
Batakių Šv.Onos atlaidai ir Kraštiečių šventė „Ona ir vėl kviečia į Batakius“ 

Tauragės rajone, Batakių miestelyje, kasmet vyksta Šv. Onos atlaidai ir kraštiečių šventė. Į ją 
kasmet susirenka daugybė žmonių ne tik iš mūsų miestelio, bet ir iš tolimesnių kampelių. Ši 
kasmetinė miestelio šventė kiekvienam esamam ir buvusiam batakiškiui yra labai svarbi ir brangi, 
sukelianti ne vieną gražų prisiminimą ir puikių įspūdžių. 

2022m. liepos 23 dieną, nuo ryto rinkosi žvejai su meškerėmis rankose. Batakių tvenkinyje vyko
plūdinės žūklės varžytuvės „Sugauk Onai žuvį“. Beveik tuo pačiu metu, į miestelį būrėsi gausybė 
dviratininkų. Prasidėjo dviračių žygis po Batakių apylinkes. Buvo nuvažiuota ne viena dešimtis 
kilometrų. Batakių vasaros estradoje vyko įvairūs žaidimai jaunimui. Nuo „jenga“ kaladėlių statymo 
iki aulinių batų mėtymo. Veiksmo buvo daug, dalyvių juokas girdėjosi visame miestelyje.

Vėliau, visi dalyviai buvo apdovanoti prizais ir diplomais, bei vaišinosi skania, bendruomenės 
„Aukaja“ moterų išvirta, burokėlių sriuba ir kitomis vaišėmis. Jau tokio skanumo... 

Na o vakare vėl visi susirinko į šventę miestelio vasaros estradoje. Išgirdome garbingų 
svečių ,atvykusių iš Tauragės rajono savivaldybės, sveikinimus ir linkėjimus. Vakarop laukė 
didžiosios linksmybės. Šokom, lingavom, dainavom... Visiems kojos pačios kilnojosi. Visų 
muzikantų ir dainininkų pasirodymai buvo tiesiog nuostabūs.

Kitą dieną, sekmadienį, prasidėjo Šv. Onos tituliniai atlaidai Šv. Onos bažnyčioje. Po Šv. Mišių 
visi rinkomės į Batakių kultūros namus pasiklausyti Batakių bendruomenės ir svečių sveikinimų. 
Vyko gražus koncertas. Koncerto metu visoms Onutėms buvo įteikta gėlių nuo miestelio 
bendruomenės ir skirti sveikinimo žodžiai nuo Batakių seniūnijos . Visą šventinę dieną vyko 
paveikslų paroda „Sustok akimirkai“. Buvo galima įsigyti bendruomenės dailininkės meno kūrinių. 
Taip pat lankytojams buvo atvertos atnaujinto muziejaus durys, grožėjomės ir džiaugėmės 
eksponatais. Miestelio centrinėje aikštėje vyko amatininkų mugė. Netoliese „siautė“ būriai vaikų su 
animatoriais, čiuožinėjo ir šokinėjo ant batutų bei „maudėsi“ putose. Išsidūko iki soties. 

Šventė praėjo puikiai kaip ir kasmet. Visus suvienijančioje šventėje linksmintasi, bendrauta, 
aptariami nuveikti darbai ir kuriami ateities planai.

Didelis ačiū visiems rėmėjams ir visiems kurie prisidėjo, kad šventė būtų darni ir įsimintina. 
Šventės organizatoriai: Batakių miestelio bendruomenė, Batakių kultūros namai, Batakių miestelio 
biblioteka. 

Batakių skyriuje vyksta ir daugiau tradicinių renginių: Užgavėnės, Vaikų gynimo diena, 
Moliūgų šventė. Minimos Valstybinės šventės, atmintinos datos.  
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