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„Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet – e házba,
Boldogságot hazánkba”

Tisztelettel köszöntök minden kedves 
battonyai polgárt újságunk 2014 évi 
első számában.

Szeretnék néhány szót szólni ar-
ról, hogy a városunk, mint ahogy 
az elmúlt 3 évben, úgy ez utóbbiban 
is teljesen adósságmentesen, hiány 
nélkül zár. Mindez jelentős mérték-
ben Simonka György képviselő úr 
támogatásának köszönhető.

Külön köszönetet mondunk azért, 
hogy az első lépésben megítélt 49 
millió forintos ÖNHIKI pályázatot 
később a képviselő úr személyes 
közbenjárására újabb 29, 6 millióval 
kiegészítették. Tehát a közel 79 mil-
liós támogatással a város gyakorla-
tilag egyenesbe került.

Jónak tartom azt is körzetünk 
képviselőjétől, hogy a kistérséget to-
vábbi három részegységre bontotta. 
Összesen mintegy 3 milliárd forin-
tos uniós támogatás várható leghát-
rányosabb helyzetű kistérségünk-
nek, a 17 településnek. (Mezőhegyes 
már nem tartozik ide.) A három 
részegység: egy Medgyesegyháza 
környéki, egy Mezőkovácsháza 
környéki, illetve egy Battonya kör-
nyéki „mikrotérség” a kistérségen 
belül. 

A pénzt a konkrét mikrotérsé-
geknek kell maguk között szétosz-
tani, ez jóval egyszerűbb így, mint-
ha 17 község polgármesterének 

kellene egyeztetni a várhatóan 3,5 
milliárd forint körüli támogatás 
felett. Battonya mikrotérségéhez 
Magyardombegyház, Kisdombegyház, 
és Dombiratos tartozik. Mintegy 400 
milliós támogatás várható e szű-
kebb régiónak, amiből jelentős rész 
jut Battonyának. (Terveink szerint 
a művelődési ház, könyvtár és pol-
gármesteri hivatal felújítását szeret-
nénk elvégezni.)

Példaértékű, hogy városunk kép-
viselő-testülete szervesen együtt-
működik az országgyűlési kép-
viselővel! Bízom abban, hogy ez 
az együttműködés a jövőben is 

folytatódik. Politikától függetle-
nül, nekünk a lakosság érdekében 
kell tevékenykednünk. Ha ennek 
szellemében tesszük a dolgunkat 
a jövőben, akkor akár munkahely-
teremtés szempontjából, akár más 
szempontból Battonya elindulhat 
a fejlődés útján. Ezen kívül tovább-
ra is maximálisan odafigyelünk 
az uniós pályázatok által nyújtott 
lehetőségekre, amelyekhez a szük-
séges önerő a költségvetésünkből 
biztosított.
Battonya, 2014. január

Dr. Karsai József, polgármester

Az 1900-as évek elején gazdag kulturális és közösségi élet folyt a településen. 
A Száraz-ér befagyott jegén a Korcsolyaegylet tagjai zenészek társaságában.

Makó és Csanád vármegye régi ké-
peslapokon című kiadvány a történel-
mi Csanád vármegye (ma Csongrád és 
Békés megyék egy-egy része) telepü-
léseinek múltját tárja fel vizuális mó-
don. Természetesen Battonya városa 

is bemutatásra került 29 képeslap ere-
jéig! A képeslapok pillanatfelvételek 
a múltból. Egy téli eseményt ábrázoló 
képeslapot mutatunk be, a könyvtár-
ban korlátozott számban még kapható 
könyvből:

újság
BattonyaiBattonyai

Battonya Város Önkormányzatának településpolitikai tájékoztatója

Újévi köszöntő
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Battonya életében soha nem látott 
pénzügyi egyensúly uralkodik, nyi-
latkozta Karsai József polgármester 
lapunknak.

2013 végén ugyanis 2 ütemben ka-
pott a település ÖNHIKI támoga-
tást, ennek köszönhetően megszűnt 
a költségvetési hiány a városban.

- Rengeteg kifizetetlen számlánk 
volt, mivel az előző településvezetés 
olyan fűtéskorszerűsítést hajtott vég-
re a gimnáziumnál, ami nemhogy 
költséget takarított volna meg ne-
künk, hanem évente plusz egymillió 
forintos kiadást jelent a gázszámlán 
felül az önkormányzat számára. Az 
újabb ÖHIKI támogatás, égből poty-
tyant karácsonyi ajándékként érke-
zett. Simonka képviselő úr volt az, aki 
addig lobbizott az érdekünkben, amíg 
meg nem kaptuk ezt a mintegy 79 mil-
liós összeget. Most először, úgy tud-
juk kezdeni az évet, hogy a képviselő 

testületi ülésen azt tudom mondani, 
nincs tartozásunk, koncentrálhatunk 
a jövőre, a fejlesztésekre – tette hozzá 
a településvezető

Battonya az első ütemben több mint 
49 millió forinthoz, majd a 2. ütem-

Pluszforrás 
Battonyának

ben közel 30 millió forinthoz jutott. A 
polgármester elmondta, számos olyan 
terv van, amin Simonka Györggyel 
gondolkoznak, és amire így végre le-
hetősége lesz a településnek. 

Kiss Réka

Bemutatókkal, 
színpadi műsor-
ral, játszóház-
zal és a háziasz-
szonyok számá-
ra salátakészítő 
versennyel szí-
nezett Önkéntes 

Közösségi Napot rendez a Dél-Békés 
Mentőcsoport Battonyán január 25-
én. A több órás rendezvénynek az ál-
talános iskola tornaterme ad helyet 
szombaton 15 órától. 

