÖLD-KERT

Természetes 
kertészkedéstôl 
az erdôkertig
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1848 áprilisában bátaszéki férfiak százai 
jelentkeztek önként megvédeni szűkebb 
pátriájukat. Közel 600 főből, három szá-
zadból állt a helyi Nemzetőrség. Több-
ségében természetesen a lakosság nagy 
részét adó földművesek és iparosok vál-
lalták a feladatot, de a helyi értelmiség is 
kivette a részét: a 2. nemzetőrszázad név-
sorában olvashatjuk Trempacher Mátyás, 
Bátaszék ekkori orvosának nevét is. 

Trempacher Mátyás 1806. augusztus 
8-án született Bátaszéken, apja parasz-
tember volt, aki emellett kulacskészí-
téssel is foglalkozott. Szüleinek, Trem-
pacher Mihálynak és Petz Margitnak 
összesen tíz gyermeke született, de csak 
négy érte meg a felnőttkort, három nő-
vére mellett Mátyás volt az egyedüli fiú. 
Az akkoriban – és egészen a 20. század 
első feléig – érvényes névadási szokások 
szerint az első fiú a keresztapja, az első 
lány a keresztanyja nevét kapta, csak a 
következő gyerekek kaphatták az apa 
vagy az anya nevét. Ha meghalt a keresz-
tapa-keresztanya nevét viselő gyermek 
és így „felszabadult” a név, akkor a kö-
vetkező gyerek újból ezt a nevet kapta. 
Így fordulhatott elő, hogy a Trempacher 
családban a későbbi bátaszéki orvos már 
a harmadik Mátyás nevű fiú volt, miután 
azonos nevű bátyjai 3 éves, illetve 2 he-
tes korukban meghaltak. (Margit nevű 
lány is három született a családba, egyi-
kük sem lett idősebb 3 évesnél…)

Trempacher Mátyás nevével orvosi eset 
kapcsán először egy 1831-ben megjelent 
cikkben találkozhatunk. Károlyi István 
fóti birtokán ezen év augusztusában kole-
rajárvány tört ki, a gróf pedig – ekkoriban 
egyáltalán nem magától értetődő módon – 
gondoskodott a jobbágyairól: nem csupán 
élelemmel látta el a karanténba került csa-
ládokat, de két orvost is küldött a faluba. 
„Háládatossággal nevezzük itt a’ Mlgos 
Famíliának már 66 esztendőket élt Orvo-
sát TT. Hermann Jósef és az ő útmutatá-
sa után foganatosán munkálódó kitanult 
Orvos Trempacher urakat” – állt a jobbá-
gyok köszönő levelében, melyet a Hasz-
nos Mulatságok című folyóirat közölt. 
1831-ben tehát még csak „kitanult orvos” 
volt, azaz tanulmányait már befejezte, de 
gyakorlat híján még nem praktizálhatott 
önállóan; erre csak 1837 után kerülhetett 

sor, miután megvédte a rákos megbetege-
désekről írt doktori disszertációját.

Az orvosdoktori cím megszerzése után 
visszatért Bátaszékre, és a mezőváros 
orvosa lett. Mint a település egyik „nad-
rágos” embere, részese volt a társadalmi 
életnek is: 1841-ben, majd az azt követő 
években még 15 alkalommal részt vett 
az „Orvosok és természetvizsgálók nagy 
gyűlésén”, 1842-ben pedig egyik alapí-
tója volt a „honi ipart támogató megyei 
védegyletnek”, a Tolna Védegyletnek. 

1847-ben Pécsett feleségül vette a nála 
19 évvel fiatalabb, pécsi polgári család-
ból származó Laczkovics Máriát. A csa-
lád megbecsültségét jól mutatja, hogy az 
esküvőn a menyasszony tanúja Dollinger 
Károly, Pécs akkori polgármestere volt. 
A következő években két fiuk született: 
1849-ben Antal Elek Márton, aki később 
MÁV-alkalmazott, állomásfőnök lett és 
1852-ben Ede Lajos, aki felnőve hosszú 
évekig Püspöklak (ma Geresdlak) jegy-
zője volt.

1848 áprilisában Bátaszéken is megala-
kult a Nemzetőrség, ahova Trempacher 
Mátyás önként jelentkezett, majd tagja 
lett az 1848. május 1-jén megválasztott 
megyei állandó bizottmánynak is – ma 
megyei közgyűlésnek mondanánk. Júli-

usban, az újonnan felállított tolnai nem-
zetőrezred hadi főorvosaként részt vett az 
ezred bácskai harcaiban, majd a csatatér-
ről ideiglenesen hazatérve, októberben 30 
ezüstforintnyi hadikölcsönnel támogatta 
a magyar államot. Később nevét ott talál-
juk az 1849. június 12-én újjáalakuló, és a 
független magyar kormánynak hűségnyi-
latkozatot tevő megyei tisztikarban, mint 
megyei alorvos. Az országgyűlés áprilisi 
határozata alapján, 1849 nyarán két újabb 
honvédzászlóaljat hoztak létre; ezen ala-
kulatok egyike, a komáromi 98. zászlóalj 
főorvosának pedig Trempacher Mátyást 
nevezte ki a hadügyminiszter.

