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Már majdnem húsz éve a megyei napi-
lap újságírója egy hosszú interjút készített 
velem a lap karácsonyi számába. Kérte, 
hogy idézzem fel legelső gyermekkori kará-
csonyi emlékemet. Gondoltak rám az an-
gyalok címmel jelent meg az interjú.

Most is elevenen él bennem, pedig las-
san már „történelmi ködbe vész”, pár 
esztendős kisgyerek voltam. A szüleim, 
testvéreimmel együtt nagy harmóniában 
neveltek. Ennek természetes velejárója 
volt a hitbeli nevelés nagyon fontos érzel-
mi része is. A bekövetkező szenteste kora 
délutánján, ebéd utáni szendergésemből 
ébredeztem, amikor a szomszéd szobá-
ból furcsa „zajok” szűrődtek ki, és én ter-
mészetes kíváncsisággal indultam ezek 
irányába és nyitottam ki az ajtót. Mint 
általában egy kisgyereknél, a szülők min-
den eshetőségre felkészülve, merthogy 
éppen a karácsonyfát díszítették nagyobb 
testvéreimmel, nagy lélekjelenlétről téve 
tanúságot, hirtelenül szétszórták karton-
dobozából a szaloncukrot és nagy ámu-
latom közepette közölték, hogy itt jártak 
az angyalok, meghozták a karácsonyfát, 
de már nem tudták feldíszíteni, mert siet-
tek valahová…és azt üzenik, hogy velem 
együtt folytassák szüleim a gyönyörűsé-
ges munkát. 

Mint sok más gyermek, én is évekig hit-
tem, hogy a Jézuska hozza a karácsonyi 
ajándékot, az angyalok „feladata” pedig 
a karácsonyfák szétosztása, s amikor már 
„nagyosan” kezdtem szemlélni a világot, 
semmiféle törést nem okozott bennem ez 
a természetes érzelmi átalakulás. Szüksé-

ges az érzelmi élet. Szükségünk van az an-
gyalokra. Mert az a jóság, szelídség, má-
sok iránti figyelem, érzékenység, amellyel 
válogatjuk vagy készítjük a karácsonyi 
meglepetéseket, az angyalok tulajdonsá-
gai. Ámde ha ez kimerül a pusztán „köte-
lező” pénzszórásban, akár banki hitelekre 
támaszkodó görcsös magamutogatásban, 
másokon való túllicitálásban, nem az an-
gyalok, hanem a fogyasztói társadalom 
ránk erőltetett akciója, a reklámok szí-
nes, de üres, az ünnep lényegéről elterelő 
„hadművelete”.

Ne fosszuk meg magunktól és gyerme-
keinktől a karácsony angyalos intimitását 
és titokzatosságát. Térjünk át a télapó/
fenyőünnep zord és érzelemmentes csu-
paszságától az érzelemdús karácsonyi, 
angyalos varázslatra.

Szent Lukács evangéliumában olvassuk: 
„…azon a vidéken pásztorok tanyáztak 
kinn a szabadban és éjszaka őrizték nyá-
jukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr 

angyala…ők nagyon megijedtek. De az 
angyal bátorította őket: Ne féljetek! Nagy 
örömet hirdetek nektek és az egész nép-
nek: ma született az Üdvözítő Dávid vá-
rosában. Ő a Messiás…Ez a jele: Kisdedet 
találtok pólyába takarva és jászolba fek-
tetve. Hirtelen nagy mennyei sereg vette 
körül az angyalt. Dicséretet énekeltek: 
Dicsőség a magasságban Istennek, és bé-
kesség a földön a jóakaratú embereknek.” 
(Lk 2, 8-14.)

Ez az üzenete a karácsony varázslatá-
nak, az angyalok jelenlétének és törődésé-
nek. Gondolnak ránk az angyalok. Az ő 
közvetítésükkel Isten felkínálja magát az 
embernek, most és minden karácsonykor 
a betlehemi Kisgyermek mosolyával meg-
ajándékoz bennünket. Hát viszonozzuk 
ezt az előzékenységet! Nem az ő érdeke, 
hanem a miénk, jóakaratú embereké.

 Bajnai István
kanonok, plébános

GONDOLNAK 
RÁNK

AZ ANGYALOK
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Békés megye újraszervezésének 300. 
évfordulója tiszteletére a Békés Megyei 
Önkormányzat rendezvénysorozatot in-
dított, a cél az volt, hogy méltóképpen 
emlékezzenek a kerek évfordulóra.

A programsorozat első eseménye a Bánfi 
Gábor szobrász-restaurátor által készí-
tett emléktábla felavatása, amelyet a me-
gyeháza falán november 20-án dr. Turi-
Kovács Béla országgyűlési képviselő, az 
Országgyűlés korelnöke és Zalai Mihály, 
a megyei önkormányzat elnöke leplezett 
le. Az ünneplők ezután Békésen, a Kecs-
keméti Gábor Kulturális Központban egy 
kiállítás megnyitóján, majd a Békés Me-
gyei Kormányhivatallal közösen szerve-
zett ünnepi megemlékezésen vettek részt, 
amelyen a házigazdák - Izsó Gábor Békés 
város polgármestere, Gajda Róbert, a Bé-
kés Megyei Kormányhivatalt vezető kor-
mánymegbízott és Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének el-
nöke – köszöntői mellett ünnepi beszédet 
mondott prof. dr. Patyi András, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem rektora. A díszköz-
gyűlés fényét a Békéscsabai Jókai Színház 
előadása emelte. A műsorban közremű-
ködött Baligáné Jankov Gyöngyvér, és a 
Belencéres Táncegyüttes. A 300 évvel ez-
előtt történteket dr. Erdész Ádám, a Békés 
Megyei Levéltár igazgatója idézte fel.

A Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése szeptember 10-i ülésén új elis-
merést alapított, a Polgárokért díjat, ezt 

a kitüntetést – elsőként - Babák Mihály, 
Szarvas város polgármestere kapta meg 
ezen ünnepség keretében.

Vetélkedők kicsiknek és nagyoknak

A Békés Megyei Önkormányzat a kerek 
évforduló kapcsán vetélkedőket is meghir-
detett. A Békéscsabai Jókai Színház társ-
szervezésében versmondó versenyen vett 
részt 23 felső tagozatos általános iskolás és 
középiskolás diák szerte a megyéből. A fia-
talok Békés megyei vagy a megyéhez kötő-
dő alkotó műveivel léptek a zsűri - Kovács 
Edit, a Békéscsabai Jókai Színház színmű-
vésznője, Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jó-
kai Színház megbízott igazgatója és Várfi 
András, a Békés Megyei Önkormányzat 
alelnöke - elé. Az első korcsoportban Har-
gitai Gergő (Battonya) lett az első, meg-
előzve Vinkovics Ágnest (Gyomaendrőd) 
és Putnoki Zitát (Battonya). A második 
korcsoportban megosztott első helyet ért 
el Sánta Dzsenifer (Békés) és Détár Máté 
(Békéscsaba), második lett Karácsonyi 
Máté (Békéscsaba). Különdíjat kapott 
Pribojszki Márk (Békéscsaba) és Herman 
Dávid (Békéscsaba).

A Békés Megyei Könyvtár társszervezé-
sében meghirdetett műveltségi vetélkedő 
első fordulójában 91-en online kérdőívet 
töltöttek ki, a nyolc legsikeresebb válasz-
adó vehetett részt a könyvtárban meg-
rendezett gyakorlati fordulóban. A zsűri 
tagjai – Tábor Lajos nyugdíjas pedagógus, 

zsűrielnök, Medgyesi Pál, a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgató-helyettese és 
Szaszák György, a könyvtár dolgozója 
– az egyes feladatokra kapott pontokat 
összesítve döntötték el a helyezéseket, az 
alapján az első helyezett Molnár Erzsébet 
lett, a második Lipták-Pikó Ágnes, a har-
madik pedig Szabó Éva.

A Munkácsy Mihály Múzeum közre-
működésével szervezett rajzversenyre 201 
alkotás érkezett szerte a megyéből. 

A zsűrinek- Flóra Virág grafikus tanár, 
Ando György múzeumigazgató és Nyá-
ri Attila vizuális szakember - nem volt 
könnyű dolga, hiszen nagyon sok színvo-
nalas munka közül kellett kiválasztaniuk 
a legjobbakat. A döntés nehézségét jelzi, 
hogy mind az óvodás, mind az alsó tago-
zatos általános iskolás csoportból 2-2 első, 
második és harmadik helyezettet válasz-
tottak, és különdíjat is 2-2-t osztottak ki. 
Az óvodások között első lett Ancsin Gréta 
Lara (Békéscsaba) és Galambos Gabriella 
(Ecsegfalva), második Jastyúr Gergő (Bé-
késcsaba) és Samu Martina (Békés), har-
madik Oláh Fruzsina (Békéscsaba) és Sáss 
Bianka (Gyula). Különdíjat vett át Püski 
Petra (Békéscsaba) és Kovács Botond 
(Gyula). Az alső tagozatosok között első 
lett Kovács Dóra (Gyula) és Major Gergő 
(Gyula), második Borbély Fanni (Gyula) 
és Szivák Hajnalka (Orosháza), harmadik 
Dalmadi Rebeka (Doboz) és Buzai Dorka 
(Orosháza). Különdíjat kapott Micsik Bo-
tond (Mezőkovácsháza) és Bakos Levente 
(Gyula).

A versenyek díjazásában támogató-
ink voltak: Alföldvíz Zrt., Forg-Tech Kft., 
Oros Süti Tésztaipari Kft., Vasex Kft., 

Ünnepelt Békés megye
A Békés Megyei Önkormányzat tájékoztatója
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Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereske-
delmi Kft., Csaba Center Invest Befektető 
Kft., Békéscsabai Jókai Színház, Gyulai 
Várfürdő Kft., Bréda Kastély és Kastély-
kert, Orosházai Városüzemeltetési és Szol-
gáltató Kft., Merian Foods Élelmiszeripa-
ri Kft., Hirschmann Car Communication 
Kft., CIB Bank Zrt. Békéscsabai Fiók, 
TOP Laptop Kft., Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház, Munkácsy Mihály Múzeum, 
Köviép Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Téli utazás a zene szárnyain
November utolsó napján a békéscsabai 

Evangélikus Kistemplomba barokk zenei 
koncertre hívta a Békés Megyei Önkor-
mányzat a zenekedvelőket a megye újra-
szervezésének 300. évfordulója kapcsán. 
A Budapest Saxophone Quartet tagjai – 
Szepesi Bence, Puskás Levente, Tószegi 
Bernát, Horváth Marcell – több mint egy 
órás zenei utazásra vitte a résztvevőket, 
fuvolán közreműködött Kanyó Dávid, 
szólót énekelt Bányai Júlia.

