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„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.”
            (Juhász Gyula: Március idusára)

„Március 15-én az 1848-49-es sza-
badságharc és forradalom esemé-
nyeire, neves alakjaira, közkatonáira 
emlékezünk.  Ez a nap jelképpé vált, 
nemzetünk szabadságszeretetét, sza-
badság utáni vágyát fejezi ki.

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc hazánk újkori történetének 
egyik meghatározó eseménye. Társa-
dalmi reformjaival a polgári átalaku-
lás megindítója, önvédelmi harcával a 
nemzeti mitológia részévé vált, hiszen 
az 1848-as európai forradalmak közül 
lényegében egyedül jutott el sikeres 
katonai ellenállásig. Eredményességét 
mi sem mutatja jobban, hogy csak a 
cári Oroszország beavatkozásával le-
hetett legyőzni.

A végső lökést a reformok ügyében 
végül 1848. március 15-e jelentette, 
amikor a pesti radikális ifjúság vér 
nélkül érvényt szerzett az ún. 12 pont-
nak. Ez alatt Kossuth Bécsben tárgyalt 
a Habsburg vezetőkkel. V. Ferdinánd 
először nem akarta szentesíteni a 
pozsonyi országgyűlésen előző nap 
megszavazott feliratot, azonban 16-án 
hajnalban - hallva a Pest-Budán tör-
téntekről - kénytelen volt engedni.

Március 15-én a bécsi forradalom 
hírére magyar küldöttség indult a 
pozsonyi országgyűlésről a császári 

városba, s időközben Pesten is kitört 
a forradalom. Március 16-án Bécsbe 
is eljutott a pesti forradalom híre. Az 
udvar meghátrált, s kénytelen volt 
engedni a pozsonyi küldöttség köve-
teléseinek. Hozzájárult március 17-én 
gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki 
kinevezéséhez. Beleegyezett az önál-
ló magyar kormány megalakulásába. 

Megígérte, hogy a király szentesíti a 
reformtörvényeket. A gróf Batthyány 
Lajos vezetésével megalakuló új kor-
mány már nem a királynak, hanem 
az ország választott képviselőinek, a 
magyar országgyűlésnek tartozott fe-
lelősséggel. Ezért tehát független, és 
felelős kormány volt.”

A battonyai asszonyok által -1848 nyarán- a helyi nemzetőr csapatnak készített zászló
hiteles másolata.
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A Békés Megyei ÖnkorMányzAt
táJékoztAtóJA

A megye valamennyi járásában lezajlot-
tak az elődöntők, ahonnan a két korcso-
port legjobban teljesítő csapatai a megyei 
döntőben folytathatták a vetélkedést.  

- Közel 100 oldalas tananyagot sajá-
títottak el a gyerekek, fiatalok. Alapos 

felkészültségről adtak tanúbizonyságot 
mind a járási elődöntőkön, mind a me-
gyei döntőn, és a kérdésekre adott vá-
laszok mutatják, hogy megismerkedtek 
azokkal az értékekkel, amelyek összeköt-
nek bennünket– emelte ki Zalai Mihály, 

BÉKÉSI ÉRTÉK-MÉRŐ
Véget ért a Békés Megyei Önkormányzat Békési Érték-mérő versenysorozata. A 

Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztálya támogatásával megvalósult 
vetélkedő célja az volt, hogy a fiatalokat bevonja a hungarikumok, értékek megőrzé-
sébe, gyűjtésébe, megismerésébe. 

a Békés Megyei Önkormányzat Közgyű-
lésének elnöke. A rendezvényen részt vett 
Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért 
és hungarikumokért felelős helyettes ál-
lamtitkár, aki hangsúlyozta, kiemelt céla 
fiatalok bevonása az értékgyűjtésbe, az 
értékek megőrzésébe. 

- Nagyon fontos a felnövekvő nemzedék-
kel megismertetni az értékgyűjtés fogalmát, 
hogy rájöjjenek, érdemes az értékeinket fel-
térképezni, érdemes azokkal az értékekkel 
foglalkozni, amelyek a hagyományainkból, 
múltunkból erednek, és érdemesa mai, vi-
szonylag új értékekkel is foglalkozni, mert 
ezek az értékek a mi identitásunkhoz, a mi 
hagyományainkhoz tartoznak, és ezek a 
mi erőforrásaink a jövőre nézve – emelte 
ki Szakáli István Loránd.
Az általános iskolás korcsoport dobogósai:

I. Magvető Református Általános Iskola 
(Gyula) 

II. Mezőberényi Általános Iskola 
III. Békéssámsoni Általános Iskola

A középiskolás korcsoport helyezettjei:

I. BSzC Széchenyi István Két Tanítási 
Nyelvű Szakgimnázium 

II. Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző 
Iskola 

III. Ady Endre- Bay Zoltán Gimnázium 
(Sarkad) 
Az első helyezést elért két csapat jutal-

ma egy háromnapos kirándulás és részvé-
teli lehetőség az országos versenyen.

Fotó: Zentai Péter.

Lehetnék mosolygós arcú gyermek,
lehetnék mindent tudó kamasz,
lehetnék fiatal felnőtt,
lehetnék karcsú, talán duci,
lehetnék boldog szerető,
lehetnék csalódott,
lehetnék fiatal asszony,
lehetnék gondos anyuka,
lehetnék vidám nagymama,
lehetnék vonzó érett nő,
lehetnék ráncos arcú nénike,
lehetnék elégedett ember,

M EGHÍ VÓ

A battonyai Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár, a pécskai 
Búzavirág Egyesület és Néptánc-
csoport, valamint  a Pécskai Ki-
sebbségi Hagyományőrző Egyesü-
let szeretettel várja az érdeklődő-
ket  2017. március 19-én, vasárnap, 
román idő szerint 18 órai kezdet-
tel a pécskai „Doru Ioan Petescu” 
Művelődési Házba, az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 
emlékére megrendezett „Március 
hangjai” című előadásra. Köz-
reműködnek a Battonya-Pécska 
színjátszó csoport tagjai.

Lénárt Anna: Ki vagyok én?

lehetnék…
Egyet azonban jól tudok,
Ízig-vérig Nő vagyok!

Battonya, 2017. március 6.

Nőnapra
Kicsit megkésve… fogadják szeretettel ezt a verset, amit a Battonyai Újság kérésére 

kifejezetten erre az alkalomra írt a szerző.
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Február 28-án a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium képviselőjének jelenlét-
ében Marjai János polgármester, vala-
mint Varga Csaba ügyvezető aláírták azt 
a kivitelezői szerződést, amellyel meg-
kezdődtek a Battonya Város szennyvíz-
elvezetésének–és tisztításának bővítése, 
korszerűsítése projekt kivitelezési mun-
kálatai. 

