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kérdeztük

dr. Karsai József 
polgármestert

Szeretettel köszöntöm
a battonyai polgárokat!
Örömmel közölhetem, hogy az 

utolsó papírok is kitöltésre kerül-
tek, tehát szinte biztosak lehetünk 
benne, hogy március elsejével 360 
millió Ft adósságunk eltörlésre ke-
rül, még kamatot sem kell a továb-
biakban fizetnünk. Mindez termé-
szetesen nagy könnyebbséget jelent 
majd városunk számára. 

Csak két példát említek, amikor 
megmutatkozott annak előnye, hogy 
már nem kellett mindenképpen „ga-
rasoskodnunk”:

Mintegy 200 forinttal emelni kel-
lett volna a menza térítési díját, most 
ezt a szigorítást sikerült elkerülni. 
Nagyon sokan lettek volna kényte-
lenek felmondani az étkezést a meg-
emelt áron.

Másik említésre méltó dolog a sze-
métszállítással kapcsolatos változás. 
Az idős emberek mentessége a tör-
vény erejénél fogva megszűnt, 50 
literes tárolóedényt nekik is kötele-
ző fenntartani, ez havi 600 forintos 
költséggel fog járni. Ugyanakkor az 
önkormányzat megvásárolja szá-
mukra azt a közel 300 kukát, amire 
most nagy hirtelen szükség lesz, te-
hát ezt ingyen megkapják a 70 éven 
felüliek.

Láthatjuk tehát, hogy anyagi szem-
pontból mindenképpen egy szebb és 
jobb év elé néz a város!

(Teljes interjú 4-5. oldalon)

ta, illetve látni fogja, hogy egy 
speciális zászló is jelen van. Egy 
olyan zászló, amely nincs még 
egy az országban. 

1848 tavaszán-nyarán készí-
tették az eredeti változatot a 
battonyai asszonyok a helyi nem-
zetőrök számára, akik a harcba 
is magukkal vitték, mindezt a 
vérfoltok és golyó ütötte lyukak 
bizonyítják. Az a zászló már na-
gyon rossz állapotban van, az 
aradi múzeum őrzi.

Éppen ezért – szintén a polgár-
mester úr költségére - elkészít-
tettük a hasonmás változatát. 
Így örökítettük meg az utókor 
számára, hogy mit tartottak a 
battonyaiak annak idején a leg-
fontosabbnak a forradalom vív-
mányaiból:

„ÉLJEN A MAGYAR 
FÜGGETLEN FELELŐS 

MINISTÉRIUM.”

Dr. Schmidt Gábor

Néhány éve jelent meg Az 
1848/49-es szabadságharc battonyai 
vonatkozásai című könyvem, 
melyben dr. Takács László és 
Siló József kutatásaira tettem fel 
a pontot.

Az 500 példány – dr. Karsai 
József polgármester úr jóvoltá-
ból - ingyenesen került az ér-
deklődők birtokába. Természe-
tesen hagytunk néhány kötetet 
a könyvtárban, így kölcsönzés 
útján még mindig hozzájuthat-
nak az olvasók. Ezért most nem 
célunk a könyv tartalmának az 
ismertetése, ez amúgy is nehéz 
vállalkozás lenne e rövid ter-
jedelemben. Helyette inkább 
e könyvkiadás utóéletére sze-
retnénk felhívni a figyelmet, a 
zászló vonatkozásában. 

Aki mostanában résztvevője 
volt, illetve akár most résztve-
vője lesz a március 15-ei városi 
megemlékezésnek, az láthat-
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Startol a Startmunka-program
Amikor országszerte elindult a Start-

munka-program, a battonyaiaknak 
esélyük sem volt arra, hogy részt vegye-
nek benne, hiszen a mezőkovácsházi 
járás első körben nem kapott lehetősé-
get. Majd Simonka György lobbi-tevé-
kenységének köszönhetően, a program 
megnyílt az itt élők számára, és mos-
tanra elmondható, hogy ez lett a térség 
legsikeresebb programja. 

2012-ben Battonyán 128 fő vállalha-
tott így munkát, 2013-ban ez a szám 
már 264 volt, idén pedig mintegy 350-
400 fővel tervez az önkormányzat. A 
mezőgazdasági programelemet már 
jóváhagyta a minisztérium, ezen kí-
vül számos pályázat van folyamat-
ban, illetve akadnak olyan elemek is, 
amiknél még nem nyíltak meg a pá-
lyázati lehetőségek.

