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„Van-e érzés, mely forróbban és sejtelme-
sebben megdobogtatja az emberi szívet, 
mint az ünnep és a várakozás izgalma?”

Márai Sándor szavai ezek, és semmi-
kor nem aktuálisabbak, mint a várakozás 
ünnepi időszakában. Persze tudni véljük, 
mit várunk ilyenkor: a nagy ünnepet, az 
együttlétet, az ajándékozást. Ha szívünk-
ben is készülünk az ünnepre, ha hagy-
juk, hogy magával ragadjon a hangulat, 
ha figyelünk egymásra, higgyék el, az 
ünnep egyes pillanatai pontosan olyan 
szépek lesznek, mint a régi karácsonyok 
emlékei. De ehhez meg kell érteni, hogy 
ezért nem lehet keservesen megküz-
deni, nem lehet önmagában a külsősé-
gekkel felidézni, hanem át kell engedni 

magunkat az ünnep varázsának!
Az elmúló év nehézségei mindenkit 

megviseltek. Az első, még év eleji hírek 
után egyikünk sem láthatta előre, hogy 
ekkora hatással lesz a Covid-járvány 
mindannyiunk életére. Az önkormány-
zatnál úgy éreztük, hogy ilyenkor, a ne-
hézségek ellenére vagy éppen azért, 
különösen fontos szokásainkat életben 
tartani. Bár nem vagyunk minden ele-
mére hatással, bízunk benne, hogy a kö-
vetkező évben már zavartalanul folyhat a 
munka. Az ünnepi asztal mellett, a gyer-
tya lángjánál visszagondolunk az elmúlt 
év örömeire, bánataira, kudarcaira és si-
kereire. Mit is üzen nekünk a karácsony? 
Azt üzeni, hogy az igazi öröm csak akkor, 

és úgy születhetik szívünkben, ha máso-
kat, embertársainkat is örvendeni látjuk, 
ha a betlehemi istálló fényei nemcsak a 
mi arcunkat világítják meg, hanem min-
denkiét. Gondoljunk arra, hogy vannak 
tőlünk elesettebbek, rászorultabbak, 
vannak segítségre váró magányos és be-
teg emberek. Gyújtsunk gyertyákat, em-
lékezzünk azokra, akik már nincsenek 
velünk, és gondoljunk azokra is, akiket 
szeretünk, de a karácsonyt tőlünk távol 
ünneplik. Vigyázzunk családunk és saját 
magunk egészségére, mert ha van egész-
ség, az ember csodákra képes.

Kellemes karácsonyt és boldog új évet 
kívánok mindenkinek!

Boros Csaba, polgármester
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Ahogy szaporodnak a megélt évek 
számai, egyre inkább előjönnek az 
ember régi, gyermekkori emlékei. Jók 
és kevésbé jók egyaránt. 

A karácsonnyal leginkább a jók. Bár 
az 1950-es és 60-as évek szűkös anyagi 
lehetőségei a családok többségének nem 
tették lehetővé, hogy „gazdag jézuskával” 
lepjék meg gyermekeiket. Sok-sok család 
életét pedig megnyomorította a dikta-
tórikus politikai rendszer. De a „gazdag 
jézuskát” mindig pótolhatta, a nyomor-
gató politikát ellensúlyozhatta a lelemé-
nyesség, a szeretetteljes bensőségesség, 
a misztikum.

Mert erre a misztikumra, titokzatos-
ságra is szüksége van az embernek! Hát 
még a gyermeknek! Kell, hogy a kará-
csonyt ez a titokzatosság lengje körül. 
Sok-sok éve, kis óvodás lehettem, amikor 
szenteste is, a természet rendje szerint 
egy ilyen korú kisgyermeket szülei „idő-
ben” ágyba dugtak. Békésen elaludtam, 
de nemsokára valamiért felébredtem 
(talán rosszat álmodtam?), és észrevet-
tem, hogy a szomszédos szobából fény 
szűrődik át. Halvány, de sejtelmes és egy 
kisgyereket feltétlenül izgató fény. Ki-
másztam a kiságyamból és elindultam 
a fény irányába. Felkapaszkodtam az aj-
tókilincsig és abban a pillanatban, a már 
áradó fényben magam előtt láttam a félig 
feldíszített, félig még csupasz karácsony-
fát, amit „elvileg” az angyalok csempész-
nek be a jó magaviseletű kisgyermekek 
szobájába, ahogyan az „Ezüsthajú an-
gyalka” meséjében is követhetjük a bájos 
történetet.

Már éppen rácsodálkoztam volna a 

„félkész” csillogó csodára, amikor – per-
sze ezt csak jóval később tudtam meg! – 
szüleim egy hirtelenül jött ötlettől (ösz-
töntől?) vezérelve, a még dobozban lévő, 
maradék szaloncukrot szétterítették a 
padlózaton azzal, hogy az angyalok sok 
munkájuk miatt már nem tudták befe-
jezni a karácsonyfa díszítését. Itt hagy-
ták a maradék díszeket, hogy a szüleim, 
velem együtt fejezzék be az izgalmas és 
szépséges feladatot. Ez volt az első tuda-
tos karácsonyom. 

Gyakran emlegetjük, ha valami réges-
régi, de emlékezetes epizód esett meg az 
életünkben, hogy „akárcsak tegnap lett 
volna”! Erre én is így emlékezem. Azóta 
sok-sok karácsony eltelt már. Nem tagad-
hatom, hogy nekem ma nem ugyanazt 
jelentik az ünnepek, mint egy családnak, 
vagy egy átlagembernek. De a titokzatos-
sága megmaradt és elevenen él bennem.

Számosan vannak olyanok, akik szeré-
nyen ünnepelnek, egyedül vannak, akár a 
családon belül is magányosnak érzik ma-
gukat, betegen kínlódják végig az ünnepi 
napokat. Kell, hogy a „múlt mélységes 
kútjából” (Thomas Mann) merítsenek, 
előhozzanak olyan gyermekkori emléke-
ket, azt a bizonyos titokzatosságot, ame-
lyek mégis egy kicsit varázslatossá teszik 
ezeket a napokat.

Szokták emlegetni, hogy akik nem 
hívők, nem Krisztus-követők, azok is 
beleszülettek abba a zsidó alapokon 
nyugvó keresztény kultúrába, amely 
Jézus Krisztus születésével indult el.

Az elmúlt évtizedekben felnőttek olyan 
generációk, akiktől elvették a „betlehemi 
csoda” misztikumát, így lett a Mikulásból 

annak idején Télapó, a karácsonyból, Jé-
zus születésnapjából fenyőünnep. Mára 
pedig a fogyasztásra ösztönző, elkápráz-
tató reklámok, a piac férkőzött be a va-
rázslatos készülődés helyébe. 

Adjuk vissza a karácsony rangját!

Nem az a fontos, hogy a mai gyere-
keket, akár anyagi lehetőségeinket is 
meghaladva „túl”ajándékozzuk, hanem 
a karácsony varázslatából, spirituális és 
intellektuális értékeiből minél többet 
átadjunk nekik. Akkor is, ha legendának 
tartjuk a betlehemi születés történetét. 
Ha ezt jól időzítettük, megőrzik nagyka-
masz, fiatal felnőtt, felnőtt és idős koruk-
ban is. Amikor egyedül lesznek, amikor 
nem mindig telik kedvük és az óhajuk 
szerinti javakból, amikor csalódás és 
kudarc éri őket, amikor majd nagyon fáj 
valami testben és lélekben, a betlehemi 
Kisjézus misztikumából, varázslatából 
erőt és kedvet meríthetnek.

És felidézhetik Szilágyi Domokos er-
délyi költő múlhatatlanul szép és igaz 
verssorait:

„A puha hóban, csillagokban/Az ünne-
pi foszlós kalácson,/ Láthatatlanul ott a 
jel,/Hogy itt van újra a karácsony. Mint 
szomjazónak a pohár víz,/Úgy kell min-
dig e kis melegség,/Hisz arra született 
az ember,/Hogy szeressen és szeressék. 
S hogy ne a hóban, csillagokban,/Ne ün-
nepi foszlós kalácson,/Ne díszített fákon, 
hanem/A szívekben legyen karácsony.”

Áldott, varázslatos és emlékezetes ka-
rácsonyt kívánok minden kedves olvasó-
nak!

Bajnai István,  kanonok, plébános

AZ ÉN KARÁCSONYOM

Újabb utak
újulnak meg megyénkben

A Békés Megyei Önkormányzat 
által kezelt Területfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) keretében Bé-
kés megyében 2,5 milliárd forint-
ból közel 14 kilométernyi mellékút 
újul meg.