A szabadságharc leverése után Trempa-
cher Mátyás Mohácson lett orvos, 1860-tól 
már járási orvosként említik őt a források. 
Tagja volt a Baranya megyei Honvédegy-
letnek, majd 1868-tól rendes tagja a „Kir. 
magyar természettudományi társulatnak”, 
melynek alapszabályban rögzített fő célja 
volt „mívelni a természettudományokat 
általában, s különösen hazánkat e szem-
pontból vizsgálni, és a természettudo-
mányi ismereteket terjeszteni.” Neve az 
1870-es években több végrehajtási ügy 
kapcsán is olvasható – bár az adósság oka 
nem szerepel a hirdetményekben, köny-
nyen lehet, hogy elmaradt orvosi számlák 
behajtásáról volt szó.

Trempacher Mátyás, bátaszéki szüle-
tésű seborvos-orvosdoktor 1877. január 
9-én, Mohácson halt meg. Regenspurger

MÚLT-IDÔ

Egy honvédorvos Bátaszékrôl

A rákról – Trempacher Mátyás doktori dis�-
s�ertációjának elôlapja

EMLÉKEZZÜNK!
„Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:

Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka.”
(Victor Hugo)

Egy kézen számba vehető Bátaszéken 
azoknak a székelyeknek a száma, akik-
nek a bölcsője Bukovinában ringott. 
Sajnos eltávozott közülük a legidősebb:

Kovács Istvánné  
Mezei Malvin

1925–2023
Emlékét megőrizzük!

Családja és  
a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre
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VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT

OVIS HÍREK

Testvér érkezik

Királyság ez a Jégkirályság!

Egy testvér érkezése mindig izgalmas 
időszak egy család életében. Új hely-
zetet jelent az idősebb testvér számá-
ra, még akkor is, ha a szülők kellően 
felkészítették őt a változásra. Az, hogy 
a nagyobbik gyermek hogyan reagál a 
kis testvér jövetelére, nagymértékben 
függ a köztük lévő korkülönbségtől, 
valamint a szülők hozzá és egymáshoz 
való viszonyulásától. Hasznos praktiká-
kat, hétköznapi tanácsokat kaptunk e 
témákban a helyi Védőnői Szolgálattól.

A vélemények megoszlanak a testvérek 
közötti ideális korkülönbségről. Van, aki 
úgy gondolja, hogy sokkal könnyebb, ha a 
gyerekek évben közelebb állnak egymás-
hoz és van, aki úgy gondolja, hogy vár 4-5 
évet mire a nagytesó önálóbb lesz. Persze 
az is fontos szempont, hogy a szülés után 
a nő testének is szüksége van a regenerá-
cióra, ezért legalább 1-1,5 év jó, ha eltelik 
két szülés között.

Mivel a 12. terhességi hétig a vetélés 
kockázata magasabb lehet, ezért jobb, ha 
a genetikai ultrahang után szólunk az öcsi 
vagy a hugi érkezéséről. Ekkor már a szü-
lők is nyugodtabbak lehetnek, hiszen tud-

ják, hogy minden rendben van a magzattal. 
Nagyon fontos, hogy mikor elújságolják a 
nagy hírt, a kommunikáció a gyermek élet-
korának megfelelően történjen. Ha a cse-
mete kérdez, válaszoljunk, de csak egysze-
rűen fogalmazzunk. Több hónapunk van 
felkészíteni a nagytesót a kicsi megszületé-
sére. Meséljünk neki arról, hogy miben fog 
megváltozni a család élete, de nagyon jók 
az erről szóló mesekönyvek is. 

Az, hogy bevonjuk a csemetét a babaszo-
ba tervezésébe, vagy, hogy beszélgethet a 
pocaklakóval, és láthatja ultrahangon a pi-
cit, apró praktikák ugyan, de sokat segíthet-
nek. Az is jó ötlet lehet, hogy az újszülött 
hazaérkezésekor vigyen a tesónak egy kis 
apró ajándékot. A féltékenység elkerülése 
érdekében fontos, hogy a látogatók, roko-
nok szintén hozzanak a nagynak is aján-
dékot. Az is lényeges, hogy a napirend a 
nagyobb testvér napjához is igazodjon, így 
könnyebben elkerülhetőek a súrlódások. 

Minden gyerkőcnek szüksége van az apa 
és az anya külön figyelmére. Naponta le-
gyen legalább 20 perc, amikor csak a nagy-
tesóval foglalkozunk. A gyerekek hamar 
megtanulják, hogy a rohanó hétköznapok-

ban is megkapják a figyelmet a szülőktől. 
Hétvégén lehet szervezni apa-fia, apa-lá-
nya, anya- fia, anya-lánya programokat. 