- Valóban a mezőgazdasági prog-
ramelem az, ami már a jóváhagyottak 
közé sorolható – mondta el lapunknak 
Droppa Ferenc, a polgármesteri hiva-
tal pénzügyi csoportvezető-helyette-
se. – Ebben az évben 35 fő dolgozik 
majd ezen belül. Egy 850 m2-es fólia-
sátrat alakítunk ki, ahol a zöldségter-
mesztés kap helyet. Az itt megtermelt 

zöldségeket a helyi közétkeztetésben 
szeretnénk hasznosítani. Az esetleges 
többlettel a tervek szerint civil szerve-
zetek ajánlására nagycsaládosokat és 
rászorulókat segítenénk – tette hozzá 
a csoportvezető-helyettes.

A mezőgazdaságihoz kapcsolódik 
egy másik programelem is, amelynek 
elbírálása folyamatban van. Ez az épí-
tőipari tevékenységek és gyártások. 
Ezen belül a többi között dróthálót és 
betonoszlopokat késztenének a részt 
vevők, ami a mezőgazdasági terület 
körbekerítését szolgálja majd. Illetve 
egy használaton kívüli óvoda épüle-
tét kívánják felújítani, ami a közmun-
kások számára közösségi térként szol-
gálna.

De a téli hónapokban alkalmas len-
ne palántanevelésre, illetve egy tész-
takészítő üzemet is kialakítanának 
benne. Ebben a programelemben a 
tervek szerint 35-en dolgoznának.  38 
fővel pályázta meg az önkormányzat 
a Közösségi terek kialakítása és fel-
újítása projektelemet, 22 fővel pedig 
a favágó-faültetőt. Mindazok, akik a 
Startmunka-programban dolgozhat-

nak, pozitívan értékelik az eddig eltelt 
időszakot.

- Két és fél évig nem volt mun-
kám, szociális segélyben részesültem 
csak – mesélte lapunknak Bereczné 
Stefanidecz Beáta segítő munkatárs. 
– Aztán elvégeztem egy dajkaképző 
tanfolyamot a munkaügyi központon 
keresztül, így lehetőségem nyílt részt 
venni a programban. A Gyerekház-
ba kerültem, mint segítő munkatárs. 
Addig egy jövedelemből éltünk. Két 
gyermekem van, a lányom most megy 
középiskolába. Ha nem tudtam volna 
így elhelyezkedni, nem is tudom ho-
gyan oldottuk volna meg az iskoláz-
tatást és a mindennapokat. Nagyon 
bízom benne, hogy idén is részt vehe-
tek a programban, mert ez óriási se-
gítséget jelent a családunknak – zárta 
gondolatait Beáta.

Droppa Ferenc hozzátette, vannak 
olyan programelemek, ahol ezután 
nyílik meg a pályázati lehetőség, így 
mindent összevetve az idei évben 
közel 400 fővel tervezik végigvinni a 
programot.

Néhány éve, ha valaki Battonya 
utcáit járta, még azt tapasztalhatta, 
hogy az utak fele rossz állapotban 
volt, és számos földúttal is talál-
kozhatott a városban. Mára ez a kép 
jelentősen megváltozott, hiszen az 
elmúlt években, szinte 100%-ban fel-
újításra kerültek a belterületi utak, 
mindenhol szilárd útburkolattal ta-
lálkozhatunk.

Battonya városáról elmondható, 
hogy rohamosan fejlődik. Megújul-
nak a közintézmények, a városnak 
nincs tartozása, és soha nem látott 
pénzügyi egyensúly tapasztalható a 
településen. Talán ennek is köszön-
hető az, hogy lakossági hozzájáru-
lás nélkül sikerült mintegy 95%-ban 
rendbe tenni belterületi utakat.

- Pár éve még nem hittem volna, 
hogy ekkora változáson megy keresz-

tül a város – nyilatkozta lapunknak a 
polgármestere, dr. Karsai József. – Az 
utak kritikán aluli állapotban voltak, 
kátyú-kátyú hátán, sőt, volt ahol föld-
utakon kellett közlekedjünk. Felvet-
tem a kapcsolatot Simonka György-
gyel, a térség országgyűlési képvi-
selőjével, aki folyamatosan lobbizott 
azért, hogy a szükséges támogatást 
megkapjuk. Ezen kívül óriási segítsé-
get jelentett az adósságkonszolidáció, 
ami újabb kapukat nyitott meg előt-
tünk, így lakossági befizetés nélkül 
sikerült rendbe tenni az úthálózatot. 
A felújítási, kátyúzási munkálatokban 
a Startmunka-programban dolgozók 
is részt vettek, így sok embernek tud-
tunk munkát biztosítani – tette hozzá 
a településvezető.

A polgármester elmondta, további 
terveik is vannak. 2014-ben újabb 70 

tonna aszfalt kerül felhasználásra, 
szintén a kátyúk megszűntetésére. 

