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Kedves Battonyaiak!

Eltelt egy év, és ez azt is jelenti, 
hogy ismét kezünkben a Battonyai 
Újság.

Mondanivalómat egy rövid vissza-
emlékezéssel kezdem, a nem is olyan 
távoli múltra. Mindössze néhány év-
tizede volt, amikor advent és kará-
csony eljöttével az emberek nem úgy 
ünnepeltek, hogy fényárban úszott 
az egész ország, és reklámok özöne 
hívta fel a figyelmet az ajándékok bő 
választékára. Az ünnep elsősorban a 
lelkekben ragyogott fel. A fényt, az 
adventi koszorún és karácsonykor a 
fenyőfákon, a nyugodt, békés lángú 
gyertya adta, amely az emberek szí-
vét melegséggel és örömmel töltötte 
meg.

De a világ megváltozott körülöt-
tünk, és mi magunk is. Ma már nem 
az igazi emberi értékekre figyelünk, 
mint szeretet, becsület, tisztesség 
vagy igazság, hanem teljesen mást 
tartunk értéknek.

Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne 
csak néhány napig, az ünnep idején 
éljen szívünkben, hanem a hétköz-
napokon is megmaradjon bennünk. 
Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltes-
sünk egymás iránt, hogy életünkben 
ne legyen helye a haragnak és gyűlöl-
ködésnek!

Tény, hogy az elmúlt időszak egyre 
nehezebb volt a települések számára 
is. A kormányzat által elvont adók 
miatt jelentős bevételtől estünk el, 
amit eddig felújításokra, karbantar-
tásokra tudtunk fordítani. Szűkülő 
kereteinket pedig az energiaválság 

tovább csökkenti. Eddig, még ha kis 
mértékben is, de tudtunk fejlődni és 
építeni, ma pedig le kell építsünk. 
Azonban, amikor találkozunk az ut-
cán vagy a rendezvényeinken, min-
dig kapok egy-egy biztató szót,  mo-
solyt. Köszönöm mindezt. Ilyenkor 
érzem igazán, hogy érdemes küzdeni 
a mi kis városunk közösségéért.

Lehet, nem mindenben értünk 
egyet, de el tudunk egymással kul-
turált hangnemben beszélgetni. Az 
építő jellegű kritikának mindig van 
helye, mert minden város olyan, ami-
lyenné a lakosai teszik!

Fontos az összefogás. A pandémia 
idején az intézményeink munkatár-
sai, óvodák, bölcsőde, iskolák, vál-
lalkozók, egyházak, civil szerveze-
tek és a lakosság azonnal ott voltak, 
hogy segítsenek. És most is, amikor 
sajnos be kell zárnunk, összébb kell 
költözzünk, azt látom, hogy a megol-

dást keresik és próbálnak egymás-
nak segíteni az érintettek.

Battonya Város Képviselő-testü-
lete nevében kívánok mindenkinek 
áldott karácsonyt, békés, boldog, 
eredményekben gazdag új évet! Kí-
vánom, hogy az elkövetkező 2023-
as esztendőben is az összefogás, az 
együttgondolkodás jellemezze min-
dennapjainkat! Ehhez kívánok jó 
erőt, egészséget, kitartást!

 
Boros Csaba

polgármester

„Igazi közösség csak ott jön létre, 
ahol az emberek rejtélyes módon sze-
retik egymást. Vagyis barátok. Min-
den érdeken, valláson, politikán, tár-
sadalmi helyzeten és világnézeten túl.” 

 (Müller Péter)
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Keressen minket online is!

Nagykárolyban (Románia) születtem 
1978. január 7-én. Az általános iskolát 
és a középiskolát is otthon végeztem, 
Tasnádon.

12 éves voltam, amikor úgy döntöt-
tem, hogy pap szeretnék lenni. Minist-
rálás közben jutott eszembe először ez 
a gondolat. Az évek múlásával, aztán 
egyre jobban erősödött bennem ez a 
vágy. 1999-ben jelentkeztem Gyulay 
Endre, Szeged-Csanádi megyéspüspök 
úrnál, hogy fölvegyen a szemináriumba. 
2005. június 18-án szentelt pappá a dr. 
Kiss-Rigó László püspök atya a szegedi 
Dómban és 2022. augusztus 15-től bat-
tonyai plébánosnak nevezett ki.  

Vannak emberek, akiket Isten arra 
választ ki, hogy egész életükkel Őt szol-
gálják, hirdessék Őt az embereknek, és 
mint apostol utódok kiszolgáltassák a 
szentségeket. Törődjenek az idősekkel, 
betegekkel, szegényekkel, elnyomottak-
kal, szomorkodókkal. Nem úgy, ahogyan 

Karácsony ünnepe
Karácsony nem a fogyasztás ünne-

pe, nem az ajándékoké, nem is egy-
szerűen az emberi szeretet ünnepe. 
Az emberi szeretet néha mennyire 
gyarló, mennyire sebzett. Nem ön-
magunkat ünnepeljük karácsony-
kor. Karácsony mindenekelőtt Isten 
szeretetének az ünnepe.

Azt ünnepeljük, hogy a létünk nem 
értelmetlen, nem csak úgy magától, vé-
letlenül jött elő ez a hatalmas gyönyörű 
világmindenség a semmiből. Nemcsak 
úgy magától jött elő az élettelenből az 
élet, az élők közül az ember. A létünk-
nek van oka, a Teremtő jóságából, szép-
ségéből lett a világ. Nem a semmiből a 
semmibe tart az életünk. Az ember 
nem az evolúció tévedése, a létünknek 
van oka. A Teremtő szépségéből, jósá-
gából lettünk és Ő vár minket az éle-
tünk végén majd, a beteljesedésekor, 
a halálunk kapujában. Szeretetből és 
szeretetbe tart ez a világ. Azt ünnepel-
jük, amit János evangélista így fogal-
maz meg: „Úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta oda érte, 
hogy aki hisz el ne vesszen, hanem 
örökké éljen.”

Karácsony fénye fölülről meggyúj-

tott fény. Nem emberi csillogás. Hiába 
csillognak az utcák, a kirakatok, a ka-
rácsonyfák, ha nem ragyog a szívünk, 
nem rajonganak a családjaink, akkor 
igazi ünnepünk nem lesz. Ezt a fényt 
odafentről lehet meggyújtani. Az em-
beri szívet egészen csak az Isten tudja 
betölteni, csak az ő békéje. 

Azt kívánom mindenkinek, hogy 
nyissák meg az ünnep napjaiban a 
szívüket, a családjaikat fölfelé és en-

azt egy szociális szervezet teszi, mert 
az valamiért, az Isten embere viszont 
valakiért, Jézusért teszi mindezt. Össze-
gyűjti a híveket egy közösségbe, hogy 
egy test legyenek, amelynek feje maga 
Krisztus.

Amint megértettem ennek a hivatás-
nak, az Istennek szentelt életnek a nagy-
szerűségét, én is elhatároztam, hogy ezt 
fogom csinálni. Sokan megkérdezték 
tőlem, hogy juthat valaki arra a döntés-
re, hogy pap lesz? Sokféleképpen lehet 
dönteni, de a lényeg ugyanaz: a legfon-
tosabb a hívás, vagyis Isten kell, hogy 
meghívjon. Mindegy, milyen formában, 
látványos jelenéssel, amint Szent Pált is 
meghívta, vagy pedig csendesen, szinte 
nem is hallható módon szólítgat az Úr.

Ez ugyancsak egy hívás, amit sokan 
meghallanak, megéreznek, de csak 
kevesen merik vállalni, és kimondani 
az igent, vagyis kivenni belőle a saját 
részt, amit már Isten nem tehet meg 

helyettünk: követni a hívást. Sokan 
megrettennek tőle, mert attól félnek, 
nem fogják bírni, vagy pedig mert sok 
mindenről kellene lemondaniuk. Szá-
momra ez azért egyszerű, mert nem kell 
egyedül csinálnom, maga Isten ad hozzá 
erőt. Nem azt kell néznem, hogy miről 
mondok le, hanem szemléletváltással 
azt kérdezem, mire mondok igent. Ma-
gára Istenre mondok igent, akit szolgá-
lok, és érte mindent elhagyok önként és 
örömmel. Érte mindent megtesz az em-
ber, csak az a fontos, hogy merje magát 
rábízni, az irgalmas, szerető és gondvi-
selő atyára.

A magyar nemzetnek szüksége van 
olyan emberekre, akik az Egyházat újra 
felemelik, mert újra élnie kell a magyar 
Egyháznak. Ez nem megy másként, 
csak ha papokat nevelünk, pásztorokat 
adunk Jézusnak. Merjük közel engedni 
Jézushoz gyermekeinket, hogy a feltá-
madt Krisztus minden ember szívében 
és életében soha ki nem alvó tűz legyen. 
Ámen.”

Kalaman János plébános

Érte mindent megtesz az ember!

gedjék be azt a békességet, amit csak 
a Teremtő Isten tud adni. Legyenek 
csendes perceik, óráik az ünnep nap-
jaiban. Engedjék, hogy Isten jósága, 
szeretete megérintse a lelküket és az 
életüket.

Kegyelmekben gazdag, áldott kará-
csonyi ünnepeket kívánok mindenkinek!

Kalaman János, plébános
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Szeretett Testvéreim!
Karácsonyt ünneplő gyülekezet!

Minden család életében egy gyermek-
nek a megszületése hatalmas örömöt 
jelent. Örülnek a szülők, a nagyszülők, 
az egész rokonság, még a szomszédok 
is, hiszen a gyermekek, Istennek aján-
dékai. Mondanom sem kell, hogy annál 
nagyobb ajándék nem is lehet egy család 
számára, de különösképpen karácsony-
kor, mint hogy egy kisgyermek érkezik a 
hozzájuk. A kisded megszületése előtt a 
család és minden rokon megpróbál min-
dent megtenni annak érdekében, hogy 
mire megérkezik a kisgyermek, addigra 
minden elő legyen készítve. 

Mindannyian ismerjük a karácsonyi 
történetet. Ha bárkit megkérdeznénk, 
hogy mit tud a karácsonyi történetről, 
akkor azt a választ hallanánk, hogy Jézus 
Krisztus Betlehemben született. Mária 
áldott állapotban volt és József a férje 
is vele tartott ezen a hosszú úton, ami 
Betlehembe vezetett. Nem volt számuk-
ra hely a szálláson, ezért kénytelenek 
voltak magukat elszállásolni egy istálló-
ban. Ilyen körülmények között született 
meg Jézus Krisztus. Ezt követően jöttek a 
napkeleti bölcsek keletről, akik a csillag 
vezetésével érkeztek meg a kis Jézushoz, 
hogy hódoljanak neki, aki zsidók új kirá-
lya. Azonban ma nem erről a karácsonyi 
csodáról szeretném megközelíteni a tör-
ténetet, hanem egy kicsit másképp.

Ebben a történetben azonban Jézus 
Krisztus születésének körülményein kí-
vül a háttérben van még egy valaki, aki-
ről kevesebb információnk van és akinek 
viszont nem külső, hanem belső lelki 
viaskodásairól, félelméről, döntéskép-
telenségéről olvashatunk. Ez az ember 
nem más, mint József. József Máté evan-
géliumában határozottabb szereplőként 
jelenik meg, mint Lukácsnál.

Máté evangéliumában József a fősze-
replő, a cselekvő, Lukácsnál viszont Má-
ria. Máté evangéliumában József kapja 
álmában az angyali intést, Lukács evan-
géliumában pedig Máriának jelenik meg 
az angyal.

Három pontban szeretném megkö-
zelíteni a történetét. Először is milyen 
ember volt József? Másodszor mi az, ami 
bizonytalanságát adja Józsefnek?

Végül pedig miben mutatkozik meg Jó-
zsef elfogadása? 

1. Milyen ember volt József?
Azt olvashatjuk az Igében, hogy: „Má-

ria már jegyese volt Józsefnek, de még 
nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott ál-
lapotban van a Szentlélektől. Férje, József, 
aki igaz ember volt, és nem akarta őt szé-
gyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban 
elbocsátja.” (Mt 1,18b-19)

József itt úgy jelenik meg, mint igaz 
ember. „Azért is volt igazságos ember, 
mert nem akarta jegyesét gyalázatba ke-
verni.” Józsefről még azt érdemes tudni, 
hogy szent volt, jámbor és istenfélő, aki 
a bűntől tartózkodik. „Mária és József 
is példaadó csendben hordozta a saját 
maga terhét.” Ugyanis tudni kell József-
ről, hogy nem testi apja volt Jézusnak, 
hanem elfogadó apja. De ő akkor még azt 
nem tudta, hogy Mária a Szentlélektől 
fogant kisdedet hordja a szíve alatt. Ezt 
az információt majd később az Úr angya-
la fogja neki megmondani álmában. Jó-
zsef meg akarta kímélni feleségét a szé-
gyentől, és a bajoktól. Ennek érdekében 
megpróbált mindent megtenni annak 
érdekében, hogy ez a felettes hatóságok 
számára nehogy kiderüljön, hogy Mária 
nem az ő gyermekét hordja a szíve alatt.

Engedjék meg a testvérek, hogy egy 
történetet elmondjak. 

