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Kedves Battonyaiak és Battonyáról El-
származottak!

Megragadva a lehetőséget, engedjék meg, 
hogy a Város Napja alkalmából röviden ös�-
s�ege��em a� elmúlt idős�akot.

- Városunk hely�ete a rends�erváltás óta 
jelentősen nem válto�ott.

- Nem indultak be olyan válto�ások a tér-
ségben, amelyek javították volna a város ne-
hé� lehetőségeit. A hely�et kon�erválódott.

- Újra kellene építeni a helyi ga�daságot, 
elő kell segíteni a válto�ást, képviselni kell ér-
dekeinket, meg kell mutatni értékeinket.

A� elmúlt évben új testület és polgár-
mester ke�dte meg a munkát. Vezérelvünk: 
megbékélés - összefogás - kiútkeresés. Ennek 
s�ellemében dolgo�unk és fogunk dolgo�ni. 

Néhány gondolat az azóta eltelt időszakról:
- több fórumot s�erve�tünk, ahol megs�ólí-

tottuk a város lakosságát, felhívva figyel-
müket a válto�ásokra, lehetőségek kihas�-
nálására;

- támogattuk  a civil ke�deménye�éseket, a 
kö�össégek újraépítke�ését;

- újraéles�tettük kapcsolatainkat a testvér-
településekkel, különös tekintettel kö�ös 
érdekeinkre;

- a� önkormány�at feladatai csökkentek, egy 
rés�ük a járási hivatalho� került, a rendkívü-
li segélyek a� önkormány�atnál maradtak;

- kibővült a kö�foglalko�tatás, léts�ámban és 
feladatban egyaránt növekedett a me�ő-
ga�dasági tevékenység;

- elősegítjük a há�táji ga�dálkodás újraéles�-

tését, öngondoskodás fontosságával;
- megújuló erőforrásokra épülő ü�emek lét-

reho�ásán dolgo�unk, ami kapcsolódóan 
munkahelyeket teremthet;

- városrehabilitációról tárgyalunk, a pályá�-
tatás lehetőségeinek maximális kihas�ná-
lásával;

- építjük kapcsolatainkat külső inté�mények 
és térségek ve�etőivel, próbáljuk bekap-
csolni Battonyát a megye, a térség, a� or-
s�ág lehetőségeibe.
Öss�ességében egy élhető és s�erethető 

város kialakításán dolgo�unk, hogy a� itt élő 
emberek jól ére��ék magukat, találják meg 
s�ámításaikat, boldogulásukat.
Battonya, 2015. május 19.

Marjai János, polgármester

Ezt a célt szolgálja az újabb milliárdos 
projekt. A Békés megyei szinten megva-
lósuló közmunka pilot program közel 
500 embernek biztosít értékteremtő mun-
kát. A kísérleti, a munkahelyteremtéshez 
újabb eszközt kínáló program lehetőségét 
Simonka György országgyűlési képviselő 
és a Belügyminisztérium készítette elő.

A „Kitörési pont a háztáji gazdaságok 
irányába” elneve�ésű pilot programho� a 
két kistérség több települése csatlako�ott 
hétfőn, Oroshá�án. A Belügyminis�térium 
felügyeletével �ajló programnak kös�önhe-
tően a térség csatlako�ó településein létre-
jön a� öngondoskodás, és emelkedik a fog-
lalko�tatás. A� önkormány�atok ugyanis a 
regis�trált munkanélküliekkel ves�nek rés�t 
a programban, a tervek s�erint kö�el 500 
embert vonnak be a megvalósításba.

– Az állami forrásból biztosított közfoglal-
koztatás nem cél, hanem átmenet a profit-
orientált szociális szövetkezetek felé és onnan 

a nyílt munkaerőpiacra. Simonka György 
országgyűlési képviselő remek és újszerű 
javaslattal állt elő a munkaerő piaci prob-
lémák megoldására, melyben a kormányzat 
partner – emelte ki Lac�ó Gyula, a Belügy-
minis�térium Kö�foglalko�tatási és Ví�ügyi 
Helyettes Államtitkárságának képviselője, 
a települések kon�orciumi csatlako�ásának 
ünnepi aláírásán. 

