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Battonya Város Önkormányzatának településpolitikai tájékoztatója

Karsai elkezdte, Simonka folytatja
Az elmúlt években Battonya szem-

mel látható fejlődésen ment keresz-
tül. Soha nem tapasztalt pénzügyi 
egyensúly uralkodik az önkormány-
zat költségvetésében, az utak nagy 
része szilárd útburkolattal rendelke-
zik, és megújultak az oktatási intéz-
mények is. 

Amikor annak idején Karsai József 
a városvezetés élére került, mintegy 
700 millió forintos tartozás szerepelt 
az akkori büdzsében.

Ahhoz, hogy fejlesztéseket tud-
janak eszközölni, önrészre, ehhez 
pedig további hitelfelvételre volt 
szükség. Ez újabb 700 milliós hiányt 
jelentett az önkormányzatnak. Nem 
véletlen tehát, hogy a polgármester 
éppen az adósságkonszolidációt és a 
két ütemben kapott mintegy 78 mil-
liós ÖNHIKI-t – plusz állami forrást 
- tekinti Battonya számára a legki-
emelkedőbb segítségnek.

- Rengeteg kifizetetlen számlánk 
volt. Az ÖNHIKI támogatás égből 
pottyant karácsonyi ajándékként ér-
kezett. Simonka képviselő úr volt az, 
aki addig lobbizott az érdekünkben, 
amíg meg nem kaptuk ezt a mint-
egy 78 milliós összeget. Idén először, 
úgy tudtuk kezdeni az évet, hogy a 
képviselő-testületi ülésen azt tud-
tam mondani, nincs tartozásunk, 
koncentrálhatunk a jövőre, a fejlesz-
tésekre – nyilatkozta a város polgár-
mestere, dr. Karsai József.

Szintén jelentős, hogy lakossági 
hozzájárulás nélkül sikerült mint-
egy 95%-ban rendbe tenni belterü-
leti utakat, ami a korábbi 50%-hoz 
képest nagy horderejű változást 
jelent. Amikor országszerte el-
indult a Startmunka-program, a 

battonyaiaknak esélyük sem volt 
arra, hogy részt vegyenek benne, 
hiszen a mezőkovácsházi kistérség 
első körben teljes egészében kima-
radt. Majd Simonka György lobbi-
tevékenységének köszönhetően, a 
program megnyílt az itt élők számá-
ra, és mostanra 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 mintegy 350-400 
fővel tervez az önkormányzat. 

- A battonyaiak régi álma teljesült 
azzal, hogy végre biztonságban tud-
ja a szociális ellátást. Ehhez szüksé-
gessé vált az ágazat szolgáltatásait 
összefogó épület tulajdonjogának 
megszerzése, tudniillik az sokáig 
állami kézben volt. Még képviselő-

ségem idején fordultam a döntésho-
zókhoz, de nem sikerült célt érnem. 
Simonka György az ügy mellé állt, 
és kijárta, hogy a célnak kiválóan 
megfelelő épület önkormányzati tu-
lajdonba kerüljön - zárta gondolatait 
a polgármester.

A város oktatási intézményei is 
megújultak az elmúlt években. Je-
lenleg pedig a Mikes Kelemen Ka-
tolikus Gimnázium „B” épületének 
mintegy 100 millió forintból történő 
felújítása van napirenden. Az utak 
állapotán is szeretnének még javí-
tani, így 2014-ben további 70 tonna 
aszfalt kerül felhasználásra, a ká-
tyúk megszűntetésére. Battonyán te-
hát „zajlott az élet” az elmúlt évek-
ben, a munka pedig nem áll meg.

Terepszemle: a Mikes „B” épületére már igazán ráfér a felújítás
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„Nyugdíjas délután az együttélés 
jegyében” címmel rendezvénysoro-
zatot indított Maczkainé Tóth Anna 
Piroska, aki bár az idősebb korosz-
tályhoz tartozik és egy súlyos bal-
eseten is túl van, ma is aktív a köz-
életben.

A rendezvénysorozat 5 helyszínéből 
az egyik Battonya volt, ahol március 
28-án kellemes és hasznos program, 
meglepetés előadó, dél-békési finom-
falatok és figyelmes vendéglátók vár-
ták az idősebb korosztály tagjait. 

A házigazda díszvendégként a kör-
zet korábbi és jelenlegi országgyűlési 
képviselőjét hívta meg, mondván dr. 
Karsai József és Simonka György kap-
csolata jól példázza, hogy különböző 
szemléletű emberek igenis képesek 
együtt dolgozni, ha ugyanaz a cél és 
félreteszik az ellentéteket. A program 
mezőhegyesi állomásán is részt vettek 
néhányan a battonyai Harangvirág 
Nyugdíjas Klub tagjai közül, a márci-
us 28-i találkozón pedig ők fogadták a 
más településről érkező társaikat.

