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Tisztelt Battonyai Lakosok!

Városunk lakóinak apraja nagyja, idő-
sebbje iránti megkülönböztetett tisztelettel 
szólok Önökhöz.

Településünkön az új összetételű kép-
viselőtestület, városvezetés már második 
alkalommal rendezi meg a battonyai vá-
rosnapot. Szándékaink szerint igyekszünk 
ezt egyre inkább ünnepélyesebbé tenni, a 
város lakói számára is ünnepi alkalom ér-
zését keltő rendezvénnyé fejleszteni.

Elképzelésünk egyre több elgondolást, 
ötletet, igényt beépíteni a rendezvény-
be, hogy mindenkit megszólítva tudjuk 
építeni a helyi közösségek összefogását, a 
városhoz tartozó gyökerek divatos szóval 
identitás fejlesztését. 

Május 27-én, pénteken az ünnepi képvi-
selő-testületi ülésen elismeréseket adunk 
át városunk arra érdemes polgárainak, 
köztük a fiatalabb nemzedék képviselőinek 
is, akik iskolájukban példamutató szorga-
lommal élen járnak a tanulásban és egyéb 
területeken. Tudjuk, az elismerések terén 
még sok törlesztenivalója van a városnak, 
de reméljük, hogy az elkövetkezendő évek-
ben sikerül ezt a hiányosságot pótolni.

A városnap tükrében bizalommal te-
kinthetünk a jövőre is, hiszen már látható 
a városi közöny oldódása, egyre többen 
érdeklődnek különböző rendezvényeink, 
eseményeink, a gazdasági kilátások mi-
kéntje felől.

Örömmel tudatom Önökkel, hogy fej-
lődésközpontú elképzeléseink nem korlá-
tozódnak csak városunkra. Bizonyára már 
sokan tudják, hogy Dél-Békésben egy szö-
vetségi összefogás jött létre, mely komplex 
programmal dolgozik a térség gazdasági, 
kulturális, társadalmi felemelkedéséért. 
E szövetség legfontosabb célkitűzéseként 
tartja számon a fiatalok helyben tartását, 
ezért kívánja a „JövőD Dél-Békésben épül” 

szövetség a fiatalok észrevételeit, vélemé-
nyét kikérni, megkérdezni arról, hogyan 
épüljön ez a számukra is pozitív jövőkép.

Fokozatosan adjuk be a településünk-
kel kapcsolatos pályázatokat. Elkészült a 
Dózsa György úti belvízelvezető pályázati 
terve, a „zöld város” projekt keretén belül 
folyamatban van a parkfelújítás, a Korona 
Szálló külső renoválása, a piactér moder-
nizálása és további projekteken dolgozunk 
az élhetőbb város kialakítása érdekében.

A városnapi készülődés légkörébe úgy 
érzem, belefér, hogy ezúton is tisztelettel 
kérjem városunk gazdasági szereplőinek 
aktív támogatását, amely alatt elsősorban 
azt értjük, hogy várjuk ötleteiket, majd az 

Battonya
2016. május 27-28.

ötletek formába öntését pályázati projek-
tek keretén belül.

A település előrelépéséhez az önkor-
mányzat, a gazdaság szereplői és a lakosok 
teljes körű együttműködésére, jóindulatú 
aktivitására van szükség. Gyűjtsünk erőt a 
2016 májusában rendezett városnapunkból 
és annak sokrétű programjaiból az elkö-
vetkező dolgos hétköznapokra. Mellékel-
jük az újságban a rendezvény programját, 
ezzel is invitálva Önöket a különböző ese-
ményekre. Érezzék jól magukat, kellemes 
kikapcsolódást kívánok mindannyiuknak!

Battonya, 2016. május
Marjai János, polgármester 
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Május 5-én, Orosháza adott otthont 
a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség alapító 
közgyűlésének. Harminckét taggal jött 
létre a szervezet, a térség két társulási ta-
nácsa mellett 16 önkormányzat, számos 
gazdasági társaság, egyesület, alapítvány 
képviselője látta el kézjegyével az alapító 
dokumentumot. 

– Szövetségünk a közreműködő társa-
dalmi, gazdasági szereplőkkel Dél-Békés 
jövőjét kívánja építeni, annak érdekében, 
hogy a fiatalok otthonra, megélhetésre és 
kiszámítható jövőre találjanak itt, hely-
ben. Kiemelt célunk, hogy otthonunkat 
fejlesszük, és a közeljövőben hozzáadott 
értékekkel emeljük a dél-békési életmi-
nőséget, gazdasági fejlődést, felzárkózást 
– emelte ki Simonka György, a Szövetség 
elnöke. 

A Szövetség munkacsoportjai Calendula 
Terv néven dolgozzák ki a komplexitásra 
és egymásra épülő programokra alapozott 
térségfejlesztési stratégiát. Olyan koncep-
ciót alkotnak, amely figyelembe veszi 
a települések adottságait és a lakosság, 
legfőképp a fiatalok igényeit, a gazdasági 
szereplőket hosszú távú befektetésre és 
munkahelyteremtésre ösztönzi, valamint 
magas hozzáadott értéket képvisel, amely 
megalapozza a helyi egészséges társada-
lom és az élhető Dél-Békés kialakítását. 
A 16 témakör (pl. ifjúság, oktatás-képzés, 
munkahelyteremtés, hasznos szabadidő, 
tényezővé válás, emlékek tárháza, egész-
séges helyi társadalom, mezőgazdaság, 
iparfejlesztés) köré szerveződő programo-
kat kidolgozó munkacsoportok mintegy 
200, Dél-Békés jövője iránt elkötelezett 
szakembert, helyi társadalmi és közéle-
ti szereplőt, a térségen kívülről érkezett 
szakértőt vontak be a koncepcióalkotás-
ba. A tervek megvalósulását az összefogás 
útján hatékony érdekképviselettel segítik. 

A Calendula Terv kidolgozását koordináló, végrehajtását segítő Dél-Békés Jövő-
jéért Szövetség május 5-i alakuló ülésén elnöknek Simonka György országgyűlési 
képviselőt választották; alelnökei dr. Garay Rita, Tótkomlós polgármestere, dr. Nagy 
Béla György, Medgyesegyháza polgármestere, és ifj. Zsiga Zsolt, Dél-Békés karate 
világbajnoka.

Forrás: http://calendulaterv.hu/

Megalakult a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség 

Az összefogás útján a térségért
Harminckét alapító tag részvételével tartotta meg alakuló közgyűlését a Dél-Békés Jö-

vőjéért Szövetség. A szövetségi összefogás célja a térség jövőjének építése. Az eseményen 
megválasztották a szervezet elnökségi tagjait és felügyelő bizottságát, és megerősítették 
a 16 munkacsoport szerepkörét. A hónapokkal ezelőtt megkezdett munkát a szövetség 
jelmondatának tükrében folytatják: …aJövőD Dél-Békésben épül…

Az a mintegy 200 munkacsoporttag, aki önkéntesen vesz részt a szövetség célkitűzése-
inek megvalósításában közös gondolkodással olyan térségfejlesztési koncepciót dolgoz 
ki, amely hosszú távra megalapozza az élhető Dél-Békés jövőjét, a vidék megtartó ere-
jének és önfenntartó képességének erősítésével.
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A Békés Megyei ÖnkorMányzAt
BeszáMolójA

Megyegyűlés – közrendről, köz-
biztonságról tájékozódtak

a  képviselők

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyű-
lésének áprilisi ülésén fajsúlyos napirendi 
pont volt a Békés Megyei Rendőr-főkapitány-
ság beszámolója, amelyből nem csak a megye 
közrendjének és közbiztonságának múlt évi 
alakulásáról tájékozódtak a képviselők, de 
a Véda közúti intelligens kamerahálózattal 
kapcsolatban is megtudtak érdekességeket.

A rendőrség beszámolója minden év-
ben szerepel a megyegyűlés napirendjén, 
és minden alkalommal nagy érdeklődésre 
tart számot. Ezúttal is részletes és átfo-
gó képet kaphattak a képviselők a megye 
közrendjének és közbiztonságának előző 
évi alakulásáról. Dr. Polyák Zsolt rendőr 
dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, 
megyei rendőrfőkapitány kiemelte: koráb-
bi jó eredményeiket megszilárdították, a 
bűnügyi fertőzöttség tovább csökkent, Bé-
kés megye az országos rangsorban minden 
területen kiemelkedő, kedvező helyen áll. 
A beszámoló kapcsán több kérdés is felme-
rült a képviselőkben, Zalai Mihály elnök 
arról érdeklődött, megyénkben mennyire 
elterjedtek a designer drogok, hogyan áll 
határaink mentén a kerítésépítés, valamint 
az új ellenőrzési pontok, a VÉDA kapcsán 
szerzett tapasztalatokra volt kíváncsi. A 
rendőrfőkapitány elmondta: a kábítószer 
terjesztők, fogyasztók, birtoklók ellen 
igyekeznek minden törvényes eszközzel 
fellépni, hiszen fontos, hogy visszaszorít-
sák az ilyen típusú bűncselekményeket is. 
A közbiztonsággal kapcsolatosan kiemel-
te: a megye valamennyi járása közbizton-
ságilag egyensúlyban van.