- Erre az évre olyan beütemezett 
pályázataink vannak, amik nagy 
eséllyel sikeresen zárulnak. Három 
utca aszfaltozását tervezzük, illetve 
a Május 1. utca jelenleg a városban az 
egyetlen földút, reményeink szerint 
ezt is műúttá tudjuk tenni. Képviselő 
úrral már ezekről a tervekről is egyez-
tettünk, aki elmondta, hogy minden 
segítséget megkapunk tőle a későb-
biekben is, illetve ezeket a munkákat 
is nyomon követi majd, csakúgy, mint 
a korábbiakat – sorolta a terveket dr. 
Karsai József. Hozzátette, a közintéz-
mények sem maradnak ki a fejleszté-
sekből, és az erre vonatkozó tervekről 
is megtörtént az egyeztetés a térség 
képviselőjével, ami ahogy ő fogalma-
zott, garantálja a sikert.

Jó utakon Battonyán
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- Legutóbb ott fejeztük be beszélgetésün-
ket, hogy az egykori zárda, illetve a későb-
bi nevelőotthon sorsa megoldódni látszik. 
Hol tart most e folyamat?

- Igen, volt az főszolgabírói lak, le-
ányiskola is, legutóbb a középiskola 
kollégiuma. Műemlék épületről van 
szó, bár az emelet ráhúzással más saj-
nos vesztett az eredeti műemléki jel-
legéből… de műemlék épület maradt 
szerencsére. Mintegy 5 millió éves 
költséget jelent az önkormányzatnak 
a fenntartása, egyrészt a temperáló 
fűtés díja, illetve őrzés, ugyanakkor 
még hitel is terheli korábbi korszerű-
sítések miatt. A katolikus egyháznak 
kétszer is fel lett ajánlva 0 forintért, 
hátha fel tudja használni kollégium-
nak, vagy szociális intézménynek, de 
így sem kellett.

Szerencsére találtunk egy vállal-
kozót - a konyha üzemeltetőjét - aki 
megvásárolja. Ezzel a 35 millió forint 
plusz bevétellel tehát egyensúlyba 
tudtuk hozni költségvetésünket. A 10 
millió előleget már be is fizette a vevő 
a 35 milliós vételárból. Már ezzel az 
előleggel ki tudtuk váltani a fűtés-
korszerűsítésből még fennálló hitelt, 
a hátralévő 34 milliót!!! (Ez a tartozás 
egyrészt a „zárda,” másrészt a gimná-
zium nem túl szerencsés fűtéskorsze-
rűsítése miatt keletkezett valamikor.) 
A vételárból még járó további 25 mil-
lióval pedig pályázni tudunk majd to-
vábbi kb. 300-400 millióra!

- Ha már említésre került a gimnázi-
um... Milyen egyéb felújítások voltak itt 
illetve máshol a közelmúltban?

- A gimnáziumnál négy ütemben 
valósult meg az ún. régi „A” épület 
felújítása a tetőtől kezdve a pincéig. 
Főleg a szigetelésre tettük a hangsúlyt. 
Kiss-Rigó László püspök úr közben 
pályázott a „B” épület felújítására is, 
itt még a szigetelést kell megoldani, 
hiszen a fűtés már korszerűsítve lett.

Az egészségház a másik említésre 
méltó helyszíne a felújításoknak. Az 
egész tetőszerkezetet leszigeteltük, 
hogy ne ázzon be, illetve a nyílászáró-
kat is lecseréltük.

A fizikoterápia és labor megmaradt 

mégis, annak ellenére, hogy felvető-
dött valamikor a bezárása is. Mivel 
évi 5000 fő veszi igénybe e szolgál-
tatásokat nem riadtunk meg attól, 
hogy felére csökkentették az állami 
finanszírozást, ennek ellenére mi ak-
kor is megtartottuk két munkaerőt e 
feladatra.

A fogorvosi röntgent is megcsinál-
tatjuk mintegy 300 000 forintért, hogy 
ne kelljen Gyulára küldeni embereket. 
Sokkal jobb, ha itt látja a „probléma 
gyökerét” a fogorvos, tudja rögtön, 
hogy mit tehet stb.

- A leglátványosabb változáson azonban 
mégis az általános iskola ment át…

- Célunk volt, hogy a megye egyik 
legszebb iskolája legyen. Sikerült el-
érnünk egyrészt, hogy egy helyen le-
gyen minden iskolás, másrészt, hogy 
a szünetek ne azzal teljenek, hogy tor-
naórákon átvonulnak a távoli sport-
csarnokba. Az új csarnok ráadásul 
rendkívül modern, nézőtérrel rendel-
kezik, XXI. századi követelményeket 
elégít ki, hiszen komoly öltöző-zuha-
nyozó rendszerrel rendelkezik. Így a 
gyerekek már nem izzadtan mennek 
fel az órára.

- Apropó zuhanyozás… ez bizonyos 
problémát felvetett annak idején!