A minap az interneten láttam a híres 
Oscar díjas filmet Pearl Harborról. Ez a 
film a II. Világháború idején játszódik, 
amikor a japán légierő megtámadta 
Amerika csendes-óceáni flottáját. Ez a 
film e-támadás és csata története, de 
egyben három fiatal története is. Akik, 
miközben a történelem a szörnyű, vé-
res események közepébe sodorja őket, 
miközben a saját életüket élnék. Rafe és 
Danny a legjobb barátok, hiszen gyer-
mekkoruk óta együtt szeretnének pi-
lóták lenni. Mindketten katonák, mind-
ketten Pearl Harborban állomásoznak, 
és mindketten ugyanazt a lányt szeretik. 
Amikor ez a két fiú utolsó bevezetésükre 
mennek akkor Danny-nek a repülőgépje 
lezuhan a japán rizsföldeken és meghal. 
Közben pedig gyermekkori barátja túléli 
ezt a bevetést és megígéri barátjának ha-
lála előtt, hogy nem fog lemondani a már 
születőben lévő gyermekről, aki nem az 

ő vérszerinti gyermeke, de mindezek el-
lenére a lelkében érzi, hogy felelősséggel 
tartozik iránta. A film végén pedig láthat-
juk, hogy ez a gyermek egy boldog csa-
ládban nevelkedik, mostoha apja mellett. 

József lelkében is, abban a helyzetben, 
amiben éppen van úgy akar viselked-
ni, mint aki igaz ember, azaz mint olyan 
valaki, akinek egész életének cselekvése 
és annak zsinórmértéke Istennek, a tör-
vényben kinyilatkoztatott akaratához 
igazodik.

Kedves Testvéreim!
Sokszor azonban mi is, mint József 

szeretnénk a jót cselekedni, szeretnénk 
Isten akaratát elfogadva az életünkben 
engedelmes követői lenni a Mindenható 
Istennek. Azonban a bűn miatt lelkünk-
ben sokszor viaskodunk mi magunk is, 
hogy vajon mit tegyünk, amikor olyan 
helyzetben találjuk magunkat, hogy nem 
látjuk a kiutat a problémáinkra, beteg-
ségeinkre, nyomorúságainkra. Ebben a 
mostani járvánnyal tűzdelt időszakban, 
amikor az ember nem lehet biztos ab-
ban, hogy önmagát épségben békesség-
ben tudhatja vajon ki az, akihez tud for-
dulni a problémáival? Ki az, aki ott még a 
legnehezebb időszakokban is? 

József is ilyen bizonytalanságban érez-
te magát, amikor Máriára és a születen-
dő kis Jézusra gondolt. Így jutunk el pré-
dikációnk második pontjához.

2. Mi az, ami bizonytalanságát adja 
Józsefnek?

Józsefről érdemes tudni még azt is, 
hogy nagyon elfogadó és tapintatos volt 
Máriával szemben. Az Újszövetség ko-
rában az eljegyzés jogilag ugyanolyan 
érvényes cselekedet volt, mint a há-
zassági egybekelés. A házasságot csak 
válólevéllel lehetett felbontani. „Izráel-
ben a jegyesség a házassággal egyenér-
tékű kapcsolat volt. Felbontani ezt csak 
elbocsátó-levéllel lehetett, megszegése 
házasságtörésnek számított, és halál-
büntetést vont maga után.” József az 
emberi jóindulatra hallgatva csendben 
szeretné levonni a következtetést jegyes-
ségük felbomlásából, de Isten közbelép. 

Isten nem először lépett már be a tör-
ténésekbe közepébe. Isten megtesz min-
dent annak érdekében, a körülmények 
ellenére, hogy Jézus Krisztus megszület-
hessen, és ezáltal a megszületés által új 
életet, adjon az embereknek.

Folytatás a következő oldalon

Áldás Békesség!
József az Úr szavának engedelmeskedő szolgája
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Folytatás az wlőző oldalról:

Az Ószövetségben számtalan példát 
lehet felsorolni arra, hogy a hit követ-
kezményeképpen, Isten közbe lép az 
ember életében amikor annak szüksé-
ge van rá.  Gondoljunk csak Ábrahám 
és Izsák történetére, amikor Ábrahám 
Izsákot Isten akaratának engedelmes-
kedve elviszi egy helyre, ahol Isten 
próbára teszi Ábrahám hitét azzal, 
hogy feláldozza-e saját fiát Ábrahám. 
Amikor már majdnem megtenné ezt 
Ábrahám, Isten közbelép és azt mondja 
Ábrahámnak, hogy: „Ne nyújtsd ki keze-
det a fiúra, és ne bántsd őt, mert most 
már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem 
tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyet-
lenedet.” (1Móz 22,12). 

Ezzel a közbelépésével bebizonyítot-
ta és ma is bebizonyítja számos esetben 
Isten, hogy minden hívő keresztyén 
ember életében az a bizonytalanság, 
ami még most nyomaszt, és fájdalom-
mal, kínokkal tölti el és ami sok ember 
életét megnehezíti, csak úgy múlhat el, 
ha csakis Őrá tekintünk, mint hitünk 
forrására. 

József azonban égi bíztatást kap ál-
mában az Úr angyalától. „Az angyal-
nak ez a buzdítása azt jelzi, hogy József 
szívében aggodalom és bizonytalanság 
volt, hogy netán ő maga is beszennye-
ződik, ha elnézi felesége paráznaságát. 
Az angyal azonban feloldja benne ezt a 
bizonytalanságot és bíztatást ad szá-
mára, hogy ez Isten akarata, hogy jó 
lelkiismerettel lakhasson együtt fele-
ségével.” József meghallotta az Úr an-
gyalának hívó szavát. Ebből a hívásból 
mintha egy új ember képe jelenne meg 
előttünk, hiszen a hívó szó hallatára 
a hitnek ereje kezdett el munkálkod-
ni József szemléletmódjában, és igent 
mondott az életre. 

3. Miben mutatkozik meg József el-
fogadása?

Azt olvashatjuk az Igében, hogy: „Jó-
zsef, Dávid fia, ne félj feleségül venni Má-
riát, mert ami benne fogant az a Szentlé-
lektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd 
Jézusnak nevezed, mert ő fogja megsza-
badítani népét bűneiből.” (Mt 1,20b) 

„Ennek a bíztatásnak köszönhetően 
felismeri József Isten titkos akaratát.” 
József felismerésében egyfajta elfo-
gadás is észrevehető. József elfogadta 
Isten akaratát amikor azt olvashatjuk: 
„József pedig, amikor felébredt álmából, 

úgy tett, ahogyan az Úr angyala paran-
csolta neki, és feleségül vette őt, de nem 
érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, 
akit Jézusnak nevezett el.” (Mt 1,24-25) 

Isten rendelésének engedelmesked-
ve, inkább hitből, mint meggyőződés-
ből, atyai jogon, és így adott nevet a 
gyermeknek. Ez a név pedig nem egy 
hétköznapi név, hanem azt jelenti, 
hogy: „Immánuel= Velünk az Isten”. 
„József engedelmesen elfogadta az 
Úr angyalának üzenetét és mindent 
úgy cselekedett, ahogy azt meghagy-
ta neki. Egybekelt Máriával, azonban 
Isten tulajdonának tudta feleségét s 
ezért nem érintette őt mindaddig, amíg 
a megigért fiú meg nem született. Isten 
örök Krisztusa leszáll a mennyből, és 
itt a Názáreti Jézus emberi nevét kapja. 
Láthatjuk, hogy az evangélium célja itt 
nyeri el valódi értelmét azt, hogy Jézus 
az Ószövetségben a megigért Messiás. 
Ahogyan ezt Ézsiás próféta könyvében 
olvashatjuk: „Ezért maga az Úr fog jelet 
adni nektek: íme, egy fiatal nő, aki most 
várandós, fiút fog szülni, és Immánuel-
nek nevezi majd el.” (Ézs 7,14). 

Az Immánuel kifejezés jelentse szá-
munkra is azt, hogy Életünk minden 
egyes napján Velünk az Isten. 

Kedves Testvéreim!
Engedjük, hogy Isten beléphessen 

a mi életünkbe is Krisztuson keresz-
tül, hogy tudjunk hittel, reménnyel és 
szeretettel fordulni a Mindenható Iste-
nünk és egymás felé. Nekünk azonban 

az a feladatunk, hogy ami még bizony-
talansággal tölt el, az változzon valódi 
szívbéli hitté és bizonyossággá, hogy 
együtt tudjuk mondani Jövel, Jövel Im-
mánuel.

Adja meg Isten, hogy a hitnek, a bi-
zalomnak, az elfogadásnak a lelkülete 
töltse be életünket, azért, hogy a mi lel-
künkben is legyen helye Krisztusnak. 

Így kívánok Minden Kedves Testvé-
remnek Istentől megáldott karácso-
nyi ünnepeket!

Ámen.

Bemutatkozás:

Horváth Bélának hívnak és 5. éves 
teológus-lelkész szakos hallgató va-
gyok a Debreceni Református Hittudo-
mányi Egyetemen. 7 éve érettségiztem 
a Nyíregyházi Bánki Donát Műszaki 
Középiskolában és ezt követően nyer-
tem felvételit a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemre. Békéssám-
sonban élek jelenleg feleségemmel 
együtt, akivel nem olyan régen kötöt-
tük egyben életünket a Mindenható 
Isten előtt.

Jelenleg Battonyán és Békéssámson-
ban teljesítem szolgálataimat, mint ki-
rendelt-lelkipásztor.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 
egy kis faluból Nyírjákóról érkeztem 
ide Önökhöz, Battonyára. 
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Sajtóközlemény
Battonya Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése 

című felhívásra. 
A pályázat során 267.475.012 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat tulajdonában álló 0172, 0192, 0204, 0208, 

075/2, 0202, 040/6, 040/2, 0209, 065 hrsz-ú külterületi földutak stabilizációjára, valamint műtárgy rekonstrukcióra a 040/2 és 
0209 hrsz-ú ingatlanokon. 

A projekt keretében az önkormányzat 5.524.84 m földút stabilizációját valósítja meg, 3 m szélességben, 1 forgalmi sávval. 
Továbbá 48 db szikkasztó kút kerül létesítésre D30 átmérővel 2m mélységig, valamint 2185 m hosszban szivárgó dréncső. Az 
út melletti szikkasztó árkok kialakítása 3108 m hosszon, 20 cm fenékszélességgel kerül megvalósításra. A fejlesztés közvetlenül 
járul hozzá a Battonyán és Tompapusztán élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, 
illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a település gazdaságának fellendítéséhez.

Sajtóközlemény

Megvalósult a „Leromlott városi területek rehabilitációja Battonyán”
c. projekt. 2022. 11.17.

A pályázat célja Battonya város belterületén a leromlott városi területek rehabilitációja és az ott élő lakosság felzárkó-
zásának segítése érdekében a lakófunkciót erősítő és egyéb - a szegregációval érintett területek megszüntetését elősegítő 
- tevékenységek végzése volt.

A projekttel szinergiában valósult meg a TOP-5.2.1-15 kiírásra benyújtott „„Egységben a jövő! - Komplex program Batto-
nya társadalmi együttműködéséért” című pályázat.

A megvalósult fontosabb fejlesztések 

• Lakófunkciós tevékenységek: Az önkormányzat tulajdonát képező, a szegregátum területén található Fő u. 52. épület teljes 
szerkezeti és energetikai felújítása. (100 m2), valamint a beavatkozási helyszínen, a Fő u. 118. 1. és 2. bérlakások felújítása, 
korszerűsítése. A Fő u. 52. alatti ingatlannál a tető és födémszerkezet bontása után a falakba merevítő pillérek kerültek 
elhelyezésre, amelyre új vasbeton koszorú került. A falakra 16 cm homlokzati polisztirol hőszigetelés, az új fafödémre 
pedig 25cm szálas hőszigetelés került. Az új fa tetőszerkezet teljesen új kerámia cserépfedést és bádogos szerkezeteket 
kapott. A nyílászárókat korszerű ötkamrás műanyag nyílászárókra cseréltük. A fürdőbe és konyhába új épületgépészeti 
szaniterek és vezetékezés kerültek kialakításra. A Fő u. 118. 1. és 2. számú lakások esetében tartószerkezetek külső oldali 
hőszigetelése, tető hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, tetőfedés és bádogos szerkezetek cseréje, teljes belső fal 
és burkolatcsere, belső nyílászárók cseréje, új szaniterekkel felszerelt fürdő és konyha kialakítása (mosdókagyló, zuhany-
fülke, wc csésze, konyhapult mosogatóval), valamint fűtéskorszerűsítés valósult meg.

• Közlekedési fejlesztések körében közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit elősegítő, akcióterületre eső önkor-
mányzati belterületi közúthálózat felújítása: Klapka utca (Somogyi B. u. – Aranykalász u.) 576 m hosszúságban, Kígyó utca 
(Hársfa u. – Pakurár D. u.) 700 m hosszúságban.

• Közbiztonság javítása érdekében 10 db kamera felszerelésével térfigyelő kamerarendszer került telepítésre.

A lakások a pályázat benyújtásakor erősen leromlott állapotban voltak, felújításuk szükséges volt, mely után alkalmassá 
váltak normális, magas színvonalú szociális bérlakásként funkcionálni. A lakások ezáltal 4 beköltöző család életét tették 
élhetőbbé.

A beruházás fizikai befejezésének időpontja: 2022.12. 31.

További információ található a www.battonya.hu oldalon.