Dr. Halmosi Zsolt rendőrségi vezérőr-
nagy, rendőrségi főtanácsos, az Országos 
Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőr-
főkapitány-helyettese a határrendészettel 
kapcsolatosan felmerült kérdésekre rea-
gálva elmondta, hogy Románia és Magyar-

ország mindent megtesz annak érdekében, 
hogy ideiglenes határzárat ne kelljen létre-
hozni az érintett szakaszon. Jelenleg nem 
látnak olyan veszélyt, ami azt jelezné, hogy 
az illegális migráció érintené a megye ha-
társzakaszát. Ha a helyzet romlana, és az 
illegális határátlépések növekvő száma ve-
szélyezteti a lakosságot, akkor elkezdik a 
kerítésépítést.

Az új ellenőrzési pontokról kiemelte, 
hogy 12 fajta szabálysértést képesek doku-
mentálni. A VÉDA senkire sem jelent ve-
szélyt, aki betartja a közlekedés szabályait, 
a rendszer célja, hogy javuljon a közleke-
dés biztonsága. Egy helyszínen jelenleg 
napi három jogsértést rögzít a rendszer, 
ugyanis az emberek többsége ésszerűen 
közlekedi, betartja a szabályokat. Ugyan-
akkor ezen a területen van még mit tenni 
a megyében, hisz a személyi sérüléssel járó 
közlekedési balesetek száma közel 6 %-kal 
emelkedett, a halálos kimenetelű balesetek 
száma pedig 40%-kal nőtt. Van még hová 
fejlődni, van még tennivaló.

***

Szeptembertől indulhat
az M44 építése

Április végén Békéscsabán járt Orbán 
Viktor. A Modern városok program helyi 
állomásán több mint 30 milliárd forintnyi 
beruházást jelentett be Békéscsabának a 
miniszterelnök: reptérfejlesztést, új hűtőhá-
zat, vásárteret, sportcsarnokot és uszodát, a 
nyomdaipari tudás- és képzőközpontot, va-
lamint az M44-et, ami a következő önkor-
mányzati választásig biztosan megépül.

Nyár végén már el is kezdődhet a gyors-
forgalmi út középső - Tiszakürt és Kondo-
ros közötti – szakaszának kivitelezése. A 
61,4 kilométeres, kétszer két sávos, osztott 
pályás, csak külön szintű csomópontokkal 
rendelkező gyorsúton a megengedett legna-
gyobb sebesség 110 km/óra lesz. 

A Kormány a 2015. január 10-i határoza-
tában jelölte meg a központi költségvetésből 
finanszírozott kiemelt közúti beruházáso-
kat, amelyben helyet kapott az M44-es is. A 
2015. október 30-i kormánydöntés megha-
tározta a gyorsút fogalmát – ebbe a kategó-
riába az építendő M44-es út is tartozni fog 
- ami egy 2×2 forgalmi sávos gyorsforgalmi 

utat jelent. 
Az út építését három szakaszra bontják. 

I. Kecskemét - Nagykőrös – Tiszakürt, II. 
Tiszakürt – Kondoros, III. Kondoros – Bé-
késcsaba – országhatár szakasza. A közép-
ső, Tiszakürt – Kondoros közötti, 61,4 ki-
lométeres, kétszer két sávos osztott pályás 
gyorsút építésének előkészítése az utolsó 
szakaszába érkezett. 

Orbán Viktor békéscsabai látogatásán 
elmondta: 2019-ig kész lesz az M44, a jövő 
évi költségvetésben szerepel az első, 70 ki-
lométeres szakaszra a forrás. A miniszterel-
nök szólt arról, hogy az M44-est „az utolsó 
petákig” magyar költségvetési pénzből fi-
nanszírozzák, nemzetközi forrást nem lehet 
bevonni hozzá.

A megye szempontjából fontos a gyors-
forgalmi út építése, ugyanis, ha elkészül a 
teljes útszakasz, a főváros gyorsabban elér-
hető majd, valamint a beruházás Békés me-
gye gazdasági fejlesztéséhez is hozzájárul.

***

Lepotica szilvából készült Békés 
Megye Pálinkája idén

Három kereskedelmi főzde 14 párlatából 
választotta ki a szakavatott zsűri a Békés 
Megye Pálinkája 2016 verseny győztesét. 

A Békés Megyei Önkormányzat a múlt 
esztendőben egy új kezdeményezést indí-
tott útjára: minden évben Békés Megye Pá-
linkája címet adományozza egy pálinkafőz-
dének. Az önkormányzat által meghirdetett 
versenyen Békés megyei kereskedelmi pá-
linkafőzdék vehetnek részt az általuk ké-
szített különböző fajtájú pálinkákkal, ezek 
közül szakmai zsűri választja ki a nyertest.

A Békés Megye Pálinkája 2016 verseny-
felhívásra összesen 14 mintát küldött be há-
rom kereskedelmi főzde: az Éden-tó Szesz-
főzde Bt., a Kisrét Manufaktúra Kft. és a 
Gyulai Pálinka Manufaktúra. A nyertes pá-
linka - amit a békéscsabai Árpád Pálinka, a 
2015-év Legeredményesebb Pálinkafőzdéje 
nevezett a versenyre - lepotica szilvából ké-
szült, ez egy Szerbiából származó, korai szil-
vafajta, július végén, augusztus elején érnek 
valódi kék, nagy, tojásdad alakú termései. 
Ízében a hagyományos szilvapálinkáktól 
eltérő, különleges, édeskés ízvilágú gyöm-
bérrel és virágos, mézes jegyekkel. Rendkí-
vül komplex, hosszú utóízű párlat, melynek 
szárazpróbája fahéjas jegyeket hagy maga 
után a pohárban.

A hagyományteremtő céllal elindított 
címet a győztes pálinkafőzde használhatja, 
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az ezt tanúsító címkét elhelyezheti a nyer-
tes pálinkát tartalmazó üvegeken. A Békés 
Megyei Önkormányzat pedig vállalja, hogy 
egy éven keresztül a nyertes pálinkafőzdétől 
vásárol pálinkát protokoll célokra 2 és 0,4 
deciliteres kiszerelésben, valamint felkéri a 
települési önkormányzatokat, hogy ajándé-
kozási célra ők is Békés Megye Pálinkáját 
használják.

***

TeSzedd! – mi is szedtük!

A Békés Megyei Önkormányzat is csat-
lakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akcióhoz, Békéscsabán, a 
Békési út melletti zöldövezetet tisztították 
meg a szeméttől.

Magyarország 2014-ben csatlakozott 
a TeSzedd! akcióval a „Let’s Clean Up 
Europe!” elnevezésű összeurópai kezde-
ményezéshez, amit az Európai Bizottság 
EWWR LIFE+ programja keretében szer-
veznek meg évről évre. A cél az, hogy kö-
zösen tisztítsuk meg szűkebb és tágabb kör-
nyezetünket. Az akció ma Magyarország 
legnagyobb önkéntes mozgalma, már hato-
dik alkalommal „szeméttelenítik” környe-
zetüket a programhoz csatlakozók. Három 
napon át kesztyűben, zsákkal a kézben jár-
ják azokat a területeket, amelyek leginkább 
rászorulnak a megtisztításra. 

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke, Tolnai 
Péter alelnök, a közgyűlés képviselői és az 

önkormányzati hivatal dolgozói is „tavaszi 
nagytakarítottak”. Békéscsabán, a Békési út 
melletti kerékpárút szélén, majd az országút 
mentén szedték össze az elszórt, elhagyott 
szemetet. Több zsáknyi hulladék gyűlt ösz-
sze: papírokat, üdítős flakonokat, zacskókat, 
cigarettacsikkeket gyűjtöttek be.

***

Üléseztek a megyei értéktár 
megújult albizottságai

Az albizottságok tagjai ülésükön a megyei 
értéktárba felterjesztett települési javaslato-
kat értékelték.