- Valóban, ekkor derült ki, hogy sok 
gyereknek nincs rendes törölközője. 
Az akkori ruhagyárral csináltattunk 
mintegy 300 darabot, azóta is hasz-
nálatban vannak ezek, a mosoda gon-
doskodik a tisztán tartásukról. So-
kuknak ez az egyedüli tisztálkodási 
lehetősége, hiszen otthon sok helyen 
fűtési problémákkal küzdenek. Az is-
kolában van meleg víz bőven, hiszen 
még – ingyenes pályázat alapján szer-
zett - napkollektor is segíti a víz felfű-
tését! Nyáron meg speciális borítóval 
kell letakarni a napelemet, hogy ne 
fűtse feleslegesen a vizet. 

- A jelenlegi időszak nagyon sok felnőtt 
számára visszahozta a „gyerekkort.” Már 
beszéltünk róla, hogy a környék települései 
közül Battonya kiemelkedik a tanfolyam-
okon részvevők létszámának szempont-
jából. Immár a program vége felé hogyan 

értékelhetjük a helyzetet?

- Igazolatlan hiányzás miatt senkit 
nem kellett még kizárni. Gyakran lá-
togatom a csoportokat, vidám elége-
dett arcokat látok. Bízom benne, hogy 
a következő kormány nem hagyja 
ezeket az embereket. Nagy fejlődésen 
mentek át, érdeklődőek, nem olyan 
pesszimisták és passzívak, mint leg-
elején voltak. Nem szabad cserben-
hagyni őket!

- Úgy tudom, Battonya egy emlékművel 
is gyarapodni fog idén…

- Megnyertünk egy pályázatot 
másfél-kétmillió  forint értékben. A 
parkban lesz elhelyezve a Holocaust 
emlékmű. A képviselő-testület már 
meg is szavazta az engedélyt, odaadta 
a helyet erre a célra. Az akkori járás 
magyarországi részének áldozatai-
nak neve szerepel rajta arany betűk-
kel gránitba vésve. Praktikus okokból 
döntöttünk a gránit mellett, mert job-
ban állja az időjárás viszontagságait. 

A környező települések polgármes-
tereit megkerestük, hogy adják meg 
nekünk azoknak az áldozatoknak 
a listáját, akikről tudomásuk van. 
Battonyai részről az áldozatok neve 
mellett Leipnikker Jánosról, illetve a 
magánkórházáról külön is megem-
lékezünk egy kis táblával. Májusban 
szeretnénk az átadó ünnepséget meg-
tartani.

- A május egyéb szempontból is jelentős 
lesz városunk számára. Hosszú idő után 
ismét városnap lesz.

Négy éves kihagyás után ismét 
olyan helyzetbe került az önkormány-
zat, hogy nyugodtan megtarthatjuk a 
városnapot, pontosabban a városna-
pokat, hiszen idén két napos lesz a 
rendezvény, a szokásos helyszínen, a 
Fő utca sarkán.

Szeretettel várunk majd kicsiket-na-
gyokat május utolsó hétvégéjén!

- Megalakult a Fodor Manó Helytörténet 
Egyesület, remélem a városnapon majd si-
kerül ezt is tudatosítani a lakosokkal! Ön 
hogyan látja a múlt, a helytörténeti kuta-
tás jelentőségét?

Beszélgetés dr. Karsai József polgármesterrel (III.)
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- Az a község, amelyik nem törődik 
a múltjával, az a jelenével és jövőjével 
sem tud rendesen. Minden segítséget 
megadunk a tervezett tájház megva-
lósításához is. Tóth Sándorné (Manyi) 
tulajdona, a szabadkéményes 150 éves 
ház a Vörösmarty utcában, ez nagy 
eszmei értéket képvisel. Éppen ezért a 
közmunkások bevonásával is segíteni 
fogunk, mivel a közösség javára lett e 
ház felajánlva. És várjuk az esetleges 

A valamikori főszolgabírói lakból emeleti ráépítéssel készült el a Zárda. Ez olvasható a 2012. 08. 12-én elhelyezett 
emléktáblán:

 „Ebben az épületben működött a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek battonyai katolikus polgári leányiskolája 
1912-1948 között. Alapítók: dr. Glattfelder Gyula csanádi püspök, Németh Sándor battonyai plébános, Leleszi Vincze Mihály és 
felesége Virág Katalin földbirtokos”. 

Később az épületben az Állami Nevelőotthon kapott helyet. 1948-1952 között Állami Általános Iskolai Kollégium né-
ven, 1952-től Állami Gyermekotthonként, 1965-től Nevelőotthon elnevezéssel 100-130 állami gondozott fiút neveltek itt.

további felajánlásokat is akár a kiállí-
tandó régi tárgyak vonatkozásában.

- Végezetül, mint foci drukkertől kérde-
zem: hogyan látja a BTK futballcsapat hely-
zetét így a tavaszi nyitány környékén? 

