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Január 23-án elfogadásra került a város 
költségvetése! Gördülékenyen zajlott az ön-
kormányzati ülés?

Nagyon nagy szeretettel, tisztelettel 
köszöntöm Battonya lakosságát. Akik 
nem tudták nézni a képviselő-testületi 
ülést, azokat ez úton tájékoztatom: szin-
te elsők között fogadtuk el a költség-
vetést az országban. Köszönhetjük ezt 
egyrészt a jó előkészítésnek, másrészt 
annak, hogy nem azzal kellett foglal-
koznunk, hogy miként faragjunk le 
apró-cseprő költségeket az egyes intéz-
ményeknél.

Korábbi számunkban beszámoltunk arról, 
hogy jelentős, közel 80 milliós támogatást 
kapott az önkormányzat, illetve hálásak va-
gyunk, hogy az országgyűlési képviselő sem 
feledkezett meg városunkról. Ez nyilván a 
költségvetésben is sokat nyom a latban. Mi-
lyen ez a költségvetés?

Ez a támogatás óriási segítség volt, 
főleg, hogy jövő évben ÖNHIKI pá-
lyázatok már nem lesznek, tehát most 
mindenképpen a realitások talaján álló 
költségvetést kellett készíteni. Ez volt az 
első olyan költségvetésünk, amikor nem 
kellett olyan bevételekkel számolnunk, 
amelyekről már akkor tudtuk, hogy ke-
vés eséllyel realizálódik, illetve olyan 
költségeket lefaragnunk, ami képtelen-
ség (pl. tisztítószer vásárlásra fordított 
költség csökkentése). Az önkormányza-
ti dolgozók létszáma racionalizálva van 
már évek óta, köztisztviselőink szemé-
lyenként 3-4 feladatot látnak el, tehát 
ez már nem téma a költséghatékonyság 
vizsgálatánál. A fennmaradó felesleges 
telkeket is értékesíteni tudtuk.

Sikerült tehát egy teljesen tiszta, át-
látható – fent említett jó értelemben vett 
manipulációktól mentes költségvetést 
csinálni – olyat, amire az itt dolgozók 
nem emlékeznek - melyben nullával 
tudjuk zárni az előző évet. 

A jövőre nézve, vagy akárcsak az idei évre 
vonatkozólag milyen kihatásai lehetnek en-
nek, mit fog érzékelni a lakosság?

40 millió Ft felhalmozási alapot is si-
került beállítani, bármi rendkívüli ese-
ményre legyen pénz. Most pl. a kukák 
beszerzésére is van így egymillió forin-
tunk, melyből megsegítjük az idős 70 év 
feletti embereket, mert ezt követően nem 
lesz lehetőség zsákban gyűjteni a szeme-
tet. (Érintettek levelet kapnak. Szerk.)

A leghátrányosabb helyzetű kistér-
ségek külön kapnak pénzt, kb. 300-400 

millióra számítunk, de ezek megszerzé-
séhez 5-10 %-os önerőre is szükség van, 
tehát mintegy 25 milliónak kell rendel-
kezésre állni, hogy tudjunk pályázni. 
Most ebben évben ugyanis pályázati 
dömping várható, az uniós források 
maximális kihasználása végett.

Hitelünk sem lesz március elsejétől. 
Ilyen emberemlékezet óta nem for-
dult elő.

Erre a hitel témára még majd visszaté-
rünk. Köszönöm szépen a beszélgetést! 

Dr. Schmidt Gábor

A római katolikus felekezet első templo-
ma, mellette a parókia épülete látható.

(Egykori képeslap)

Február elsején (szombat) délben a 
battonyai katolikus templom harang-
ja szólt a Kossuth Rádióban. Előtte a 
következő – Bajnai István kanonok úr 
által készített ismertető szöveget ol-
vasták be:

„Feljegyzések szerint egykor Basarága volt 
a mai Battonya lakatlan külterülete, templo-
mát és papját Szent Imre herceg patronátusa 
alá helyezték. 1340-ből maradt fenn az első 
írásos emlék Bothanyaegyháza említésével, 
amely a mai település ősének tekinthető és 
templomos település volt. A XV. században 
a Laczkffyak, majd később Hunyadi János 
és fiai, László és Mátyás, valamint Szil-
ágyi Erzsébet voltak e terület birtokosai. A 
XVII. század közepén érkeztek a Balkánról 
görögkeleti vallású, szerb nemzetiségű csa-
ládok. Magyar ajkú lakosok betelepítésére 
1770-ben került sor a Jászságból és Heves, 
valamint Pozsony vármegyékből. Battonya 
első templomát a Szentháromság tiszteleté-
re, késő barokk stílusban 1818-ra építették 
fel. Az idő múltával a templom kicsinek bi-
zonyult, ezért 1938-ra neobarokk stílusban 
átépítették. Az építkezéseket „Battonya építő 
főpapja”, Klivényi Lajos prépost-plébános 
irányította. A katedrális méretű templo-
mot, amely mintegy három-ezer hívőt tud 