A Békés Megyei Értéktárnak jelenleg 
nyolc albizottsága van: az Agrár- és élel-
miszergazdaság, az Épített környezet, az 
Ipari és műszaki, az Egészség és életmód, 
a Kulturális örökség, a Sport, a Természeti 
környezet és a Turizmus albizottság. Tagjaik 
a szakterületükön elismert és nagy tapasz-
talattal rendelkező szakemberek, aki dön-
tenek arról, hogy egy-egy települési érték-
tárból felterjesztett helyi érték bekerül-e a 
megyei értéktárba. 

Békés megyében 43 önkormányzat hoz-
ta létre települési értéktárát, és állította fel 
helyi értéktár bizottságát, amelyek a telepü-
lési önkormányzatok által önkéntes alapon 
létrehozott testületek. Feladatuk a helyi ön-
kormányzat közigazgatási területén fellel-
hető védendő értékek felkutatása, számba 
vétele és megőrzése. A települési értéktárba 
a település, a megyei értéktárba a megyei 
értéktár bizottságnál kezdeményezheti bár-
ki érték felvételét.

A Békés Megyei Értéktárban két 
hungarikum (a gyulai és a csabai kolbász), 
és 11 megyei érték szerepel.

***

Együttműködés Székelyfölddel
Az elmúlt hónapok tárgyalásai alap-

ján körvonalazódni látszik az a 12 pontos 
együttműködés, amelynek részleteiről hét-
végén egyeztetett Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 
Tamás Sándor, Kovászna megyei és Borboly 
Csaba, Hargita megye önkormányzatának 
elnöke.

Hosszú egyeztető folyamat után állt össze 
az a 12 pontos javaslat, ami tartalmaz töb-
bek között turisztikai, egészségügyi együtt-
működési lehetőségét, diákcsere programot, 
kulturális adatbázis létrehozását, közös pá-
lyázati lehetőségeket közvetlen brüsszeli 

forrásokra, területfejlesztési tapasztalatcse-
rét, a Böjte Csaba által létrehozott gyerek-
otthonok megsegítésének lehetőségeit.

A tervezet részletes kidolgozása után 
elindulhat a közös munka, amely az érin-
tett megyék számára kölcsönösen előnyös, 
ugyanakkor erősíti a kapcsolatokat, a test-
vérmegyei és városi barátságok mellett 
pedig a gazdasági kapcsolatok is erősebbé 
válhatnak.

Zalai Mihály elnök mindkét megyei el-
nököt meghívta – a székelyföldi kulturális 
csoportokkal együtt – a szeptember 3-i első 
megyenapra.

***

Fesztivál sörrel és csülökkel 

Még egy hónap, és rajtol a Csabai Sörfesz-
tivál és Csülökparádé. Békés megyében, Bé-
késcsabán már 16. alkalommal kerül közép-
pontba a sör és a csülök, a rendezvény június 
14-én kezdődik és 18-ig tart.

2001-ben volt az első fesztivál, már akkor 
is számos sörgyártó képviselte magát. Az-
óta a rendezvény mit sem veszített népsze-
rűségéből, idén több, mint 100 fajta csapolt 
sörrel várják a kilátogatókat, és a nagy sör-
gyárak mellett a kézműves sörfőzdék is be-
mutatkoznak. A sör mellett főszerepet kap 
a csülök, amelyet főzve, sütve, grillezve, ha-
gyományos és a megszokottól eltérő fűsze-
rezéssel kóstolhatnak meg a fesztiválozók. 

A fesztivál nyitásaként ejtőernyősöknek 
köszönhetően égből érkezik az első sö-
röshordó, majd kezdetét veszi a kavalkád, 
amelynek célja a kulturált sörfogyasztás 
népszerűsítése mellett a megye neveze-
tességeinek minél szélesebb körben való 
megismertetése, a turizmus, az idegenfor-
galom fellendítése, a nemzetközi kapcsola-
tok erősítése és a gasztronómiai hagyomá-
nyok ápolása.

Idén is lesz csülökpörkölt főzőver-
seny, Kárpát Medence Nemzeti Értékei és 
Hungarikumai Kiállítás és Vásár, újdon-
ságként Sörfutás, számos kísérőprogram és 
színpadi produkciók sokasága. Fellép töb-
bek között a Wellhello, Kowalsky megy a 
Vega, a Tankcsapda, Ákos és élő show mű-
sorral érkezik a külföldi La Bouche együt-
tes, amely világsztár sztárvendéget is hoz 
magával Tania Evans a legendás Culture 
Beat énekesnője személyében.

***
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Könyvtárunk is csatlakozott a Facebookon 
meghirdetett „Posztolj verset az utcára!” 
akcióhoz, amelyben a szervezők azt kér-
ték, hogy április 11-én, a Magyar Költészet 
Napján, József Attila születésének 111. év-
fordulóján ünnepeljük versposztolással a 
magyar verset. Legyen ez a nap a magyar 
versé, árasszuk el a hirdetőoszlopokat, ut-
cákat, tereket versekkel.

Két időpontban indultunk el a vá-
rosban „posztolni”. Először délelőtt 11 
órakor a Városi Könyvtártól a Magdu 
Lucian Román Általános Iskola diákjai-
nak kíséretében. 

A könyvtár előtt álló József Attila 
szobor megkoszorúzása után a Katoli-
kus Közösségi Háznál, a Biztos Kezdet 
Gyerekháznál, a Száraz-ér fahídjánál, az 
általános iskolánál a Hősök terén, a re-
formátus templomnál, a Gondozási Köz-

pontban posztoltunk verseket, amelyek 
közül egyet-egyet a különböző helyszí-
neken nem csak kiragasztottunk, hanem 
fel is olvastunk. 

A délelőtti „posztolás” utolsó közös 
állomása a román iskola volt, ahol a há-
zigazda román iskolások felolvasták saját 
verseiket is.

 Rombuszverset írtak és versmontázst 
készítettek a gyerekek által hozott vers-
sorokból. A „hazaúton” még a postások-
hoz is belátogattunk, sőt még a fagyizók 
és a pub is kaptak egy-egy verset aján-
dékba. Mindenhova „odaillő” verset vit-

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár legutóbbi programjairól

A Magyar Költészet Napja
tünk, a postások postás verset, a fagyizók 
fagyis verset kaptak… 

A második „posztolás” szintén a 
könyvtár elől indult 14 órakor, amikor 
szerb és magyar iskolások társultak hoz-
zánk verselgetni. Nem maradhatott ki a 
Polgármesteri Hivatal, sőt még a „kínai 
bolt” sem. Ezután az Idősek Otthona, a 
piactér, majd végül a Szerb Iskola követ-
kezett. Közben az út menti fákon, pado-
kon is helyeztünk el verseket.

A versszerető társaságban gyorsan el-
telt az idő. A legfiatalabb résztvevők a 
gyerek-házas babák voltak.

A legidősebb résztvevő a 84 éves Cséfai Szelezsán Gyuri bácsi volt, aki a délutáni 
posztolás helyszíneit végigjárta velünk és verset is mondott. Mintegy 20 helyen ver-
seltünk és posztoltunk, összesen 111 verset mondtunk el. Mindenki nagyon jól érezte 
magát, délelőtt és délután is közel két órát töltöttünk el a versposztolós sétával. 

A versposztolással nem Költészet Napi rekordra törekedtünk, hanem a verseket nép-
szerűsítve így tisztelegtünk a magyar költészet óriásai és alkotásaik előtt.
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Április 28-án megemlékeztünk a város 
nagyhírű szülötte, Molnár-C. Pál születé-
sének 122. évfordulójáról. A rendezvényen 
sor került az előzetesen meghirdetett fel-
hívásra készült pályamunkák értékelésére 
és díjazására. A háromtagú zsűri, Bajnai 
István kanonok, dr. Rimayné Roczkó 
Zsuzsanna és Matuzik Istvánné döntése 
alapján az eredmény korcsoportonként a 
következőképpen alakult:

9-12. évfolyam
1. helyezett: Soperla Krisztián 11.a - A 

battonyai Mikes Kelemen Katolikus 
Gimnázium és Szakképző Iskola, Álta-
lános Iskola és Óvoda tanulója

 Felkészítő tanára: Nagyné Kocsis Éva
2. helyezett: Szűcs Gizella 11. a -A battonyai 

Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium 
és Szakképző Iskola, Általános Iskola és 
Óvoda tanulója

 Felkészítő tanára: Nagyné Kocsis Éva
3. helyezett: Sztankovánszki Brigitta 11. a 

A battonyai Mikes Kelemen Katolikus 
Gimnázium és Szakképző Iskola, Álta-
lános Iskola és Óvoda tanulója

 Felkészítő tanára: Nagyné Kocsis Éva

5-8. évfolyam
1. helyezett: Gombkötő Luca 8. b A 

battonyai Mikes Kelemen Katolikus 
Gimnázium és Szakképző Iskola, Álta-
lános Iskola és Óvoda tanulója

 Felkészítő tanára: Nagyné Kocsis Éva
2. helyezett: Szabó Viktória 8. b Mezőhegyesi 

József Attila Általános Iskola, Kollégium 
és Alapfokú Művészeti Iskola

 Felkészítő tanára: Molnár Csilla
3. helyezett: Szilágyi Dzsenifer 7. a A 

battonyai Mikes Kelemen Katolikus 
Gimnázium és Szakképző Iskola, Álta-
lános Iskola és Óvoda tanulója

 Felkészítő tanára: Nagyné Kocsis Éva

Különdíj részesültek a Magdu Lucian 
Román Általános Iskola és Óvoda, 
Battonya 7. osztályos tanulói, akik egy 
puzzle-t állítottak össze Molnár-C. Pál 
egyik művéből.

