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Tisztelt Battonyai Lakosok!
Városnapra készülve tisztelettel szólok Önök-

höz. Ismét eltelt egy év és örömmel mondha-
tom, hogy kezd beérni az elvégzett munkánk 
gyümölcse. Terveink, elképzeléseink, amelyek-
ről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, 
immár megvalósulásra kerülnek. Megszület-
tek a támogatói döntések a korábban benyúj-
tott pályázatainkkal kapcsolatban.

Békés megye indikatív Területi Opera-
tív Program kerete a 2014-2020-as prog-
ramozási időszakban 57,94 Mrd Ft. Ebből 
Battonya Város Önkormányzatának alábbi 
pályázatai részesültek támogatásban:

- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00006 kód-
számú „Egységben a jövő!” – Komplex prog-
ram Battonya társadalmi együttműködésé-
ért” című pályázat (52.513.119 Ft), amely a 
hátrányos helyzetű emberek képzését előse-
gítő programcsomag.

- TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028 kód-
számú „Battonyai Szociális Szervezet alap-
szolgáltatásainak infrastrukturális fejlesz-
tése” című pályázat (25.269.133 Ft). Ennek 
keretében befejezzük a Hunyadi utcai Gon-
dozási Központ emeleti részét, ahol közös-
ségi teret alakítunk ki és sor kerül a műkö-
dés során felmerült üzemeltetési problémák 
orvoslására is.

- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015 kódszá-
mú „Battonyai Orvosi Rendelő infrastruktu-
rális fejlesztése” című pályázat (57.116.042 
Ft). Szintén befejezésre kerül az orvosi ren-
delő felújítása, ez az energetikai korszerűsí-
tést és a felszerelések fejlesztését jelenti.

- TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001 kód-
számú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesz-
tések Battonyán” című pályázat (45.000.000 
Ft), melyben megtörténik a Dózsa utcai 
csapadékelvezető rendszer teljes újraépíté-
se. Reméljük, hogy ezzel megoldódnak a 
rendszeres belvízproblémák.

- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013 kód-
számú „Zöld város kialakítása Battonyán” 
című pályázat (220.000.000 Ft). Ez a legna-

gyobb támogatottságot nyert pályázatunk, 
amelyben kialakításra kerül a Száraz-ér 
partján egy régen várt játszótér egy új fahíd-
dal. A Főtéren, a parkban, az emlékművek 
környékén is teljes burkolatcsere történik. Az 
autók elhelyezésére szolgáló parkoló kialakí-
tása is e program része. Megkezdődik a Ko-
rona Szálló eredeti állapotába történő vissza-
állítása és egy kávézó terasz kialakítása.

- TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028 kód-
számú „Új Bölcsőde építése Battonyán” című 
pályázat (50.000.000 Ft). Egy ekkora lélek-
számú településen szükség van bölcsődére, 
amelynek tervei már elkészültek és a Gyer-
mekház udvarán kerül kialakításra. 

- A TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040 kód-
számú „Piaci terület kialakítása és fejlesztése 
Battonyán” pályázat már csak aláírásra vár. 
Ebben egy nyitott és egy zárt zöldségpiac 
kialakítását tervezzük a mostani leromlott 
állapotú helyett. 

- A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005 kód-
számú „Leromlott városi területek rehabilitá-
ciója Battonyán” pályázat keretében a Fő u. 
52. sz. alatti lakóház teljes felújítását tervez-
zük a szociálisan rászoruló családok részére. 

Elvégzendő feladataink között szerepel 
a Klapka, Bacsó, Kígyó utca közterületek 
helyzetének javítása, valamint a külső terü-
leteken 10 térfigyelő kamera elhelyezése.

Ahhoz, hogy ipari vállalkozásokat tud-
junk a településre csábítani, folyamatban 
van az Önkormányzat bizonyos területei-
nek átminősítése ipari területté. 

2017. február 28. napjával megindult a 
város egész területére kiterjedő szennyvíz – 
beruházás kivitelezése. 

Természetesen az Önkormányzat további 
fejlesztéseket is tervez és ehhez igyekszünk 
minden pályázati lehetőséget megragad-
ni. Kiemelt figyelmet fordítunk az Önkor-
mányzat intézményeinek energetikai és 
épület felújítására. Gondolok itt a Polgár-
mesteri Hivatal, könyvtár, művelődési ház 
és a sportcsarnok épületeire. A jövőt tekint-
ve mindig felmerülnek újabb és újabb fel-

adatok, amiket meg kell oldanunk, belterü-
leti és külterületi utak állapotának javítását, 
parkjaink, közterületeink szépítését, élhető-
vé tételét. A közmunka-program az utóbbi 
időben nagyon sok önkormányzati feladat 
ellátásában nyújtott segítséget. A jövőben 
is szeretnénk célirányosan fejleszteni és ki-
használni azokat a lehetőségeket, amelyeket 
az állam biztosít számunkra.

Sajnos az emberek többségének megélhe-
tése bizonytalan, a fiataloknak nincs jövő-
képük. Nagyon fontos lenne tudatosítani a 
lakosokban az öngondoskodás, a magukról 
való gondoskodás képességének fejlesztését. 
Alapító tagjai vagyunk a Dél-Békés Jövőjé-
ért Szövetségnek.  Az előttünk álló fejleszté-
sek, valamint a Calendula-terv programjai a 
vidék önmegtartó erejének növelését, a fia-
talok letelepedésének, otthonteremtésének, 
pozitív jövőképének támogatását próbálják 
erősíteni. Ez egy olyan átfogó terv, amely az 
egész kistérségre kiterjed és a benne dolgo-
zó önkormányzatok egymást segítve tud-
nak működni és együtt előrejutni.

Tovább erősítjük a civil szervezetekkel 
való együttműködést, hiszen fontos szere-
pet töltenek be a település életében. A kép-
viselő-testület az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében 4.000.000,- Ft-ot különí-
tett el a civil szervezetek pénzügyi támoga-
tására, amelyet április végén ki is osztottunk 
a pályázatot benyújtó szervezetek között.

Fontos feladatunk a határon átnyúló kap-
csolataink továbbfejlesztése is, az abban rej-
lő lehetőségek kiaknázása újabb lehetőség 
az itt élők helyzetének javítására. 

Az elmúlt időszak erőfeszítései és a roha-
nó hétköznapok után szeretettel invitálom 
Önöket a Városnap programjaira. Szeret-
ném, ha a rendezvény elérné célját, kifejez-
né az itt élők összetartozását, elősegítené 
testi, lelki gyarapodásunkat.

Érezzék jól magukat, kellemes kikapcso-
lódást kívánok mindannyiuknak!

Battonya, 2017. május
Marjai János polgármester
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Tisztelt Battonyai lakosok! 

Köszönöm, ha megtisztelnek és a talá-
nyos főcím után mégis tovább olvassák, el-
mélkednek és osztoznak gondolataimban.

Félidőben…. Erről általában elsősorban 
egy sportmérkőzés vagy akár egy életút 
mérlegelése, a történtek elemzése, a máso-
dik félidő jobbítása juthat eszünkbe. 

Így most az ELSŐ félidőben úgy érzem 
kötelességem visszatekinteni a megtett 
útra. Az út, ami kiszabatott, választási 
ciklusnak lett elnevezve. Egy ciklusnyi 
idő 5 év, ami kimondva nagyon sok és 
egyszerre nagyon kevés is, mérlegelés 
szempontjából még így félidőben is. 

A kezdeti világmegváltás lendületét ha-
mar letörte a realitások tüskés-gubancos 
visszatartó, visszahúzó ereje. Az ELSŐ 
félidőben jöttem rá, nem is olyan egysze-
rű „betemetni” az árkokat, főként a bekö-
vesedett részeknél, ugyanis ez is feladat, 
vállalt feladat volt: arra gondolok értjük 
egymást. 