Az állami úthálózaton megvaló-
suló fejlesztés hét települést érint, 
Kétegyházát, Szarvast, Gyomaend-
rődöt, Sarkadot, Gyulát, Nagykama-
rást és Kevermest. Megújul a Gyula-

Pitvaros-Makó, a Szarvas-Orosháza, a 
Gyomaendrőd-Nagyszénás-Szentes, a 
Sarkad-Országhatár, a Furta-Gyula és 
a Kevermes- Medgyesegyháza-Oroshá-
za összekötő út egy-egy szakasza. 

A felújítás során új kötő és kopóré-
teggel látják el az útfelületet, megújít-
ják a meglévő vízelvezetési rendszert, 
valamint rendezik az útpadkát. A ter-
vezett fejlesztések lakott területen 
belüli átkelési szakaszokat nem érin-
tenek. 

A projekt megvalósulása esetén javul 
a települések és a térségben lévő mun-

A Békés Megyei Önkormányzat HÍREI

kahelyek elérhetősége, ezzel a munka-
erő mobilitást és gazdaságfejlesztést is 
ösztönzi. 
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Szeretett testvéreim,
kedves ünnepre készülők!

Ez év karácsonya egy igazán különle-
ges ünnep lesz mindannyiunknak. Úgy 
tűnik, bár a kereteink változatlanok, 
azaz, Szenteste, Karácsony első és má-
sodik napja, Óév, Újév lesz, de a tartalom 
megváltozott. Hosszú hónapok járvány-
ügyi szorongása után, karantén után, 
elcsüggedve, elfáradva, sokan betegen, 
magányosan állunk az ünnep elébe. Mi 
változtunk meg.

Bár, nem szerettük volna, mégis nél-
külöztük a találkozásokat, a kézfogáso-
kat, az öleléseket. Nem szerettük, mégis 
vállaltuk a teljes engedelmességet, sza-
bálykövetést, mindenben. Nem szeret-
tük, és mégis megtanultuk a digitális 
ügyintézést, az interneten vásárlást, az 
e-mailes temetési egyeztetéseket, az 

online áhítatokat, a videó megosztón lá-
tott istentiszteleteket. Nem szerettük a 
bizonytalanságot, a várakozást és a vá-
rakoztatást, s mégis ezekhez szabjuk a 
döntéseinket.

Ki segített?

„Íme Isten, az én segítségem, bízom, és 
nem rettegek; mert hatalmam és énekem 
az Örökkévaló, ő lett nekem segítségül!” 
Ézsaiás 12:1

Ne feledjük, hogy itt a földön semmi-
től sem kell félnünk, hiszen az Örökké-
való Isten mindig velünk van, és ha kö-
vetjük utasításait, bőséggel hull ránk az 
Ő áldása. 

Bármennyire is elhatalmasodik raj-
tunk a félelem, a magány, a szorongás, 
szakítsunk időt arra, hogy lelkünkben 
szólhasson hozzánk. A félelem eleinte 
tán akadályoz abban, hogy meghall-
gassuk lelkünket. Legyünk türelmesek 

és állhatatosak. Csak egyre ügyeljünk: 
félelmeinkkel őszintén és komolyan 
foglalkozzunk, mivel a félelem és a szo-
rongás csakis az őszinte, szívből jövő 
hangokra reagál.

És, vajon, ki szólhat a szívünkből?

Köszönjük, Krisztusunk, hogy szólsz a 
szívhez, s szólsz a szívből! Halljuk:
• Szeresd az Urat,
• Szeresd felebarátodat, mint magadat,
• Bocsássatok meg egymásnak,
• Úgy szeressétek egymást, ahogy én 

szerettelek titeket,
• Még ma Velem leszel a paradicsom-

ban…
Velünk az Isten, Immánuel!
Áldott karácsonyt, boldog ünnepet kí-

vánok nektek, testvéreim!
Ámen

Tyukodi László
református lelkipásztor

Minden, ami kultúra - avagy kulturális életünk Battonyán!

Az év eleji tervezéskor célunk az volt, 
hogy a jogszabályi környezet figyelembe 
vételével a legteljesebb kulturális szol-
gáltatást nyújtsuk a település lakosságá-
nak és egy olyan programtervet állítsunk 
össze, amely tükrözi a Battonyán élők 
kulturális igényeit és elvárásait is. Ehhez 
a lakosság segítségét kértük egy online 
kérdőív kitöltésével. Közel 200 válasz 
érkezett és természetesen a 2021-es 
programok tervezésénél figyelembe vet-
tük a kérdőívekben szereplő válaszokat, 
igényeket és ötleteket.   

Az év elejét zárva tartással kezdtük, 
így ismét az online térben tartottuk 
eseményeinket: 
 farsangi jelmezversenyt hirdettünk, a 

Magyar Kultúra Napja alkalmából egy 
online műsor összeállítást készítet-
tünk helyi és elszármazott művészek 
közreműködésével, valamint a Korona 
szálló hatalmas üvegablakaiban fo-
tókiállítást rendeztünk be a jeles nap 
tiszteletére, 
 a Házasság Hete és Bálint nap alkal-

mából szerelemfalat (selfiefalat) készí-

tettünk, illetve szerelmes idézeteket 
hagytunk el városszerte,  
 március 15-e tiszteletére online meg-

emlékezést tartottunk és videó ösz-
szeállítást készítettünk a battonyai 
oktatási intézmények együttműködé-
sével, ahol a tanulók és pedagógusok 
közösen, virtuális verseléssel adták elő 
Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét, 
 húsvét közeledtével az ünnepre han-

golódás és a tavaszvárás jegyében ün-
nepi díszbe öltöztettük intézmények 
és civilek összefogásával a főteret, 
 a Korona Galériában helyi alkotók fest-

ményei, rajzai és grafikái, helyi kézmű-
ves alkotók munkái, majd Borsos Béla 
amatőr fotográfus képei kerültek be-
mutatásra több héten keresztül, 
 a magyar költészet napja alkalmából 

aszfaltkrétával 11 versrészletet szór-
tunk szét településünk forgalmasabb 
pontjain, 
 két héten keresztül Molnár-C. Pál 127. 

születésnapjához kapcsolódva érdekes 
posztokat osztottunk meg a művész 
életéről és munkásságáról, 
 a Föld napja alkalmából települési sze-

Az év utolsó hónapja hagyományosan egyszerre a visszatekintés és a 
jövő tervezésének ideje. Ilyenkor összegezzük a mögöttünk hagyott év ne-
hézségeit és eredményeit, majd a következtetéseket levonva ilyenkor fo-
galmazzuk meg az előttünk álló év céljait is. A minden tekintetben minta 
nélküli, pandémiával sújtott 2020-as év után, a Battonyai Közművelődési 
Nonprofit Kft. szakmai munkáját az idei évben is a folyamatos tervezés, 
átszervezés, újrakezdés, jogszabály értelmezés, annak kommunikációja és 
az új utak keresése jellemezte. 

métszedést és „Sétálj a tiszta levegő-
ért” eseményt hirdettünk, 
 a Közösségek Hete országos rendez-

vénysorozathoz kapcsolódva isme-
retterjesztő posztokkal hívtuk fel a 
figyelmet településünk értékeire, a 
természetvédelem, a környezettuda-
tosság és a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságára. 
Az online események nagy száma azt 

bizonyítja, hogy nem hagytuk kultúra 
nélkül a lakosságot ebben az embert 
próbáló, nehéz időszakban sem.
A zárva tartás alatt sem állt meg a napi 
munka a Művelődési Házban, hiszen 
festettünk, fertőtlenítettünk, automata 
kézfertőtlenítőket helyeztünk ki, szak-
mai munkánk során pedig a sok online 
térbe áthelyezett esemény mellett több 
színielőadást is lekötöttünk gyermekek-
nek és felnőtteknek a Déryné Program 
keretében, zajlottak az előkészületek a 
nyári táborozással kapcsolatban és szá-
mos pályázatot írtunk annak érdekében, 
hogy minél szebb környezetben és minél 
színesebb programokat tudjunk biztosí-
tani a nyitás után a lakosságnak. 

Az első nagy rendezvényünk, a Gyer-
meknap alkalmából a Főtérre vártuk 
városunk kis lakóit szüleikkel együtt, 
ahol mindenki megtalálhatta a neki 
tetsző programot. A Csiga Duó koncert-
jét lelkesen hallgatta a kis közönség, 
amelyet követően az Angels Style Dance 
táncbemutatóját tekinthették meg a je-
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lenlévők. A Ghost’s MC Hungary Prospect 
Chapter (ICON Motoros Egyesület, Bat-
tonya) és a Brotherhood motoros csapat 
jóvoltából szebbnél-szebb motorokat 
láthattak a gyerekek, a Városi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tűzoltó kocsijára pe-
dig minden kis érdeklődő felülhetett. A 
rendezvényünket a Kacagó Bábszínház 
fantasztikus előadása zárta. A jelenlévő-
ket csokinyalóka, szörp, zsákbamacska 
és ásványvíz várta, valamint a meghirde-
tett pontgyűjtő játék jutalmaként ingyen 
vattacukrot, vagy kürtős kalácsot kapott 
minden feladatot teljesítő gyermek. A 
sok-sok meglepetés mellett csillámtet-
kó, népi játszóház, kreatív foglalkozás, 
trambulin és lufihajtogatás színesítette 
programunkat. 