Az eredményhirdetés után megkoszo-
rúztuk Molnár-C. Pál szobrát.

Ezt követően kezdetét vette a 8 csapat 
versengése, amelynek feladatai között töb-
bek közt életrajzi totó, képkereső, szókere-
ső (festmények címét kellett betűhalmaz-
ból kikeresni), puzzle (képkirakó), képfel-
ismerő és kvízjátékok is szerepeltek.

1. helyezést ért el a Battonyai Két Ta-
nítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és 
Óvoda 8. osztályos csapata. (Gruncsity 
Virág, Hrabovszki Vivien, Ivanov Angéla 
és Vidiczki Fruzsina).

2. helyezést ért el a Mezőhegyesi Jó-
zsef Attila Általános Iskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskola csapata (Ábra-
hám Vivien, Baracsi Fanni, Boros Anna 
és Raffai Viktória).

3. helyezést ért el a battonyai Mikes Ke-
lemen Katolikus Gimnázium és Szakkép-
ző Iskola Általános Iskola és Óvoda 

11. osztályos csapata (Szatmári Erzsé-
bet, Sztankovánszki Brigitta, Szűcs Gizel-
la és Vincze Gréta).

Molnár-C. Pálra emlékeztünk 

Méltóképpen megemlékeztünk a mű-
vész születésének évfordulójáról. Köszön-
jük az iskoláknak, a felkészítő tanároknak 
és a diákoknak a részvételt. 

A Városi Művelődési Központ
és Könyvtár dolgozói
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Gyerekházunkban a farsangi télbúcsúz-
tatót követően is számtalan érdekes prog-
rammal vártuk a családokat.

Rendszeres havi programjaink (meridi-
án-torna, életvezetési tanácsadás, átmoz-
gató torna anyukáknak, főzőtanfolyam, 
Recept-klub, pszichológussal való szülőcso-
portos beszélgetés, szülinapok megünneplé-
se) mellett számtalan program színesítette 
a mindennapokat. 

Házilag készített, papír jácinttal és nőna-
pi muffinnal köszöntöttük Nőnap alkalmá-
val az anyukákat, a lányokat és természete-
sen a Gondozási Központ nagymamáit és 
dolgozóit is.

Nagy lelkesedéssel készültünk a Húsvéti 
ünnepekre, tavaszi, virágos díszbe öltöz-
tettük a Gyerekházat, az asztalt pedig „to-
jásfa” díszítette. 

Agyagozás alkalmával húsvéti agyag-
nyuszit készítettünk, melybe a kifújt, 
dekupázs technikával készített tojásokat 
csomagoltunk ajándékként a Húsvétolás 
alkalmából.

Tojást festettünk, süteményt sütöttünk, 
hűtőmágnes tojásokat készítettünk gipsz-
ből, melyet Húsvétolás napján a Gondozá-
si Központ meghívott idős lakói festettek 
meg és vihettek haza ajándékba.  A népes 
vendégsereg tartalmas és vidám délelőttöt 
töltött együtt, locsolkodással és csoki nyu-
szi evéssel. 

Áprilisban minden óvodába (szerb, ro-
mán, magyar) ellátogattunk az óvodai be-
iratkozások előtt, hogy a családok tájéko-
zódhassanak az óvodák profiljáról, felsze-
reltségéről, ellátottságáról, hangulatáról. 
Kellemes hangulatú délelőttöket töltöttünk 
mind a négy óvodában. Az óvodák vezetői, 
óvónői mindenről tájékoztatták a jelenlé-
vő családokat, érdekes tevékenységekkel és 
finomságokkal leptek meg minket.

A tavaszi Egészségnapunkat is áprilisban 
rendeztük meg, melynek aktív résztvevői 
voltak védőnőink, akik tájékoztató előadá-
sukkal színesítették programunkat.  A nap 
zárásaként, elfogyasztottuk a munkatársak 
által készített egészséges ételeket, zöldség-
féléket, gyümölcsöket.

Április közepétől ismét elindult „Ba-
bamasszázs tanfolyamunk”. Szakképzett 
babamasszőr segítségével sajátíthatják el 
anyukáink a masszírozás technikáit.  Meg-
hitt, fűtött helyiségben, kellemes zenei alá-
festés mellett gyakorolhatják a mamák a 
helyes mozdulatokat. 

A hónap végén került megrendezésre 
Anyák napi ünnepségünk, amikor nem 
csak az anyukákat, hanem a Gondozási 
Központ nagymamáit is köszöntöttük ez 
alkalomból. A házilag készített ajándé-
kunknak, a meglepetés sütinknek, min-
den anyuka nagyon örült, és meghatottan 
hallgatták köszöntő verseinket.  Ezután 
közösen átsétáltunk a Gondozási Központ 
nagymamáihoz, ahol már vártak minket az 
iskolások egy kedves köszöntő műsorral. A 
verses-dalos köszöntések után megajándé-
koztuk az időseket az anyukákkal közösen 
készített ajándékkal. Meghitt hangulatú 
kellemes délelőttöt töltöttünk együtt.

Ezután is várunk szeretettel mindenkit 
színes, érdekes programjainkra.

A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ TAVASZI PROGRAMJAIRÓL

Cikk: a Gyerekház munkatársai: 
Robotka Jánosné Ildikó és Tóth Donatella

Elérhetőségeink:
Címünk: 5830 Battonya, Hősök tere 8. (a volt Bölcsőde épülete)

Tel.: 0670/316-90-02
Facebook oldalunk: Biztos Kezdet Gyerekház Battonya
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Intézményünk pedagógusai kiemelt fel-
adatuknak tekintik a harmonikus ember-
ré nevelés és a magas szintű szaktárgyi 
ismeretek tanítása mellett a gyermekek, 
tanulók egyéni képességeire épülő tehet-
séggondozást is.  

A történelem szakkörök tagjai a Savaria 
országos történelemverseny megyei fordu-
lóján vettek részt február 16-án. A 9. évfo-
lyamból Varga Stefánia (9.a) 6., Kuka Nor-
bert (9.a) 10., Majláti Márk (9.c) 11. helyezést 
ért el. A 7-8. évfolyamból Gábor Zsófi (8.b) 
1., Putnoki Vivien (8.a) 4., Gombkötő Luca 
(8.b) 5., Hargitai Gergő (7.a) 6., Szabó Flóra 
(7.a) 15. helyezést ért el. A verseny országos 
döntőjét Szombathelyen tartották, melyre 
a megyei eredmények összesítése alapján a 
7-8. évfolyamból a legjobb 24 tanulót hívták 
be. Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánkat 
két tanuló is – Gábor Zsófi (8.b) és Putnoki 
Vivien (8.a) – képviselhette. Az országos 
döntőben 3. helyen Gábor Zsófi végzett, 
Putnoki Vivien 6. lett azon a versenyen, ahol 
összesen több mint 4 000 tanuló indult. Fel-
készítő tanáruk: Komlódiné Vidiczki Mag-
dolna és Marosán Hajnalka Írisz.

 Az Országos Középiskolai Tanulmá-
nyi Versenyen (OKTV) történelem tan-
tárgyból  a sikeres I. forduló után bejutott 
a II. fordulóba Nagy Kristóf Dániel (11.a). 
Felkészítő tanár: Marosán Hajnalka Írisz.

