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Eljött a szép kikelet
madársereg csicsereg
szép természet kecsesen
ruhát váltott színesen.

Tarka réten csokrot szedek
belekötöm szívemet
minden szirom könnytől ázik
édesanyám úgy hiányzik.

Frissen locsolt virágaid
mosolyognak édesen
halkan csendben megköszönöm
drága anyám az életem!

Távol tőlem mégis közel
emlékemben itt vagy velem.
Jöttöd látom hozzád vágyom
karodba omlani,szívedre borulni,
arcod ezerszer csókolni
két kezed soha el nem engedni,
erre vágyom, de már csak álom.

Édesanyám álmodj, legyen szép az 
álmod
virágeső illatozzon, legszebb virág 
neked nyíljon.

Anyák napján Istent kérem
Hallgassa meg a kérésem!

Borkó Lászlóné
Battonya, 2014. április

Anyák napjára
/Emlékem/
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Lezajlottak az országgyűlési választások. 
Battonyán is az országos, illetve a választó-
kerületi átlaghoz hasonló eredmény született. 
Ami ezen túlmenően érdekes helyi szinten, 
hogy Simonka György személye mintegy 
160 szavazattal kapott többet, mint a Fidesz. 
Ezt azt mutatja, hogy a battonyai polgárok 
elsősorban az elvégzett munkát nézik és nem 
az ideológiákhoz kötődnek?

Véleményem szerint azok a civil fóru-
mok, amelyek 5 településen voltak, rá-
mutattak arra, hogy minek köszönhető 
az, hogy nem lett önkormányzati csőd. 
Az emberek lehiggadtak, nem volt sem-
milyen összetűzés. Egy bejelentés nem 
érkezett választási csalásra. 24 év óta 
erre nem volt példa, hogy ilyen nyuga-
lomban lezajlott volna a választás.

Igen, be kellett temetni az árkot… ha 
jó ember valaki teljesen mindegy mi-
lyen párt áll a háttérben. Ezért is történ-
hetett, hogy bár itt is megvolt a Fidesz 
kétharmad, de a képviselőnk ennél is 
több szavazatot kapott személy szerint.

Ha bírálták vagy támadták Simonka 
Györgyöt, ő kérte, hogy semmit ne szól-
junk, ne legyen negatív kampány. Az 
országban egyedülálló módon csak eb-
ben a választókerületben volt ez a fajta 
összefogás meghirdetve.

- Lezárultak április 30-al a közmunka-
programok, melyben több száz battonyai vett 
részt. Mit üzen nekik, mire számíthatnak a 
közeljövőben?

Meg kell várni a kormány megala-
kulását. Csak utána várhatóak konkrét 
intézkedések, döntések. Legyen előbb 
egy felelős személy, aki a közmunkát el-
rendeli… az államtitkár, vagy miniszter 
azonnal meg fogja hirdetni a közmun-
ka programokat és startmunkát.

Akit rá, illetve visszaszoktattunk a 
munkára, hogy reggel fel kell kelni, stb...
azok most ne essenek vissza a semmit-
tevésbe, és kilátástalanságba. Termelő, 
hasznos közmunkát végeztek eddig is a 
közmunkások, és most ha kinézünk az 
ablakon, azt látjuk, hogy ebben a pilla-
natban is dolgoznak és készítik éppen a 
sátrat a Holocaust emlékmű átadás ün-
nepségre.

Milyen jó, hogy eladtuk a „Zárdát”, 
lesz pénzünk a 10-20 százalék önerőre 
a közmunkákhoz… ugyanis már nem 
várhatóak teljesen ingyenes közmunka-
programok.

- Az új piactérről még nem beszéltünk a 
fejlesztésekkel kapcsolatban!

Hihetetlen hogy a járás területén itt 

van a legnagyobb piac, szinte vásár jel-
legű. Sajnos nem használják ki rende-
sen... az árusok nem nagyon mennek be 
oda.

- Lehet, hogy túlzsúfolt a sűrű sorokkal…
Igen, majd elképzelhető, hogy közvé-

lemény-kutatást készítünk az árusoknál, 
hogy mi az oka ennek, és ha valóban ez 
az oka, akkor, ha kell egy sort megbon-
tunk. Itt működik az új nyilvános WC 
is, piaci napokon nyitva tart.