Gyakori jelenség, hogy a testvér szüle-
tése után „visszafejlődés” figyelhető meg. 
Nagyobb a ragaszkodás az édesanya felé, 
bepisilés, cumisüvegből ivás, szeretné, ha 
etetnék stb. Ez mind átmeneti időszak, 
ami nagyon sok szeretetet és türelmet igé-
nyel. Figyeljünk oda ezekre is, hogy köny-
nyebben menjen az új helyzet elfogadása!

Hellingerné Fehérvári Márta védônô

Varázslatos mesevilág tárult a bátaszéki 
óvoda Kutya csoportos óvodásai, szülei 
és dolgozói elé a Fővárosi Nagycirkusz-
ban február 10-én, ahol a Jégkirályság 
című előadáson vehettek részt. 

Ritka pillantok részesei lehettek a bátaszé-
ki 1-es csoport óvodásai, hiszen nem min-

dennapos esemény, hogy a Fővárosi Nagy-
cirkusz porondja jégbe borul. A manézs 
ezúttal ukrán artistaművészekkel telt meg, 
hiszen a cirkusz az orosz-ukrán háború 
kitörése óta nem csak befogadja, és teljes 
ellátásban részesíti az Ukrajnából menekült 
artistaművészeket, hanem rendszeres fellé-
pési lehetőséget is biztosít számukra. 

Az amfiteátrumba ellátogatott 109 Tol-
na vármegyei közül 58 Kutya csoportos 
gyermeket, szüleiket és az óvódai dolgo-
zókat nyűgözte le a piruettek, artisták és 
kisállatok látványa. Köszönhető mindez 
Zsikó Zoltánnak. Tolna Vármegye Köz-
gyűlésének alelnöke ugyanis Fekete Péter 
igazgatóval való régi baráti kapcsolatának 
köszönhetően tette lehetővé, hogy részt 
vegyenek az érintettek ezen az előadáson.  

Több olyan szülő és gyermek is volt, aki 
most járt először a fővárosban. Mikor ez 
kiderült, még annál is nagyobb lelkesedés-
sel törekedtek a pedagógusok arra, hogy 
ez a kirándulás létrejöjjön. A produkción 
túl lenyűgöző volt az a vendégszeretet, 
ahogy a cirkuszban fogadták a gyereke-
ket, felnőtteket egyaránt, hiszen a kedves-
ségen túl meleg tea, puncs, forraltbor és 
pattogatott kukorica is várta a bátaszéki 
1-es csoportot.

Bakó-Makai Mariann–Récsei Mónika
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Névadójukra emlékeztek 
az általános iskolások

25 éve ünnepeli névadóját a bátaszéki 
általános iskola minden februárban, 
Dorottya-nap környékén. Az irodalmi 
műsoron kívül hagyomány, hogy az in-
tézmény tehetséges tanulói, művészeti 
csoportjai is bemutatkoznak.

Királyok. Ezzel a címmel mutatták be iro-
dalmi-történelmi-zenés műsorukat a 7-8. 
osztályos tanulók. Az előadáson elhang-
zott egy Mátyás király monda – A névnapi 
ajándék – ;megtudhattuk, honnan kapta 
nevét a lacikonyha; átérezhettük a fiatal II. 
Lajos király elkeseredettségét és elszánt-
ságát, amikor a tétovázó urakat maga ve-
zette a mohácsi síkra. Tanúi lehettünk az 
ország részekre szakadásának és a belvi-
szályoknak, mikor egyidőben két királya 
is volt az országnak Szapolyai János és 
Habsburg Ferdinánd személyében. A je-
lenetek között élőképekben követhettük 
nyomon Kanizsai Dorottya életét. A tanu-
lók műsorukat, illetve az abban felidézett 
történelmi eseményeket 20-21. századi 
zenékkel tették színesebbé, fiatalossá, len-
dületessé. Felcsendült többek között egy 
Palya Bea- ,egy Ghymes-, egy Cseh Ta-
más- és egy Rácz Gergő-dal. A fináléban 
pedig a Rómeó és Júlia c. musical ismert 
dalára, a Lehetsz király címűre táncoltak 
és köszönték meg a közönségnek a figyel-
met a szereplő diákok.

Az igazgató úr ünnepi beszéde után Papp 
Hella Mária tanárával, Orbán Istvánnal 
hegedűduót játszott; Janács Árpád gitáron 
adott elő egy Carcassi-keringőt, színpadra 
lépett az Alapfokú Művészeti Iskola tánc-
tagozata és a Heimat Német Nemzetiségi 
Tánccsoport Iciri-picirik csoportja.