 Az Országos Német Nyelvi Verseny 
megyei fordulóján Békés megye legtehetsé-
gesebb tanulói mérték össze tudásukat, kö-
zülük a legeredményesebb Putnoki Vivien 
(8.a), aki az 1. helyen végzett. A Litterátum 
Német Nyelvi Verseny megyei fordulójára 
is továbbjutott Putnoki Vivien (8.a), valamint 
Árvai Zoltán, Dimitrijen Zsuzsanna és Szarka 
Zsuzsanna (7.a), Gombkötő Luca (8.b). Felké-
szítő tanár: Dr. Lehoczkyné Imre Gyöngyi.

 Az Erzsébethelyi Általános Iskola 
VI. Megyei Angol Csapatversenyen isko-
lánk csapata az 5. lett 13 csapatból: Hargi-
tai Gergő és Mákos Botond (7.a), Fábián 
Flóra és Gábor Zsófi (8.b). Felkészítő tanár: 
Mészárosné Kiss Dóra.

 A 2. Energy Factory Fenntarthatósági 
verseny országos döntőjébe bejutott Green 
Earth elnevezésű csapatunk:  Ancsin Melissza, 
Maczkó Fruzsina, Moldován Dorina (5.b). 
Felkészítő tanár: Csécsei Renáta.

 A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bi-
zottság az ORFK – Országos Baleset-meg-
előzési Bizottság kiírása alapján idén 23. al-
kalommal hirdette meg a megye valamennyi 
általános iskolájában és óvodájában a „Biz-
tonságos közlekedés gyermekszemmel” 
című rajzpályázatot. A Mezőkovácsházi 
Járásban 26 intézményből 1078 rajzzal pá-
lyáztak a gyermekek. Legügyesebb rajzoló-
ink felső tagozaton: 1. Gábor Zsófia (8. b), 
2. Simon Zsófia (8. b), 3. Sztanovcsák József 
(6.b). Különdíjat kapott: Saceanu Krisztán 
(8.a). Felkészítőjük Nagyné Kocsis Éva. Az 
óvodások között 3. lett Prepericza Leila (Le-
vendula csoport); különdíjas Mitykó Tamás 
(Kamilla csoport).        

 A Nagyboldogasszony Katolikus Ál-
talános Iskola „Karácsonynak éjszaká-
ján” rajzpályázaton különdíjban részesült 
Moldován Dorina (5.b) és Berki Napsugár 
(6.b). A Molnár-C. Pál születésének 122. 
évfordulóján rendezett megmérettetésen 
egyéni pályamunkák közül Gombkötő Luca 
(8. b) 1. lett, Szilágyi Dzsenifer (7.a) pedig 
3. lett. A 9-12. évfolyamosok között 1. he-
lyezett: Soperla Krisztián (11.a), 2. Szűcs Gi-
zella (11. a), 3. Sztankovánszki Brigitta (11. 
a); a csapatversenyben 3. lett  11. osztályos 
csapat (Szatmári Erzsébet, Sztankovánszki 
Brigitta, Szűcs Gizella és Vincze Gréta). Fel-
készítő tanár: Nagyné Kocsis Éva.

 A „Szűcs Sándor Informatikai Em-
lékverseny” Hardver Junior kategóriában 
2. helyezést ért el, és egy Acer Iconia 8 táb-
lagép boldog tulajdonosa lett a békéscsabai 
TeleMax szaküzlet felajánlásában Ivanov 
Károly Krisztián (2/9.g), 3. lett és egy Re-
nault Sport ajándékcsomagot nyert a békés-
csabai Meszlényi Autó Kft. felajánlásában, 
Szűcs István (11.a). Felkészítőjük Csécsei 
Renáta és Ale István volt.

 Fenntartónk támogatásával szeptem-
ber és május között 15 különböző szintű 
légfegyver- és airsoft-lövészeti, járőr- és 
honvédelmi versenyen vettek részt közép-
iskolásaink kiemelkedő eredményekkel. 
Március 12-én az V. Mikes Kupa airsoft 
lövészversenyen pisztoly kategóriában a 
juniorok között 3. lett Juhász Ábel (10.a), 
4. lett Hoffmann Zoltán (10.a), felnőt-
tekkel összesítve 13. lett Ábel, 14. Zoltán; 
puska - junior kategóriában 3. lett Szilágyi 
István (11.c), összesítésben pedig 13. Iga-
zolt versenyzőink közül március 13-án a 6 
fordulóból álló nemzetközi verseny első, 

battonyai fordulóján pisztoly kategóriában 
a juniorok között 2. lett Juhász Ábel (10.a), 
3. lett Hoffmann Zoltán (10.a), felnőttek-
kel összesítve 7. lett Ábel, 14. Zoltán. Leg-
utóbb május 1-jén a lengyelországi Bielsko 
- Bialában a liga II. fordulóján vettek részt 
tanulóink, ahol Juhász Ábel (10.a) a Junior 
2. helyet; Galgóczi Ildikó (9.c) Lady 3. he-
lyet; Tóth Mihály a Senior 3. helyet érte el. 
A budapesti Airsoft IDPA versenyen kez-
dő Junior 3. lett Fábián Bence (9.c), Junior 
2. lett Hoffmann Zoltán (10.a) 3. pedig Szil-
ágyi István (11.c). Felnőttekkel való összesí-
tésben - 30 főből - 3. lett Hoffmann Zoltán, 
4. Szilágyi István, 15. pedig Fábián Bence. A  
Junior csapatversenyt is a fiúk nyerték meg. 
Felkészítőjük Tóth Mihály.  

 Az általános iskolások is egyre több lö-
vészversenyen próbálják ki magukat ered-
ményesen: a „20 lövéses légpuskalövészet” 
Megyei Bajnokságon általános iskolás fiúk 
között 1. lett Juhos Norbert (8. b.); középis-
kolás fiúk közül 1. lett Szilágyi István (11.c), 
2. pedig Sellei Pál (11.a). Felkészítőik: Tóth 
Mihály és Nagy István. 

 A Honvédelmi Haditorna Versenyen 
iskolánk csapata az 5. helyezést érte el az ál-
talános iskolák kategóriájában 7-8. évfolya-
mon 19 csapat közül. Csapattagok: Mezei 
Nikoletta (7.a), Saceanu Krisztián és Varga 
Krisztián (8.a) és Juhos Norbert (8.b). Felké-
szítő tanár: Sutya Miklós.

 A „Középiskolás Közlekedési Kupa” 
megyei döntőjében Juhász Ábel (kerékpár), 
Hoffmann Zoltán (segédmotoros kerékpár) 
és Lugasi Martin (személygépkocsi) csapat-
ban a 3. helyet érték el. Lugasi Martin (12.a) 
egyéniben a 2. helyet szerezte meg.

 Békés megye újraszervezésének 300. 
évfordulóján, a Békés Megyei Önkormány-
zat által meghirdetett Versmondó verse-
nyen Hargitai Gergő (7.a) 1. helyezést ért el, 
Putnoki Zita (5. a) 3. lett. Felkészítő tanárok: 
Postáné Mizsei Ella és Gulyás Imréné. 

 A  „Járom a járást” vetélkedőn is-
kolánk csapata az 5. lett. A vetélkedőn a 
gyermekeknek fel kellett készülniük a járás 
élővilágából, ásványkincseiből, történelmé-
ből és kulturális látnivalóiból. Csapattagok: 
Ásós Zaida, Berki Napsugár, Gábor Pál és 
Hanyecz Vivien (6. b). Felkészítő tanár: 
Jegyinák Éva.

Versenyről versenyre a Mikes-ben, a Mikes-ből
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 A battonyai Római Katolikus Egyházközség „A legjobb 
szelfim a Szentháromság templommal” című fotó-pályázatán 
1. helyezést ért el Boár Eszter (7.a) és Varga Krisztián (8.a), 2. lett 
Talpai Tamás (8.a) és Fábián Dominika (10.a), 3. lett Hoffmann 
Kamilla (7. a) és Szlovák Rebeka (8.a), különdíjas Vértesi Gergő 
(2/9.g).  „Az én húsvétom” című rajzpályázaton 1. helyezett 
Jakab Ágnes (1.b) és Janesz Gréta (3.b), 2. lett Györgyi Dominik 
(3.b), 3. helyezett Raffai Ákos (1.a) és Varga Laura (4.b) és kü-
löndíjas Szatmári Dalma (4.b).