befogadni, 1939-ben Dr. Glattfelder Gyula 
csanádi püspök szentelte föl. Nagyméretű, 
szárnyasoltár-szerűen kialakított főoltárké-
pét, amely a Szentháromságot és az Angyali 
üdvözletet ábrázolja, a battonyai születésű 
Molnár-C. Pál festőművész készítette. A 
battonyai Szentháromság plébániatemplom 
33 méteres keleti tornyában ma három ha-
rang van. A délidőben megszólaló nagyha-
rang 10 mázsa 22 kiló, 1933-ban a Szent-
háromság tiszteletére öntötte Szlezák László 
aranykoszorús harangöntő mester.”
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Battonya Város Önkormányzatának településpolitikai tájékoztatója

A költségvetésről kérdeztük dr. Karsai József polgármestert

Harangszöveg - Battonya, katolikus templom
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Kellemes program, hasznos tud-
nivalók, finom falatok, közösségi 
összefogás – röviden így lehet jel-
lemezni a Dél-Békés Mentőcsoport 
január 25-i, battonyai bemutatkozó 
rendezvényét. Battonya volt a men-
tőcsoport dél-békési bemutatkozó 
körútjának második állomása, ahol 
a megjelenteket dr. Karsai József pol-
gármester nagy tisztelettel és öröm-
mel köszöntötte. 

- A mentőcsoportnak lehetősége 
volt arra, hogy megmutassa, semmi-
lyen időjárási körülmény nem riaszt-
ja vissza a társaságot, hiszen január 
utolsó szombatjára leesett a hó. Ennek 
ellenére a helyi érdeklődők is igen-
csak nagyszámmal gyűltek össze a 
Mikes iskola tornatermében. Sőt az 
interaktív programok kellemes han-

Segítőkből sosem elég – itt járt a Dél-Békés Mentőcsoport
gulata mellett nem feledkeztek meg a 
lényegről, s a helyszínen többen is je-
lentkeztek a mentőcsoport települési 
szervezetébe.

Aki viszont nem tudott személye-
sen részt venni a bemutatkozó prog-
ramon, és csatlakozni szeretne az ön-
kéntesekhez, mert baj esetén szívesen 
segítene a helyben élőknek, most is 
jelentkezhet a www.delbekesmcs.hu
oldalunkon megadott formában. De 
azt is tudni kell, hogy a jelentkezők 
számára ezután tanulás és gyakorlás 
következik, hiszen csak így válhatnak 
képzett önkéntesekké, s így szereznek 
jogosultságot a szakszerű segítség-
nyújtásra – fogalmazott a mentőcso-
port civil irányítója Simonka György, 
aki egyben házigazdája és műsorve-
zetője a rendezvénysorozatnak. 

www.delbekesmcs.hu
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Január 30-án fontos megegyezés szü-
letett Battonyán. A Mintamenza-prog-
ram együttműködési megállapodását 
Erdős Norbert megyei kormánymeg-
bízott, dr. Mucsi Gyula megyei tiszti 
főorvos, Prohászka Béla a Complete-
Food Kft ügyvezető igazgatója, illetve 
e program szakmai vezetője, és Kreszta 
Traján alpolgármester írta alá a város-
háza dísztermében. Vendégként még je-
len volt Tóth Katalin a Vidékfejlesztési 
Minisztérium helyettes államtitkára. 

Békés megyében ezzel 11 település tag-
ja a Mintamenza-programnak, melynek 
lényege: egészségesebb alapanyagok, 
mint a hal, a vad- és a marhahús nagyobb 
arányú bevonása a közétkeztetésbe, il-
letve a só- és cukorhasználat minimális 
szintre szorítása. 

Minden résztvevő felszólalt, az alábbi-
akban a szakmai vezető mondanivalóját 
foglaljuk össze: Prohászka Béla elmond-
ta hogy, országosan több mint 250 főző-
konyha csatlakozott már a programhoz, 
így napi szinten 700 ezren tartoznak a 
közétkeztetés ezen formájához (bölcső-
dékben, óvodákban, általános és közép-
iskolákban, kollégiumokban, szociális 
intézményekben, a fekvőbeteg-ellátás-
ban is).

Általános probléma a közétkeztetésben, 

hogy még mindig nagyon ritkán fordul 
elő a hal és a belsőség, illetve a marhahús. 
Idényjellegű gyümölcsöt – alma, körte, 
szőlő – is csak elvétve kaptak a gyerekek. 
A cukrot, a sót próbálták csökkenteni, de 
vannak, akik külön sót és cukrot tesznek 
ki utóízesítésre.