– Dél-Békés mindig is jó példa volt, több 
esetben sikerre vitte elképzeléseit, most is. 
Örülök, hogy sikerült ezt a lehetőséget biz-
tosítanom, a jövőben is figyelemmel kísérem 
a programot, azonban itt és most az én dol-
gom véget ért. A feladatom, hogy még több, 
a térség felemelkedését és az itt élők segítését 
szolgáló lehetőségen dolgozzak. – mondta 
Simonka György ors�ággyűlési képviselő.

A programban rés�tvevő há�táji ga�da-
ságban dolgo�ó kistermelők a s�ociális s�ö-
vetke�etek által bi�tosított, kihelye�ett alap-
anyagokkal (sertés, vetőmagok), valamint 
infrastruktúrával (pl. fóliasátrak) a megél-

hetéshe� s�ükséges bevételt saját munkájuk 
által teremthetik elő.

A� önkormány�atok a s�ociális s�övetke-
�et felállítását vállalják. A kísérleti program 
idei év feladata: kialakítani a� önfenntartó 
termelési tevékenységet, mégho��á a piaci 
igényeknek megfelelő termékekkel, kors�e-
rű s�akmai tudással. 

A programban rés�t vevő önkormány�at-
ok hétfőn Oroshá�án s�ándéknyilatko�atot 
írtak alá, e��el vállalva, hogy kö�ösen meg-
valósítják a Békés megyei pilot programot, 
melynek keretében a munkavállalók a me-
�őga�dasági termékeiket megtermelik és 
értékesítik. A kon�orcium tagjai vállalták, 
hogy támogatják őket ebben s�aktanács-
adók segítségével.

Kiemelt cél a térség fejles�tése, aminek 
egyik kulcsa a munkaképes emberek saját 
jövedelemhe� juttatása – ennek megfelelő-
en dolgo�ták ki a kormány�attal kö�ösen és 
kínálták fel a projektet a településeknek a 
projektben rés�tvevő partnerek.

Újabb kiemelt projekt Dél-békésben
Öngondoskodás és munkahelyteremtés
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Tájékoztató Battonya Város 
szennyvízfejlesztési projektjéről 

Lakossági fórumot tartottak 2015. május 
20-án a város s�ennyví�fejles�tési projektjé-
vel kapcsolatban. A projekt több ütemben 
�ajlik, a� előkés�ítő s�akas� május végén le-
�árul, főbb feladatai elkés�ültek. A projekt-
ről rés�letes információkat kaphatnak a 
http://szennyviz-battonya.hu/ weboldalon.

A s�akemberek május 29-én, pénteken 
délután a városnapon felállított sátorban 
várják a lakosok kérdéseit, és�revételeit.

A munkálatok menetéről a� Önkormány-
�at folyamatosan tájéko�tatja a lakosságot.

Fontos információ, hogy
megújult a város

elektronikus kommunikációja.

A friss információk megtalálhatók a
Battonya Város Önkormányzata 

és a
Szeretlek Battonya facebook oldalon, 

valamint a
http://www.battonya.hu/ oldalon.

2015. május 14-én Battonya Város Ön-
kormány�ata és a Városi Művelődési 
Kö�pont és Könyvtár emlékünnepséget 
rende�ett a holokaus�t áldo�atainak tis�-
teletére.

A program rés�eként Balogh István 
kultúrtörténés� nyitotta meg a Fővárosi 
S�abó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjte-
ményének munkatársai által öss�eállított 
Könyvek holokausztja c. kiállítást, ame-

lyet június kö�epéig tekinthetnek meg 
a� érdeklődők a könyvtárban. A kiállítás 
digitális előkés�ítése, grafikai terve�ése 
Pálinkó Gábor munkája. 

A megnyitó után Nagy Erika és Tomanek 
Gábor „Járkálj csak, halálraítélt” c. megha-
tó műsorát láthatták a né�ők.

A megemléke�és �árásaként a rés�tve-
vők lerótták tis�teletüket a parkban lévő 
emlékműnél.