Európai Uniós támogatás felhasználásával sikeresen lezárult a „Leromlott városi terü-
letek rehabilitációja Battonyán” című, TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005 számú projekt. A 
pályázatot Battonya Város Önkormányzata a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal 
közösen, konzorciumi formában valósította meg, mely projekt 100 %-os, vissza nem té-
rítendő Európai Uniós forrásból, összesen 155 millió Ft támogatásban részesült.
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Adventi várakozásunk sokféle lehet: 
vásári, csillogó-villogó forgatagban aján-
dékkereséssel tölthetjük az időt harsány 
zajok közepette vagy csendesebb körül-
ményeket teremtve, magunk készítve 
a személyesebb jellegű ajándékokat és 
díszeket, ahogy gyermekként először 
édesanyánkkal és testvéreinkkel, majd 
az óvodai csoportban óvó néninkkel, 
utána az iskolában tanító néninkkel, sőt 
később a saját gyerekeinkkel, unokáink-

Adventi várakozás 2022-ben a Mikes-ben
kal együtt tettük, tesszük. Melyik készít 
fel bennünket az IGAZI ünnepre, a kará-
csonyra, Jézus születésének ünnepére?!

A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázi-
um és Technikum, Általános Iskola és 
Óvoda kisebb-nagyobb közösségei igye-
keznek a hétköznapokban az utóbbi vá-
rakozást példaként állítani a kisgyerme-
kek, a kis- és nagydiákok elé, mert nem 
az ár, hanem az érték számít. Az adventi 
gyertyagyújtás énekein, versein, lelki út-

ravalóin túl készülődésünk - immár 11 
éve – hagyománnyá vált foglalkozáso-
kat kínál: ajtó- és asztali dísz készítése, 
mécsestartó festése, mézeskalács-sütés, 
angyalka készítése, teremdíszítés, kará-
csonyi falu építése. S bár egy-egy „hango-
sabb” programunk is van (Mikulás-buli, 
Disney-mesehősök napja, „lucázás”, sport-
foglalkozás), fokozatosan elcsendesedve 
várakozunk a naptári év legszebb, legma-
gasztosabb katolikus és családi ünnepére. 

William Ernest McKibben kör-
nyezetvédő-író gondolatát magun-
kénak érezve áldott karácsonyt és 
kegyelmekben bővelkedő új esz-
tendőt kíván közösségünk a Kedves 
Olvasóknak:  „Advent annak az idő-
szaka, amikor meg akarjuk hallani a 
lépteket. Nem hallod a lépteket, ha 
magad is rohansz.” Kívánjuk, hogy 
az adventi gyertyafény növekedésé-
vel együtt halljuk meg e LÉPTEKET!

Molnár Mihályné
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Katalin tartott érzékenyítő foglalko-
zást iskolánkban. A gyerekek Lenka 
és Palkó történetén keresztül elgon-
dolkodhattak az elfogadás és a barát-
ság fontosságán, megfesthették a saját 
illusztrációjukat, megcsodálhatták a 
művésznő páratlan alkotásait, beszél-
gethettek vele a rajzok születésének fo-
lyamatáról.

Giorgiana Popan (Giorgi), a nem-
zetközileg elismert román mesemondó 
interaktív történeteivel örvendeztetett 
meg minket. Iskolánk aulája visszhang-
zott a nevetéstől, a hangos és hosszú 
éljenzéstől, hatalmas tapsvihartól... azt 
kívántuk, bárcsak soha ne érne véget a 
történet...

A RoAct nemzetközi projekt keretén 
belül egész éven át tartó tánc, zene, 
olvasás, román kultúra és civilizáció 
műhelyfoglalkozásokon fejleszthették 
tudásukat, képességeiket tehetséges 
tanulóink. A jó hangulatú, tartalmas 
foglalkozásokat román szakemberek, 
művészek, tanárok vezették, a Román 
Kormány Határon Túli Románok Hiva-
tala támogatásával.

Az Underground Fesztivál Egye-
sület ajándékaként (melyet szintén a 
Határon Túli Románok Hivatala tá-
mogatott) több alkalommal tartottak 
néptáncműhelyt a kiváló koreográfu-
sok: Daniel Mazere és Viorel Nistor. 

Egy rendhagyó román irodalomóra 
keretében emlékeztünk meg Magdu 
Lucianról, a költőről. A 7-8. osztályos 
tanulók és a román szakos pedagógusok 
részére egy nagyon értékes előadással 
készült Kreszta István, aki végzett-
ségét tekintve maga is pedagógus, je-
lenleg pedig az Ecranul Nostru román 
nemzetiségi műsor szerkesztője.

A felső tagozatos diákok Történelmi 
pillanatok címmel egy rendhagyó tör-
ténelemórán vehettek részt, amelyben 
öt jelenetet láthattak különböző korok-
ból, öt történelmi érdekességgel, kicsit 
humorosabb “köntösbe” öltöztetve a 

kulturális-művészeti találkozó alkal-
mával a határokon átnyúló ,,Barátság 
határok nélkül” projekt keretében.

- Novemberben tapasztalatszerzés 
céljából szakmai látogatást tettünk az 
aradi 2. Számú Elvarázsolt Kastély Óvo-
dában.

- 2022. november 15-én Sutya Mik-
lósné, igazgatónő a hazai román ki-
sebbség néhány képviselőjével együtt 
Bogdan Aurescu román külügymi-
niszter meghívására egy megbeszé-
lésen vett részt Budapesten, melynek 
egyik témája a román nyelv tanításá-
nak kihívásait érintette.

Író-olvasó találkozók,
műhelyfoglalkozások,

rendhagyó órák/foglalkozások 

Az év során író-olvasó találkozókat 
szerveztünk, hogy az olvasás és a könyv 
szeretetét felébresszük tanulóinkban.  
2022-ben a legismertebb és legelismer-
tebb kortárs ifjúsági és gyerekkönyv 
szerzők, Mészöly Ágnes, Molnár T.  Esz-
ter, Dóka Péter és Nyulász Péter voltak 
vendégeink, akik az íróvá válásukról, a 
legizgalmasabb regényeikről, az olva-
sás értékéről meséltek a gyerekeknek. 

A többszörös Szép Magyar Könyv-dí-
jas, és az Év Illusztrátora-díjas Szegedi 

A cikk megírásához készülődve, jól-
eső érzéssel néztem vissza az egy évnyi 
Facebook-bejegyzéseinket, a képeket, 
videókat. Egy kicsit újra átéltem az él-
ményeket, emlékeket, amikben részünk 
volt, gyerekeknek, felnőtteknek egy-
aránt. Ha mindről nem is, de a legérde-
kesebbekről, legfontosabbakról részle-
tesebben írok.

Nagyrendezvényeink

- Sikeresek lettek az országos szintű 
versenyeink, a Magdu Lucian emlékére 
15. alkalommal szervezett rajz- és sza-
valóverseny, valamint a 7. Aranyhang 
énekverseny. Valamennyi magyarországi 
román nemzetiségi iskolából voltak ver-
senyzőink, akik jól felkészülten érkeztek, 
így igazi művészi élményben részesült a 
több, mint száz vendég, aki megtisztelte 
jelenlétével a rendezvényeinket.

- Szakmai-módszertani workshopot 
szerveztünk a román nemzetiségi óvo-
dapedagógusok számára. A tartalmas 
előadást gyakorlati segítséget nyújtó 
műhelymunka követte. A műhelyfoglal-
kozást  Olteanu-Sturza Adelina szakta-
nácsadó tartotta.

Szakmai találkozók 

- Májusban az aradi Aron Cotruș Ál-
talános Iskolába látogattunk el egy Folytatás a következő oldalon

VISSZATEKINTÉS A 2022-ES ÉVRE
Szinte hihetetlen mennyi minden történt intézményünkben, a Magdu Lucian 

Román Általános Iskola és Óvodában 2022-ben januártól decemberig: tanulás, 
sikeres felvételi, beiratkozás, szereplés, versenyzés, rendezvényszervezés, tematikus 
napok, környezetvédelem, játék, sport, szórakozás, öröm, vidámság, kirándulások, tá-
borozások, bulizás, színház- és múzeumlátogatás, ünneplés, szakmai találkozás, ha-
gyományápolás, építkezés, nyílt napok, ballagás stb.
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Folytatás az előző oldalról

szegedi Mandula Színház előadásában. 
A program a Battonyai Román Nemze-
tiségi Önkormányzat ajándéka.

- Óvodánk ebben az évben is megszer-
vezte a gyermekek kedvenc őszi prog-
ramját, a Lámpás fesztivált.

Fellépések, látogatások 

- Nagyon büszkék vagyunk az isko-
lai énekkarunkra és a néptánccsopor-
tunkra, akik évről évre egyre többször 
mutatkoznak meg iskolai rendezvénye-
ken kívül is, emelve azok színvonalát. 
2022-ben rengeteg sikeres fellépésük 
volt, a legemlékezetesebbek a Szegeden 
az Ünnepi Könyvhét megnyitóján és Bé-
késcsabán a Megyenapon való szerep-
lés volt, de nagyon kedves a szívünknek 
a Battonyai Adventen kolindáni. (Az 
énekkart Szenes Andrea, a tánccso-
portot Besenyeiné Tompán Magdolna 
vezeti.)

- A Dínó csoport képviselte óvodánkat 
a Biztos Kezdet Gyerekház által szerve-
zett román nemzetiségi napon. A gyere-
keket felkészítette: Birescu Mihaela és 
Kreszta Anita

Nyelvvizsga 

- Büszkék vagyunk Stan Aida és 
Lénárdt Olivér tanítványainkra, akik 
felsőfokú román nyelvvizsga-bizonyít-
ványt szereztek. A Stan Anca tanárnő-
vel közösen végzett áldozatos, kitartó 
és szorgalmas munka gyümölcse be-
érett. 

 Tanulmányi- és sportversenyek

- Kiemelkedően szerepeltek tanítvá-
nyaink az Aranyhang országos ének-
versenyen. Saját kategóriájukban l. 
helyezett lett Csomor Cosmina,  ll. he-
lyezett Simon Boglárka és lll. helyezett 
lett Megyeri Regina. Felkészítő tanár: 
Szenes Andrea 

- 15. alkalommal szerveztük meg 
a  Lucian Magdu szavalóversenyünket, 
amelyen gyönyörű versmondással sa-
ját kategóriájukban I. helyezést értek 
el Lénárdt Abigél és Lénárdt Olivér. 
Felkészítő tanár: Szenes Andrea, Stan 
Anca

- Simon Sára tanulónk a HEBE Kft. 
által történelemből szervezett országos 
levelező versenyen 3. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára: Besenyeiné Tompán 
Magdolna

- A magyar költészet napja alkalmá-
ból szervezett városi szavalóversenyen 
Lénárdt Abigél szavalatát I. helyezés-
sel, Csomor Cosmina versmondását 
pedig III. helyezéssel értékelte a zsűri. 
Felkészítő tanáruk: Besenyeiné Tom-
pán Magdolna

- Gémes Gábor tanulónk a Bendegúz 
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia által 
meghirdetett angol nyelvi verseny me-
gyei fordulóján 2. helyezést ért el. Felké-
szítő tanár: Veress Magdalena

- Stan Aida és Prágai Viktória diák-
jaink az Elt Hungary által szervezett 
On-lion angol versenyen vettek részt. 
A mintegy 3000 versenyző közül Aida 
a 65., Viki pedig a 122. helyen végzett. 
Felkészítő tanár: Veress Magdalena

- A Foaia Românească román heti-
lap által szervezett esszéíró versenyen 
LÉNÁRDT ABIGÉL a 2.,  Lénárdt Olivér 
a 3. helyen végzett.

- Békéscsabán a Grósz György ro-
mán mesemondó verseny eredményei: 
I.helyezett: Stan Aida

Saját kategóriájukban III. helyen vé-
geztek: Kozma Alesia, Dreptate David, 
Iva Roberta

Felkészítő tanárok: Stan Anca, 
Zsilkáné Dancea Claudia, Peyváné 
Pilán Zsófia, Szenes Andrea

- Iskolánk diákjai nagyon szép ered-
ményekkel tértek haza Méhkerékről „A 
szavak csodálatos világa” román olva-
sási versenyről: l. helyezett: Dreptate 
David ; lll. helyezettek: Stan Aida és 
Stan Sebastian 

Felkészítő tanárok: Peyváné Pilán 
Zsófia, Stan Anca, Szenes Andrea

- A Magyar Népmese Napja alkalmá-
ból iskolánk több tanulója illusztráci-

ókkal vett részt a Városi Könyvtár rajz-
pályázatán. Viczián Béla 5. osztályos 
tanuló különdíjat nyert. Felkészítő ta-
nár: Stavarache Nicoleta

- Focistáink márciusban részt vettek 
a 20. alkalommal megrendezett Szántó 
György Kupán, ahol a 3. helyen végez-
tek. Trénerük: Dávid Albert

- A 2021/2022. tanévben a tehetség-
gondozás terén végzett munka elisme-
réseként iskolánkat EZÜST fokozatú 
elismerő oklevéllel jutalmazta a Ben-
degúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia.

Színházlátogatás

- Két alkalommal voltunk Temesvá-
ron, ahol a Nemzetközi Animációs Fesz-
tivál keretében a temesvári MERLIN 
Gyermek- és Ifjúsági Színház előadásait 
tekintettük meg.