- Nagyon jónak tartom a kezdemé-
nyezést. Nem lepődtem meg, hogy 
éppen Karsai polgármester úr és 
Simonka képviselő úr a két díszven-
dég, hiszen remekül példázzák, hogy 
politikai nézettől függetlenül lehet 
együtt dolgozni a közös célért. Évek 
óta látjuk, hogy eredményes a közös 
munka, Battonya is sokat fejlődött. Mi 
nyugdíjasok vagyunk, nekünk már 
nem az a lényeg, hogy ki milyen párt-
hoz tartozik. Az a fontos, hogy az uno-
káinknak jobb legyen. Ha mindenki 
követné polgármester úr és képvise-
lő úr példáját, akkor ez sikerülhetne 
is. Megnyugvással tölt el, hogy ők 
együtt dolgoznak – mondta el Halász 
Istvánné, a Harangvirág Nyugdíjas 
Klub vezetője.

Sokak szerint országosan is pél-
daértékű a két különböző politikai 
nézeteket valló egykori és jelenlegi 
országgyűlési képviselő együttműkö-
dése, mely Battonyának és a térségnek 
is számos eredményt hozott az elmúlt 
években. 

Együttélésből országos példa

Telt házas lett a Kultúrház nagyterme Battonyán

Simonka György és dr. Karsai József a mezőhegyesi rendezvényen

A képviselő és a polgármester a battonyai találkozón
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Már többször beszélgettünk az útépí-
tés egyes szakaszairól! Összegezné, hogy 
Battonyán az úthálózat kiépítése hogyan 
alakult, milyen a jelenlegi helyzet?

Battonyán az úthálózat 49%-a volt 
szilárd burkolattal ellátva, most el-
mondhatjuk, hogy úthálózatunk 
95%-a szilárd.

Ugyanakkor nem csupán az úthá-
lózatot építettük tovább, hanem a 
meglévő utakat is karbantartottuk 
kátyúzás, illetve újraaszfaltozás ál-
tal. Az egész Állomás utca újra lett 
aszfaltozva, hiszen jelentős forgal-
mat lebonyolító utcáról beszélünk.

A Somogyi úton történő forga-
lom csökkentése érdekében elkerü-
lő utakat hoztunk létre a következő 
módon: a  Géja András utcának a  
Dózsa György utca és Eper utca kö-
zötti teljes szakaszát köveztük le és 
aszfaltoztuk le. Remélve, hogy a he-
lyi lakosok biztonságosabban közle-
kedhetnek ezen a szakaszon. 

Továbbá: a Pakurár Demeter utcát 
és a Köztársaság utca északi végét is 
aszfaltoztuk, illetve a Landeszmann 
telepre is kivezettük ezt az utat (a 
szennyvíz is kimegy majd odáig).

Ha a város másik szélére te-
kintünk, akkor azt látjuk, hogy 
Hermann Gmeiner utca is évtizede-
ken át járhatatlan út volt, most le van 
kövezve…

Mindenki számára világos lehet, 
hogy arra tettük a hangsúlyt, hogy 
a város szélén élőknek is joguk van a 
jó minőségű utakhoz.

Az Ady Endre és József Attila ut-
cák a kövezés után azonnal le lettek 
aszfaltozva, ez utóbbi sok ott lakó 
számára csodaszámba ment, hisz 
már rég letettek róla, hogy ott vala-
ha akár kövezett út is lesz! 

A középső területek útépítése hogyan 
alakult?

A Puskin és a Damjanich János 
utcák egyelőre csak kövezett utakat 
kaptak, még hiányzik az aszfalt. A 
Vörösmarty Mihály utcánál sajnos a 
Hunyadi és Rózsa utca közti szakasz 
duplán lett leaszfaltozva, ugyanak-
kor a Hunyadi Kossuth közti részen 
meg – éppen ezért - csak alapkő ma-

radt. A Bajcsy utcánál szintén meg-
csináltuk a hiányzó részeket.

Tud - e valami biztatót mondani a so-
rompón túli lakosok számára? Milyen 
tervek vannak a közeljövőre nézve?

Sajnos a sorompón túli utcák, illet-
ve a Május 1. utca nem voltak beso-
rolhatók a gyűjtőút kategóriába, bár 
véleményem szerint utóbbi olyan 
jelentőségű, hogy besorolható lenne, 
hiszen közel van a határhoz.

