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A megszokottól eltérően zajlott 
Battonya Város Önkormányzatának 
képviselő-testületi ülése február 25-én. 
Az ülés előtt nem sokkal vált ismertté, 
hogy a térség országgyűlési képviselője, 
Simonka György, ha rövid időre is, részt 
vesz a tanácskozáson, majd továbbsiet 
Békéssámsonra, a kommunizmus áldo-
zatainak emléknapján, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 60. évfordulója 
alkalmából meghirdetett emlékév első 
eseményeként rendezett ünnepségre.

Képviselő úr köszöntve a képviselőket és 
a televízión keresztül a város lakóit, meg-
köszönte a lehetőséget, hogy elmondhatja 
gondolatait az elkövetkezendő időszakkal 
kapcsolatban. Beszédében kihangsúlyozta, 
hogy történelmi pillanatokat élünk és az 
uniós források segítségével olyan lehetősé-
gek előtt állunk, amelyek a település sorsát 
hosszú távra meghatározhatják. 

A napirend három pontját kiemelve: 
migránshelyzet, a Jövőd Dél-Békésben 
épül program és a területi és Területfej-
lesztési Operatív Program (TOP) pályázati 
felhívásai, képviselő úr a következőképpen 
fogalmazott:

Továbbra is szükség van a kötelező bete-
lepítési kvóta elleni határozott fellépésre és 
ehhez nélkülözhetetlen a magyar polgárok 
támogatása. Köszönöm azoknak, akik alá-
írásukkal kinyilatkoztatták tiltakozásukat a 
kötelező betelepítési kvóta ellen. A népsza-
vazási kezdeményezés mellett továbbra is 
fontos a petíció aláírása. A titkosszolgálat 
adatai szerint több ezer terrorista került az 
országba, ezért féltjük a lakosságot a terro-
rizmustól. Népszavazáson is ki kell nyilvá-
nítani, hogy az ország akarata ellenére ne 
hozzanak be több migránst. Magyarország 

nem tud megfelelni az ő igényeiknek, soha 
nem kerülhetnek kedvezményezettebb 
helyzetbe, mint a magyar lakosok. A ma-
gyar-román határon a határzár kiépítését 
támogatnunk kell, hogy meg tudjuk vé-
deni hazánkat az új útvonalon elinduló 
migránsoktól.

A Jövőd Dél-Békésben épül (JDDB) 
programmal kapcsolatban sajnálattal kell 
megállapítani a dél-békési lakosság fogyá-
sát, mely évente mintegy 4000 főt jelent 
térségünkben. Az elvándorlók többsége 
a fiatalok közül kerül ki. Nagyon fontos 
feladatunk ezt az elvándorlást mérsékelni, 
megállítani és legszebb reményeink szerint 
majdan realizálódhat a térség újrafelfede-
zése, mint egy lakható, élhető, kulturált 
térség. Ennek egy módja van, olyan jövő-
képet teremteni a fiatalok számára, ame-
lyet ők szeretnének, amellyel maradásra 
bírjuk őket.  E program megvalósításának 
főbb pontjait már kidolgoztuk, 8 téma-
körben, 85 programelemmel. Az idő és a 
téma nagysága miatt nem tudom a teljes 
anyagot ismertetni, de a jelenlévők közül 

Vendégünk volt Simonka György országgyűlési képviselő

a nemrég Battonyán megtartott választó-
kerületi ülésen többen hallhatták a rész-
letesen bemutatott programot, mely nem 
került lezárásra, várjuk a programhoz való 
csatlakozást, illetve azokat az előrevivő ja-
vaslatokat, melyek a térség felzárkóztatását 
segítik.  

Az első témakör az oktatás és a tehetség-
fejlesztés. Ezen belül elképzeléseink között 
szerepel a Kodolányi-program segítségé-
vel térségünkben egy olyan felsőoktatási 
intézmény létrehozása, melynek központja 
Orosházán lesz. 

Másik témakör a gazdaság fejlesztése. 
Ez a program elképzelésünk szerint kitö-
rési pont lehet a háztáji gazdálkodás irá-
nyába, illetve az erre épülő feldolgozóipar 
megteremtésére. Már 2015-ben elindult a 
PILOT program, amelyben Battonya mel-
lett további 19 önkormányzat vesz részt. A 
battonyaiak éllovasai ennek a munkának, 
térségi szinten nagyon jó eredményeket 
értek el.

folytatás a következő oldalon
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 A gazdaság szereplőit motiválni szeret-
nénk a pályázatok nyújtotta lehetőségek 
kihasználására, az előállított termények 
tovább feldolgozására, ezzel megvalósítva 
a gazdaság több lábon állását.

Nagyon fontos az egészségügy helyze-
te, mert csak egészséges emberekkel lehet 
egy intenzívebb, többrétű gazdálkodást 
megvalósítani. Felzárkóztatási program-
jainkkal az emberek mentális hozzáállását 
is szeretnénk javítani, de folytathatnám to-
vább a turisztika, a kultúra témakörével.

A dél-békési térség és ezen belül is a 
mezőkovácsházi járás, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű.  A pályázati programok, me-
lyek a közeljövőben nyílnak meg, ezen tér-
ségeket kedvezményezettként jelölik meg. 

A pozitív elbírálás elvárás az EU részéről 
és kormányhatározat is megerősíti ezt a 
prioritást. Megyénkben a mezőkovácsházi 
és a sarkadi járás, mint elmaradott térsé-
gek, a TOP pályázati elbírálásánál a térségi 
felzárkóztatás érdekében pozitív diszkri-
minációban részesülnek. Megyénk fejlet-
tebb térségei ezt a pozitív diszkriminációt 
kifogásolják, annak ellenére, hogy az EU 
és a magyar kormány szándéka is az, hogy 
a különböző régiók fejlettségi szintje kö-
zötti egyenlőtlenségek csökkenjenek. Az 
összefogás szellemében hallatjuk hangun-
kat mi dél-békésiek és eddigi hátrányos 
megkülönböztetésünket elítélve bizton 
tudjuk, nekünk is jogunk van e pozitív 
diszkrimináció nyújtotta lehetőségek ér-
vényesítésére. Amennyiben összefogunk, 
megvalósíthatjuk az előzőekben már emlí-
tett népességfogyást és fel tudunk mutatni 

folytatás az előző oldalról olyan eredményeket, melyek miatt ismét 
érdemes lesz Dél-Békésben élni. Az a kéré-
sem a térség minden önkormányzatához, 
lakosához, ki-ki a maga erejéhez mérten 
járuljon hozzá a nemes célok megvalósítá-
sához. Példaképpen megemlíteném Varga 
Gusztáv, Mezőkovácsháza polgármester-
ének és Marjai János, Battonya polgármes-
terének kiállását a térség ügye mellett.