- Minden idők egyik legsikeresebb 
musicalje, a Hegedűs a háztetőn elnyer-
te mindannyiunk szívét. A Temesvári 
Nemzeti Opera csodálatos előadását, a 
NAGY színésznő, MAIA MORGENSTERN 
rendkívüli közreműködésével, lélegzet-
visszafojtva néztük végig.

- A Lázár Ervin Program keretén belül 
megvalósuló színi előadások is igazi él-
ményt nyújtottak.

Táborok, kirándulások

- Háromnapos kirándulás a legtehet-
ségesebb és legszorgalmasabb diákja-
ink részére Nagyszebenben és környé-
kén.

- Gyereknap alkalmából kirándulást 
szerveztünk óvodásainknak Gyulára a 
Steigervald-Tanyára.

- A Körös-Maros Nemzeti Park Víz-
Kvíz vetélkedőjének eredményes meg-
oldásaiért tanulóink iskolai kirándulást 
és szakmai napot nyertek a dévaványai 
Sterbetz István Túzokvédelmi Látoga-
tóközpontba.

- Magyarországi Románok Orszá-
gos Önkormányzata által szervezett 
néptánctábor Gyulán.

- Néptánctábor Boga-völgyében a 
Dokumentációs és Információs Köz-
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pont szervezésében.
- Egyhetes nyári táborba vittük el di-

ákjainkat Törcsvár  és környékére. 
- Szentendrei Ikonfestő Tábor a 

Szentendre Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzata, a budapesti VII. ke-
rületi Román Kisebbségi Önkormány-
zattal és a Budapesti Román Ortodox 
Egyházközség szervezésében.

Fejlesztések, beruházások 

- A nyár folyamán 30 millió forintból 
megújult és bővült a sportudvarunk. 

Rekortán borítást kapott a régi focipálya, 
és egy szintén rekortán borítású röplab-
dapályával és teqball asztallal lettünk 
gazdagabbak.

- A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz (TOP Plusz) 
3.3.1-21 pályázatból óvodai fejlesztésre 
80 millió forintot kaptunk.

A Magdu Lucian Román Általános 
Iskola és Óvoda gyermekei, tanulói és 
dolgozói nevében áldott, békés, szere-
tettel teli karácsonyi ünnepeket kíván: 

Sutya Miklósné, igazgató

Júniusban alig zárta be kapuit az is-
kola, máris a táborozások időszaka kez-
dődött. Szerb színjátszó tábor nyitotta a 
sort, ami sok szép, színes élményt bizto-
sított a gyerekek számára. A következő 
tábor a Balatonfenyvesen megrendezett 
szerb nyelvi tábor volt, ahol tanulóink 
fejleszthették nyelvtudásukat. 

- A sorban a DramArt tábor követke-
zett, amit gyermekeink rendkívül élvez-
tek. Dramatizálás, mókás jelenetek és 
persze sok új technika megismerése a 
képzőművészet terén. A táborok utolsó 
momentuma a szerb tánctábor volt, ami, 
-mint mindig- rengeteg gyermeket és fi-
atalt mozgatott meg. Koreográfiák meg-
tanulásával, kézműveskedéssel, ének-
léssel, strandolással teltek a napok. Azt 
gondolom mindenki jól érezte magát és 
jövőre újra belevetheti magát a táborok 
jó hangulatába. 

- Szeptember 1-jén újra megnyitottuk 
kapuinkat a tanulni vágyó diákok előtt, 
megkezdődött a 2022/2023-as tanév. 
A tanévet ismét tanévnyitó ünnepéllyel 
nyitottuk, ahol Nyári Melinda igazgatónő 
köszöntötte a leendő elsősöket és isko-
lánk tanulóit, pedagógusait. 

Programban idén sem volt hiány, az 
őszt a megyenap nyitotta, ahol képvisel-
tette magát iskolánk. 

- A Deszken megrendezett ajvár fesz-
tiválon is részt vettünk, pedagógusaink 
ajvárt készítettek, gyermekeink tánccal 
készültek ez alkalomból.

- Szeptember 17-én került megren-
dezésre a Kis Boldogasszony és Szerb 
Kultúra Napja, a Mala Gospojina. Isko-
lánk tanulói mellett a pomázi Opanke 
néptáncegyüttes színesítette a kulturá-
lis programot. A kiállításon Bóka-Gulyás 
Nóra művésztanár munkáit tekinthették 
meg az odalátogatók. 

- Iskolánk volt a házigazdája idén a 
Szerb iskolák találkozójának. Vendé-
gül láttuk a szegedi, lórévi, budapesti, 
magyarcsanádi, szőregi és deszki iskolák 
tanulóit, kézműveskedéssel és színházi 
produkcióval töltöttük a napot. A Szerb 
óvodák találkozóját pedig Óvodánk ren-
dezte. A rendezvény célja, hogy megis-
merjük egymást, barátságot kössünk 
és tapasztalatokat gyűjtsünk. Az Idősek 
napja alkalmából a nagycsoportos óvo-
dások készítettek színvonalas műsort.  

- Október 5-én sportnapot rendeztünk 
az Európai Diáksport Napja alkalmából. 
Alsós tanulóink különböző sporttevé-
kenységeket (akadálypálya, exatlon, kö-
télhúzás, labdás feladatok) végeztek, míg 
felsős tanulóink néhány pedagógus kísé-
retével kerékpárral Dombegyházára in-
dult. Tartalmas napot töltöttünk el ismét. 

- A 8. osztályosok Pályaválasztási vá-
sáron vettek részt Krista Béla osztály-
főnökkel, ahol sok, fontos információt 
gyűjtöttek a különböző iskolákról. 

- A Biztos Kezdet Gyerekházban évről-
évre megrendezett nemzetiségi napok 
keretein belül nagycsoportos óvodása-
ink idén is képviselték a szerb kultúrát és 
hagyományokat. Műsoruk után az érdek-
lődők megkóstolhatták a „mutykálicát”. 

SZERB ISKOLA
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elért tanulók részt vettek az országos 
versenyen.

 Putnoki Ádám 6. 
osztályos tanulónk 
III. helyezést ért el. 
Gratulálunk neki! 

- A nagycsoportos óvodások számára 
rendszeresen iskola - előkészítő foglal-
kozásokat szervezünk. Fontosnak tart-
juk, hogy a 6-7 éves gyerekek zökke-
nőmentesen tudjanak átállni az iskolás 
évekre. Játékos foglalkozások, mozgásos 
feladatok, kreatív kuckó várja az iskolába 
készülő kisgyermekeket.

Várjuk szeretettel az ovisokat bárme-
lyik intézményből! 

- Kirándulásokban is bővelkedett az 
ősz, jártunk Szegeden, Makón, Budapes-
ten, Békéscsabán és Szarvason is. Szín-
házlátogatáson is részt vettek tanulóink 
a békéscsabai Jókai Színházban. Kicsik és 
nagyok egyaránt jól érezték magukat az 
előadásokon.

- A sok szórakoztató program mellett 
nagy hangsúlyt fektetünk a tanulásra is. 
Részt vettünk a népmese napja alkalmá-
ból rendezett rajzpályázaton, ahol isko-
lánk tanulói eredményesen szerepeltek.
1-2. osztály: Korcsog Antal 2.o I.helyezett; 

Podina Botond 2.o II.helyezett; Szűcs 
Boglárka 2.o III.helyezett

3-4. osztály: Zsóri Zille 4.o és Hotorán 
Zorica 3.o II.helyezett

5-8. osztály: Nyári Orsolya 8.o I.helyezett;         
Nyári Bianka 8.o II.helyezett; Dávid 
Dóra 8.o és Ikládi Vivien 8.o III.helyezett

- Októberben több új projektben kezd-
tek dolgozni diákjaink, pedagógusaink 
sok új információval, érdekességgel is-
mertetik meg őket, különféle vetélke-
dőkkel színesítik a délutánjaikat. 

- Számos versenyen is elindultak tanu-
lóink. Angol nyelvi verseny, Bendegúz, 
szerb online verseny, szerb országos 
nyelvi verseny. 

- November 13-a, a Magyar Nyelv Napja, 
ebből az alkalomból helyesírási és szépíró 
versenyt hirdettünk. Iskolánk minden ta-
nulója részt vett. Az eredményes diákokat 
könyvvel, írószerekkel jutalmaztuk. 

- Megrendezésre került a szerb sza-
valóverseny házi fordulója, a helyezést 

- Pedagógusaink különféle képzése-
ken vesznek részt, hogy módszertani 
felkészültségük minél sokrétűbb legyen. 
A pedagógus életpálya modellben való 
előrelépés mindannyiunk számára fon-
tos, ezért többen is jelentkeznek, hogy 
tovább léphessenek. Több olyan pedagó-
gusunk is van, aki pedagógus 2 besoro-
lásba tartozik. 

- Az intézményi környezet javítása és 
kiépítése fokozatosan történik, az óvo-
dásoknak új játszóudvar építése van fo-
lyamatban, sok-sok szép és hasznos új já-
tékkal.  Az iskolai ebédlő kialakításának 
első fázisa is elkezdődött, lépcsőház és 
lift készül.

A pályázatok beadása is folyamatos: 
kulturális rendezvények, képzések, tábo-
rok és különböző beruházások szerepel-
nek az iskola tervei között. 

A 2022-es év végéhez közeledve mind-
annyian várjuk a megérdemelt pihenést, 
de előtte még a gyerekekhez érkezik a 
Mikulás, amit minden évben izgalommal 
várnak. Most is szerb színjátékot tekint-
hetnek meg, majd a Mikulás kiosztja a 
meglepetéseket. Ezután mindenki ké-
szülődhet a szeretet ünnepére és pihen-
het a téli szünetben. 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag új évet kívánok a 
szerb iskola és óvoda dolgozóinak ne-
vében!

Nyima Marianna

KÜLÖNLEGES PILLANATAINK 2022-BEN
„A kultúra azért különlegesen szép 

terméke az emberi viselkedésnek, mert 
egyedi és megismételhetetlen. Minden 
igaz közösség egyszeri jelenség. (...) A 
kultúra éppen úgy egyedi, mint az embe-
ri személyiség.”        Csányi Vilmos

A 2022-es év a Battonyai Közműve-
lődési Nonprofit Kft. életében igazán 
különleges volt, több szempontból is. 
Az év során színes és változatos progra-
mokat szerveztünk lakossági igényekre 
alapozva, sok-sok szakköri foglalkozás 
(Aranyszál hímző szakkör, bőrműves 
szakkör, gyöngyfűző szakkör, csipkeve-
rő szakkör, kosárfonó szakkör, színját-
szó szakkör, gerinctorna) valósult meg; 
tartottunk rendezvényt szabadtéren, a 
könyvtárban, a Művelődési Házban és 
a Tájházban.  Megvalósítottunk kifeje-
zetten gyermekeknek és felnőtteknek 
szóló eseményeket is, volt szórakoztató 

programelem és tudásátadó foglalkozás 
is az ezévi kínálatunkban, valamint a 
komolyzenétől a slágereken át, a popze-
néig minden dallam megszólalt kulturá-
lis tereinkben. 

A Battonyai Városi Könyvtár és a Mű-
velődési Ház 34 programot valósított 
meg összesen, amelyen 2562 fő volt je-
len. Programjaink között voltak a már 
hagyományosnak mondható események: 
állami ünnepek  műsorai, az évszaknak 
megfelelő kreatív kuckó foglalkozások, 
író-olvasó találkozók, táborok, de voltak 
rendhagyó alkalmak is, amelyek az idén 
először kerültek megvalósításra. 

A sok-sok program közül kiemel-
nék néhányat, amelyek igazán külön-
legesek és egyediek voltak a 2022-es 
esztendőben. 

Különleges volt az idei év, hiszen a 
kultúra háza, a Művelődési Ház ebben 
az évben ünnepeli 80. születésnapját, 

amelyről egy külön összefoglalóban 
számolunk be Önöknek itt, az újság ha-
sábjain.

Egyedülálló ez az év, hiszen az idén 
először - hagyományteremtő szándék-
kal – köszöntöttük azokat a jubiláló 
házaspárokat, akik 25, 50, vagy 60 éve 
kötöttek házasságot településünkön. A 
meghívásunkat 10 pár fogadta el, de be-
tegség miatt sajnos, csak 8 pár volt jelen 
az eseményen. 

A meghitt ünnepség a házasság-
kötő teremben zajlott, ahol Balázsné 
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Szabó Erzsébet intézményvezető és 
Boros Csaba polgármester köszöntöt-
ték a megjelenteket. Balázsné Szabó 
Erzsébet kiemelte, hogy a jubiláló há-
zaspárok és az együtt eltöltött éveik a 
példa mindannyiunk előtt, hiszen a há-
zasság örökkévaló értékeit kell, hogy 
hangsúlyozzák valamennyiünknek. 
Lénárt Anna anyakönyvvezető előtt 
a párok megerősítették sok évvel ko-
rábbi fogadalmukat, majd átvették 
Boros Csaba polgármestertől a dísz-
oklevelet és az ajándékcsomagot. 
Polgármester úr kérdésére minden 
pártól megtudhattuk, hogy mi a hosz-
szú házasság titka: szeretet, türe-
lem, megbocsájtás és a kerti munka. 
Az esemény fényét emelte, hogy kö-
szönthettük a boldogító igent 67 éve 
kimondó Molnár Mihályt és kedves 
feleségét, Fanaczán Évát is. Meglepe-
tésként pezsgős koccintás és ünnepi 
torta is járt a jelenlévőknek. 