Március 8-án ismét találkoztak, már 
a mérnökök kíséretében és megtörtént a 
munkaterület átadása. Onnantól indult 
a kiviteli tervek megkezdése, amelynek 
elkészítése május-júniusban várható. A 
munka elvégzésének határideje a szerződés 
aláírásától számított 1095 nap. A beruhá-
zás nagy volumenű, indikatív támoga-
tási kerete közel 4,6 milliárdos.

Az 1084/2016. kormányhatározatban 
nevesítik a battonyai beruházást, a meg-
ítélt EU-s támogatást, valamint az állam 
által finanszírozott önerős támogatást, 
amelyet kibővítenek a szükséges ÁFA  
összegekkel is. Ez a pénz már rendelke-
zésre áll egy erre elkülönített számlán. 
A beruházás a város egész területén zaj-

Megkezdődtek a Battonya Város szennyvízelvezetésének - és tisztításának 
bővítése, korszerűsítése projekt kivitelezési munkálatai

lik, ott is, ahol nincs még csatornázva. 
Új szennyvíztelep épül, amely megfelel 
az uniós követelményeknek is. 

A lakosságot a munkálatok ideje alatt 
folyamatosan tájékoztatják. Megérté-
süket és türelmüket kérik ez idő alatt, 
hiszen bármilyen körültekintéssel vég-
zik is a munkát, adódhatnak esetleges 
kellemetlenségek. Minden ingatlannál 
állapotfelmérést végeznek és a beruhá-
zás befejezésekor törekszenek az eredeti 
állapot visszaállítására.

7 éves a Biztos Kezdet gyereKház

Uniós pályázat tette lehetővé 2010-ben, hogy Battonyán az elsők 
között jöhetett létre a Biztos Kezdet Gyerekház, amely célul tűzte 
ki a különösen hátrányos helyzetű családok bevonásával a szülő 
és a gyermek együttes fejlődését. Ez a pályázati ciklus 2012-ben 
lezárult ugyan, de hazai pályázati lehetőség biztosította számukra 
a további működést.

Fontos, hogy a szülők és a gyermekek kapcsolata mélyüljön. 
Ebben nagy segítség a Gyerekház, hiszen az anyukák és a gyer-
mekek együtt vesznek részt a programokon, fejlesztésben, logo-
pédia, mozgásfejlődés, stb, így az elsajátított módszerek otthon 
is gyakorolhatók. Eleinte inkább azok a családok látogattak el 
hozzánk, akik kevésbé rászorulók voltak, de az itt eltöltött idő és 
a foglalkozások plusz élményt nyújtottak számukra is. Mostanra 
már a nehéz sorsú családok is rendszeresen járnak a Gyerekház-
ba. Tisztálkodási, mosási lehetőséget is biztosítanak számukra. 
Az intézmény 10-12 fő befogadására alkalmas, kihasználtsága 
maximális, hiszen ez a létszám szinte állandó.

A 2015-ös év végén a Biztos Kezdet Gyerekházat  beemelték 
a gyermekvédelmi törvénybe. A Gyerekháznak szoros kapcsola-
ta van a védőnőkkel, a családsegítővel, hiszen az intézmény egy 
működtetés alatt áll az ESZESZ keretein belül. Reggel nyolctól 
délután egy óráig várják a családokat a munkatársak. Az anyu-
kák főzőtanfolyamaink keretében sok mindent elsajátíthatnak és 
gyermekeikkel közösen tanulhatják a kertművelést  is az itt kiala-
kított konyhakertben. Így a saját maguk által termelt zöldségek-

ből főzhetnek különböző egészséges ételeket a Gyerekházban.
A programok sokrétűek, az itt dolgozók igyekeznek minél 

több ötletes és hasznos foglalkozásba bevonni a mamákat és a 
babákat. 

Ebben az évben is lesz mini mozi, átmozgató torna, főzőtanfo-
lyam, pszichológus vezetésével megvalósuló szülőcsoport, élet-
vezetési tanácsadás, egészségnapok és a családi napok is. 2017-
ben is megünneplik az Idősek Világnapját a Gondozási Központ-
ban, valamint a zene világnapját, melynek keretében zenebarát 
hangversenyre is ellátogatnak. A könyvtárral is jó a kapcsolat, a 
babák is és az anyukák is beiratkozhatnak, hiszen mindannyian 
találnak korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelő irodal-
mat. Amint beköszönt a jó idő, irány a természet, biciklitúrát 
szerveznek Tompapusztára és Tornyára. Nyáron pedig a strand-
ra látogathatnak díjmentesen. A Városnapon ismét közösen főz-
nek, kapcsolódnak ki a gyermekházas családjaink.

A továbbiakban is szeretnénk még hatékonyabban bevonni 
a hátrányos helyzetű gyerekeket és szüleiket. Az óvodai vissza-
jelzések is pozitívak, hiszen azok a gyermekek, akik rendszeres 
résztvevői a Gyerekházas foglalkozásoknak, bekerülve az óvo-
dába, jobban tudnak alkalmazkodni a közösséghez, bátrabban 
kommunikálnak a társaikkal, önállóbbak az étkezésnél, higiéni-
ai teendőknél, stb.
Továbbra is várjuk Gyerekházunkba a gyerekeket és szüleiket!

Korobán Éva,
az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet vezetője
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Rendszeres havi programjaink (Életve-
zetési tanácsadás, Átmozgató torna anyu-
káknak, Főzőtanfolyam - Recept-klub, 
Szülinapok megünneplése) mellett számta-
lan színes programmal vártuk a családokat 
a téli időszakban is.

Meridián-tornánk babáknak, mamáknak 
foglalkozásunk kis időre szünetelni fog, hi-
szen Oláh Andrea természetgyógyász part-
nerünk anyai örömök elé néz. 

A hagyományőrző téli ünnepeinkre (Ad-
venti készülődés, Télapó, Luca búzaültetés, 
Karácsony, Farsang), kreatív foglalkozása-
ink alkalmával számtalan szebbnél szebb 
asztali, ajtó, ablak díszeket készítettünk. 
Agyagozás tanfolyamunkon pedig karácso-
nyi fenyődíszeket, fenyő - és télapó mécse-
seket, farsangi álarcokat alkottunk, melyek-
kel díszíthették otthonaikat családjaink. 

adventi készülődés

Az adventi koszorúk készítésével kezdő-
dött el az ünnepekre való ráhangolódás. Az 
anyukák saját kezűleg, ízlésüknek megfele-
lően készíthették el családjuk számára az ad-
venti koszorút. Gyönyörű kreatív alkotások 
születtek, melyre méltán lehettek büszkék 
alkotóik. Az adventi gyertyagyújtást köve-
tően ünnepi díszbe öltöztettük a Gyerekhá-
zat a családokkal, így vártuk a Télapót. 

télapó ünnepség

Nagy izgalommal várták családjaink, kü-
lönösen gyerekeink, a Télapó megérkezését, 
aki hagyományainknak megfelelően min-
den gyereknek hozott ajándékot, természe-
tesen nem csokoládét és cukorkát, hanem 
mesekönyvet, gyümölcsöt. Az anyukák 

saját magukat lepték meg ajándékkal egy 
agyagozáskor készített Télapó mécsessel. 