A tavaly ősszel indult önkéntes 
szervezet országosan is kiemelkedő 
létszámmal jött létre, hiszen mind-
járt az alakuláskor 92-en tettek esküt 
és vágtak neki a nemzeti minősítő 
gyakorlatnak. Most azonban további 
önkéntesek csatlakozására számíta-
nak az alapítók. – A mentőcsoport fel-
adatának tartja, hogy elsősorban Dél-
Békés 27 településen tudjon segíteni 
természeti katasztrófahelyzetekben, 
esetleg más veszélyhelyzetekben. 
Jelenleg 100 fővel működik a mentő-
csoport, ugyanakkor azt is tudjuk, 
ha például jégeső sújtja a térséget, az 

Önkéntes kÖzÖsségi naP
nem koncentrálódik csupán egy tele-
pülésre, egyszerre több helyen lenne 
szükség a hozzáértő segítségnyújtás-
ra. Éppen ezért szeretnénk felállítani 
önkéntes települési polgári védelmi 
szervezeteket helyi önkéntesekből, 
akik képzés és a szükséges gyakorlat 
megszerzése után a hivatásos szervek 
kiérkezéséig, ill. azokat segítve be-
avatkozhatnak ilyen helyzetekben. A 
szombati rendezvényre jelentkezési 
lapokkal érkezünk, keressen minket 
mindenki, aki úgy érzi, szívesen se-
gítene a településének – mondta la-
punknak Béni Attila, a mentőcsoport 
parancsnoka. 

Az Önkéntes Közösségi Nap prog-
ramjával jóformán az egész térséget 
bejárja a mentőcsoport, Battonya a 
második helyszíne a rendezvénynek. 
Az iskola tornatermét január 25-én 
15 órakor nyitják meg a nagyközön-
ség előtt. Az érkezőket 15 órakor dr. 
Karsai József polgármester köszönti, 
aki maga is támogatja a kezdemé-
nyezést. Majd interaktív önvédelmi 
bemutatóra kerül sor, ahol egy-két 
hasznos fogást az érdeklődők is elsa-

játíthatnak. Növényi Norbert olimpi-
ai bajnok, a mentőcsoport tagja arról 
tart előadást, veszélyhelyzetben ho-
gyan lehet elkerülni, hogy pánikba 
essünk. A gyerekeket játszóházba 
várják a mentőcsoport tagjai, a saláta-
készítő versenyre pedig 16 órától ne-
vezhetnek az érdeklődők, a szervezők 
által biztosított alapanyagok mellett 
érdemes lesz saját, speciális ízesítőket 
vinni, hiszen a legjobbak ajándékcso-
magokat nyernek. A mentőcsoport 
tagjai mutatnak néhány életmentő el-
sősegélynyújtó fogást is, amit a hely-
színen lehet gyakorolni.

A Dél-Békés Mentőcsoport mun-
kájáról Béni Attila parancsnok tart 
előadást. Végül a mezőkovácsházi 
Duma’Színház és egy Salsa-klub 
szórakoztatja a jelenlévőket, miköz-
ben Ambrus György olimpiai bajnok 
mesterszakács – és a mentőcsoport 
tagjai – helyben készült finomságokat 
kínál a résztvevőknek. A rendezvény 
19 óráig tart, a részvétel ingyenes, az 
önkéntességre való jelentkezés nem 
kötelező, de lehetséges. 

KA
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Mit tart Polgármester Úr a legutób-
bi polgármesteri ciklus leghasznosabb 
eredményének? Mi volt az a probléma, 
amelynek megoldása leginkább örven-
detes volt?

Ha Battonya földút – kövesút 
arányára tekintünk: évekkel ez-
előtt csak 49 % volt a kövesút. Első 
ütemben a világosi hegyekből hor-
dott kövekből, a Dr. Kuli András 
(Ságvári), a Puskin, Damjanich és 
József Attila utcákat csináltuk meg, 
tehát a hosszú 2, 5 km-es utcákat. 
Ezzel elértük, hogy ezekben az ut-
cákban ne akadjon el a mentő illetve 
a tűzoltókocsi. Az útépítés később 
még több ütemben folytatódott, és 
folytatódni is fog.

(Az útkérdés fontosságára való 
tekintettel majd részletesen beszá-
molunk még róla a lap következő 
számaiban. Szerk.)

Battonya híres jó minőségű földjei-
ről. A lakosság mekkora részét érinti 
mindez, mennyien tudnak megélni a 
földből?

Rengeteg családnak biztosítja meg-
élhetését a földhasználat. A terület-
alapú támogatás 70.000 Ft, a gázolaj 
támogatás 9.000 Ft hektáronként. 
Ez két ütemben, ősszel és tavasszal 
jár. 800 regisztrált őstermelőnk van, 
ebből közel 600 az, aki önállóan is 
meg tud élni a földből. Az ügyinté-
zés biztosított, hiszen a falugazdász 
mellett dolgozik Angyalné Marika 
is, aki már minden gazdát ismer, 
minden iratot azonnal megtalál.

16 000 hektárunk van összesen. 
Tehát 79 ezer támogatáson túl, ha 
csak kb. 50.000 Ft a termésen való 
haszon, akkor is mintegy 130.000 Ft 
nyereség várható egy hektár föld-
ből. Ha valakinek 10 hektárja van, 
annak tiszta 100.000 Ft havi bevé-
tele van, tehát főállásszerűen meg 
tud élni belőle.