Beszélgetés dr. Karsai József polgármesterrel

Az Holocaust-emlékmű átadás előkészületeit a polgármester aktívan felügyelte

- Mindez a több tízmilliós beruházás 
mennyibe került a városnak?

Elvileg 3 millió Ft volt az önerő, de 
mint erről már beszéltünk, az adósság 
elengedésekkel teljesen ingyenessé vált 
az összes beruházásunk, ez is része an-
nak a nagyszabású fejlesztésnek, mely-
ről már beszéltünk korábban, hogy utó-
lag váltak teljesen ingyenessé.

Köszönöm a tájékoztatást!
Dr. Schmidt Gábor

A Fodor Manó Helytörténeti Egyesület szeretettel meghívja Önt,
és kedves családját a 

Battonyai Helytörténeti Kavalkádra
és az Elszármazottak Találkozójára,

amely 2014. május 31-én kerül megrendezésre a Városnap keretein belül.
Helyszín: Battonya, Fő u. 95. szám, a Száraz-ér partján, a volt Bisztró épülete

Program:
  900: Ökumenikus istentisztelet a Szentháromság római katolikus templomban
1000: Megnyitó – Dr. Karsai József polgármester
1100 : „Filmkockák Battonya múltjából....” - filmvetítés
1300 : Alternatív programok: 
        - „Mesélek magamról, elmondom a falumnak...” - kötetlen beszélgetés
           (általános iskola - Hősök tere 11/a)
        - Kreatív foglalkozások nem csak kicsiknek (a volt Bisztró)
1400: Ismered városod? - helytörténeti totó
1500: Városnézés 

(egész nap folyamatosan megtekinthetők a kiállítás képei, tárgyai,
valamint a helyi gyűjtők gyűjteményei)

 Fodor Manó Helytörténeti Egyesület
  5830 Battonya, Fő u. 72/A (Könyvtár),
 E-mail: fodormanoegyesulet@gmail.com
 Tel.: 06-70/317-8061, 06-70/9455-776

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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A HOLOKAUSZT 70. évfordulójának
tiszteletére emelt emlékmű Battonyán

2014. május 15-én újabb emlékmű-
vel gyarapodtunk. Bevezetőként Ilan 
Mor, Izrael Állam magyarországi 
nagykövetének üdvözletét olvasta 
fel Juhász Pálma a résztvevőknek. 
Őexelenciája sajnálkozásának adott 
hangot, hogy nem tud jelen lenni az 
ünnepségen. Többek között egy na-
gyon fontos gondolat a levélből: „Aki 
hívő keresztény, az nem lehet anti-
szemita.”

Ezek után Dr. Karsai József az ün-
nepség első szónoka köszöntötte a 
megjelenteket. Elmondta, hogy a Civil 
Alap 2014 pályázaton nyert  pénz ele-
gendő volt arra, hogy ne csak Battonya 
város áldozatainak nevét tüntessük 
fel az emlékművön, hanem az egykori 
Battonyai Járás magyarországi részé-
nek, azaz Mezőhegyes, Dombegyház, 
Magyardombegyház és Kevermes 
mártírjaiét is. 

A meghitt hangulatot emelte Szenes 
Andrea hegedűjátéka mellett a Hevenu 
Shalom Alechem: Legyen a béke teveled c. 
dal héberül és magyarul egy Izraelben 
született kisfiú, Cazac Lior előadásá-
ban, majd Dr. Rimay Istvánné elmond-
ta Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázs-
lat című versét.

Markovits Zsolt szegedi főrabbi em-
lékeztető beszédében megköszönte 
azok munkáját, akik az elmúlt időszak-
ban sokat dolgoztak azért, hogy ez az 
emlékműavatás megtörténjen.