Bízom benne, hogy hamarosan 
lesznek olyan pályázatok is, amelyek 
lehetővé teszik az egyéb lakóutcák 
kövezését is! Pályázat nélkül viszont 
nem tudjuk megcsinálni, ugyanis 
szeretnénk ezt a tendenciát folytat-
ni, hogy teljesen ingyenesek marad-
janak ezek az útépítések, ne kelljen a 
lakóknak több tízezer forintos hoz-
zájárulást fizetni.

Szerencsére a rövid utcáknál is a 
házaktól maximum 100 méterre ott 
van a köves út… de remélhetőleg 
ez a helyzet is megoldódik, ugyanis 
beütemezzük a sorompón túli terü-
leteket is, (pl. Tavasz u.), vagy egyéb 
helyeket is, pl. Kigyó, illetve Szabad-
ság utca, még ha csak útalappal is. 
Szeretném a lakókat megnyugtatni, 
akik gyakran jönnek be hozzám pa-
naszaikkal.

Szintén a tervek közt szerepel, 
hogy a kátyúzást megcsináljuk a 
nem frissen készített területeken 
is. Továbbá a három csak útalappal 
rendelkező utcának: a Puskin, Dam-
janich és Dr. Kuli András, illetve Vö-
rösmarty utcák ominózus szakaszá-
nak leaszfaltozása.

A 2014-21-es uniós ciklusban LHH-s 
programban melyek Battonya városnak 
a közintézményekre vonatkozó felújítási 
tervei?

Újra fognak indulni a Leghátrá-
nyosabb Helyzetű Kistérségekre 
vonatkozó fejlesztési pályázatok, en-
nek keretében kapott támogatásból 
három jelentős felújítást tervezünk.

A könyvtár beázása meg kell aka-
dályozni, a könyveket meg kell vé-
deni, ugyanakkor a hőszigetelési 
gondokat is mindenképpen meg kell 
oldanunk, nyílászárókat kell cse-

rélni, fűtéskorszerűsítést el kell vé-
geznünk, hogy a fűtési költségünk 
csökkenjen. Hosszútávon mégis 
csak a korszerűsítés lehet a megol-
dás a takarékos működtetésre. Ez 
az intézmény ráadásul nem csupán 
szűk értelemben vett könyvtárként 
működik, kisebb rendezvényeknek 
is helyt ad. Éppen ezért mintegy 50 
milliós ráfordítást igazán megérde-
mel a pályázati pénzből.

Jelentős előrelépés, hogy néhány 
éve végre megszereztük a kultúr-
ház tulajdonjogát. Csak nekünk nem 
volt saját művelődési házunk az or-
szágban, és most nekünk lett a kör-
nyéken a legnagyobb! Ez pályázati 
szempontból is hasznos, hogy nem 
béreljük, hanem tulajdonunk. Most 
már megkezdődhet egy komolyabb 
korszerűsítési folyamat: nyílás-
zárók, vizesblokk, falak felújítása 
stb.  Különösen fontossá válik ez az 
épület, hiszen még a zeneiskola is 
odaköltözött.  Szeretnénk, ha minél 
gyakrabban lennének nagyszabású 
rendezvények, mint pl. most lesz a 
Vujity Tvrtko előadás. Nagyságren-
det illetően  100 milliós ráfordítási 
összegben gondolkodunk.

A városháza felújítási folyamatára 
is szeretnénk pontot tenni. Már több-
ször kihangsúlyoztam, hogy egy 
régi épületet mindig felülről lefele 
érdemes felújítani. Idáig elkészült a 
tető cserepezése és bádogozása, nem 
is akármiből, hanem tartós ónból. 
A fűtéskorszerűsítést, a szigetelést 
és vakolást tervezzük megoldani a 
lehívható pályázati pénzből, 150-
200 millióból már biztosan ismét 
szemet gyönyörködtető látvány lesz 
ismét tornyos városházánk, amely 
Délkelet- Magyarországon (Szeged 
és Hódmezővásárhely mellett) igazi 
ritkaság.

Az épület ráadásul még járási 
ügyeknek (okmányiroda) is helyt 
ad.

Hogyan látja a Járási Hivatal és a Pol-
gármesteri Hivatal munkakapcsolatának 
alakulását?

Járási hivatal létrehozásával 
Battonya város és hozzánk tartozó 

Beszélgetés dr. Karsai József polgármesterrel (IV.)
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kisebb települések (Dombegyházák 
és Kevermes) nem vesztettek sem-
mit, megmaradt az okmányirodánk 
és a gyámhivatal is helyi szinten. 

Köszönjük ezt az odafigyelést a 
kormányzat országos, illetve megyei 
szerveinek. Sikeresen együttműkö-
dünk mindenben a járási hivatal ve-
zetőjével.