 Tanulóink a szabad idejüket is hasznosan töltik el többek 
között az egyre népszerűbb akrobata csoportban, a művésze-
ti iskolában, a helyi sportklubokban, az országos minősítő 
versenyeken évek óta sikeres Mikes népdalkörben, valamint 
a Barátság S.E. versenyzőiként, többek között például a Hód-
mezővásárhelyen  megrendezett  ITF Taekwon-do Magyar Baj-
nokságon érmet szereztek: Berki Viktória (2. a)  küzdelemben 
magyar bajnok, formagyakorlat 1.hely; Mezei Nikolett (7.a) küz-
delemben magyar bajnok, formagyakorlat 2.hely; Pál Gréta (6. a) 
küzdelemben  3.hely; Juhász Ábel (10. a) küzdelemben magyar 
bajnok; Tóth Lajos (1. a) küzdelemben 3.hely. Edzőjük, Rádai 
Roland, III. danos mester középiskolánkban érettségizett. Újabb 
versenyeken azóta is eredményesen szerepeltek: a Mezőhegyesi 
Taekwon-do Nemzetközi Bajnokságon Pál Gréta (6.a) és Me-
zei Nikolett (7.a) Light Contact versenyszámban 1. helyezést 
értek el; az Üllői Nemzetközi Taekwon-do Bajnokságon Me-
zei Nikolett (7.a) formagyakorlatban, küzdelemben 1. helyezést 
ért el, ő lett a bajnokság legeredményesebb leányversenyzője; a 
Medgyesegyházi II. Sparta Kupán Berki Viktória (2. a) forma-
gyakorlatban 1. helyezést, küzdelemben 2. helyezést ért el, Pál 
Gréta (6.a) küzdelemben és formagyakorlatban is 2. lett. 

 A „Mutasd Magad Dél-Békés” 7. alkalommal szervezett 
amatőr művészeti produkciókat bemutató rendezvénysoroza-
ton arany minősítésben részesült Nagy Jázmin Kíra (6.b); bronz 
minősítést kapott Bíró Vivien (2.a) és Sztán Boglárka (3.b), va-
lamint a mazsorett csoport (Nagy Lora 3.a, Bauer Lili Laura, 
Ilucán Edina, Tóth Gréta, Tóth Zsófia 3.b).

 Az aradi Nemzetközi Zongora és Drámaversenyen zon-
gora kategóriában Kiss Dávid (7.a) 1. helyen végzett, Bauer Lili 
(3.b) a 3. lett. 

 Az Adventi Kézilabda Tornán általános iskolánk fiú csa-
pata 2. lett. Csapattagok: Nadicsán Marcell (6.a), Köböl István, 
Saceanu Krisztián, Talpai Tamás, Varga Krisztián (8.a); leány 
csapatunk 4. helyezést ért el. Csapattagok: Putnoki Szilvia (7.a), 
Berki Boglárka, Fábián Flóra, Gábor Zsófi és Simon Zsófia (8.b) 
osztályos tanulók. 

Köszönjük a Kedves Szülőknek, hogy az eredményes verseny-
zésben is támogatják a gyermekeket, tanulókat, és gratulálunk az 
elért sikerekhez, mert ezekkel a Mikes és a város hírnevét öreg-
bítik országszerte a személyes eredményeken túl. Intézményünk 
életéről, tanulóinak eredményeiről honlapunkon (www.mikesk-
battonya.sulinet.hu) és facebook-oldalunkon (www.facebook.
com/mikes.kelemen) lehet aktuálisan tájékozódni.

Battonya, 2016. május 10.

Molnár Mihályné 

Néhány fotó a versenyek résztvevőiről (válogatás)
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Elballagtak a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda végzős diákjai. Az írásbeli 
érettségin már túl vannak, még vár rájuk a szóbeli. Kívánunk valamennyiüknek sok sikert és sok szerencsét vizsgáikhoz és 
további céljaik megvalósításához!
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Az iskolai és óvodai élet annyira sokrétű, 
eseményekben és eredményekben gazdag, 
hogy nagyon nehéz kiválasztani a legfonto-
sabbakat. Most mégis megpróbáljuk rövid 
hírekben összefoglalni.

Óvodai programok: Óvónőink az eddigi 
megszokott rendezvények mellett egy olyan 
tavaszi programsorozatot indítottak útjára, 
amelynek keretén belül a szülők az iskola-
pszichológus vezetésével a gyermekeinkkel 
kapcsolatos problémákról, nehézségekről, 
örömökről, sikerekről beszélgettek; gyerekek, 
szülők, óvónők együtt sportoltak, táncoltak, 
készítettek különféle ételeket. E programso-
rozaton belül került megrendezésre az Apák 
napja, mely az idén is nagyon sikeres volt.

* * *
Építkezés: 2008 óta vártuk, hogy mikor jön 

el az az idő, amikor az iskola épületének tető-
tere végre beépítésre kerül. Úgy tűnik, az álom 
kezd valóssággá válni, hiszen még a tanév be-
fejezése előtt elkezdődnek az építési munkála-
tok, hogy szeptember 1-én zökkenőmentesen 
indulhasson a tanév.

* * *
Versenyek, eredmények: 

Országos általános iskolai versenyen ro-
mán nyelv és irodalomból I. helyezést ért el 
Jivan Antonia Daria (8. osztály), román nép-
ismeretből III. helyezett lett Simon Tiberiu 
Emanuel (7. osztály). Felkészítő tanárok: Stan 
Ancuța, Takács Tímea

Iskolánk adott otthont az Aranyhang el-
nevezésű országos énekversenynek, melyen 
1-2. osztályos kategóriában I. helyezést ért el 
Mester Alexandra (2. osztály), II. helyezést ért 
el Megyeri Regina (1. osztály); 3-4. osztályos 
kategóriában I. helyezést ért el Misik Réka (4. 
osztály); 7-8. osztályos kategóriában I. helye-
zést ért el Jivan Antonia Daria (8. osztály). 
Felkészítő tanár: Szenes Andrea

Országos román mesemondó versenyen 
1-2. osztályos kategóriában I. helyezett lett 
Lénárdt Olivér (2. osztály), különdíjas Stan 
Aida (3. osztály); 3-4. osztályos kategóriában 
I. helyezett lett Cazac Itai Lior (4. osztály), 
különdíjas Putin Vladimir Teodor (3. osztály); 
5-6. osztályos kategóriában I. helyezett lett 
Ristin Roland (5. osztály), különdíjas Sarca 
Luminita Viviana (5. osztály). Felkészítő taná-
rok: Pelyváné Pilán Zsófia, Stan Ancuța, Guth 
Györgyi Klára

Eredményesen szerepeltek tanulóink a Zrí-
nyi Ilona matematikaversenyen és a nyelvÉsz 
anyanyelvi verseny megyei fordulóján. Felké-
szítő tanárok: Janosov Miklós, Takács Tímea, 
Sutya Miklósné

A Molnár C.-Pál emlékére rendezett városi 
versenyen is részt vettünk rajzokkal, a 7.-esek 
puzzle-okkal, melyeket különdíjjal jutalma-
zott a zsűri.

Körösszakálban május 13-án került meg-
rendezésre a román népismereti verseny, 
az iskolát képviselte: Dimoiu Natasa, Tóth 
Rebecca Bernadett és Kozák Richárd 6. osztá-
lyos tanulók.

* * *
Sport: Dimoiu Alisa (2. osztály) megyei 

úszóversenyen, Tótkomlóson III. helyezést ért 
el. Kiss Zoltán Pál (7. osztály) tehetséges focis-
tánkra a Békéscsaba Előre is felfigyelt, és szep-
tembertől nagy valószínűséggel már abban az 
egyesületben fog focizni. Tóth Balázs (8. osz-
tály) Taekwon-doban 1 danos mesteri címet 
szerzett áprilisban. Bíró Bence (1. osztály) Fehér 
kupa Taekwond-do versenyen formagyakorla-
tokban I., küzdelemben II. helyezést ért el.

* * *
Rendhagyó irodalomóra: április 11-én, a 

költészet napján a 7-8. osztályosok számára 
egy rendhagyó irodalomórát szervezett Sutya 
Miklósné magyartanár. Az órán különleges 
vendégek voltak: Lénárt Anna (költő, író), Dr. 
Rimayné Roczkó Zsuzsanna (színművész) és 
Lajos József (költő). A gyerekek és a felnőttek 
csoportban „dolgozva” írtak verseket különfé-

rövid hírek a Magdu lucian román általános iskola és óvodából

le versíró technikák segítségével. A „remek-
műveket” Zsuzsa néni tolmácsolásában hall-
gattuk meg.

* * *
Vasile Gurzău híres méhkeréki román me-

semondó újonnan kiadott mesekönyvébe 
Graur Dzsenifer (7. osztály), Nagy Luca (8. 
osztály), Tombácz Lili (2. osztály) munkáiból 
is választottak illusztrációkat.