Battonyai sikerek a Békés Megye új-
ratelepítésének 300. évfordulója alkal-
mából rendezett eseménysorozat prog-
ramjain.

A Békés Megyei Önkormányzat által 
meghirdetett versmondó versenyen, ame-
lyet 2015. november 25-én rendeztek meg 
a békéscsabai Jókai Színházban, az általá-
nos iskolások kategóriájában 1. helyezést 
ért el Hargitai Gergő, a battonyai Mikes 
Kelemen Katolikus Gimnázium és Szak-
képző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 7. 
osztályos diákja. Tanára, Postáné Mizsei 
Ella. 3. helyezett pedig Putnoki Zita, aki 
a Mikes 5. osztályos tanulója. Felkészítő 
tanára Gulyás Imréné. Gergő, Kiss Ottó 
battonyai születésű író, költő Nyári med-
veségek című versét, Zita a Gyerekgondok 
című verset adta elő, nagyon ügyesen, 
mint azt helyezésük is bizonyítja.

A rendezvénysorozat eseményeként 
műveltségi vetélkedőt is szerveztek, 
amelynek célja Békés megye történetének 
széles körben való megismertetése, a tele-
pülések értékeinek felkutatása volt. Nagy 
Istvánné, Erzsike az online kérdőíves játé-
kon továbbjutva, 2015. november 28-án a 
Megyei Könyvtárban megrendezett szó-
beli versenyen is szépen helytállt.  Nyere-
ményei többek között egy nagyon szép ki-
advány, Békés Megye Képes Krónikája és 
belépőjegyek a lökösházi Bréda Kastélyba.
Mindhármuknak gratulálunk!
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A Battonya-Tornya határátkelő meg-
nyitójának 20. évfordulója alkalmából 
Battonya Város Önkormányzata ünnepi 
megemlékezést tartott.

Az eseményen részt vett többek  közt: 
Florin Vasiloni gyulai román főkonzul, Tol-
nai Péter, a Békés Megyei Önkormányzat 
alelnöke, Simonka György országgyűlési 
képviselő, Kreszta Traján, a Magyarországi 
Románok parlamenti szószólója, Adrian 
Tolea, az Arad Megyei Tanács elnöke, Bog-
nár Levente, Arad város alpolgármestere, 
Antal Péter, Pécska polgármestere, Dan 
Ivan az Arad Megyei Tanács egykori elnö-
ke, Achim Alexa, az Arad Megyei Tanács 
egykori alelnöke, valamint arad megyei és 
dél-békési települések polgármesterei és 
önkormányzati képviselők is.

Marjai János polgármester köszöntő sza-
vai után a felszólalók méltatták az együtt-
működés fontosságát. A határnyitás törté-
netéről emlékező beszédet mondott Takács 
Dezső, Battonya város volt polgármestere és 
Kreszta Traján, az Országos Román Önkor-
mányzat egykori elnöke, parlamenti szószó-
ló, akik a kezdetektől fogva szorgalmazták a 
határ menti települések együttműködését és 
közreműködtek a határátkelő létrejöttében. 
Simonka György országgyűlési képviselő 
beszédében kihangsúlyozta az uniós forrá-
sok kihasználásának fontosságát, amelyeket 
utak, kórházak és az infrastruktúra fejlesz-
tésére lehet fordítani. A rendezvény részt-
vevői elfogadtak egy szándéknyilatkozatot, 
amely szerint tovább folytatják a húsz évvel 

ezelőtti kezdeményezést, a határ menti te-
lepülések együttműködésének megerősíté-
sét. Évente két találkozót rendeznek, egyet 
a magyar oldalon, egyet a román oldalon. 
Antal Péter, Pécska polgármestere javasolta, 
hogy a következő találkozó Pécskán legyen, 
valamint azt, hogy a kapcsolatokat közös 

Határ menti polgármesterek találkozója

uniós pályázatokkal is szorosabbá lehetne 
tenni. A program protokolláris részét Jivan 
Antónia és Misik Dóra, a Magdu Lucian 
Román Általános Iskola és Óvoda diákja-
inak előadása zárta. Majd kötetlen beszél-
getés következett, amely után Marjai János 
polgármester mondott pohárköszöntőt.