A magyar édesvízi halaknak (pl. 
szarvasi afrikai harcsának, biharugrai 
pontynak) és a marhahúsnak nagyobb 
arányban kell megjelennie a közét-
keztetésben – hangsúlyozta a szakmai 
vezető. Az ellenőrzött vadhús megjele-
nése is előrelépés, persze nem a drága 
szarvasgerincre kell gondolni. A mar-
hahúsnál azokat a húsrészeket ajánlják, 

melyek nincsenek faggyúval átszőve. 
Szeretnék elérni, hogy a bográcsgulyás 
mindenhol marhahúsból készüljön, és 
a főtt marhahús paradicsom-, meggy-, 
egresmártással vagy akár vadasan sű-
rűbben megjelenjen a tányérokon a köz-
étkeztetésben.

A 2014-es Mintamenza-program nem 
csupán az egészséges, változatos táplál-
kozást segíti elő, hanem a munkahely-
teremtést, a helyi élelmiszertermelés 
fejlődését is. Ezek a nem utaztatott élel-
miszerek olyan tápanyagokat, vitami-
nokat, enzimeket tartalmaznak, melyek 
nagyon fontosak a fejlődő szervezetnek. 

Dr.S.G.

Célkeresztben az egészséges táplálkozás

Új szemlélet szerint árazzák a vo-
natjegyeket. Nem a magasabb szol-
gáltatási színvonalú vasúti vona-
lak árait emelik, hanem az alacso-
nyabbakét csökkentik. Dél-Békést 
ez két vonalon is érinti. Így febru-
ár közepétől 25 százalékkal csök-
kent a Battonya-Mezőhegyes és a 
Mezőhegyes-Újszeged közötti jára-
tok vonatjegyének ára. 

- Reméljük, hogy ezzel a tendenciával 
sikerül egy olyan kétszintű rendszert 
létrehoznunk, ahol a kiemelt szolgálta-
tásoknál kell a korábbi tarifákat meg-
fizetni, és nem a korábbi, rossz tenden-
ciák mentén, áremeléssel hoztuk létre 
ezt a különbséget – nyilatkozta a témá-
ban Völner Pál infrastruktúráért felelős 
államtitkár, aki a napokban Dél-Békés-
ben járt. A kormányzati döntés értel-
mében összesen 30 mellékvonalon, a 

vasúti pálya ötödén lett olcsóbb vonat-
jegy. A döntéshozók azt remélik, így 
az érintett szakaszokon nagyobb lesz 
az utasforgalom, így alacsony lesz a 
bevételkiesés, amit az elmúlt években 
a MÁV-nál végrehajtott költséghaté-
konyságot célzó intézkedések megta-
karításaiból fedeznének. 

- Számos területen tudunk fejlesz-
téseket végrehajtani Dél-Békésben, 
a vasút azonban még várat magára, 
pontosabban most kezdődik az a be-
ruházás, amivel a Lőkösházáig tartó 
főpálya gyorsvasúti fejlesztése meg-
történik. Tudjuk, hogy a mellékvona-
laink leamortizálódtak, bár nemrég 
még annak is örültünk, hogy egyik-
másik vonalon sikerült újraindítani a 
forgalmat miután az előző kormányok 
felszámolásra ítélték azokat. Amikor 
azonban megszületett az előterjesztés 
a jegyárak ilyen módú kiigazítására, 

Negyedével csökkeN a voNatjegy ára

Simonka György képviselő és Völner Pál ál-
lamtitkár február 12-én több beruházási hely-
színt is bejárt.

mármint az alacsonyabb kategóriájú 
vonalakra a csökkentés, természetesen 
én is melléálltam.

Örülök, hogy sikerült elérni ezt a 
megoldást, bár hosszú távon mégis-
csak a fejlesztés a cél – fűzte hozzá 
Simonka György Dél-Békés országgyű-
lési képviselője. 

Prohászka Béla, Kreszta Traján, Tóth Katalin, Erdős Norbert, dr. Mucsi Gyula
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- Múlt számunkban beszámoltunk az 
útépítés első üteméről! Hogyan zajlott a 
második ütem?

Önerős útpályázat jelent meg, ki-
terjedt azokra az utcákra, ahol nem 
tudtuk az alapkövezetet letenni. 
Most így a korábban kimaradt utcák 
komplett utat kaptak.