Mi nem keresünk bűnösöket, hiszen 
nem a mi feladatunk – mondotta a fő-
rabbi – egyetlen dolgunk, hogy a múl-
tat ápoljuk és őrizzük. „És beszéld el a 
fiaidnak!” – ez az egyik legfontosabb 
utasítás a zsidó népnek. E megemléke-
zés összeköt bennünket… „talán még 
emlékeztek a vegyesboltosra, akinél hitelre 
lehetett vásárolni…, az orvosra, aki felírta 

a gyógyszert…és arra,hogy az itt élő zsidók 
mennyi mindent tettek a helyiekért”. Ma 
már mást nem tehetünk, mint hogy 
emlékezünk. Azokra is, akik nem szü-
lethettek meg, akik nem köthettek es-
küvőt…

Ma ismét látunk próbálkozásokat, 
hogy a sötétség legyőzni igyekszik a 
fényt… hitet kell tennünk amellett, 
hogy e láng, mely őket elpusztította, 
most ne pusztulást, hanem világossá-
got és áldást hozzon számunkra. 

Végül így fordult az Örökkévalóhoz 
a főrabbi:

„Világ alkotója és teremtője! Adjál végső 
megbékélést és nyugodalmat mindazoknak, 
akiknek sírjait felkeresni nem tudjuk, hogy 
az emlékezés köveit vagy virágszálait elhe-
lyezhessük. Adjál nekik végső megbékélést 
és nyugodalmat. A gyászoló szíveknek hoz-
zál enyhülést, adjál gyógyírt! Így legyen, 
akarjuk, hogy így legyen! Amen.”

Ezek után a jelen lévő szónokok és dr. 
Kiss-Rigó László megyéspüspök lelep-
lezték az emlékművet. Dr. Tordai Péter 
a Budapesti Zsidó hitközség elnöke 
mondta az avatóbeszédet. Felhívta a 
figyelmet arra, milyen sok női nevet 
olvashatunk a táblán, hiszen a férfiak 
már korábban elkerültek a munkaszol-
gálatra.

Az emlékmű Mózes kőtábláit idézi. 
Az emberi erkölcs tízparancsát… Hol 
rejtőzött 70 éve az erkölcs? Lehet-e 
olyan nagy a zsidók vagyona utáni só-
várgás, hogy rasszista ideológiát körít-
senek mellé, hogy erkölcsi parancsok-
kal szembenálló törvényeket alkos-
sanak? – tette fel a kérdést a szónok. 
Majd így zárta beszédét: Kevés olyan te-
lepülés van, ahol mertek zsidó emlékművet 
elhelyezni. Battonya megtette, hiszen lakói 
bíznak az emberség erejében. A legerkölcsö-
sebb városok közé lép Battonya, hisz ezzel 

az emlékművel megszolgálta a tiszteletet.
Végül Markovics Zsolt főrabbi gyász-

éneke hangzott el. Az érdeklődők már 
a parkban kaptak a kifejezetten erre az 
alkalomra megjelentetett kiadványból, 
a dr. Palkó Lajosné által szerkesztett: A 
battonyai zsidóság emlékkönyve című kö-
tetből egy-egy példányt. 

A program a Városháza emeleti ta-
nácskozótermében folytatódott, ahol a 
könyv fő fejezetének szerzője Balogh 
István kultúrtörténész tartotta meg 
első előadását a battonyai zsidóság tör-
ténetéről!

Az állófogadást követően a könyv-
tárban került sor a már említett könyv 
bemutatójára. Itt Balogh István újabb 
előadást tartott, illetve Corvus-Kora 
Róbert lökösházi festőművész vetí-
tette le kisfilmjét, amelyben bemutat-
ta hogyan készítette el Holokauszt c. 
történelmi panorámaképét, beszámolt 
Izraeli útjáról és láthattuk a túlélőkkel 
készült riportját.

A holokauszt emlékkönyv korláto-
zott példányszámban hozzáférhető a 
könyvtárban.

Dr. Schmidt Gábor
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TVrTkoVal a FÖld kÖrül
Április 4-én került sor – komoly ér-

deklődés mellett - a régóta várt ren-
dezvényre, Vujity Tvrtko előadására. 

Mintegy 200 személy jelent meg a 
Kultúrház nagytermében. Az előadás, 
illetve a hallgatóság hangulata a té-
máktól függően gyakorta váltakozott, 
hiszen egyik pillanatban még a kabaré 
műfajba tartozott az előadás, másik pil-
lanatban már könnyezett a hallgatóság 
érzékenyebb része.