A nyár legelején telefonon, egy isme-
retlen külföldi számról angol nyelven 
felhívott egy férfi. Mondhatom igen 
meglepődtem és azt hittem, hogy vala-
mi telefonos pénzlenyúlás történik. Kis 
idő múlva ismét jött egy telefonhívás és 
egy hölgy magyarul közölte, hogy meg-
hívnak Brüsszelbe az Európai Bizott-
sághoz és egyben felkérnek egy előadás 
megtartására.

Az előadás témája, a befogadó és in-
tegrált városokban a hátrányos helyzetű 
gyerekekkel való foglalkozások, progra-
mok, valamint az ezzel kapcsolatos ta-
pasztalatok összegzése. A felkérést nagy 
megtiszteltetésnek éreztem és örömmel 
elfogadtam. Az utazásra 2015. 10. 11. és 
10. 15. között került sor. Varga Zsuzsan-
na kolléganőm kísért el az útra. Az elő-
adást magyar nyelven kellett megtartani, 

de előzetesen angol nyelven is el kellett 
küldeni. Kicsit izgultam, bár sok előadást 
tartottam már, de nemzetközi fórumon 
még soha. Az előadás jól sikerült, a végén 
megdicsérték a gyakorlatias programot. A 
konferencián hatezren vettek részt, min-
den európai tagállamból volt jelenlévő.

A rendezők a konferenciát sikeresnek 
értékelték, mivel magas színvonalú elő-
adások hangzottak el, a szakemberek in-
formációkat cseréltek és lehetőség nyílt a 
hálózatépítés újszerű megközelítésére.

Szabadidőnkben megnéztük a várost 
(Bruparck-Atomium, Grand Place, par-
kok) természetesen a csoki boltokat nem 
kihagyva. Érdekes, különleges volt az 
egész út, örülök, hogy eljuthattam erre a 
konferenciára. Köszönöm az Európai Bi-
zottság Konferencia szervezőinek, hogy 
rám gondoltak!

open Days konferencia Brüsszelben

Az Egészségügyi és Szociális Ellátó 
Szervezet nevében a város minden polgá-
rának áldott, békés, szeretetteljes ünne-
peket kívánok!

Korobán Éva
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2015. december 2-án Battonyán a Városi 
Művelődési Központban tartotta soron kö-
vetkező pódiumbeszélgetését a Közéleti Es-
ték rendezvénysorozat.

A Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlő-
désért Alapítvány vendége volt Szabó Zsolt 
fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint 
kiemelt közszolgáltatásokért felelős állam-
titkár. A beszélgetés előtt sajtótájékoztatót 
tartottak, amelyen az államtitkár úr mel-
lett részt vett Tolnai Péter a Békés Megyei 
Önkormányzat alelnöke, Simonka György 
országgyűlési képviselő és Hanó Miklós, 
Békéscsaba alpolgármestere.

A sajtótájékoztató témája a migránskérdés 
és a határzár volt. Szabó Zsolt államtitkár 
elmondta, hogy 60 %-kal nőtt a határt jo-
gosulatlanul átlépők száma és ez sajnos to-
vábbra is emelkedik, hiszen az Európai Unió 
nyugati országai befogadják a migránsokat. 
A Juncker-képlet alapján egy „szegednyi” 
ember betelepítése várna  Magyarországra.  
A kormány ezt jogtalannak és veszélyesnek 
tartja, ezért kérték a lakosok válaszait. Lé-
péseink összefogást eredményezhetnek és 
egy olyan konszolidált megoldást, ami be-
tartható.

Tolnai Péter alelnök véleményében ki-
fejtette, hogy Békés megyében tartanak a 
bevándorlóktól, ez az aláírások számában 
is megmutatkozik. Mint a nevében is benne 
van, megyénk egy békés megye, senki nem 
szeretné, ha a rend felborulna. Félelem nél-
kül akarunk élni a jövőben is.

Hanó Miklós beszédében kihangsúlyoz-
ta, Magyarország ezer éven keresztül védte 
Európát, azt az életteret, amit elődeink te-
remtettek. A migránsok minden szabályt 
félretéve, mindenen átgázolva, gyermeke-
ket, időseket maguk előtt tolva, szabályta-
lanul próbálnak Európába bejutni, nem a 
határokon. Nem tudhatjuk, hogy ezáltal 
milyen betegségek kerülhetnek be hozzánk, 
ez is nagy kockázatot jelent számunkra.

Magyar ember nem érthet egyet a Juncker 
képlettel – hangzott el Simonka György 
beszédében. Természetesen, akik onnan 
érkeznek, ahol veszélyben van az életük 
(Szíria), azokat be kell fogadni, de a gazda-
sági bevándorlókkal ezt nem tehetjük meg. 
Nem tehetik meg a nyugat-európai politi-
kusok sem. Nekünk nem az a feladatunk, 
hogy nekik megfeleljünk, hanem a magyar 
érdekeket kell képviselnünk. Komoly ve-
szélyt jelentenek a kultúránkra, nem is be-
szélve arról, hogy rengeteg bűncselekményt 
követnek le. Battonya román határ menti 
település és remélhetőleg csak tesztelik a 
migránsok a határ védelmét, de ha kell, 
Mezőhegyesig, ha kell, Gyuláig építünk ha-

tárzárat. A Nemzeti 
Konzultációra adott 
válaszok is ezt iga-
zolják. A veszély nem 
múlt el, az aláírás-
gyűjtést folytatjuk.