Mennyire jellemző ez az ominózus 10 
hektáros földbirtok nagyság?

Elmondható, hogy itt kezdődik a 
leggyakoribb battonyai földbirtok 
nagyság. Az apróbbakat nagyrészt 
már eladták a tulajdonosok. Je-
lenleg már áll a földpiac, hisz már 
senki sem akar megszabadulni a 
földjétől. Ha mégis, akkor azonnal 
elkel másfél- kétmillió forintért egy 
hektár, mert hosszú távon biztos 
megélhetést biztosít a föld.

A közmunkaprogram adta lehetősé-
geket is mindig igyekezett maximálisan 
kihasználni a város…

Igen, most is 240 közmunkás vesz 
részt ebben a téli tanfolyamos pe-
riódusban. Ez megélhetést biztosít 
április végéig. A kistérségben se-
hol sincs ekkora létszám! (Össze-
sen van 800 fő közmunkás az egész 
kistérségben e programban!) Ezen 
túl még mintegy száz fő egyéb köz-
munkás dolgozik a városban, illetve 
az intézményeknél. Nagyon fontos, 
és jó dolog, hogy télen is tudunk 
közmunkát biztosítani. Régóta han-
goztatom, hogy erre nagy szükség 
van, ugyanis nyáron az emberek 
nagyon jól el tudnak boldogulni a 
napszámban.

Milyen komolyabb munkálatok, fel-
újítások várhatóak idén?

Az LHH (Leghátrányosabb Hely-
zetű Kistérség) keretében kapott 
támogatásból három komolyabb 
felújítást tervezünk.

A könyvtár hőszigetelési gondjait 
mindenképpen meg kell oldanunk, 
nyílászárókat kell cserélni, hogy a 
fűtési költségünk csökkenjen. Ta-
valy télen fűtetlen volt a könyvtár, 
most szerencsére a tanfolyamok 
miatt fizetik a fűtést, így ez nem 
költség a városnak, de hosszútá-
von mégis csak a korszerűsítés kell, 
hogy legyen a megoldás.

Nagy előrelépés, hogy néhány 
éve végre megszereztük a kultúr-
ház tulajdonjogát. Csak nekünk 
nem volt saját művelődési házunk 

a térségben, és most nekünk lett 
a legnagyobb! Ez pályázati szem-
pontból is hasznos, hogy nem bé-
reljük, hanem tulajdonunk. Most 
már megkezdődhet egy nagyobb 
korszerűsítési folyamat.  Különösen 
fontossá válik ez az épület, hiszen 
még a zeneiskola is odaköltözött.

Városháza felújításában is elju-
tunk egy újabb periódushoz: egy 
régi épületet mindig felülről lefele 
érdemes felújítani. Ezt a városházát 
már kétszer is bevakolták, de hiá-
ba, ha a tetőt nem javították meg. 
Aláfolyt a víz, és lerúgta a vakola-
tot. Most már elkészült a tető: cse-
repezés és bádogozás, nem is akár-
miből, hanem ónból. Ez egy tartós 
tetőzet lesz fél évszázadig nem lesz 
gond vele. A szigetelést és vakolást 
tervezzünk most a következő lépés-
ben.

Milyen jövőképet lehetne a lakosság 
felé felvázolni?

A szennyvízberuházás lesz az a 
nagyszabású 3 milliárdos beruhá-
zás, amely a lakosságot közvetlenül 
is érinti. Nem egyszerűen csak a 
ház előtt megy el ingyenesen, ha-
nem szintén ingyenesen be lesz ve-
zetve minden udvarba a csatorna! 
Csupán a megmaradó pár métert 
és a rákötést kell önerőből fizetnie a 
tulajdonosnak, ami kb. 25 – 30 ezer 
Ft lesz. 

Erre szokták azt mondani, hogy ilyen 
a „mesében sincs”… Jól értem, hogy ez 
már nem csak egy terv, hanem eldöntött 
tény? 

Igen, ez már biztos így lesz. 
Sőt, azon leszünk, hogy lehetőleg 
battonyai emberek is foglalkoztatva 
legyenek kivitelezésnél. Egyébként 
nem csak csatornázásra kerül majd 
sor, hanem új szennyvíztisztító te-
lep is létesül.

Köszönöm szépen a tájékoztatást!

Dr. Schmidt Gábor

Beszélgetés dr. Karsai József polgármesterrel (I.)
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Az Alaptörvény (Alkotmány) szerint 
Magyarország gazdasága az értékteremtő 
munkára épül. A közmunka mennyiben 
tekinthető értékteremtőnek?

Amikor az emberek dolgoznak, ak-
kor mindig értéket teremtenek, még 
akkor is, ha ennek nincs szembetűnő 
látszatja a kívülálló felé. Pl. a tavalyi 
év télutója eléggé csapadékos volt, 
mintegy két hónapos munkafolyama-
tot jelentett a belvíz elhárítása, és az 
akkori közmunkások ebben jelentős 
szerepet játszottak. Ennek nyilván 
nincs nagy látszatja, de mégis értéket 
képvisel, hisz ellenkező esetben a bel-
víz okozott volna károkat.

Valóban, ez egy érdekes kivétel. Ugyan-
akkor mostanában mégis feltűnnek szem-
mel látható eredmények is.