Amire nagyon büszke, és talán élete 
legjelentősebb tettének tartja még „pá-
lyakezdő” korszakából: az utolsó ma-
gyar hadifogoly hazahozatalát Orosz-
országból.

A főbb témákat a plakát kiírásnak 
megfelelően a diktatúrák országaiban 
szerzett élmények előadása jelentette. 
Megtudhattuk többek között, hogy a 
véres koreai diktatúrában is maradt 
még kedve poénkodni, igaz ez majd-
nem az életükbe került. Ennél már tény-
leg könnyedebb téma volt Türkménbasi 

türkmenisztáni rendszerének elemzé-
se.

A legnagyobb derültséget talán az 
okozta, amikor barátjának, Kembe 
Sorell-Arthurnak, a TV2 sztárjának 
olimpiai szerepléseit mesélte el.

Ugyanakkor többségében inkább volt 
szomorú az előadás fő irányvonala, hi-
szen érintve volt még két tragikus téma, 
egyrészt az afrikai éhezés (és sárpogá-
csa fogyasztás) illetve a fogyatékosok 
helyzete. Ugyanakkor innen egy hu-
szárvágással ismét a pozitívumok vi-
lágába hozta vissza az előadást, hisz fel 
tudott hozni olyan fogyatékosokat, akik 
mind a hallássérült, mind a mozgássé-
rült voltuk ellenére elégedetten tudják 
élni életüket.

Az előadás konklúziója: a magyarok, 
illetve a battonyaiak – most már, hogy 
látták mennyi probléma van a világ-
ban – örülhetnek a jelenlegi helyze-
tüknek, mert akár rosszabb is lehetne a 
helyzetük. Jó volna immár kevesebbet 

keseregni! (Borúlátásból egyébként a 
világranglista élmezőnyébe tartozunk 
állítása szerint.)

A közönség álló ovációval köszönte 
meg az előadást, ezzel is mintegy vála-
szolva előadó kérdésére, hogy erősöd-
tek-e lélekben e két óra hatására.

Április 28-án avattuk fel a
Molnár-C Pál szobrot új helyén,

az emlékház előtt. 
Ez alkalomból a festőművész unokája

Csillag Péter is Battonyára látogatott és 
rendhagyó tárlatvezetést tartott.
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Így készült el a híd – amelyról már írtunk korábban – az Ady Endre utcában

A RENDŐRSÉG TÁJÉKOZATÓJA
Ittas vezetésért járó büntetés

Az ittas vezetést a törvény mindig szi-
gorúan büntette, de az úgynevezett „zéró 
tolerancia” bevezetése óta nagyon ko-
moly büntetésekre lehet számítani min-
den esetben. A büntetés a több százezer 
forintos pénzbüntetésen kívül akár több 
éves jogosítvány elvétel, utánképzés, és 
akár felfüggesztett vagy letöltendő sza-
badságvesztés is lehet.

Figyelem!
2013. július 1-től szigorúbb szabályok 

léptek életbe az ittas vezetés vonatkozá-
sában. Míg korábban 0,8 g/l ezrelék alatti 
véralkohol szint alatt szabálysértésként 
bírálták el a cselekményt, 2013. július 1-től 
ez a határ alacsonyabb, azaz 0,5 g/l ezrelék 
véralkohol szint felett már bűncselek-
ményként bírálják el az esetet.

Mire számíthat?
Amennyiben Ön ittasan vezetett, de 

nem történt baleset, az alábbi következ-
ményekre számíthat:

Ha a vér alkohol szintje 0,5 ezrelék alatt 
maradt, úgy az ügy szabályszegésnek 

minősül, mely cselekménynek a bírság 
összege a vér alkoholértékétől függően 
30 vagy 100 ezer forint. A bírság összegén 
túl közlekedési előéleti pont is társul a 
cselekményhez. 6 vagy 8 ponttal bünte-
tik az ittas vezetést.  

Azonban amennyiben a vér alkohol-
szint 0,5 ezrelék fölött van, már bűncse-
lekményről beszélünk, így a jogkövet-
kezmények is súlyosabbak.