Nekünk és a környező településeknek 
nem politikai csatározásokat kell folytat-
nunk, hiszen ez lassítja az önkormányzat-
ok és az ott dolgozók munkáját és ez által 
mások kerülnek jó helyzetbe. A mi erőnk 
a térségi összefogásban rejlik. Köszönöm, 
hogy meghallgattak - fejezte be hozzászó-
lását Simonka György.

A testület tagjai egyetértésüket kifejezve 
kívántak erőt és egészséget a program vég-
hezviteléhez a képviselő úrnak.

2016 január: mérföldkő Bé-
kés megye fejlesztésében

A jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban 
2015 a felkészülés éve volt. A Békés Me-
gyei Önkormányzat a településekkel 
közösen szakemberek segítségével kidol-
gozta a projekt ötleteket, javaslatokat. A 
Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretösszegei felhaszná-
lásának megalapozására a megyei ön-
kormányzat elfogadta a megyei Integrált 
Területfejlesztési Programot (ITP), elfo-
gadta a pályázatok értékelési szempont-
rendszerét, meghatározta a 2016-os évi 
fejlesztési keretet és az ehhez kapcsolódó 
indikátorvállalásokat. Fórumsorozatot 
tartottak a TOP-ról, mely érintett min-
den járási székhelyet, a hivatal Területfej-
lesztési Osztályán járási felelősi rendszert 
alakítottak ki azért, hogy hatékonyan 
tudják segíteni a települések projektjeinek 
kidolgozását, fejlesztését.

2015 végén és 2016 elején megjelen-
tek az első felhívások, szám szerint tíz, az 
ezekben nevesített összeg 18,194 milli-
árd forint. A pályázati felhívások minden 
esetben 100%-os támogatási intenzitással 
bírnak, nem igényelnek az önkormányzat-
októl önrészt. A többi felhívás megjelenése 
folyamatosan várható. A TOP keretében 
Békés megyébe összesen 57,94 milliárd 
forint érkezhet, Békéscsaba Megyei Jogú 
Városnak pedig 13 milliárdnyi keret áll 
rendelkezésre.

A Békés Megyei ÖnkorMányzAt
BeszáMolójA

Soltész Miklós is gratulált a kitüntetetteknek
A Békés Megyei Önkormányzat a nemzetiségek napja alkalmából tartandó díszün-

nepségét idén Mezőberényben rendezte. Az összejövetelen öten vehettek át elismerést.
A Békés Megyei Önkormányzat minden 

évben a december 18-i nemzetiségek napjá-
hoz kapcsolódóan díszünnepséget szervez, 
ezen esemény keretében vehetik át az arra 
érdemesek a közgyűlés által alapított Nem-
zetiségi díjat. Az elismerés létrehozásával a 
megyei önkormányzat célja az volt, hogy a 
soknemzetiségű Békés megyében a nem-
zetiségek kultúrájának, nyelvének, iden-
titásának megőrzésében és fejlesztésében 
kiemelkedő tevékenységet végző, különbö-
ző nemzetiségű személyek elismerésre ke-
rüljenek. Ebben az évben öten részesültek a 
kitüntetésben, akiknek Zalai Mihály, a Bé-

kés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke, és Soltész Miklós egyházi, nemzeti-
ségi és civil társadalmi kapcsolatokért fele-
lős államtitkár adta át a díjjal járó oklevelet 
és plakettet.

Elismerésben részesült: Borgula Györgyné 
a szlovák kultúra közvetítéséért, Hack Fe-
renc Mihálynét a német hagyományok 
ápolásáért, Hevesi József a lengyel-magyar 
kapcsolatok támogatásáért, Horváth Rudolf 
a cigányzene népszerűsítéséért, Zombai 
Károlyné a román kulturális értékek meg-
őrzéséért.

folytatás a következő oldalon
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2015. december 23-án megkezdődött a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) pályázati felhívásainak 
közzététele.

A fórum meghirdetésekor tíz, a Békés 
Megyei Integrált Területi Program for-
rásainak felhasználására vonatkozó pá-
lyázati felhívás jelent meg, ezeket részle-
tezték a kollégák, próbáltak olyan fontos 
és hasznos információkat megosztani az 
érdeklődőkkel, amelyek általánosságban 
érintik a településeket, majd a résztvevők 

Több mint 100 érdeklődő a nyílt napon

részéről felmerülő kérdéseket is megvá-
laszolták. 

A fórum nagy érdeklődés mellett zaj-
lott, a regisztrációk alapján több mint 
száz polgármester és szakember fogadta 
el a megyei önkormányzat meghívását, 
és vett részt a nyílt napon.

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke kiemel-
te: akkor lennénk elégedettek, ha Békés 
megye a források lehívásában az ország 
öt legjobb megyéje között szerepelne.

Területfejlesztési fórumra hívta a megyei települések polgármestereit, települési 
vezetőit, területfejlesztési szakembereit a Békés Megyei Önkormányzat. A nyílt na-
pon részletek hangzottak el a TOP első tíz pályázati felhívásáról, valamint bemutat-
kozott a megyei önkormányzat 15 fős szervezeti egysége, amelynek tagjai a pályá-
zatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmentben és egyéb tevékenységek ellátásában 
közreműködnek a jövőben. 

Alapvető változás a 2007-2013-as terület-
fejlesztési pályázatokhoz képest az, hogy a 
mostani pályázatok megyei szinten, megyei 
forráskeretből, alulról építkező ötletek alap-
ján kerülnek megvalósításra. A továbbiak-
ban a TOP kapcsán a megyei önkormányzat 
feladatai közé tartozik a kiválasztási rend-
szerben való részvétel. Az Irányító hatóság 
döntéseit megalapozó Döntés-előkészítő 
Bizottság (DEB) feladata, hogy a Nemzet-
gazdasági Minisztériumhoz beérkező pályá-
zatokat véleményezze. A DEB-nek két tagja 
van, az Irányító Hatóság (IH) és a megyei 
önkormányzat képviselőjéből áll. Kizárólag 
az a kérelem támogatható, amelyet a DEB 
támogatásra érdemesnek ítél. A megyei ön-
kormányzat emellett – a megyeszékhelyen 
kívül – minden településnek kötelezően 
segít a pályázatok során, amennyiben ezt a 
település kéri, és már nem csak a projektme-
nedzsmenti feladatokban, hanem a pályáza-
tokhoz kapcsolódóan egyéb feladatokban is. 
A Békés Megyei Önkormányzat mindeddig 
47 településsel kötött együttműködési meg-
állapodást a projektmenedzsmenti feladatok 
ellátására. 2016 a megvalósítás éve lesz, soha 
nem látott lehetőségek nyílnak meg az önkor-
mányzatok és a gazdasági szervezetek előtt, 
fontos, hogy a rendelkezésre álló keretből mi-
nél több forrást tudjanak lehívni és felhasznál-
ni. A TOP valamennyi intézkedése közvetve 
vagy közvetlenül a gazdaságfejlesztést, gaz-
daságélénkítést és ezzel a munkahelyteremtést 
célozza. A legfontosabb célkitűzés: fejlődő pá-
lyára állítani Békés megyét.