Az önkormányzat nehéz anyagi 
helyzete miatt a városüzemeltetési 
munkáknál is kihasználtuk az érték-
teremtő közmunkaprogramban rejlő 
lehetőségeket. Ezeknek az a lényege, 
hogy nem csupán a munkabér bizto-
sított, hanem a munkához szükséges 
anyagköltség is. Itt van pl. a kátyúzás: 
az önkormányzat éveken keresztül 
küszködött a problémával, nem volt 
elég pénz a belterületi úthálózat rend-
berakására. A közelmúltban sikerült 
ezzel az új lehetőséggel részben or-
vosolni ezt a problémát, hiszen bizto-
sított volt a pénz az aszfaltra és a gé-
pekre egyaránt.

Idén mindezt a járdák vonatkozásá-
ban szeretnénk folytatni. Pl. a Fő utcai 
széles járdát teljes hosszában tervez-
zük felújítani.

Másik jelentős munka, amely mos-
tanában zajlott: a drótfonás és az osz-
lopkészítés. Ezek elsősorban a köz-
temető bekerítéséhez készültek. Az 
anyagi alapokat szintén a közmunka-
program biztosította.

Ezeket a gépsorokat a járdalap készí-
téshez is felhasználtuk. A belvíz okozta 
átereszek körüli árokpartrészeket kibe-
tonoztuk és járdalappal kiraktuk pél-
dául a Hermann Gmeiner – Somogyi, 
Klapka - Bajcsy u. sarkán. Ezen munká-
kat szeretnénk folytatni, mivel máshol 
is jelentkeznek hasonló problémák.

Közmunka bemutatóra gyártottunk 
díszkaput: ez Békéscsaba főterén ke-
rült felállításra. Itt a Mezőkovácsházai 
Járásnak külön standja volt, e kapu 
képezte a „bejáratát.” A battonyai 
standon különböző szerszámok, esz-
közök voltak kiállítva. 

Fahidat készítünk az Ady utcai 
átkelőhelyhez, ez hamarosan teljes 
egészben átadásra kerül. Az éjszakai 
átkelést már most napelemmel műkö-
dő világítás segíti.

Közbenső időben a város üzemelte-
tésében vesznek részt a közmunkások. 
Most is vannak, akik nem tanfolyam-
ra járnak, hanem dolgoznak, főleg a 
szakmunkások.

Sokat hallani a Médiában mostanság a tan-
folyamok értelmetlenségéről, igaz ez a dorgá-
lás főleg az alapkompetencia (írás-olvasás-
számolás) tanfolyamokra vonatkozik. Ezen 
túl milyen szakmákat lehet elsajátítani?

ECDL vizsgára felkészítő számító-
gépes ismeretek, illetve település-kar-
bantartó, kisgépkezelő és zöldségter-
mesztő tanfolyamok beindítására volt 
lehetőség. Akik ebben részt vesznek 
már régen voltak iskolások. Jó dolog 
az, hogy új ingert kapnak, kizökken-
nek a mindennapok egyhangúságá-
ból, vagy közmunkás létből. Élvezik 
azt, hogy megint iskolások lehetnek, 
figyelnek, jegyzetelnek. Az emberek 
közelebb kerülnek egymáshoz, illetve 
megismernek új dolgokat.

Lehet a jövőben további haszna ezen is-
meretek megszerzésének?

Vannak elképzelések arra nézve, hogy 
lesz rá lehetőség... majd meglátjuk mit 
hoz a jövő. De ha csak saját életükben 
alkalmazzák a tanultakat már az is ha-
szon. Mert a közvélekedéssel ellentétben 
az emberek már egyáltalán nem értenek 
automatikusan mindenhez. Nincs már 
generációk közti tudásátadás, elvesz-
tették érdeklődésüket a maguk dolgai 
iránt. A fiatalokat újra meg kell tanítani 
alapvető dolgokra, például a kertészke-
dés sem az ember veleszületett tudása.

Köszönjük szépen a tájékoztatást! 

Dr. Schmidt Gábor

Beszélgetés Marjai Jánossal a Városellátó Szervezet 
vezetőjével a közmunka programról

A Gondozási Központ az Egész-
ségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 
Hunyadi utca 85. szám alatti telep-
helyén működik.

Ebben a szervezeti egységbe tar-
toznak a következő szolgáltatások: 
szociális étkeztetés, házi segítség-
nyújtás, nappali ellátás idősek ré-
szére vagyis az idősek klubja  és a 
demens nappali ellátás.

A szociális étkeztetést igénybe ve-
hetik az idősek vagy  betegek, rászo-
rulók akik nem képesek vagy a csa-
ládjuk nem tud napi egyszeri meleg 
ételt biztosítani a számukra.

Az ételt el lehet fogyasztani a klub-

ban, az ellátott saját maga is bejöhet 
az ebédért és aki igényli, annak a sze-
mélynek a gondozó kiszállítja a laká-
sára.

Az ebédért fizetni kell, melynek az 
intézményi térítési díja 750 Ft./ adag 
. A fizetendő összeg függ az igénybe-
vevő jövedelmi helyzetétől. A jövede-
lem 30%-nál magasabb összeget nem 
kérhetünk. Az étkezést igény szerint 
szombat- vasárnap és ünnepnap is 
biztosítjuk.

A házi segítségnyújtást szintén 
idősek, betegek, rászorulók vehetik 
igénybe saját vagy hozzátartozójuk 
kérésére. Gondozunk és ápolunk e 

szolgáltatás keretében, nemcsak pa-
pírforma szerint történik az ellátás! 
Az ellátott otthonában a lakáson be-
lül a következő gondozási és ápolási 
feladatokat végezzük: mosás, vasalás, 
takarítás, tisztálkodásban segítés, a 
beteg etetése, sebek ellátása, kötözés, 
pelenkázás, beszélgetés. 