Kivételes, hiszen 2022. március 19-
én szombaton Battonya, Tótkomlós, 
Kunágota és Dombegyház kulturális és 
természeti kincsei mutatkoztak be a 
Kossuth Rádió Országjáró műsorában. 
A műsor készítői hétről hétre bebaran-
golják hazánk különleges helyeit, bemu-
tatják egy-egy vidék jellegzetességeit, 
megkóstolják az adott tájegység külön-
leges ételeit, italait. Olyan emberekkel 
beszélgetnek, akik kitűnnek környeze-
tükből, szívesen tesznek lakóhelyükért, 
közösségükért; apró, de gyakran nem 
hétköznapi tetteikkel dolgoznak a vidék 
életben maradásáért. Az adásban Czif-
ra Szilvia szerkesztő-műsorvezető és 
Domokos István főszerkesztő a Korona 
Szálló teraszán kialakított rögtönzött 
„stúdióból” jelentkeztek be egész nap te-
lepülésünkről. 

A műsorban Battonya történelméről és 
a helyi látnivalókról Balázsné Szabó Er-
zsébet, a Fodor Manó Helytörténeti Egye-
sület vezetője beszélt; Rádai Imre alpol-
gármester városunk jelenlegi helyzetét, 
jövőbeni terveit ismertette; lakókörnye-
zetünk természeti kincseit Bozó László a 
Dél-Békési Természetvédelmi és Madár-
tani Egyesület alelnöke mutatta be. 

A délelőtti adásban Komárné Papp 
Margit viseletkészítő a díjnyertes dél-
alföldi népviseleteit mutatta be, Fábián 
Gábor díjnyertes fogathajtó mesélt a 
nóniusz lovak tenyésztéséről és a ver-
senyekről, majd Ökrösné Jónás Szilvia 
a Szivárvány néptánccsoportot mutatta 
be. A délelőtti műsor zárásaként Dél-
alföldi népdalok hangoztak el a Szivár-

vány néptánccsoport és a Viharsarok 
citerazenekar közreműködésével. 

Az Országjáró műsor délutáni részé-
ben Bajnai István kanonok-plébános a 
battonyai Szentháromság templom fő-
oltárképét mutatta be, amelyet települé-
sünk híres szülötte, Molnár-C. Pál festő-
művész alkotott; Jakab József és családja 
igazi székely kürtőskalácsot készített, ők 
Farkaslakáról érkeztek Battonyára; Tóth 
Sándorné Manyi a Battonyai Tájházról 
mesélt, Új Szilvia keramikus bemutatta 
az általa készített mesebeli gombaháza-
kat, fatörzs lakokat, tündér- és manóvilá-
got; majd Mezei Nikolett Világ- és Euró-
pa bajnok battonyai taek-wondo és kick 
box sportoló is bemutatkozott az adás-
ban. Szűcs Tünde amatőr festő - aki két 
éve ragadott először ceruzát és ecsetet - 
prezentálta alkotásait a műsorban, majd 
Szénási Andrásné Piroska, a battonyai 
gyöngyfűző szakkör lelkes tagja mesélt a 
gyöngyfűzés szépségéről. Medgyes Kata-
lin bőrműves a mesterség újratanításá-
ról nyilatkozott, Pálinkó Gábor fotós és 
grafikus világkörüli utazásainak emléke-
it mutatta be; Tompán Angyelkóné, Mi-
cike a szerb aranyhímzés technikájával 
díszített főkötőket, mellényeket, szok-
nyákat hozta el a műsorba, majd Ancsin 
Alex könyvszobrász mesélt a már nem 
használt könyvek újrahasznosításáról.

Ezen a hétvégén az Országjáró prog-
ram kincsesládájába Battonya ajándékai 
kerültek: egy Battonya történetét bemu-
tató képeskönyv, továbbá a Molnár-C. Pál 
Emlékházat ábrázoló monokróm akva-
rell, melyet Bóka-Gulyás Nóra művészta-
nár készített. Az Országjáró vándorbot-
jára pedig felkerült Battonya szalagja is, 
„Battonya, a hét torony városa” jeligével. 

Battonyán számos helyi érték, érdekes 
természeti környezet, különleges tevé-
kenység és élettel teli közösség van, de a 
megannyi értékből ezen a hétvégén csak 
egy piciny szeletet tudtunk bemutatni a 
többi településsel együtt az Országjáró 
műsor 5 órás keretében. 

Rendkívüli volt ez az év mindany-
nyiunk számára, hiszen a szomszédos 

országban háború kezdődött, ami meg-
változatta mindennapjainkat. Az orosz-
ukrán háború kezdetekor a térségben 
elsők között hirdettünk adománygyűj-
tést a menekülő családok részére. Ren-
geteg adomány (tartós élelmiszerek, 
tisztálkodó szerek, ruhaneműk, papla-
nok, párnák, stb.) gyűlt össze a Művelő-
dési Ház nagytermének hátsó felében, 
amelyeket közel 100 fő (battonyaiak és 
a környező települések lakói) ajánlott 
fel. A felhívás kezdetén nem gondoltuk, 
hogy itt Battonyán is szükségünk lehet 
az adományokra, de a következő héten 
már településünkön is segítséget kértek 
a menekülő családok. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy az adományok nagyobb ré-
szét visszük el az ukrán-magyar határra, 
kisebb részét pedig a városunkba érke-
ző, átutazó ukrán családok segítésére 
fogjuk használni. Ezután lázas munka 
folyt a Művelődési Házban: válogattunk, 
csoportosítottunk, dobozoltunk és pa-
koltunk, hogy útnak indulhassunk a bat-
tonyaiak adományával. Az adományok 
szállításához a segítséget Árgyelán Zsolt 
helyi vállalkozótól kaptuk. Úticélunk Ba-
rabás település volt. 5 órás út után érkez-
tünk meg, de ez az idő eltörpül a háború 
elől menekülő családok mögött lévő sok 
száz kilométer és a sok-sok utazással, il-
letve várakozással eltöltött órái mellett. 
A kijelölt raktárban fáradt, de lelkes ön-
kéntesek vártak minket és a battonyaiak 
adományait, majd továbbmenve a me-
legedőben megtört tekintetek, könnyes 
szemek és kimerült önkéntesek fogad-
tak, ahol mindenki nagyon hálás volt az 
átadott adományokért, amiket máris vit-
tek tovább a rászorulóknak.

Hálásan köszönjük minden egyes ado-
mányozó felajánlását, köszönjük Árgye-
lán Zsolt és Kopcsák Henrietta szállí-
tásban nyújtott segítségét, Boros Csaba 
polgármester közreműködését, továbbá 
munkatársaim és önkénteseink önzetlen 
segítségét.

A következő hónapokban a Mező-
kovácsházi Kormányhivatallal együtt-
működve átmeneti szállásként és 
fogadópontként elláttunk közel 50 uk-
rán állampolgárt, akiknek a szükség-
leteiknek megfelelően biztosítottunk 
tolmácsolást, útbaigazítást, szállást a 
Művelődési Házban, vagy battonyai szál-
láshelyen; étkezést és az adományokból 
összeállított csomagokat (tartós élelmi-
szer, tiszálkodási szerek, babaápolási 
szerek, meleg ruhák, stb.) és ingyenes 
wi-fi elérhetőséget.

Büszke vagyok településünkre, az itt 
élőkre, hogy ilyen rövid idő alatt mi-
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lyen összefogás jött létre és mennyien 
mozdultak meg felhívásunkra akár ado-
mányozóként, akár önkéntesként, akár 
tolmácsként. Mégis van kicsiny közös-
ségünknek ereje, amely ebben a nehéz 
helyzetben megmutatkozott!

Nem mindennapi programunk is 
volt, hiszen 2022. május 28-án a Városi 
Gyermeknap keretében elültettük tele-
pülésünk első „Babafáját” a parkban Bat-
tonya Város Önkormányzata és a Batto-
nyai Közművelődési Nonprofit Kft. közös 
szervezésében. Az eseményre meghívást 
kapott minden battonyai család, akiknek 
2021-ben született gyermeke.

Az eseményt Balázsné Szabó Erzsébet 
intézményvezető asszony nyitotta meg 
a következő gondolatokkal: „Egy gyer-
mek születése a legkülönlegesebb ese-
mény egy család életében, de nemcsak 
a család életében, hanem településünk 
életében is, hiszen minden egyes gyer-
mek, a szülők és a családok is részesei 
városunknak, városunk közösségének. A 
fa az élet jelképe, a gyermekeink a jövő 
jelképei ezért gyermekeinkért, a telepü-
lésünk jövője érdekében ültetjük ma itt 
ezt a gömbjuhar fát hagyományteremtő 
szándékkal.”

Ezt követően Boros Csaba polgármes-
ter úr osztotta meg gondolatait: „Aho-
gyan a fa gyökerei kötődnek az anyaföld-
höz, minket is idekötnek a gyökereink”. 
Illetve kifejezte örömét a megvalósult 
ötlet kapcsán és hangsúlyozta a hagyo-
mány tovább örökítésének fontosságát.

Polgármester úr és a jelen lévő apukák 
közösen ültették el a facsemetét, majd 
közösen leplezték le a fa előtt álló táblát, 
amelyen szerepel annak a 35 kisgyer-
meknek a neve, akik 2021-ben születtek 
településünkön. Az esemény zárásaként 
Dr. Bálint-Rimayné Roczkó Zsuzsanna 
csodálatos versét hallhattuk, majd a je-
lenlévő családokat egy kis ajándékkal 
leptük meg.

A facsemetének, amelyet elültettünk 
adott a lehetőség, hogy fává cseperedjék. 
A köszöntött gyermekek is felnőnek, és 
aktív részesei lesznek településünknek, 

társadalmunknak. A gyermekkel együtt 
felnövő csemete egy szimbolikus erejű 
kapcsolódási pontot jelent a gyermekek 
és Battonya között, mely szemtanúja és 
éltetője mindkét élet kiteljesedésének.

Sajátos ez az év azért is, mert a hábo-
rú okozta energiaválság miatt az egész 
országban megszorító intézkedések 
történtek, sajnos nem történt ez más-
ként településünkön sem. Az energiafel-
használás racionalizálása érdekében az 
energetikailag igen rossz állapotban lévő 
Battonyai Városi Könyvtár épülete ideig-
lenesen lezárásra került 2022. szeptem-
ber 30-tól. Az átköltözés alatt valósult 
meg az Országos Könyvtári Napok prog-
ramsorozat, amelyhez minden évben 
csatlakozik könyvtárunk. Az idei évben 
- a költözés miatt – nagyrészt az online 
térben valósítottuk meg programjainkat, 
többfajta és egyben rendhagyó kvízzel 
készültünk olvasóinknak, a nyertesek-
nek pedig értékes könyvutalványokkal. 
Két programelem a könyvtár épületén 
kívül valósult meg: 
 a Magyar Népmese napja alkalmából 

hirdetett meseillusztrációs verseny 
eredményhirdetése és a beadott mű-
vekből megvalósult kiállítás a Mű-
velődési Ház aulájában került meg-
rendezésre. A kiállítás megnyitóján a 
„Gézengúzok” színjátszócsoport elő-
adásában a Ludas Matyi című mesét 
tekintették meg a résztvevők. A ferge-
teges előadást az eredményhirdetés 
követte. 

 rendhagyó Babaolvasó foglalkozás ke-
retében házhoz vittük a könyveket a 
Gyerekház kis lakóinak. A foglalkozá-
son ölbeli játékok, papírszínház és a 
könyvtáros kosarában lévő kisgyerme-
keknek szóló könyvecskék varázsolták 
el a jelenlévő picúrokat. 

A költözés után a könyvtári és irodai 
szolgáltatások a Művelődési Ház 3. sz. 
klubtermébe kerültek át. A több, mint 
37000 darabszámú állományunkat 
ugyan nem tudtuk átvinni „mini könyv-
tárunkba”, de igyekeztünk úgy válogatni 
a könyveket, hogy mindenki megtalálja 

a számára megfelelő olvasmányt. Az új 
környezetben hagyományos szolgálta-
tásainkkal várjuk továbbra is kedves 
Olvasóinkat!

A hagyományos és a különleges prog-
ramok mellett 2021. év végén és 2022. 
év elején is közel 1 tucat kisebb-nagyobb 
pályázatot írtunk ismét annak érdeké-
ben, hogy igényes és változatos kultu-
rális programokat tudjuk nyújtani a la-
kosságnak az idén és jövőre is, valamint 
hogy javuljanak az intézményeink tech-
nikai feltételei. Az idei megnyert pályáza-
taink a következőek: 
 Hungaricum pályázat keretében a Bat-

tonyai Települési Értéktárat népszerű-
sítő kiállítás és egy nagyrendezvény 
megvalósítása 

 napközis Erzsébet tábor megvalósítá-
sa (3×1 hét általános iskolás gyerme-
keknek)

 Csoóri Sándor Alap újabb támogatá-
sának segítségével az Aranyszál hím-
ző szakkör működéséhez szükséges 
anyagok, eszközök kerülnek beszer-
zésre,

 Előadó művészeti szervezetek több-
lettámogatása keretében az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának támo-
gatásával valósult meg Bauer Barbara 
író-olvasó találkozója, a március 15-i 
és a Trianoni megemlékezés ünnepi 
műsorai, a Városi Gyereknap program-
jai, továbbá hangtechnikai eszközök 
kerültek beszerzésre

 Nemzeti Kulturális Alap támogatásá-
val időskorúak számára közösségépítő 
programok megvalósítása 

2022 valóban különleges év volt, hi-
szen nemcsak szűk környezetünkben, 
hanem a nagyvilágban is nagy hord-
erejű dolgok történtek. De bármilyen 
jó és rossz dolgok is történtek velünk, 
kollégáimmal próbáltunk ugyanolyan 
intenzitással és lelkesedéssel, színes és 
változatos programokat megvalósítani a 
nehézségek ellenére is. 