* * *
Pályázatok: Az Emberi Erőforrás Támoga-

táskezelőhöz benyújtott három nyertes pályá-
zatnak köszönhetően szervezhettük meg az 
országos énekversenyt; az ovisok egy egyna-
pos óvodai kiránduláson vehetnek részt; az is-
kolásokat egy egyhetes olvasótáborba tudjuk 
vinni Gyulára.

* * *
Minősítések: két pedagógusunk került be 

a 2016. évi minősítési rendszerbe: Pelyváné 
Pilán Zsófia a márciusi sikeres minősítés után 
bekerült a Pedagógus II. fokozatba, Márta 
Zsuzsanna minősítő vizsgájára pedig május 
24-én kerül sor.

Sutya Miklósné
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Ők talán most még fel sem mérik, hogy 
mekkora lépést tettek a jövőbeni diplomá-
juk felé, hiszen annak egyik alapfeltételét 
teljesítették most. Iskolánk legnagyobb 
előnye a nyelvben rejlik, amit mi meg is 
próbálunk maximálisan kihasználni. A le-
hetőség mindenki előtt nyitva áll, csak élni 
kell vele! Terveink szerint a nyelvvizsga 
előkészítő foglalkozások tovább folytatód-
nak majd, így a későbbi évfolyamoknak is 
módjában áll élni a lehetőséggel. Mi ké-
pesek vagyunk megteremteni a szükséges 
feltételeket, de a diákok szorgalma és ki-

Április 22-én – a „Tánc világnapja” 
alkalmából, idén elsőként – néptánccso-
portunk a „Suferini” néptánc egyesület 
a Városi Művelődési Központ és Könyv-
tárral együttműködve szerb táncházat 
szervezett. 

Várakozásainknak megfelelően nagyon 
sokan gyűltek össze, fiatalok és időseb-
bek egyaránt. A közös nyelv, mely minden 
akadályt képes leküzdeni, a zene és a tánc 
volt. Találkoztunk a báljainkon rendszere-
sen résztvevő ismerős arcokkal, de nagy 
örömünkre sok új érdeklődővel is gaz-
dagodott a társaság. Mint szervezők, egy 
rövid bemelegítést követően, igyekeztünk 
minél több, Szerbia különböző tájegy-
ségére jellemző tánclépést bemutatni és 
megtanítani vendégeinknek, illetve egy 
kizárólag Battonyán táncolt lépéskombi-
nációt is. A fokozatosság elvét szem előtt 
tartva haladtunk az egyszerűbb lépésektől 
a bonyolultabbak felé, és így az est végére 
kialakult egy egységes csapat. Egy nagyon 
hálás csapat, akikről sugárzott a jókedv, a 
hagyományaink megismerése iránt vágy, 
ami minket is nagyon jó érzésekkel töltött 
el. Az ilyen és ehhez hasonló alkalmak bi-
zonyítják számunkra, hogy amit csinálunk 
az jó, és van rá igény. Néhány évvel ezelőtt 
egyesületünk megalapításának célja épp a 
hagyományőrzés és annak átörökítése volt. 
Idén szeptemberben ünnepeljük meg-
alakulásunk 5. évfordulóját. Ez idő alatt 
számtalan városi, kisebbségi és nemzetkö-

A SZERB ISKOLA TAnuLÓInAK úJABB SIKERE
Hosszú idő után újra sikeres nyelvvizsgát tettek 8. osztályos tanulóink szerb nyelvből. A 

nyolc évfolyam alatt szerzett tudásanyagot hasznosítva, GálityVeszna tanárnő irányítása 
mellett néhány végzős tanulónk úgy döntött, hogy megkísérli letenni a középfokú nyelvvizs-
gát szerb nyelvből. A sok gyakorlásnak és befektetett energiának meg is lett a gyümölcse – 
hamarosan kezükbe vehetik első nyelvvizsga bizonyítványukat. 

tartása, valamint a szülők támogatása nél-
kül mindez önmagától nem valósulhatott 
volna meg. Mivel jelen esetben minden 
feltétel adott, gratulálhatunk Gruncsity 
Virágnak, Körömi Hannának, Besenyei 
Dánielnek, Podina Ivánnak és nem utolsó 
sorban tanárnőjüknek. 

Ezzel egy időben zajlott az évről évre 
megrendezésre kerülő országos szerb nyel-
vi verseny is, ahol gyerekeink szintén na-
gyon jó eredményeket értek el. Szerb nép-
ismeretből Besenyei Dániel 1., Hrabovszki 
Vivien 3. helyezett lett, míg szerb iroda-

lomból Besenyei Dániel 2. helyezést szer-
zett. Felkészítőjük szintén Gálity Veszna 
tanárnő. 

Nagyon örülünk és büszkék vagyunk rá-
juk, reméljük, hogy a közeljövőben egyre 
több diákunk vállalja majd a megmérette-
tést és lesz eredményes. 

Körömi Melinda

i. szerB táncház

zi rendezvényre kaptunk meghívást, ahon-
nan csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. 
A továbbiakban is mindent meg fogunk 
tenni annak érdekében, hogy minél szé-
lesebb körben ismertessük és szerettessük 
meg a szerb folklórt.

Minden kedves vendégünknek köszön-
jük, hogy eljött hozzánk, és reméljük, hogy 
egy igazán emlékezetes estét sikerült sze-
reznünk a számukra. Találkozunk legkö-
zelebb!

Körömi Melinda
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A véradók száma sajnos országosan csök-
kenő tendenciát mutat. Településünkön is 
hasonló helyzet tapasztalható. Minden év-
ben csökken a véradóink száma. Az időseb-
bek már koruk vagy betegségük miatt nem 
adhatnak vért, a fiatalabbak meg talán nem 
érzik a VÉR – VÉRADÁS fontosságának a 
súlyát. Pedig mindenki családjában már elő-
fordult betegség vagy baleset és akkor rádöb-
benünk, hogy mennyire fontos a VÉR szere-
pe, mivel semmivel nem pótolható!

Szeretjük gyermekeinket, családtagjain-
kat és mondjuk is, hogy „vér a véremből”! 
A véradó fizikailag adja vérét a rászoruló 
embertársának! A véradó az ismeretlen em-
bert szereti, mivel a saját vérével segíti an-
nak gyógyulását! A mondás tartja: Győztes 
az, aki adni tud! A véradó a világ erkölcsi 
győztese! A véradó, segítőkész, elfogadó, 
tisztelettudó!

Battonyán, az éves donortoborzó terv 
alapján hat alkalommal van kiszállásos vér-
adás. A nyilvántartott véradók száma 200-
300 fő között van, de rendszeres véradó-
ként azt utóbbi három évben  csak 145 fő 
jelentkezett. Közülük van olyan véradó, aki 
évi 3-4 alkalommal megjelenik a kiszállásos 
véradásokon és vannak olyan véradók akik 
50 feletti véradásszámot értek el. Négyen 
100 felett adtak vért eddig.

Sajnos minden évben egy kicsit csökken 
a leadott vér (egység) mennyisége.

Elég sok a kieső egészségi okok miatt, 
vagy pedig azért mert betöltik a 65-ik élet-
évet. Az új véradók száma elenyésző. (Va-
lamit ki kellene találni, hogy megszólítsuk 
a 18-50 év közötti lakosságot, hogy próbál-

kozzon a segítségnyújtás ezen formájával.)
A donormegbecsülés minden évben ki-

emelt feladat. A véradók jelentős része kö-
szönettel vette át a gyopárosi, mórahalmi 
fürdőjegyeket. Sajnos anyagi körülményeik 
miatt elég kevesen tudták vállalni az utazási 
és egyéb felmerülő költségeket.

Településünk önkormányzata, az ESZESZ 
és a Városi Könyvtár igen jelentős mérték-
ben járultak hozzá a véradó ünnepség szín-
vonalas lebonyolításához. Véradószervező-
ink lelkiismeretes munkája, szervezőkész-
sége nagyban hozzájárult eredményeink 
eléréséhez, köszönjük.