A hagyományokhoz hűen több vetélke-
dő és verseny eredményeit is kihirdette 

az iskola. A Kanizsai Dorottya Történel-
mi Emlékverseny, a Dorottya-napi rajz-
pályázat (szervezői Bátki Erika, Gaszner 
Ferencné és Katona Ildikó tanárnők), a II. 
Géza Gimnázium által szervezett Géza-tu-
sa matematika-verseny és az idei tanév 
sportversenyeinek díjazott és eredményes 
tanulói vehették át jutalmukat; valamint 
az országos történelem verseny megyei 
fordulójába bejutott tanulók (Pongrácz 
Bálint és Sümegi Botond, 8.b).

A műsor zárásaként az iskola énekkara 
a Valahol Európában c. musicalből a Ván-
dorlás c. dalt énekelte el.

Pestiné Kunos Boglárka

Dorottya-napi rajzpáláyzat
A Dorottya-napi iniciálé-tervező verse-
nyen részt vettek az iskola rajzos tanulói, 
melyhez csatlakoztak a művészeti iskolá-
sok, és több osztály nem rajzos diákjai is.

Alsós díjazottak: Sümegi Kata, Laki 
Adél, Bütös Mia Palmira (1.b), Sztojka 
Amira Noémi, Sági Hanna, Ritter Noa, 
Dóczi Zoltán Sándor (1.a)

Mészáros Jázmin, Sziebert Adelin, Dó-
czi Jázmin (2.b), Szabó Léna (2.a)  Götz 
Fanni (2.c)

Szabó Hanna, Szentpál Zoé, Vörös 
Anna, Rafael Rubina (3.b), Jónás Alicia 
Ibolya (3.b nem rajzos), Farkas Ada, Hel-
linger Alíz (4.b), Sztojka Amira Rubina 
(4.b nem rajzos) Braun Noémi (4.a, alsós 
művészeti iskolás)

Felsős díjazottak: Felkert Lara, Sza-
uter Gitta, Benedeczki Emma Napsugár 
(5.b), Kiss Annabella, Bóta Gréta, Kovács 
Bíborka, Hegedűs Viktória (6.b), Péter 
Gábor, Liebhauser Áron, Balázs Száva, 
Fuchsz Kinga (6.a), Böröcz Ákos Márton, 
Vida- Szaksz Luca, Pusztai Liliána (7.b), 
Sós Georgina, Forrai Mirtill, Reintz Léna 
(7.a), Gáll Zsóka, Csillag Nóra, Feri Klau-
dia (8.b), Sümegi Botond, Nagy Dóra, 
Bálint Kinga (8.b nem rajzos), Sallai Re-
gina (5.c) és Bekő Balázs (8.a) művészeti 
iskolások.

A mohácsi kisfarsangon 
a bátaszéki iskolások

A mohácsi kisfarsangon jártak a Bátaszé-
ki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és 
AMI 1.b osztályos tanulói. Ez az esemény 
a Busójárás első napja, a kicsik farsangja. 
A gyerekek első útja a Busóudvar Mú-
zeumába vezetett, ahol a busójárás tör-
ténetével, szokásaival, szereplőivel, ese-
ményeivel ismerkedhettek az iskolások. 

Kipróbálhatták a kereplőket, interaktív 
játékokon vehettek részt és megismerked-
hettek a sokac népviselettel, szokásokkal. 
Megnézhették a rajzkiállítást. Az alkotá-
sok között jónéhány bátaszéki munka is 
helyet kapott. Majd a Széchenyi téren ré-
szesei lehettek a különleges felvonulásnak 
és a hangos forgatagnak. 

Katona Ildikó és Kocsis Alíz

DOROTTYÁS HÍREK
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Siker az országos elôdöntôn 
A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola főként a pörbölyi tagintézménybe 
járó tanulókra épülő csapata – kiegészül-
ve Mátyás Mírával, Pesti Ábellel és Ja-
nács Árpáddal -, a városkörnyéki döntő 
novemberi megnyerését követően holt-
versenyben első helyen végzett a játékos 
sportverseny diákolimpia megyei döntő-
jében, melyet január 11-én rendeztek meg 
Szekszárdon. A szétlövésben a házigazda 
Garay János Általános Iskola gárdája volt 
a jobb, így a mieink a második helyen 
végeztek, de ez is azt jelentette, hogy be-
jutottak az országos elődöntőbe, amit feb-
ruár 3-án, Kiskunhalason bonyolítottak 
le. Nem mellékesen a harmadik helyezett 
nem más, mint a dombóvári Szent Orsolya 
Bencés Iskolaközpont volt, amely a tava-
lyi évi diákolimpiai eredmények alapján 
a második legeredményesebb iskola volt 
a megyében, így egy igen értékes skalpot 
sikerült begyűjteni. 

Az országos elődöntőn már nem sike-
rült borítani a papírformát. A mieink a kis-
kunhalasi és hódmezővásárhelyi iskolák 
mögött, tisztesen helytállva az 5. helyen 

végeztek, de már az is óriási bravúr volt, 
hogy ilyen magasságokba eljutottak ebben 
a versenysorozatban. Folytatás jövőre.