Karácsonyvárás

Luca búzaültetetés, mézeskalács sütés és 
fenyő díszítés tette teljessé a karácsonyi ké-
szülődést. Népi hagyományainknak megfe-
lelően a Luca napján ültetett búza karácsony 
napjára kizöldellt és megjósolta a következő 
évi búzatermést. Mi is ültettünk a gyerekek-
kel búzát, melyet mindennap locsolgattunk 
és karácsonyra díszítette ablakpárkányun-
kat. Hát, ami azt illeti nem valami jó ter-
mést mutatott a búzánk.

A Fő utcai óvoda meghívására részt ve-
hettünk az Adventi ünnepségükön, melyen 
színvonalas, adventi színjátékot és gyö-
nyörű karácsonyi énekeket hallgathattunk. 
Ez alkalomból ajándékként a Gyerekházas 
anyukák és gyerekek által készített mézes-
kalácsokat vittük. A karácsony előtti utolsó 
napon meggyújtva az utolsó adventi gyer-
tyát, körbe énekelve a karácsonyfát, emlé-
keztünk Jézus születésére. 

a gyerekház 7. születésnapjának
megünneplése

Január végén, 2017.01.26-án ünnepelte 
a Gyerekház a 7. szülinapját, melyre meg-
hívtuk a település elöljáróit, az intézmények 
vezetőit, együttműködő partnereinket és 
családjainkat. A jó hangulatú délelőttön ké-
pes összeállítással mutattuk be az év esemé-
nyeit, majd a saját készítésű tortával vendé-
geltük meg a népes vendégsereget. Célunk 
volt, hogy a település vezetői is megismer-
hessék mindennapi tevékenységeinket és 

Téli programok a Gyerekházban

vendéglátásunkkal megköszönjük a támo-
gatásukat és partnereink segítségét.

Farsangi mulatság megrendezése

Télbúcsúztató farsangi mulatságunkra, 
melyet február 21-én tartottunk, meghívtuk 
a Gondozási Központ idős lakót is, ami már 
szinte hagyománnyá vált számunkra. A 
gyerekek bemutatták farsangi jelmezüket, 
melyeket általában az anyukák készítettek 
saját kezűleg a kreatív foglalkozásaink so-
rán, majd közös tánccal kergettük el a telet. 
Miután elfáradtunk, felfaltuk  a Gyerekház-
ban készített farsangi fánkot. 

Ezután is várunk szeretettel mindenkit 
színes, érdekes programjainkra.

A Gyerekház munkatársai: Robotka 
Jánosné Ildikó, Tóth Donatella

elérhetőségeink:
Címünk: 5830 Battonya, Hősök tere 8.
                (a volt Bölcsőde épülete)
Tel.: 0670/316-90-02
Facebook oldalunk: 
   Biztos Kezdet Gyerekház Battonya
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„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, 
hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nél-
kül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rá-
mutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd 
fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen 
tenger iránt.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

Ki ne emlékezne olyan tanítójára, taná-
rára, pedagógusára, aki felkeltette érdek-
lődését egy-egy író, költő, zenész, sportoló 
vagy vers, könyv, zene, sportág, tananyag, 
sőt tantárgy, tudományág,  egy-egy idegen 
nyelv iránt, majd a felébresztett figyelem 
birtokában akár a legmagasabb szintig is 
követte ezt az utat az egykori tanítvány, és 
lett például pedagógus. És persze, mi peda-
gógusok is megőrizzük emlékezetünkben 
azt, azokat a sokakat, akik akár túlnőttek a 
mesteren is. 

A Mikes óvodáiban és a 12 évfolyamos 
iskolában 83 fő dolgozik, közülük 37-an 
maguk is helyben érettségiztek: 10 óvónő 
közül 6, 15 tanítónő szinte mindegyike, 12 
általános iskolai tanárból 3 és 19 középisko-
lai tanárból 10 fő, az oktató-nevelő munkát 
segítő 27 dolgozó közül pedig 7 fő. 

Az alapképzettség megszerzése után a pe-
dagógus-továbbképzéseken való részvétel-
lel minden pedagógus folyamatosan képezi 
magát, szerez újabb diplomát, szakképzett-
séget, bővíti szaktudományos, módszertani, 
informatikai, vezetői ismereteit, ami kevés-
bé ismert az intézmény falain túl. Óvónőink 
közül 3 fő rendelkezik közoktatás-vezetői 
végzettséggel, 2 fejlesztőpedagógusi, 1 ne-
velőtanári, 1 tanítói diplomával is rendelke-
zik, 2 néptánc-oktatói feladatokra is képesí-
tett. Az általános iskolai pedagógusok közül 
2 fő közoktatás-vezető, 3 fő beszédfejlesztő 
tanár, 2 fő gyógypedagógus, 1 logopédus, 1 
fő drámapedagógus is, 1 fő könyvtáros, töb-
ben  mentálhigiéniás szakemberek is.   

A középiskolai tanárok közül 5 rendel-
kezik közoktatás-vezetői szakvizsgával, 7 
főnek van főiskolai és egyetemi diplomája is 
adott szakból, többen emelt szintű érettsé-
giztető tanárok, 1 könyvtáros végzettséggel, 
1 drámapedagógiai ismeretekkel rendelke-
zik. Jelenleg 3 fő tanul újabb diplomáért, a 
különböző szaktanfolyamokon pedig folya-
matosan vesznek részt a pedagógusok. Az 
új pedagógus életpálya modell besorolása 
szerint  a magasabb szintű PED.II kategóri-
ába került 12 pedagógus.

Idén a közel félezer kisgyermeket, ta-
nulót magas szinten képzett pedagógusok 
készítik fel a Mikesben 3 éves kortól az is-
kolára, 6 éves kortól az alapfokú végzettség 

megszerzésére, majd pedig 14 éves kortól 
az érettségire, a szakmai vizsgára. Intéz-
ményünk legfiatalabbjai 2,5 évesek, akik 
egy összetartó közösség családias légkörébe 
kerülve rövid időn belül biztonságban érzik 
magukat óvodáinkban, ami a sok mozgásos 
feladattal, játékkal, dallal, verssel együtt elő-
segíti személyiségük, egyéni képességeik, 
készségeik fejlődését.

A kisgyermekekben olthatatlan a kíván-
csiság minden új iránt, ezt a fogékonyságot 
erősítik a sokszínű és szerteágazó, de élet-
korhoz igazodó óvodai foglalkozások. Az 
óvodából iskolába lépő gyermekeket nagy 
örömmel és izgalommal várják a tanító né-
nik, akiknek egyik legfontosabb teendőjük, 
hogy a kicsik számára az átmenetet meg-
könnyítsék, hogy bátran és örömmel iga-
zodjanak el az iskola világában. 