A közbeszerzést úgy hirdettük 
meg, hogy minél olcsóbban meg 
tudjuk valósítani. Pontos számítá-
sokat végeztünk a költségekre vo-
natkozóan, ez sokat segített abban, 
hogy olcsó utat építsünk. Hiány-
pótlásnál azon csodálkoztak, hogy 
tudunk mi fél áron utat építeni? 
Elmagyaráztuk, hogy tud kijönni 
40 millióból egy kilométer, és miért 
nem került annyiba, azaz 80 millió-
ba! Itt is a Világosi hegyekből hozott 
kövekkel terveztünk, mint ahogyan 
az első szakaszban!
- Ezek szerint, ha nem spórolunk, akkor 
nem 10, csak 5 km épült volna?

Pontosan. Így a kimaradt hosszú 
utcák – Ady Endre, József Attila – il-
letve még egyéb szakaszok máshol 
mind megkaphatták az alapköveze-
tet és az aszfaltot is.

- Múltkori beszélgetésünknél szóba ke-
rült a szennyvíz kérdése is. Történt az-
óta előrelépés?

Nem győzöm eléggé hangsúlyoz-
ni, hogy a talajvédelmi hozzájárulás 
több tízezres, akár százezres költsé-
get is jelenthet. Ezért nincs más meg-
oldás, mint a csatornákra rákötni.

Mivel védett vízbázison vagyunk, 
alattunk még a föld alatti Maros ág 
folyik 300 m mélyen, így meg tud-
juk oldani, hogy szinte ingyen meg-
történhessen a településen a csator-
názás.

Ennek örülni kell, és nem a piacon 
háborogni bizonyos embereknek, 
hogy miből fizetik ki. Még egyszer 
mondjuk: teljesen ingyenesen viszik 
el a ház előtt, és ingyen vezetik be 
az udvarba a csatornát! Mindez 3 év 
alatt megvalósul.
- Ez mit jelent? Gondolom nem azt, hogy 
csak 3 év múlva indul a program?

Nem, dehogy! Úgy értem, hogy 
3 éven keresztül tart majd a kivite-
lezés, Battonya területén ez külön 
szakaszokban valósul meg. Az új 
szennyvíztisztitó a dolog természe-
ténél fogva még az első szakaszban 

fog megvalósulni. A téli megszakítá-
sokat nem számítva  3 éven keresz-
tül lesz segéd és szakmunka bőben 
a helyi lakosoknak.
- Üléseken már többször elhangzott, 
hogy jó a kapcsolat a katolikus egyház-
zal. Úgy tudom ez a karitatív tevékeny-
ségekben is megnyilvánul.

Tekintettel az egyházi iskolára, ez 
a kapcsolat rendkívül gyümölcsöző. 
A püspök úr már többször is támo-
gatott minket, illetve Battonya sze-
gényeit. Legjelentősebb a nyári se-
gítség volt, az általa adományozott 3 
millió Ft segítségével. Még 11 millió 
forinthoz jutottunk pályázati forrás-
ból, így a 14 millióból megoldottuk, 
hogy 58 napon keresztül kapják a 
rászorulók az ebédet.
- A Zárda kérdése is úgy tudom megol-
dódik…

A felújítása meg fog történni, mert 
találtunk rá vevőt aki ezt is vállal-
ja. Mivel az egyháznak nem kellett, 
ezért az OTP által felértékelt össze-
gért eladtuk. (A következő számban 
visszatérünk e témára.)

Köszönöm szépen a tájékoztatást! 
Dr. Schmidt Gábor

Beszélgetés dr. Karsai József polgármesterrel (II.)

„Utazás a természettudomány világában” című verseny eredményhirdetése

A könyvtár számára előfizetett 
ismeretterjesztő lapok (Természet 
Búvár, Természet Világa, Élet és tu-
domány, Geo, A Földgömb) írásaiból 
készült feladatokat kellett megoldani 
a versenyzőknek. A verseny három 
fordulóból állt. A jó eredmény elérés-
hez kitartásra, szövegértő olvasásra és 
a természet szeretetére volt szükség.

1. helyezettek: 
Pál Gréta 
Hetei Aténa és Rácz Alexandra
Podina Iván és Besenyei Dániel

2. hely: Putnoki Vivien
3. hely: Hallai Szabina
4. hely: Bíró Dániel 

Dr. Palkó Lajosné A verseny résztvevői és dr. Schmidt Gábor, a feladatok összeállítója.
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2014. január 30-án emlékeztek meg 
az évfordulóról, mely ünnepi alkal-
mon szép számmal vettek részt a ba-
bák, szüleik és meghívott vendégek. 
Közösen tekintették meg az elmúlt 
évek legjobb fényképfelvételeiből ösz-
szeállított videót, majd következhe-
tett a születésnapi torta, amelyből 
mindenkinek jutott.

Az ünnepség után nyilatkozott újsá-
gunknak Robotka Jánosné, Ildikó.
- E 4 éves ciklusban már hányadik pályá-
zatnál tart a gyerekház?