A csapat tagjai: Pécsi Laura, Sümegi 
Hanna, Mátyás Míra, Pesti Ábel, Janács 
Árpád, Pankovics Gergő, Babos Kinga, 

Szabó Lora, Babos Kevin, Juhász Bar-
bara, Botos Aliz, Villányi Luca, Burger 
Bence, Aradi Csaba, Csizolszki Leven-
te, Osváth Keve, Békesi Georgina, Sétá-
ló Zoé, Papp – Kocsis Flóra. Felkészítő 
tanáráruk Antal Tibor volt.                     AT

Géza-tusa
Immár hetedik alkalommal hirdette meg 
a Géza-tusa tanulmányi verseny döntőjét 
a térség 5-8. osztályos tanulói számára 
január 27-én a II. Géza Gimnázium. Tol-
na és Baranya vármegye általános isko-

láiból – Szekszárdtól Mohácsig, Sombe-
rektől Bölcskéig – több mint 120 diák és 
felkészítő tanár látogatott el a helyi alma 
materbe. Matematika, anyanyelv, történe-
lem, angol és német nyelv tantárgyakból 
a nevező diákok közül a legjobbak két 

írásbeli forduló alapján jutottak a döntőbe. 
Történelemből és anyanyelvből csapatok, 
a többi tárgyból egyénileg versenyeztek a 
tanulók egymással.

A gyôztesek a következôk lettek:

Angol nyelv: Váli Patrik – Illyés Gyula 
Gyakorló Általános Iskola, Szekszárd

Német nyelv: Keresztes Lilla – Sombere-
ki Kalász Márton Általános Iskola

Matematika: Görcsös Zalán – Baka Ist-
ván Általános Iskola, Szekszárd

Történelem: Fazekas Norman, Kersity 
Máté, May Csinszka – Boldog Gizella 
Általános Iskola, Mohács

Anyanyelv: Csontos Blanka, Gorján 
Regina, Kercsmár Boglárka – Illyés 
Gyula Gyakorló Általános Iskola, Szek-
szárd                                     Prantner Béla

Vége a kampánynak 
Megválasztották a királyi párost. Február 
13-18-ig tartott a Géza király és Eufrozi-
na királyné megszemélyesítésére pályázó 
jelöltek kampánya. A diákok szavazatai 
alapján Kiss Bánk Botond és Diószegi 
Réka fejére kerül majd a korona.

GÉZÁS HÍREK
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„Nem hagyta magát bizonyság nélkül, …
bőven adott nektek eledelt és szívbéli örö-
met.” (Apostolok Cselekedetei 14,17)

Hála van a szívünkben, hogy egyre in-
tenzívebbek a Tolnai Református Egy-
házmegyében a közösen tartott ifjúsági 
alkalmak. Kéthavonként, mindig más 
helyszínen találkozunk, ahol lelki és testi 
táplálék várja fiataljainkat. Tanner Vilmos 
vezeti a megyéből szerveződő ifjúsági ze-

nekart. Lelkipásztorunk a megyei ifjúsági 
referens, hitoktatónk a megyei hitoktatói 
munkaközösség vezetője, így hatékonyan 
tudunk mozgósítani, illetve együtt mun-
kálkodni azon, hogy ezen alkalmakon mi-
nél több fiatal lelkileg kapjon, és közössé-
gi élményekben részesüljön.

Ennek fényében került megrendezésre 
február 18-án Bátaszéken az első Refor-
mátus Ifjúsági Bál. A rendezvényen páros 

táncokat tanulhattak a jelenlevők: bécsi 
keringőt, rock’n’rollt, bachatat; valamint 
zsidó, country és más vidám körtáncokat. 
Miután az első két óra alatt ezeket igazán 
jól megtanulták, táncrend szerint folytató-
dott a bál további része. A következő tíz 
tánc mindegyikére felkérték egymást a 
fiatalok, amit a táncrendi-kártyáikon je-
gyeztek.

Mivel az alkalom a Házasság Hetében 
zajlott, így szerettük volna, ha egy házas-
pár bizonyságtételét is halljuk arról, hogy 
nekik mit jelent a házasság. Molnár Tamás 
táncmester és felesége Kriszti beszéltek a 
házasságukról és a tánc szerepéről az éle-
tükben. 

Nagy reménységgel és készüléssel vár-
juk a következő alkalmat, amely Balaton-
szárszón lesz, a Konfi Ifi hétvége, március 
24-26-án. Jó lesz hitet és értéket adni az 
utánunk következő nemzedék számára. 

Ha személyesen szeretnének valami-
lyen egyházi kérdésben beszélni, kérjük, 
hogy jelezzék Fekete Zoltán református 
lelkipásztor felé. Telefonhívás vagy SMS: 
30/678-3410; keressék a www.facebook.
com/bataszekreformatus oldalunkat is.