Belegondolni is rossz, hogy milyen 
sokat kellene utazgatni, máshol vá-
rakozni a battonyaiaknak okmánya-
ik kiváltása, megújítása végett.

Battonyának március elsejétől nincs 
már adóssága. Mit jelent pontosan ez a 
hitelkonszolidáció, hogyan értékelhetjük 
ezt a helyzetet?

A fejlődés biztosításához, a pályá-
zati önerőhöz, kénytelenek voltunk 
hiteleket felvenni, kötvényt kibo-
csátani. Voltak nehéz időszakok, 
ennek ellenére mindent, mindenkit 
kifizettünk, még ha csúsztak is egy 
időszakban a fizetések, pontosabban 
egy részük. Sikerült ÖNHIKI segít-

ségével kb. 250 millió forintra szert 
tennünk a három év folyamán, en-
nek köszönhettük a csőd elkerülé-
sét.

A nagyszabású segítség ezután kö-
vetkezett: tavaly a 660 millió forintos 
adósságunk 60 % át engedték el, de 
így is maradt még 360 millió hitel. 
Következő lépésben a maradék 360 
millió adósságot is elengedték, csak 
utóbbi kamatait kellett még fizet-
nünk január-február hónapokban. 

Továbbá a közmunkára 4 év alatt 
összesen mintegy 600 millió forintot 
kaptunk.

Ha figyelembe vesszük, hogy az 
adósság elengedés hiányában még 
legalább 200 millió Ft kamat is ter-
helt volna minket, azt láthatjuk, 
hogy ebben a kormányzati ciklusban 
bő másfél milliárt forintot kapott a 
város. De egymilliárdnyi forint jel-
zálog terhelte az épületeinket, most 
ezek is felszabadultak. Ha a dolgo-
kat összességében vizsgáljuk, akkor 

azt kell megállapítanunk, hogy a 4 
milliárdnyi beruházás gyakorlatilag 
teljesen ingyenes volt számunkra, 
hiszen így utólag az önrészek is in-
gyenessé váltak.

Köszönöm szépen a szíves tájékozta-
tást! 

Dr. Schmidt Gábor

A városnapról kérdeztük Mudrity Ivánt, a rendezvény főszervezőjét
2010-ben volt legutóbb városnap, 

most annyiból is jelentős ez az év, 
hogy 25 éve város Battonya. Éppen 
ezért egy igen tartalmas, mintegy 
másfél napos rendezvénysorozat-
tal kívánjuk ezt megünnepelni 
2014. május 30-án (pénteken) és 31-
én (szombaton).

Várhatóan az alábbiak szerint fog-
nak zajlani az események (április 
végén, május elején már pontos idő-
pontokkal tudunk majd szolgálni, 
addigra elkészül a végleges prog-
ram és a plakátok)

Péntek kora délután kezdünk a 
szokásos helyszínem a szokásos mó-
don, azaz a főtéren Dr. Karsai József 
polgármester megnyitójával. Utána 
a délután folyamán kulturális mű-
sorok következnek, az iskolák, illet-
ve a Battonyai Amatőr Tánccsoport 
megkeresése ez ügyben folyamat-
ban van.

Késő délutántól éjszakáig három 
zenekar élő előadását lehet meghall-
gatni: Purple Heart’s, Dirty Slippers 
és a Zanzibár (utóbbi mintegy 12 

éve már fellépett nagy sikerrel egy 
városnapunkon)

Szombaton délelőtt a Mikes Kele-
men Katolikus Gimnázium szervez 
Airsoft lövészetet, és a Barátság SE 
közreműködésével egy látványos 
Taek won do bemutatót is megte-
kinthet a kilátogató közönség.

A Honda egész napos bemutató-
rendezvényt tart motoroztatási le-
hetőséggel.

Délután 16 órakor a könyvtárban 
beocsini „BRILE”amatőr színház ad 
elő szerb nyelven, közben a színpa-
don népzenei műsor, illetve az Ör-
dögfű zenekar előadása lesz látható. 
A városnapi rendezvény kiegészül a 
Fodor Manó Helytörténeti Egyesü-
let programjával is.

Azután három zenekar következik 
megint: Eva & Heartbreaks, Dred & 
Doris, valamint Farkas Jenser Ba-
lázs. Mindhárom élő koncert.

Utána a hagyományokhoz híven 
tűzijáték, majd hajnalig tartó utca-
bál következik az élő zenét a L D 
Road zenekar szolgáltatja.

A rendezvény ideje alatt, végig 
lesz vidámpark, büfé, és egyéb más 
szórakozási lehetőség.

A városnapokat alapvetően az 
Önkormányzat rendezi és finanszí-
rozza, de az előzőekhez hasonlóan 
ebben az évben is aktívan besegít 
a Fantázia Sport és Kultúra Egye-
sület.