Az első két év benyomásai azért fontosak, 
mert meghatározhatják a gyermek iskolá-
hoz, tanuláshoz való viszonyát. A katolikus 
iskola sok-sok dicsérettel, pozitív megerősí-
téssel ösztönzi a gyermekeket a minél jobb 
eredmény elérésére, de a tudás mellett fon-
tos, hogy érezzék a szeretetet, az elfogadást, 
aminek átadására nekik is képesnek kell 
lenni, nekik is törekedni kell. 

Az általános iskolai tanulmányok végén 
az önálló tanulás, a felelősségtudat, az ösz-
szetartozás érzésének olyan mértékű bir-
toklása jellemzi a tanulókat, ami jól előké-
szít a tagozatváltásra, a középiskolába tör-
ténő belépésre. Ezt azzal könnyítjük meg, 
hogy például az angol és német nyelv, a 
biológia, a földrajz, a rajz, a dráma, az in-
formatika tantárgyakat tanító szaktanárok 
ismerősként továbbviszik az osztályokat a 

gimnáziumban, a szakgimnáziumban. Az 
érettségire való felkészülést nem késlelte-
ti az egyébként akár hónapokig is eltartó 
kölcsönös ismerkedés az új tanárokkal, új 
osztálytársakkal, új helyszínekkel, az iskolai 
szokásokkal, elvárásokkal. Az emelt óraszá-
mú felkészüléssel lehetőséget biztosítunk 
10. végén az előrehozott középszintű érett-
ségi vizsgára angolból és németből, amely 
után további két év heti 4-5 órájával emelt 
szintű érettségi vizsgát tehessenek a diákok 
a tanulói jogviszony ideje alatt ingyenesen.

Ez pedig középfokú nyelvvizsgát jelent, 
ami hamarosan már az egyetemre, főisko-
lára való jelentkezés feltétele lesz. A Mikes-
ben ezt  a nemzetiségi iskolából jövők már 
15 éve megtehetik román és szerb nyelvből 
is. Egyre több középiskolásunk tesz, kiváló 
eredménnyel, emelt szintű érettségi vizsgát, 
főleg történelemből, idegen nyelvekből, bi-
ológiából, sőt kémiából is, hiszen az egye-
temi továbbtanuláshoz kell az emelt érett-
ségi, legyen szó az orvosiról, a közszolgálati 
egyetemről, pedagógus- vagy mérnökkép-
zésről. Az érettségi vizsga utáni középfokú 
továbbtanulás elsősorban a szegedi és a 
miskolci rendőr-szakközépiskolába irányul, 
ahová pszichológiai alkalmassági, általá-
nos műveltségi és testnevelési felvételi után 
kerülhetnek és kerülnek is be a fiataljaink, 
hiszen szaktanárainkkal 4 év alatt fel tud-
nak készülni ezekre a közismereti, a testne-
velés-, az önvédelem- és a fizikai erőnlétet 
fejlesztő órákon, foglalkozásokon. 

Az óvodától az érettségiig, azaz 15 évig 
tartó nevelési és oktatási folyamatot a kor 
elvárásainak megfelelő tárgyi környezet-
ben történő minőségi tudás átadása és a 
korszerű oktatási módszerek alkalmazása 
mellett a keresztény értékrend szerinti ne-
velés - Isten, haza, család, munka szeretete 
-, azt a célt szolgálja, hogy magyarságukat 
felelősséggel megőrző, folyamatosan ápoló 
és naponta megélő, becsületes, tisztességes, 
elégedett, sikeres és boldog felnőttekké vál-
janak neveltjeink, tanulóink. Ezért kérhet-
jük mi is, a Biblia szavaira utalva: „Engedjé-
tek” hozzánk „jönni a gyermekeket!”   

Molnár Mihályné

Jó kezekben az óvodától az érettségiig, a szakmáig



6 2017. március

A Mikulás elment ugyan, de hátraha-
gyott egy hatalmas zsákot, tele programok-
kal, így a 2017-es év eddigi hónapjai sem 
teltek el semmittevéssel sem az óvodában, 
sem az iskolában.

Óvoda
Óvodánkban hagyomány, hogy január 

15-én a legnagyobb román költőre, Mihai 
Eminescura emlékezünk versmondással, 
megzenésített verseinek meghallgatásával 
és projektmunkák készítésével, melyekből 
Eminescu gyerekszemmel címmel kiállítást 
szervezünk. 

Február 17-én a farsangi mulatságon 
egyaránt jól érezték magukat a gyerekek, 
szülők, nagyszülők: énekeltek, táncoltak, 
szórakoztak, és farsangi fánkot ettek.

A szeptemberben elindított Barátság nap-
ja elnevezésű programsorozat keretében a 
mesék világába léptünk be, ahol csodála-
tos barátokkal találkozhattunk: dr. Palkó 
Lajosné, dr. Rimayné Roczkó Zsuzsanna 
és Robotka Kinga A szorgalmas és a lusta 
leány című mesét adták elő a gyerekeknek 
bábokkal, majd a mi óvodásaink játszották 
el ugyanezt a mesét románul.

 A könyvtár igazgatója felhívta a figyelmet 
az olvasás fontosságára, és bátorította a szü-
lőket arra, hogy olvassanak sokat gyerme-
keiknek. A délután következő „próbája” az 

volt, hogy a gyerekek és felnőttek kekszből 
és pudingból kastélyt építsenek. Mindegyik 
kastély gyönyörű és finom volt.

Február hónapban meglátogatta óvodán-
kat Simonka György országgyűlési képviselő 
úr. A látogatás nagyon kellemes légkörben 
zajlott. A képviselő úrnak nagyon tetszett a 
gyermekek műsora és ő is belépett közéjük 
táncolni. Gyermekeinknek ajándékozott 
egy könyvet „Beszélgető Biblia” címmel, 
amelyből aztán fel is olvasott egy történetet. 
Nagyon örültünk a látogatásnak, és várjuk 
őt máskor is szeretettel.

isKola
Január 10-étől tizenegy héten keresztül a 

felnőttek is iskolapadba ültek, hogy infor-
matikai alapismeretekkel gazdagodjanak. 
Örömmel bocsátottuk rendelkezésre a ta-
nulni vágyó battonyaiaknak iskolánk infor-
matikatermét. 

Szívünk megtelt örömmel, amikor a Ro-
mán bálon láthattuk, hallhattuk tehetséges 
táncosainkat és énekeseinket. Színvonalas 
műsorukkal megalapozták a bál hangula-
tát. Zene, tánc, evés, ivás, jelmezek, önfeledt 
szórakozás, sok nevetés, … = FARSANG.