Holokauszt megemlékezés

Programok
Péntek:
14:30  Megnyitó /mazsorett csoport Battonya/
14:45  -  17:45  Kulturális program
           Helyi és vendég művészeti csoportok bemutatója 
  A program vendége a pécskai Búzavirág Táncegyüttes
18:00  Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész koncertje
19:00  -  23:00  MULAT A VÁROS
           Fellépnek:
           Party trió, Komáromi Pisti,  MC Hawer és a Tekknő, Márió a harmonikás
23:00  -  01:00  Mulatós disco
Szombat:
10:00  BATTONYA „legerősebb embere” verseny és bemutató
13:15  Eredményhirdetések
13:45  A battonyai Barátság SE TAEKWON-DO bemutatója
14:45  Cassiopeia zenekar élő koncertje /régi magyar rock/
17:00  Dirty Slippers élő koncert
19:00  UNISEX élő koncert
21:00  HUNGÁRIA TRIBUTE Rock & Roll Party élő buli
23:00  Tűzijáték
23:10 - 01:00  Retró disco

Egyéb programok:

• Május 29-én 14 órakor Mezei Zsolt „A SOHA” című fotókiállításának megnyitója. 

• Május 30-án szombaton a Fodor Manó Helytörténeti Egyesület szervezésében  
megrendezésre kerül a Battonyáról Elszármazottak Találkozója.

  9:30  - a találkozó megnyitója /általános iskola/,
  11:00         - kiállítás megnyitó /régi zeneiskola/.
  14:00 - �lmvetítés óránként
• A Városi Művelődési Központ és Könyvtárban színes kiállítások és programok vár-

ják a betérőket. 

• A Számíthatsz Ránk Egyesület mindkét napon  érdekességekkel, játékokkal és 
meglepetésekkel várja a �atalokat a parkban. 

• A rendezvény mindkét napján az megismerkedhetnek az érdeklődők a településen 
működő civil egyesületek munkájával, együtt szórakozhatnak családok, barátok. 

• Kirakodó vásár, vidámpark, „LACI” konyha, valamint különleges kóstolási lehető-
ségek várják a kilátogatókat.

Városnap - 2015 május 29-30
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E M L ÉK EZ É S
Dr. Sztanojev György orvos e�redes-

re (1937-2003) emléke�tek május 6-án a 
Battonyai Két Tanítási Nyelvű S�erb Általá-
nos Iskolában. Battonyán s�ületett, 1967-től 
a Kecskeméti Repülőkórhá�ban dolgo�ott, 
haláláig a kórhá� fősebés�e volt. Emlék-
művét 2008. április 24-én avatták fel egy-
kori iskolájának bejáratánál, a „Krajczáros 
Alapítvány” ke�deménye�ésére. A s�obor 
kés�ítője Tóth Lajos soltvadkerti ácsmester, 
aki életét kös�önheti a néhai profess�ornak. 
A� emlékműre magyar és s�erb nyelven van 
felvésve életútja, amelynek egyik legfonto-
sabb állomása volt, amikor aktív s�erepet 
vállalt a déls�láv válság idős�akában. S�e-
mélyisége, s�akmas�eretete a magyar kato-
na egés�ségügyben is példaértékű. 

Szépkorúak 
köszöntése

A�t mondják, hogy arról ismers�ik 
meg egy ember, egy adott kor vagy 
adott társadalom, hogy hogyan bá-
nik időseivel. Időseinktől, bölcs öreg-
jeinktől kaptuk s�ellemi és kulturális 
javainkat, nélkülük mi sem lennénk. 
Amit ők felépítettek ke�ük munkájá-
val, a�t a mi munkánkkal építhetjük 
tovább. Városunk ve�etői ebben a� 
évben két s�épkorú battonyai lakost 
kös�öntöttek 90. s�ületésnapjuk al-
kalmából. Március 26-án Csathó 
Kálmán Barnáné Margit néni, május 
16-án Czakó Istvánné Julianna néni 
lépte át a s�épkor küs�öbét.