Dr. S. G.

Felhívjuk azok figyelmét, 
akik már elővételben megvásá-
rolták a jegyet a Vujity Tvrtko 
előadásra, ne feledkezzenek 
meg róla, hogy az előadás áp-
rilis 4-én pénteken 17 órakor 
kezdődik a Kultúrházban!

Akik nem rendelkeznek belé-
pővel, még vásárolhatnak elő-
vételben kedvezményes áron, 
illetve az előadás kezdetén 
1000 forintért.

Közlemény:
Március 28-án találkoztak 

Battonyán az egykori választó-
kerület nyugdíjas szervezetei, 
közel 400 fős tagság gyűlt ösz-
sze.

Díszvendégek voltak:
dr. Karsai József, mint a koráb-
bi ciklus országgyűlési képvi-
selője, és Simonka György a 
jelenlegi országgyűlési képvi-
selő, illetve képviselőjelölt.
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Fodor Manó HElytörténEti EgyEsülEt
Nagyon örülök a lehetőségnek, 

hogy röviden bemutathatom az újon-
nan megalakult Fodor Manó Hely-
történeti Egyesületet. 

Talán sokan nem is tudják, hogy 
névadónk Fodor Manó Battonya má-
sodik díszpolgára.

Fodor Manó (1863-1948)

Egykori megemlékezés (1930-ból) 
munkásságáról:

„Negyvenhét éven át szolgálta Battonya 
községet, és mint annak főjegyzője vonult 
nyugalomba. Battonya nagyközség az ő 
fáradhatatlan tevékenységének köszönhe-
ti azt a gyönyörű fejlődést, melyet rövid 
idő alatt elért. Hatesztendei főjegyzői mű-

ködését dicsérik az állami elemi iskolák, a 
községi óvoda, az aszfalt járdák, a villany-
világítás megteremtése, ezen kívül díszes 
községházát emeltetett, birtokokat vásá-
rolt a község javára és nagy munkásságot 
fejtett ki a polgári fiú-iskola, valamint a 
szerzetesrendek által vezetett leányiskolák 
vezetése körül is. 1917-ben a vármegye fő-
ispánjának előterjesztésére megkapta a 3. 
oszt. polgári hadi érdemkeresztet, 1908-
ban pedig Battonya nagyközség díszpolgá-
rává választották. Nyugalomba vonulása 
után is megmaradt a község legnépszerűbb 
polgárának, aki továbbra is fáradhatatla-
nul buzgólkodik a község fejlesztéséért és 
haladásáért.”

Egyesületünk azzal a céllal alakult 
meg, hogy összegyűjtse és megőrizze 
az utókor számára Battonya múltjával, 
életével, hagyományaival kapcsolatos 
történeteket, tárgyakat, eszközöket.

A meglévő Helytörténeti Gyűjte-
mény darabjaira alapozva szeretnénk 
létrehozni egy olyan gyűjteményt, 
amely méltó emléket állít Battonya 
város múltjának; amit továbbadha-
tunk a fiatalabb generáció számára is, 
hiszen a mai felgyorsult világunkban 
egyre nehezebbé válik a múlt értékei-
nek megőrzése, kutatása. 

Az egyesület bejegyzése megtör-
tént, ezért várjuk az új, segítő tagokat 
sorainkba, mivel kitűzött céljainkat 
csak összefogással tudjuk megvalósí-

tani. A minél nagyobb számú tagság 
a legértékesebb támogatás, ezért vá-
runk mindenkit, akinek fontos tele-
pülésünk múltja, jelene, jövője. 

Első bemutatkozásunkra a terveink 
szerint 2014. május 30-án a Városna-
pon kerül sor, ahol egy Városnapi 
Helytörténeti Kavalkádot szeretnénk 
megvalósítani. Itt szeretnénk lehető-
séget biztosítani olyan helyi gyűjtők 
bemutatkozásának, akik települé-
sünkkel kapcsolatos tárgyakat, képe-
ket, stb. gyűjtenek. Továbbá szeret-
nénk egy Battonyáról elszármazottak 
találkozóját is megszervezni ezen a 
napon, ahova várjuk mindazon sze-
mélyek jelentkezését, akik szülőfalu-
juknak tekintik Battonyát és szívesen 
részt vennének ezen a rendezvényen. 
Minél többen leszünk; annál több, kö-
zös gyermekkori emlék, élmény ele-
venedhet meg. 