A sajtótájékoztató 
után pódiumbeszél-
getés következett.  
Bencsik András új-
ságíró, a Magyar Demokrata c. hetilap fő-
szerkesztőjének beszélgetőtársa volt Szabó 
Zsolt államtitkár, Boros Imre közgazdász 
és Bayer Zsolt író, újságíró, publicista. A 
bevezetőben ismertették az elmúlt időszak 
pozitív eredményeit, családtámogatás, re-
zsicsökkentés, közétkeztetés, stb. Majd 
ismét szóba került a migráns-kérdés, mit 
tehetünk ellene? Szigorítani a törvényeket 
és a fizikai határzárat megerősíteni. Ezután 
megint egy nagyon fontos téma követke-
zett: a demográfiai problémák. 

 Hiszen a mai világban a feje tetejére állt 
minden, Afrika lakossága meg fog négy-
szereződni, míg Európa népessége nem 
szaporodik. Ennek rengeteg oka van, vég-
ső eredője azonban kulturális. A fogyasztói 

Közéleti Esték Battonyán

társadalom a gyerekvállalás és a családmo-
dell ellen hat. Amit a média sugall felénk, 
már gyermekkorban megmételyezi a leen-
dő fogyasztókat. Ma egy európai fiatalem-
ber azt hallja, hogy verseny van, karriert 
kell csinálni, meg kell felelni. Elég nehéz így 
gyermeket vállalni. A múlt század ’60-as 
’70-es éveiben harmónia volt a természet-
tel, békében éltünk egymással. Ez a világ 
bezárult, felborult a harmónia, a gazdaság 
uralkodik felettünk. Vissza kellene állítani a 
természetes normákat. Ez egy válaszút, ha 
ezt képesek vagyunk tudatosítani, meg fog 
történni a kulturális változás.

Az este kötetlen beszélgetéssel és állófo-
gadással zárult.
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A Békés Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház /CsEÖH/ CSALÁDJÁ-
RÁS programja keretében olyan csalá-
dokat keres fel otthonukban, ahol sok 
gyermek nevelkedik nagy szeretetben. 
Battonyán, Kiss Zoltán és felesége Juhász 
Mária engedtek nekünk bepillantást hét-
köznapjaikba.

A találkozást Korobán Éva, képviselő, a 
helyi Egészségügyi Szociális Ellátó Szer-
vezet vezetője szervezte meg, aki el is kí-
sért bennünket az öt gyermek hajlékába. 
Útközben elárulta, hogy Kissék nincsenek 
a „látókörükben”, szorgalmas, felelősség-
tudatos emberek, akik nem állnak sorba 
segélyekért, mindent megtesznek azért, 
hogy boldoguljanak a mindennapokban, 
ami bizony nem lehet könnyű ennyi kis-
korú gyermekkel. 

Már majdnem azt hittük, hogy rossz 
helyen járunk, olyan csend fogadott min-
ket vendéglátóinknál, a csemeték fegyel-
mezetten ültek a nagyszobában. Hamar 
kiderült, azért, mert vártak bennünket, 
de a beszélgetés azonban mindnyájunkat 
bemelegített. 

Apuka még nem ért haza, mert dol-
gozott, általában maszekol egy kicsit a 

munkája után, mert minden kenyérkere-
seti lehetőséget meg kell fogni! Anyuka, 
pedig a háztartásról gondoskodik és épp 
a 84 éves nagypapától jött meg, akit aznap 
műtöttek a szemére, ott a jószágokat is el 
szokta látni.

A gyerekek mindnyájan a helyi román 
általános iskolába járnak és nagyon sze-
retik a sulit, mert ahogy mondják, min-
den tanár nagyon jó, és van sok program, 
mennek kirándulni, táborozni.  

Levente 6 éves, az első osztályban Szidi 
tanító néni a legjobb, de azért a focit is 
szereti, kedvenc csapata a Barca. Dominik 
7 éves, másodikos, szintén focizik, mint a 

„E földi vándorúton ama bizonyos hamuban sült pogácsa a család.
Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek.
Aki nélküle indul, nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben.
Némelykor épp a legutolsó menedék... 
A család az, ahol zúzmarás időkben, titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata.”  
   /Sütő András/

VENDÉGSÉGBEN A KISS
NAGYCSALÁDNÁL

10 éves, harmadikos Dani és a legidősebb 
13 éves Zoli. A nagyobbak már a Bayert 
kedvelik és a magyar fociban is látják a 
reményt. Zoli olyannyira, hogy élspor-
toló, benne van a megyei válogatottban 
és szerepelt már a TV-ben is! Őt a helyi 
sportegyesület is maximálisan támogatja, 
legutóbb a cipőjét is megvették, mert bi-
zony 3 hónap alatt 2 számot nőtt a lába. 
Szóval a fiúk hetente kétszer-háromszor 
edzenek. 

Egyébként a leggyakoribb családi prog-
ram a meccsre járás, ami mindenkit egy-
ben tart, óriási örömet okoz, és büszkesé-
get is mindnyájuknak. 