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Kéri János: Nőnapi köszöntő

folytatás az előző oldalról
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Gratulálunk ahhoz, 
hogy ismételten megvá-
lasztották az Egészség-
ügyi és Szociális Ellátó 
Szervezet vezetőjének. 
Úgy tudjuk, hogy ez év 
januárjától átalakult a 
szociális ellátás rend-
szere.

– A változások következtében hogyan változik az Egészségügyi és 
Szociális Ellátó Szervezet munkája?

- Igen, de ez csak részben igaz, bizonyos szakfeladatok tekin-
tetében. A legnagyobb változás a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatot érinti.

A szervezeti struktúrában minimális változás következik be a 
mi intézményünknél. Ugyanis egy szervezeti struktúrában, integ-
rált keretek között önálló szakmai egységként működött mind a 
két szolgálat. Január 1-től annyi a változás, hogy a két szolgálat 
egy szolgálatként működik, a neve pedig Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat.

A szakmai munka tartalma változott, mert a védelemben és átme-
neti nevelésben lévő gyermekek ügye átkerült Mezőkovácsházára 
a Család- és Gyermekjóléti Központba. A munka többi része ma-
radt helyben.

A Központból hetente 2-szer napi 5 órában fog jönni egy eset-
menedzser, aki a védelembe vett családokat látogatja, folyama-
tosan tartja velük a kapcsolatot.

A másik két változás finanszírozási szempontból fontos, vala-
mint, ami nagyon lényeges, hogy az intézménynek és az ellátot-
taknak biztonságot ad. A szenvedélybetegek közösségi ellátását 
(melyet 9 településen nyújtunk) ez idáig pályázati forrásból mű-
ködtettük. 2016. január 1-től normatív, állam által finanszírozott 
lett.

A Biztos Kezdet Gyerekház esetében hasonló helyzet, csak en-
nél a szolgálatnál még ez év végéig él a pályázati keretből való 
fenntartás. Most van folyamatban a működési engedélyek elké-
szítése.

– Milyen megterhelést jelent ez az intézménynek? 
– Mint intézményvezetőnek jelentős adminisztrációs munkát 

jelentenek a változások. A családgondozóknak egy új munka-
forma, módszerek változása, mivel az eddig csak családsegítő és 
csak gyermekjóléti feladatot ellátó munkatársaknak januártól 
mind a két szakmai területen jelentkező eseteket el kell látni. 
Anyagi terhet is bőven ró az intézményre, mert a mi családsegí-
tő munkatársainknak időnként át kell menni a Központba, vala-
mint a postaköltség is megnőtt.

– Elegendő- e a dolgozók  létszáma?
– A dolgozói létszám megfelelő. 1 fő 4 órás dolgozó munkájára 

már nem futotta a finanszírozásból, Őt már nem alkalmazzuk. 
A 3 fő családsegítő munkatárs foglalkozik a gyermek és felnőtt 
lakossággal egyaránt.

– Milyen változást jelent ez az átalakulás a lakosok számára?
– A lakosok tekintetében csak azokat a családokat érinti a 

változás, akiknek a gyermeke védelembe vett, vagy átmeneti 
nevelésben van. Ők a Központtal (Mezőkovácsháza) és munka-
társaival állnak kapcsolatban. Amikor kikerülnek az említett el-
látásokból, még 6 hónapig családgondozás szükséges a részükre, 
ezt a feladatot ekkor már mi végezzük.

– Milyen feladatokat látnak el, mit, hol tudnak intézni az érin-
tettek?

– Az ügyintézés, családgondozás, szabadidős programok fel-
adatköre továbbra is helyben történik.

Köszönjük szépen az információkat. További munkájához sok 
sikert kívánunk.  

ISMéT KOrOBáN éVáT VáLASZTOTTáK AZ EGéSZSéGüGyI
éS SZOCIáLIS ELLáTó SZErVEZET VEZETŐJéVé
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Minden év januárjában megünnepel-
jük a Gyerekház szülinapját. Ebben az 
évben 6 évesek lettünk, épp hogy meg-
születtünk, 2010. január 12-én. 

Erre a jeles napra meghívjuk városunk 
elöljáróit, intézményvezetőit, partnerein-
ket és természetesen a hozzánk járó csa-
ládjainkat. Hagyományaink szerint ösz-
szefoglaló vetítéssel, tortával és énekszó-
val köszöntjük a Gyerekházat és az abban 
a hónapban született szülinaposokat. 

rendszeres programjaink – ringató, 
mesélés, vetítés, bábozás, kreatívkodás, 
mozgásfejlesztés mellett nagy hangsúlyt 
fordítunk a hagyományőrző ünnepek 
megszervezésére is. Ilyenek például a 
Farsang, Nőnap, Húsvét, Anyák napja, 
Mikulás, Karácsony, valamint a nemzeti 
ünnepek és havonta a szülinapok.

Családjaink számára minden évben 
szervezünk Családi napot, Gyereknapot, 
Egészségnapot és ingyenes strandolást. 
Kiemelkedően egyedi programunk a 
Nemzetiségi Napok programsorozat, 
melyen a román, a szerb, a magyar és a 
cigány nemzetiségek mutatkoznak be 
kultúrájukkal, gasztronómiájukkal, ze-
néjükkel a Gyerekházban.  

Partnereink segítségével, havi rend-
szerességgel ingyenes szolgáltatásokat 
nyújtunk rendszeresen járó családjaink-
nak, ilyenek pl.: életvezetési tanácsadás, 
pszichológussal való beszélgetés, Meri-
dián-torna, recept-klub, védőnői látoga-
tás, agyagozás, délutáni átmozgató torna 
anyukáknak és a Babamasszázs. 

A Gyerekház minden szolgáltatása, így 
a rendszeres tízórai, a mosási és fürdési 
lehetőség, esetleges jogi tanácsadás, ügy-
intézés segítése, számítógép használata 
ingyenesen igénybe vehető a 0-3 éves 
gyermeket nevelő családok számára. Vá-
runk minden kedves battonyai kisgyer-
meket nevelő családot! 

A Gyerekház munkatársai
Robotka Jánosné Ildikó és Tóth Donatella

A Biztos Kezdet GyereKház 6. születésnApjA
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A Békés Megyei Hírlap és a Beol.hu hír-
portál ismét meghirdette az ÉV EMBERE 
szavazást. A tavalyi esztendőben a HÉT 
EMBERE rovatban mutatták be azokat 
a Békés megyében élő, munkálkodó em-
bereket, akik példaértékű életművükkel, 
tevékenységükkel gyarapították a megye 
értékeit - közülük lehetett szavazni az ÉV 
EMBERÉRE.

