
XXVII. évfolyam 1. szám 2018. március

Készüljünk az ünnepre régi szokása-
inkat előtérbe helyezve. A húsvéti ün-
nepek mást jelentenek a kisebb gyer-
mekeknek, a fiatal felnőttek – és persze 
mást a háziasszonyok számára. A gyer-
mekek várják az iskolai szünetet, ami-
kor pihenhetnek, kikapcsolódhatnak, 
de várják magát az ünnepet is, amikor 
a fiúk felkereshetik osztálytársaikat, 
rokonaikat. A kislányok csokitojást vá-
sárolnak – vagy visszatérnek a tojásfes-
tés régi hagyományához – s azzal vár-
ják Húsvétra készülve a locsolkodókat. 
A fiúk részéről a húsvéti locsolkodás 
mára egy pár csepp kölnire „szelídült”, 

A húsvét a kereszténység legnagyobb 
ünnepe. A keresztény ember számára 
a hamvazószerdával megkezdődött a 
húsvéti készülődés, negyven napos ön-
megtartóztatással, imádsággal, hogy ez 
által is méltóképpen fogadhassa szívébe 
Jézus Krisztus kereszthalálát - mellyel 
nem szabadította meg a világot a szen-
vedéstől, de megváltotta minden ember 
bűnét és feltámadását - győzelmet arat-
va a halál felett.

A valláson kívül a tavaszvárás, a ta-
vasz eljövetelének ünnepe is, amelyet 
március vagy április hónapban (a Hold  
állásának megfelelően) tartanak.

ám a kis vers, mondóka, jókívánság 
megmaradt. Az ünnepet másként éljük 
meg, mint az egyszerű hétköznapokat. 
Az ünnep színessé teszi az életet, alkal-
mat nyújt a családi együttlétre, rokoni, 
baráti kapcsolatok ápolására, az össze-
tartozás erősítésére. 

A város minden lakójának kívánok 
áldott húsvéti ünnepeket! Kívánom, 
hogy töltődjünk fel testben és lélekben 
egyaránt!

HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ
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Kedves Ünneplő Battonyaiak!

A húsvét az egyik legnagyobb egyházi 
ünnepünk. Jézus Krisztus kereszthalál-
ára, és feltámadására emlékezünk ezen 
ünnepen évről évre, s mindamellett, hogy 
egy igazi örömünnepről beszélünk, tény-
leg az élet végtelen körforgását csodálhat-
juk a szirmot bontó virágokban, az újra 
éledező tavaszban. Azonban ennél sokkal 
többről szól ez az ünnep. Épp úgy, mint 
ahogy a tavasz is sokkal több tartalmat 
hordoz számunkra a felmelegedésnél, és a 
hosszabb nappaloknál. 

Tanít bennünket valamire húsvét, a 
feltámadáson keresztül. Az evangéliu-
mokban szépen leírták, hogy a 12 tanít-
vány Jézus nagypénteki keresztre feszítése 
után micsoda félelmet és fájdalmat élt át. 
Féltették a saját életüket, hiszen arra gon-
doltak, most ők következnek; a mester 
után a tanítványok. Épp ezért bezárkóz-
tak. Jó biztosan. Elbújtak. Nos, bizony ez 

is az élet része. A méltatlan bántalmazás, 
a félelem. Félelem a haláltól, félelem a csa-
lódástól, félelem a kudarctól, a szégyentől, 
a megbélyegzéstől.  Bizony a félelem be-
zárkózással jár. Aki fél, nem mozdul. Aki 
fél, elbújik, aki fél, nem épít, próbál ész-
revétlen maradni.  Ha egy évszakhoz sze-
retnénk hasonlítani ezt az érzést, talán a 
télhez tehetnénk hasonlóvá. De a tél után 
mindig a tavasz jön. 

Az evangéliumban azt is leírják az 
evangélisták, hogy Jézusnak cseppet sem 
jelentett akadályt a bezárt ajtó. Egész egy-
szerűen ott termett tanítványai között, 
ott állt a középen, és a csalódott, gyászo-
ló, fájdalmak tengerével reménytelen-
ségben kínlódó barátainak csak ennyit 
mondott: „Békesség néktek! Ne féljetek.” 
Ugye mennyire megnyugtatóak ezek a 
szavak? Ugye mennyire jó íze van a tör-
ténet ilyeténképpen alakulásának? Bá-
torít ez a mozzanat és vigasztal. Elűzi a 
félelmet. Azt üzeni, hogy bár nagyon sok 

Tisztelt Battonyai Lakosság, Tisztelt Olvasók!

Nagyon sok mondandóm van. Választottságom jogán él-
hetnék a gondolatok, szavak elengedésével, de nem teszem. 

Amikor e szavakat írom, kora reggel van. Kinézve az 
ablakon látom a természet rendjét, ismét megvirrad és a 
tavasz is határozottan a Teremtő által kiszabott rendje sze-
rint közeleg. 

Életünket ismétlődő periódusok, történések alakítják, 
ilyen az évszakok változása, valamint a közelgő parlamenti 
és országgyűlési képviselők választása. Most úgy döntöttem, 
célirányosan a sok mondandóm közül a természetről és a 
választásról, mint aktualitásról szólalok meg írásomban.