Június 4-én a trianoni békediktátum 
101. évfordulójára emlékeztek az egész 
országban, így Battonyán is. Ünnepi 
megemlékezésünk a trianoni emlék-
műnél valósult meg, ahol az ünnepélyes 
zászlófelvonás után emlékező műsor, 
majd az emlékezés koszorúinak és virá-
gainak elhelyezése történt meg. 

A Múzeumok Éjszakáján több hely-
színen varázslatos programokkal ké-
szültünk vendégeink számára. A Tájház 
a Tájházak napja keretében nyitotta ki 
kapuit és fogadta látogatóit, a kiérkező 
gyermekek pedig népi kézműves foglal-
kozáson készíthettek különböző aján-
déktárgyakat. A megújult Molnár-C. Pál 
Emlékház is várta ezen az éjszakán lá-
togatóit. Ezen a napon nyitottuk meg a 
Molnár-C. Pál festőművész életét, mun-
kásságát bemutató új, állandó kiállítást 
az Emlékház előterében. Ezt követően 
részleteket hallhattunk Molnár-C. Pál: 
Életem története - Egy játékos művész 
útja Tompapusztától az európai hírnévig 
- című visszaemlékezésből Dr. Bálint-
Rimayné Roczkó Zsuzsanna előadásában, 
majd egy csodálatos vonósnégyes kon-
certet élvezhetett a zeneszerető közön-

ség az ARTemis Quartet előadásában. Az 
est folytatásaként fáklyás felvonulás ke-
retében sétáltunk el együtt programunk 
következő helyszínére a Főtérre, ahol 
a Phlox Tűzzsonglőr csoport izgalmas 
tűzjáték bemutatóját tekinthettük meg. 
A Szent Iván éji tűz meggyújtása után a 
Terebes zenekar koncertjét hallhattuk. 
Sokan táncra perdültek és a szorgos lá-
bak addig ropták a táncot, amíg a tűz 
lángjai csendesedtek és biztonsággal át 
lehetett ugrani a máglyát.
2021. július 1-től a Battonya Városi 
Könyvtár a Battonyai Közművelődési 
Nonprofit Kft. keretein belül, annak te-
lephelyeként működik tovább.

2020-ban hatalmas sikere volt a Mű-
velődési Házban megvalósult Erzsébet 
napközis tábornak, így azt biztosan 
tudtuk, hogy 2021-ben is szervezünk 
nyári tábort az általános iskolás tanu-
lóknak. Idén már 3 turnusban hirdettük 
meg a táborainkat különböző tematikák 
szerint. A meghirdetett helyek nagyon 
gyorsan beteltek, a 3 hét alatt 94 gyer-
mek vehetett részt a különleges, kalan-
dos, ismeretterjesztő, kreatív foglalko-
zásokkal és izgalmas kirándulásokkal 
tarkított nyári táborokban. 

A nyári hónapok a táborok jegyében 
teltek a könyvtárban is. Vendégül láttuk 
az Erzsébet-táboros gyerekeket, akik bá-
boztak, papírszínházi előadáson vettek 
részt és lelkesen teljesítették a könyv-
tári „hétpróbát”. Rendszeres látogatóink 
voltak az ESZESZ és a Nádasdi Kamilla 
Alapítvány táborosai is, akiket papírszín-
házzal, bábozással és különböző játékos 
foglalkozással fogadtunk.

Egész napos programsorozattal em-
lékeztünk városunk szülöttének, Mol-
nár-C. Pál halálának 40. évforduló-
jára. Ezen a napon felavattuk a váro-
sunkba vezető utak mentén elhelyezett 
új üdvözlőtáblákat, amelyek hirdetik, 

hogy Battonya Molnár-C. Pál szülővá-
rosa, majd a Szentháromság Plébánia-
templomban Bajnai István kanonok em-
lékmisét tartott a művész tiszteletére.

Délután a Molnár-C. Pál Emlékházban 
a művész unokája Csillag Péter és fele-
sége Csillag Éva, mintegy 35 budapesti 
vendéggel együtt megtekintették a festő-
művész életét, munkásságát bemutató új, 
állandó kiállítást, majd a művész unokája 
tárlatvezetést tartott. A „Régi idők mozi-
ja” című összeállítás a művész fiatalkorát 
mutatta be a jelenlévőknek, amely nagy 
sikert aratott. Az egész napos programok 
a Tájháznál értek véget, ahol vendége-
ink megismerhették a Tájház történetét, 
majd megtekinthették azt. 

Közel két év kihagyás után egész na-
pos rendezvény volt Battonyán. Méltón 
ünnepeltünk együtt államalapításunk 
ünnepén, augusztus 20-án. Délelőtt a 
Szentháromság plébániatemplomban 
ünnepi mise keretében Bajnai István 
kanonok úr áldotta meg az új kenyeret. 
Battonya kenyere összefogással készült 
el, hiszen battonyai gazdák idei búzájá-
ból, a Zsömfi-Süti Kft. pékjeinek keze által 
született az a nemzetiszínű szalaggal át-
kötött kenyér, amely jelképezi a haza és 
az élet összekapcsolódását. Kora délután 
a Főtéren kezdődő színpadi programo-
kat Boros Csaba polgármester úr nyitot-
ta meg ünnepi gondolataival. Battonya 
Város Önkormányzata jóvoltából min-
denkit egy tányér finom babgulyás várt 
a rendezvényen, illetve a délelőtt meg-
áldott kiscipókból is lehetett hazavinni. 
Ezt követően változatos programok vár-
ták a térre kilátogatókat: az ebédhez 
nóta szólt Kiss Viktória és Szász Borisz 
színművészek jóvoltából, majd a 30 éves 
PRIMA díjas DUMA’Színház kápráztatta 
el a nagyérdeműt egy fantasztikus elő-
adással; azután a helyi Angels Style Dance 
csoport, a roma gyermek és felnőtt tánc-
csoport mutatta be táncait, majd ro-

Augusztus 20.Erzsébet napközis tábor
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mán népdalokat adott elő Mâdâlina 
Pâcurar, Liviu Pâcurar és zenekaruk. 
A fellépők sora országosan ismert elő-
adókkal folytatódott: színpadra lépett 
Betty Love és a fiatalok nagy kedvencei 
HRflow és Raul. Fábián Ferenc szervezé-
sében 1,5 órás jubileumi koncertet adott 
a 25 éves LD. Road zenekar, majd Dj Luiggi 
és Fábi szórakoztatta a jelenlévőket, to-
vábbá a meglepetésvendég is megérke-
zett a színpadra, Csocsesz személyében. 
A színpadi produkciókon kívül is válto-
zatos programok valósultak meg a nap 
folyamán: a gyerekeket a parkban az 
ESZESZ és a Számíthatsz Ránk Egyesület 
munkatársai arcfestéssel és csillámteto-
válással várták, a Száraz-ér mellett tűz-
oltó bemutató volt az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület jóvoltából, továbbá ingyenes 
ugrálóvárak és eurojumping is várta a 
gyermekeket a Polgármesteri Hivatal 
előtt. A vásári forgatagban büfé, kürtős-
kalács, hamburger, hot-dog, vattacukor 
és kézműves kirakodóvásár várt min-
denkit a rendezvény alatt.

Szeptember 1-től változott a könyvtár 
nyitva tartása, már nem csak hétközna-
ponként, hanem minden hónap első és 
harmadik szombatján is elérhetőek a 
szolgáltatások. Az Olvasás Világnapjá-
ra olvasóink és ismerőseink segítségével 
összeállítottuk a battonyaiak kedvenc 
könyveinek sokszínű listáját, amely egy-
ben könyvajánlóként is szolgált az olva-
sást kedvelők számára. 

Nyitott templomok éjszakája - Az 
Ars Sacra művészeti hét záróesemé-
nyeként és a budapesti Eucharisztikus 
Kongresszus tiszteletére a battonyai 
Szentháromság Plébánia és a Művelő-
dési Ház közös szervezésében egy nagy-
szerű program valósult meg Battonyán 
a Szentháromság Plébániatemplomban, 
ahol izgalmas feladatok, különleges látni-
valók várták a kultúra és az értékek iránt 
érdeklődőket. Kicsik és nagyok, csalá-

dok és barátok érkeztek a rendezvényre, 
hogy részt vegyenek a csodálatos pano-
rámát ígérő toronytúrán, megtekintsék 
a ritkán látott műkincseket, bepillantsa-
nak az orgona szerkezetébe, játszanak 
a kincskereső játékban, megkóstolják a 
misebort, a levendulaszörpöt és az os-
tyát; vagy csak egyszerűen megnézzék a 
templom értékeit és rejtett zugait. 