Az egy szem leányzó a 12 éves, hatodi-
kos Alexandra a suli mellett kézilabdázik 
és mazsorett csoportba jár.  Hétvégén fel-
lépésre készül társaival. Ő is ért el szép 
eredményeket a maga területén, szerepelt 
a Mutasd Magad Dél-Békés rendezvény-
sorozatban is. 

Mindenki nagyon figyel egymásra és 
nem rejtik véka alá szeretetüket sem. A 
kicsi Leventét többször is megpuszilták, 
simogatták, míg ott voltunk. Mesélték, 
hogy a fiúcska beteg volt kisebb korában, 
amit mára kinőtt, de mindig megvédték a 
többiektől, ha kellett. 

Sőt egy másik gyereket is a betegsége 
miatt csúfoltak a suliban, annak is a Kiss 
tesók keltek védelmére.  

Ezért is jó nagycsaládban élni, meg 
azért, hogy van kivel játszani, meg segíte-
ni, van kire számítani és együtt könnyebb! 
Jó volt ezt hallani a gyerekektől, akik 
nagyon várják a Karácsonyt, mindenki 
írt is a Jézuskának. Játékokat, traktort, 
kombájnt, távirányítós autót, könyveket 
szeretnének. De, nekik az a legnagyobb 
ajándék, hogy együtt lesznek és ez biztos. 
A szülők is nagycsaládból származnak, 
ezt is továbbviszik, példásan!

Baukó Ildikó

VÉDŐNŐI HÍREK:

Örömmel adjuk közre, hogy 
városunk lakóinak száma
2015. 01. 01. és 2015. 12. 08.
között 52 kisbabával gyarapodott.
Szeretettel gratulálunk a családoknak,
sok örömet és jó egészséget kívánunk mind a 
szülőknek, mind a kisbabáknak.
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A Biztos Kezdet Gyermekházban évről évre, most már hagyo-
mányosan megrendezett nemzetiségi napok keretein belül, novem-
ber 18-án a Szerb Általános Iskola és Óvoda is bemutatkozhatott a 
szerb kultúrát képviselve.

Az iskolások helyett idén rendhagyó módon az óvoda készült egy 
kis műsorral és jellegzetesen szerb étellel az érdeklődők számára. 
A „Бубамара” és a „Пингвин” csoport Roczkóné Dohányos Gab-
riella és Simonné Skorka Marica óvó néni irányítása mellett szerb 
népdalcsokor, vers és tánc bemutatásával igyekezett ízelítőt nyújtani 
hagyományainkból. Kis közönségük és szüleik népi daljátékokon 
keresztül rövid időutazáson vehettek részt, majd végezetül mind 
bekapcsolódhattak egy közös táncba.Felhőtlen jókedv és mulatozás 
vette kezdetét. Természetesen nem mentünk ám üres kézzel! Az óvó 
nénik gipsz karácsonyfadíszeket készítettek elő, amit az ovisaink 
szépen kifestettek, és ezzel ajándékozták meg a vendégeket. A Gye-
rekház dolgozói is készültek meglepetéssel, viszonzásképpen kitűzőt 
kaptak a fellépők. Zárásként mindenki megkóstolhatta a gibanicat, 
mely leginkább sós túrós réteshez hasonlítható szerb specialitás. 

Minden ilyen és ehhez hasonló találkozás azért is nagyon jelentős, 
mert ezáltal jobban megismerhetjük egymást, a különböző kultúrák 
sajátosságait. Ugyanakkor lehetőség arra is, hogy egy kicsit jobban 
bemutassuk magát az intézményt, hiszen, ha óvoda- vagy iskolavá-
lasztásra kerül a sor, minden szülő a legjobbat szeretné gyermeké-
nek. Reméljük,hogy aki részese volt ennek az előadásnak és az azt 
követő kötetlen beszélgetésnek, teljesebb képet kapott rólunk és a 
nálunk folyó munkáról. Arról a bensőséges hangulatról, hagyo-
mányőrzésről, melyet aminőségi nevelés és oktatás mellett nagyon 
fontosnak tartunk. Aki mindezek után szeretne jobban megismerni 
minket, tájékozódni egy idegen nyelv elsajátítása által nyújtott lehe-
tőségekről, látogasson el hozzánk! Szeretettel várjuk!

Körömi Melinda

Országos szavalóversenyen 
a szerb iskola diákjai

-Такмичење у рецитовању-

November 27-én ismét megrendezésre 
került az országos szerb szavalóverseny, ez 
alkalommal Budapesten.