Mint ahogyan eljött a várva-várt tavasz, úgy eljött a vár-
va-várt választások időszaka is. Tavasszal megújul a termé-
szet. Ez a megújulás olyan szilárd alapokról indul, melyet 
a tél „kegyetlensége” sem tudott megtörni. A választásokra 
- meggyőződésem - olyan szilárd alapokról indulunk, hogy 
nincs más dolgunk – nekem a cikkírónak, Önöknek, mint 
választóknak, minthogy megvédjük az elmúlt 8 év eredmé-
nyeit. Tavasszal visszatekintünk, vajon jól készültünk-e a 
télre, jók-e a kilátásaink, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 
jó termésünk lesz-e. 

Nekünk is, mint jó házigazdáknak, ebben a szellemben 
kell szétnéznünk házunk táján. Tudjuk, hogy nem mindent 
csináltunk jól, de van erőnk hibáink kijavításához. Tudjuk, 
hogy cselekedeteink mindig a szebb jövőt, az élhetőbb kör-
nyezetet szolgálták és szolgálják.

 

rossz dolog történik velünk életünk során, 
de soha nem szabad feladnunk, és elkese-
rednünk, mert az égről végül elvonulnak 
a viharfelhők, és a sok vesztes csata után 
a háborút végül megnyerjük, mert a féle-
lemé, az elmúlásé soha nem lehet a végső 
szó. Az élet győzelmes, ha az élet Krisztus. 
Ha engedjük, hogy megálljon a középen. 
Mindennek a közepén, egy igazán élő, és 
szeretetével ható, és minden rosszat átfor-
máló Megtartó legyen.  Ha ezt is szeret-
nénk hasonlítani egy évszakhoz, nos, ezt 
leginkább a tavasszal tudnánk azonosíta-
ni. Megbocsát, újjá formál, felemel, öröm-
re sarkall. 

Kedves Battonyaiak!
A református egyházközség nevében kí-

vánok mindannyiuknak békés, örömteli 
tavaszt, feltámadott Krisztus ünnepet!

Kovács Árpád 
református lelkész

Amikor megvizsgáljuk szűkebb környezetünket, legyünk 
kritikusak és ne csak a fülünknek kedves dolgokat halljuk 
meg. Viszont a rosszindulatú megjegyzéseket, pláne, ha azt 
az irigység motiválta, jobb, ha elengedjük a fülünk mellett és 
az elmúlt időszak eredményeiből levont konzekvenciákból 
táplálkozunk. 

Mint ahogyan a megújuló természet nem hagyja cserben 
önmagát, mi sem hagyhatjuk elveszni az elért eredménye-
inket. Ránk van bízva, hogy megfelelő lelkülettel tudjunk 
élni – saját érzéseink szerint – döntsük el magunk, hogy mi 
jó nekünk. A természet alakítására van lehetőség, köszö-
net azoknak, akik ezt jó szándékkal, hozzáértéssel teszik, 
és nem rombolnak. A választások kapcsán én is szeretném 
elmondani: van egy olyan kormányunk jelenleg, mely min-
dent megtett az ország talpra állásáért – FIDESZ-KDNP – 
és mindent megtesz azért, hogy Magyarország a magyaroké 
maradjon.

Szűkebb hazánkban Dél-Békésben és itt Battonyán is van 
egy olyan országgyűlési képviselőnk Simonka György képvi-
selő úr személyében, aki soha nem látott anyagi források fel-
használását biztosítja a térség, ill. Battonya felzárkózásához. 

Világnézeti, gazdasági, politikai csoportok nem változnak 
és mi, ahogyan a legjobbnak látjuk, dönthetünk egyik vagy 
másik mellett, vagy akár ütközőpontban is állhatunk, de 
mindezekben nem őrlődhet fel igazi emberségünk.

A választásokon az eddig elért eredmények a tét.

Battonya, 2018. március 14.
Tisztelettel 

Borsodi János alpolgármester
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Battonya és a környék (megye, régió) la-
kosságát nagyon érdekli, hogy az FLHH kis-
térség településén hogyan is jöhetett létre egy 
világszabadalom alapján gyártott gyógynö-
vényüzem.

Kistérségünkben Simonka György ország-
gyűlési képviselő létrehozta a Calendula 
Szövetséget, ahol is a gyógynövény munka-
csoport megalakítására és vezetésére engem 
kért fel. Mondhatnám, ha nincs Calendula 
gyógynövény munkacsoport, ma nincs 
gyógynövénygyártó üzem!

A gyógynövény munkacsoport másfél 
évi kutatása és fejlesztése alapján akadémi-
kusok és orvosprofesszorok rendkívüli gyó-
gyító hatást észleltek az egyedi módon elő-
állított 3-4 ezer éve ismert gyógynövények-
ből. Látva a gyógykivonatok különös hatá-
sait, az üzemet teljes magántőkéből közel 50 
millió forintért felépítettük, beüzemeltük és 
január óta mintegy tíz millió forint értékű 
terméket elő is állítottunk, melyből már kb. 
hatmilliónyit értékesítettünk is.

Köszönöm Simonka Györgynek és a me-
gye hatóságainak, hogy minden törvényt 
betartva az üzem három hónap alatt meg-
kapta a teljes gyártási engedélyeket!

Az általunk gyártott gyógynövények ki-
vonatai döntően hozzájárulhatnak Battonya 
és az egész ország egészségének megőrzésé-
ben. Itt jegyzem meg, hogy ezek a gyógynö-
vények többségében a battonyai Dózsa Zrt. 