A félidei elmélkedés, visszatekintés azt a 
célt is szolgálja, hogy legyen egy jobb má-
sodik „félidőnk”. Tudatában vagyok – és 
szerintem vagyunk mindannyian – hogy 
akár választott önkormányzati képviselők, 
vagy akár Battonyán élő  állampolgárok 
vagyunk, mi az elképzelt elvárás Battonya  
jövőjével kapcsolatban mindannyiunkkal 
szemben… Kissé bizonytalan, befejezet-
len az előző mondatom, mint ahogy tele 
volt időbeli csúszásokkal, bizonytalan-
ságokkal az első félidő is. Gondolok itt a 
fejlesztések eltolódására, ami nagyban ne-
hezítette a városvezetés munkáját, hatás-
sal volt a gazdaság  szereplőinek kivárá-
sos, tartózkodó álláspontjára a megjelenő 
kiírt pályázatokkal kapcsolatban, még ha 
ez nem is mindig érthető. Tudom, vallom, 
lehetne több is, jobb is, de ne felejtsük el, 
hogy Battonya és az ország a szakadék 
széléről távolodik el lassan (430 M Ft vá-
rosi adósság, az államcsőd veszélye). 

Visszatekintéskor nem mehetünk el 
a pozitív fejlemények mellett, észre kell 
vennünk, hogy országunk gazdasági fej-
lődése kihat térségünkre is. Képviselő-
testületünk és a város vezetése folyamato-
san keresi, dolgozik településünk és Dél-
Békés gazdasági, társadalmi, kulturális 
felemelkedéséért.

Ezen célok elérése érdekében Simonka 
György Országgyűlési Képviselő Úr sze-

mélyében egy olyan egyéniséget ismer-
hettünk meg, aki szinte maradéktalanul 
megvalósítja Dél-Békés egységének meg-
valósulását. A résztvevőkkel egyeztetve, 
összefogva találja meg az érdekérvényesí-
tés lehetőségét a térség számára. 

Bizonyára a fentebb említett szellemiség 
hatása tetten érhető városunk társadalmi 
és talán elsősorban kulturális életében is. 
Egyre színesebbek, gazdagabbak rendez-
vényeink, megemlékezéseink. Erősödik 
a kommunikáció a településen belül, ja-
vul a civil szervezetek támogatottsága. 
Pozitívumként lehet megemlíteni főként 
a városunk centrumában tapasztalható 
javuló városképet, de méltathatom a leg-
újabb sportsikereket, városunk kiváló-
ságait, ezen eredményeinket ünnepélyes 
alkalommal városnapon honoráljuk. Pél-
damutatóak a nemzetiségeink erőfeszí-
téseinek eredményei, melyekre büszkék 
vagyunk és melyekre országos szinten is 
felfigyeltek és elismernek.

A félidőben való gondolatok arra jók 
elsősorban, hogy a tapasztalatok levonása 
után egy sokkal jobb második félidőt pro-
dukáljunk. A hétköznapokat élve hallom, 
hogy az soha nem jó, ha felülről mondják 
meg úgymond a tutit.

Abban bízom, hogy Battonyán nagyon 
sok együttműködésre kész ember él, akik 
ha összefognak és ki-ki a maga helyén 
teszi a dolgát, akkor el tudjuk érni, hogy 
fejlődjön a gazdaság is és további szép si-
kereket érjünk el településünk gazdasági, 
társadalmi és kulturális életében. 

A bizalomhoz – már ami a fejlődést 
illeti – minden irányban lelkület szüksé-
geltetik. A lelkület egy olyan emberi tu-
lajdonság, mely nagyban meghatározza 
életmozzanatainkat, cselekvéseinket a 
mindennapokban. 

Pünkösdi keresztény ünnepünk köze-
ledtével bizton számíthatunk a Szentlélek 
segítségére, mégpedig ott, ahol van foga-
dókészség, előzőekben vázolt céljaink el-
éréséhez. 

Borsodi János alpolgármester 

GONDOLATOK FÉLIDŐBEN….
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A Békés Megyei ÖnkorMányzAt
táJékoztAtóJA

A Magyar Államkincstár május 11-én in-
formációs napot tartott Békéscsabán, olyan 
polgármestereket, jegyzőket, fejlesztési 
szakembereket vártak a szervezők, akiknek 
nyertes TOP pályázataik vannak.

Tájékoztatást kaptak arról, milyen mó-
don kell a pályázatokat megvalósítani, 
hogyan kell az első lépéseket megtenni. A 
fórum után a megyeházán sajtótájékozta-
tót tartott Rákossy Balázs, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium európai uniós források 
felhasználásáért felelős államtitkára, Oláh 
Gábor, a Regionális Fejlesztési Progra-
mokért Felelős helyettes államtitkár, dr. 
Dancsó József, a Magyar Államkincstár el-
nöke, Vantara Gyula Békés megyei fejlesz-
tési biztos és Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.

- Fordulóponthoz érkeztünk, hiszen az 
előkészítés, a tervezés arról szólt, milyen 
módon készülünk a pályázatok megva-
lósítására, most pedig elérkeztünk magá-
hoz a megvalósításhoz – mondta a fórum 
keretében tartott sajtótájékoztatón Zalai 
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke. Hozzátette: az első 
nyertes pályázatok kihirdetése után elkez-
dődött az értékelés is, ki nyert és mennyit, 
ki az, aki nem nyert. Türelmet kért minden 
résztvevőtől, hiszen még csak a pályázatok 
egy részéről született döntés, 51 projekt 
még jelenleg is szakmai elbírálás alatt van, 

és a TOP pályázatok következő köre is hát-
ra van. Értékelni majd akkor érdemes, ha 
valamennyi felhívásban megszülettek a tá-
mogató döntések. Több olyan település is 
van a megyében, amelyik egyetlen pályá-
zatot sem adott be, ezeknek a települések-
nek is nagyobb aktivitást kell mutatniuk a 
következő pályázati körben.

Korábban 8,1 milliárd forintnyi pályázat 
(foglalkoztatási paktum, közlekedésfejlesz-
tés) már pozitív elbírálást kapott, néhány 
napja született meg 18,3 milliárd forintról 
támogató döntés, és 8,3 milliárd összegű, 
összesen 51 pályázat áll döntés előtt. A kö-
vetkező pályázati körben pedig 24 milliárd 
forint értékben jelentek meg felhívások. 

Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium európai uniós források felhasz-
nálásáért felelős államtitkára elmondta: 
unió és a magyar kormány társfinanszíro-
zásában 1300 milliárd forintnyi támoga-
tás áll a megyék és a megyejogú városok 
rendelkezésére, ennek a forrásnak a 60%-a 
gazdaságfejlesztésre fordítandó. Fontos 
szempont volt, hogy az emberek helyben 
döntsék el, mit kell fejleszteni, és ezeket a 
fejlesztéseket helyben valósítsák is meg. A 
19 megye és a 22 megyei jogú város szá-
mára allokált forrásból helyben döntöttek 
sokszereplős együttműködésben.

- A tervezés is helyben történik, a megyei 
önkormányzatok stratégiai tervet készítet-

tek, feltérképezték, hol, milyen igények 
merültek fel, mit kell fejleszteni. A megyék 
helyben koordinálnak valamennyi felada-
tot, közel 4 éves háttérmunkát követően 
most jutottunk el oda, hogy a települések 
beadják, beadták a pályázatokat. A Ma-
gyar Államkincstár megköti a támogatási 
szerződéseket, a települések – 100%-ban – 
megkapják a támogatásokat, és a követke-
ző két évben megvalósulnak a fejlesztések. 
A megyei önkormányzatok a döntés előké-
szítésben, a döntésben, a megvalósításban 
segítik a településeket. Most egy új fázisba 
lépünk, látványossá válik, hogy ide bizony 
uniós források érkeznek – tudatta Rákossy 
Balázs államtitkár.