Bűncselekményi kategória esetén a ve-
zetéstől eltiltás (jogosítvány elvétel) ha-
tározott idejű (de minimum 1 éves), vagy 
végleges is lehet. A vezetéstől eltiltás vo-
natkozhat csupán bizonyos járműkategóri-
ára, de a jogszabály a valamennyi kategóri-
ára történő vezetéstől való eltiltást is meg-
engedi. Alapesetben 1-2 év vezetéstől eltil-
tás (jogosítvány elvétel), 200-300 ezer forint 
pénzbüntetés és kötelező utánképzés az 
általános kiszabott büntetés.

Amennyiben nem ez volt az első eset, 
hogy ittasan ült a volán mögé, vagy sze-
mélyi sérülés is történt, akkor a legsúlyo-

sabb következményekre lehet számítani. 
Többszörös visszaesőként akár ténylege-
sen letöltendő szabadságvesztés, és akár 
örök vezetéstől való eltiltással is számol-
ni kell a jelenleg hatályos bírósági gyakor-
lat szerint.

Hat hónap, vagy annál hosszabb eltiltás, 
jogosítvány bevonás esetén (ezt egyéb-
ként nagyon könnyű elérni még „kevés” 
alkohol fogyasztásával is) utánképzésen 
kell részt venni. Egy ilyen képzés 100-140 
ezer forintba is kerülhet.

A vezetéstől eltiltás a kellemetlenségen 
túl egzisztenciális válságot is okozhat, 
hiszen sok munkakör betöltéséhez elen-
gedhetetlen a jogosítvány.
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Április 15-én átfutott városunkon a „futónagykövet.” 
Tóth Lászlóval váltottunk néhány szót.

Honnan jött a Békés Megye futás ötlete?
Én, mint Békés megye futónagykö-

vete fontosnak tartom, hogy minél 
több embert bevonjunk e mozgalomba, 
hogy a futás hírét elvigyük. Minden 
nagyobb városban van futónagykövet 
... ez egy országos rendszer egyébként. 
Fontos tudatosítani, hogy a közös futás 
teljesen más élményt nyújt!

Mostanában milyen futásokon vett, illet-
ve vesz részt?

Legutóbb a Bécs-Budapest verse-
nyen vettem részt párosban, illetve ha-
marosan a Békéscsaba - Arad futáson 
fogok részt venni, bár ez utóbbi nem 
verseny.

Most ez a hét hogyan bonyolódik le?
370 km az egész táv, hétfőn indultunk 

Békéscsabáról, mintegy 50-60 kilomé-
ter jut egy napra. Éjszakára mindig 
visszautazunk Csabára aludni, aztán 
visszatérünk oda, ahol abbahagytunk.

Akkor minden napra megvan a 
„Maraton..” Úgy hallottam, hogy minden 
községből valaki csatlakozik és fut a követ-
kező községig?

Nem minden községből van csatla-
kozó a szomszéd településig, Mezőhe-
gyestől sem volt, és úgy tudom most 
itt Battonyán sem lesz, de ugyanakkor, 
mint látom elég sokan csatlakoznak itt 
hozzám belterületen kísérnek egy da-
rabon.

Közben látom kipihente magát valame-
lyest. További jó futást kívánok!

Dr. S. G.

Hadisírok
Battonyán

Váradi László alezredes a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetségének 
hadisír-gondozási ügyvivője járt vá-
rosunkban megtekinteni és lefényké-
pezni a világháborús emlékműveket és 
sírokat.

Képünkön a „Közös Temető” ravata-
lozó mögötti területén lévő 1918-as ha-
disírokat fényképezi éppen. Azért ezt 
a képet közöljük le újságunkban, mert 
történelmünknek ez a része kissé már 
feledésbe merült a köztudatban.