- Fontosnak tartom kiemelni, hogy 
megyei másodosztályú csapatunk 
immár teljes mértékben amatőr: tag-
jai teljesen ingyen, sportszeretetből, 
saját maguk és a közönség szórakoz-

tatására játszanak. Az önkormányza-
ti támogatás is csak a legalapvetőbb 
költségekre (pl.: mez, bírói, illetve 
sportorvosi díj) szükséges. Becsüljük 
meg és örüljünk, hogy van egy csapa-
tunk, hiszen Battonyán nagy múltja 
van a focinak, és bízunk benne, hogy 
jövője is lesz!

Köszönöm szépen a tájékoztatást! 

Dr. Schmidt Gábor

A január 20-27. között zajlott le az 
egész világon az Ökumenikus ima-
hét, amelynek hagyománya több 
mint két évszázadra nyúlik vissza. 
Mai formájában - amelyen részt vesz 
a katolikus egyház is – 38. alkalom-
mal szervezték meg.

Az ökumenizmus jelentőségét újsá-
gunk karácsonyi számában, a Molnár 
Imre református lelkésszel való be-
szélgetés során már felvetettük. „Nem 
az a lényeg, ami elválaszt, hanem ami ösz-
szeköt” – nyilatkozta a tiszteletes úr.

Battonyán is évtizedes hagyománya 
van az ökumenikus imahétnek. Idén 
a március 3-6 közti időszakban meg-
tartásra kerültek a „böjti imanapok”. 
Minderre az adott lehetőséget, hogy 
a Húsvéti időszak egyformán alakul 
az ún. „történelmi egyházak”: a római 
katolikus, a református, illetve a szerb 

és román ortodox egyházak naptárá-
ban. 

Hétfőn, az első napon a református 
templom adta a közös helyszínt, itt 
prédikált Bajnai István kanonok úr a 
böjtről, az imádságról és az alamizs-
nálkodásról.

Kedden a szerb ortodox templom-
ban a házigazda Gálity Illés esperes 
úr beszélt az isteni szeretetről és a 
Szentháromságról.

Szerdán a román ortodox temp-
lomban Molnár Imre nagytiszteletű 
úr szólt a böjt igazi lényegéről, majd 
másnap a katolikus templomban szin-
tén ő beszélt a tanítványok Jézushoz 
való viszonyáról.

Örvendetes, hogy nagy érdeklődés 
övezte ezeket a közös alkalmakat!

Dr. Schmidt Gábor

Böjti imanapok az ökumenizmus jegyében

Bajnai István kanonok, Gálity Illés esperes, 
Molnár Imre tiszteletes, Csokán Illés espe-
res és segítője Pelyva Dániel
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- Hogyan lehetne megfogalmazni a 
gyermekvédelem lényegét, és mi a ti fel-
adatotok?

- A gyermekvédelmi törvény aláb-
bi rendelkezését tartom kiemelkedő-
en fontosnak, ebben tulajdonképpen 
minden benne van:

„6. § (1)A gyermeknek joga van a 
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fej-
lődését, egészséges felnevelkedését 
és jólétét biztosító saját családi kör-
nyezetében történő nevelkedéshez.”

A mi feladatunkat fogalmazza meg 
e szakasz további rendelkezése:

„(2) A gyermeknek joga van ahhoz, 
hogy segítséget kapjon a saját család-
jában történő nevelkedéséhez, sze-
mélyiségének kibontakoztatásához, 
a fejlődését veszélyeztető helyzet 
elhárításához, a társadalomba való 
beilleszkedéséhez, valamint önálló 
életvitelének megteremtéséhez.”

Munkánk már a várandós édes-
anyák támogatásával kezdetét veheti, 
és egészen addig tart, míg a gyermek, 
illetve 18 éves kor alatti fiatal segít-
ségre szorul egy családban. A család 
szó itt most a legtágabb értelemben 
értendő, hiszen a klasszikus család-
modell sajnos visszaszorulóban van.

- Jól sejtem, hogy a problémák kialakulá-
sában a családmodellben bekövetkező vál-
tozásoknak is nagyban van jelentősége?

Miért is tartunk itt? Valóban első-
rendű probléma, hogy maga a család, 
mint érték nem játszik immár szere-
pet. Sok a különélés, vagy az élettársi 
kapcsolat, amely nem igazán segíti 
elő a gyermek szociológiáját. Kopp 
Mária tanulmányai fontosak, jelzik e 
problémákat, de józan paraszti ész is 
elég, hogy lássuk az ilyen gondokat.

Mindig vannak, illetve lesznek fej-
lődési pontok, amire választ kell ke-
resni … A család a legismertebb segí-
tő erő, erre a segítségre viszont csak 
akkor képes, amikor jól működik.