Oláh Gábor, a Regionális Fejlesztési 
Programokért Felelős helyettes államtit-
kár hangsúlyozta: a fórum keretében vala-
mennyi polgármester, aki megkapta a tá-
mogató döntést, információt kapott arról, 
hogyan készüljenek fel a kivitelezésre, ho-
gyan tudják szabályosan és minél rövidebb 
idő alatt megvalósítani a projekteket. Az 
eddig támogató döntést kapott projektek 
esetében egy hónapon belül meg kell szü-
lessenek a támogató szerződések, év végé-
re pedig a projektek el kell érjék a 66%-os 
készültségi szintet. A közeljövőben vala-
mennyi felhívásban megszületik a döntés, 
év végére valamennyi uniós forintnak gaz-
dája lesz. 

Dr. Dancsó József, a Magyar Államkincs-
tár elnöke arról beszélt, hogy ebben a fo-
lyamatban milyen szerepet tölt be a kincs-
tár: sok szállal kötődünk az önkormány-
zatokhoz, hiszen a Magyar Államkincstár 
olyan feladatokat lát el, amelyek a megyei 
önkormányzatok életében elengedhetetle-
nek. Ugyanakkor a TOP-al kapcsolatban 
a törvényességet felügyeljük, azt, hogy a 
megvalósítása a vonatkozó szabályok be-
tartásával történjen, valamint biztosítjuk a 
települések likviditását a kivitelezés során.

A Békés Megyei Önkormányzat TOP-al 
kapcsolatos feladatai mostantól kettévál-
nak, a beadás előtt lévő pályázatokkal kap-
csolatosan tovább folytatódik az előkészí-
tés és az értékelés feladata, a nyertes pályá-
zatok közül pedig 98 esetében, amelyeket 
konzorciumban adtak be a települések a 
megyei önkormányzattal, ott projektme-
nedzseri feladatokat látnak el a kollégák. 
Átalakult emiatt a BMÖ szervezete, létre-
hoztak egy önálló projektmenedzseri cso-
portot, ahol 27 kolléga dolgozik. Közülük 
14-en a 2007-2013-es ciklusban komoly 
tapasztalatokat szereztek milliárdos pro-
jektek menedzselésében.

TOP INFORMÁCIÓS NAP BÉKÉS MEGYÉBEN
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A mazsorett csoport a Városi Művelődési Központ és Könyvtár művészeti csoport-
jaként alakult 2014-ben, 15 fővel. Vezetőjük Juhász Pálma pedagógus, aki fiatal le-
ányként az akkor működő, Simonicsné Kóródi Judit által vezetett csoport tagja volt.  
Jelenleg 30 fővel, 3 csoportban dolgoznak, a csoport tagjai 4-16 éves korúak. A minap 
második mazsorett báljukat rendezték meg, ahol megmutatták új koreográfiáikat, 
fejlődésüket. Szeretnének támogatókat találni a fejlesztésekhez, a tavalyi bevételből 
ruháikat és eszközeiket gyarapították. A fiatalok idejük egy részét a táncra fordítják, 
amely számukra szórakozás és kikapcsolódás is egyben. Hálásan köszönjük a szü-
lők segítségét, munkáját az adományok gyűjtésében, a közreműködésben, valamint a 
szponzorok támogatását. 

„Molnár-C. Pál a lelket tudja megragad-
ni, ezáltal halhatatlan az ő művészete. Ezért 
nagy alakja hazai művészetünknek s művei 
tartalmának egyetemessége folytán az egye-
temes művészetnek is.”

A hagyományokat folytatva, ennek szelle-
mében hirdette meg a battonyai Városi Mű-
velődési Központ és Könyvtár Molnár-C. 
Pál születésének 123. évfordulója tiszteleté-
re azt a rajzversenyt, amelynek eredmény-
hirdetését 2017. április 27-én egy vetélke-
dővel egybekötve tartották meg a művészről 
elnevezett Emlékházban. A délután dísz-
vendége volt Bajnai István kanonok, plébá-
nos. Közreműködött dr. Rimayné Roczkó 
Zsuzsanna. A rajzpályázatra 30 pályamű 
érkezett. Az ünnepélyes eredményhirdetés 
után a résztvevők megkoszorúzták a város 
neves szülöttének szobrát, majd Matuzik 
Istvánné koordinálásával megkezdődött 
a vidám hangulatú vetélkedő, amelyen 12 
csapat versenyzett 4-4 fővel. A verseny fel-
adatai között szerepelt többek közt képfelis-
merő játék, puzzle és a művész életrajzával 
kapcsolatos kérdések. A csapatok ismét lel-
kiismeretes felkészültségről tettek tanúbi-
zonyságot. Tudásanyagban, játékosságban 
bővelkedő délutánon vehettek részt, ezzel 
is méltó módon megemlékezve Molnár-C. 
Pál születésnapjáról.

Helyezettek:
Rajzpályázat eredménye:

1. helyezett: Gruncsity Virág Mikes Kele-
men Katolikus Gimnázium és Szakképző 
Iskola, Általános Iskola és Óvoda

2. helyezett: Balogh Attila Kozma Ferenc 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kol-
légium, Mezőhegyes

3. helyezett: Ristin Roland Dániel Magdu 
Lucian Román Általános Iskola és Óvo-
da, Battonya

Különdíj: Pinke Dorottya, Battonya
Különdíj: Ivánka Andrea, Mezőhegyesi Jó-

zsef Attila Általános Iskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskola

A vetélkedő eredménye:
1. helyezett: A Battonyai Két Tanítási Nyel-

vű Szerb Általános Iskola és Óvoda csa-
pata: Molnár Cippóra, Ivanov Angéla, 

Bíró Eszter, Vidiczki Fruzsina 
Felkészítő tanár: Besenyeiné Tompán Magdolna
2. helyezett: A Kozma Ferenc Mezőgazda-

sági Szakképző Iskola és Kollégium Me-
zőhegyes csapata: Erdei Attila, Szikszai 
Marietta, Pintér Norbert, Dajka Melinda

Felkészítő tanár: dr. Schmidt Gábor

3. helyezett: A Mikes Kelemen Katolikus 
Gimnázium és Szakképző Iskola, Álta-
lános Iskola és Óvoda csapata: Süli Zsa-
nett, Mekkel Ivett, Madár Nikolett, Furák 
Emese 

A battonyai kiállítóhelyen található 
MCP alkotások állandó tárlat kereté-
ben megtekinthetőek az Emlékházban 

123 éve született Molnár-C. Pál festő és grafikus, Battonya díszpolgára
a XX. századi magyar festészet Európa hírű mestere

(Battonya, Fő u. 123.), ahol a művész min-
den időszakából, stíluskorszakából látha-
tóak művei. Mintegy 44 olajfestménye, 22 
grafikája és fametszet sorozata tekinthető 
meg a kiállítóhely nyitvatartási ideje alatt 
hétfőtől-péntekig, 9-16.30-ig, ill. idő-
pont egyeztetéssel a (36)68/456-005 és a 
(36)68/456-090-es telefonszámokon.

Mazsorett bál a Művelődési Házban
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Az érettségire való 
felkészítésben a Mi-
kes Kelemen Emlék-
érem I. fokozatával 
és jutalommal kell 
elismerni ballagása 
alkalmából azt a 
tanulót, aki 4 éven 
keresztül a közép-
iskola tanulója, és 
ez alatt az időszak 
alatt az egyes tan-
év végi tanulmá-

nyi eredményének átlaga eléri a 4,7 átlagot. 
A 2013-2017 között itt tanuló diákok közül 
(mind a 4 tanévben elért) kitűnő tanulmányi 
eredményéért, példamutató magatartásáért 
és szorgalmáért, történelmi és földrajzi ver-
senyeredményeiért Nagy Kristóf Dániel (12. 
a) kapta az iskola legmagasabb rangú kitün-
tetését. 