Autómentes nap - Városunk idén 
először csatlakozott az Európai Mobili-
tás héthez, amelynek célja a környezet-
barát és fenntartható városi közleke-
dés népszerűsítése. Az idei év mottója: 
„Fenntartható közlekedés a biztonság és 
egészség jegyében.” A kampány kereté-
ben 2021. szeptember 19-én érdekes és 
izgalmas programokra vártuk települé-
sünk lakóit városunk Főterére, melyek 
rendkívül jó hangulatban, a mozgás je-
gyében zajlottak le. Több program is a 
kerékpár, mint közlekedési eszköz körül 
forgott: láthattunk Extreme Bike Show-t, 
a Mezőkovácsházi Rendőrkapitány-
ság munkatársai kerékpáros ügyességi 
pályával várták a kilátogatókat, illetve 
egész délután lehetett teljesíteni a Brin-
gázz Battonya! kihívásunkat. A Barát-
ság SE taek-wondo bemutatót tartott, az 
Angels Style Dance tánccsoport tagjai pe-
dig szuper táncokat adtak elő nekünk. A 
nap fénypontja az alakreform edzés volt 
Rubint Rékával, ahova nem csak telepü-
lésünkről, hanem a környező városokból 
is érkeztek mozogni vágyók. A rendez-
vény folyamán lehetőség volt kipróbálni 
az EXATLON pályát, amely egy 35 méter 
hosszú, óriási élményt nyújtó ügyességi 
akadálypálya felnőtteknek és gyerme-
keknek. A mezőkovácsházi Egészségfej-
lesztési Iroda közreműködésével egész-
ségügyi szűrésre és állapotfelmérésre is 
sor került, valamint arcfestés, csillámte-
toválás, ásványvíz és müzli szelet várta a 
rendezvényre látogatókat. A nap zárása 
a Sétálj Battonya! és Bringázz Battonya! 

kihívásaink eredményhirdetése volt, to-
vábbá a versenyeken résztvevők közötti 
értékes ajándékok kisorsolása volt. 

A Magyar Népmese Napja alkalmá-
ból mesemondó versenyt hirdettünk a 
könyvtárban az általános iskolás gyer-
mekek számára. A település három okta-
tási intézményéből összesen harminckét 
általános iskolás diák mondott mesét. Az 
eredményhirdetést a Kacagó bábszínház 
„A három kismalac” című nagyszerű elő-
adása követte.

A hagyományokhoz híven minden 
év október elején rendezik meg az Or-
szágos Könyvtári Napokat, amelyen 
számos program várja az érdeklődő-
ket.  Az idei könyvtári hét időtartama 
alatt személyre szabottan igyekeztünk 
segítséget nyújtani az időskorúaknak 
az okostelefon és a számítógép haszná-
latában. Ancsin Alex amatőr könyvszob-
rász vezetésével kreatív foglalkozás ke-
retében könyvekből készült kedves kis 
alkotások is születtek. Diafilmvetítésre 
és mese délelőttre hívtuk a gyerekeket, 
hogy újra felfedezzék milyen különleges 
mesélés is a diafilm. A hét záró program-
jaként kihirdettük a nyári olvasási játék 
és a könyvtári héten meghirdetett törté-
nelmi és a könyvtári kvízjáték eredmé-
nyeit, majd a délután további részében 
Dr. Bálint-Rimayné Roczkó Zsuzsanna, 
Rimay András és Fodor Roland közre-
működésében rendhagyó olvasópróbát 
láthattunk. A háttérben pedig egy mini 
könyvtártörténeti kiállítással, régi do-
kumentumok, meghívók, plakátok, fotók 
segítségével idéztük fel a könyvtári élet 
pillanatait.

Méltó, ünnepi megemlékezéseket tar-
tottunk az aradi vértanúk és az ’56-os 
forradalom és szabadságharc áldoza-
tainak tiszteletére.

Bűnmegelőzési napot tartottunk 

Autómentes nap Mesemondó verseny alsós díjazottjai a zsűritagokkal
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a könyvtárban, ahol a vírushelyzetre 
való tekintettel bűnmegelőzés témában 
plakátkészítő pályázatot hirdettünk 3 
kategóriában. Településünk három is-
kolájából összesen 17 osztály nevezett 
be a versenyre. A beérkezett alkotások-
ból rögtönzött kiállítást rendeztünk a 
könyvtárban, ahol a látogatók közönség-
szavazással választották ki az egyes kate-
góriák nyerteseit.

A szavazás lezárása után Tordai Attila 
szakértő beszélt a bűnmegelőzés fontos-
ságáról, a káros szenvedélyek negatív ha-
tásairól, valamint a verbális bántalmazá-
sokról, majd Boros Csaba polgármester 
úr adta át a kategóriák közönségdíjasa-
inak az ajándékcsomagokat. 

A nap zárásaként dr. Szicsek Margit 
klinikai szakpszichológus tartott érdek-
feszítő és elgondolkodtató előadást a 
„Virtuális közösségi tér hatása a személyi-
ségfejlődésre” címmel. 

November végén Kisvárdai Lajos 
Nagylakon élő, amatőr fafaragó „Ágak, 
bogak, gyökerek” című kiállítása nyílt 
meg a könyvtárban, aki számos munkája 
közül 32 alkotását hozta el hozzánk be-
mutatni. 

Az őszi szünet alatt kreatív kuckóval 
vártuk a gyermekeket a Művelődési Ház-
ban, ahol 2 délutánon különböző krea-
tív állomásokon alkothattak az ősz és a 
halloween jegyében. 

Folytatva a 2020-ban elkezdett ha-
gyományt, az idén is elindult hintóján 
a Mikulás a Művelődési Házból 2021. 
december 4-én, hogy mosolyt csaljon a 
gyermekek és a felnőttek arcára ebben 
a nehéz helyzetben. A gyermekes csa-
ládok az utcán, házuk kapujában, vagy 
az ablakban várták izgatottan a nagy-
szakállú érkezését. A Mikulás a kram-
puszok segítségével az idén Battonya 
Város Képviselő-testülete (Boros Csaba 
polgármester, Rádai Imre alpolgármes-

ter, Balázsné Szabó Erzsébet, Gyubák 
Béla, Klemm Zsolt, Mákos Árpád, Simon 
Tibor, Takács Dezső) által felajánlott 70 
kg szaloncukrot osztotta szét minden 
gyermeknek. Többen autóval indultak 
útnak, hogy megtalálják a különös hintót 
a városban.  Jó gyermekből rengeteg van 
a településen, így a Mikulás úgy döntött, 
hogy 2021. december 6-án, hétfőn Batto-
nya összes nevelési intézményébe elviszi 
a Képviselő-testület által felajánlott sok-
sok kilónyi szaloncukrot. Így járt a Mi-
kulás a segítőivel a bölcsődében, a Gye-
rekházban, az óvodákban, az általános 
iskolákban és a helyi középiskolában is. 

December elején beneveztünk a 
Telegdi Ágnes szervező által meghirde-
tett „A legszebb karácsonyi díszbe öltö-
zött könyvtárak” felhívásra, melynek té-
mája az újrahasznosítás és a természetes 
anyagok használata. Aprólékos munká-
val saját kezűleg készített karácsonyi dí-
szekbe öltöztettük a könyvtárat. Könyv-
lapokból angyalkák, fenyőfák, gyertyák, 
kávékapszulából karácsonyi harangok 
készültek.

December 10-én a könyvtárban Endrei 
Judit szerkesztő-műsorvezető Korhatár-
talanul című könyvének bemutatóján ve-
hettek részt az érdeklődők. Beszélgető-
társa Pálffi Brigitta, a Zepter Medical és 
Beauty Club igazgatója volt. Az interaktív 
előadáson szó volt az aktív idősödésről, 
az ötvenen túli élet lehetőségeiről, a bol-
dogságról, az örömforrásokról, a tartal-
mas, kiegyensúlyozott nyugdíjas évekről.

Mindannyiunk örömére a könyvtár 
karácsony közeledtével sok könyvújdon-
sággal szolgálhat az olvasóknak.

A 2019-ben hagyományteremtő szán-
dékkal elindított Battonyai Advent ren-
dezvénysorozatot 1 év kihagyás után az 
idén ismét megvalósítottuk minden va-
sárnap településünkön, ahol a helyi ok-
tatási intézmények műsorain túl neves 

fellépőkkel színesítettük a délutánt az 
ünnepre hangolódás jegyében.