- Milyen formái vannak a családgondo-
zásnak?

A családgondozás keretében, az 
alapeset az, amikor nincs szükség 
hatósági segítség – pl. gyámhivatal 

Beszélgetés a battonyai gyermekvédelemről Terék Gyulával
 az ESzESz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával.

– igénybevételére, mi magunk intéz-
zük az ügyet. Persze nem feltétlen 
egyedül, hiszen ha a segítés főleg 
pénzügyi segítség igénybevételére 
irányul, akkor az önkormányzat felé 
irányítjuk az ügyfelet.

A családsegítés során a sérüléseket 
kell feltárni és gondozni, ha hagyja a 
család. Lehet, hogy tényleg kevés az 
anyagi forrás, de ha elfogadja, hogy 
kevés van, és ezzel kell szerényen 
boldogulni, de pl. legalább legyen 
rendbe a lakás.

- Kik segíthetnek még ebben az első – 
hatósági kényszermentes – szakaszban?

Jó, ha minél szélesebb e paletta. 
Fontos szerep jut a nevelő oktatási 
intézményeknek, de akár magánsze-
mélyekre is számítunk a jelzés leadá-
sa terén. Az iskola szerepe az utóbbi 
időszakban felértékelődött, ugyanis 
kötelező jelentést tenni az igazolatlan 
hiányzásokról. Egy ponton túl ennek 
családi pótlék megvonás is lehet a 
vége!

- Igen, a Médiában sok szó esett erről, 
amikor bevezették…

Mára már azt lehet mondani, hogy 
egyre kevesebb ilyen ügy van. Oka 
lehet ennek egyrészt, hogy el akarják 
kerülni a legsúlyosabb szankciót, il-

letve az is, hogy a tankötelezettség 16 
éves korra csökkent.

- Merre lehet a megoldást keresni?

Nagyon fontos, hogy az iskolán 
kívül legyenek más intézmények, 
melyek támogatják a családokat, pl. 
a gyerekház, illetve a különböző sza-
badidő hasznos eltöltésére irányuló 
helyek, mint amilyen volt a Tanoda 
is, vagy a jelenleg is működő Ifjúsági 
klub, itt a Hunyadi u. 65-ben….

Másrészt nagyon fontos, hogy le-
gyen közösség, amihez lehet kap-
csolódni! Ott hasznossá tudja magát 
tenni a fiatal, ugyanis nem elég csak 
a virtuális világ, konkrét személyes 
fizikai kapcsolatok is szükségesek, 
mert az ember test-lélek-szellem 
együtt. A konkrét megjelenéssel tud 
valaki igazán teljességében jelen 
lenni, akár az ünnepségen, akár a 
könyvtárban, vagy a sportpályán. A 
közösségben már lesz hova kapcso-
lódni, nem fogja össze-vissza sodorni 
a szél a keresgélő emberpalántát.

Köszönöm szépen a beszélgetést, remé-
lem a családok a jövőben is nyitottak és 
együttműködőek lesznek a segítségetek 
elfogadására! 

Dr. S. G.

Február 11-én a könyvtárban megalakult a Fodor Manó Helytörténeti 
Egyesület. Bírósági bejegyzése folyamatban.
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Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt hónapokban Battonyán négy ut-

canév megváltozott, többek között a tompa-
pusztai Hámán Kató utca neve is. A testületi 
ülésen ülve, amikor ezt a napirendi pontot 
tárgyaltuk és elhangzott, hogy ennek az utcá-
nak az új neve Tölgyfa utca lesz, akkor jutott 
az eszembe, hogy ültessünk egy kis tölgyfát 
emlékül az utókornak. Hiszen van ott ne-
künk már egy büszkeségünk, melyről az utca 
az új nevét kapta – a több mint 250 éves 580 
cm törzskerületű kocsányos tölgy-, melyet 
mi csak úgy emlegetünk TOMPAPUSZTAI 
ÖREGTÖLGY. Ezen sorokkal ragadom meg 
az alkalmat kedves Olvasó, hogy meghívjam 
Március 29-én (szombat) 14 órára a tompa-
pusztai öregtölgyhöz és közösen ültessünk 
el egy fiatal kocsányos tölgyet.

Bízva a szép időben és abban, hogy sokan 
leszünk, kívánok minden jót: Boros Csaba.

„Azok az emberek, akik nem tartják fenn a fákat, 
hamarosan olyan világban fognak élni, ami nem 
tudja fenntartani az embereket.”  Bryce Nelson

Tavaszra várva…

Az Új Alapokon Egyesület megtartotta a HERBÁRIA 
Gyógynövény Feldolgozó képviselőinek előadásával első 
tájékoztató összejövetelét.