Nemcsak énekeltek, verseltek, jelmezekbe 
öltöztek a gyerekek ezen a napon, hanem az 
iskolai életünk történéseiből írt humoros je-

lenetekkel szórakoztattak bennünket, melye-
ken jót derültünk. A közel kétórás műsorban 
vendégeink is voltak: a mazsorett csoport és 
a moderntáncosok, akik között sok ügyesen 
táncoló román iskolás lány is volt.

 

Büszkék vagyunk azokra a tanulókra, 
akik a mindennapi tanulás mellett még kü-
lönböző versenyekre is készülnek. A Ben-
degúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia által 
meghirdetett versenyen Aioanei Amália 
angolból arany, Mák Csaba matematiká-
ból, anyanyelvből, irodalom szövegértésből 
arany, Németh Erwin matematikából bronz 
fokozatot ért el.

 Valamennyien 4. osztályosok. Iskolánk 
tanulói közül, akik a Zrínyi Ilona matema-
tikaversenyen részt vettek, Mák Csaba 4. 
osztályos tanuló bizonyult a legeredménye-
sebbnek. 

Óvodai és iskolai életünk fontosabb eseményei



72017. március

Csalódások tengerébe fulladtam én bele,
Mert azt hittem, hogy minden
   tökéletes vele.
Fekete szívem sötéten dobog,
Arca, mint egy zászló, előttem lobog.

Eltűnt a rózsaszín felhő fejünk fölül.
Eszembe jut, mit tettél, s ez 
   puszta kézzel megöl.
Szerelmünk értékét kezedben hordoztad,
De elfújta a szél, mert kinyitottad 
   markodat.

Csalásod életembe behozta a telet,
Fáimnak ágain nem találsz már meggyet.

A telet elengedtük, és kíváncsian várjuk, 
mit hoz nekünk a tavasz.   

„Így írunk mi” fal

Az iskola könyvtárában van egy fal, az 
ÍGY ÍRUNK MI fal. Ide kerülnek tanítvá-
nyaink versei, novellái. 

Sutya Miklósné, Magdu Lucian Román 
Általános Iskola és Óvoda 

Elvitte a tavaszt és elvitte a nyarat,
Szívem helyén mára csak egy cafat maradt.

Szerelmed szálai, miket te kötöttél,
Lehet gyengék voltak, és tőlem elmentél.
Köszönök mindent, amit nekem adtál,
Kár, hogy te nem becsülted azt, amit kaptál.

Másnak fájáról szeded már a meggyet,
Egy szakadék szélén álltam, s te löktél
   rajtam egyet.
Zuhanásom közben egyre sötétebb lett,
A seb igaz begyógyult, de megmaradt
   a heg.

Jelenleg Erdei Imre 8. osztályos tanuló „szárnybontogatásai”-ból olvasható a legtöbb. 
Íme az egyik: 

Erdei Imre: Csalódás

a BattoNyai haladás
szoCiális szÖvetKezet

megkezdte működését

tevékenységek:

- Betonelem gyártás, drótháló készítés
- Betonoszlopok, szőlőkarók,
   járdalapok készítése, 
- 150 cm magas drótháló készítése

szolgáltatások:

Vállaljuk a legyártott betonelemek helyszíni 
letelepítését, bejárók készítését, ingatlanok 
előtti közterületek karbantartását, kertek 
karbantartását.

érdeklődni:
Munkanapokon: 8-15 óra között
Klemm Zsolt: +36-30/ 639-1891
Kiss Sándor: +36-70/866-2730

GYÜMÖLCSFA ÉRTÉKESÍTÉS

Gyümölcsfák:
ALMA, KÖRTE, CSERESZNYE, 

MEGGY,
SZILVA, KAJSZI BARACK, 

ÖSZIBARACK

1.000,-Ft/db áron kínálunk 
gyümölcsfa csemetét!

Minden öt db után egy db ingyen!!!!

érdeklődni:
Munkanapokon: 8–15 óra között
Klemm Zsolt:  +36-30/ 639-1891
Mudrity Iván:  +36-70/459-9867
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jövőben is ilyen szép eredményekkel büsz-
kélkedhetünk!

Óvodától iskoláig…
Ahogyan mi a nagyobbakkal, úgy az óvó né-

nik és dajkáink a kicsikkel foglalkoznak oda-
adóan nap, mint nap. Játékos foglalkozásokon 
próbálják elsajátíttatni mindazt az alapvető 
ismeretet, melyre később az iskolában, majd a 
mindennapi életben szükségük lesz.

A tavalyi évben útjára indított „Vidám 
alkotóműhely” csütörtökönként ismét várja 
a 3-6 éves picúrokat, ahol kéthetente más-
más témában és programok keretén belül 
ismerkedhetnek meg az óvodai élettel.

 S hogy az óvodából iskolába való átme-
net még zökkenő mentesebb legyen, hama-
rosan újra kezdetét veszi az „Ovisuli”, mely 
olyan nyílt játékos tanítási órákat jelent, 
ahová a város jelenlegi nagycsoportosait 
várjuk. Ezeken az alkalmakon a gyerekek 
ízelítőt kapnak az iskolai életből, lehetősé-
gük van kicsit jobban megismerkedni az 
intézménnyel, osztálytársaikkal, és velem, 
mint leendő tanító nénijükkel.

Mindemellett április 10-11-12-én nyílt 
napokat tartunk az óvodában és iskolában 
egyaránt, ahová minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Körömi Melinda

Mert a legfontosabbak
a gyerekek…

Véget ért az óév, s zsákjában sok-sok isme-
rettel, élménnyel és meglepetéssel telve meg-
érkezett az újesztendő. 

Rendhagyó módon – vagy inkább ha-
gyományteremtő szándékkal – az idei évet 
egy szerb újévi bállal indítottuk január 14-
én. Kis ovisaink és tanulóink ismét meg-
mutathatták ügyességüket és tehetségüket 
néptáncban, éneklésben, versmondásban 
és természetesen a „Suferini” is bemutatta 
új koreográfiáját, a Belgrád környéki tán-
cokat.

 Nagy örömünkre a szülők és vendégek 
részéről kapott visszajelzések is mind azt 
tükrözték, hogy ismét sikerült egy olyan 
színvonalas programot összeállítanunk, ami 
elnyerte tetszésüket. Köszönet érte a szere-
pet vállaló gyerekeknek, hiszen nagyon sok 
munka volt benne a részükről is és a felké-
szítő tanároknak egyaránt. Persze most sem 
maradhatott el a hajnalig tartó közös mu-
latozás sem, melyhez a zenét ismét a tököli 
„Kolo” zenekar szolgáltatta.fotó

S mivel a január-február a farsang idő-
szaka, így mi is igyekeztünk becsempészni 
ennek hangulatát a mindennapokba.

Felkerültek a farsangi díszek, a gyerekek 
álarcokat készítettek, verseket tanultak, 

megismerkedtek az ünnepkör szokásaival 
és hagyományaival, majd végül a jelmez-
bállal végérvényesen elűztük a telet.