Ebben az évben Sarkad városa volt a 
díjkiosztó ünnepség helyszíne. A szava-
zatok alapján a díj harmadik helyezettje 

a battonyai Pintér Mátyás népművész, 
citerakészítő mester. Matyi bácsi sajnos 
októberben elhunyt, ezért a díjat lánya, 
Tóth Ferencné vette át.  

Matyi bácsi Battonyán született 1925. 
július 8-án. Egy rövid időszakot kivéve 
Battonyán élt. A Petőfi Termelőszövetke-
zetben dolgozott, szívbéli tevékenysége 
pedig hangszeréhez, a citerához köthető. 
Saját készítésű citerái még az országhatá-
ron túl is eljutottak, mesterfokon játszott 
hangszerén, tanítványok sorát - gyerme-
keket és felnőtteket egyaránt – vezette be 
a citerázás rejtelmeibe. Hagyományőrző 
falusi citerások és népdalkörök jártak 
hozzá, hogy elsajátítsák tőle az Ő erőtelje-
sebb és színesebb hangzást eredményező 
technikáját. Citerazenekarával állandó 

Kedves Ismerőseink és Mindenki, 
aki Édesapámra szavazott
az ÉV EMBERE szavazáson!

Kimondhatatlan öröm, hogy édesapám harmadik he-
lyezést ért el a Békés Megyei Hírlap által meghirdetett éV 
EMBErE szavazáson, nagyon büszkék vagyunk rá! Meg-
hatottan vettem át a díjat az ünnepségen, amely csodálatos 
volt számunkra.

Köszönjük Marjai János polgármester úrnak, hogy biz-
tosította utazásunkat, részt vett a díjátadó ünnepségen és 
osztozott örömünkben.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Balázsné Szabó 
Böbének, hogy elkísért bennünket és megörökítette a díj-
átadó ünnepséget. Köszönjük a sok fáradozást a szavazás 
elindításában és lebonyolításában.

Külön köszönjük a Városi Művelődési Központ és Könyv-
tárnak, dr. Palkó Lajosné igazgatónőnek, hogy 2015-ben 
édesapám 90. születésnapi ünnepségét megszervezték, ek-
kor lett a HéT EMBErE és így jelölhették a mostani díjra. 
Valamint azt is, hogy citeraszakkörök felélesztésével méltó 
emléket állítanak édesapám életművének.

Sajnos Ő már az égi zenekarban játszik, de tudom, hogy 
büszke lenne arra, hogy még halála után is ennyire szeretik 
az emberek és tisztelik a munkásságát.

édesanyám és családom nevében nagyon szépen köszö-
nöm mindazoknak, akik toborozták, buzdították ismerő-
seiket, hogy szavazzanak és szavaztak édesapámra, össze-
fogtak-e nemes cél érdekében.

   Köszönettel, lánya: Vera                                                                         

Pintér Mátyás az ÉV EMBERE cím
harmadik helyezettje

kísérője volt a battonyai asszonykórus-
nak és a román kórusnak is. A Magyar 
Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együt-
tesek Szövetsége minősítésein mindig 
kiváló és arany minősítést kapott a zene-
kar. Nagy érdeme munkásságának, hogy 
gyűjtötte a battonyai dalokat.

2015-ben Battonya Városnapján az 
Önkormányzat „A Városért” emlékér-
met adományozta számára. 90. születés-
napján a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár nagyszabású ünnepséget ren-
dezett.  

Elhivatottsága, munkássága példaér-
tékű mindannyiunk számára. életműve 
előtt tisztelegve őrizzük emlékét.
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Ötödik alkalommal került megrendezésre a Diákgála a battonyai 
Mikes Kelemen katolikus oktatási intézmény tanulói számára. A 
Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvényen eredetileg 
azoknak a középiskolásoknak adtunk lehetőséget a bemutatkozás-
ra, akik a művészetek valamely ágában szerették volna megmutat-
ni tehetségüket, rátermettségüket.

A rendezvényre való igényt mutatja, hogy az utóbbi két évben 
már az általános iskolások is csatlakoztak hozzánk és egyre na-
gyobb létszámban szerepelnek a fellépők között. Legnagyobb 
örömünkre a több mint 400 fős közönség soraiban szülők, hozzá-
tartozók és érdeklődő lakosok is szép számban megjelentek, akik 
közel 90 diák 21 műsorszámát nézhették meg.

A műsort az általános és 
középiskolások látványos 
bemutatót tartó akroba-
tika csoportjai kezdték. 
Tehetségüket és sikerüket 
mutatja, hogy már más 
település is meghívta őket, 
hogy előadásukat megcso-
dálhassák. 

Iskolánk alsó tagozatos 
tanulói nemcsak hallgatni 
szeretik a meséket, néhá-
nyan arra is vállalkoztak, 
hogy megtanulják a hoz-
zájuk közel álló története-

ket, ami nem kis feladat. A nagyobbak már műmesével, verses-
mesével készültek, melyek között helyi származású költő műve 
is elhangzott. érdekességként egy modern költészeti stílussal, 
a slammel is megismerkedhettünk és persze humoros jelenet is 
szerepelt a műsorszámok között. 

A mai fiataloknak fontos a zene és a tánc. Iskolánkban lehe-
tőséget biztosítunk néptánc tanulására, mely egyre népszerűbb 
a diákok között. Öt néptánc-csoport is fellépett, szebbnél-szebb 
koreográfiákat adtak elő. A műsorszámok érdekessége, hogy 
Battonyához köthető táncokat mutattak be, melyek között - ter-
mészetesen - román és szerb tánc is volt. A produkciókat néz-
ve diákjainknak fontos a helyi kultúra megőrzése.Tanulóink a 
modern műfajokban is ügyesek, a településen működő, városi 
rendezvényeken rendszeresen fellépő mazsorett-csoportból négy 
lány mutatott be színvonalas táncot.Azért zenéből sem volt hi-
ány: gitárkísérettel szólóprodukciót és a népdalkörünket is hall-
hattuk énekelni.

reméljük, e kis beszámoló és a képek alapján, jövőre még töb-
ben kedvet kapnak ahhoz, hogy a közönség sorait gyarapítva 
megismerjenek bennünket, hiszen egyértelmű, hogy a Diákgála 
a battonyai Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző 
Iskola, általános Iskola és óvoda közösségének olyan hagyomá-
nya lett, mely a diákokat összetartja, egymás megbecsülésére, el-
fogadására ösztönzi. rendezvényünket Kodály Zoltán szavaival 
zártuk:

„A kultúrát nem lehet megörökölni, ahhoz minden generáci-
ónak hozzá kell tenni a tudását. Nekünk szerencsére volt kitől 
tanulnunk, s az a feladatunk, hogy tőlünk is tudjanak tanulni az 
utánunk jövők.”