Balázsné Szabó Erzsébet
elnök

Elérhetőségeink:
Fodor Manó Helytörténeti Egyesület
5830 Battonya, Fő u. 72/A (Könyvtár)
Tel.: 06-70/317-8061, 06-70/9455-776

E-mail:
fodormanoegyesulet@gmail.com

Megtalálhatóak vagyunk a 
facebook-on is: www.facebook.com/

Battonyaképeken

A zsidó családok jelentős szerepet ját-
szottak a monarchia-korabeli Battonyán. 
A kisebb kereskedések mellett létrehoz-
zák nagykereskedéseiket is.

Letelepednek Battonyán zsidó orvosok, 
gyógyszerészek és ügyvédek. A zsidó 
családok társadalmi súlyát jól mutatják 
a századfordulón épült nagyméretű, 4-6 
szobás házak és kereskedések. 1900-ban 
Battonyának 13 ezer lakosa volt, a lakos-
ság 2 %-a volt zsidó. 1900 és 914 között eső 
időszakra tehetjük a helyi zsidó közösség 
virágkorát. 1941-es népszámlálás során 
141 fő zsidót írtak össze. 1944. május 10-15. 
között a battonyai zsidókat beszállították 
a magyarbánhegyesi gettóba.
Ennek 70 esztendeje.

A Civil Alap-2014 - pályázati program 
keretében a HOLOCAUST-ra emlékezve, 
a régi Csanád vármegye Battonyai járás 
áldozatainak névsorát tartalmazó emlék-
művet állítunk fel a parkban. (Táncsics Mihály utca 46/a szám jelenleg a helye, Fő utcától nem messze.)

Az izraelita hitközség 1880-ban épült templomát ábrázolja a képeslap az 1920-as évekből.
Az épület már sajnos nem áll, az 1960 (?) -as években bontották le.
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Beszélgetés Nagy Zsuzsával, a Battonyai Amatőr Tánccsoportról
- Már jó ideje feltűnik különböző ren-

dezvényeken tánccsoportotok. Mikor is 
alakultatok meg? 

2010-11 tájára tehető az „ébredezé-
sünk”, az ESzESz Biztos Kezdet Gye-
rekház kötelékein belül. Ott dolgoztam 
és egyszer egy program kedvéért a szü-
lőkkel összeálltunk egy tánc erejéig. A 
hivatalos egyesületi bejegyzésünkre is 
hamarosan sor fog kerülni…

Tehát ezzel indult minden, legalábbis 
a mi csoportunk, hiszen a néptáncnak, 
főleg a nemzetiségi néptáncnak nagy 
hagyományai vannak Battonyán.

- Tehát az újdonság itt a magyar nép-
tánc?

Igen, a békés megyei hagyományok-
ra kívánunk építeni, ruháink szabása, 
illetve a színek: mint alapszín tekinte-
tében a kék, illetve minták szempont-
jából az arany, a barna és zöld.

- Ugyanakkor Battonya hosszú időn ke-
resztül Csanád megye része volt, ezért érde-
mes lenne véleményem szerint a Csongrád 
megyei motívumokat is beépíteni az öltözet-
be. A ruhák költségét ki finanszírozza?

Saját magunk, ugyanakkor szeren-
csére vannak támogatóink is. Erre 
nagy szükség van, hiszen egyéb – pl. 
utazási – költségek is vannak. Egy 
rend ruhára a Biztos Kezdet Gyerek-
ház jóvoltából tettünk szert. Ezúton is 
köszönjük szépen minden kedves tá-
mogatónk segítségét!

- Hány tagja van a csoportnak? Csak 
hölgyek?

16-an vagyunk jelenleg, igen egy 

kivétellel csak nők: Szilágyi Eme-
se, Robotka Jánosné Ildikó, Mezeiné 
Jegyinák Éva, Grestyák Lászlóné 
Edit, Mitykóné Berki Mariann,Ásós 
Kálmánné Anikó, Szegvári Gizel-
la, Szegvári Erzsébet Böbe, Vársze-
gi Rózsika, Balázsné Szabó Böbe, 
Calbu Andrea, Zimáné Isztin Tünde, 
Dimitrijen Trajánné Zsuzsi, Fábián 
Jánosné Eszter, Víg Aranka, Nagy 
Zsuzsa. Szeretném kihangsúlyozni, 
hogy ez kifejezetten egy felnőtt cso-
port. Várunk újabb érdeklődőket is, fő-
leg férfiakat, hiszen a páros táncok felé 
is szeretnénk elmozdulni. Előfordult 
néha, hogy urak is segítségünkre vol-
tak. Egy állandó férfi tagunk van, Pap 
Peti, aki az élő zenét szolgáltatja. Ez 
is egy speciális, ránk jellemző vonás, 

hogy általában élőzenére táncolunk és 
éneklünk.