Tavaly iskolánk adott otthont a rendez-
vénynek és fogadta az ország különböző 
területein működő szerb iskolák diákjait, 
idén a Nikola Tesla Szerb Általános Iskola és 
Gimnázium vállalta a szervezői feladatokat. 
Tanulóinkat Gyenes-Eckbauer Stanislava 
és Gálity Veszna tanárnő készítette fel a 
versenyre. Stanislava tanító néni igyeke-
zett mindenki számára olyan verset találni, 
amelyik leginkább illik egyéniségéhez, hogy 
hitelesen tudja majd előadni. A szép kiejtés 
mellett nagy hangsúlyt fejtettek az előadás-
módra és a kifejező versmondásra. is. Első 
osztálytól kezdődően a 12. évfolyamig be-
zárólag minden korosztály képviseltette 
magát a versenyen, s próbált minél jobb 
teljesítményt nyújtani. Korosztályonként 
kéttagú zsűri bírálta el a szavalatokat, akik-
nek igazán nem volt könnyű dolguk. Míg a 
zsűri döntött, a gyerekek játékkal vezették le 

SZERB NEMZETISÉGI NAP A GYEREKHÁZBAN

a feszültséget. A közös nevező házigazda és 
vendég között természetesen a szerb nyelv 
volt. Sokáig kellett várniuk, mire megszü-
letett az eredmény, de érdemes volt! Tanu-
lóinknak több korcsoportban is sikerült 
„dobogós” helyezést elérni, ami igazán szép 
teljesítmény. Az 1-2. korcsoportban a má-
sodik osztályos Simon Predrág 2. helyezést, 
3-4. korcsoportban a negyedik osztályos 
Kovacevic Sara 1. helyezést ért el. A felső 

tagozatosok közül 5-6. korcsoportban a ha-
todik évfolyamos Hegedűs Elizabet lett a 2. 
helyezett.

Jutalomkönyvekkel, emléklapokkal és 
sok-sok élménnyel gazdagodva késő dél-
után érkezett haza a kis csapat. Gratulálunk 
minden nyertesnek és résztvevőnek, s re-
méljük, jövőre is sikerül majd hasonló szép 
eredményeket elérniük! 

 Körömi Melinda
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Nagy örömünkre szolgál, hogy eb-
ben az évben közel 700-an tettek ál-
lampolgársági esküt Battonyán.

Marjai János polgármester úr öröm-
mel tett eleget szép feladatának, min-
denkinek személyesen adta át az ok-
mányokat. Megtiszteltetés számunk-
ra, hogy Tolnai Péter, a Békés Megyei 
Önkormányzat alelnöke rendszeresen 
jelen volt ezeken az eseményeken és 
lelkesítő gondolataival támogatja az új 
magyar állampolgárokat.

Ezek az események mindig nagyon 
meghatóak és színvonalasak. Köszö-
net Lénárt Anna anyakönyvvezető-
nek, aki koordinálja a rendezvények 
műsorát, valamint a szereplőknek: a 
Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium 
és Szakképző Iskola, Általános Iskola 
és Óvoda diákjainak, felkészítő taná-
ruk Nagy Erika, Szenes Andreának, 
a Magdu Lucian Román Általános Is-
kola művésztanárának, dr. Rimayné 
Roczkó Zsuzsannának, a Szivárvány 
Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 
táncosainak, valamint a Művelődési 
Központ Szamóca Tánccsoportjának, 
akik előadásukkal meghittebbé vará-
zsolták a rendezvények hangulatát.

Külön köszönet Pelyva-Nagy Zsu-
zsanna tanárnőnek azért a munkáért, 
amellyel a Szamóca Tánccsoportot rö-
vid idő alatt összekovácsolta és sikerre 
vitte. 

Valamennyiüknek köszönjük áldo-
zatos munkájukat!

 „Magyarnak lenni:
     büszke gyönyörűség! 
  Magyarnak lenni: 
     nagy s szent akarat, 
  Mely itt reszket a Kárpátok alatt.”

   (Sajó Sándor: Magyarnak lenni)

SZíVVEL-LÉLEKKEL…
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Csalhatatlan őszi táj
sötét felhő esőt szitál
falevelét a szél hordja el
búcsút int a napsugár.
Gyertyafényes virágok közt
örök álmát alussza az
édesanyám.

Könnybe fulladt szavaim
a hiányodért sírnak
ha tested távozott is
a jó lelked itt maradt,
segít átélni a földön ért
rossz dolgokat.

Mama ha most itt lennél
bennem boldogabb szívet
cserélnél,
vigyáznám a lépteidet
nem engedném el a kezed.
Óvnám minden pillantásod
könny nem moshatná soha arcod.

Tudom ahol most is vagy
a szeretet édesanyja vagy,
körül ölel a szépség és jóság
hisz köztünk is az voltál.
Öreg templom kopott tornya
misére hív a harang szava.

Borkó Lászlóné
Viczián Zsuzsanna:

Emlék Édesanyámhoz

Imádkozom MAMA érted
az Úr legyen veled.

 „Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta,
hogy valaki hiszen ő benne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Jn 3,16.

2015. szeptember

Nagyon jó érzés, hogy együtt tudtunk munkálkodni a város
karácsonyi hangulatának megteremtésében.

Köszönet az ESZESZ, a Városellátó, a Polgármesteri Hivatal és 
a Művelődési Központ és Könyvtár dolgozóinak.

 A Városi Művelődési Központ és Könyvtár dolgozói nevében
                    szeretetteljes karácsonyt és

békés, boldog, új esztendőt kívánok.
 Remélem, hogy a 2016-os esztendőben is

 sok-sok programmal, információval,
 olvasmánnyal állhatunk rendelkezésükre.