Állampolgársági eskütétel
Március 14-én több mint száz új magyar állampolgár tett es-

küt ünnepélyes keretek közt a magyar alkotmányra és vette át a 
honosítási iratokat Marjai János polgármester úrtól.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tolnai Péter alelnök úr, 
aki a Békés Megyei Önkormányzat nevében köszöntötte az esküt 

Gyógynövényüzem
átadása

Battonyán

földjein teremtek meg. Ezúton is köszönöm 
Varga Imre, a Zrt. vezetőjének segítségét.

A készítmény ma még étrend kiegészítő, 
de az újabb Brüsszelbe beadott engedélyké-
relem alapján júniusra hagyományos növé-
nyi gyógyszerré válhat.

Amennyiben az általunk gyártott ter-
mékek megkapják a fenti minősítést, úgy 

Battonyán és a térségben több száz, sőt 5 
éven belül akár ezer munkahelyet is teremt-
het, mely hozzájárulhat az emberek kistér-
ségünkből való elvándorlásának megaka-
dályozásához.

Dr. Karsai József kutató
a Calendula Terv gyógynövény munka-

csoportjának vezetője

tevőket és Béni Attila, a Mezőkovácsházai Járási Hivatal veze-
tője. Köszöntő beszédében Borsodi János alpolgármester úr is 
gratulált új honfitársainknak.



4 2018. március

Rendészetis tanulók a bemutató után

Tavaszváró pillanatképek a            -ből:

További képek: mikesk-battonya.sulinet.hu és www.facebook.com/mikes.kelemen

Rózsa utcai óvodásaink hócsatáznak Szorgos kezek dolgoznak a csoportban

Az egyházmegyei pályázattal felújított
 Fő utcai óvoda megáldása

Reméljük, máskor is találkozunk a hóemberrel!

A szelektív hulladékgyűjtésről
már az elsőseink is tudnak

Az internet veszélyeiről időben kell tájékozódni

Budapesten, a Body-kiállításon jártak biológiát kedvelő tanulóink

A barátság az iskolaválasztásban,
 a szabadidőben, a táncban is összeköt

 Mert korcsolyázni jó!
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Az elmúlt hetekben, hónapokban ismét 
örülhettünk tanítványaink sikereinek. Elő-
ször is szeretném megemlíteni Cazac Itai 
Lior 6. osztályos tanulót, aki a Békéscsabai 
Jókai Színház színpadán ámított el bennün-
ket fantasztikus játékával, amit a Micimackó 
című mesejátékban nyújtott. A darabban 
Róbert Gida szerepét játszotta. Március 
3-án nemcsak az osztálytársai, hanem isko-
lánk szinte valamennyi tanulója és pedagó-
gusa ott ült a nézőtéren, és tapsolt Liornak.

Ristin Roland 7. osztályos diákunk szintén 
megcsillogtatta tehetségét, de ő nem a színját-
szásban, hanem a zenében. Több éve zongo-
rázik. Rengeteget gyakorol, aminek eredmé-
nyeképpen elnyerte a február 23-25-én Ara-
don a Live Muse Art által szervezett Zene és 
Színház elnevezésű nemzetközi versenyen a 
„Kiváló tehetség” díját. Az eddigi eredményei 
között ott szerepel például a Molnár Korné-
lia Nemzetközi Zongoraverseny I. helyezése 
(2016), a Mutasd Magad Dél-Békés kistér-
ségi amatőr kulturális rendezvénysorozaton 
szerzett Arany minősítés is (2017). Szinte 
biztos vagyok abban, hogy a jövőben Liort 
a színpadon vagy a filmvásznon, Rolit pedig 
híres koncerttermekben fogjuk viszontlátni. 
Ezúton is gratulálunk nekik, és kívánjuk, 
hogy teljesüljenek az álmaik, terveik.

Büszkeséggel tölt el bennünket kis ma-
tematikusunk, Mák Csaba 5. osztályos ta-
nulónk kiemelkedő eredménye: a Zrínyi 
Ilona matematikaversenyen nyújtott telje-
sítményével bejutott a megyei legjobb ti-
zenöt tanulója közé. Nagy elismerést jelent 
számunkra az, hogy iskolánk egyik tanulója 
ott lehetett a Sarkadon rendezett eredmény-
hirdetésen, ahol a megye legjobb iskoláiból 
voltak versenyzők. De szépen helytálltak 
ezen a versenyen Misik Réka 6., Ristin Ro-
land 7. és Bárdi-Pajtás Dávid Zsolt 8. osztá-
lyos tanulók is.

Tanulóink mellett gratulálunk Zsilkáné 
Dancea Claudia tanítónőnek is a sikeres 
minősítési eljárásához, a Pedagógus II. fo-
kozatot eléréséhez.

Felbecsülhetetlen értékű kapcsolataink 
nagyban hozzájárulnak intézményünk pe-
dagógiai-szakmai fejlődéséhez. Közel 20 
éve ápolunk testvériskolai kapcsolatot az 
aradi Dimitrie Tichindeal Pedagógiai Líce-
ummal, melynek jóvoltából februárban egy 
módszertani megújulást segítő képzésen 
vettek részt tanítóink és román nyelvet ta-
nító kollégáink.