Az előzetesen részvételi szándékát jelző 37 főből  10-en 
jelentek meg, ők figyelmesen sok kérdést feltéve hallgatták 
meg az előadást. Az előadók részletesen kitértek a  termeszt-
hető és gyűjthető  gyógynövények sokaságára. Ismertették 
a termeszthető növények talaj- és munkaigényét, valamint 
hogyan kell szakszerűen kezelni a természet ezen csodáit. 
Beszélgettünk a tevékenységgel együtt járó  formaságok-
ról, nehézségekről úgyis mint szállítás, adózás, szaktanács-
adás, mentorálás, növények természetismerete stb. 

Új ismertetésként hangzott el, hogy az ÚJ Alapokon 
Egyesület pályázatot nyert és van némi anyagi lehetősége a 
„kerti projekt” támogatására, koordinálására. Úgy váltunk 
el a kicsiny, de lelkes hallgatóságtól, hogy keressük a kap-
csolódási pontokat az együttműködéshez. 

Várjuk azon jelentkezését is, akik nem tudtak megjelenni 
ezen a megbeszélésen, de a szándék megvan a kerti prog-
ramban való részvételhez.

Ui: „hogy rohan az idő……”

Elérhetőségeink:  Borsodi János
                                     Egyesületi elnök   Tel.: 70 339 6510 

                                     ifj.Jenovácz Péter mez.gaz.tag.vez.
                                     Tel.: 20 356 6171

Borsodi János

Új lehetőség Új AlApokon
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A látvány-csapatsportok támoga-
tása (közismertebb nevén sporttá-
mogatás) 2011. július 1-jétől már nem 
csupán a piaci szereplők társadalmi 
felelősségvállalásának egyik eleme, 
hanem egy olyan új társaságiadó-
kedvezmény, amelynek tudatos ter-
vezésével jelentős megtakarítások 
realizálhatók.

Olyan adózók számára ajánljuk, 
amelyeknek a 2013. illetve 2014. évi 
várható eredményük alapján társasá-
gi adó fizetési kötelezettségük kelet-
kezik, mivel a megtakarítás adóked-
vezmény formájában érvényesíthető.

A támogatás két részből áll, ame-
lyekre eltérő szabályok vonatkoznak.

A vissza nem térítendő támogatás 
egyrészt ráfordításként csökkenti a 
támogató eredményét, másrészt a tá-

mogatás teljes összege a társasági adó 
összegéből is levonható, így a támoga-
tó társaságiadó-kötelezettsége csök-
ken.

A 2013/2014-es támogatási időszak-
tól kezdődően benyújtott sportfej-
lesztési programok támogatásakor a 
támogatónak kiegészítő sportfejlesz-
tési támogatást is kell fizetnie azon 
látvány-csapatsport szervezet or-
szágos sportági szakszövetségének, 
amely sportágát az adókedvezmény 
alapjául szolgáló támogatásban része-
sítette. Sportköztestület támogatása 
esetén a kiegészítő támogatást is a 
sportköztestület részére kell megfi-
zetni.

A Battonyai Testgyakorlók Köre is 
már 3. éve folyamatosan nyújtja be az 
utánpótlás nevelési feladatok fejlesz-

Battonyán a lakosság nagy része ke-
rékpárral közlekedik. A tavasz beköszön-
tével egyre több ember megy dolgozni 
vagy bevásárolni kerékpárral. Fontos 
azonban, hogy a kerékpár védelméről 
tulajdonosa az esetleges lopások meg-
előzése érdekében minden esetben gon-
doskodjon. 

Kérjük, vegyék fontolóra az alábbi 
praktikus tanácsokat. 

• Kerékpárjukat lehetőleg forgalmas, 
jól látható helyen helyezzék el és a kerék-
pártárolóhoz minden esetben lakatolják 
le. Sok helyen látunk olyat, hogy a kereket 
a vázhoz lakatolják, a kerékpárt az épü-
let falának támasztják, ez azonban nem 
elegendő. Inkább jobb minőségű lakatot 
vásároljanak és használjanak. Az olcsóbb 
lakatok ugyanis sok esetben rossz minő-
ségűek, nem biztosítanak kellő védelmet, 
könnyebben nyithatók, ily módon nagyobb 
a veszélye annak, hogy a kerékpárjukat el-
tulajdonítják.

• Soha ne hagyják az utcán őrizetlenül 
kerékpárjukat. 

• Nappal is vigyék be a házak udvarára, 
ahol úgy helyezzék el a kerékpárt, hogy az 
ne legyen „szem előtt”; és a házak kiskapu-
it se feledjék bezárni.  

• Amennyiben több lakásnak közös pin-
cehelyisége van, akkor a pincében is laka-
tolják le a kerékpárjukat és ne feledkez-
zenek meg a pince megfelelő lezárásáról 
sem.