A kikapcsolódásra és egyben művelődésre 
a hónap végén adódik újabb lehetőség, ami-
kor is ismételten színházlátogatást teszünk 
Szegeden. A gyerekek a „Parázsfuvolácska” 
c. előadást nézhetik majd meg.

Ugyanakkor a programok mellett nem 
feledkeztünk meg a tanulás jelentőségéről 
sem! A rendszeres számonkérés nem min-
dig aratott ugyan osztatlan sikert a tanulók 
körében, de hosszú távon mégis az ő érde-
keiket szolgálja. Elsősorban fontos, hogy a 
gyerekekben kialakuljon a belső motiváció 
a tanulás iránt, melyhez mi, mint pedagó-
gusok odaadó oktató és nevelő munkánkkal 
járulunk hozzá, harmadrészt nélkülözhe-
tetlen a szülők támogatása és segítsége. Aki 
ezt felismeri, folyamatosan készül az órák-
ra, megtanul tanulni, annak a későbbiekben 
nem lesz majd gondja további tanulmányai 
során sem. Nyolcadikosaink számára volt 
talán a legfontosabb a jó félévi bizonyítvány 
elérése, de általában mindenki megpróbál-
ta kihozni magából a maximumot. Még 
ha nem is sikerült mindenkinek kitűnőre 
teljesíteni, egyik vagy másik tantárgyból 
mégis meg tudta mutatni, hogy ő miben is 
jó. Ez lenne a cél, hiszen nem vagyunk egy-
formák! Számos vetélkedőn és versenyen a 
gyakorlatban is alkalmazhatták mindazt az 
ismeretet, amit elméletben elsajátítottak. 

Tanulóink rendszeres résztvevői a könyv-
tári „Kölyökolvasó” játéknak, mely során 
fejlődik olvasási készségük és szövegérté-
sük. Csapatokként összemérhették tudá-
sukat történelemből, majd az angol nyelvi 
levelező versenyen megyei 6. helyezést sike-
rült elérniük. Gratulálunk a résztvevőknek 
és felkészítő tanáraiknak, reméljük, hogy a 

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda
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„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök 
kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi 
magának.” 

E gondolat jegyében törekszünk szervezni 
programjainkat a Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár keretén belül mindhárom 
intézményegységben (könyvtár, művelődé-
si ház, Molnár-C. Pál Emlékház).

a Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ün-

nepeljük január 22-én annak emlékére, 
hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be 
Szatmárcsekén a Himnuszt. Ez alkalomból 
immár harmadszor állítottuk össze ünnepi 
műsorunkat a művelődési ház nagyszínpa-
dán. A mostani megemlékezés program-
jában sorra vettük azokat az évfordulókat, 
évfordulós alkotókat, akikre büszkék lehe-
tünk. Műsorunkban munkásságuk emléke 
előtt tisztelegtünk.

2017 a reformáció 500-ik, jubileumi év-
fordulója is. Az évforduló kapcsán meg-
emlékeztünk a magyar kultúrában történő 
változásokról: az anyanyelv használata, a 
Biblia magyar nyelvre történő lefordítása, a 
zsoltárköltészet. 

85 éve hunyt el Klebelsberg Kunó az 
1920-as évek oktatáspolitikájának és isko-
lahálózatának meghatározó konzervatív 
politikusa és az egyházi oktatás fő zászlóvi-
vője. Amikor a trianoni tragédia bekövet-
kezett, Klebelsberg olyan politikai tényezőt 
fedezett fel ebben a legyőzött, kisemmizett, 
nemzetközileg elszigetelt országban, amely 
a teljes kilátástalanságból a biztató jövő 
felé mutatott. Ez a politikai tényező a kul-
túra. A magyar társadalom belső szerkeze-
tének fokozatos és igen óvatos átalakítását 
Klebelsberg az iskoláztatás tartalmának 
átalakításával, egyfajta tudásberuházással 
kívánta megvalósítani. 

A programban elhangzottak részletek 
többek közt Arany János, Csiky Gergely, 
Klebelsberg Kuno, Gyóni Géza, Szabó 
Magda, Veres Péter, Tamási Áron művei-
ből. Hallhattunk Békés megyei népdalokat 
és citerazenét, Bartók és Liszt műveket zon-
gorán, gyönyörködhettünk a néptáncosok 
előadásában.

Felújítások a művelődési házban
2015-ben a Közművelődési érdekeltség-

növelő pályázat keretében 890 ezer forin-
tot nyertünk, amelyhez az önkormányzat 
1.000.000 forint önerőt biztosított számunk-
ra. A pályázat teljesítési határideje 2016. de-
cember 31. volt. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni az Önkormányzat segítségét, a 
pályázati önerő biztosítását, amely lehetővé 
tette a színpadi függönyök cseréjét, amiket a 
Kultúra Napi rendezvényen avattunk fel. A 
battonyai művelődési ház épülete közel 65 
éves épület, mely egyszerre 400 fő befoga-
dására alkalmas, hasznos alapterülete 1145 
m2. Van egy színházterme, amelynek függö-
nye elavult, elöregedett és nem rendelkezett 
az elvárható tűzvédelemmel. A pályázati 
forrás segítségével kicseréltük mind az elő-
függönyt, mind a háttérfüggönyt, valamint 
a világítást takaró kis függönyöket. Így egy 
új, elegáns, tűzvédelemmel ellátott színpad 
áll a művészek, a szerepelni vágyó színját-
szók, néptáncosok előtt. 

 Az öltöző, vizesblokk, iroda szigetelése 
megtörtént, elvégezve rajta a festést-mázo-
lást is. Az öltözőnek és a büfének az aljzat-
betonja is e pályázat terhére valósult meg, 
amelyre csodálatos járólapok kerültek más 
forrásból. Az elnyert támogatásból a nagy-
teremben az erősen megrongálódott par-
kettát is kijavítottuk, mind esztétikai okok, 
mind a balesetveszély elhárítása miatt. (Hi-
szen nem jó, ha valaki tánc közben megbot-
lik a parketta esetleges rongálódása miatt.)

A pályázat nyújtotta anyagi forrás segítsé-
gével sokkal jobb, egészségesebb környezet 
alakult ki, kedvezve a látogatóknak, az in-
tézményben  tevékenykedő kulturális  cso-
portoknak, táncmulatságon résztvevőknek. 

Kultúrházak éjjel-Nappal
A művelődési ház harmadik alkalommal 

kapcsolódott be a Kultúrházak Éjjel-Nappal 
országos rendezvénysorozatba. Az idei év 
kiemelt tematikája  „Mindennapi hagyo-
mányaink” címmel a hagyományok újraér-
telmezését állította a középpontba. 