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda
Másik partnerintézményünk a szintén 

aradi Stefan Cicio-Pop Általános Iskola. Ve-
lük a lemorzsolódás megelőzését célzó „Te 
meg én – együtt az iskolában” elnevezésű 
projekt keretében dolgozunk együtt immár 
két éve. Két pedagógusunk, Stan Anca és 
Sutya Miklósné tartott előadást a témában 
Aradon egy nemzetközi konferencián.

Továbbra is szeretnénk megőrizni és még 
elevenebbé tenni ezeket a kapcsolatokat, hi-
szen rengeteget tudunk tanulni egymástól. 

Az Oktatási Hivataltól nyert bázisintéz-
ményi cím elnyeréséből fakadó alapfel-
adatunk a tudásmegosztás. Óvodapeda-
gógusunk, Olteanu-Sturza Adelina tartott 
szaktanácsadói minőségében egynapos to-
vábbképzést Gyulán a román nemzetiségi 
óvodapedagógusok részére. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel az Oktatási Hivatal 
egy újabb képzés megtartására kérte fel.

A minőségi munka végzéséhez szükséges 
feltételek megteremtéséhez nyújtanak se-
gítséget a pályázati támogatások. Az egyik 
legjelentősebb az óvodabővítésre nyert tá-
mogatás, melynek segítségével egy új cso-
portszobával és a hozzá tartozó kiszolgáló 
helyiségekkel bővül az óvodánk.

Munkánkban, rendezvényeink megszer-
vezésében is támaszkodhatunk a pályázatok 
nyújtotta lehetőségekre. Az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelőhöz benyújtott pályáza-
tokból szervezzük meg az „Új utakon” Szim-
póziumot, az Aranyhang országos énekver-
senyt, nyári tábort Lippán (Románia).

Eseményekben gazdag időszakot éltünk 
meg, sikeresen zajlottak hagyományos ren-
dezvényeink az iskolában és az óvodában is. 

A tavasz, ahogyan a természetet, úgy min-
ket is megújít, és újult erővel nézünk szembe 
a jövőbeni kihívásokkal, feladatokkal.

Sutya Miklósné
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Alan Alexander Milne Micimackó 
című regénye Karinthy Frigyes nagysze-
rű fordításában egyedi gyermekvilágot 
jelenít meg. A szereplők karakterei sem 
mindennapiak. Ezt a művet állította 
nemrég színpadra a Békés Megyei Jókai 
Színház Tege Antal rendezésében. Róbert 
Gida szerepére két kisdiákot választot-
tak, egyikük Cazac Itai Lior, a battonyai 
Magdu Lucian Román Általános Iskola 
diákja. Vele beszélgettünk.... 

- Mi először 2014-ben a Holokauszt-emlékmű 
avatásán találkoztunk veled, ahol az izrae-
li himnuszt énekelted, 9 évesen, éppen hogy 
iskolásként, azóta pedig már intézményünk 
színjátszó körének tagja vagy. Áruld el ne-
künk, hogyan kerültél a színjátszó körbe?

- Szeretek „szerepelni”, az iskolában is 
észrevették, hogy jól tudok verseket mon-
dani, ezért különböző versenyekre is bene-

veztek. A színjátszó körről édesanyámtól 
hallottam, aki megkérdezte, hogy van-e 
kedvem részt venni benne. 

- Hol hallottál arról, hogy a színház sze-
replőket keres Róbert Gida szerepére?

- A színjátszó kör vezetője, Rimayné 
Zsuzsa néni hívta fel a figyelmünket és én 
azonnal eldöntöttem, hogy jelentkezem a 
szereplőválogatásra.

- Előtte ismerted-e a Micimackó történe-
tét és volt-e kedvenc szereplőd a karakterek 
közül?

- Igen, ismertem, a kedvencem Malacka, 
Micimackó és Róbert Gida volt. 

- Mit szóltál ahhoz, hogy beválasztottak a 
szereplők közé?

- Nagyon örültem, kihívás volt számom-
ra, de gyorsan megbarátkoztam a felnőtt 
szereplőkkel is.

- Könnyen tanultad meg a szerepet?
- Igen, miután kiderült, hogy játszom a 

darabban, onnantól kezdve erre koncent-
ráltam. Elsőként tanultam meg a szerepem. 
Amit szeretek, gyorsan megtanulom. 

- Milyen érzés felnőttekkel játszani és 
nagyszínpadon szerepelni?

- Kicsit furcsa volt egyetlen gyereknek 
lenni köztük, de a színészek barátnak te-
kintenek. Gulyás Attila (Micimackó) még 
a saját, gyerekkori maciját is nekem adta. 
Először nagy volt az izgalom, de aztán 
benne voltam a történetben és játszottam 
az állataimmal. 

-Van-e esetleg valami olyan kulisszatitok, 
amit a nézők nem tudhattak?

- Az egyik jelentben nem volt meg a 
kiskanál, amivel meg kellett kocogtat-
nom a poharat, először csak néztem a 
színészekre, de sikerült megoldanom a 
helyzetet és a poharat kopogtattam hoz-
zá az asztalhoz.

Róbert Gida szívből jövő története 
- Az iskolában hogyan fogadták, hogy te 

alakítod Róbert Gidát a darabban?
- Büszkék voltak rám, az egész iskola és 

a színjátszó csoport tagjai is eljöttek meg-
nézni. Gratuláltak. Másnap a suliban min-
denki énekelte, hogy „csukamájolaj”, amit 
Tigris énekelt a darabban.