Feketéné Takács Andrea

Nagyböjti ráhangolódás
A nagyböjt a húsvétot megelőző idő, amely alkalmas arra, hogy elcsen-
desedjünk, többet imádkozzunk, olvassuk a Bibliát, egyszerű életet 
éljünk, Istenre, egymásra s önmagunkra figyeljünk. Ezt Ferenc pápa 
az idei nagyböjti üzenetében így fogalmazza meg: „Ebben a liturgikus 
időszakban ugyanis az Úr maga mellé vesz és félrevon bennünket. Bár 
hétköznapi kötelességeink azt kívánják, hogy maradjunk megszokott 
helyünkön, és éljük a néha unalmas, sokszor rutinszerű mindenna-
pi életünket, a nagyböjt idején arra kapunk meghívást, hogy Jézussal 
együtt felmenjünk egy magas hegyre, hogy Isten szent népével együtt 
az önmegtagadás különleges élményét éljük át. A nagyböjti önmegtaga-
dás – mindig kegyelemtől ihletett – erőfeszítés annak érdekében, hogy 
legyőzzük hitetlenkedéseinket és ellenállásunkat azzal szemben, hogy 
kövessük Jézust a keresztúton.”

Éljük jól meg ezt a nagyböjtöt! Ebben segíthetnek minket a Pécsi 
Egyházmegye nagyböjti lelkigyakorlatai is. Nálunk Bátaszéken erre 
március 12-én, vasárnap kerül sor a II. Géza Gimnáziumban 15:00-
19:00 óra között. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

MINDEZEK FÉNYÉBEN SZÉP ÉS ÁLDOTT 
NAGYBÖJTÖT KÍVÁNOK MINDENKINEK!

Szeretettel: Nyúl Viktor plébános

REFORMÁTUS EGYHÁZ

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

Egyházmegyei református ifjúsági bál
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Tudományos Diákkör 
Az emberiség örök nagy vágya az időu-
tazás. A ma modern fizikusai, kémikusai 
számára komoly kihívás távcsövekkel a 
„múltba” nézni, mikroszkóppal az atomi 
részek világát kutatni, „jövőbe” látni. Tu-
datunkban, ilyen témájú filmekben nem 
így jelenik meg az időutazás. Egy törté-
nész, egy régész számára sem. Azt gondo-
lom, mégis ez az „igazi” időutazás, mely-
ben részünk lehet. Utaztunk is az időben 
néhány száz évet egészen 120 évvel ez-
előttig Sümegi József, a II. Géza Gimnázi-
um igazgatója jóvoltából, a Tudományos 
Diákkör idei előadás-sorozata keretében. 
Megfoghattuk a bátaszéki török palánk 
idejéből származó ruhadarab különleges 
anyagát, a régi templom ereklyetartó ke-
resztjét, belelapozhattunk a Teréziánum 

korabeli geometria könyvbe, megcsodál-
hattuk 120 éve felépült templomunk eredeti 
terveit, és azt a miseruhát, melyet a temp-
lomszentelésre kapott a püspöktől akkori 
plébánosunk, Holdonner Ferenc, és meg-
kereshettük egykori őseink aláírását a plé-
bános számára készített emlékkönyvben. 
Forró nyári napok zápora után kereshetjük 
az egykori zseniális kőművesek kézjegyeit 
a templom falát alkotó vörös téglák elszí-
neződésében… Mi ez, ha nem időutazás? 
Aki ott volt az előadásokon, magával re-
pítette a múltba ez a rendkívül élvezetes 
és szuggesztív előadásmód. Abból a hatal-
mas mennyiségű tudásanyagból, informá-
cióból, melyben részesültünk csak mor-
zsákat mondhatunk magunkénak, mégis 
gazdagabbak lettünk általa. Köszönet 
érte! Csak remélni tudom, hogy ez a hatal-
mas munka és tudásanyag írott formában 
megőrzésre kerül az utókor számára! 

„Collegium Theresianum az örökös 
tartományokbeli nemes származású ifjak 
nevelésére: 1746 novemberben nyílt meg 
a jezsuita atyák vezetése alatt. Kezdetben 
csak fizető nemes növendékek vétettek föl 
100 darab arany évi tartásdíj mellett. Má-
ria Terézia 1749. dec. 30. kelt alapítóleve-
lében kizárólag nemes ifjak részére 10 ala-
pítványi helyet szervezett és addig is, mig 
erre fölhasználható egyházi javadalmakat 
bocsáthat az intézet rendelkezésére, ideig-
lenesen kincstári javadalmazást biztosított 
azon kikötéssel, hogy az intézet örökké 
az ő nevét viselje és annak szervezetén 
az ő és utódai beleegyezése nélkül sem-
mi változás se eszközöltessék. Nemsokára 

ezután az intézet négy (egy magyar [báta-
széki], három osztrák) megüresedett egy-
házi javadalom birtokában volt; az ezen, 
valamint magánosok által s Magyarország 
javára tett újabb alapításokkal együtt az 
alapítványi helyek száma az 1894-95-iki 
tanévig 178-ra emelkedett. Az intézetnek 
eredetileg kizárólagosan nemesi jellegét 
Ferenc József 1849 szeptember 29-én 
megszüntette. https://mek.oszk.hu)”      SJ