A lakáson kívüli tevékenységek: 
udvar- kert rendbetétele, fűnyírás, fa-
vágás, tüzelő bekészítése, kisebb ház-
körüli javítások, gyógyszerfelíratás, 
ügyintézés. Az ellátás teljesen ingye-
nes!

 Az új intézmény átadása 2010 szep-
temberében történt. Újonnan épített 

amit a gondozási központról tudni érdemes
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épületben kapott helyet az idősek 
klubja és az új szolgáltatási elemmel a 
demens klubbal bővített szolgáltatás. 
Az épület az idősek kényelmét szol-
gálja minden tekintetben. Az idősek 
klubjába minden idős lakos beiratkoz-
hat. A demens klubba jelentkezőnek 
orvosi igazolással kell rendelkeznia a 
betegségéről.

A klubban napi, heti, havi rendsze-
rességgel programokat szervezünk. 
Ilyenek pl. egészségügyi , mely kere-
tében vérnyomás, cukor, testsúly mé-
rés történik, masszázs,tájékoztató elő-
adások. Játékok folynak, társas játék, 
logikai, kártya, domino. Lehetőség 
van TV nézésre és pihenésre is. Aki 

odahaza nem tud megfürödni, annak 
biztosított a korszerű fürdőszobában 
a tisztálkodási lehetőség. A ruháit 
pedig kimossák és vasalva adják át a 
gondozónők. Minden egyházi és álla-
mi ünnepet megtartunk, valamint az 
ellátott név és szülinapját megünne-
peljük.

Aki a városban távol lakik, vagy 
nem tud közlekedni annak beszállítá-
sáról gondoskodunk.

Rendkívül jó a kapcsolat az idősek 
és a Biztos Kezdet Gyerekház között. 
Kölcsönös meghívást kapnak egymás-
tól a programjaikra. Közösen készíte-
nek süteményt, mesélnek, játszanak. 
Az idősek tapasztalataikkal segítik a 

fiatal anyákat „szeretgetik az Unoká-
kat” cserébe a csillogó szemű gyer-
mekmosolyt kapják.
A klub ellátása teljesen ingyenes! 

A feladatokat, a munkát minden 
területen szakképzett dolgozókkal 
látjuk el, akik sok éves szakmai ta-
pasztalattal rendelkeznek és szívvel- 
lélekkel végzik a munkájukat. Várjuk 
minden kedves battonyai lakost a szo-
ciális ellátásainkba!

Bővebb tájékoztatás a gondozási 
központ vezetőjénél, Kőrösiné Krébesz 
Ibolyánál a (68) 456-116, illetve nálunk 
a (68) 456-191 telefonszámon kérhető.

Korobán Éva

Battonya múltjának pontos feltér-
képezésére minden battonyai polgárra 
számítunk. Sőt, ezt a munkát egyesü-
leti formában kívánjuk ellátni, ezért 
hozzákezdtünk egy hagyományőrző, 
helytörténeti emlékeket kutató és fel-
dolgozó egyesület létrehozásához.

Hiszen ez sokoldalú, szerteágazó 
munkát jelent egyrészt, másrészt vi-
szont bővíti a forráshoz jutás lehetősé-
geit is, hiszen az intézményi pályáza-
tokon kívül megnyílnak a civil szféra 
pályázati lehetőségei is. Kiket várunk 
az egyesületbe? Mindenkit, akinek 
fontos Battonya értékeinek védelme, 
fejlesztése és bemutatása, történetének 
közkinccsé tétele. Azt gondoljuk, hogy 
a múlt erejében gyökerezik a jövőnk.  
Battonyán van a település nagyságá-
hoz mérve az országban a legtöbb köz-
téri szobor és emléktábla. Ezek mentén 
például kiváló és érdekes túra - utakat 
lehetne szervezni, ezzel vonzóvá tenni 
az idegenek számára is a várost. Egye-
di turisztikai látványosságot tudnánk 
ajánlani a hozzánk látogató embe-
reknek. Ezeknek az értékeknek min-
denképpen a város fejlődését szolgáló 
értékké kell válniuk. Ilyen és ehhez 
hasonló tevékenységeket szeretnénk 
megvalósítani az egyesületben. Né-
hányan már összejöttünk a célok kitű-
zésére, de a továbblépésre még ezután 
kerül sor. 2014 január 28-án 18 órakor 
várjuk az érdeklődőket a könyvtárba, 
Battonya, Fő u. 72/a.

Dr. Palkó Lajosné

Helytörténeti civil 
szervezet alakul

Tisztelt Olvasó!

Nagy örömünkre szolgál, hogy az 
ismét megjelenő Battonyai Újságban 
„is” bemutatkozhatunk.