A Savaria Országos Történelem Versenyen 
235 iskola vett részt, 3.200 fő indult az iskolai 
fordulón. A megyei fordulókon 636 verseny-
ző vett részt. A megyei forduló eredménye 
alapján a két kategóriában az országosan leg-
jobb teljesítményt nyújtó 14, illetve 17, ösz-
szesen 31 tanuló jutott az országos döntőbe, 
ahol 4. helyezést ért el Putnoki Vivien 9. a osz-
tályos gimnazista tanu-
lónk. Felkészítő tanára 
Marosán Hajnalka Írisz 
tanárnő. 

A Pécsi Tudomány 
Egyetem Idegen Nyelvi 
Központja által szer-
vezett ECL Országos 
Nyelvi Verseny megyei 
fordulójából német nyelvből továbbjutott a 20 
fős döntőbe, és ott a 11 . helyet érte el Putnoki 
Vivien (9.a). Felkészítője Lóczi Anikó.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által 
meghirdetett Bölcs-ész tanulmányi verse-
nyen történelem tantárgyból Nagy Kristóf 
Dániel, (12. a) az országos döntőn színvona-
las prezentációjával 6. lett. Felkészítő tanára 
Marosán Hajnalka Írisz.

Az SZTE TTIK Természeti Földrajzi és 
Geoinformatikai Tanszék által szervezett 
VI. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai 
Földrajzversenyen idén 32 iskola 106 csapa-
ta (összesen 212 középiskolás) vett részt. A 
„Mikes” csapata 18. helyen végzett, csapat-
tagok: Majláti Márk (10.c) és Nagy Kristóf 

Dániel (12. a). Felké-
szítő Nagyné Kocsis 
Éva tanárnő volt.

„A víz világnapja” 
alkalmából hirde-
tett versenyre készí-
tett képregényével 
Gruncsity Virág (9.a) 
középiskolás kategó-
riában az 1. helyezést 
érte el, a Simonyi 
Imre Versillusztráci-
ós pályázaton különdíjat kapott, a Molnár-C. 
Pál születésének 123. évfordulója tiszteletére 
rendezett rajzversenyen 3. lett. Felkészítő ta-
nára Nagyné Kocsis Éva.       

A Térségi Népdaléneklési Versenyen 2. lett 
Király Viktória (12.a), 3. lett Trabalka Bianka 
(9.a), Barbi Zsanett (9.a) és Ivánka Andrea 
(9.a) első bemutatkozása is szépen sikerült. 
Felkészítőjük Marosán Hajnalka Írisz.

A III. Szűcs Sándor Informatikai Megyei 
Emlékversenyen hardver kategóriában beju-
tott a 10 fő döntőbe Ivanov Károly (3/9.g) és 
Szűcs István (12.a). Felkészítő: Csécsei Rená-
ta és Ale István.

A „Nagy Könyves Beavatás” olvasási ver-
senyben 96 csapat közül 18. lett a Battonyai 
Könyvmolyok csapata: Molnár Beáta,  Borka 
Elizabet, Raffai Dorka (12.c), a 22. helyen vég-
zett a Bátrak csapata: Szűcs Gizella, Szatmári 
Erzsébet, Szalay Vanessza, Sztankovánszki 
Brigitta (12.a). 

A járási Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verse-
nyen 4. lett csapatunk: Varga Szebasztián (9.a), 
Majláti Márk, Fábián Bence, Szaniszló Kriszti-
án (10. c), akiket Kiss Ferenc készített fel.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Molnár-C. Pál születésének 123. évfordulója 
tiszteletére rajzversenyt hirdetett, ahol 3. lett 
a 9. a csapata: Süli Zsanett, Mekkel Ivett, Ma-
dár Nikolett, Furák Emese. Felkészítő taná-
ruk Nagyné Kocsis Éva.

A Simonyi Imre Emlékverseny Országos 
Döntőjén különdíjas Hargitai Gergő Gábor 
(8.a), az Országos történelem verseny me-
gyei fordulóján 3. helyezést ért el. Felkészí-
tő tanár: Postáné Mizsei Ella és Komlódiné 
Vidiczki Magdolna.

Az Országos történelem verseny me-
gyei fordulóján 4. lett Árvai Zoltán (8.a), a 
Litterátum Német Tesztverseny megyei for-
dulójába jutott. Felkészítő tanár: Komlódiné 
Vidiczki Magdolna és Dr. Lehoczkyné Imre 
Gyöngyi.

Az Országos történelem verseny  megyei 
fordulóján 7. lett Szabó Flóra (8.a),  9. lett 
Kiss Dávid (8.a). Felkészítő tanár: Komlódiné 
Vidiczki Magdolna.

A Litterátum Német Tesztverseny megyei 
fordulójába jutott Dimitrijen Zsuzsanna és  
Szarka Zsuzsanna (8.a). Felkészítő tanár: Dr. 
Lehoczkyné Imre Gyöngyi.

Az V. „Járom a járást!” járási honismereti 
vetélkedőn 3. helyezést ért el csapatunk: Pál 
Gréta, Szekeres Dorka (7.a), Berki Napsugár, 
Gábor Pál (7.b). Felkészítő tanár: Komlódiné 
Vidiczki Magdolna.

A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház „A mi családunk”c. megyei 
rajzpályázatán 2. helyezést ért el általános 
iskola 1-2. osztály kategóriában „Egy téli 
nap a szüleimmel” c. alkotásával Szelezsán 
Dominik (1.a). Felkészítő tanár: Mándityné 
Dobozi Judit.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
által a Magyar Költészet Napja tiszteletére 
rendezett szavalóversenyen 1. lett Miholka 
Róbert,  3. helyezést ért el Zsóri Nikolett (5.a). 
Felkészítő tanár: Gulyás Imréné.

Az Adventi Rajz-és Szépíró Pályázaton 2. 
lett Vecsernyés Linda (4.a). Felkészítő tanár: 
Jantóné Magyar Klára;

A Tudásbajnokság megyei döntőjén angol 
nyelvből 1. helyezést ért el Sellei Máté (6.a). 

A Mikes Kelemen Katolikus középisko-
lában megrendezett Természettudományi 
Vetélkedőn 5. helyezést ért el a 8.a csapata: 
Baliga Armandó, Buzitai Elizabet, Hoffmann 
Kamilla és Trajer Zsanett. Felkészítő tanár: 
Dávid Albert. 

Sporteredmények:
A 2008 óta működő Mikes Airsoft csapat 

eddigi eredményei: Újpest Kupa; AA IPSC 
2016. Nyílt Országos Bajnokság 2016. (2016. 
október 29-30. Budapest) junior kategória: 

Akikre büszkék vagyunk a Mikesben
- tanulóink sikerei, eredményei tanulmányi és sportversenyeken -

Versenyzőink az ált. iskolában
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3. Hoffmann Zoltán, 4. Juhász Ábel, 6. hely 
Majláti Márk; Országos bajnokság junior ka-
tegória: 2. Hoffmann Zoltán, 3. Juhász Ábel, 
5. Majláti Márk 6. Fábián Bence.

International Action Air League IPSC záró 
verseny- Szlovákia (Zsolna 2016. 11. 05.): stan-
dard junior: 2. Hoffmann Zoltán; standard 
regular: 6. Szilágyi István; standard Team: 2. 
helyezés (csapattagok: Tóth Mihály, Tóth Le-
vente, Hoffmann Zoltán, Szilágyi István).

AA Liga 2016. év összesített eredményei - 
Standard junior: 2. Hoffmann Zoltán, 3. Szil-
ágyi István, 6. Fábián Bence. Standard Team: 
2. helyezés (csapattagok: Tóth Mihály, Tóth 
Levente, Hoffmann Zoltán, Szilágyi István). 
Action Shooting Action Air Handgun ver-
seny (2017. 03. 05.): Lady kategória: Galgóczi 
Ildikó III. hely; Junior: Hoffmann Zoltán II. 
hely, Fábián Bence III. hely; Fém párbaj ered-
ménye: Szilágyi István III. hely, Hoffmann 
Zoltán IV. hely, Majláti Márk V. hely.