A programjaink keretében fánk-készítő 
versenyt hirdettünk és táncházat tartot-
tunk, ahol magyar, román és szerb tánco-
kat ismerhettek meg vendégeink. Dunainé 
Pszota Mária vezetésével játszóházi kézmű-

ves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, 
melyet a Békés Megyei Népművészeti Egye-
sület támogatott. A programok közben min-
denki finomabbnál finomabb fánkokat fo-
gyaszthatott, hiszen nem felejtettük el, hogy 
ez a farsang időszaka. Kiűztük hát a telet és 
jól éreztük magunkat ezen a délutánon!

Janikovszky éva emlékkiállítás 
2016-ban volt Janikovszky Éva születé-

sének 90. évfordulója. Ennek apropóján 
került a battonyai könyvtárba a Móra Ki-
adóval kötött megállapodás alapján az a 
vándorkiállítás, amely az írónő életének 
főbb állomásait mutatja be.

A kiállított anyagban életrajzi adatok, 
könyvek, ereklyék, többek közt az írónő 
Mercedes írógépe, amelyet még a 2000-es 
évek elején is használt, különböző díjai, va-
lamint az „Égig érő fű” makettje is megta-
lálható. A szerzőnek 33 kötete jelent meg, 
műveit 35 nyelvre fordították le, témájuk a 
felnőtt-gyermek kapcsolat, sajátos minden-
napi élményekkel és konfliktusokkal. Gye-
rekeknek, felnőtteknek egyaránt írt.

A kiállítás látogatói interaktív élményben 
részesültek a látogatás során. Megnézhet-
ték az írónővel készült riportot és néhány 
nagysikerű művének filmesített változatát. 
A gyerekek érdeklődéssel tekintették meg a 
kiállítás anyagát és nagyon tetszettek nekik 
a vetített filmek. 

versek és slamek…
 „…Mit jelent a csodálatos? Csinálni va-

lamit, nem hagyni annyiban, az csodálatos 
lenne, nem? Itt a lehetőség. „ 

Ezzel az idézettel hívtuk és vártuk a 
résztvevőket Simon Márton „….Megszám-
lálható, beláthatatlan: Versek és slamek…” 
c. előadására február 24-én, a könyvtárba. 

Középpontban a kultúra
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Marci általános iskolai tanulmányainak fel-
ső tagozatát a battonyai Szent István Általá-
nos Iskolában végezte. Édesapja református 
lelkészként szolgált városunkban a ’90-es 
évek végéig. Jóleső érzés volt számunkra, 
hogy szép emlékeket őriz a településről. 
Meghívásakor azt mondta nekünk: „…ha 
„valahova valósi” lennék, az még mindig 
Battonya lenne…”   

Az előadás résztvevői megismerkedhettek 
verseivel és bepillanthattak a slam poetry 
világába is. A közönség, köztük egykori ta-
nárai és diáktársai nagy örömmel fogadták 
Marcit, aki jól érezte magát nálunk. Remek 
délutánt töltöttünk együtt.

arany Jánosra emlékeztünk  
Arany János születésének 200. évfordu-

lója tiszteletére a könyvtárban óriásplaká-
ton megfestettük Családi kör című versé-
nek néhány jelenetét.

Örömmel fogadtuk, hogy a foglalko-
zásra minden battonyai iskolából jöttek 
hozzánk gyerekek, akik nagyon ügyesen 
elkészítették a plakátokat. Egy-egy plakát 
több darabból áll, ezeket száradás után be-
lamináltuk, hogy ne ázzon el, ha nedvesség 
éri, ugyanis ezekkel az óriás plakátokkal 
látványosan kidekoráltuk a könyvtár utcai 
homlokzatát.

A kellemes időtöltésnek haszna is volt, 
hiszen az egyes jelenetek kiválasztása köz-
ben a gyerekek megismerkedhettek magá-
val a verssel is. 

olvasási játékainkról
Folyamatosan zajlanak a Kincsesláda és a 

Kölyökolvasó játékok fordulói. Hamarosan 
közzétesszük a felnőtteknek szóló olvasási 
játék felhívását is. Bízunk benne, hogy a fel-
nőttek is kitartó lelkesedéssel kapcsolódnak 
be majd az eseménybe.

Szeretettel várjuk olvasóinkat, látogató-
inkat, vendégeinket az intézményeinkben 
szervezett programjainkkal és szolgáltatá-
sainkkal. 

A Városi Művelődési Központ
és Könyvtár dolgozói

folytatás az előző oldalról

A Harangvirág Nyugdíjas Klub már-
ciustól az egykori Puskin utcai óvoda 
épületében tartja összejöveteleit. A klub 
tagsága és a Városellátó Szervezet pél-
damutató összefogásával bonyolították 
a költözést.

A hónap első vasárnapján Marjai Já-
nos polgármester ünnepélyes keretek 
között átadta számukra az új klubhe-
lyiséget.

A klubtagok nagyon örültek, hogy szo-
kásos havi programjaikat ilyen kulturált 
körülmények között tudják megtartani. 
Megköszönték az Önkormányzat törő-

Új helyre költözött a nyugdíjas klub

dő támogatását. Pohárköszöntőjében a 
polgármester úr sok sikert és jó egészsé-
get kívánt további működésükhöz.

Dr. Palkó Lajosné

                06 70 317 8061
        BATTONYAI
        KÖNYVTÁR
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Szinte hollywoodi sikersztoriba illő történet, 
ahogyan indult Deli Tamás bothúzó karrierje.

Az előző lapszámban beszámoltunk olvasó-
inknak, hogyan is került kapcsolatba ezzel a 
sporttal és rövid idő alatt milyen szép eredmé-
nyekkel büszkélkedhet. Már ebben az évben is 
sikeresen túl van két jelentős versenyen. Ezek-
ről kérdeztük.

- Jól kezdődött az idei év is a bothúzás te-
kintetében számomra. Január 4-én  indult egy 
kisebb csapat Los Angelesbe, egy nyílt ameri-
kai bothúzó bajnokságra. Óriási élményekkel 
gazdagodtam, mind a verseny, mind az utána 
eltöltött 10 nap alatt. A verseny két napos volt, 
a fontosabb meccsek a második napon kerül-
tek megrendezésre. A súlycsoportom tele volt 
neves amerikai, világbajnokságot is megjárt 
versenyzőkkel. Tudtam, hogy egyetlen könnyű 
meccsem sem lesz, ami később igazolódott is. 
Ebben az erős mezőnyben sikerült megszerez-
nem az ezüstérmet, aminek mondanom sem 
kell, nagyon örülök! Verseny után pihentünk 
egy napot, ezután pedig elindultunk felfedezni 
Amerikát. 4 napot Las Vegasban töltöttünk, 
ami magában egy csoda, jártunk a Gold’s 
Gym-ben és a Venice Beach-en, ahol többek 
közt Arnold Schwarzenegger is készült a Mr. 
Olimpiára. Láttuk a híres Hollywood felira-
tot, a Grand Canyon mellett található Hoover 
Dam víztározót, ami elképesztően gigantikus. 
Voltunk Beverly Hills-ben és Malibun, ahol a 
sztárok laknak. Bejártuk a nyugati részt, ami egy 
életre szóló élmény volt. 