Európai uniós TÁMOP pályázattal 
indultunk el – ezt az ESzESz, illetve 
a Családsegítő Szolgálat nyújtotta be. 
Az egy 30 hónapos projekt volt, 2009 
októberétől 2012 márciusáig tartott. Az 
Önkormányzat vállalt fenntartási kö-
telezettséget az azt követő időszakra, 
de a fenntartási időszakra is lehetett 
pályázni, amit meg is tettünk, és nyer-
tünk. Volt ugyan egy rövid időszak, 
amikor az önkormányzatnak kellett 
finanszíroznia, pontosabban csak 
megelőlegeznie a működést. 2012 óta 
már az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelőhöz (EMET) adtuk be a pályá-
zatokat. 2013-ban is nyertünk, illetve 
most legutóbb a 2014-től 2016 végéig 
szóló időszakra. A gyerekházak jelen-
tőségét mutatja, hogy a gyermekvédel-
mi törvény is nevesíti, mint a szociális 
hálózat egyik részét, mely fontos a ko-

Négy éves a „Biztos kezdet gyerekház”
Beszélgetés Robotka Jánosnéval, a Gyerekház szakmai vezetővel.

rai fejlesztés és a gyermekszegénység 
megelőzése szempontjából.
- Kik járnak? Kik jöhetnek?

Főleg 3 éves kor alattiakat hoznak, de 
5 éves korig is jöhetnek, jöhetnének, de 
az már nem jellemző, hiszen bevezet-
ték a 3 éves kortól a kötelező óvodát. 
Alapvetően a hátrányos helyzetű csa-
ládokat várjuk, de másokat is, hiszen 
mi leghátrányosabb helyzetű térség 
vagyunk.
- „Babaház” akkor inkább… bölcsödei funk-
ciót is ellát?

Hát igen, sokan így hívják, hogy ba-
baház. Volt időszak, amikor főleg egy 
év alatti csecsemőket hoztak. Viszont 
bölcsödének természetesen nem te-
kinthető, hiszen itt nincs megőrzés, 
legalább egyik szülő a gyermekkel 
tartózkodik. A programok a szülőt is 
érintik, nem csak a gyermeket.
- Milyen rendszeres programokról van szó?

Különböző rendszeres programok 
vannak, ölbeli játékok, ringatók, illetve 
egyéb kreatív foglalkozások az anyu-
kákkal együtt. Tornázunk, mese-diát 
vetítünk, stb. A tízórait is együtt csi-
náljuk a szülőkkel. A pályázat nyújtja 
a lehetőséget az alapanyagok megvá-
sárlására, ezen kívül is van több ingye-
nes szolgáltatásunk, ilyenek pl.: életve-
zetési tanácsadás, pszichológiai és jogi 
tanácsadás, valamint a védőnői tanács-
adás is - fogadóóra keretében.

- Vannak ritkábban egyéb átfogó programok 
is?

A mindennapi tevékenységeken kí-
vül minden hónapban legalább egy al-
kalommal egy közösségi programot is 
szervezünk a családok számára. Ilye-
nek például a Farsang, Nőnap, Húsvét, 
Anyák napja, strandolás a helyi stran-
don, kerékpáros kirándulások, Családi 
nap, Nemzetiségi napok, Egészség-
napok, Mikulás, Karácsony megün-
neplése és természetesen a gyerekek 
szülinapjának megünneplése. Ilyen 
volt ez a mostani szülinap is, melyet 
összekötöttünk a gyerekek szülinapi 
ünneplésével.
- Hányan járnak mostanában, illetve ösz-
szesen eddig hány család járt ide e 4 éves 
időszakban?

Átlagosan napi 10 gyermeket hoz-
nak. Összesen jár jelenleg mintegy 45 
család, az elmúlt 4 évben több mint 
200 család volt érintett és vette igénybe 
szolgáltatásainkat.
- Hány dolgozója van az intézménynek? 
Mikor tart nyitva?

Jelenleg én, mint szakmai vezető és 
egy állandó munkatárs Nádaski Diá-
na, illetve közmunka programból egy 
segítő.

Nyitva tartás 9-13 óráig. Szívesen 
várjuk a további érdeklődőket is!

Köszönöm szépen a beszélgetést! 
Dr. Schmidt Gábor
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2013. december 2-től vásárolható a Babakötvény a Magyar 
Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain. 
Az elmúlt egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól 
eltelt időszak havi adatait is meghaladó összeg áramlott az 
új Babakötvény konstrukcióba.

Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege - ami 
jelenleg 42.500 Ft - a Magyar Államkincstár által vezetett Start 
letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek szü-
letését követően. A Start letéti-számlán elhelyezett életkezdési 
támogatás összege nem egészíthető ki további befizetésekkel, il-
letve kamatozása megegyezik a mindenkori infláció mértékével. 
A szülőknek lehetőségük van azonban arra, hogy az összeget a 
Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálata-
in díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át 
és azokat a Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek szüle-
tési évéhez igazodó Babakötvénybe fektesse be, amely infláció 
felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a 
futamidő végéig. Erre a számlára a szülők, törvényes képviselők 
és hozzátartozók, valamint a települések önkormányzatai - kor-
látlanul - fizethetnek be forint összegeket.

A szülők, a törvényes képviselők és a hozzátartozók a 2006. 
január 1. előtt született gyermekek részére is nyithatnak - egy-
szeri, 25.000 forint befizetése mellett - Start-értékpapírszám-
lát. Fontos kiemelni, hogy a számlanyitás és a számlavezetés 
díjmentes, illetve bármekkora forint összeget be lehet fizetni a 

gyermek javára, amely készpénzben, átutalással, bankkártyás 
fizetéssel is megtehető bármely állampapír-forgalmazó ügyfél-
szolgálaton, valamint kiegészítő szerződés birtokában a Kincs-
tár WebKincstár forgalmazó csatornáján keresztül. A magánsze-
mélyi befizetések után évente az összeg 10%-ának megfelelő, de 
legfeljebb évi 6.000 Ft további állami kamattámogatás jár.

A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babakötvény 
lejáratáig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül min-
dennemű adó, járulék és illeték alól.

A Start- értékpapírszámlával kapcsolatos bővebb informá-
cióért hívja a
Magyar Államkincstár Call Centerét (06-1-452-2900), lá-
togasson el a Kincstár honlapjára
(www.allamkincstar.aov.hu), vagy keresse személyesen a 
Magyar Államkincstár Békés megyei állampapír forgalmazó 
ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:

5600 Békéscsaba, Dózsa György út 1.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, kedd, csütörtök: 08:00-16:00
Szerda: 08:00-18:00
Péntek: 08:00-14:00
Telefon: (06-66) 447-344. 
Fax: (06-66) 447-174.
Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.
E-mail: api.bek@allamkincstar.gov.hu

BaBakÖtVényt a kincstárBól

A rejtvény kiemelt függőleges sorait 
érdemes megszívlelni!

1. Öngyilkos japán pilóta.
2. Ha 12 év alatti vagy 150 cm-nél alacsonyabb gyermekünket biztonsági gyermekülés 

nélkül csak biztonsági övvel csatoljuk be, a felső övszár gyermekünk ezen testrész 
felett fog húzódni, ami azért veszélyes, mert megfulladhat.

3. Víz alatt haladó, saját motorjával hajtott, szivar alakú lövedék, ellenséges hajók 
elpusztítására.

4. Kézzel tolható, egykerekű, fából vagy fémből készült, régóta használatos teherszállító 
eszköz.

5. Ez a passzív biztonsági eszköz csak biztonsági övvel együtt nyújt kellő védelmet. 
Nélküle ütközés esetén további sérülést okozhat.

6. Motorosok acéllemezzel bélelt bőrkalapja, passzív biztonsági eszköz.
7.Havas jeges úton, amennyiben az autó hátsó része megcsúszik, és „farolni” kezd, 

a gépkocsit ilyen kormányzással kell egyenesbe hozni a gáz és fék óvatos kezelése 
mellett.

8. Az esti szürkület kezdetétől a reggel szürkület megszűnéséig terjedő időszak.
9. Ilyen lovon utazott Edward király.
10. Kolombusz legismertebb hajója, híres Neoton szám volt.
11. Különleges hintó, Fenyő Miklós slágere szól róla.
12. Indiánok kedvelt közlekedési eszköze, térdeltek benne.
13. Ilyen helyre hívja fel a figyelmet a villogó sárga fény.
14. Deszka, amely négy kis keréken gurul, lábbal hajtható.
15. Négykerekű, fedett, rugózással ellátott, mozgékony, kényelmes lóvontatta kocsi.
16. Római kori, három lóval hajtott harci kocsi.
17. Árgyélus királyfi a bocskor és az ostor mellett ennek a tárgynak a segítségével jutott 

el Tündér Ilonához.
18. Vasalt talpú és kisméretű szánkó, elnevezése osztrák-bajor vidékről származik.
19. A gépjárművezető részére az ilyen telefon kézben tartása menet közben tilos és 

balesetveszélyes.
20. Némó kapitány tengeralattjárójának a neve.
21. Közlekedési vonalak föld alatt húzódó, véglegesen kiépített létesítménye.
22. Az ilyen öv feladata kettős: amellett, hogy ütközéskor megóvja az utasokat a kire-

püléstől, minimálisra csökkenti a gépkocsi belső tartozékai – kormány, visszapillantó 
tükör – okozta sérülések lehetőségét.