- Milyen érzés, hogy vége a Micimackó 
előadásoknak?

- Szomorú voltam, hogy vége, mert 
megszerettem a színészeket és hiányozni 
fognak.

- Mi leszel, ha nagy nagy leszel? :) 
- Színész szeretnék lenni, vagy tv-ben 

dolgozni, filmekben szerepelni.
- Milyen érzés, amikor megismernek az 

utcán?
- Érdekes volt, például, amikor Békés-

csabán mentünk az utcán, jöttek gyerekek, 
összesúgtak, hogy ki vagyok, aztán kértek 
közös fotót.

- Mi a kedvenc játékod, mit szeretsz csi-
nálni szabadidődben?

- Kedvenc játékom a maci. Nagyon sze-
retek olvasni, kalandos könyveket, vagy 
komolyabb könyveket, olyanokat, amik a 
barátságról és az összetartozásról szólnak.

- Szerinted mi a darab üzenete?
- A Micimackó a barátságról és az őszin-

te szeretetről szól, mindenkit el kell fogad-
ni olyannak, amilyen.

Kívánunk Liornak további terveihez sok 
sikert és kitartást. Maradjon mindig ilyen 
nyíltszívű és jólelkű, hiszen, ahogy Mici-
mackó is tanította: „Ha nem ilyen volnál, 
mind szegényebbek lennénk”. Bízunk benne, 
hogy láthatjuk még őt a későbbiekben is 
majd nagyszínpadon, vagy a filmvásznon. 

(a szerkesztők)
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folytatás a következő oldalon

Intézményünk sokrétű munkájának köszönhetően nagy-
szabású programmal indítottuk az idei rendezvények soro-
zatát. Januárban Battonya Város Önkormányzata, a Szent-
háromság Plébániatemplom és a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár közös szervezésében megható és bensőséges 
módon, összefogással és színvonalas programokkal emlé-
keztünk meg településünkön a Magyar Kultúra Napjáról, a 
magyar kultúráról.

A zsúfolásig megtelt Szentháromság Plébániatemplomban 
Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány 
vezetője celebrált szentmisét, amelynek házigazdája Bajnai Ist-
ván kanonok úr volt. 

A Művelődési Házban pedig a Szent Ferenc Alapítvány által 
működtetett Kolostori Kölyökszínház társulata adta elő telt ház 
előtt nagy sikerrel, Heltai Jenő „A néma levente” c. színjátékát.

A kultúra-napi rendezvények a jótékonykodásról is szóltak. 
A templomi adományok a dévai Szent Ferenc Alapítvány ré-
szére kerültek átadásra. 

A színielőadás önkéntes belépő-adományait és az Egész-
ségügyi és Szociális Ellátó Szervezet dolgozói által készített 
mézeskalácsok árából befolyt összeget, valamint a battonyai 
támogatók által összegyűjtött egyéb adományokat az előadás 
végén a város vezetői adták át a társulatnak, amelyet ők nagy 
örömmel fogadtak és köszöntek meg.

...
Idén is bekapcsolódtunk a Kultúrházak Éjjel-Nappal prog-

ramsorozatba, melynek szlogenje „Helyben van a sokszínűség!” 
A program műsorát a néptánc köré csoportosítottuk, ötvözve 
más tájegységek szokásait a helyi szokásokkal.

A február elején megrendezett flashmobon Pelyva-Nagy 
Zsuzsanna és Szilágyi Emese vezetésével a Mikes Kelemen Ka-
tolikus oktatási intézmény általános iskolás diákjai, valamint 
dr. Rimayné Roczkó Zsuzsanna vezetésével a Városi Művelő-
dési Központ és Könyvtár színjátszó csoportja búcsúztatták a 
telet táncokkal, rigmusokkal és rönkhúzással.  

A program második részében, nemzetiségeinket bemuta-
tó sorozatunk első alkalmával Körömi Melinda és Besenyeiné 
Tompán Magdolna segítségével megismerkedhettünk a szerb 
népi öltözetekkel és megcsodálhattuk a battonyai szerbek által 
készített szerb vásznat is.

Ezt követően szerb táncokat tanulhattunk a Suferini tánc-
csoport tagjainak közreműködésével. Közben a kreatív kedvű 
résztvevők farsangi álarcokat készíthettek maguknak és ter-
mészetesen nem maradhatott el a napközi konyha dolgozói 
által készített farsangi fánk sem.

A magyar népi hagyományok felelevenítésének egyik sarka-
latos pontja a népi hangszerek használata. Ennek egyik ékes 
példája volt a Városi Művelődési Központ és Könyvtár Besenyei 
Norbert által vezetett gyermek citera szakkörének bemutatkozá-
sa. Úgy gondoljuk, ez a rendezvény jó példa arra, hogy települé-
sünkön is „helyben van a sokszínűség”.

Színes programokkal indult az év a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézményeiben

Böjte Csaba atya és Bajnai István kanonok úr a szentmisén

A dévai Kolostori Kölyökszínház csapata előadás után

Flashmob a Városháza előtt

Szerb táncház
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Varga István jegyző, Marjai János polgármester,
Antal Péter, testvérvárosunk, Pécska polgármestere,

Miodrag Stanoiov, Pécska alpolgármestere és Borsodi János alpolgármester

Folytatás az előző oldalról:

Nagyon fontos, hogy ezeket az értékeket őrizzük, továbbörö-
kítsük és megmutassuk, mindezt ilyen összefogással, ami ezt a 
programot is jellemezte. 