Molnár Mihályné, igazgató

Töretlen a Diákgála sikere a Mikesben
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A Fodor Manó Helytörténeti Egyesület 
pályázatot nyújtott be 2015. januárjában 
a Földművelésügyi Minisztérium által - a 
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésé-
nek, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatá-
sára - kiírt felhívásra. A „Legyél te is érték-
őrző Battonyán” címmel benyújtott projek-
tünk támogatásban részesült. 

A pályázat keretein belül célunk volt a he-
lyi értéktárban szereplő értékek megőrzése, 
bemutatása a város tanulóinak; de a legfon-
tosabb az értéktár további bővítése, új érté-
kek gyűjtése. Ennek érdekében ismeretter-
jesztő előadásokat, biciklitúrát szerveztünk 
a gyerekeknek, valamint kutató munkára 
hívtuk őket, ahol csapatban gyűjthették az 
újabb helyi értékeket. Célunk volt a pályázat 
során és célunk lesz a jövőben is: meglátni és 
megláttatni településünk értékeit; láthatóvá, 
értékké tenni magunk és mások számára is.

A gyerekek nagy lelkesedéssel kezdték el 
a kutatást, örömmel mentek idős rokonaik-
hoz, szomszédaikhoz régi mesterségek után 
érdeklődni, vagy történeteket leírni a régi 
battonyai szokásokról. Munkájuk eredmé-
nyeként sok anyag gyűlt össze: képek, tár-

gyak, különböző emlékek, történetek, ame-
lyeket a pályázat zárásaként egy értékőrző 
rendezvényen mutattunk be a nagyközön-
ségnek, a szülőknek. 

Tartalmas hónapok vannak a gyerekek, 
a segítő pedagógusok és az egyesület tagjai 
mögött. Megpróbáltuk felfedezni és más 
szemmel nézni azt a települést, ahol élünk, 
ahol nap, mint nap iskolába megyünk, dol-
gozni járunk. Nemcsak a gyerekek találtak 
számukra új, ismeretlen tárgyakat, törté-
neteket; hanem mi felnőttek is meglepődve 
álltunk egy-egy kép, vagy épület története 

előtt. 
Köszönjük az együttműködést a Mikes 

Kelemen Katolikus Gimnázium és Szak-
képző Iskola, általános Iskola és óvodának, 
a Két Tanítási Nyelvű Szerb általános Isko-
la és óvodának, a Magdu Lucian román 
általános Iskola és óvodának valamint a 
Battonyai Települési értéktár Bizottságnak. 

Bízunk abban, hogy a jövőben is számít-
hatunk kis kutatóinkra, és velük együtt tud-
juk megőrizni és ápolni Battonya múltját, 
emlékeit. 

Balázsné Szabó Erzsébet, elnök

Legyél te is értékőrző 
Battonyán!

Az olvasás a műveltség alapja, a könyv 
minden ember életében fontos szerepet ját-
szik. Meggyőződésünk, hogy könyvet kézbe 
fogni, elolvasni, átlapozni személyesebb és 
bensőségesebb élményt ad, mint az internet, 
vagy az elektronikus könyvek. Jöjjenek el, 
csatlakozzanak olvasótáborunkhoz, hiszen 
aki rendszeresen olvas, sikeresebb lesz az is-
kolában, a munkahelyén és az életben. Kér-
jük, hívják fel gyermekeik figyelmét olvasási 
játékainkra, amelyeket hamarosan a felnőt-
teknek is meghirdetünk. 

A Ciki nem olvasni és a Kincsesláda 
programról

Könyvtárunk szeretné, ha sikk lenne az 
olvasás. Ezért a Kölyökolvasó játékon kívül 
még két olvasást népszerűsítő programot 
indítunk Simonka György országgyűlési 
képviselő úr védnökségével. A Ciki nem 
olvasni felhívásunkra kortárs gyermek-
irodalmat ajánlunk első sorban kamaszok 
részére. Minden könyvhöz könyvjelzőket 
készítettünk, mely részben ajándék, részben 
szerepe van a játék menetében a pontgyűj-

tésben is. Az olvasási verseny keretein belül 
készíteni kell néhány mondatos ajánlást, 
ill. reklámszöveget az elolvasott művekhez, 
melyekért szintén pontok járnak. A legtöbb 
pontot gyűjtők ajándékban részesülnek. A 
fiatalabb korosztályra gondolva folytatjuk 
a már tavaly is sikert aratott Kincsesláda 
programot. Minden általános iskolásnak 
korcsoportonként  ajánlunk könyveket, és 
azok elolvasását követően kell készíteni va-
lamilyen alkotást: könyvjelzőt, képregényt, 
rajzot, stb. A játékok 2016. szeptember 30-
áig tartanak, eredményhirdetés október 
elejére várható az őszi Könyvtári Napok ke-
retében. Az elmúlt esztendőben a legtöbbet 
olvasók jutalom kiránduláson vettek részt 
Kecskeméten. Felnőtt változatban is hama-
rosan megjelenik játékfelhívásunk, figyeljék 
hirdetéseinket. 

Miért tesszük mindezt? Elkötelezettek va-
gyunk az olvasás iránt, hiszen nincs olyan 
történés az életünkben, amihez nem kelle-
ne olvasni. Hivatalos levelet mindenki kap, 
kell tudni értelmezni is az ott leírtakat, kell 
válaszolni az ott leírtakra, és nem mindegy, 

hogy azt hogyan tesszük. Szoktuk monda-
ni, hogy még a matematika példa megoldá-
sához is szükséges az, hogy az olvasottakat 
értelmezni tudjuk, meg tudjuk oldani a fel-
adatot. Különösen a kicsik esetében nagyon 
fontos, hogy kialakuljon az olvasás iránti 
vágy, igény. Ezért hirdetjük a játékainkat és 
kérünk segítséget a Kedves Szülőktől, hogy 
inspirálják a gyerekeket az olvasásra. 

Néhány tanács
az olvasással kapcsolatban: 

Biztatjuk Önöket Kedves Szülők, az élő 
mesélésre. A gyerekek számára fontos, hogy 
ne csak a televízióban vagy digitális eszkö-
zökön lássanak mesét. Ha készen kapják a 
mesét, filmek formájában, nem kell meg-
dolgoztatni a fantáziát és így egy a jótékony 
hatása is elmarad az olvasásnak.

Meséljenek a kisgyereknek minden este 
addig, amíg nem tud ő maga is könnye-
dén, folyamatosan olvasni. A mese számá-
ra a meghitt együttlét időszaka, azt éli át 
ilyenkor, hogy a szülő csak rá figyel, és neki 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről
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szenteli az idejét. Ezzel együtt segít eljutni 
az ébrenléti állapotból az elalvást előkészítő 
fázisba. 

Ha a gyerek újra és újra ugyanazt a mesét 
kéri, az biztosan elindított benne valami-
lyen lelki folyamatot. Igyekezzenek a szü-
lők kielégíteni ezt az igényt, akkor is, ha az 
adott mesét unalmasnak tartják.