Fórum a kálvária kápolna 
felújításáról

A Kálvária kápolna felújításáról tarott la-
kossági fórumot Felföldi László megyés-
püspök a gimnáziumban január 31-én. 
Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy 
a kápolna helyreállításának első fázisa pá-
lyázati forrásból megtörtént. Ez elsősor-
ban a vizesedés okozta károk elhárítását, 
ill. megelőzését jelentette. Noha vannak 
még vissza garanciális javítások, az épület 
további állagromlását ezzel meg lehetett 
akadályozni. A teljes felújításhoz további 
pénzforrások szükségesek. Reméljük, a 
kápolna „feltámadásakor” Jézus és a lat-
rok is a Kálvária „hegyén” lesznek!

Harmadszor nyerte meg a rangos Váz-Bau 
kupát a Bátaszéki Sport Egyesület Labda-
rúgó Szakosztálya, ahol a felnőtt csapat 
szinte minden tagja részt vett, a fiatalok-
tól az idősekig. A csoportmeccseken még 
néha akadozott a gépezet, de a Bonyhád 
elleni elődöntőn és a Szekszárd elleni 
döntőn jól és magabiztosan állták a fiúk 
a sarat, és nyerték meg a 19. alkalommal 
kiírt tornát. A csapattól távozott Fürst Jó-
zsef (Mórágy) és Farkas Kevin (Bodajk), 
de helyettük érkezett egy rutinos játékos 
Sümegi Balázs (Fadd) és egy tehetséges 

fiatal, Borsi Dominik (UFC). A sérültek 
közül Héhn Olivért megműtötték, Faller 
András és Klézli Tamás lassan gyógyul-
nak, Hénh Ferenc pedig a bajnoki rajtra 
már bevethető lesz. A cél még mindig a 

csapatépítés és a fiatalok játéklehetőségé-
nek biztosítása. 

Az utánpótlás csapatok a csarnokban, és 
február közepétől már kint, a műfüvön is 
készülnek. A teremtornákon való szerep-
lés jól kiegészíti a téli felkészülést. Egyre 
nagyobb létszámokat rögzítenek az edzők, 
ami örömteli, és egyben a jövő biztonságát 
is előre vetíti. Az utánpótlásban még min-
dig ingyenes a részvétel, csak a sportorvos 
és az éves tagdíj befizetése kötelező. Ez a 
döntés a 2022/23-as idényre érvényes.

Varjas Zoltán labdarúgó-szakosztály vezetô

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

LABDARÚGÁS

Rangos kupagyôzelem, felkészülések, tornákRangos kupagyôzelem, felkészülések, tornák
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REJTVÉNY

Előző havi helyes megfejtésünk: „Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él!” Februári nyertesünk Kocsis-Kovács Evelin (Bátaszék, 
József A. u.), akinek gratulálunk! Nyereményét – a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. jóvoltából – személyesen veheti át a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az alábbi rejtvényünk helyes megfejtői között is ajándékot sorsolunk ki! Beküldési határidő: 
2023. március 20. 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).
Az alábbi rejtvénysorunk Petőfi Sándor egyik verséből való.                                                                        Rejtvénykészítő: Tóth Gábor
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GYÁSZHÍR

SZÜLETÉSEK

Felső Emma   2023.01.14.
Koprivanacz Ignác  2023.01.16.
Milaskity Benett   2023.01.24.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • Megjelenik 2600 példány-
ban. • Felelős kiadó és szerkesztő: Bencze Diána • Kiadja: Bátaszékért Marketing Non-

profit Kft. • A szerkesztőség címe: 7140 Bátaszék, Szent Ist-
ván tér 7. • Telefon: +36 74 493 690, +36 30 701 2638. • E-mail: 
cikador@bataszekert.hu • Nyomdai munkálatok: a Séd 
Nyomda, Szekszárd • Tel.: +36 74 529 950  ISSN: 14168065

Ruskovics Jánosné Felföldi Mária 1947
Ébert Antal 1944
Vörös Bálintné Harcsa Eszter 1953
Kaszás Gábor 1952
Hosnyánszki Pál 1949
Péter Istvánné Baranyai Ilona 1947

GÉPJÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM

Az autóbusz kivételével minden járműkategóriában!
Bátaszék, Dolina u. 9.