VI. Mikes Kupa (Battonya 2017.04.01.): 
Puska összesített eredmények: Szilágyi István 
V. hely; Puska kategóriák szerinti eredmény: 
Junior kategória - Szilágyi István I. hely, 
Hoffmann Zoltán III. hely, Majláti Márk VI. 
hely; Lady kategória: Galgóczi Ildikó I. hely; 
Csapat: I. hely (csapattagok: Tóth Mihály, 
Tóth Levente, Hoffmann Zoltán, Szilágyi 
István), V. hely (csapattagok: Fábián Ben-
ce, Galgóczi Ildikó, Majláti Márk); Pisztoly 
eredmények: Production overall: Szilágyi 
István I. hely; Production junior: Szilágyi 
István I. hely; Standard junior: Hoffmann 
Zoltán IV. hely; Standard lady: Galgóczi Il-
dikó II. hely, Répás Cintia III. hely; Standard 
Team: I. hely (csapattagok: Tóth Mihály, Tóth 
Levente, Hoffmann Zoltán, Szilágyi István); 
a VI. Mikes junior kupa birtokosa egy évig 

Szilágyi István. Felkészítő: Tóth Mihály ny. 
főtörzszászlós.     

A XIV. Országos Ifjúsági Honvédelmi 
Versenyen középiskolai kategóriában a tájé-
kozódás és terepfutás állomáson 2. lett kö-
zépiskolás csapatunk: Dusnok Patrik (12.a), 
Sellei Pál (12.a), Varga Krisztián (9.c), ösz-
szesítettben 3. lett általános iskolai lánycsa-
patunk: Hoffmann Kamilla, Mezei Nikolett, 
Rácz Alexandra Krisztina (8.a), Hetei Aténa 
Angéla (8.b), a fiúcsapat 4. lett. A lövészet 
egyéni versenyén I. lett Szilágyi István (12.c). 
Felkészítő tanár: Tóth Mihály, Sutya Miklós.

A KatonaSuli Légfegyveres és Lövész Kupa 
országos döntőben középiskolás férfi csapa-
tunk 5. lett, női csapatunk 7. lett. Felkészítő 
tanár Nagy István és Sutya Miklós. 

A Barátság SE keretein belül sportoló 
tanulóink eredményei:

 Mezei Nikolett (8.a): a Gyermek, Serdülő, 
Ifjúsági és Felnőtt diákok ITF Taekwon-Do 
Olimpiáján serdülő lány formagyakorlat 1. 
hely, serdülő lány küzdelem 1. hely; a 6. ITF 
Taekwon-do Világkupán serdülő lány küz-
delemben 3. hely; a 40. ITF Jubileumi ITF 
Taekwon-do Gyermek, Serdülő, Ifjúsági, Fel-
nőtt Egyéni- és Csapat Magyar Bajnokságon 

Ifjúsági lány speciáltechnika 1. hely, ifjúsági 
lány küzdelem 1. hely, ifjúsági lány forma-
gyakorlat 2. hely; a Megyei Diákbajnokságon 
LC C2 Lány kategóriában 1. hely, PF C2 Lány 
kategóriában 3. hely; sikeres 1. Danos mes-
tervizsgát tett; a Nemzetközi Taekwon-do 
Szövetség, az ITF Szófiában rendezte meg az  
Európa-bajnokságot, ahol ifjúsági lány -65 kg 
küzdelemben Európa-bajnok lett.

Berki Viktória Annamária (3.a): a  III. 
Sparta Kupán serdülő lány formagyakorlat 
kategóriában 2. hely; a Megyei Diákbajnok-
ságon PF.C1 Lány kategóriában 2. hely; a 40. 
ITF Jubileumi ITF Taekwon-do Gyermek, 
Serdülő, Ifjúsági, Felnőtt Egyéni- és Csapat 
Magyar Bajnokságon gyermek lány küzde-
lemben 1. hely, gyermek lány formagyakor-
latban 1. hely; a monori Gyermek, Serdülő, 
Ifjúsági és Felnőtt diákok ITF Taekwon-Do 
Olimpiáján gyermek lány küzdelemben 3. 
hely, gyermek lány formagyakorlatban 3. 
hely.

Tóth Lajos (2.a): a 40. ITF Jubileumi ITF 
Taekwon-do Gyermek, Serdülő, Ifjúsági, Fel-
nőtt Egyéni- és Csapat Magyar Bajnokságon 
gyermek fiú küzdelemben 1. hely, gyermek 
fiú formagyakorlat 3. hely; a III. Sparta Ku-
pán gyermek fiú kategóriában 1. hely.

Mezei Tamás  (1.b): a Megyei Diákbajnok-
ságon LC gyermek gyakorló fiú kategóriában 
1. hely, PF gyermek gyakorló kategóriában 1. 
hely, PF Gyermek fiú kategóriában 3. hely; a III. 
Fehér Kupán 7 éves /B fiú kategóriában 3. hely.

Kurunczi Noémi (1.b): a III. Fehér Kupán 7 
éves lány kategóriában 1. hely. Felkészítőjük: 
Rádai Roland, Rádai Imre.

Molnár Mihályné igazgató 

ÓVODAI ÉLET
KÉPEKBEN:
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folytatás a következő oldalon

Az előző lapszám megjelenése óta rengeteg eseményre, rendez-
vényre, versenyre került sor az óvodában és az iskolában. Nem kí-
sérlem meg, hogy megszámláljam. A közösségi média segítségével 
azonban bárki betekinthet a mindennapjainkba.

Szinte naprakészen jelennek meg információk a weboldalunkon 
(http://www.romaniskolabattonya.hu) és a facebook- oldalunkon 
(https://www.facebook.com/battonya.romaniskola).

Három tavaszi eseményről mégis hadd számoljunk be kicsit 
részletesebben!

MÁRCIUS - Aranyhang      
Harmadik alkalommal rendeztük meg az Aranyhang elnevezé-

sű országos énekversenyt a magyarországi román általános iskolák 
tanulói számára. A 26 versenyző 4 kategóriában versenyzett (1-2; 
3-4; 5-6; 7-8. osztály). Az elhangzott dalok között voltak népdal-
ok, könnyűzenei darabok, filmdalok. Egyesek zenei alappal, má-
sok gitárkísérettel, és voltak olyan bátrak is, akik mindenféle zenei 
kíséret nélkül énekeltek. Igen tehetséges gyerekek énekhangjában 
gyönyörködhettünk. A mi iskolánk is szép eredményekkel büsz-
kélkedhet: 1. helyezett Megyeri Regina (2. osztály), 3. helyezett 
Stan Aida (3. osztály), 1. helyezett Ristin Roland (6. osztály).

Ennek a napnak kellemes és vidám hangulatát tovább fokozta 
a Szenes Andrea tanárnő által szervezett meglepetéskoncert. Csak 
erre az alkalomra állt össze négy tehetséges színész: Gyarmati 
Cristina (az Aradi Állami Filharmónia első csellistája), Miculescu 
Christina (az Aradi Állami Filharmónia hegedűse ), Szenes Andrea 
(iskolánk énektanára, művésztanár), Cameniță Marcel (az aradi 
Sabin Drăgoi Művészeti Iskola brácsatanára).

Felejthetetlen élményben volt részünk!

ÁPRILIS - Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím    
2017. január 31-én pályázatot nyújtottunk be az Oktatási Hivatal 

Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központhoz az „Oktatási Hivatal Bá-
zisintézménye” cím elnyeréséért az óvodával és az általános iskolával.

A pályázatban bemutattuk a nevelőtestület munkáját, képzett-
ségi mutatóit, szakmai eredményeit, innovációs tevékenységeit, 
bemutattuk intézményünk infrastrukturális helyzetét, szakmai 

A tavasz legfontosabb eseményeiből
kapcsolatrendszerét, és be-
mutattunk néhányat intézmé-
nyünk jó gyakorlataiból is. „A 
rendkívül magas színvonalú 
pályaművek közül” az Oktatá-
si Hivatal mind az óvodánkat, 
mind az iskolánkat érdemes-
nek ítélte az „Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye” cím viselé-
sére. A cím ünnepélyes átadá-
sára 2017. április 20-án került 
sor Budapesten a Nikola Tesla 
Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégiumban a Tavaszi 
Nemzetiségi Pedagógiai Na-
pok keretén belül.