A komolyzenét kedvelőknek ebben 
az évben két koncerttel kedveskedtünk: 
Ristin Roland zongorakoncert májusban, 
majd kortárs zeneszerzők művei csen-
dültek fel a Giovani Artisti Vonósnégyes 
előadásában novemberben.  

Településünkön van igény a színházi 
előadásokra, mint az az év eleji igényfel-
mérésből is kiderült. Így több színházi 
előadás is megvalósult 2021-ben a Mű-
velődési Házban. Elsőként Mezei Mária 
– Hoztam valamit a hegyekből című mo-
nodrámája Tóth Auguszta - Jászai Mari-
díjas magyar színművésznő, érdemes 
művész – lélekhez szóló monodrámáját 
tekinthette meg a színházszerető közön-
ségünk. Ezt követően a Déryné Program 
keretében a Kolozsvári bíró című zenés 
mesejáték és A Zördög című pajzán ko-
média került előadásra az Aradi Kama-
raszínház jóvoltából, majd A medve nem 
játék című székely humoros történet 
örvendeztette a nagyérdeműt a Turay 
Ida Színház előadásában. Ezévi utolsó 
színházi előadásunk keretében Déryné 
szerelmes életét kísérhettük végig Cso-
mor Csilla színművésznő önálló estje 
keretében. 

Az év során helyet biztosítottunk a he-
lyi intézmények, civil szervezetek külön-
böző rendezvényeinek, eseményeinek, 
voltak vegyes vásárok, optikai szemvizs-
gálatok, tanfolyamok és magánrendez-
vények is a Művelődési Ház tereiben. 

Szeptembertől beindultak a Művelő-
dési Ház szakkörei is, a színjátszó és a 
hímző szakkör mellett bőrműves szak-
kör is indult intézményünkben, és a 
Nemzeti Művelődési Intézet támogatásá-
val gyöngyfűző, kosárfonó és csipkeverő 
szakkört indítottunk.

A hideg idő beálltával nálunk tartja 
próbáit hetente 2 alkalommal az Angels 
Style Dance tánccsoport is.

Megérkezett a Mikulás Színházi előadás a Művelődési házban
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2020-ban és 2021. év elején közel 1 
tucat kisebb-nagyobb pályázatot írtunk 
annak érdekében, hogy igényes és vál-
tozatos kulturális programokat tudjunk 
nyújtani a lakosságnak, valamint hogy 
javuljanak az intézmény technikai feltét-
elei. A megnyert pályázataink a követke-
zőek: 
 Hungaricum pályázat keretében fo-

lyamatban van a Battonyai Települési 
Értéktárat népszerűsítő kiadvány és 
kisfilm készítése, megvalósult a Mol-
nár-C. Pál Emlékházban a művész éle-
tét bemutató kiállítás,
 közművelődési érdekeltségnövelő pá-

lyázat keretében mobil hangosító esz-
közt, polcokat, szekrényeket, külső 
winchestert, kéztörlő adagolót vásárol-
tunk, és kialakításra került a nyílt wifi 
hálózat a művelődési házban,
 általános iskolás gyermekeknek 3×1 

hét Erzsébet napközis tábort szer-
veztünk
 a Nemzeti Művelődési Intézet kultu-

rális ágazatot érintő károk enyhítése 
című támogatása keretében tisztí-

tószereket, automata kézfertőtlení-
tőket, számítógépet, hangtechnikát, 
videókészítéshez szükséges eszközö-
ket, mosógépet, motoros vetítővász-
nat, projektortartó állványt, szekré-
nyeket, polcokat, székeket szereztünk 
be, valamint a városi gyermeknap, az 
augusztus 20-i rendezvény és a Szent 
Iván Éji programok előadói, valamint 
a rendezvények jogdíjai lettek finan-
szírozva, továbbá a Battonyai Advent 
díszítéséhez szükséges anyagok ke-
rültek megvásárlásra,
 Csoóri Sándor Alap újabb támogatá-

sának segítségével az Aranyszál hím-
ző szakkör működéséhez szükséges 
anyagok, eszközök kerülnek beszer-
zésre,
 az Innovációs és Technológiai Minisz-

térium támogatásával valósult meg 
szeptemberben az Autómentes nap,
 Előadó művészeti szervezetek több-

lettámogatása keretében az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának támo-
gatásával valósultak meg a Battonyai 
Advent programjai.

A 2021-es év összegzése hosszúra 
sikerült, de mindez azért történhetett 
így, mert aktív és programokkal, ese-
ményekkel teli év volt. Reméljük, hogy 
az év során mindenki megtalálta a neki 
tetsző programot mind a Művelődési 
Házban, mind a Könyvtárban, mind pe-
dig a Molnár-C. Pál Emlékházban. 

Bízom benne, hogy 2022-ben is talál-
kozunk közösségi tereinkben és remé-
nyeink szerint a kitűzött céljainkat szem 
előtt tartva, a szakmai minőségre és a 
lakossági igényekre kiemelten figyel-
ve tudunk tevékenykedni a kultúra és a 
közművelődés területén, a legteljesebb 
kulturális szolgáltatást nyújtva a telepü-
lés lakosságának.

Munkatársaim és jómagam nevében 
békés, boldog karácsonyt és egészség-
ben, sikerekben, továbbá programok-
ban gazdag új esztendőt kívánok: 

Balázsné Szabó Erzsébet 
intézményvezető

Advent környékén még inkább fel-
erősödik bennünk a vágy, hogy se-
gítsünk másokon. November végén, 
december elején egyre több jótékony-
sági felhívás jelenik meg az interne-
ten, ezek szinte egytől egyig karácso-
nyi adakozásra, adománygyűjtésre 
hívják fel az emberek figyelmét.

De karácsony előtt van még egy ün-
nep, melyet mindenki vár, ez december 
hatodika, mikulás napja. Mivel erre a 
napra nem találtam jótékonysági fel-
hívást, úgy döntöttem magam indítok 
egy akciót. Eszembe jutott, hogy láttam 
egy híradást, melyben arról számoltak 
be, hogy virágcsokrokat „hagynak el” 
az emberek, egy későbbi riport pedig 
könyvek „elvesztéséről” szólt. Feltet-
tem magamnak a kérdést, hogy miért 
ne tehetnénk ugyanezt december 6-án 
játékkal, könyvel vagy egy mikuláscso-
maggal?  Így született meg a „Hagyj el 
egy mikuláscsomagot” kezdeményezés.

Az akció lényege, hogy mosolyt csal-
junk az emberek arcára december 6-án. 
A kezdeményezés célcsoportja nemcsak 
a gyermekek, hanem a felnőttek is, hi-
szen ki ne örülne egy apró meglepetés-
nek. Legyünk az a Mikulás, aki egyaránt 
okoz örömöt gyermeknek és felnőttnek. 

Hagyjunk el egy mikuláscsomagot, 

játékot, könyvet olyan forgalmas he-
lyen, ahol biztos, hogy megtalálják, de 
akár elhagyhatjuk célzottan is a cso-
magjainkat. A fáradt kolléga asztalára, 
vagy táskájába csempészett csomag 
boldog perceket fog okozni neki, de a 
szomszédban élő idős házaspár ajtaja 
előtt hagyott csomag is visszahozza a 
boldog gyermekéveiket. A nehéz anya-
gi körülmények között élő gyermekes 
családok ablakába helyezett csomag, 
esetleg olyan gyermeknek okoz örömöt, 
aki még sose kaphatott ezen a napon 
ajándékot.

Az első ilyen akciót 2018-ban hir-
dettem meg, akkor még nem vezettem, 
hogy ki honnan csatlakozik a kezdemé-
nyezéshez, így pontos adatokat ezzel 
kapcsolatban nem tudok mondani.

Ha jól emlékszem az első évben kb. 
600 csomagot „hagytak el” az akcióban 
résztvevők. Ekkor még álnéven hir-
dettem meg az eseményt, ismerőseim, 
munkatársaim, de még a családom sem 
tudta, hogy én állok az akció mögött. 
December hatodika előtt pár nappal de-
rült ki mindenki számára, hogy a Hagyj 
el egy mikuláscsomagot akció Battonyá-
ról indult, és aki elindította az nem más, 
mint én, Ancsin Alex.

2019-ben az esemény híre nagyon 

sok helyre eljutott. Megyei hírlapok 
online felületén, több rádióban és még 
a tv-ben is találkozhattak az emberek 
az akció felhívásával. Nagy öröm volt 
számomra, hogy december 7-én arról 
számolhattam be, hogy több mint 6000 
csomagot „hagytak el” az eseményhez 
csatlakozók. 