Ki adhat vért? Aki tervezi, hogy elmegy 
a legközelebbi véradásra, annak egészséges-
nek kell lennie, mivel a vérével másokon se-
gít, azoknak nyújt lehetőséget a felépülésre, 
életük megmentésére. Így például ameny-
nyiben súlyos vagy régóta fennálló szív- és 
érrendszeri, légző rendszeri vagy egyéb, a 
szervezetet jelentősen megterhelő beteg-
sége, vagy fertőzése van, bizonyos gyógy-
szereket állandóan szednie kell, illetve ha a 
véradás időpontja előtt meghatározott idő-
szakon belül végeztek nála sebészeti beavat-
kozást, nem adhat vért. Azonban, ha nem 
így van és egészséges, betöltötte a 18. életév-
ét és még nem érte el a 65 éves kort, akkor 
szeretettel várjuk, a következő véradásra 
2016. június 03-án 9 órától - 11 óráig a 
Központi Orvosi Rendelő emeleti helyisé-
gébe. Néhány feltétele azért még van, amik-
ről biztosan hallott: a szoptató anyáktól és 
az 50 kg-nál kisebb testsúlyú személyektől 
nem vehetnek vért, mert a minimum 4,5 
dl-es leveendő mennyiséghez képest nincs 
elegendő vértartalékuk.

A vérAdás fontosságáról Náhóczki János: 
Ember vagy! 

Mi ez a pár csepp vér? Neked szinte semmit!
De másnak e néhány csepp, az életét jelenti.
Kevésből lesz sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.
Láttad már haldokló, lázas gyermek arcát?
Ki életéért vívta esélytelen harcát?
Néztél már reménnyel teli kis szemébe?
Kezedet adtad már gyönge kis kezébe?
S ugyanaz a gyermek, néhány hónap múlva,
Erős kis kezével, a homokozót túrta.
Mert volt aki segített! A vérét adta érte!
Ha most így láthatná, mondaná: Megérte!
Egy tűszúrás a karon, csak pár csepp a 
    tengerből,
S újra élet lehet, a halódó életből.
Hálát ezért ne várj, nincs idő arra,
Életéért harcol, ki véredet kapja.
Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni,
Reményteleneknek, életet remélni.
Nem lettél ünnepelt, magam is belátom,
De új életet adtál, s ember vagy barátom!

Boldog Ferenc már 
160 alkalommal adott vért

Takács Zoltán
60-szoros véradó elismerése.

Korobán Éva átadja az elismerést
Dimitrijen András 90-szeres véradónak

A nők évente háromszor, a férfiak évente 
négyszer, legfeljebb ötször adhatnak vért a 
rászorulóknak.

A lakosságtól várunk minden olyan ötle-
tet, amellyel népszerűbbé tudnánk tenni a 
véradást és emelnénk a donorok számát!

 
Korobán Éva 

a Magyar Vöröskereszt 
battonyai alapszervezetének elnöke
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Családja körében, otthonában kö-
szöntötte 90. születésnapján Marjai 
János polgármester és Lénárt Anna 
anyakönyvvezető Kun Andrásnét.

Átadták az önkormányzat ajándékát 
és a miniszterelnök szépkorúaknak 
járó emléklapját. Anna néni, aki 1926. 
április 5-én született Battonyán, a ki-
lenc megélt évtized után is megőrizte 
szellemi frissességét. A napi történé-
sekről a televízióból tájékozódik.

Négy gyermeke, öt unokája és há-
rom dédunokája van, akiknek sokat 
mesél a régi időkről.

Kívánjuk, érezze még sokáig család-
ja szerető gondoskodását ilyen jókedv-
ben és egészségben!

Közgyűlést tartott a Battonyai Bűn-
megelőzési és Önvédelmi Polgárőr Egye-
sület, amelyen részt vett Gyarmati Sán-
dor a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsé-
gének elnöke, Szepesi Sándor r. alezredes 
a Battonyai HRK vezetője, Zsóri Mihály 
r.őrnagy, battonyai körzeti megbízott, 
Dancsó Gábor r. hadnagy, Battonyai HRK, 
Marjai János polgármester és Zomborácz 
Zita önkormányzati képviselő.

Marjai János polgármester köszönetét 
fejezte ki a polgárőröknek az elmúlt év-
ben végzett tevékenységükért. Elmondta, 
hogy az önkormányzat ebben az évben 
is támogatja a polgárőrséget, a képvise-
lő-testület a 2016.05.06-án megtartott 
ülésén 150.000,- Ft működési támogatást 
ítélt meg részükre. Szepesi Sándor r. al-
ezredes megköszönve a közös munkát 
elismerő oklevelet adott át két polgárőr-
nek, Sipos Máriának és Sin Katalinnak. 
Gratulálunk az elismeréshez és ezúton is 
köszönjük a polgárőrök munkáját!

A „Rendőrség Napja” alkalmából ki-
emelkedő munkája eredményeképpen 
Marjai János polgármester Battonya Vá-
ros Önkormányzata nevében jutalomban 
részesítette a Battonyai  Rendőrőrs körzeti 
megbízottját, Rácz Zoltán c. r. zászlóst.

Rácz Zoltán c. r. zászlós 2003 óta telje-
sít szolgálatot Battonyán, 2008 óta, mint 
körzeti megbízott. Szakmai munkájának 
köszönhetően az elmúlt évben is több 
bűncselekmény, szabálysértés elkövető-
jét sikerült elfogni. Munkája során több 
megelőzési jellegű rendezvényen is részt 
vett. A különböző szakmai versenyeken is 
helytállt, mely során előkelő helyezéseket 
ért el.

Battonya Város Önkormányzata a vá-
rosért végzett munkáját ezúton is meg-
köszöni és további sok sikert kíván.

ISMÉT
SZÉPKORúT

KöSZöNTöTT
A VÁROS

POLgÁRőRöK
ELISMERÉSE
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FE LHÍ VÁS!

2016. május 3-án újra elindult a Hálózat a közösségért program, ami a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az
EDF DÉMÁSZ közös áramdíj fizetést segítő programja.

Bővebb információk az új programról
Mire lehet pályázni?

 - Támogatás kérhető: elszámoló számla, részszámla, végszámla – EDF DÉMÁSZ Zrt-nél nyilvántartott tartozásra illetve hát-
ralék mentesség megtartására fix összegű támogatás 

- Nem támogatható: elosztói díjak, visszakapcsolás díja, büntetések (pl. kötbér), eladott tartozások, visszakötések és egyéb mű-
szaki költségek illetve behajtó cégnek eladott tartozások, peresítésen vagy végrehajtáson levő hátralékok

Ki pályázhat?

HÁTRALÉKRA:  kikapcsolt fogyasztó
    hátralékos fogyasztó
    előre fizető mérővel rendelkező hátralékos fogyasztó

A támogatás mértéke a hátralék nagyságától függ és legfeljebb annak a felét vállalja át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 
akkor, ha az önrész (akár részletekben történő megfizetés esetén is) határidőn belül rendezésre került, de a legmagasabb 
támogatás 150 ezer Ft. 12 havi részletfizetést lehet kérni az önrész rendezéséhez annak, aki 2016.06.30-ig a támogatási 
folyamatban eljut addig, hogy megkösse a programhoz tartozó részletfizetést, aki 2016.07.01. után köti meg a program-
hoz tartozó részletfizetést, az csak 6 havit kaphat, de a törlesztő részlet nem lehet kisebb, mint 5 ezer Ft.

A HAVI ÁRAMKöLTSÉgEK ENYHÍTÉSÉRE:

  rendszeresen fizető, nehéz szociális helyzetben levő fogyasztó
  előrefizető mérővel rendelkező hátralékmentes fogyasztó

3 részletben kaphat összesen 15 (4-5-6 ezer, egyre növekvő) illetve 9 (3*3000) ezer Ft előre meghatározott összegű támogatást 
jóváírásként a támogatott pályázó, amennyiben megőrzi hátralék mentességét 2017. februárjáig.

 

TÁMOgATHATÓSÁgOT KORLÁTOZÓ TÉNYEZőK:

- Akinek a 2014-2015-ös programhoz tartozó élő részletfizetési megállapodása van az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel.

- Aki a 2015-ös programban kapott támogatást, az a 2016-os programban csak a rendszeresen fizetők kategóriájában indulhat.

 

Mikor lehet pályázni?

Pályázatot benyújtani 2016. május 3. és 2016. július 31. között lehet (kivéve, aki rendszeresen fizető, de nehéz szociális 
helyzetben levő fogyasztó vagy hátralékmentes előrefizető mérővel rendelkező fogyasztó ebben az esetben 2016. május 31-ig 
lehet) a halozat.maltai.hu weboldalon keresztül.

 

Hogyan lehet pályázni?
Elektronikusan szükséges pályázni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat halozat.maltai.hu honlapján.

Az érintettek ezzel kapcsolatban segítségért fordulhatnak 
a Családsegítő Szolgálathoz, akik ezért a munkájukért a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól dicséretben részesültek.  

Elérhetőségeik: 
 Battonya, Hunyadi u. 65. 

Tel.: 06/68 456-191
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