Amikor az olvasás nehézséget jelent a 
gyermek számára, mellé kell ülni és segíte-
ni, türelemmel és szép szóval. 

Ha kötelező olvasmányt kell olvasni, 
abban is szabad segíteni. Pl. egyik oldalt a 
gyermek, egyiket a szülő olvassa. érdemes 
egy-egy ismeretlen szónál megállni, meg-

Intézményünk az aktív közösségi műve-
lődést és a kulturális javak, szolgáltatások 
közvetítését végzi. Lehetőséget adunk az 
önművelődésre, civil szerveződésekre, kö-
zösségi művelődésre, az egész életen át tartó 
és az élet minden dimenziójára kiterjedő 
művelődésre, az ismeretszerző, az amatőr 
alkotó, művelődő közösségek ténykedésére. 
Munkájukat jelenleg is aktívan támogat-
juk. Saját kiscsoportos foglalkozásokat és 
tanfolyamokat szervezünk. Segítjük az is-
kolarendszeren kívüli, öntevékeny, önkép-
ző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási 
lehetőségeket.

Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektet-
tünk az amatőr kiscsoportos foglalkozások 
szervezésére, ezek a következők: 2014 óta 
működik a Viola és Liliom mazsorett cso-
port immár 28 taggal. Táncaikkal számos 

beszélni a szó értelmét. Mert gondoljunk 
bele, milyen lehet olyan szöveget olvasni, 
amelyben sok-sok számunkra idegen szó 
találtatik. Persze, hogy nem köti le a gyer-
mek figyelmét, nem okoz örömet az olva-
sás. De, ha megállunk, megbeszéljük, érde-
kessé válik a történet. 

••

Gondolhatsz gyémántra, aranyra, vala-
mi számodra értékes eszközre, személyre. 
Mi azonban nem erre gondoltunk, hanem 
arra, hogy a KINCS a lelkedben, szíved-
ben keletkezik, lakozik. Tudjuk, hogy 
minden elolvasott regény egy-egy kis rész 
az egészből, és minél többet olvasol, annál 
nagyobb lesz a Te, saját kincsed, annál ér-
tékesebb leszel! 

Az Országos Könyvtári Héten, tavaly 
október elején kinyitottuk a kincses lá-
dánkat. A játékban legügyesebbnek mu-
tatkozó gyerekek jutalomként kecskeméti 
kiránduláson vehettek részt. 

Azt szeretnénk, ha minél több battonyai 
iskolás csatlakozna játékunkhoz, mely 
2016. szeptember 30-áig tart. Várjuk az 
általános iskolás diákok részvételét!

Olvasásfejlesztő játék!

kincses-ládA progrAM

Kedves Kincsgyűjtő Gyerekek!
Játékra hívunk Benneteket, még pedig kincsgyűjtő játékra!

Mi is az a kincs? Hogyan néz ki? Milyen anyagból állhat? Hány féle lehet? Csak tárgy 
lehet, vagy esetleg mást is érthetünk alatta? – gondolkodtál-e ezeken a kérdésen? 

Játékszabály:
El kell olvasnod bármely regényt vagy egy 

egész mesekötet, melyet ajánlunk számo-
tokra.
Az olvasottak alapján készíts az alább felso-

roltak közül bármit: képregény, könyvjelző, 
síkbáb, vers, rajz, tervezhetsz csokoládépa-
pírt, plakátot, bélyeget, rövid összefoglalót, 
esetleg fülszöveget (reklám célú ajánlást). 
A fent felsoroltak közül az általad kiválasz-

tott alkotást helyezd bele egy borítékba. 
Annyi a kérésünk, hogy mindez akkora 
legyen, ami maximum egy közepes méretű 
borítékba elfér, nem szeretnénk a ládát ki-
nyitni szeptember 30-áig. 
A borítékra írd rá a neved, iskolád, és az 

elolvasott mű címét, szerzőjét.
Majd dobd be a KINCSES-LáDáBA, 

amely a könyvtárban található. 

A JUTALOM: Ha sokan részt vesztek 
ebben a játékban egy közös, nagy meglepe-
tés vár Rátok, amit természetesen még nem 
árulhatunk el!! 

A játék már elkezdődött és 2016. szep-
tember 30-áig tart. Addig folyamatosan 
várjuk a „kincset érő” alkotásokat. 2016. 
szeptember végén, mikor kinyitjuk a ládát, 
akkor összesítjük, hogy kinek mennyi kin-
cset sikerült gyűjteni, évfolyamonként érté-
keljük az elvégzett feladatot. 

Jó játékot, eredményes kincskeresést, kincs-
gyűjtést kívánnak és nagy szeretettel várnak 
Benneteket a battonyai könyvtáros nénik!

városi rendezvény színvonalát emelték az 
elmúlt közel másfél évben, mely időszak 
alatt összesen 9 tánckoreográfiát sajátítot-
tak el és mutattak be a lakosságnak.

A lányok csoportonként heti 1 alka-
lommal próbálnak, Juhász Pálma veze-
tésével. 2015 januárjától citeraszakkör, 
néptáncfoglalkozás, színjátszó szakkör, 
szövőtanfolyam és a Fifteen square amatőr 

alternatív rockot játszó zenekar munkáját 
segítjük. A szövőtanfolyamon két csoport-
ban összesen 18 fő vett részt, és sajátíthatta 
el a népi szövés alapjait, Dunainé Pszota 
Mária vezetésével.

Megismertetjük a lakosságot a nemzeti, 
nemzetiségi (szerb, román, cigány), és más 
kisebbségi kultúra értékeivel, gondozzuk 
az ünnepi kultúrákat városi rendezvények 

Ismertető a művelődésI Központ eseményeIről
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szervezésének keretén belül (Magyar Kul-
túra Napja, román, Szerb Kultúra Napja, 
Diákgála, farsang, március 15., a költészet 
napja, augusztus 20., október 6. október 23., 
adventi ünnepkör). Munkánk során igyek-
szünk kiépíteni a különböző kultúrák kö-
zötti kapcsolatot. Feltételeket biztosítunk a 
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez.