2020-ban a koronavírus járvány miatt 
sokat gondolkoztam azon, hogy elindít-
sam e ismét az akciót, de folyamatosan 
jöttek az üzenetek, hogy alig várják az 
akciót. Ezért úgy döntöttem, hogy 2020-
ban is meghirdetem.

„Hagyj el egy mikuláscsomagot”

Folytatás a következő oldalon
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Az eredeti felhívást két kategóriával 
egészítettem ki, így tavaly háromfélekép-
pen lehetett az eseményhez csatlakozni. 

1. forgalmas helyen elhagyott csomag, 
2. Köszönjük a munkátokat! – cso-

magunkkal köszönetet mondhattunk 
mindazoknak, akik a járvány idején 
megkönnyítik, élhetőbbé teszik min-
dennapjainkat (orvosok, rendőrök, pos-
tások, eladók, pedagógusok, stb.), 

3. Kitartást a karanténban! – a karan-
ténban lévő embereknek egy apró fi-
gyelmességgel szebbé tehettük a napját.  

Ebben az évben készítettem először 
térképet, amelyen rögzítettem azokat a 
településeket, ahonnan csatlakoztak az 
akcióhoz. A térképen így több mint 300 
település szerepelt. 2020-ban több mint 
4000 csomagot számoltam meg, de ez a 
szám valójában több, mert az elhagyott 
csomagokról nem minden esetben ér-
kezett hír hozzám.

Idén a kezdeményezés 4. évada jött el. 
Az akció kezdőnapjáig több mint 5000 
visszajelzés érkezett az eseményre. 
2021-ben is elkészült a térkép, melyen 
már 7 országból összesen több, mint 
500 település szerepel. Érkezett vissza-
jelzés Romániából, Szerbiából, Ausztri-
ából, Németországból, Szlovákiából, de 
még Angliából is. Van olyan település, 

ahol a helyi akció meghirdetése után 
többen pénzbeli adománnyal is támo-
gatták az eseményt, így pl. a Budakalász 
Blogol csapata több mint 500 csomagot 
hagyott el december 6-án. Több önkor-
mányzat is csatlakozott a kezdeménye-
zéshez. Üllőn az önkormányzat felhívá-
sához csatlakozott a művelődési ház, a 
könyvtár, a humán szolgáltató központ, 
a roma önkormányzat is. Ahogyan Ül-
lőn is úgy más településen is egyre több 
közművelődési intézmény csatlakozott 
az akcióhoz. Idén több civil szervezettől 
is kaptam üzenetet, hogy részt vettek a 
kezdeményezésben. 

Még kik csatlakoztak idén a magán-
személyeken kívül?  – óvodák, iskolák, 
éttermek, boltok, munkahelyi közössé-
gek és a felsorolást folytathatnám hosz-
szasan. A csomagelhagyók között volt 
cégtulajdonos, kisnyugdíjas, közmun-
kás, ügyvéd, író, gyári munkás, kisgyer-
mekével otthon lévő édesanya, zenész, 
postás, eladó, rendőr és még itt is na-
gyon sokáig bővíthetném a sort a külön-
böző foglalkozásokkal.

Idén nagyon ötletes megoldásokat ta-
láltak ki a csomagok tartalmára vonat-
kozóan, van ahol helyi termékek voltak 
a csomagokban, de például Hódmező-
vásárhelyen több csomag tartalmazott 
kedvezményes kuponokat, amit egy he-
lyi étteremben használhatnak fel a sze-
rencsés megtalálók. Nagyon sokan saját 
meglepetéssel is készültek (pl. horgolt 
angyalkák, süthető gyurmából készült 
ajándékok).

2021-ben 8400 csomagot hagytak el a 
kezdeményezéshez csatlakozók.

Ezen a napon nem csak ajándékoz-
tunk, hanem varázsoltunk is. Ünnepi 
hangulatot, örömöt, mosolyt. A leg-
szebb ajándékot mégis azok az önkén-
tes mikulások kapták, akik csatlakoztak 
a kezdeményezéshez, hiszen azt a jóleső 
érzést, hogy boldoggá tettek valakit/va-
lakiket semmi nem múlja felül.  

Ancsin Alex

Folytatás az előző oldalról

Hoffmann-né Szabó Mónika, a Bat-
tonyai Városi Könyvtár munkatársa 
2019-ben talált rá arra a kezdemé-
nyezésre, amely Solymárról indult út-
nak 2015-ben és amelyhez mára már 
több, mint 500 település csatlakozott.

Az ötlet lényege az, hogy december 
1-től 24-ig minden nap más család kidí-
szített ablaka világít, a jelentkezők kö-
zött előzetesen kiosztott, titkos sorszá-
mok alapján. Az ablakdíszítésben meg 
kell jelennie a sorszámnak is, mely az 
Adventi naptár adott napját jelöli. Hogy 
melyik nap hol található a sorszámmal 
ellátott, kidíszített világító ablak, az 
meglepetés, mert azt a „vadászoknak” 
városunkban sétálva, biciklizve, stb. kell 
megkeresni, lefényképezni és feltölteni a 
Battonyai Advent nevű csoportba. Ehhez 
segítséget is kapnak az ablakkeresők, hi-
szen minden reggel megjelenik egy tér-
kép, melyen megtalálható az a behatárolt 
terület, ahol az aznapi „kinyitandó” abla-

kok fellelhetők.
- 2020-ban én is elkezdtem megszer-

vezni városunkban ezt az eseményt – 
mesélte Mónika. Békés megyéből Batto-
nya másodikként került fel az országos 
Világító Adventi kalendárium térképére. 
A felhívásom kedvező fogadtatásban ré-
szesült. A jelentkezési határidő végére, 
december 1-én 30 jelentkezővel kez-
dődött meg a Battonyai világító adventi 
kalendárium, melyek között nem csak 
magánemberek, hanem intézmények 
is szerepeltek. Ahogy teltek a napok, és 
szájról-szájra járt a városban ennek a 
kezdeményezésnek a híre, úgy jelent-
keztek nap, mint nap az újabb vállalkozó 
kedvű ablakdíszítők. Az ablakvadászok 
száma is napról napra szaporodott, na-
gyon lelkesek voltak, és minden reggel 
izgatottan várták az újabb térképeket. 
Remek alkalom volt ez egy baráti, vagy 
családi sétára, kerékpározásra.

Végül 62 csodásan feldíszített ablak-

kal zártuk a tavalyi Adventet. 
A hatalmas sikernek köszönhetően 

idén Húsvétkor úgy gondoltam, szer-
vezek egy kis húsvéti ablakvadászatot, 
melyet Húsvétvasárnap fészekrablással 
zárok. Ez szintén egy országos kezdemé-
nyezés, melyet én egy kicsit átvariáltam, 
de máshol is többféleképpen szervezik. 
A húsvéti játék 10 napig tartott, 19-en 
jelentkeztek ablakdíszítőnek. Itt is tér-
képek alapján kereshették meg az ab-
lakvadászok a csodaszép, ötletes tavaszi 
dekorációkat. A 10. nap a fészekrablás 
napja volt, amikor is 16 lelkes, önzetlen 
jelentkező készített húsvéti fészkeket, 
apró meglepetésekkel megpakolva a 
gyermekek számára.

 A fészkeket szintén térképen jelöl-
tem meg, egy kis könnyítéssel, hogy 
beleférjen a délutánba, és hogy minden 
fészket meglátogathassanak a gyerkő-
cök a szülőkkel együtt. Csodálatos volt 
látni a gyermekek őszinte örömét és 
lelkesedését. 

Battonyai világító adventi kalendáriumBattonyai világító adventi kalendárium

Folytatás a következő oldalon
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Eljött az ősz, és egyre többen jelezték, 
hogy mennyire várják már az adventi 
ablakvadászatot. Ekkor arra gondoltam, 
kellene még valami kis izgalom Advent 
előtt, és mivel láttam, hogy évről-évre 
egyre többen faragnak tököt, adott volt, 
hogy töklámpás vadászatot szervezzek. 
Hatalmas lelkesedéssel fogadta az ötletet 
a lakosság, annyira, hogy 39-en jelent-
keztek, hogy halloweeni dekorációt ké-
szítenek és mellé apró cukrokat, kisebb 
édességet tesznek a gyermek számára, 
amolyan „Csokit, vagy csalunk” mintára. 
Kellemes meglepetés volt számomra a 
jelentkezők száma, hiszem nem vártam, 
hogy ilyen sokan jelentkeznek és elké-
pesztően sokan indultak útnak levadász-
ni a töklámpásokat. Ennél a felhívásnál 
nem térképen jelöltem a felkeresendő 
halloweeni dekorációkat, hanem konk-
rét címeket adtam meg, hiszen nem kis 
feladat 39 helyet felkeresni egy délután 
alatt. És eljött a 2. Battonyai világító ad-
venti kalendárium ideje is, melyet 2021. 
december 1-én 62 jelentkezővel indí-

tottam útjára. Remélem ez is olyan nép-
szerű és sikeres lesz, mint a tavalyi volt. 
Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen el-
képesztően lelkes, fantasztikus és nagy-
szerű közösség vagytok és hogy benne 
vagytok minden kezdeményezésben.