- Mit énekeltek? Minden tánchoz egy 
speciális népdal való?

Igen, egyébként előfordul, hogy kore-
ográfust is fogadunk. Pl. a Magyarbődi 
asszonytánchoz, vagy a Szatmári ver-
bunkoshoz.

- Milyen gyakran találkoztok?
Hetente (szerdán) próbálunk, egy-

két órát az általános iskolában. És 
ezen kívül a rendezvényeken, ahová 
meghívnak minket. Most legutóbb 
Pécskán volrtunk, a március 15-i ün-
nepségen.

Remélem, hogy minél gyakrabban fog-
ja látni és hallani benneteket a battonyai 
nagyközönség is!

Dr.S.G.

Beszélgetés Kis Ferenccel, a Városi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokával

Március 15-én is lehetett hallani a tűz-
oltókocsik szirénáját. A battonyai kocsi is 
részt vett az akcióban? 

Igen, mi adtuk az egyik kocsit. A tűz-
nek egyik nap olyan, mint a másik. Mi 
erre fel vagyunk készülve, nincs eset, 
hogy tagjaink közül legalább 4 főt ne 
tudnák percek alatt mozgósítani.

Hány tagotok van?
Huszonketten vagyunk, ebből ti-

zenkét fő, aki megfelelő minősítések-
kel, vizsgákkal rendelkezik a vonulás-

hoz. Idén 5 új taggal gyarapodtunk, és 
az újak eleve olyan tagok szerencsére, 
akiknek a 40 órás alapkiképzésük fo-
lyamatban volt, le is vizsgáztak azóta, 
így velük a vonuló állomány létszáma 
nőtt.

Hogyan működik a riasztási rendszer? 
Most is van éjszakai ügyelet a helyi lak-
tanyában?

Már megszűnt a régi típusú ügye-
leti rendszer, senki nem tölti itt az éj-
szakát. Helyette viszont modern köz-



72014.  április

ponti riasztási rendszer működik – az 
önkéntesség ellenére - mi egy nagy 
szervezet része vagyunk. Alapvetően 
a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-
sághoz tartozunk, de akár központi 
riasztás is jöhet Békéscsabáról, ugyan-
is ún. ”Pajzs” rendszeres, illetve sms 
riasztás van.

2012/13 óta a Katasztrófavédelem vet-
te át egyébként az irányítást. Ekkor zaj-
lott egy átalakulás: az orosházi kataszt-
rófavédelem, illetve a mezőkovácsházi 
tűzoltóság alá kerültünk.

Mi a helyzet, ha konkrétan jelentik nek-
tek a tüzet?

„2-es” kategóriába tartozunk, ez azt 
jelenti, hogy Battonya város belterü-
letén jogosult vagyok saját hatáskör-
ben is eljárni, egészen addig, amíg 

a hivatásosok meg nem érkeznek a 
helyszínre. Egyéb esetekben – külte-
rületen - pedig segítünk a hivatásos 
tűzoltóknak.

Mostanában a Dél Békési Mentőcsoport 
rendezvényén a mentőcsoport egyenruhá-
jában tűntetek fel ti is..

Igen, ide is beléptünk még 2013-ban, 
egyesületünk minden tagja. Eleget 
tettünk az ide vonatkozó vizsgakö-
vetelményeknek is, teljes jogú tagok 
vagyunk.

A finanszírozás hogyan történik? Mire 
van leginkább szükség?

„Új” kocsink a jó állapotú használt 
Mercedes volt a legjelentősebb beru-
házás 4 éve. De rendszeresen pályá-
zunk évi 6-8 százezer forint érték-

ben, a védőruhákat, rádiókat is így 
szerezzük be. Köszönjük ez úton is 
az önkormányzatnak, hogy segít az 
önrészek tekintetében, illetve bizto-
sítja a működést is, a laktanya és kocsi 
fenntartását.

Milyen rendezvényekre jártok, mely 
szervezetekkel tartotok jó szorosabb kap-
csolatot?

Május elsején Pusztaottlakán tűz-
oltónap lesz, majd május 31-én Me-
zőhegyes ad helyt egy gyakorlatnak, 
ahol a házigazdákon és rajtunk kívül 
a mezőkovácsháziak, az aradiak, és 
a pécskaiak is meg vannak hívva. (A 
pécskai kollégákkal egyébként is kü-
lönösen jó kapcsolatot ápolunk hosz-
szú ideje már.)

Dr.S.G.

Március 21-én este a Guinnes Pubban 
Mákos Árpád vendége volt

Mészöly Kálmán, a „szőke szikla.”

A közönségtalálkozón szó volt régi 
játékostársakról, többek közt Peléről, 
és Puskás Öcsiről.