Egyesületünknek - az Új Alapo-
kon Békés Megyéért Battonyáért 
Közhasznú Egyesület, mely 2011-
ben alakult - már úgy gondolom 
van némi ismertsége. Többek között 
a „battonyaiak –battonyaiaknak” ado-
mánygyűjtés - osztás szervezésünk 
kapcsán is, vagy említhetnénk 2012 
karácsonya után a „Mikulásgyártól” 
kapott 220 ajándékcsomag kiosztá-
sát 50 család gyermekei részére.
Tevékenységünk kiterjed még - a 
teljesség igénye nélkül:  

- a gazdasági fejlődés elősegítésére 
/fórumok, előadások megrende-
zése/

- kulturális, vallási, turisztikai fej-
lődésünk elősegítésére

- a nemzetiségek, nemzedékek kap-
csolatának elősegítésére, ápolására 

- a műemlék és környezetvédelemre

Egyik fő feladatunknak tekintjük, 
hogy szerény lehetőségeinkkel se-
gítsük a nehéz helyzetben, szerény 
jövedelemmel rendelkezők életkilá-
tásait. Sok jószándékú ember azért 
nem jut egyről a kettőre, mert nincs 
is rá lehetősége, illetve nem isme-
ri lehetőségeit. A fő hangsúly a le-
hetőségen van! Egyesületünk az 
Önök lehetőségeinek felkutatásával, 
szervezésével szeretne segíteni. A 
2013 novemberében tartott taggyű-
lésünkön körvonalazódott, hogy 
milyen termeltetői igények merül-

tek fel. Ilyen lehetőség pl. a Herbária 
Gyógynövénytermeltetővel, vala-
mint egyéb aprómag termeltető vál-
lalatokkal való együttműködés.

Egyesületünk felvállalja „a lehe-
tőség szervezését”. Már elkezdődött 
a munka, mintegy 200 emberrel is-
mertettük, mit lehetne tenni. Ezen 
alkalmakkor megállapítható, hogy 
pozitív volt az ötlet fogadtatása. 
Várjuk azok jelentkezését, akik:

- rendelkeznek minimum 400 m2

/felső határ nincs/ olyan kertterület-
tel, mely felszántott vagy felásott és 
alkalmas gyógynövény vagy vető-
magtermelésre

- vagy ugyan jelenleg a kert nem 
alkalmas ezek termesztésére, de ér-
dekli a lehetőség és szívesen meg-
hallgatja az idevonatkozó tájékozta-
tásokat szakmai előadásokat.

Az egyesület felméri és összegyűjti 
lakosság részéről a vállalkozó szán-
dékot. 

Megszervezi a termeltetőkkel tör-
ténő találkozót, szakmai fórumokat. 

Az érdeklődőket értesíti az idő-
pontról és a helyszínről. 

Szívesen várjuk érdeklődésüket, je-
lentkezésüket a fentebb vázolt téma-
körben, de nyitottak vagyunk min-
den olyan témára, közös cselekvésre, 
amely előrébb viheti, viszi települé-
sünk fenntarthatóságát, fejlődését. 

Elérhetőségünk: 
Borsodi János   Tel.: 06 70 339 6510

Jenovácz Péter   Tel.: 06 20 356 6171

Borsodi János
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Falugazdász…Gazdakör … e fogalmak 
már ismerősek, de mi ez a hivatalosan 
hangzó új intézmény?

Az érintett személyeknek a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara eddig sem 
volt ismeretlen, mert 2012 óta minden 
termelőnek kötelező a tagság, anélkül 
támogatást sem lehet igénybe venni. 
Tehát több száz battonyai tagja eleve 
a kamarának.

Akkor egész pontosan mi jelenti az új-
donságot?

Minden településen – alulról épít-
kező jelleggel - agrárbizottságot alakít 
a kamara. Kötelező lesz tulajdonkép-
pen, de mi időben megalakultunk 
önkéntesen, nem várva meg azt, hogy 
kijelölés útján jöjjön létre, mert az már 
olyan is lenne… 2013. november 11-én 
alakult meg a battonyai bizottság 15 
fővel.

Kik alakították? Miért pont tizenöten a 
több száz fő érintettből?

A bizottságokat az adott települé-
sen lakóhellyel, székhellyel vagy te-
lephellyel rendelkező agrárkamarai 
tagok hozhatják létre, vezetésüket 
pedig az általános választójogi szabá-
lyok szerint választhatják meg. E 15 fő 
elég jól visszatükrözi az egész tagság 
összetételét, hiszen minden korosz-
tály képviselteti magát, illetve külön-

böző birtoknagyságokkal rendelkez-
nek a bizottság tagjai.

Lesz lehetőség a jövőben újabb bizottsá-
gi tagok felvételére? Battonyán kik alkotják 
a vezetőséget?

Igen, lesznek majd tagfelvételi idő-
szakok is. Én magam, mint elnök, il-
letve Antal Richárd és Roczkó Attila 
elnökhelyettesek képezzük az elnök-
séget. Ha valamit gyorsan meg kell 
beszélni, azt mi megtesszük, fonto-
sabb ügyekben természetesen össze-
hívom a 15 fős bizottságot.

És milyen ügyek, problémák megoldása 
lesz ennek az új intézményrendszernek a 
feladata?

Legfontosabb feladatunk az lesz, 
hogy közvetítsük észrevételeinket a 
kamara működésével kapcsolatban, 
illetve jelezzük, milyen szolgáltatá-
sokra van szükségünk. A Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara teljesen 
meg kívánja újítani és valódi szolgá-
lattá akarja tenni az agrárkamarai 
tevékenységet. A megújuló magyar 
vidék újra szervezi önmagát és erős 
érdekérvényesítést vár el az őt kép-
viselő Kamarától. A kamarának min-
den tagja közvetlenül érdekelt abban, 
hogy hatékony és jól működő helyi 
szervezetek jöjjenek létre. Ezek a he-
lyi szervezetek lehetnek alkalmasak 

arra, hogy az egyes településeken 
felmerülő gondokat, problémákat a 
jövőben képviseljék, azok megoldását 
szorgalmazzák. 

Hallhatnánk esetleg valami példát egy 
lehetséges problémára?