A bázisintézményi cím vi-
selése egyben kötelezettséget is jelent, melynek szívesen teszünk 
eleget. Vállalásaink között szerepel a jó gyakorlatok megismerte-
tése, tudásmegosztás, szakmai napok konferenciák, bemutató fog-
lalkozások, órák szervezése, szakmai anyagok készítése, stb. Cé-
lunk a román nemzetiségi nevelés-oktatás színvonalának emelése, 
az identitástudat erősítése, a hagyományápolás. Nevelőtestületünk 
minden tagja elkötelezte magát egy szebb, egészségesebb és jobb 
jövőért.

MÁJUS - „Új utakon”
Jól sikerült rendezvényünk volt az „Új utakon” című konferencia és 

pedagógiai-szakmai képzés, amit a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 
Központtal közösen szerveztünk a magyarországi román nemzetisé-
gi nevelésben-oktatásban részt vevő pedagógusok számára.

A román nemzetiségi óvodák és iskolák bázisintézményeként 
ezzel a kezdeményezéssel indítottuk el feladataink sorát. A részt-
vevők megismerhették jó gyakorlataikat, lehetőségük nyílt szak-
mai beszélgetésre, tapasztalatcserére.

A plenáris ülés előadásainak témái: A bázisintézmények sze-
repe a román nemzetiségi nevelés-oktatásban (Szarkáné Brád 
Annamária, NPOK, román nemzetiségi referens); A kétnyelvű 
nevelés-oktatás jó gyakorlatainak bemutatása a battonyai bázis-
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Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda

Iskolánk 8. osztályos tanulója, Erdei Imre egyik versével kö-
szöntjük városunkat, Battonyát és lakóit a 2017. évi Város nap-
ja alkalmából.

                   Erdei Imre: Itt
E föld a szülőföldem. Én ide születtem,
És e földbe kerül porom, ha elmentem.
Itt láttam virágot, itt láttam méhet,
Itt láttam Battonyát és itt láttam szépet.
Nekem e föld a minden és otthon,
Itt volt az első örömöm és gondom.
Itt léptem fűre. Itt léptem hóra,
Itt hajtottam fejemet az első nyugovóra.
Imádni lehet? Persze, hogy lehet,
De ami elindult bennem, megállítani nem lehet,
Több ez, mint imádás, leírhatatlan,
Ha testem elment, én mindig itt maradtam.
Ha utam innen el is vinne, biztos visszajönnék,
Hazám, otthonom, életem e környék.
Barátok, növények, házak.
Ezek nem tárgyak. Ezek várak.
Ha majd Ők nem látnak, e föld helyettem felel,
Én voltam itt, éltem itt, senki nem feled el ...
Megyek, amíg tudok menni, lépek, amíg tudok lépni,
De az utolsó lépésem biztos itt fog kikötni!

intézményben (Drd. Olteanu Lucián Líviusz, Magdu Lucian Ro-
mán Általános Iskola és Óvoda, pszichológus); A Magyarországi 
Románok Országos Önkormányzata mint a nemzetiségi oktatá-
sért felelős tényező szakmai feladatai (Simon Istvánné, MROÖ, 
oktatási referens); A nemzetiségi nevelés-oktatás aktuális kér-
dései (Kraszlán István, EMMI Köznevelés-irányítási Főosztály, 
Köznevelési  Nemzetiségi Osztály, nemzetiségi főtanácsadó).

A plenáris ülések után három szekcióban folytatódott a nap: 
óvoda (Putin Mihaela, Olteanu-Sturza Adelina), alsó tagozat (Stan 
Ancuţa) és felső tagozat (Takács Tímea). Mindhárom szekcióban 
bemutató foglalkozások, órák megtekintése után értékes szakmai 
beszélgetésekre került sor a résztvevők között.

Hagyományteremtő szándékkal indítottuk el ezt a kezdeménye-
zést.

Sutya Miklósné

„Suferini” – jubileumi gálaest
A közelmúltban ünnepelte 5. születésnapját a „Suferini” szerb ha-

gyományőrző néptáncegyüttes, mely alkalomból rendezett ünnepi gá-
laműsoron igyekezett bemutatni mindazt, amit ez alatt a néhány év 
alatt sikerült elsajátítani, illetve fejlődni. 

Ez az öt év nem tűnik ugyan hosszúnak, és gyorsan el is 
repültek az évek, mégis nagyon jelentős mind az intézmény, 
mind pedig a tagok életében. Rengeteg munkával telt, de an-
nál több élménnyel lettünk gazdagabbak! Számtalan fellépés-
nek tettünk eleget, nagy örömmel, és szerencsére mindig hálás 
közönség előtt. Mindazt, amit mi érzünk a szerb zene és tánc 
iránt, előadásainkon keresztül érzi a publikum is, és talán ez is 
a legfontosabb!

Műsorunk, a felnőtt tánccsoportunk koreográfiái és dalcsok-
ra mellett, diákcsoportjaink tánc-és drámaprodukciójából állt 
össze. Ugyanakkor, elfogadva meghívásunkat, a deszki „Bánát” 

és az Aradról érkező „Kolo” szerb néptánccsoport, fellépéseivel 
szintén emelte az est színvonalát. Így együttesen sikerült méltón 
megünnepelni ezt a jeles évfordulót.

Köszönet illeti a gyerekeinket, akik tényleg sokat gyakorol-
tak, és megtettek mindent, hogy szép teljesítményt nyújtsanak, 
és természetesen felnőtt táncosainkat szintén, hiszen az évek 
folyamán befektetett energia meghozta gyümölcsét. A fejlődés 
mindenki számára nyilvánvalóvá vált.

Köszönettel tartozunk továbbá iskolánk vezetőségének, a he-
lyi és az Országos Szerb Önkormányzat segítségéért, valamint 
Battonya város támogatásáért. Igyekszünk ezt a továbbiakban is 
meghálálni, tovább haladni azon az úton, amin évekkel ezelőtt 
elindultunk, és megvalósítani céljainkat. Mindeközben termé-
szetesen nem feledkezünk meg közönségünkről sem. 

Ünnepeljük majd együtt 10. évfordulónkat is! 
Körömi Melinda
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Az Országos Szerb Nyelvi- és Népisme-
ret versenyen Víg Szabolcs II. helyezést ért 
el szerb népismeretből, III. helyezést pe-
dig szerb nyelv és irodalomból, valamint 
Ternován Zsolt III. helyezést ért el szerb 
népismeretből.  

A Deszken megrendezett Szerb szép 
kiejtési versenyen Gruncsity Alexandra 
II., Sara Kovacevic I., Nádasdi Lili II., Vig 
Szabolcs III. helyezést ért el.

Minden helyezettnek és résztvevőnek 
ezúton is gratulálunk! De mivel az év végi 
jó bizonyítványért még mindenkinek meg 
kell küzdenie, jó tanulást és kitartást kí-
vánunk a hátralévő néhány hétre!

Körömi Melinda

el. Gratulálunk Bíró Eszternek, Vidiczki 
Fruzsinának, Ivanov Angélának és Molnár 
Cippórának!

••

Látogatást tettek nálunk a Ferencvárosi 
Torna Club sportolói, mellyel egy feledhe-
tetlen délutánt szereztek a gyerekeknek.          

Nyílt napok keretein belül a szülők is 
ízelítőt kaphattak a nálunk folyó oktató-
nevelő munkából, és a gyerekekkel együtt 
felkészültek a húsvétra is.

••

A Költészet Napja alkalmából rendezett 
szavalóversenyen kiemelkedően szere-
peltek tanulóink, hiszen a városi verseny 
legeredményesebb csapataként zárták a 
napot, és az iskolai fordulón is számtalan 
díj született. 