Az e-learning tanfolyamra regisztrációs telefonszám: 70/361-9485
Gerhát János iskolavezető, szakoktató

06-70/312-0748 • 06-74/491-909 • e-mail: gerhat@tolna.net

Tájékozódjon autósiskolánkról az interneten: 
www. goldcarautosiskola.hu 

Felnőttképzést folytató intézmény 17-0014-06 számon van nyilvántartva.

2022. IV. n. évi mutatószámok: „B” kat.  VSM elmélet: 72,22%, VSM forgalom: 60%, KÓ: 103,79%, KK: 290 612 Ft

HÁZASSÁGKÖTÉS

Jakab Miklós (Bátaszék) – Sipos Rozália (Bátaszék)

Napok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Menü A B A B A B A B A B

01-03-ig
    Rizsleves  Tarhonyaleves Alföldi gulyásleves

       
Fasírozott, zöldbabfőze-

lék, gyümölcs
Tejfölös csirkepaprikás, 

puliszka, gyümölcs
Virsli, spenót

Lecsós szelet, 
törtburgonya

Meggyes pite
Sárgabarackos 

gombóc

06 -10-ig

Paradicsomleves Csontleves Hamis gulyás Zöldbableves Bableves füstölt hússal
Csikós 

tokány, 
tészta

Brassói aprópecsenye, 
vegyes savanyúság

Sült debreceni, 
fejtett babfőzelék

Sertéssült pékné módra
Fokhagymás sült tarja, 

zöldséges rizs, gyümölcs

Roston csirkemell, vegyes 
saláta öntettel, bulgur, 

gyümölcs

Rántott halfilé 
Burgonyapüré

Marhapör-
költ, tarhonya

Mákos tészta
Szalagos fánk 

lekvárral

13 -17-ig
Brokkolikrémleves Zöldborsóleves   Gyümölcsleves Sertésraguleves

Rakott 
zöldbab

Rántott sajt, rizs, 
áfonyalekvár

Pirított csirkemáj, 
tört burgonya, cékla

Betyár batyu, (fűszeres 
darálthús kelt tésztában)

   
Sült csirke 

Finomfőzelék
Halpaprikás, 
túrós csusza

Sajtos-tejfö-
lös tészta

Vöröshagymás 
nudli

20 -24-ig
Kiskockaleves Zellerkrémleves Májgombócleves Karfiolleves Frankfurtileves

Töltött 
káposzta

Spagetti carbonara
Rántott csirkemell, 

brazilfőzelék
Gombapörkölt 

Tarhonya
Bácskai rizseshús, 

savanyúság, gyümölcs
Mézes -mustáros csirkeszárny, 

tésztasaláta, gyümölcs 
Fűszeres sült halfilé, 
hagymás burgonya

Lasagne Vargabéles
Káposztás 

tészta

27 -31-ig

Gombaleves Fokhagymakrémleves Lencseleves Marhaerőleves Tejfölös burgonyaleves

Sertés-
pörkölt 

Tökfőzelék

Cigánypecsenye, ha-
sábburgonya, vegyes 

savanyúság

Paradicsomos 
húsgombóc, főtt 

burgonya

Sült pulykacomb filé, 
franciasaláta

Milánói makaróni, 
gyümölcs

Csirkemájas egyben sült fasírt, 
currys rizs, csemege uborka 

gyümölcs

Borsos marhatokány, 
bulgur

Sült oldalas, 
burgo-

nyapüré, 
citrompaprika

Fahéjas csiga Diós guba

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk. JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! Lampek-Bognár Zsuzsanna élelmezésvezető

ÉTLAP 2023. március
Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda,  

Bölcsőde és Konyha konyhai egység 
7140 Bátaszék, Budai u. 11.

Információ: 74/591-400 ; 74/999-801; 74/999-810, e-mail: iskolaebed@gmail.com 
A megrendelt menü kifizetése minden hónap 10-től 17-ig,  előre történik.   

Menü ára: bruttó 1576 Ft/adag.

Állandó kínálatunk hétfőtől csütörtökig:  C menü (rántott csirkemell hasábburgonyával) 
igényelhető az adott napon reggel 9 óráig a 74/999-801 vagy a 74/999-810-es  

telefonszámon.  Ára csomagolással együtt 1576Ft/adag. Az étel 12 órától vihető el.

Lásson tisztán 
2023-ban is!Molnár Réka optometrista és kontaktológus

Molnár Péter látszerész mester

7140 Bátaszék, Budai u. 19. • 7140 Bátaszék, Budai u. 19. • www.molnaroptika.huwww.molnaroptika.hu

LÁTÁSVIZSGÁLATI IDÔPONTKÉRÉS: LÁTÁSVIZSGÁLATI IDÔPONTKÉRÉS: 06-74/492-45106-74/492-451 •  • 06-30/477-150106-30/477-1501
online:online:    www.molnaroptika.huwww.molnaroptika.hu Nálunk a látás 

megfizethetô!