Különösen fontos feladat lesz a köz-
eljövőben a földforgalom helyi ellen-
őrzése. E célból egyébként valószínű-
leg speciális „helyi földbizottságok” is 
fognak alakulni. Feladata, hogy a tele-
pülés közigazgatási területén a földek 
tulajdonjogának forgalmát ellenőriz-
ze, a spekulatív földszerzéseket meg-
előzze, segítse az egységes birtoktagot 
képező földbirtokok kialakítását, va-
lamint a helyi gazdálkodói közösség 
tagjainak érdekeit érvényesítse.

Milyen kapcsolat lesz az egyéb szerveze-
tekkel, illetve ha jól sejtem itt átfedések is 
lesznek tagok szintjén…

Valóban, ez így van, pl. én magam 
Gazdakör tag is vagyok egyben. Illet-
ve a Vadásztársasággal is szeretnénk 
jó kapcsolatot ápolni. Szeretnénk kö-
zös rendezvényeket, vacsorákat is, 
hiszen a gazdák ezeket az alkalmakat 
is fel tudják használni eszmecserére, 
nem csak a hivatalos üléseket!

Köszönöm szépen a tájékoztatást!

Dr. Schmidt Gábor

Mit kell tudni a Települési Agrárgazdasági Bizottságokról?
Beszélgetés Boros Csabával, a bizottság elnökével

„élj 100 évet egészségesen” 3:1:2 Meridián tornával! 
A Kínából származó meridián 

torna, mely hazánkban Dr. Eőry 
Ajándok nevéhez fűződik, lassan 
már népmozgalommá fejlődik.

A módszer egyszerű, hatékony, 
mindenki által könnyen, ingyene-
sen megtanulható és gyakorolható, 
egyetlen dolog kell hozzá: kitartás, 
mely feltétele az „Élj 100 évet egész-
ségesen” jelmondat beteljesülésének.

Már az ország minden részén van-
nak klubok, Battonyán is, ahol kortól 
és nemtől függetlenül végezhetők a 
gyakorlatok.

A művelődési ház előterében kezd-
tük októberben, a hideg beálltával a 
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- Az elmúlt években anyagi nehézsé-
gek miatt többször felvetődött, hogy mi-
nek a városnak a BTK. De szerencsére a 
legnehezebb helyzetekben a polgármes-
ter úr mindig mondott „védőbeszédet” 
a BTK mellett…

Igen, a városnak, a testületnek 
köszönhetjük, hogy nem zártak be 
minket, és a legtakarékosabb üzem-
ben, de mégis működhetünk. Mű-
ködésünk alapját az önkormány-
zattól kapott támogatás adja.

- Kívülről nem igazán látszik, de bent 
jelentős felújítások történtek az elmúlt 
esztendőben…

Igen, LEADER pályázat segítsé-
gével sikerült megvalósítanunk az 
öltözők és vizes blokkok felújítását. 
Közel 5 millió forintot nyertünk ön-
rész nélkül. A munkaerőt az önkor-
mányzati közmunkások segítsége 
jelentette, így fenti összeget csak 
anyagköltségre illetve sportszervá-
sárlásra kellett fordítani.

- Esténként jelentős életet látni a pá-
lyán, a legkülönbözőbb korosztályok 
folytatnak szabályos edzést…

Több mint száz igazolt BTK játé-
kosunk van, a felnőtt, és ifi csapa-
tokon kívül az U7, U9, U11, és U13 
korúak részére is tartunk edzése-
ket, ezek most télen természetesen 
a sportcsarnokban illetve az iskola 
tornacsarnokában folynak.

- Újdonság a lány focicsapat. Láttam 
már őket itthon többször játszani, igazán 
elszántan tudnak küzdeni. De nagyobb 
közönség híján nem tudták még igazán 

kihasználni a hazai pálya előnyét. Talán 
sokan még mindig nem tudnak róluk!

Mintegy másfél éve jött létre a 
lánycsapat. Eleinte én magam vol-
tam az edzőjük, de egyéb elfoglalt-
ságaim miatt nyártól Nagy Csaba 
vette át őket, de idén már Zámbori 
Attila az edzőjük. Szabályszerű 
kispályás bajnokságokban játsza-
nak, legjobb eredményük idáig Új-
kígyóson egy 12 csapatos tornán a 
2. hely.

-Ugyanakkor a tömegsport is helyet 
kap az intézményben, én magam is el-
járok kézilabdára. Milyen lehetőségek 
vannak még?

Szintén van tömegsport jellegű 
női kézilabda is, illetve férfi foci 
heti rendszerességgel a sportcsar-
nokban.

- Mindent összevetve hány ember 
használja ki a sporttelet nyújtotta moz-
gási lehetőségeket?

Közel 200 ember látogat minket 
rendszeresen.

- Mikor indul be a foci bajnokság?
Március közepén!

A felnőtt futballcsapatot majd a kö-
vetkező számunkban mutatjuk be. Kö-
szönöm szépen a beszélgetést.

Dr.S.G:

Beszélgetés Lukács Istvánnal a BTK vezetőjével
a sportklub jelenéről

gimnázium színház-termében kap-
tunk lehetőséget és terveink szerint 
a jó idő megérkezésével a szabadban 
folytatjuk a meridián tornát hetente 
kétszer kedden és csütörtökön öt órai 
kezdettel. 

Egy egészségéért tenni akaró lelkes 
csapat alakult, melyhez folyamatosan 
csatlakoznak új érdeklődők, akiket 

szeretettel fogadunk!

Az óvodások is nagyon lelkesen 
tornáznak városunkban, rövidebb, 
játékos formában kivitelezve a gya-
korlatokat, hiszen nem lehet elég ko-
rán elkezdeni az egészség-tudatosság 
kialakítását!