...
Február elején, versszerető közönségünknek örömet szerez-

ve Vörösmarty Mihály életét bemutató irodalmi estre invitál-
tuk vendégeinket a könyvtárba, a Békéscsabai Jókai Színház 
művészei, Nagy Erika és Tomanek Gábor előadására.

A műsor betekintést engedett a költő életének olyan szaka-
szába is, amelyek a közönség számára egyáltalán nem, vagy 
kevésbé voltak ismertek, de hallhattunk más kiváló verseket is 
a művészek nagyszerű tolmácsolásában.

...
Február végén „Dél-Békés vadvirágai” címmel nyílt fotókiál-

lítás a könyvtárban, amelynek anyagát a Dél-Békési Természet-
védelmi és Madártani Egyesület állította össze. A szervezők 
célja, felhívni a figyelmet a természet és a környezet védelmé-
re. A fotókon olyan növényfajokkal is megismerkedhettünk, 
amelyekkel a mindennapokban is találkozhatunk és talán fel 
sem tűnik, hogy milyen szép növények mellett megyünk is el.

A kiállított anyagban elsősorban Kevermes és Lőkösháza 
vadvirágait láthatták az érdeklődők. A kiállítás összeállító-
inak munkáját segítette a helyi természeti értékeink kutató-
ja, Csathó András István botanikus is, aki elmondta, hogy az 
őshonos növények fennmaradásában nagy szerepe van az ún. 
mezsgyéknek, amelyek utak, vasútvonalak mentén vagy két 
szomszédos szántóföld között húzódó keskeny gyepsávok. A 
mezsgyéknek egy kis hányada sohasem volt beszántva, fon-
tos, hogy az ilyen ősi gyepsávokat erősebb bolygatás ne érje, 
hiszen ha beszántják, lerakatot hoznak létre rajtuk, az olyan 
visszafordíthatatlan folyamatokat eredményez, amelyek során 
elpusztulnak az itt élő növények, állatok és nagy területekről 
tűnhetnek el ezek a természeti értékek.

....

A társadalmi rendezvények sorát Battonya Város Önkor-
mányzatával karöltve, az egyik legnagyobb nemzeti ünne-
pünkről, március 15-ről szóló megemlékezéssel indítottuk, a 
„Hazám, hazám...” c. ünnepi műsorral és fáklyás felvonulással 
egybekötött koszorúzással Petőfi Sándor szobra előtt, ahol vá-
rosunk és testvérvárosunk, Pécska vezetői, az intézmények, a 
civil szervezetek és a pártok képviselői helyezték el az emléke-
zés koszorúit. 

...
A népi kézművesség jegyében március 23-tól dr. Illés 

Károlyné vezetésével hímző tanfolyam indult a művelődési 
házban, ahol a résztvevők elsajátíthatják a szerb főkötő és a 
szerb ingekre hímzett motívumok elkészítését, a Békés megyei 
szűrhímzést és a Dél-alföldi gyapjúhímzést. A tanfolyam in-
gyenes. Reményeink szerint a hasznos időtöltés mellett a leg-
ügyesebbek az itt megtanult technikák elsajátításával később 
akár megélhetési forrásra is lelhetnek. 

...
A nagy érdeklődésre való tekintettel elhoztuk a mozit 

Battonyára. Mozgó mozi keretében március 24-én 6 premier-
filmet tekinthettek meg az érdeklődők. 

....

„Hazám, hazám” c. ünnepi műsor 

Tervezett programjaink:
• Táncház - sorozatunkat folytatva 2018. április 6-án, 18 órai kez-

dettel a Rozsdamaró zenekar lesz a vendégünk magyar táncokkal 
a művelődési házban.

• Április 11-én a Magyar Költészet Napjáról emlékezünk a könyv-
tárban.

• Április13-án az RTL Klub X-Faktor c. produkciója tart meghall-
gatást a művelődési házban.

• Április 14-én tavaszi börze, gyermek és felnőtt ruhák, megunt 
eszközök vására és csereberéje, ajándéktárgyak vására a műve-
lődési házban.

• Az Arany János Emlékév zárásaként április 18-án érkezik 
Battonyára az „Arany-busz”. A Petőfi Irodalmi Múzeum Ván-
dorkiállítása 8-18 óráig lesz látható a Főtéren, a Muffancs pékség 
parkolójában, megtekintése ingyenes.

• Április 21-én újra mazsorett-bál a művelődési házban.
• Április 26-án Molnár-C. Pál születésnapjára emlékezünk az em-

lékházban. 
• Május10-én 13 órakor író-olvasó találkozó Sohonyai Edittel

Ezekre és további programjainkra is szeretettel várjuk az érdek-
lődőket mindhárom intézményegységünkben.

Dél-Békés vadvirágai kiállításon - Bozó László előadása
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A Fodor Manó Helytörténeti Egyesü-
let az első világháború lezárásának száz 
éves évfordulója alkalmából újabb könyv 
kiadására készül. Városunk hősi halottai-
nak névsora mindezidáig nem került pub-
likálásra, ezért a centenárium alkalmából 
– a korabeli dokumentumok segítségével 
– összegyűjtöttük azoknak a katonáknak a 
nevét, akik életüket vesztették az első nagy 
világégés során. 