• Kerékpárvásárláskor 
a kapott számlát, jótállási 
jegyet tegyék el és őrizzék 
meg. A kerékpár jótállási 
jegyén szerepel ugyanis 
a gyári szám, amely alap-
ján a kerékpár kétséget 
kizáróan beazonosítható. 
A jótállási jegyen sokszor 
csak egyetlen színt jelöl-
nek meg, holott a való-
ságban a váz több színű-
re van festve. Hívják fel 
az eladó figyelmét, hogy a 
kerékpár színét és gyári 
számát minden esetben 
írják rá a papírokra. Sok 
esetben a hiányosan ki-
töltött dokumentumok 
miatt nem lehet tárgykö-
rözést elrendelni, mivel 
egyedi azonosító (gyári 
szám) nem áll rendelke-
zésre. Amennyiben ke-
rékpárjuk papírjai nin-
csenek meg, a vázon ta-
lálható több karakterből 
álló gyári számot célszerű felírni. 

• Ha fenti óvintézkedéseik ellenére ke-
rékpárjukat eltulajdonítják, értesítsék a 
rendőrséget és a kiérkező munkatársaink-
kal a gyorsabb és hatékonyabb felderítés 
érdekében közöljék a kerékpár típusát és 

ÓVja értékeit!

gyári számát. A jobb beazonosíthatóság 
érdekében a kerékpárról és egyedi alkat-
részeiről, sérüléseiről készített fénykép is 
megkönnyíti a rendőrség munkáját.

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság
Városi Baleset-megelőzési Bizottság

a Btk tájékoztatása a „tÁNYÁrÓL” tési programot, és sikeresen jóvá is 
hagyta az MLSZ. Sajnos egyik évben 
sem tudtuk beszedni a teljes elnyert 
összeget.

2014. 06. 15-ig az Egyesületünk 
800.000,- Forint támogatást be tud 
még szedni, ezért várjuk olyan társa-
ságok jelentkezését, akik a társasági 
adójukat inkább helyben települé-
sünkön hagyják, mint hogy az állam 
kasszájába fizesse be.

A támogatással 2,5%-os megtakarí-
tást érnek el.

Utólagosan is köszönjük azoknak a 
battonyai társaságoknak, akik adóju-
kat inkább a battonyai gyerekek sport 
fejlesztésére fordították.

Bővebb tájékoztatás: 30/315-8645
Nadicsán Zoltán

BTK titkár
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Előző számunkban jelent meg a Mezőkovácsházi Városi 
Baleset-Megelőzési Bizottság keresztrejtvény feladványa, mely-
nek megfejtése: „KAPCSOLJON, MIELŐTT INDÍTANA” 
Postán küldik meg a jutalmat a sikeres megfejtők részére: 
Gáspár Katalin, Matuzik Istvánné, Kohán Györgyné, Juhász 
Pálma, Kovács Krisztián, Schmidt Mária, Árgyelán Péter.

Gyermekeknek:

• Találj ki történetet MCP egyik művéhez! (gépelve, terjedelem max. 3 oldal)
• Készíts rajzot, festés és grafika technikával! (A kép mindkét technikával ugyanazt ábrázolja!)
• Rakd ki Molnár-C. Pál arcképét bármilyen technikával! (termés, kollázs, mozaik)
• Készíts kirakót bármelyik képről!

Felnőtt résztvevők számára:

• Keressen kapcsolatot a Molnár-C. Pál Műterem- Múzeumban lévő képek és a
  Battonyai Képtár képei között! (www.mcpmuzeum. hu) (gépelve, terjedelem max. 3 oldal)
• Készítsen rövid dokumentumfilmet Molnár-C. Pál életéről!
• Készítsen ismertető füzetet az Emlékházról és Molnár-C. Pál életéről és munkásságáról! 
   (A5-ös lap gépelve, illusztrációval)
• A budapesti képtár egyik képének történetét, inspirációját, leírását, készítse el gépelt formátumban! 
   (max. 3 oldal)

A versenyfeladatok leadásának határideje: 2014. április 21.
Helye: Városi Könyvtár (Fő u. 72/a)
            Művelődési Központ (Fő u. 77.)

A verseny eredményét az április végén tartandó emlékünnepségen hirdetjük ki!

V e r se n y F e l H í Vá s !
Tisztelt battonyaiak!

Molnár-C. Pál születésének (1894. április 28.) 120. évfordulója
alkalmából versenyt szervezünk Battonya díszpolgárának tiszteletére. 

Április 7-én, hétfőn 8-11 órÁig
VéradÁs lesz az egészséghÁz emeletén:

K Ö Z L E M É N Y

HIRDETÉS
Az AGRO-LAK KFT. egész évben vásárol termelőktől 

búzát, kukoricát, árpát kompenzációs felárral.
A termény kifizetése előre történik. 

Érdeklődni: 06/30-608-7997