Bízom benne, hogy 2023-ban is hason-
ló aktivitással, a már hagyományosnak 
számító rendezvényeinkkel és újak beve-
zetésével tudjuk várni a kulturális szol-
gáltatásaink iránt érdeklődő lakosságot!

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

Balázsné Szabó Erzsébet 
intézményvezető
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2022. szeptember 9-én Jubileumi 
Kultúr-partyra vártuk a lakosságot, 
partnereinket, kisközösségeink tag-
jait, régi és a jelenlegi dolgozóinkat, 
valamint meghívott vendégeinket.

Rendezvényünk első részében ki-
állítást nyitottunk meg a Művelődési 
Házban jelenleg működő szakkörök 
(Aranyszál hímző szakkör, Ügyes kezek 
bőrműves szakkör, Csipkeverő szakkör, 
Gyöngyfűző szakkör, Kosárfonó szakkör) 
produktumaiból, valamint Komárné Pap 
Margit helyi viseletkészítő viseleteiből, 
továbbá a Művelődési Ház régi képeiből, 
emlékeiből és relikviáiból.

A kiállítást Varga Ágnes, a Nemzeti Mű-
velődési Intézet módszertani referense 
és Balázsné Szabó Erzsébet intézmény-
vezető asszony nyitotta meg, közremű-
ködött Kémenes Anikó művésztanár.

Boros Csaba polgármester úr ünnepi 
köszöntőjében egy jó hírt is közölt a je-
lenlévőkkel, miszerint a szebb napokat 
megélt Művelődési Ház TOP Plusz pályá-
zat keretében a közeljövőben megújul, a 
felújítás keretében az épület új nyílászá-
rókat, külső hőszigetelést, új vizesblok-
kot kap, valamint az energetikai korsze-
rűsítés is megtörténik.

Csíbor Márton, a Nemzeti Művelődé-
si Intézet megyei igazgatója elismerően 
szólt a jelenleg folyó szakmai munkáról 
az intézményben és a jó példákkal való 
élenjárásról, illetve a remek együttmű-
ködésről a két intézmény között, majd 

átadta a Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület jókívánságait és ajándékát is.

A magyar kultúra fontos és szerves 
része a népzene és a néptánc, nincs 
ez másként Battonyán sem. Jubileu-
mi néptánckörképünk első részében a 
Magdu Lucian Román Általános Iskola 
táncosai munténiai táncokkal köszön-
tötték a 80 éves művelődési házat. A 
táncokat színpadra állította Besenyeiné 
Tompán Magdolna. A néptánckörkép 
második részében a Két Tanítási Nyelvű 
Szerb Általános Iskola és Óvoda 4-5. osz-
tályos tanulói szerb táncokat adtak elő, 
felkészítő tanáruk Körömi Melinda volt.

A művelődési házban a hosszú év-
tizedek alatt mindig is fontos szere-
pet játszott az amatőr színjátszás, 
mindig volt egy-egy kisebb-nagyobb 
színjátszócsoport, akik az előadott da-
rabjaikkal megörvendeztették a nagy-
érdeműt. Az ünnepi műsor részeként 
a Művelődési Ház színjátszó csoportja 
Travers: A csudálatos Mary visszatér 
című darabjának részletét adták elő, a 
darabot színpadra állította Dr. Bálint-
Rimayné Roczkó Zsuzsanna. A szín-
játszó csoport tagjai elvarázsolták a 
jelenlévőket az előadásukkal, és egy 
mindenkor helytálló dologra hívták fel 
a figyelmet:„ne feledjük el, hogy moso-
lyogni kell!”

Ünnepi műsorunk végén a táncdal-
fesztiválok idejéből előadott dalokkal 
varázsolt különleges hangulatot a Bé-
késcsabai Jókai Színház két színművé-
sze, Kis Viktória és Nagy Róbert. Egy 
születésnapi ünnepség elengedhetetlen 
része a torta, így minden kedves jelenlé-
vő vendégünket egy szelet csokitortával 
kínáltunk meg a jubileumi ünnepsé-
günk zárásaként. 

Eseményünk második részét más mű-
fajban folytattuk a Főtéren, hiszen 18.30-
tól az LD. Road zenekar kibővült formá-
cióban egy 2 órás nagykoncerttel várta 
a közönséget, fantasztikus hangulatot 
teremtettek mindannyiunk nagy örö-

mére. Ezután Retro Disco következett Dj 
Luiggi-val, a hajnalig tartó mulatságnak 
sajnos a vihar vetett véget. 

Jubileumi ünnepségünket sok-sok ter-
vezés, lemondás és újratervezés, egyez-
tetés előzte meg, reméljük, hogy sikerült 
olyan programokat összeállítani ünnepi 
rendezvényünkön, ahol minden korosz-
tály megtalálta a neki tetsző programot.

Köszönet a megvalósításban nyújtott 
segítségért a Városellátó Szervezet dol-
gozóinak és közfoglalkoztatottainak, kö-
szönet kisközösségeinknek és dolgozó-
inknak, a Magdu Lucian Román Általános 
Iskola és Óvoda, valamint a Két Tanítási 
Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda 
diákjainak és felkészítő tanárainak; a 
színjátszócsoport tagjainak és vezető-
jének, Tornyai Zoltánnak és csapatának 
a hangosításért, a remek koncertért, az 
együttműködésért; köszönet a rendez-
vény helyszínének biztosításáért a Bat-
tonyai Polgárőr Egyesületnek, továbbá 
köszönet mindenkinek, aki munkájával, 
produkciójával és ötletével hozzájárult a 
rendezvény sikeréhez!

Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek!

A következőkben álljon itt az utókor 
számára Balázsné Szabó Erzsébet intéz-
ményvezető a jubileumi rendezvényen 
elhangzott ünnepi köszöntője:

Battonyán már az 1800-as évek köze-
pétől különböző egyletek, önképző- és 
színkörök, dalárdák alakultak – amelyek 
a helyi társadalom kovászaként működ-
tek – és élen jártak ezzel Csanád várme-
gye délkeleti részének települései kö-
zött. Az egyleteket szervező polgárok, a 
műkedvelő amatőrök, a különböző hang-
szereken játszó és zenekarba tömörülő 
helyi lakosok voltak azok, akik – mai szó-
használattal élve alulról jövő kezdemé-
nyezésként - elindították Battonyán azt 
a tevékenységet, amelyet ma úgy hívunk, 
hogy KÖZMŰVELŐDÉS. 

A közművelődés helyszínei abban az 
időben a Korona szálló nagyterme, a Pro-
menád, az Ipartestület kerthelyisége és a 
különböző egyletek székhelyei voltak. A 
gazdag kulturális élet eredményeként 
Battonya község képviselő testületének 
1926 évi ülésén felvetődött egy kultúr-
otthon építésének tervezete, de az első 
lépést mégis a katolikus egyház tette 
meg ezügyben. Klivényi Lajos prépost-
nak - alighogy befejezte az 1939. június 
4-én felszentelt Szentháromság plébá-
niatemplom építését - máris egy újabb 

80 éve a közösségért, a kultúráért – Boldog születésnapot battonyai Művelődési Ház!
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sult meg (bálak, tánctáborok, koncertek, 
komolyzenei hangversenyek, színházi 
előadások), különböző tanfolyamok,m 
képzesek zajlottak le (tánctanfolyamok, 
Zeneiskolai oktatás), több amatőr ze-
nekar  alakult meg, sok civil szervezet 
kezdte meg itt a munkásságát és a kultú-
ra minden szegmense megmutatkozott 
az intézmény falai között. Generációk 
nőttek fel a 80 év alatt, de így vagy úgy a 
település minden családja és lakója kap-
csolódik a Művelődési Házhoz. Számta-
lan kedves, vidám, szomorú, katartikus 
emlék köt ide minket, és tudjuk, hogy 
valahányszor ide jövünk, valamiféle va-
rázslat részesei leszünk. 

Azt kívánom, hogy ez a varázslat, 
amely 80 éve tart, folytatódjon még 
hosszú-hosszú évtizedeken keresztül: 
legyünk részesei a varázslatnak sokáig 
mi, akik itt vagyunk, legyenek részesei 
az eljövendő varázslatoknak gyermeke-
ink, unokáink, dédunokáink is, és azt is 
kívánom, hogy a kultúra és a közösség 
minden pillanatban legyen jelen ebben 
az épületben és elválaszthatatlan részét 
képezze településünknek mindenkor. 

terve volt, mégpedig egy új Katolikus 
Népház létrehozása.

A kultúrházat 1941-ben kezdte el ki-
alakítani két helyi mesterember, Korcsog 
György és Krieger Ferenc Dr. Asbóth 
Albert községi orvos házának átalakítá-
sával és hozzáépítéssel. Így valósult meg 
az akkori kor követelményeinek megfe-
lelő előcsarnokból, díszteremből, több 
klubteremből, öltözőkből és tekepályá-
ból álló impozáns épületegyüttes, ame-
lyet 1942. június 6-án avattak fel, így az 
épület 80 éve a közművelődés, a közös-
ségépítés és a kultúra háza a településen. 

Az egyház alig 10 évig használhatta a 
Népházat, mert államosították az épü-
letet, de ezután is megmaradt kultúrott-
honnak, művelődési háznak. A kezdetek-
ben itt működött a Községi Könyvtár és a 
Filmszínház is. 

A sok-sok évtized alatt az intézmény 
neve több alkalommal változott, így volt 
József Attila Községi Kultúrotthon, Mű-
velődési Otthon, Művelődési Központ, 
Városi Művelődési Központ is, jelenleg a 
Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. 
fenntartásában lévő Művelődési Ház. 

Szpán Jánosné, Sutya Iván, Dénes Mihály, 
Lovász Mihály, Takács Dezsőné, Kovács 
Anna Brigitta, Dr. Palkó Lajosné. Ők azok 
a vezetők - az elődeim - akik az elmúlt 80 
év alatt a szakmai munkát koordinálták 
az intézményben és dolgoztak minden 
nap azért a kollégáikkal, önkéntesekkel, 
támogatókkal, segítőkkel együtt, hogy 
Battonya lakossága minden körülmé-
nyek között minőségi kultúrához jusson 
az épületben.

A 80 év alatt több tízezer ember for-
dult meg  a házban, számtalan alkotókö-
zösség alakult meg az épület falai között 
(sakkszakkör, hímző szakkör, színjátszó 
kör), rengeteg kulturális esemény való-

Tisztelt egybegyűltek, kedves közön-
ség! A mai alkalom ünneppé nemesedett. 
Egy 80 éves épület ünnepévé, hiszen a 
mai napon településünk egyik emblema-
tikus épületének tiszteletére és az intéz-
ményben folyó 80 éves szakmai munka 
tiszteletére gyűltünk össze.  

Köszönet az intézmény mindenkori 
fenntartójának, Battonya város vezeté-
sének, a régi és a jelenlegi dolgozóknak, 
a sok jószándékú embernek, szakmai 
szervezetnek, hivatalnak, oktatási in-
tézményeknek, civil egyesületeknek, 
intézményeknek, vállalkozóknak, a kö-
zösségeinknek, a háttér munkálatokban 
aktívan résztvevőknek, köszönet a pél-
daértékű együttműködésért, a jóindu-
latú segítőkészségért és a támogatásért 
mindenkinek.

A legnagyobb köszönet azonban az 
elődeinket, az elmúlt 80 év azon elhiva-
tott polgárait illeti meg, akik példás élet-
útjukkal, közösségek létrehozásával és 
az értékek megőrzésével letették a köz-
művelődés alapjait településünkön. 

Elődeink munkássága példaként áll 
előttem és munkatársaim előtt, és bí-
zom benne, hogy a jövőben is olyan 
varázslattal, olyan színes és változatos 
programokkal tölthetjük meg e falakat, 
amelyek a lakosság igényeit kielégítik, 
hiszen a kultúra mindenkié, amelynek 
közkinccsé tétele nemcsak ezen az ün-
nepnapon fontos számunkra, hanem 
minden nap első számú kötelezettsége 
és legszebb feladata közművelődési in-
tézményünknek.

TÁJÉKOZTATÁS
2022. 12.13-tól a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Szenvedélybetegek közösségi 

ellátása a Gondozási Központ (5830 Battonya, Hunyadi utca 65. szám)
emeleti irodáiba költözik. Kliens fogadási idő: 

hétfő: 8- 16 óra;       kedd: 8-12 óra       szerda: 8-16 óra
csütörtök: 8- 12 óra       péntek: 8-12 óra

telefonszám: 2023. január 31-ig 06 68 456 116

Intézményvezetés és ügyintézés (villany, gáz, víz mérőóra állások jelentése és 
egyéb ügyek) az Egészségközpont emeleti irodába költözik.
Ügyintézés: hétfőtől- csütörtökig 8-16 óra;   péntek: 8-12 óra

Óraállás bediktálások: hétfőtől- csütörtökig: 15-16 óra
Telefonszám: 06 68 456 190 

Költözésünk oka, REZSICSÖKKENTÉS! A megemelkedett energia árak miatt az intéz-
mény épületei közül még csak a Hunyadi utca 65 nem került felújításra. A korszerűtlen 
nyílászárók, épület belmagassága igen sok energiát elvisz. A munkafeltételek a kö-
vetkezőkben nem lesznek teljesen megfelelőek, de bízunk benne, hogy így át tudjuk 
vészelni a nehézségeket és tavaszra vissza tudunk költözni. Biztosan lesznek fennaka-
dások, félreértések, ezért kérem a lakosság megértését!