Továbbra is várjuk Önöket szeretettel
rendezvényeinkre és olvasóink táborába.

Dr. Palkó Lajosné
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2015. november 21-én Mezőhegyesen 
megrendezésre került a ”FUJI MAE” 
KUPA, Nyílt Gyermek, Serdülő, Ifjúsági, 
és Felnőtt ITF. Taekwon-do Nemzetkö-
zi Versenyen, ahol a battonyai Barátság 
SE sportolói ismét kiválóan szerepeltek. 
Eredményeik:

Küzdelem:
Pál Gréta: 1. hely
Mezei Nikolett: 1. hely
Tóth Balázs: 3. hely
Juhász Ábel: 2. hely

Erőtörés:
Rádai Imre: 1. hely

2015. december 4-én került megren-
dezésre a Mikulás ünnepség, ahol meg-
ünnepelték az idei év sikereit. Számos 
ajándék volt a Mikulás puttonyában, a 
rendezvény végén tombolahúzás is volt. 
A rendezvényen közel 70-en vettek részt, 
a gyerekeken kívül szülők, rokonok és 
barátok is, ezzel népszerűsítve az egye-
sületet.

2015. december 6-án, Budapesten öv-
vizsgára került sor, ahol sportolóink is-
mét helyt álltak. Juhász Gergő piros öves 
lett, Mezei Nikoletta pedig fekete csíkos.

Forrás:https://www.facebook.com/
sportegyesulet.baratsag?fref=ts

novemBeri és DecemBeri történések 
a Barátság se Háza táján
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NB II. csapatbajnokságra hangolás
November 14-én a Békés Megyei Körös 

Kupa keretein belül a Battonya csapata fo-
gadta a Gyula SE sakkozóit. Éltáblásunk 
Gálity Illés ismét játékra jelentkezett, 
hosszú távollét után, de annál nagyobb 
erővel. Molnár Mihály is helyet foglalt a 
csapatban, ahol egy igen ritka megnyitás 
változattal tette próbára ellenfele tudását.

Építjük a csapatunkat, helyeket, erőket 
koncentrálva, játék stílussal megfűszerez-
ve tovább növeltük stratégiai repertoárun-
kat, ami a csapat eredménye szempont-
jából győzelmet jelentett.  Ellenfelünket 
váratlanul érte a játékosaink sorrendje, 
ami harcászati szempontból a meglepetés 
erejét növeli, illetve lélektani előnybe is 
kerültünk egy szemvillanás alatt.

Eredmény: Battonya-Gyula 4,5 - 3,5

Gálity Illés-Bányai István 0-1
Kulcsár József-Solymosi Ferenc 1-0
Molnár Mihály- Csomós János 0-1
Farkas Lőrinc- Ottlakán Péter 0,5-0,5
Corodan Mircea- Stifler János 1-0
Molnár Attila-Kovács István 1-0
Vígh Antal-Gazsó György 0-1
Farkas Krisztián- Széphegyi Gergő1-0

Testvérvárosok találkozója
Szeptemberben kezdődött ezen esemény 

egy apropó folytán. Miszerint küldöttség 
érkezett a Városházára sakk ügyben. Er-
ről értesülve az egyesület képviselőjeként 
a küldöttség fogadásán részt vettem, ahol 
kölcsönösen bemutattuk  küldetés nyilat-
kozatainkat Szokola Dalimír sakktárs-
sal.  Ezt követően kapcsolódási pontokat 
egyeztettünk Pécska és Battonya sakkélete 
szempontjából. Egyeztetés után sakkcsapat 
mérkőzés meghívását kezdeményeztem  
Pécska testvérváros küldöttsége felé, akik 
szívesen fogadták a meghívást. Novem-
berben Gheorghiu Gabriel csapatvezető-
vel többszöri egyeztetést követően létre-
jött a mérkőzés, találkozó. A rendezvényt 
Molnár Mihály, mint az ifjúsági-és sport 
bizottság elnöke szívélyes, baráti hangu-
latban nyitotta meg, illetve köszöntette a 
jelenlévőket.

Gheorghiu Gabriel és Szokola Dalimír 
sporttársunk ugyanilyen szívélyesen fo-
gadta és viszonozta a köszöntőt. Farkas Lő-

rinc jóvoltából mindenki a saját anyanyel-
vén hallhatta a megnyitót és köszöntőt.

November 28-án 9 órai kezdettel meg-
rendezésre került a Battonya - Pécska 
sakkmérkőzés. 

Eredmény: Battonya-Pécska 3,5-4,5

Kulcsár József- Dumitrica Sorin 0-1
Farkas Lőrinc-Bichiceanu Dan 0-1
Terék Gyula-Nagy János 0,5-0,5
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Corodan Mircea- Szokola Dalimír 1-0
Molnár Attila-Dumitrica Radu 1-0
Vígh Antal-Mates Bettina 1-0
Fekete Alex- Mates Victor 0-1
Tarsoly Balázs- Gheorghiu Gabriel 1-0
Köszönjük a Barátságot! Folytatjuk!    

Terék Gyula

A fotók a Pécska-Battonya sakkmérkőzé-
sen készültek.
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