A hazajövetel és a visszaállás- ami majdnem 
egy hétig tartott- után sem tudtam pihenni, 
ugyanis folytatni kellett a felkészülésemet, hi-
szen február 11-én Látrányban rendezték meg 

az Országos Bajnokságot, ahol először már 
egy súlykategóriával feljebb, a - 105 kg- osok 
között versenyeztem. Szép mezőny jött össze 
és az előzetes kiemeléseknek köszönhetően a 
legjobb négy került a döntőbe, köztük én is. 
Az elődöntő ugyanúgy zajlott le, mint a többi 
selejtezős meccsem, sima 2:0-ás győzelemmel. 
A döntőben viszont kikaptam egy nagyon erős 
erőemelő srác ellen, így ezüstérmes lettem az 
OB-n. Természetesen szerettem volna első 
lenni és mindent meg is fogok tenni annak 
érdekében, hogy erősítsek, mert azt szűrtem 
le a versenyről, hogy technikában is van mit 
fejlődni és a felhúzásomat is nagyon fel kell 
hozni, hiszen ez az alapja a bothúzásnak. A 
látrányi verseny után pihentem két hetet. 
Muszáj volt beiktatni ezt a kis edzésmentes 
időszakot, viszont most már kezdődik újra a 
felkészülés. Nagyon sok hazai kupa lesz. Az 
egyik legfontosabb számomra a május végi 
battonyai Városnapon megrendezésre kerülő 
Kiemelt Magyar Bothúzó Kupa, amelyen sze-
retném, ha minél több helyi versenyző is részt 
venne. Varga Fanni természetesen ott lesz, 
Klemm Ricsi is indulni fog és a mezőhegyesi 
Rajos Erik is – nyilatkozta lapunknak Tamás, 
aki igyekszik még több battonyai fiatallal meg-
ismertetni a bothúzó sportot. 

Sikerrel... hiszen Ő az edzője Varga Fan-
ni Rebekának, akit arról kérdeztünk, hogyan 
ismerkedett meg ezzel a hölgyek körében is 
egyre népszerűbb sportággal? Hol és hogyan 
készül fel egy-egy versenyre? Mik a további 
tervei és milyen versenyeken vesz részt ebben 
az évben?

- Edzőm, a Magyar Kupa győztes és Köny-
nyűsúlyú Abszolút Magyar Bajnok, Deli Tamás 
révén ismerkedtem meg 2016 októberében 
ezzel a nagyon érdekes sporttal. Ezt követően 
részt vettem egy csárdaszállási amatőr abszolút 
versenyen, ahol aranyérmes lettem, majd egy a 
szövetség által rendezett súlycsoportos kupán 
bajnoki címet szereztem.

-A felkészülésemet a battonyai Colosseum 
Gym-ben végzem, itt történik a súlyzós edzés 
és a tulajdonos, Alexa József megengedte, hogy 
a bothúzó edzéseket is itt tartsuk. Ideális hely 
az edzésekhez, hiszen egy helyen van minden. 
Természetesen a leg-
jobb edzés mindig a 
verseny, éppen ezért 
már nagyon várom a 
következő megméret-
tetést.

- Az idei évem na-
gyon jól indult. Feb-
ruárban Magyar Baj-
noki címet szereztem 
az Országos Bajnok-
ságon Látrányban, 
aminek nagyon örü-
lök, hiszen egy olyan 

lányt tudtam a döntőben legyőzni, akit évek 
óta nem sikerült senkinek. Folytatom a felké-
szülésemet Tamással, mert nagyon sok verseny 
vár rám idén. Az egyik legfontosabb számom-
ra a május végi verseny a battonyai Városna-
pon. Augusztus elején Siófokon rendeznek 
egy nemzetközi versenyt a Muscel Beach-en, 
neves szlovák, német, norvég és természetesen 
magyar versenyzőkkel. Ezután egy Világkupa 
lesz Prágában, itt is szeretném megmérettet-
ni magam, ugyanis a világ legjobb bothúzói 
vesznek részt rajta. Budapesten is lesznek 
versenyek és év végén rendeznek szintén egy 
Világkupát Moszkvában, de ide még nem tu-
dom, hogy mehetek....függ a szövetségtől is és 
függ attól, hogy le tudom-e küzdeni a repülés 
iránti félelmemet. Egyszóval nagyon várom az 
egész évet!

A Battonyai Újság olvasóinak nevében is to-
vábbi sok sikert kívánunk mindkettőjüknek az 
idei versenyekhez, váltsák valóra terveiket és 
sportágukat népszerűsítve öregbítsék városunk 
jó hírét is!

Forrás: Szeretlek Battonya Facebook oldala

Bothúzó sikerek Battonyától Los Angelesig...
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Az Airsoft a paintballhoz hasonló biz-
tonságos, erőszakmentes stratégiai-takti-
kai játék, amely a hetvenes évek közepén 
Japánban indult el. Magyarországon 2004 
után terjedt el országosan. Egy 6 vagy 8 
mm átmérőjű műanyag vagy biológiailag 
lebomló) gömblövedéket kilövő, „alacsony” 
energiájú légfegyverekkel játszott hobbi-
sport. A játékok lehetnek ún. végkiállósak 
vagy visszaállósak, attól függően, mekkora 
pályán játsszák ezeket, illetve hány fő vesz 
bennük részt. Cél egy adott feladat teljesí-
tése, ami lehet pl. terület elfoglalása, vala-
milyen céltárgy megszerzése, stb.

A Mikes Airsoft csapata tulajdonkép-
pen egy baráti társaság, melynek bázisát 
a Mikes Kelemen középiskolában tanuló 
diákok adják. A csapat 2008 végén alakult 
és kezdett el foglalkozni az Airsofttal. Az 
itt használt kézi fegyverekkel 2010 óta di-
namikus lövész sportot is űznek.

Vezetőjük Tóth Mihály, nyugállomá-
nyú hőr. főtörzszászlós. A csapat létszáma 
változó, jelenleg 9 fő rendelkezik a Ma-
gyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
által kiállított amatőr versenyengedéllyel. 
Rendszeresen és jó eredménnyel képvisel-
tetik magukat és iskolájukat a különböző 
hazai és nemzetközi versenyeken. Leg-
utóbbi versenyükön az Action Shooting 
Action Air Handgun versenyén, amelyet 
Budapesten rendeztek meg 2017. márci-
us 5-én, a csapat ismét szép teljesítményt 
nyújtott. A verseny pörgős volt, a verseny-
zők 9 pályát teljesítettek, minimum 144 
lövést kellett leadniuk.

Mindig az 
élmezőnyben

a Mikes
Airsoft csapata 
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