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi
   jó ember van, 
az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja,   
milyen sokan odaállnak mellé.” 

(Böjte Csaba)

„Az emlékezet asztala”

A BOLDOGSÁG TITKÁT KERESTE

Háromszázkét oldalas versesköte-
tet hozott a posta dr. Ipacs Lajos nyu-
galmazott battonyai közjegyzőtől. A 
százharminc, számozott példányban 
kiadott mű szerzőjével otthonában 
beszélgettem felesége, Magda asz-
szony társaságában. A ,,műhelytit-
kok” megismerése óta az eddiginél 
is nagyobb szeretettel olvasgatom 
Ipacs közjegyző úr nagy műgonddal 
megírt, muzsikáló, ugyanakkor ér-
zelmi és gondolati gazdaságról ta-
núskodó költeményeit.

Ipacs Lajos 1920. május 15-én szüle-
tett Battonyán. A polgári iskolát szülőhe-
lyén kezdte, majd Makón a Csanád Vezér 
Gimnáziumban érettségizett 1938-ban.

– Angol-történelem szakos tanár sze-
rettem volna lenni, de édesapám azt 

mondta, fiam, a tanárokkal Dunát lehet 
rekeszteni, legfeljebb óraadó helyettes 
lehetsz. Jogra mentem, két évet Szegeden 
végeztem, a többit Kolozsvárott, mivel-
hogy Észak-Erdély visszacsatolása után 
a Ferenc József Tudományegyetem, így a 
jogi kar is hazatelepült a kincses városba.

– Tényleg kincses volt akkor Kolozsvár?
– Ami a szellemieket illeti, igen: kiváló 

professzoraink voltak. Viszont nagyon 
messze volt, és iszonyatos szegénység-
ben teltek a diákévek. Szerencsére kap-
tam ösztöndíjat, és hazulról is érkeztek a 
csomagok. Negyvenkettőben megszerez-
tem a doktori címet, ősszel karpaszomá-
nyosként bevonultam katonának, hat hó-
nap után egészségi okokból leszereltek. 
Közben kineveztek fogalmazónak a sze-
gedi táblához, de amikor visszatértem a 
polgári életbe, Szabadkára irányítottak. 
Negyvennégy szeptemberében vége lett 

a szabadkai magyar bíróságnak, jöttek a 
partizánok. Én éppen kéthetes nősülé-
si szabadságon voltam, hát ez alaposan 
meghosszabbodott, nem lehetett már 
visszatérni Kosztolányi és Csáth Géza vá-
rosába. Budapestre neveztek ki ügyész-
ségi fogalmazónak, ez volt a mi ingyen 
nászutunk – néz szeretettel feleségére, 
Magda asszonyra, aki nem csak ihlető 
múzsája, hanem – a versek kötetekbe, il-
letve versciklusokba rendezését illetően 
– alkotótársa is a költőnek.

Folytatás a következő oldalon

Ménesi György nyugalmazott középiskolai tanár 1988-tól 1997-ig, alapításá-
tól a megszűnéséig szerkesztette a Battonyai Híreket. A Békés Megyei Hírlapnál 
városi szerkesztőként dolgozott 1991 és 2003 között. Több évtizedes újságírói 
tevékenysége során nagyon sok anyagot gyűjtött össze városunk és térségünk 
életéről. Most azt az interjút adjuk közre, melyet Battonya néhai közjegyzőjével 
készített. Dr. Ipacs Lajos hivatali teendői mellett évtizedeken át írt verseket. Ezt 
azonban kevesen tudták róla… 
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  – Szóval a mézes hetek azzal értek vé-
get, hogy a Madách téren elkaptak az 
oroszok. Több ezred magammal a 37 
kilométerre lévő Gödöllőre hajtottak 
bennünket. Futás! Séta! Futás! Séta! Ott 
volt köztünk a nagy Latabár is, meg egy 
szegedi zenekari társam, Baja Imre.

Hadifogolyként, lázas betegen meg-
jártam gyalog Selypet, Jászberényt. Ott a 
hadifogoly-kórházban volt egy karakán, 
fekete hajú orvosnő (tatárnak néztem), 
aki 11 társammal együtt hazaküldött, 
szabályos elbocsátó levéllel. Negyvenkét 
kilósan értem Battonyára. Néhány hó-

nap múlva kiláboltam az ,,ukránkából”, 
és – ötvenhat évvel ezelőtt – munkába 
álltam a bíróságon. Fogalmazó voltam, 
majd járásbíró, végül közjegyző lettem. 
Ez aránylag nyugodt állás volt, ebből 
mentem nyugdíjba 1982-ben.

– A munka és a család mellett mikor ju-
tott ideje több kötetnyi vers megírására?

– Ezt kérdezem én is magamtól, immár 
több évtizede. Talán a Húsvéti dalból 
vett idézettel válaszolnék: ... én voltam/ 
a vers, a meg sem írt, / nem értett érzés; 
lustaság, / a nap apródja, / kék egek cse-
lédje, / kisinas, / aki a boldogság / titkát 
kereste...

(Békés Megyei Hírlap, 2001. szeptember)

Ipacs Lajos
KARÁCSONY DÉLUTÁN

Karácsony délután
ezüst a szerelem,
ölembe ült puhán,
s nem vettem észre, nem!

Csak jó egy év után
derült a nyár fölém,
vadvizek tutaján
a Gödrösök ölén.

Hajad, szemed, szíved 
– hív áramköreid –
az örvényből kivett,
s karodba visszavitt.

A tél a káprázat ideje. Varázslatok tár-
háza. Varázslatoké, s a véget nem érő es-
téken mondott meséké, melyek hatására 
gyémántpalotává válik még a rozsdás 
drótkerítéssel körbezárt tyúkól is.

Négyéves forma lehettem, amikor 
karácsonykor subák közé rejtve, lo-
vas szánnal vittek a pompás kéttornyú 
templomunkba, karácsonyi nagymisére. 

Ragyogott a Nap, kinn és benn, csillogott 
minden. A hó, a jég, ló nyakán a csengő-
koszorú, a templom színes üvegmozaik 
ablakain a szentek képmása, a díszek, a 
gyertyák. Nem látszott semmi különbség 
a meséskönyvemben megfestett királyi 
palota és az elém táruló látvány között, 
ezért joggal hihettem: Ilyen a világ, az 
élet maga is mese, a mesék pedig, mert 

az életről szólnak, igazak. Ebbéli hitem-
ben azután még jobban megerősítettek 
a szánkózások, korcsolyázások, a hóból 
épített, csillogó várak, a vágyakozás a 
tavasz után, s a repülések, melyekre egy 
jó könyvvel a kezemben startoltam a jó 
meleg szobából. 

A meleget egy henger alakú fekete 
vaskályha adta. Volt egy ugyan ilyen fe-
hér, zománcozott, a szüleim által követ-
kezetesen kombináltnak nevezett másik 
szobában, de abba úgyszólván sohasem 
gyújtottunk be. Télen egy szobát fűtöt-
tünk, mind az öten ott aludtunk, és este, 
még lámpaoltás után is beszélgettünk, 
hallgattuk Apám meséit, olykor énekel-
tünk is. Szerettem a telet, mert közelebb 
hozott bennünket egymáshoz. Igaz, hiába 
volt a lábamon a patentos hócipő, keze-
men az egyujjas norvégmintás, időnként 
minden végtagomba beleütött a hideg. 
Belül azonban, még ma is valami egé-
szen különös, bensőséget és biztonságot 
adó meleg áraszt el, ha visszagondolok 
gyerekkorom teleire. Így most, hogy már 
életem javán túljutottam, azt gondolom 
itt az ideje, hogy én is belekezdjek a saját 
mesémbe, s visszavigyelek benneteket 
ezekbe a telekbe, az édes vágyakozással 
kivárt tavaszokba, a mezítlábas nyarak-
ba, melyeket életem hajnalán megértem, 
s azokba az időkbe is, amikor még csak 
sorban álltam, hogy végre megszülessek 
erre a világra. 

A legszebbek a vasárnapi reggelek vol-
tak. Édesanyám salakolta a kályhát, mi a 
takaró biztonságából pislogtunk a sar-
kig tárt ablak mögötti csodavilágra. Az-
tán begyújtott, s a vidáman pattogó tűz 
gyorsan felmelegítette a szoba felfrissült 
levegőjét. A kályha kis kerek platniján 
főtt azután az ebéd.