••

A Molnár-C. Pál Emlékversenyen részt-
vevő csapatunk szintén első helyezést ért 
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NEGYEdÉvES MÉRlEG
Közeledve a tanév végéhez, tekintsük át intézményünk mindennapjait élet-

képekben. Az elmúlt néhány hónap szintén bővelkedett jeles napokban, ve-
télkedőkben, tanulmányi versenyekben, kirándulásokban, a tanulás mellett 
lehetőséget adva a kikapcsolódásra is. 

Kirándulást tet-
tünk a szegedi Va-
das-parkban, a kicsik 
pedig kipróbálhatták, 
milyen cowboynak 
lenni a Vadnyugati 
városban Csongrád-
Bokroson.
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Komolyzenei emlékkoncertet tartottunk a 
Giovanni Artisti vonósnégyes előadásában, 
Dancsovszki Dezső battonyai születésű len-
gyel zeneszerző születésének 125. évforduló-
jára. Nagy örömünkre a hangverseny számos 
résztvevőt vonzott.

2016 tavaszán újabb biciklitúrát szervez-
tünk, ezúttal Tompapusztára. Közel 70 fő ke-
rékpározott ki az egykori Purgly birtokig, ahol 
a résztvevők megismerkedhettek az uradalom 
történetével. Ezután önfeledt játék kezdődött 
a gyerekek nagy-nagy örömére, majd egy fi-
nom ebéd után indultunk vissza a városba.

Tavaly is megrendezésre került az immár 
hagyománynak számító Elszármazottak Ta-
lálkozója, melyre nagy örömmel látogattak 
vissza Battonyára az elszármazottak, többek 
között Gyulay Endre, a Szeged-csanádi Egy-
házmegye nyugalmazott püspöke, illetve 
Horváth Ferenc az Amerikai Egyesült Álla-
mokból. A megjelenteket többféle kulturális 
rendezvény várta, például dr. Halmágyi Pál 
makói múzeumigazgató és Gilicze János le-
véltáros előadása, illetve Borsos Béla battonyai 
amatőr fotográfus fényképeiből összeállított 
kiállítás. Leendő tájházunk is sok látogatót fo-
gadott ezen a napon. A nap zárásaként vendé-
geink a Száraz-ér kávézóban egy finom kávé 
és Holló László zongorajátéka mellett kelle-
mesen elbeszélgethettek.

Júniusban a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár Múzeumok Éjszakája rendezvényé-
hez kapcsolódva egyesületünk is kitárta ka-
puit az érdeklődőknek. Éjszakai tárlatvezetés, 
filmvetítés, kiállítás és kellemes muzsika várta 
a megjelenteket. 

A Közép és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz 
benyújtott pályázatunk keretében, Battonya 
Város Önkormányzatának támogatásával si-
került felújítani az I. világháborúban elesett 
battonyai katonák emlékére állított Hősök 
szobrát.  A Jaczkó Zoltán aranykoszorús mű-
kőkészítő mester által felújított szobor lelep-
lezésére 2016. november 11-én, ünnepi meg-
emlékezés keretében került sor. Marjai János 
polgármester ünnepi beszéde után egyházi 
áldást mondtak és megszentelték a szobrot a 
történelmi egyházak képviselői: Bajnai István 
római katolikus kanonok-plébános, Kovács 
Árpád református lelkész, Gálity Illés szerb 
ortodox esperes és P. Visarion Tuderici ro-
mán ortodox pap.

Decemberben megemlékeztünk egyesüle-
tünk névadójának, Fodor Manó születésének 

148. évfordulójáról. 
Több alkalommal kaptunk meghívást kü-

lönböző rendezvényekre: a Békés Megyei Kö-
zösségfejlesztők Egyesületének meghívására 
Békéscsabán szakmai napon mutatkoztunk 
be, Magyarbánhegyesen a „Járom a járást!” 
helytörténeti vetélkedő zsűrizésében vettünk 
részt, a Pro-Pir-Kult Egyesület által szervezett 
Tornyai Tájháztalálkozón is jelen voltunk, 
valamint az aradi Gyűjtők Nemzetközi Ki-
állításán képviseltük Battonyát helytörténeti 
anyagainkkal. 

Tájházunkról röviden: májusban, kapcso-
lódva a Tájházak napja rendezvénysorozathoz 
a Szivárvány néptánccsoport és a Viharsarok 
citerazenekar szórakoztatta a megjelenteket.  
Nagy örömünkre egyre több battonyai illetve 
környékbeli látogató, magánember és intéz-
mény is kíváncsi a tájházra, melynek a tárgyi 
gyűjteménye is folyamatosan bővül. A tájház 
udvarán Zomborácz Zita és Karsai László 
felajánlásaként 25 gyümölcsfát ültettünk el 

A Fodor Manó Helytörténeti Egyesület 2016 évi tevékenységei
Egyesületünk 2016-ban is megtartotta a helytörténeti gyűjtőnapokat, amely során - hála a 

helybeli lakosoknak - számos tárggyal bővült a gyűjteményünk. Ezúton is szeretnénk felhívni 
a battonyai lakosok figyelmét, hogy továbbra is szívesen vesszük a fiók mélyén, a padláson 
vagy a kamra polcain talált régi iratok, fényképek és tárgyak felajánlását.

lelkes segítőkkel, valamint Szatmári Lajos 
asztalosmunkájának köszönhetően a ház két 
ablaka is felújításra került. A nyár folyamán 
több alkalommal voltak vendégei a tájház-
nak, többek között a Gyerekház kicsiny lakói 
és szüleik, valamint az SOS Gyermekfalu Ala-
pítványának segítségével Battonyára látogató 
külföldi fiatalok csoportja is. Reményeink 
szerint a közeljövőben az épület felújítása és 
berendezése is megvalósul, hogy minél több 
látogató ismerhesse meg a régi paraszti élet 
ezen megmentésre érdemes emlékét.

Végezetül pedig egyesületünk nevében 
szeretném megköszönni településünk ön-
kormányzatának, az intézményeknek, a város 
lakosságának, magánszemélyeknek, vállal-
kozóknak anyagi és erkölcsi támogatásukat, 
amivel segítséget nyújtottak terveink megva-
lósításához. Mindennemű támogatást öröm-
mel fogadunk a jövőben is. 

Balázsné Szabó Erzsébet, elnök

Elérhetőségeink: 
Fodor Manó Helytörténeti Egyesület

5830 Battonya, Fő u. 103. tel.: 06-70/9455-776
email: fodormanoegyesulet@gmail.com
www.facebook.com/Battonyaképeken
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kellemes zenei aláfestés mellett gyakorol-
hatják a mamák a helyes mozdulatokat. 
Az előző évekhez képest nagy örömünkre 
egyre nagyobb létszámmal vesznek részt 
tanfolyamunkon a családok.

Május első péntekjén (vasárnapján) tar-
tottuk Anyák napi ünnepségünket. A há-
zilag készített ajándékunknak, a dekupázs 
technikával készült virágdoboznak a 
meglepetés virágnak, sütinknek, min-
den anyuka nagyon örült és meghatottan 
hallgatták köszöntő verseinket.

Pár nappal ezután közösen átsétáltunk 
a Gondozási Központ nagymamáihoz, 
ahol már vártak minket az iskolások egy 
kedves köszöntő műsorral.  A verses-da-
los köszöntések után megajándékoztuk az 
időseket az anyukákkal közösen készített 
ajándék szívecskékkel.

Ezután is várunk szeretettel minden 
kisgyermeket és családjaikat a Gyerek-
házba színes, érdekes programjainkra.

A Gyerekház munkatársai: 
Robotka Jánosné Ildikó

Tóth Donatella

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

Tel.: 06 70/316-90-02
Facebook oldalunk: 
Biztos Kezdet Gyerekház Battonya
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Gyerekházunkban a farsangi télbúcsúz-
tatót követően is számtalan érdekes prog-
rammal vártuk a családokat.