23. Erről a közlekedési eszközről kapta a nevét Ladó Gyula Lajos.
A rejtvény megfejtése: ……………………………………………………………………………………………….
Beküldő neve, címe:…………………………………………………………………………………………………....

A megfejtéseket március 4-ig kérjük a könyvtárba behozni
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Battonyának általában megyei I. osztá-
lyú csapata volt. Pár éve viszont megyei 
II. osztályú. Mi történt? Vajon jobb lett 
volna elkerülni a legutóbbi NB 3-as in-
dulást?

Battonya eddig három alkalommal 
került fel az NB3-ba. A legutóbbi NB 
3-as szereplés végén azonban a csapat 
tulajdonképpen megszűnt, és a mel-
lette működő megye hármas csapat-
nak köszönhetjük, hogy egyáltalán 
lett végül egy megye 2-es csapatunk. 
Abban a helyzetben ennek is nagyon 
örültünk.
- Mennyi az esély, hogy ismét felkerüljön 
a csapat a megye egybe? Akár már a kö-
vetkező szezonra összejöhet a bravúr?

Közvetlen a bajnoki rajt előtt vet-
tem át a csapatot István Andrástól, 
aki fizikálisan nagyszerűen felkészí-
tette a játékosokat. Az előzetes elvá-
rások alapján a dobogóra vártam az 
együttest, de a jelenlegi helyzetben 
ebben már nem lehetünk annyira 
biztosak… Bár elvileg még van esély 
a második hely megszerzésére, ez 
elegendő lenne a feljutáshoz. Ha né-
hány fiatal hozzáállása változni fog, 
akkor látok rá esélyt.
- Mi változott a rajt óta?

Az edzéslátogatottság megfele-
lő volt szeptemberig, ezt követően 
azonban folyamatosan morzsolódtak 
le azok az emberek, akik a sport iránti 
inkorrekt hozzáállásukkal nem tisz-
telték csapattársaikat és edzőjüket. 
A folytatásban ezért még több fiatalt 
kellett a keretbe hívnom, akik több-
nyire jól oldották meg a feladataikat. 
Bízom benne, hogy a jó idő beálltával 
ismét megjön a kedv az edzésekhez! 
Egykori kiváló edzőm, Juhász Zoltán 
szavaival élve: „én csak az elvégzett 
munkában hiszek.”
- Kik emelhetők ki közülük egyénileg is?

A mindössze tizenhét esztendős 
Kukula Tamás és Liszkai László, il-
letve Kovács Zoltán teljesítménye 
kiemelkedett, új lendületet és színt 
vittek a játékunkba. Nagyon fiatal 
tehát az átlagéletkor… mást nem te-
hetünk, mint hogy ezen az úton kell 
haladunk tovább, azaz a saját neve-
lésű játékosainkra támaszkodunk. 
Ugyanakkor nézhetjük a dolog jó ol-

dalát is: a fiatal tehetséges generáció 
tanulhat a már lassan kifutó, de még 
mindig nagyon hasznos rutinos vete-
ránoktól, mint Putnoki Attila, Kovács 
Zsolt és Árgyelán György.

Játékosaink 38 gólig jutottak az 
őszi mérkőzéseken. A csapat leg-
jobb támadója Putnoki Attila 10-szer 
volt eredményes, míg Kukula Tamás 
8, Kovács Zoltán és Podina László 
5-5 gólt szerzett. Liszkai László és 
Zámbori Tibor 3-3, Caldaras Ioan, 
Kukula László, Szabó Zsolt és Zsóri 
Zoltán 1-1 gólt szereztünk.
- Új igazolások nem várhatóak?

Érkezik Dombegyházáról Dajcs 
György és Sarkadról Kiss Roland, 
akiket régebbi szálak is kötnek ide. 
Illetve fél év távollét után újra kö-
szönthetjük sorainkban Molnár Ri-
chárdot. Illetve még Pécskáról érkez-
nek új fiatalok.
- Melyik volt a legemlékezetesebb meccs 
az ősz folyamán?

Talán a vésztői feltámadás volt, ami-

re legszívesebben emlékszem vissza, 
ahol az ellenfél már három-nullára is 
vezetett, mégis nyerni tudtunk. A ta-
vasz viszont sokkal keményebb lesz, 
mivel a jobb csapatokkal fogunk ide-
genben találkozni, ezért is szeretném 
a védelmet megerősíteni. 
- Hogyan készül a csapat, mikorra várha-
tóak az első mérkőzések?

Január végén megkezdtük a felké-
szülést, heti három edzéssel, eleinte 
csarnokban, de a jó idővel már kint. 
Szerdákon 18 órakor és a szombati 
napokon 11 órakor pedig edzőmér-
kőzésekkel készülünk: többször ját-
szunk a Mezőkovácsházával és a 
Mezőhegyessel, illetve találkozunk a 
Csanádpalotával és a Nagyiratossal is.