Folytatás a következő oldalon

Nem azért születtünk, amit rövidlátó szemünk saját,
kisded, egyéni boldogságunknak lát, mert nem elszórt, 
egymástól független, önmagunkban létező egyének
vagyunk, hanem miként a láncnak szemei,
és úgy, ahogyan vagyunk, nem volnánk elgondolhatók 
azoknak a sora nélkül, akik előttünk voltanak, és 
nekünk azt az utat megmutatták, jómaguk is szigorral, 
se jobbra, se balra nem nézve, a kipróbált tiszteletre méltó 
hagyományt követvén.
       Thomas Mann

Takács Dezső: Az én mesém
(részlet)

 Battonyai téli táj  (fotó: Borsos Béla)
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2021. szeptember
özv. Kiss Jánosné Kerekes Mária Rozália
        (1936)
özv. Sárkány Béla (1954)

2021. október
özv. Varga Árpádné Kovács Katalin
        (1954)
Nádasdi István (1951)
Hajdu Gábor (1942)

2021. november
Kurunczi Gáspár Mátyás (1932)
Király János András (1945)

Házasságot kötöttek:
2021. október
Isztin Erzsébet és   Patyi Mihály
Molnár Edit Katalin és   Kodirov Nustratulla Mardonkulovics
Csóti Anita és   Jenei József
Pap Margit és   Mazula Mihály
Kabrin Magdolna és    Balázs Iozsef Lorand
Bíró Zsuzsanna és   Seres Norbert
Locskai Katalin és   Hégely György
  
2021. november
Buzás Klaudia  és   Szabó Dávid Ferenc,
Halász Bianka Patrícia  és   Szelezsán Mihály,
Graur Matild Magdolna  és   Karsai Szabolcs Ferenc

Elhunytak:

Születések:

2021. szeptember
Jakab Éva és Polgár László kisfia

László Ramiro

2021. október
Gáspár Tamara Alexandra és Robotka 

Norbert kisfia Olivér

2021. november
Kelemen Mónika és Bagi Norbert 

kisfia Hakim

Folytatás az előző oldalról

Lábas le, lábas fel, hozzá némi hiszti. 
Ez így nem megy, kínlódás az egész, so-
sem lesz meg! Így szoktam rá a forró le-
vesekre

Mikor délutános voltam, már indulnom 
kellett az iskolába, mire az étel végre az 
asztalra került. Félig megettem, a folyta-
tás este következett. A téli ételeinket sze-
rettem.  Abáló lé leves, amíg az alapanyag 
ki nem fogyott. Hurka, kolbász, vaslábas-
ban sütött, csak sóval ízesített karaj, vi-
zes uborka, hajában sült krumpli, sózott 
szalonna ecetes cukros lébe vágott hagy-
mával, orjaleves, friss tepertő, hideg má-
jas, abált szalonna, nagymamánál sütött 
hájas kifli, vagy tepertős pogácsa a bab-
leveshez, amiről akkor még nem tudtuk, 
hogy Jókai. No és ezeknek az ételeknek 
köszönhetően merült fel bennem, hogy 
a szinte állandóan valami felsőbbrendű 
ködben lebegő, környezetéhez képest túl 
elegánsan öltözködő Apánk, talán még is 

szeret bennünket. Disznóvágáskor képes 
volt utánunk hozni a reggelire sült friss 
pecsenyét az iskolába. Így abból sem ma-
radtunk ki. Úgy emlékszem, az ötvenes, 
hatvanas évek telei kutya hidegek vol-
tak. Azt hiszem ötvenkettőben lehetett. 
Apám kerékpárral járt munkába a há-
rom kilométerre lévő gépállomásra. Fél-
úton volt az iskola ahová reggelente ma-

gával vitte a meleg göncökbe bugyolált 
Nővéremet. Iskolatáskája mellé Anyám 
csutkákat és némi aprófát kötözött ma-
dzaggal. Délben jöttek vissza, kipirultan, 
zúzmarásan, vidáman.

Télen én is harapom a levegőt. A friss 
hó lezárja a poros felszínt, tisztít, fertőt-
lenít, párásít. Havas napokon szárnyalok.
(…)

Battonya Város Önkormányzatának
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BATTONYAI ÚJSÁG

ANYAKÖNYVI HÍREK

özv. Bogár Pál Lászlóné Papp Mária
        (1964)
Vidiczki András (1953)
Siklován György (1943)
Pávai János (1938)
Pataki Julianna (1939)
Rácz Antalné Rozgonyi Julianna (1930)
Veres Zoltán (1943)
Baloghné Király Mária (1968)
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Birtyik Mihály (1939)

Szánkózás régen (fotó: Borsos Béla) Téli örömök (fotó: Borsos Béla)
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Sajtóközlemény
MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek 

számára nyújtott szakmai és 
közszolgáltatások hozzáférhetőségének 

kialakítása, fejlesztése - 2021. december 10.

Folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás a MONTÁZS 
projekt zárása után

Javuljon a fogyatékos emberek életminősége, önálló élet-
vezetési képessége, valamint a társadalmi befogadásuk – ez 
volt a fő célja a 2017-ben indult MONTÁZS projektnek. En-
nek megvalósítására többek között létrehozták és működte-
tik az országos fogyatékosságügyi tanácsadói hálózatot, AAK 
(augmentatív és alternatív és kommunikáció)-módszertani 
központokat nyitottak, elérhetővé tették minden régióban a 
felnőtt logopédiai ellátást, valamint az autista emberek ellá-
tását segítő szolgáltató hálózatot működtettek. A közszolgál-
tatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő fogyatékos-
ságügyi tanácsadói hálózat  a projekt után is elérhető lesz. 

A MONTÁZS projekt keretében 2018. április 1-től ország-
szerte 22 Információs és Koordinációs Pont alakult (IKOP) és 
működik ez év végéig. Az IKOP-okban dolgozó – speciális is-
meretekkel, tudással rendelkező – fogyatékosságügyi tanács-
adók a helyi igényekre alapozott szolgáltatást biztosítanak a 
fogyatékos személyek és családtagjaik, valamint az intézmé-
nyi ellátásban részesülő fogyatékos személyek számára.

Az elmúlt évek tapasztalatai és eredményei igazolják, hogy 
a fogyatékosságügyi tanácsadás beváltotta a hozzá fűzött 
szakmai elképzeléseket, szükség van a helyi igényekre rea-
gáló szolgáltatásra. A fogyatékos emberek és családtagjaik 
életét nagyban megkönnyíti, ha a számukra fontos, speciális 
információkat egy helyen érhetik el. Az IKOP-okban elérhető 
szolgáltatások igen népszerűek voltak az érintettek és szak-
emberek körében is. A fogyatékosságügyi tanácsadás nem ér 
véget a MONTÁZS projekt zárásával. 

A képviselő-testület is
köszöntötte a világbajnokot

A novemberi testületi ülésen a napi-
rendi pontok előtt Battonya Város Kép-
viselő-testülete köszöntötte és elismerő 
oklevelet adott át Mezei Nikolettnek, 
a Barátság S.E. versenyzőjének, aki az 
olaszországi Jesolóban megrendezett 
2021. évi kick-boksz felnőtt világbaj-
nokságon kick-light kategóriában világ-
bajnoki címet szerzett, ezzel is öregbít-
ve településünk jó hírnevét.

A grémium gratulált Niki edzőinek, 
Rádai Imrének és Rádai Rolandnak is, a 
versenyző kiváló felkészítéséért.

Munkájukhoz és versenyeikhez
további sok sikert kívánunk!

A MONTÁZS projektet (EFOP 1.9.2.–VEKOP-16-2016-00001) a Szociál-
politikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. valósítja meg európai 
uniós támogatásból. A projekt célja a fogyatékosságból adódó igé-
nyekre reagáló közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségé-
nek javítása, a fogyatékos emberek életminőségének, önálló életveze-
tési képességének és társadalmi befogadásának növelése.

2022. január 1-től a szolgáltatás átkerül az emberi erőfor-
rások minisztere által kijelölt család- és gyermekjóléti köz-
pontokhoz, ahol más keretek között, de hasonló szakmai 
tartalommal várják a kliensek, szakemberek megkeresését.

A dél-alföldi régióban az alábbi intézményekben
folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás:

•Kalocsa: Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ, 
6300 Kalocsa, Bem apó u. 19.

•Szeged: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcső-
déi és Gyermekjóléti Központja, 6724 Szeged, Párizsi krt. 27.

•Békéscsaba: Békéscsaba Békéscsabai Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Központ, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1.

Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nprofit Kft.
Projektiroda: 1138 Budapest, Váci út 191.
E-mail: kommunikacio.montazs@szinkft.hu
Honlap: www.szinkft.hu 