A híres felkötött vállal folytatott já-
ték is szóba került. Megtudhattuk azt 
is a Vasas, illetve a Magyar Váloga-
tott játékosáról, hogy a Real Madrid 
és az Internacionale hívása ellenére 
képtelen volt disszidálni.

Határozott véleménye az egykori 

szövetségi kapitánynak az is, hogy 
minden alapot nélkülöznek azok az 
összeesküvés elméletek, amelyek a 
Szovjetunió elleni szándékos veresé-
gekről szóltak.

Beszélt a labdarúgás jelenlegi prob-
lémáiról, jó kiindulási alapnak tartja 
a kormányzat stadionépítési prog-
ramját!

Dr.S.G.

A költészet napját 1964 óta
minden évben április 11-én, 
József Attila születésnapján

ünnepeljük.

Ebből az alkalomból
könyvtárunk 2014. április 11-én 

9 órától 16 óráig tartja

„ VERSMARATON ”
című programját, melyre

szeretettel hív és vár minden  
kedves verskedvelőt.

Bizonyára mindenkinek van 
kedvenc verse, esetleg

saját költeménye. Hozza el, hall-
gassuk együtt, élvezzük a versek 

szépségét, zeneiségét!

Minden egész órakor kezdjük a 
verselést,

háromnegyed óráig verselünk, 
negyed óra szünetet tartunk.

Helyszín: Könyvtár, Battonya,
 Fő u. 72/a.
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Battonya: hét torony, termálvíz, 
természet

A MI OTTHONUNK magazin ez évben indította útjára a MEG-
HÍVUNK, MAGYARORSZÁG! című megyei sorozatát. Borsod-
Abaúj-Zemplén, Baranya megye után az áprilisi szám Békést 
hozta-hozza közelebb az olvasókhoz, kiemelten foglalkozva 
az építészeti - környezeti – természeti – turisztikai – kulturális 
értékek megőrzésében, gyarapításában élen járó városokkal, 
településekkel, így Battonyával is.

 A melléklet az A MI OTTHONUNK április 3- i számában ol-
vasható. A magazinban megjelenő anyagok a lap heti Hírle-
velében, az amiotthonunk.hu online, az amiotthonunk.hu 
facebook, valamint a ringmagazin.hu értékelvű közéleti por-
tál oldalaira is felkerülnek, így azok mintegy 200-250 ezer, az 
átlagosnál műveltebb, igényesebb és módosabb olvasóhoz 
jutnak el. Nem mellesleg: a kiadó ezen felül számos rangos 
országos kiállításon is részt vesz, itt is terjesztve-népszerűsít-
ve a magazint, természetesen benne Békés megye, s külön 
Battonya jó hírnevét is.

BATTONYAI TK LEGUTÓBBI 
MÉRKŐZÉSEINEK EREDMÉNYEI:
Március 16-án, Sarkad – Battonya 0 : 0
Március 22-én, Battonya – Gádoros 4 : 0

Az „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák 
fejlesztése” című projektben a battonyai nyelvet tanulók 
is lehetőséghez jutottak.

A projektben országosan az alábbi számok jelzik az el-
gondolás fontosságát: 

Battonyán a regisztráltak száma megközelíti a 90 főt. A 
regisztráltak közül már tanúsítványt kapott 12 fő, tehát 
elvégzett egy 90 órás tanfolyamot. Jelenleg 36-an vannak 
képzésben. Mindannyian angol nyelvet tanulnak/tak. 

Sajnos csak igény szintjén maradt az informatikai kép-
zésre való jelentkezés, a kezdő német nyelvi képzésre, 
valamint román nyelvből kezdő csoport elindítására 
való jelentkezés. 

A nyelvi képzések megfelelő színvonalon, a „tanulók” 
megelégedettségére zajlottak, zajlanak. 

Örömteli hír, – és reméljük, nem csak hír marad - hogy 
a 2014. augusztusában záruló program folytatására meg-
van a remény, így lehetőség lesz mind több embernek a 
városunkban a kedvezményes nyelvi- és informatikai 
képzésre.

dr. Palkó Lajosné 
e-tanácsadó

TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI)
Cím: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
postacím: H-1396 Budapest 62, Pf 498.
telefon: (1) 450-3060
fax: (1) 350-6750
e-mail: intezet@niif.hu

lABdARúgÁS

HIR-ben regisztrált magánszemélyek száma  330 706 fő

Tanusítványt kapott magánszemélyek száma  84 460 fő

Nyelvi képzésen tanusítványt kapott  64 030 fő

Informatikai képzésre tanusítványt kapott  19 430 fő

A Mi OTTHONUNK bemutatja Békés megyét