A kiadványt néhány személyes történet, 
valamint tábori postai levelezőlapok és 
képeslapok teszik egyedivé és jellegzete-
sen battonyaivá. Büszkeséggel tölt el min-
ket, hogy a Kulturális Közfoglalkoztatási 
Program és a hosszabb idejű közfoglal-
koztatás keretében sikerült egy ilyen hi-
ánypótló művet alkotnunk és reméljük, 
hogy városunk helytörténeti irodalma 
egy újabb értékes kötettel bővül. A kiad-
vány a novemberi könyvbemutató után 
megvásárolható egyesületünknél.

A Szivárvány Néptánc és Hagyományőrző Egyesület negyedik alkalommal szervezte meg március elején a farsangi maskarás bálját. 
A szervezet a tavalyi évben meglepetés produkcióval készült vendégeinek, ez az idén sem volt másként.  A néptánccsoport tagjai orosz 
tánccal lepték meg a közönséget, mely nagy sikert aratott. Minden évben a bál tiszteletére egyre többen öltöznek be különböző, ötlete-
sebbnél ötletesebb jelmezbe a kisgyermekektől a felnőttekig. A bál hajnalig tartott, a jó hangulatról a kaszaperi Con Moto Party Band 
gondoskodott. Köszönjük, hogy sokan megtiszteltek minket jelenlétükkel, várunk mindenkit a következő rendezvényünkre is. 

a Szivárvány néptánccsoport tagjai

MúLTuNK 
érTéKeI

A múlt emlékeinek megőrzése érdeké-
ben évente megrendezésre kerülő „Gyűj-
tőnapokat” idén április 16-20 között 
tartjuk. Ezúton is szeretnénk megkérni 
mindazokat, akiknek régi tárgy, doku-
mentum, fotó vagy képeslap van a birto-
kában - amelyet már nem tudnak, vagy 
nem akarnak tovább őrizni - hozzák be 

egyesületünkhöz. Mi leltárba vesszük, ki-
állítjuk és időnként könyv formájában is 
feldolgozzuk a felajánlott tárgyakat, hogy 
méltó módon őrizhessük meg őket az utó-
kor számára. 

Balázsné Szabó Erzsébet
    elnök

MASKARÁS BÁL
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Tél a Gyerekházban

A Gyerekház 8. születésnapjának elő-
készületeivel kezdődött az idei esztendő. 
erre a számunkra jeles napra meghívtuk 
városunk elöljáróit, intézményvezetőit, 
partnereinket és természetesen hozzánk 
járó családjainkat.

Megtisztelt minket jelenlétével néhány 
képviselő testületi tag, az óvodák, iskolák 
vezetői, a Gondozási Központ munka-
társai, Család és Gyermekjóléti Központ 
munkatársa valamint Korobán Éva, in-
tézményünk vezetője. Örömmel tudathat-
tuk az összegyűlt vendégeinkkel és a Ház 
lakóival, hogy 2018. januárjától államilag 
finanszírozott intézménnyé vált a Gyerek-
ház. Hagyományaink szerint az előző év-
ben történt eseményeket összefoglaló ve-
títéssel kezdtük a szülinapi programot. Az 
ünneplést az általunk készített tortával és 
énekszóval folytattuk, majd kis meglepe-
tés ajándékkal köszöntük meg a jelenlévők 
részvételét.

Rendszeres programjaink – Ringató, 
mesélés, vetítés, bábozás, kreatívkodás, 
mozgásfejlesztés – mellett, nagy hangsúlyt 
fordítunk a hagyományőrző ünnepek 
megszervezésére is. Ilyen volt februárban 
a farsangi ünnepségünk. Már a farsangot 
megelőző hetekben készültek a szemüve-
gek, a farsangi kalapok, maszkok és far-
sangi díszbe öltöztettük a Gyerekházat 
is. Farsangi mulatságunkra meghívtuk 
a Gondozási Központ idős lakóit is, akik 
minden évben örömmel vesznek részt 
ezen a programunkon. Természetesen 
a farsangi fánksütés sem maradhatott el 
ezen a napon, emellett vidám énekszóval, 
tánccal búcsúztattuk a telet, köszöntöttük 
a tavaszt. 

Nem csak a Gyerekházban búcsúztattuk 
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a telet, hanem a Fő utcai Óvoda meghívá-
sára részt vehettünk farsangi ünnepségü-
kön, ahol színvonalas műsoraikkal és meg-
hívott zenészek közreműködésével szóra-
koztatták a jelenlévő népes vendégsereget. 
Farsangi fánk helyett mi Gyerekházasok, 
az általunk készített házi vajkaramellával 
kínáltuk kedves vendéglátóinkat és az óvo-
dásokat.  

Rendszeres havi programjaink, mint 
szülinapok, agyagozás, életvezetési tanács-
adás, főzőtanfolyam, receptklub, átmozga-
tó torna ezután is fontos szerepet játszanak 
a Gyerekház életében.

Ezután is várunk mindenkit szeretettel a 
rendszeres és alkalmanként megrendezett 
programjainkra.