Mindkettőjüknek átadták a tis�te-
letükre kiállított állami oklevelet és 
a� Önkormány�at ajándékát. Időse-
ink élete, munkája példaértékű lehet 
a� utókor s�ámára.

Tisztelettel köszöntjük őket!

Állandó Egyháztörténeti Helytörténeti 
Gyűjteményt ho�ott létre a S�entháromság 
Plébánia a Katolikus Kö�össégi Há�ban. 
A helytörténeti gyűjteménynek hivatalos 
nyitvatartási ideje nincsen. Megtekinthető 
a Plébániahivatalban történő egye�tetést 
követően bármikor.

A Battonyai Református
Egyházközség

tisztelettel meghívja Önt,

A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS 

NAPJÁN
tartandó

ISTENTISZTELETRE
2015. június 4-én 17 órakor

a református templomba
(Battonya, Hunyadi u. 70.)

Igét hirdet: Dr. Fekete Károly
a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke

Dr. Bánffy László  –  15.00-17.00 óráig
június 10., s�eptember 16., december 16.

Helye: A gyermekorvosi rendelőben (Battonya)
Időpontot NEM kell kérni!

PRIMA-PROTETIKA Kft.
5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. Telefon: 66/529-470

Védőnői hírek: 
Örömmel értesültünk, hogy ebben az évben 22 gyermek született. Jó egészséget 

kívánunk a babáknak és szüleiknek! Kívánjuk, hogy legyenek hasznos tagjai vá-
rosunknak!

ORTOPÉDIAI JÁRÓBETEG SZAKRENDELÉS
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Szupermaraton
Május 16-17-én rende�ték meg a 200 kilométeres verseny-

távú Békéscsaba – Arad - Békéscsaba S�upermaratont. A ver-
seny útvonala városunkat is érintette. A� ötös váltók kö�ött 
battonyai csapat is indult, a� SOS Gyermekfalu csapata, Vajgel 
Zita, Vajgel Alexandra, Gagyi Róbert, Németh Szabolcs és Kiss 
Gergely, akik 19 óra 35 perc 57 másodperc alatt futották le a 200 
kilométert. 

Gratulálunk a csapatnak!

a barátság sportegyesület sikere
a nemzetek kupáján

Május 16-án került megrende�ésre a XIII. Nem�etek Kupája, 
Nem�etkö�i ITF Taekwon-do Gyermek-Serdülő-Ifjúsági Kupa 
Hatvanban, amelyen a Barátság Sportegyesület verseny�ői is-
mét nagyon jól s�erepeltek. Eredmények:

- Kurunczi Gábor ifjúsági fiú formagyakorlatban 3. helye�ett
- Mezei Nikolett serdülő lány formagyakorlatban 2.,
   kü�delemben 1. helye�ett
- Tóth Balázs serdülő fiú kü�delemben 1. helye�ett
Gratulálunk a szép eredményhez!

Motoros találkozó Battonyán
Május 16-án rende�ték meg a� első ICON Motoros Találko-

�ót, amelyen klass�ikus és modern gépcsodákat tekinthettek 
meg a motoro�ás kedvelői. A rende�vény a Gödrösöki horgás�-
tónál �ajlott, a vidékről érke�őknek sátoro�ási lehetőséget is 
kialakítottak. Volt motors�épségverseny, veterán motorokat is 
láthattak a� érdeklődők. Este pedig rock koncertek s�órako�-
tatták a rés�tvevőket.

fotó: Szeles PéterA battonyai Harangvirág Nyugdíjas Klub
sikere az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tudon.

A Hontravel Kft. s�erve�ésében ötödik alkalommal rende�ték 
meg a� Ors�ágos Nyugdíjas Ki-Mit-Tudot, amelyen a battonyai 
nyugdíjasok egyéb tánc kategóriában nagyon jól s�erepeltek, a 
kö�épdöntőn is továbbjutottak.

Kívánunk nekik sok sikert a döntőhöz, amit a hajdúszoboszlói 
Mátyás Király Gyógyszállodában rendeznek meg május 29-31 
között.