Az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet minden dolgozója nevében Áldott 
Békés, Szeretetteljes Karácsonyt és Egészségben gazdag Új Évet kívánok! 

Korobán Éva, intézményvezető
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2022 igen rendhagyó évnek tud-
ható, idén már több mint 40 eset-
ben voltunk riasztva. Nem csak 
Battonya működési területén, ha-
nem Békés megye több területén is 
dolgoztunk.

A riasztások többsége a nyári idő-
szakban volt jellemző ahol extrém kö-
rülmények között kellett dolgoznunk.

 Az idei évben egyik kollégánk sike-
res vizsgák után hivatásos tűzoltó lett.  
Az idei év hatalmas előrelépés volt szá-
munkra ugyanis eszközparkunkat is 
számottevően tudtuk fejleszteni. Nea 
pályázat keretein belül sikerült besze-
reznünk egy akkumulátoros feszítő-
vágó berendezést.

 Szintén NEA pályázat keretein belül 
sikerült beszereznünk akkumulátoros 
orr-fűrészt, gerinchordágyat valamint 

Történelmi pillanatnak lehettünk ta-
núi 2022. november 26-án, amikor a 
battonyai román ortodox egyházközség 
templomának 150 éves évfordulóját ün-
nepelte. Ez alkalomból misét celebrált 
és megszentelte az Úr asztalát Timotei, 
Arad megyei és Siluan, magyarországi 
ortodox román püspök. A templom vé-
dőszentjének, Szent György tiszteleté-
re bemutatott misén részt vettek:

Florin Vasiloni, gyulai főkonzul
Kreszta Traján, parlamenti szószóló
Kozma György, Magyarországi Románok 

Országos Önkormányzata
Boros Csaba, Battonya város polgármestere
a battonyai Román Nemzetiségi Önkor-

mányzat tagjai
a Magdu Lucian Román Általános Iskola 

és Óvoda képviselői
a Lucian Magdu Alapítvány képviselői

 Pelyváné Pilán Zsófia

a légzőkészülékeinkhez szükséges pa-
lack huzatokat és személy mentésére 
alkalmas mentő-kámzsát. Az OKF-
MTSZ pályázaton 2db Drager légzőké-

Battonyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

szüléket sikerült nyernünk. Jelenleg is 
elbírálás alatt van egy 4 millió forint 
összegű pályázat amin már gyermek-
mentő eszközöket szeretnénk majd vá-
sárolni valamint a következő kitűzött 
célunk a laktanyánk felújítása lesz az 
eszközbeszerzések mellett. 

A fűtésszezon beköszöntével na-
gyon fontos a szén-monoxid ér-
zékelő, valamint füstérzékelő be-
szerelése és a fűtő berendezések 
karbantartása. Kérjük, ezekhez 
kérje szakember segítségét

150 éves a battonyai román ortodox templom150 éves a battonyai román ortodox templom
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ménnyel köszöntöttük az édesanyákat. 
- A nyár első hónapja a gyerekek ünnep-

lésével kezdődött. A gyerekház udvarán 
vidám zeneszóval, lufifújással, arcfes-
téssel, csillámtetoválással, játékokkal és 
minilángossal ünnepeltük a Gyereknapot.  
A hónap közepén ellátogattunk a Fodor 
Manó Helytörténeti Gyűjteménybe, ahol 
megtekinthettük városunk régi emlékei-
hez kötődő állandó és időszakos kiállítást.  
A Gyerekházban évek óta Agyagozás 
tanfolyamot tartó Új Szilvia fazekas-
mester meghívására ellátogathattunk a 
Fazekasházba, ahol lehetőségünk nyílt a 
korongozás megismerésére, gyakorlására.

A nyár közepén, július végén Családi 
napot tarthattunk a Tájház csodálatos, 
árnyékos udvarán, melyre szép szám-
mal megjelentek családjaink, szülőkkel, 
nagyszülőkkel, testvérekkel. A délelőtt 
folyamán Új Szilvia fazekasmester lehe-
tőséget biztosított egy újabb korongo-
zásra.  A számtalan vidám program lezá-
rásaként pedig együtt elfogyasztottuk a 
bográcsban főtt paprikáskrumplit.

- Augusztusban kétszer is lehetősé-
günk nyílt ingyenes strandolásra, a helyi 
stranfürdőn, ahol a gyerekek vizes élmé-
nyekkel gazdagodhattak.

- Szeptemberben elindult a Babamasz-
százs tanfolyamunk második turnusa (5 
alkalom).

Folytatás a következő oldalon

A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ 2022-ES ÉVE
Ez az év reményekkel telve indulha-

tott a Gyerekházban is, az elmúlt évek 
Covidos időszakát követően. Rendsze-
res heti programjaink – Ringató kö-
rünk, mesélés-bábozás, kreatívkodás, 
mozgásfejlesztés – övezte a minden-
napjainkat.

Rendszeres havi programjainkat, 
mint Szülinapok, Agyagozás (Új Szilvia - 
fazekasmester), Életvezetési tanácsadás 
(Buzitai István – Családsegítő munkatár-
sa), Főzőtanfolyam – Recept – Klub, Me-
ridián torna (Oláh Andrea – természet-
gyógyász), Átmozgató torna, havonta 
sikeresen megrendeztük.

Mindennap ingyenes tízóraival, mo-
sási és fürdési lehetőséggel, internetes 
hozzáféréssel várjuk családjainkat. A 
Gyerekház minden szolgáltatása ingye-
nes, melyeket 8-14 óráig vehetnek igény-
be családjaink.

 A délutánjaink sem telnek tétlenül. 
Gyerekházunk kapcsolattartási helyszín-
ként is működik délutánonként, ahol a 
nevelőszülőknél élő gyermekeket láto-
gathatják vér szerinti szüleik Gyámható-
sági határozat alapján. 

Mindennapi feladataink közé tartozik 
a Gyerekház tisztántartása, fertőtleníté-
se, a Dokumentációs Rendszer vezetése, 
KENYSZI rendszerbe való jelentés. To-
vábbi feladataink új családok bevonása, 
toborzás, családlátogatás, az online kon-
ferenciákon és jelzőrendszeri tagként 
a Gyermekjóléti megbeszéléseken való 
részvétel, havi és heti teameken való 
részvétel, heti étrend összeállítása, on-
line, telefonos és személyes kapcsolat-
tartás az intézményvezetővel, szakmai 
partnereinkkel és mentorunkkal, a prog-
ramok megszervezése, lebonyolításának 
előkészítése, a Gyerekház dekorálása, va-
lamint az udvar, virágoskert és vetemé-
nyes rendben tartása. 

-Már januárban 
nagy izgalom-
mal készültünk 
a Gyerekház 12. 
születésnapjára, 
melyet születés-
napos gyereke-
ink megünneplé-
sével kötöttünk 
össze. Természe-
tesen betartva a 
járványügyi szabályokat, szűk családias 
körben ünnepeltünk.

- Februárban maskarába öltözve, a kö-
zösen készített maszkokban űztük el a 
telet. A vidám hangulatú mulatságra far-
sangi fánkkal készültünk a családoknak.

- A március is mozgalmas volt, hiszen 
a Nőnapi köszöntés mellett, Nemzeti 
ünnepünkre is készültünk a családok-
kal. Virágkokárdát vittünk a Petőfi szo-
borhoz, melyet a gyerekek festettek.  
Ebben a hónapban szerveztük meg az 
Egészségnapot is, ahol fontos informá-
ciókat kaphattunk a megfelelő higiénia 
fontosságáról. A gyerekek számára is in-
teraktívan, izgalmasan és játékosan mu-
tatta be a fogmosást az egyik anyuka, aki 
eddig az egészségügyben dolgozott.

- Áprilisban sem unatkoztak a hozzánk 
járó családok. Az óvodai beiratkozás 
előtt, áprilisban meglátogattuk a város 
valamennyi óvodáját (Zöld, Rózsa, Szerb, 
Román), hogy a családok betekintést 
nyerhessenek az intézmények munká-
jába, hangulatába és felelősen dönthes-
senek gyermekük óvodai elhelyezéséről.  
Hagyományőrző ”Húsvétolásunk” alkal-
mával a nagyobb testvérek is eljöttek 
ünnepelni. A szimbolikus vizes locsolko-
dásban a nagyobb fiúk is szívesen részt 
vettek, majd elfogyasztottuk az együtt 
sütött ünnepi süteményeket.

Még ugyanebben a hónapban újra-
indult ingyenes Babamasszázs tanfo-
lyamunk első turnusa (5 alkalom), ahol 
szakképzett babamasszőr (Tapasztóné 
Stefanidesz Andrea) irányításával sajá-
títhatták el az anyukák a babamasszázs 
technikáit.

- A május hónap az anyák köszöntésé-
vel kezdődött. A gyerekek sajátkészítésű 
ajándékával, verssel, énekszóval, süte-
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kedves mesével, kerekítő-mondókázás-
sal, számtalan mesekönyvvel és ajándék-
csomagokkal lepték meg a családokat. 

- Már rendhagyóvá vált, hogy a nov-
ember nálunk a Gyerekházban a nem-
zetiségek bemutatkozásának hónapja.  
Minden héten egy-egy nemzetiséget 
(szerb, román, magyar) ismerhettünk 
meg közelebbről, gasztronómiáját, nyel-
vét, népviseletét, zenéjét, táncát… A meg-
valósításban aktívan közreműködtek az 
óvodák nagycsoportosai és munkatársai, 
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A hónap utolsó napján örömzenélés-
sel köszöntöttük a Zene világnapját, ahol 
helyi zenészek (Lovász Mihály - gitár, 
Mándity Sztánkó - furulya) muzsikáltak 
hangszereiken, majd közösen énekel-
tünk-zenéltünk.

- Októberben rendhagyó babaolva-
só foglalkozás tartott a Gyerekházban a 
”Könyvtárkommandó”. A helyi könyvtár 
munkatársai (Balázsné Szabó Erzsébet, 
Hoffmann-né Szabó Mónika, Raffai Dorka) 

melyet ezúton is köszönünk. Hagyomá-
nyos ételeik elkészítésében is részt vet-
tek a pedagógusok, szülők, dadusok. A jó 
hangulatban zajló délelőttökön közösen 
fogyaszthattuk el ezeket a különleges, a 
nemzetiségekre jellemző ételeket.

- A decembert nálunk is körbeöleli a 
közelgő karácsony hangulata. Adventi 
koszorúkészítés, gyertyagyújtás, Télapó-
várás, mézeskalácssütés, fenyődíszítés 
színesíti mindennapjainkat.

A Gyerekház munkatársai és a csa-
ládok nevében kívánunk békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag új esztendőt mindenkinek!

A Gyerekház munkatársai: 
Robotka Jánosné Ildikó, Varga Szilvia Felícia

Elérhetőségeink: Címünk: 5830 Battonya, 
Hősök tere 8.;  Tel.: 0670/316-90-02

Facebook oldalunk:
Biztos Kezdet Gyerekház Battonya

Sportegyesületünk kiemelkedő si-
kerekkel zárja az idei évet.

Az év elején jól szerepeltek verseny-
zőink a Taekwon-do Országos Bajnok-
ságon, majd a Kick-box Diákolimpián. 
Sportegyesületünk 20 éves fennállásának 
ünneplése a Barátság Kupán kezdődött. 
A battonyai sportcsarnokban megrende-
zett verseny nagyon jó hangulatban telt 
és a visszajelzések alapján is sikeresnek 
mondható. A budapesti Kick-box Világku-
pán nagyon jól szerepelt Tóth Lajos és Me-
zei Nikolett. Később az országos bajnoksá-
got is megnyerték, így válogatott tagságot 
szereztek. Lali az olaszországi Jesoloba 
mérettette meg magát, az utánpótlás vi-
lágbajnokságon, ahol újoncként nagyon 
jó teljesítményt nyújtott. Niki a horvátor-
szági Taekwon-do Európabajnokság után 
a Törökországban megrendezett Felnőtt 
Kick-Box Európabajnokságon is győze-
delmeskedett. 

Az egyesület, szokásaihoz hűen, idén 
is megrendezte Taekwon-do bálját, 
amely a 20 éves jubileumra való te-
kintettel nagyon különlegesre sikere-
dett. Kitettek magukért a támogatók 
is, akiknek ezúton is köszönjük, hogy 
egyesületünk mellé álltak. Jó hír, hogy 
sok kezdő érkezett a klubba, akik már 
sikeresen le is vizsgáztak fehér övre. 