Legközelebbi, előrelátható program-
jaink májusig: húsvétolás, egészségnap, 
óvodalátogatások, babamasszázs tanfo-
lyam, póni lovaglás, gyereknap és a vá-
rosnapi rendezvényen való részvétel.

A Gyerekház munkatársai: 
Robotka Jánosné Ildikó

Tóth Donatella, Varga Szilvia Felícia

elérhetőségeink:
Címünk: 5830 Battonya, Hősök tere 8. (a volt Bölcsőde épülete)

Tel.: 06 70/316-90-02;  Facebook oldalunk: Biztos Kezdet Gyerekház Battonya

A Battonyai újság hasábjain 2016 de-
cemberében számoltunk be először a 
bothúzó sportról és Deli Tamás sikere-
iről, akinek eleinte versenyzőként, ké-
sőbb már edzőként is gratulálhattunk. 

Az azóta eltelt időszakban létrejött Deli 
Team tagjai versenyről versenyre, hazai és 
külföldi sikereket elérve az élmezőnyben 
végeznek.

Legutóbb az Egyesült Államokban kép-

Amerikában is remekeltek a battonyai bothúzók

viselték hazánkat a március elején meg-
rendezésre kerülő Arnold Classic-on, az 
erősport egyik legnagyobb szabású ese-
ményén, ahol neves ellenfelekkel küzdve, 
az erős mezőnyben Varga Fanni Rebeka 
első helyezést, Deli Tamás harmadik he-
lyezést ért el. 

Hazaérkezésük után itthon fogadták 
őket a város vezetői is, akik átadták az ön-
kormányzat ajándékát és további hasonló 

sikereket kívánva gratuláltak a sportolók-
nak az elért eredményhez.

További terveikről Deli Tamás így nyi-
latkozott: 

Nincs megállás... Nyáron Európa Baj-
nokság Azerbajdzsánban, Bakuban, év 
végén pedig a messzi Jakutföldön Világbaj-
nokság!

Szurkolunk nekik!
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Március 3-4. között rendezték a 41. ITF Taekwon-do Magyar 
Bajnokságot Medgyesegyházán, ahol a battonyai Barátság S.E. 
sportolói is tatamira léptek. A szép számban összegyűlt versenyzők 
között a gyerekek és felnőttek 5 versenyszámban mérettették meg 
magukat.

A battonyai csapat 20 fővel vett részt ezen a nívós versenyen. 
Az áldozatos munka ismét meghozta gyümölcsét, a szép ered-
mények most sem maradtak el.

Versenyzőink 9 arany, 12 ezüst és 13 bronzérmet szereztek. 
Ezeknek az eredményeknek nagy részét azok a fiatal versenyzők 
érték el, akik még gyerek, vagy serdülő korosztályúak. Ez azt 
jelenti, hogy a battonyai Taekwon-do -nak nem csak, hogy van 
utánpótlása, de egy olyan korosztály követi a jelenlegi ifjúsági 
versenyzőket és válogatott tagjait, amely, bízvást gondolhatjuk, 
hasonlóan szép és nagy eredményekkel örvendeztet meg mind-
nyájunkat – tudtuk meg a mesterek beszámolójából.

Az eseményen a Békés Megyei Harcművész Szövetség díjakat 
is adott át, Mezei Nikolett „Kiváló Harcművész”, míg edzői, Rádai 
Roland és Rádai Imre „Érdemes Mester” címet kaptak.

A közeljövőben több Kick-box és Taekwon-do versenyen  vesz 
részt a csapat. A legfontosabb április közepén az Európa Bajnok-
ság lesz, amit idén Mariborban rendeznek. Valamennyiüknek 
gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Fotók: Dr. Érseki Orsolya és Érseki Norbert
(Forrás: battonya.hu)

Újabb sportsikerrel büszkélkedhet 
városunk
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A Magyar Bajnokságon elért eredmények:
Kurunczi Noémi: Formagyakorlat 3.hely   Olasz Máté: Formagyakorlat 3. hely
Mezei Zsolt: Küzdelem 1. hely   Rádai Roland: Csapaterőtörés 1. hely
Rádai Imre Csapaterőtörés 1. hely   Marosin Bella: Küzdelem 1. hely, Formagyakorlat 1.hely
Tóth Lajos: Küzdelem 2.hely, Formagyakorlat 2.hely
Berki Viktória: Küzdelem 3.hely, Formagyakorlat 3.hely
Mezei Tamás: Küzdelem 1.hely, Formagyakorlat 3.hely
Farkas Csenge: Küzdelem 2. hely, Formagyakorlat 2.hely
Kurunczi Gábor: Küzdelem 2.hely Formagyakorlat 2.hely
Dohor Dávid: Csapatspeciáltörés 3. hely, Csapatküzdelem 2.hely, Csapaterőtörés 3.hely
Zsurzs Mihály: Küzdelem 2. hely, Csapatspeciáltörés 3. hely, Csapatküzdelem 2. h. 
                           Csapaterőtörés 3. h.
Tóth Balázs: Küzdelem 2. hely, Csapatspeciáltörés 3. hely, Csapatküzdelem 2. hely,
                      Csapaterőtörés 3.hely
Mezei Nikolett: Formagyakorlat 3. hely, Speciáltörés 1. hely, Csapatküzdelem 1.hely
                           Csapatformagyakorlat 1.h., Csapaterőtörés 2.h