A Művelődési Központ közművelődési 
feladatellátásába tartozik, hogy több élő-
zenés kulturális programot szervezzünk. 
Civil szervezetek élőzenés rendezvényeinek 
biztosítunk helyszínt. Intézményünk épüle-
tében működik a Mezőhegyesi József Attila 
általános Iskola, Kollégium és Alapfokú 
Művészeti Iskola zongora, gitár, és furulya 
szakja, növendékeik minden évben színvo-

nalas előadást nyújtanak. Ezen kívül évente 
megrendezzük a Molnár Kornélia zongo-
raversenyt. évente három alkalommal me-
sejáték előadást szervezünk az óvodások és 
a kisiskolások részére. A Filharmónia által 
szervezett Zenebarát hangversenyek (éven-
te három alkalom) nyújtanak felejthetetlen 
élményt a 11-18 éves korosztály számára. 
Műsorrepertoárjuk igen változatos előadók-
ból és hangszerekből épül fel, előadásaik so-
rán a fiatalok különböző korok, különböző 
stílusaival és hangszereivel ismerkedhetnek 
meg. A fent említett élőzenés programokon 
kívül, évente 10-12 alkalommal adunk ott-
hont és szakmai segítséget bálok rendezésé-
hez. 

dr. Palkó Lajosné, Matuzik Istvánné

Megkértük a városunkban működő civil 
szervezeteket, egyesületeket mutatkozza-
nak be néhány mondatban a település la-
kóinak. Tesszük ezt azért, mert a civil szer-
veződés is egy lehetőség városunk gyarapí-
tására, valamint a saját magunk elé kitűzött 
célok megvalósítására, hiszen hamarosan 
itt az adóbevallások és a keletkezett 1 %-ok 
felajánlásának ideje. Most azon civil szer-
vezetek és egyesületek bemutatkozását kö-
zöljük, akik reagáltak felhívásunkra.

Közalapítvány a Battonyai 
Napköziotthonos Óvodákért

Cím: 5830 Battonya, Fő u. 32.
Adószám: 18377532 -1- 04
Alaptevékenység: Az alapítvány 1997-

től kezdődően aktívan működik. Célja a 
Fő- és a rózsa u. óvodába járó gyermekek 
mindennapjainak szebbé tétele, sokrétű 
tevékenységünk színesítése. A hátrányok 
kompenzálása, plusz lehetőségek biztosí-
tása. 

Fontos feladatunknak tartjuk a játék-
eszközök folyamatos fejlesztését (sport-, 
kül- és beltéri), a gyermekek program-
jainak, ünnepségeknek a finanszírozását 
(pl. mikulás, karácsony, farsang, ballagás, 
gyermeknap, kirándulás, bábszínház stb.).

Az alapítványi munkát a kuratórium 
tagjai, az óvoda dolgozói és a gyermekek 
szülei önkéntesen segítik.

* * *

Egyesület a Mikesért
2002-ben jegyezte be a bíróság a „Mikes 

Kelemen Középiskoláért” Egyesületet, 
amit elhivatott egykori és mai tanárok, 
lelkes öregdiákok és az iskolát támogató 
más személyek az iskolavezetés hathatós 

CIvIl szervezeteK bemutatása
támogatásával hoztak létre: a tehetséges, 
hátrányos helyzetű tanulók anyagi támo-
gatására, régi és új hagyományok ápolásá-
ra, rendezvények, versenyek, kirándulások 
szervezésére, színházi előadásokon és kultu-
rális eseményeken való részvétel segítésére, 
továbbá a költségvetés által nem támogatott 
eszközök megvásárlására. Az Egyesület 
több évben is sikeresen szerepelt a Hon-
védelmi Minisztérium honvédelmi eszmét 
népszerűsítő pályázatain, és honvédel-
mi sportnapot rendezett a Határőrség, a 
rendőrség szakmai segítségével középis-
kolásaink, valamint helyi és környékbeli 
általános iskolások számára.

Az Egyesület a személyi jövedelemadó 
1%-ából pl. jutalomkönyveket vesz balla-
gásra és évzáróra; hagyományainkat őrző 
és hagyományokat teremtő rendezvénye-
ket is támogattak (szalagavató, aradi ke-
rékpártúra, Mikes vers- és prózamondó 
verseny, „aranyballagók” tarisznyái, nyári 
tábor), továbbá tanulmányi versenyek ne-
vezési díját, tankönyvek vásárlását, nyelv-
vizsgára való felkészítést támogattak. A 
belügyi rendészeti és katonai alapismere-
teket tanulók rendszeresen és kiemelke-
dő sikereket elérve részt vesznek területi, 
országos és nemzetközi honvédelmi, ren-
dészeti, illetve lövészeti, airsoft lövészeti 
versenyeken, amihez az Egyesület is hoz-
zájárul anyagilag.

Adószám: 18386602-1-04
Továbbra is várjuk régi és új támogatóink 
adományait a 11733089-20017754 OTP 
számlaszámra. 
Önökkel együtt szeretnénk ezután is se-
gíteni térségünk tehetséges, de hátrányos 
helyzetű középiskolai tanulóit, és szeret-
nénk eljuttatni őket versenyekre, kirán-
dulásokra; folytatni kívánjuk az iskola ha-

gyományainak ápolását, az oktató, nevelő 
munka eredményességét segítő eszközök, 
berendezések vásárlását.

* * *
Városi Önkéntes Tűzoltó

Egyesület - Battonya
Egyesületünket 1900-ban alapították 

elődeink, jelenlegi létszámunk 22 fő.
Fő feladatunk: élet- és vagyonvédelem, 

ár- és belvíz elleni védekezés és egyéb ka-
tasztrófavédelmi elhárítás. éves vonulá-
sunk 20 és 50 között mozog. Egyesületünk 
cégbíróságnál hivatalosan bejegyzett. éves 
szinten több pályázatot nyújtunk be, így 
az önkormányzathoz MTSZ - OKF által 
kiírt technikai egyéni védőfelszereléseket 
tudunk nyerni. Elhelyezésünk: a Polgár-
mesteri Hivatal udvarán két szerállásos 
garázzsal ellátott laktanyánk van. Egy db 
gépjárműfecskendővel rendelkezünk.

Továbbiakban szeretnénk létszámot nö-
velni, ezért, aki érez magában annyi segí-
tőkészséget, szívesen fogadjuk, csatlakozzon 
egyesületünkhöz. 

Adószámunk : 18379280-1-04

Tisztelettel: Kis Ferenc ÖTE pk.

* * *
Battonya Polgárőr Egyesülete

Köszönjük a megtiszteltetést, hogy a 
Battonya Polgárőr Egyesülete bemutatkoz-
hat a battonyai lakosságnak pár szóban.

Kultúrházak éjjel-nappal avagy 
„Könnyűzenei bandák a

Viharsarok szegletében 1960-tól
napjainkig”

Az élő zene került központba az idei 
Kultúrházak éjjel-nappal országos ren-
dezvénysorozaton, amelyhez a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár is 
csatlakozott. A központi gondolathoz 
kapcsolódva a Cseh Tamás program 
könnyűzenei helytörténeti szinopszis 
pályázatot hirdetett, amely a települések 
könnyűzenei múltjának feltárását és do-
kumentálását segíti elő.

Erre a pályázatra nyújtott be pálya-
művet a battonyai Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár nevében Matuzik 
Istvánné és Juhász Pálma.

A szakmai zsűri értékelése alapján 
a „Könnyűzenei bandák a Viharsarok 
szegletében 1960-tól napjainkig” című 
pályázatukkal II. helyezést értek el.
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A Battonya Polgárőr Egyesülete 1997- 
ben alakult, jelenleg 37 fővel működik.