„Ne hagyd el magad!
Vedd kezedbe saját sorsodat.
Életed így meghosszabbítod.
Betegséged magad gyógyítod!”

Bővebb információ a www.312.hu 
oldalon olvasható.

Oláh Andrea 
leendő természetgyógyász
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utazgatás ezt nem biztos, hogy enged-
né. Rokonság és baráti kör Orosházá-
hoz köt, így egyelőre nem tervezem az 
ideköltözést. A kézilabda nagyszerű 
sport, de a sérülésveszély is oka volt 
annak, hogy abbahagytam. E foglal-
kozásomnál nem engedhető meg eset-
leges több hetes kihagyás egy baleset 
miatt.

- Nagyon szépek a fogai! Speciális kezelés 
következménye?

Próbálok a betegeknek jó példát 
mutatni! Semmi különleges módszert 
nem igényelt, csak kicsit nagyobb oda-
figyelést. Ez az, amit folyamatosan a 
betegeimnek is javaslok.

Köszönöm szépen a beszélgetést! Remé-
lem, hogy a battonyaiak minél tovább élvez-
hetik a különleges kezeléseket.

- Meglehetősen fiatal... jól sejtem, hogy 
ez az első munkahelye? 

Igen, tulajdonképpen az első, bár 
már nyáron elkezdtem az egyetem 
után azonnal dolgozni Orosházán

- Tehát Orosházáról való. Miért lett fog-
orvos?

Mindig is orvos akartam lenni, csa-
ládi hagyomány ez nálunk. Hogy ép-
pen fogorvos az talán Lehoczky Tamás 
doktor úrnak köszönhető, aki a család 
jó barátja, és ebben az irányban befo-
lyásolt... ezt nem bántam meg.

- Így akkor már érthető a battonyai kötő-
dés is, hiszen régi fogorvosunk volt ő. Van 
összefüggés?

Igen, őt is keresték Battonyáról, 
hogy segítsen fogorvost találni. Ő ja-
vasolta nekem, hogy Battonya nagyon 
is jó hely lehet pályafutásom megkez-
désére.

- És ha már pályafutásnál tartunk, meny-
nyire hosszú távú a terv Battonyával?

Nagyon szeretek itt lenni, még nem 
kalkulálok egyáltalán azzal, hogy 
meddig maradok. Bár néha sok a mun-
ka, de szeretem az embereket, és az 
asszisztensemet is.

- Az emberek is szeretik új fogorvosukat, 
csak a legjobbakat hallani. Nagyon szeret-
nek ide járni, sőt egyenesen élvezik a keze-
léseket!

Hát ez nagyon jó hír! Ez volt a célom 

egyébként! Mindig próbálok mindent 
elmagyarázni a betegeknek, hogy mi 
történik éppen. Egyetemen tantárgy a 
pszichológia és a fogorvos-beteg kom-
munikáció is! Persze ehhez az is kell, 
hogy beszédes legyen az orvos., ez 
ügyben nincs probléma.

- Tehát minden az agyban dől el először. 
De nyilván a kezelés sem mindegy hogyan 
zajlik, mivel zajlik. Milyen a rendelő mű-
szerezettsége, eszközkészlete?

Ahhoz képest, hogy lélekben egy 
kezdetleges állapotú rendelőre készül-
tem, kellemes meglepetés ért. De a 
továbbiakban is fontos az állandó fej-
lesztés. Most éppen egy gyökérkezelő 
készülékkel fogunk gyarapodni. Ez 
nagyban segítheti a fogmentő kezelé-
sek hatékonyságát. Bízom benne – pol-
gármester úrtól ígéret van rá – hogy 
röntgen készülék is lesz majd.

- Valamit hallottam kézilabdás múltról? 
Milyen pozíciót töltött be a csapatban? Már 
nem játszik?

Kiskoromtól egyetemig, 12 éven ke-
resztül folytattam, balszélsőként. Sokat 
adott a sport: kitartás és fizikai állóké-
pességet egyaránt. Már abbahagytam, 
de pl. futok helyette.

- Battonyán is van lehetőség tömegsport 
jellegű kézilabdára! Ha esetleg valamikor 
úgy gondolja, hogy visszatér e sporthoz…

Sajnos a munkaidő beosztás és a napi 

Bemutatkozik dr. Volencsik réka fogorvos
(Beszélgetőtárs: dr. Schmidt Gábor)

Hirdetés
Az Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejleszté-
se keretében kezdő angol (A/1 szint) képzésére kerül sor 
Battonyán, 90 órában. 
A képzésre 2014. február 15-étől kerül sor. 
A képzés összköltsége a pályázati feltételeknek megfelelően 
1800,- Ft. 

Mihamarabbi jelentkezés a tudasosajovod.hu oldalon te-
hető meg. Segítségnyújtás és bővebb információ Dr. Palkó 
Lajosnétól lehetséges személyesen a könyvtárban és telefo-
non a 70-317-8061-es számon lehet. 
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1. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az alábbi utcanevek a 
következők szerint változtak meg:
Ságvári Endre utca helyett Dr. Kuli András utca
Zalka Máté utca helyett Pipacs utca
Vorosilov utca helyett Landesmann utca
Hámán Kató utca helyett Tölgyfa utca (Tompapuszta)

2. A lajtos kocsi általi vízszolgáltatás január 20-át köve-
tően még további 50 napig igénybe vetető a szokásos 
helyen és időben.
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