De miért is lettek pont itt eltemetve 
1915-ben és főleg 1918-ban szerb és orosz 
katonák? Front ugyan nem volt errefe-
lé az első világháborúban, volt viszont 
Tompán a Purgly – birtokon egy hadi-
fogolytábor. 1918-ban a spanyolnátha 
járvány következtében sokan meghaltak 
a hadifoglyok közül, és mint pravosz-
lávokat itt helyezték örök nyugalomra. 
(Cséfai Szelezsán György szíves közlése)

Ugyanakkor ez azt is mutatja, hogy az 
1918 tavaszán megkötött különbéke el-
lenére nem siettek visszaadni Oroszor-
szágnak a hadifoglyokat, hiszen a teme-
tések nagy része 1918 őszén történt.
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Beszélgetés az U 13-as focicsapatról
Először Nadicsán Zoltánt a 

Battonyai TK titkárát kérdeztük.

- Egy korábbi számunkban tájékoztatás 
nyújtottál a Társasági Adóról, mint az 
utánpótlás-nevelés egyik bevételi forrásá-
ról. Most magukról a battonyai gyermek 
focistákról szeretnénk tájékoztatni a köz-
véleményt…

4 éve az új elnökség kiemelten 
kezdte kezelni az utánpótlás-nevelés 
kérdését. A jelenlegi U 13 korosztályt 
tekinthetjük az „első fecskéknek”, 
akik mostanra érettek össze egy jó 
csapattá, őket Kőszegi Antal („Csipi 
bácsi”) edzi. Ún. Alközponti Torná-
kon szoktak részt venni, ez esetünk-
ben tulajdonképpen az Orosháza 
–Mezőkovácsháza térséget öleli fel, 
itt 12 csapat játszik. Szinte minden 
tornán dobogós helyezést érünk el. 
Azt lehet mondani, hogy az Orosházi 
csapat után a mienk a legjobb e tér-
ségben. Mintegy másfél év múlva ők 
fogják adni a serdülőcsapatot.

- Hány korosztály van? Úgy tudom, 
hogy eleve kötelező a több utánpótlás kor-
osztály egy felnőtt csapat mellett…

Megye 2-ben is kötelező több kor-
osztályt nevelni, van több kisebb 
korcsoportunk is természetesen. A 
jövőben fog kiderülni az,hogy milyen 
eredményeket érünk el velük, most 
egyelőre az U 13-ra vagyunk a leg-
büszkébbek. Ők létszámban is elegen 
vannak szerencsére, nagyobb gond, 
hogy a kisebbeknél a fiú-lány aránya 
sajnos nincs egyensúlyban, a lányok 
többen vannak, így nehezebb focistá-
kat toborozni.

- Milyen költségekkel jár az utánpótlás-
nevelés? Látom az új szereléseket, ezekre 
hogyan tettetek szert?

Az U 13-as gyerekek mind hiva-
talosan igazolt játékosok a Magyar 
Labdarúgó Szövetség felé, ezért fél-
évente sportorvosi vizsgálat szüksé-
ges. Ezek is jelentős költségek. Ez ter-
mészetesen vonatkozik mindenkire, 
kisebbekre és nagyobbakra egyaránt. 
Ugyanakkor az utazási költségek je-
lentősek. 

Köszönettel tartozunk azoknak a 
szülőknek, akik ebben tudnak támo-
gatni minket. Társasági adó bevéte-

lünk sajnos nem elég minden költ-
ségre. Ugyanakkor hálásak vagyunk 
az Önkormányzatnak is, hogy a tár-
sasági adó pályázatunk önerejét biz-
tosítja.

A mezekre lehetett és lehet is még 
pályázni szerencsére. A következő 
lépésben melegítőkre szeretnénk pá-
lyázni.

A helyiek mikor láthatják őket itthon 
játszani? 

Június 1-én Battonyán tartunk egy 
tornát, várjuk a szurkolókat!

Végül Köszegi Antal edzőt kérdeztük 
az U 13-as mérkőzésekre vonatkozó sza-
bályokról:

8+1 játékos van a pályán, a cserék 
is kötelezően játszanak, nincs korlá-
tozva, mint a felnőtteknél, hiszen itt 
fontos, hogy, mindenki egyformán 
fejlődjön. 65 x 35 méteres a pálya, les-
szabály is van, hogy szokják időben. 
Ugyanakkor a mérkőzések ideje még 
csak 20 perc – egyben - a tornákon.

Dr. S. G.
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