A battonyai rendőrséggel és határrendé-
szettel összedolgozva a lakosság közbizton-
ságát elősegítve működünk. Az egyesület 
tagjai önkéntes alapon vesznek részt a szol-
gálatokon. 

Mivel elég kevés a támogatás az egyesü-
let részére, ezért a lakosság adója 1% -ával 
támogathatja a munkánkat, a

53500717-10710281 takarékszövetke-
zeti számlaszámra utalva.

 Adószámunk: 10043457-2-04

Köszönettel és tisztelettel a 
Battonya Polgárőr Egyesülete 

* * *

Lucian Magdu Alapítvány
A Lucian Magdu Alapítvány céljai, 

feladatai között szerepel a román nyelv 
ápolása, a hagyományok őrzése, a Magdu 
Lucian román általános Iskola és óvo-
dában folyó nevelés, oktatás támogatása, a 
román nyelv tanulásában élen járó tanulók 
jutalmazása, a román egyházi hitoktatás 
színvonalának javítása.

Adószámunk: 18370188-1-04

* * *

A legfőbb cél a családok gazdasági és 
érzelmi megerősítése volt, hogy képesek 
legyenek megküzdeni a mindennapi ki-
hívásokkal akár anyagi, akár más termé-
szetűek.

A családok baromfitartási képzésen 
vettek részt, a háztáji baromfitartáshoz 
szükséges eszközöket és eddig összesen 
80 darab csirkét kaptak. A családokat 
az alapítvány folyamatosan mentorálja. 
Ebben az évben még 5 alkalommal osz-
tanak baromfit a programban résztve-
vőknek. A baromfik felnevelése után a 
családok maguk döntik el, hogy mit kez-
denek velük, elfogyaszthatják, vagy akár 
értékesíthetik.

A legfontosabb cél a családok jövede-

lemszerző képességének javítása, hogy 
ne kelljen az adott hónapban húsra köl-
teniük, vagy az eladott baromfik árából 
egyéb kiadásaikat tudják fedezni. 

A programban résztvevő családok 
gyermekeinek táborokat, napközis prog-
ramokat, különböző fejlesztéseket szer-
vez az alapítvány, míg a szülők számára 
jogi és adósságkezelési tanácsadást nyújt, 
illetve szociális munkások támogatják a 
családokat. 

Az SOS Gyermekfalvak nagy hang-
súlyt fektet a közösség megerősítésre is, 
igyekszik minél több közösségi progra-
mot szervezni, amiben az egész család 
részt vehet és jól érezheti magát. Az el-
múlt évben együtt ünnepelték például a 

Mikulást és a Karácsonyt, ahol a gyere-
keknek ajándékokkal kedveskedtek. 

A program előkészítésében a városi 
önkormányzat, a családsegítő és a gyer-
mekjóléti szolgálat, valamint helyi intéz-
mények is részt vettek. A családmegerő-
sítő program 2017 júniusáig tart, de az 
alapítvány már tervezi a folytatást, hogy 
még több battonyai család kapcsolód-
hasson be.

Vígh Alexandra 
a családmegerősítő program

 munkatársa

20 battonyai család életminősége 
jAvulhAt idén

20 battonyai család vesz részt az SOS Gyermekfalvak családmegerő-
sítő programjában. 2015-ben az SOS Gyermekfalvak háztáji szociális 
gazdaságokat indított el Battonyán a nehéz körülmények között élő 
családok támogatására. 

SOS-GyErMEKFALU MAGyArOr-
SZáGI ALAPÍTVáNyA
6753 Szeged, Zágráb utca 11.
Tel.: + 36 62 495 550
Fax: + 36 62 202 021
Mobil: + 36 20 372 5917
E-mail: alexandra.vigh@sos.hu Web: 
www.sos.hu

Célja: Könyvtári rendezvények finan-
szírozása, technikai eszközök beszerzése, 
könyvek és „hangzó” anyagok vásárlása, 
fénymásoló fenntartása, pályázatok kiírása 
és azok díjazása.

Adószám: 18371471-1-04
Számlaszám: 11733089-20014452
Alapítványunk elnézést kér mindazok-

tól, akik az utóbbi két esztendőben siker-
telenül próbálkoztak adójuk 1 %-ának fel-

ajánlásával. Sajnos több haláleset és több 
változás történt a kuratórium tagságában 
és elnökségében, e miatt többször kellett 
módosítani az alapító okiratot. Mostanra 
megoldást nyertek a képviselet kérdései. 
Továbbra is tisztelettel várjuk a felajánlá-
sokat a Battonya Város Könyvtáráért Ala-
pítvány javára.

Köszönettel: a kuratórium elnöksége.  

Battonya Város Könyvtáráért Alapítvány
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A Magyar Labdarúgó Szövetség Békés 
Megyei Igazgatósága negyedik alkalommal 
rendezte meg Békéscsabán a Csabagyöngye 
Kulturális Központban azt az országos szin-
ten is egyedülálló díjátadó gálát, amelyen a 
megye amatőr labdarúgásáért kiemelt tel-
jesítményt nyújtó labdarúgókat, edzőket, 
sportvezetőket, játékvezetőket, valamint a 
sportág mecénásait ismerték el.

Az OTP Bank Bozsik Egyesületi Prog-
ramban végzett munkájáért elismerésben 
részesült Nadicsán Zoltán, a Battonyai 
Testgyakorlók Köre titkára, aki sokat tesz 
az Egyesületi és Intézményi Program nép-
szerűsítéséért. Kitűnő munkával szervezi 
és irányítja a fiatalok versenyeztetését, szív-
ügyének tekinti az utánpótlás nevelését.

Az OTP Bank Bozsik-program olyan or-
szágos labdarúgó utánpótlás fociprogram, 
amelynek keretein belül már több mint 
130 ezer gyermek (fiú és lány) focizik. Cél-
ja: A játék megszerettetése, a tehetséges 
gyermekek sportszervezetekbe irányítása.  
Battonyán jelenleg 45 gyerek vesz részt eb-
ben a programban, 4 korosztályban – óvo-
dáskorúaktól 12 éves korig- foglalkoznak 
velük és versenyeztetik őket.

Nadicsán Zoltán lapunknak elmondta, 
hogy ezt a díjat nem sajátjának tekinti, az 
elismerés az összes szakembernek szól, aki 
a gyerekekkel foglalkozik. A programban 
résztvevők nevében is köszönetet mon-
dott Battonya Város Önkormányzatának 
az anyagi támogatásért, mellyel lehetővé 
teszik működésüket.

Gratulálunk az elismeréshez és továb-
bi sikereket kívánunk kitartó és lelkes 
munkájához!

BAttonyAi újság
 Battonya Város Önkormányzatának 
 településpolitikai tájékoztatója
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