Ezúton szeretném megköszönni 
minden kilátogató szurkolónknak a 
biztatást, továbbá a csapat körül dolgo-
zó emberek munkáját és támogatását!

Köszönöm szépen a tájékoztatás! 
Dr. S. G.

Beszélgetés zsóri zoltáNNal,
a BTK felnőTT fuTBallcsapaTánaK jáTéKos-edzőjével

(kép forrása: http://mezokovacshazite.gportal.hu/ )

Helyesbítés:
Az újság előző, januári számában tévesen jelent meg, hogy a 

LEADER pályázat keretében történő BTK helyiségek felújításánál 
közmunkások dolgoztak.

A munkaerőt ugyanis a Pannon Holttenger Kft biztosította.
Nadicsán Zoltán BTK titkár
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részévé vált. Régebben komolyabban kézi-
labdáztam bal szélső poszton, ma már csak 
amatőr szinten. Továbbá futok: tavaly lefu-
tottam a félmaratont, és még szeretném is 
a jövőben.  Legújabb hobbim most télen - a 
futást pótlandó - fallabdázás.

Köszönöm szépen a beszélgetést! Remélem, 
hogy ezáltal is mindenki előtt ismertté válik ez a 
lehetőség is itt helyben!

Mesélj egy kicsit az életedről: hol dolgozol főál-
lásban, és hogy kerültél ide Battonyára?

A főiskola elvégzése után Gyopáros-
fürdőn helyezkedtem el. Ottani főnököm 
Battonyán is dolgozott rövid ideig gyógy-
tornászként, és 2007-től ezt a lehetőséget 
átadta nekem. Jelenleg Szegeden élek és 
dolgozom az Anna fürdőben. Mezőhegyesi 
származású vagyok, de vannak battonyai 
kötődéseim, anyukám itt érettségizett a 
Mikes Kelemen Gimnáziumban, és jelen-
leg is élnek itt rokonaim. Hetente egyszer 
járok át Battonyára.
- Kik járnak ide tornázni?

Egyrészt degeneratív jellegű panaszok-
kal küszködők, pl. gerincbántalmakkal, 
kopásos betegségekkel érintettek. Más-
részt traumás eseteknél: pl. bokatörés 
vagy térdszalag műtét utáni rehabilitáció 
előmozdítása érdekében jönnek betegek, 
utóbbiak addig járnak, míg tünetmentesek 
lesznek. Van egy kis „törzsgárda” rendsze-
res tornázó is, mert így tudják megelőzni 
az újabb problémákat.
- Milyen az eszközellátottság?

Vannak eszközeink: matrac, kislabda, 

nagylabda, gumiszalag stb. Szerencsére 
tavaly kaptunk újabbakat is, hiszen ezek a 
gumieszközök nem örök életűek. 
- Ki írhatja fel ezeket a tornákat, milyen jellegűek 
vannak és mikor?

A degeneratív jellegű problémákra álta-
lában a reumatológus vagy ortopéd szak-
orvos, míg traumás sérüléseknél a sebész 
szakorvos írja fel.

Csütörtökön a rendelőintézet emeletén:
16 órától nyak-válltorna csoportos
16 30 gerinctorna csoportos
17-től egyéni tornák traumás esetek, illetve 

gerincferdüléses gyerekek részére
- Mintegy másfél éve nagyobb közönség előtt is 
tartottál bemutatóval egybekötött előadást…

Igen, a könyvtárban tartottam előadást, 
amely főleg a problémák megelőzéséről 
szólt: felvázoltam (vetítettem), hogy melyek 
a helyes illetve helytelen testtartások (álló, 
ülő, illetve fekvő helyzetek, illetve nehezebb 
tárgyak megemelésével kapcsolatos testhely-
zetek). Előadás után természetesen megmoz-
gattam a lelkes közönséget.
- Mivel töltöd a szabadidődet?

Mindig is szerettem mozogni, életem 

Bemutatkozik a Kovács Anett gyógytornász
(Beszélgetőtárs: dr. Schmidt Gábor)

Battonyai újság
battonya Város Önkormányzatának 
településpolitikai tájékoztatója

Felelős kiadó: dr. Karsai József
Szerkesztő: dr. Palkó Lajosné
Szerkesztőség címe: Városi Művelődési Központ és Könyvtár,
                           Battonya, Fő u. 72/A     Tel./Fax: 06 68/456-090
E-mail: battonyakonyvtar@vipmail.hu      ISSN: 1589-5769
Nyomtatás: Yes-Press 2001. Bt., Tótkomlós