A következő évben terveink szerint 
három tanítványunk vizsgázik I. Dan 

Ismét sikeres évet zárt 
a Barátság S.E.

fekete övre. Jövőre sűrű program vár 
bennünket a nemzetközi versenye-
ken is. Taekwon-do EB Romániában, 
Taekwon-do VB Finnországban, Kick-
boksz utánpótlás EB Törökországban 
és Felnőtt Kick-box VB Portugáliában. 
Bízunk benne, hogy egyre több ver-

senyzőnknek sikerül bekerülni a válo-
gatottba és világversenyeken megmu-
tatni tudásukat. 

Köszönjük az egész éves támogatást 
és biztatást mindenkinek.

Rádai Imre, IV. Dan
Barátság S.E. edzője
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SZÜLETÉSEK: 

ANYAKÖNYVI HÍREK

2021. december
Bagi András és Medgyes Gabriella kisfia: András Benjámin
Gyurmán József Ferenc és Rácz Ilona kislánya: Violetta Vivien

2022. január
Veliciu Florin és Mihalycsek Bianka Irina kislánya:
    Antónia Maria
Prepelicza Ferenc József és Balog Marianna Stefánia kisfia:
    Máté Ferenc

2022. február
Balogh Béla és Nagy Adél kisfia: Levente
Simon Sándor Norbert és Varga Lilla kislánya: Hanga
Rácz Márió Kevin és Seres Dominika Ivett kisfia: Márió Kevin
Seres Norbert és Bíró Zsuzsanna kisfia: Botond
Faragó Dániel és Stoian Slavita kislánya: Éva Mária

2022. március
Fekete Alex és Szabó Viktória kisfia: Alex

2022. április
Nyiri Péter és Oláh Andrea kislánya: Luca
Hőhn László és Bozó Anikó Szidónia kisfia: Dávid József

2022. május
Vereczkei Gábor és Szpluvák Mónika kislánya: Hanna Zorka

2022. január
Gazsi Pál és Marton Viktória 
Pántya Imre és Vidovenyecz Éva

2022. február
Setényi Mihály Balázs és Morár Nikolett

2022. április
Dus János és Sárközi Mária
Hegedűs Gábor és Lipták Julianna
Halik Gyula és Borovics Henrietta
Galambos Szabolcs és Georgievics Katalin

2022. május
Hoffmann Sándor és Horváth Renáta Ilona
Buzitai István és Megyesi Szimonetta Jennifer

2022. június 
Graur Gábor Csaba és Kukla Angéla 
Szretykó Zsolt és Árvai Zsuzsanna
Pusztai Gyula és Bajkán Erzsébet
Gyüre Bertold és Kojnok Szabina

2022. július
Fóris Erik és Tapasztó Teodóra
Marosi János és Halász Ildikó
Ács Sándor és Lázár Dárinka
Kőszegi Antal Gábor és Gyömbér Vivien
Tóth Pál Martin és Barsi Anita

2022. augusztus 
Nyári Attila István és Nagy Zsuzsanna
Gaspar Kalman és Polgár Mária

2022. szeptember
Kapcsos Norbert Sándor és Mizsur Anita Kinga
Lakita Tamás és Süketes Amanda Henrietta
Isztin Mihály és Horváth Irén

2022. október 
Számel Sándor és Horváth Alexandra Julianna
Hajdú Tamás és Raffai Erika
Farkas Roland és Balogh Eszter Erzsébet

2022. november
Szudoczki Lajos és Irhás Jennifer

Asztalos Márk és Lakatos Szimonetta kislánya: Liliána Mira
Idul Róbert és Süketes Zsanett kisfia: Róbert
Nemcsik János és Szilágyi Piroska kislánya: Anabella Izabella

2022. június
Árvai Zoltán és Horváth Anita kislánya: Anna

2022. július
Szabó Gergő és Kovács Zsanett kislánya: Zoé
Pulics Tibor és Kránsecz Julianna kislánya: Noémi Debóra

2022. augusztus
Janovics Dezső és Horgos Mónika kislánya: Leonetta Lena
Jenovácz Péter és Fábián Zsanett kislánya: Letícia
Hoffmann Sándor és Horváth Renáta kislánya: Norina
Ragoncsa Richárd és Orsós Ágnes kisfia: Szabolcs

2022. november
Hábencius Zsolt és Mohácsi Cintia Vivien kislánya:
    Rebeka Melánia
Varga Zoltán és Galgóczi Gabriella kislánya: Fruzsina
Gyüre Bertold és Kojnok Szabina kislánya: Csenge Szabina
Számel Sándor és Horváth Alexandra kislányai: Alexandra 
   és Bettina

Házasságot kötöttek:
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BATTONYAI ÚJSÁG

2021. december
Bakó Mihályné Szakál Erzsébet (1938)
Birtyik Mihály (1939)
Berényi László Zoltán (1967)
Tonka Pálné Varga Ilona (1932)
Puskás Zoltánné Bajusz Mária
    Magdolna (1936)
Oszlár Péter Lászlóné Nagy Aranka
    Rozália (1943)
Szeles Béla (1962)
Muntyán Gyula Gézáné Zsilkó Mária
    Magdolna (1948)
Grád Rudolf (1941)
Kovács Istvánné Janics Erzsébet (1954)
Dús Mihályné Loneán Jelena (1935)
Schmidt László (1983)

2022. január
Tóth Pál (1943)
Gutta Istvánné Niedermayer Erzsébet
    (1949)
Nima Mihály (1942)
Bicski György (1962)
Szöllősi József (1959)
Kovács Pál (1957)
Varga Attiláné Fehér Mária (1969)
Ferenczi Imre (1933)
Hoffmann Istvánné Angyal Rozália (1945)

2022. február
Roczkó Ivánné Höhn Katalin Erzsébet
    (1957)
Roczkó Novákné Peics Ilona (1935)
Hallai Róbert (1972)
Szűcs Imre Andrásné Csoma Irma (1942)
Tóth Mihály (1943)
Farkas Markó (2022)

2022. március
Báló Imre (1969)
Vas István (1960)
Mák János István (1934)
Erdélyi Ferencné Kovács Rozália (1938)
Kardos Pálné Tűhegyi Julianna (1939)
Berki László (1943)
Habalik Szilárdné Ludaity Perszida (1933)
Hőhn József Ferenc (1954)
Fortuna János László (1943)

2022. április
Handra Elisabeta Oltean Elisabeta (1927)
Venczel József (1953)
Sélley Istvánné Husenicza Margit (1926)
Alexa Józsefné Zsótér Matild Ilona (1955)
Kovács Gábor István (1950)
Rostás Magdolna (1965) 
Micalacean Iosif (1952)
Berecz Ferencné Molnár Erzsébet (1939)
Ujj Jánosné Vadász Mária (1938)

2022. május
Halász Istvánné Szél Piroska (1929)
Szomorú László (1947)
Erdmann László (1951)
Cs. Veres József (1954)
Sztanojev Sándor (1953)
Kocsis Lászlóné Szalai Terézia Erzsébet
    (1939)
Erdelyán Sarolta (1945) 
Crisan Leonora Dobos Leonora (1963)
Balázs Tiborné Myszoglád Ilona (1940) 

2022. június
Zsurzs Pál Miklós (1963)
Fejes József (1960)
Gug Bálint (1953)
Podina Ivánné Szimán Mária (1952)
Árgyelán Tivadarné Szubin Mária (1939)
Török Károly Istvánné Völgyesi Gizella
    (1940)
Tuczakov Szvetozárné Roczkó
    Vidoszáva (1926)
Dr. Bálint-Rimay István Kálmán (1957)
Dániel Sándor (1965)
Köböl Istvánné Kardos Erzsébet (1941) 

2022. július
Dancsó János (1952)
Roczkovné Kotroczó Ágnes (1971)
Kiss Mátyásné Katona Julianna (1940)
Feczkó István (1951)
Balla János (1929)
Molnár Józsefné Drágos Perszida Lela
    (1941)
Szegvári János (1957)
Szabó Pálné Pusztai Rozália (1958)
Varga János Balázs (1941)
Hőhn Ferenc (1958)
Janovics Sándor Józsefné Majoros Ilona
    (1930)

2022. augusztus
Imre Béláné Erdei Irén (1949)
Gábri József (1961)
Bánfi János (1938)
Kis László (1954)
Molnár Mihályné Fanaczán Éva Flóra
    (1937) 
Papp András (1936)
Mészáros József (1969)
Bartyik Zoltán Józsefné Kecskés
   Rozália Katalin (1950)
Fojta Kornél (1956)
Zsigovics Jánosné Alexa Margit Anna
    (1938)
Marosán Tivadarné Hajdara Erzsébet
    (1935)
Szatmari Iosif Andrei (1945)
Ludaity Olga (1959) 

2022. szeptember
Bíróné Szabó Mónika (1983)
Ujj János (1932)
Gál Mihály (1952)
Szabó Istvánné Bunda Mária (1940)
Höhn István (1964)
Szentesi Sándor Kálmánné Gombkötő
    Mária (1946)
Majer János (1950)
Berár Traján (1947)
Farkas Géza (1934)

2022. október
Tótka Sándorné Galgoczi Edit Katalin
    (1956)
Gémes János Mihályné Kátai Mária
    (1951) 
Uj Jánosné Viczián Julianna (1942)
Gazsi László (1953)
Csécsei Péterné Csincsig Ilona Mária
    (1943)
Gazsi Mátyás József (1951)
Hinfner Anna Mária (1945)
Németh Jánosné Makádi Ilona (1933)
Szalai Józsefné Nagy Ágnes (1934)
Fülöp Anna Vas Anna (1942)

2022. november
Medve Ferencné Kovács Mária (1952)
Gaudi Mihály (1955)
Kovács János (1939)
Boros Mihályné Sévity Veronika (1955)
Hőniges Oszkár Herbert (1927)
Kiss István (1950)
Mihucz Györgyné Szelezsán Mária (1958)
Bencze Tibor (1955)
Ferencz András (1964)
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Keressen minket online is!

A Battonyai Testgyakorlók Köre sportegyesületben jelenleg közel 
100 fő sportol. Ebből utánpótláskorú játékosaink létszáma 80 fő, 
ami a környező települések gyereklétszámaihoz viszonyítva nagyon 
jónak mondható.

Utánpótláskorú csapatainkat az eddigi 6 korosztály helyett ettől az 
évtől kezdve, legnagyobb örömünkre 7 korosztályban tudjuk verse-
nyeztetni. Ebből is látszik, hogy évről-évre egyre több gyermek kezd 
el nálunk sportolni.

U7-es korcsoport tagjai, Kovács Zoltán vezetésével heti 2 fogla-
kozáson vesznek részt. A foglalkozásokat színesebbé teszi az Oros-
házán 3 hetente megrendezésre kerülő úgynevezett „fesztiválokon” 
való részvétel. Örömteli, hogy ebben a korcsoportban 3 kisleány is 
állandó résztvevője a foglalkozásoknak.    

U9-es csapatunk Podina László irányításával szintén heti 2 alka-
lommal készül az Orosházán megtartandó tornákra. 

U11-es csapatunk Kovács Krisztián felkészítésével végzi a mun-
kát. Ez a korosztály is Orosházára jár tornákra. Az U9-es és U11-es 
csapataink nagyon jól szerepelnek a tornákon, minden alkalommal 
a győzelmek vannak nagyobb számban.

U13-as korosztály Kőszegi Antal irányításával már bajnoki rend-
szerben játszik a környező települések csapataival. Itt is a sikerek 
vannak többségben.

U16-os együttes Lukács István felkészítésével egy 9 csapatos baj-
nokságban szerepel, ahol féltávnál az 5. helyen állnak. Ez az ered-
mény jónak mondható, hiszen ennek a korosztálynak ez az első baj-
noki szezonja.

U17-es gárda Lukács István vezetésével egy 8 csapatos bajnok-
ságban jelenleg a 3. helyen áll, ami szép eredmény. Ettől a korosz-
tálytól a szezon végén is elvárható a dobogós helyezés.

U19-es legénység Mákos Árpád felkészítésével nagyon szép sike-
reket ért el, aminek következtében félévkor a dobogón fognak telelni.

Összességében elmondható, hogy egyik korosztályban sincs lét-
szám probléma, edzőink szépen dolgoznak, a gyerekek befogadóak. 
Minden egyes korcsoport szépen szerepel.

Felnőtt csapatunk Kovács Zoltán játékos-edző irányításával fe-
lemás őszt tudhat maga mögött. A bajnokság eleje sajnos nem úgy 
sikerült, ahogy szerettük volna, a vége felé viszont már nagyon jó 
eredményeket produkált a csapat, így az őszi szezonban a tabella 
első felében végeztünk. Az edzők és csapataik helyzetét nagyban ne-
hezíti, hogy ezeket a jó eredményeket, Battonyától távol, idegenben 
kell elérniük, ugyanis a Városi Sporttelepen egy nagy volumenű be-
ruházás zajlik: 
- a főpálya teljes talajcseréje
- a Városi Sportcsarnok játékterének felújítása 
- a hátsó kisméretű, bitumenes pálya felújítása
- a tartalék pálya körüli salakos futópálya felújítása
- a sporttelepen található büfé épületének felújítása

Az utazások során minden utánpótláskorú játékos, minden kor-
osztályban szendvicset és ásványvizet kap egyesületünktől. Után-
pótláskorú együtteseink tagjai, mint minden évben most is kapnak 
egy mikuláscsomagot egyesületünk elnökségétől, így is megköszön-
ve féléves munkájukat. 

Ezúton szeretnénk mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepe-
ket és Boldog Új Évet kívánni!!! 

BTK elnöksége

Battonyai TK II. félév