Rendszeres havi programjaink (élet-
vezetési tanácsadás, átmozgató torna 
anyukáknak, főzőtanfolyam, recept-klub, 
szülinapok megünneplése) mellett szám-
talan program színesítette a mindenna-
pokat. 

Házilag készített varrott, filc kulcstar-
tóval és nőnapi muffinnal kedveskedtünk 
Nőnap alkalmából az anyukáknak és a 
kislányoknak. Természetesen a Gondo-
zási Központ idős nagymamáiról és dol-
gozóiról sem feledkeztünk meg, papír hó-
virággal és ünnepi verssel köszöntöttük 
őket, melyet a Gyerekház kis lakói adtak 
át nekik.

Idén is elvittük a gyerekek által festett 
zászlóinkat Petőfi Sándor szobrához, 
március 15-e alkalmából. A gyerekek lel-
kesen festegettek, készültek.

A húsvéti előkészületek tojásfújással, 
teremdíszítéssel, anyag nyuszi készítéssel 
már hetekkel az ünnep előtt megkezdőd-
tek. A tavaszi virágos díszbe öltöztetett 
Gyerekházba vendégül vártuk a Gondo-
zási Központ idős lakóit is, akik minden 
évben ellátogatnak húsvét tájékán hoz-
zánk. Húsvéti népszokásaink felelevení-
tésével, süteményekkel, locsolkodással 
és a „tojásfával” díszített asztallal vártuk 
családjainkat „húsvétolni”. 

A tavaszi egészségnapunkat április-
ban rendeztük meg, melyre különleges 
előadással vártuk az anyukákat. Szilágyi 
Emese egészségügyi munkatársunk „A 
mell önvizsgálatáról” tartott szemléletes 
és interaktív előadást, melyet az anyukák 
nagyon hasznosnak és érdekesnek tartot-
tak. A nap zárásaként, elfogyasztottuk a 
munkatársak által készített egészséges 
ételeket, zöldségféléket, gyümölcsöket.

Az óvodai beiratkozások előtt minden 
óvodába (magyar, szerb, román) ellátogat-
tunk, hogy a családok tájékozódhassanak 
az óvodák profiljáról, felszereltségéről, 
ellátottságáról, hangulatáról. Kellemes 
hangulatú délelőttöket töltöttünk mind 
a négy óvodában. Az óvó nénik minden, 
szülőket érdeklő kérdésről tájékoztatták 
a jelenlévő családokat, érdekes tevékeny-
ségekkel és finomságokkal leptek meg 
minket.

Április végén ismét elindítottuk „Ba-
bamasszázs tanfolyamunkat”, ahol 
szakképzett babamasszőr segítségével 
sajátíthatják el anyukáink a masszírozás 
technikáit.  Meghitt, fűtött helyiségben, 

Pillanatok a 
gyerekház

életéből
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Örömteli feladat Marjai János polgármester számára a város szépkorú la-
kóinak köszöntése. Áprilisban Lipován Mihálynét, májusban pedig Mészáros 
Istvánnét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából, akiknek ezúton is kívá-
nunk jó egészséget, Isten éltesse őket még sokáig családjuk körében.

Idén már két alkalommal tartottak ál-
lampolgársági eskütételt Battonyán.

Ünnepélyes keretek között közel két-
százötvenen tettek esküt a Magyar Alkot-
mány és a törvények betartására Marjai 
János polgármester előtt. A rendezvénye-
ken rendszeresen jelen van Tolnai Péter, a 
Békés Megyei Önkormányzat alelnöke is.  

Évértékelő közgyűlés
a polgárőröknél

Május 13-án tartotta évértékelő közgyű-
lését a Battonyai Bűnmegelőzési és Önvé-
delmi Polgárőr Egyesület, amelyen jelen 
volt Marjai János polgármester, Gyarmati 
Sándor a BMPSZ elnöke, Szepesi Sándor  r. 
alezredes, a Battonyai HRK vezetője, Varga 
Zoltán r. százados, a Battonyai HRK alosz-
tályvezetője, Zalai Szabolcs r. alezredes, a 
Battonyai Rendőrőrs őrsparancsnoka és 
Zomborácz Zita önkormányzati képviselő. 

Hozzászólásaikban valamennyien elis-
meréssel nyilatkoztak a battonyai polgár-
őrök munkájáról és köszönetüket fejezték 
ki az elmúlt évben végzett tevékenységü-
kért. Szepesi Sándor r. alezredes kiemelke-
dő munkájáért elismerő oklevelet adott át 
Asztalos Krisztina polgárőrnek. Az önkor-
mányzat a jövőben is számít a polgárőrök 
munkájára és támogatja a Battonyai Pol-
gárőr Egyesületet.

Szépkorúak köszöntése

ÁllAMPolgÁrSÁgi ESkütétEl
Lénárt Anna anyakönyvvezető ezt az ese-
ményt egy szép műsor szervezésével teszi 
még emlékezetesebbé az új állampolgárok 
számára.

A program rendszeres szereplői, akik 
előadásukkal emelik az esemény színvo-
nalát: a Mikes Kelemen Katolikus Gimná-
zium és Szakképző Iskola általános iskolás 

diákjai, dr. Rimayné Roczkó Zsuzsanna, 
Szenes Andrea, a Magdu Lucian Román 
Általános Iskola művésztanára, a Szivár-
vány Néptánc és Hagyományőrző Egyesü-
let táncosai és a Viharsarok Citerazene-
kar. 
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Városunk egyik büszkesége a Barátság Sportegyesület, akik a taekwon-do 
sport kiemelkedő képviselői és versenyről versenyre sikert sikerre halmoz-
nak. 

2017. április 20-23 között rendezték meg az ITF Taekwon-do Európa-baj-
nokságot Szófiában, amelyre rekord létszámmal 29 ország 592 versenyzője 
adta le nevezését. Magyarországot ezúttal mintegy 20 fős csapat képviselte, 
tagjai között a battonyai Barátság Sportegyesület versenyzői: Mezei Nikolett, 
Juhász Ábel és Tóth Balázs, edzőjük Rádai Roland kíséretében. 

Az Európa-bajnokságról Mezei Nikolett ifjúsági lány -65kg -os kategó-
riában arany éremmel térhetett haza. EB újoncként, friss fekete övesként 
állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Juhász Ábel és Tóth Balázs pedig csa-
pat ifjúsági fiú speciáltechnikai törésben szerzett ezüstérmet. Megérdemelt 
siker ez valamennyiük számára. Ennek a nagyszerű teljesítménynek  része-
sei a válogatott edzőin kívül Rádai Imre és Rádai Roland felkészítő edzők, 
Gombos Attila mester, a battonyai klub segítő szegedi instruktora, Rádainé 
Rácz Róza, a Barátság SE elnöke, aki hatalmas energiával szervezi az egye-
sület működését, valamint a battonyai önkormányzat, a támogatók, a helyi 
közösség, a szurkolók is. 

A versenyzőket hazaérkezésükkor fogadták a város vezetői. Átadva az 
önkormányzat ajándékát, gratuláltak példamutató és nagyszerű helytállá-
sukért, amellyel öregbítették a település hírnevét is.

Amíg a válogatottak az Európa-bajnokságon remekeltek, addig a csa-
pat másik fele, az itthoni színes öves fiatalabb versenyzők,  Rádai Imre, 
Kurunczi Gábor és Olasz Máté mesterek kíséretében, a Spárta Kupán vettek 
részt Medgyesegyházán, ahol a következő eredmények születtek: 
Fehér kupa eredményei:
Formagyakorlat: Lénárdt Olivér: 3. hely, Mezei Tamás: 3. hely,
   Farkas Csenge: 1. hely, Kurunczi Noémi: 1. hely
Küzdelem: Lénárdt Olivér: 2. hely, Mezei Tamás: 1. hely,
   Farkas Csenge: 1. hely, Kurunczi Noémi: 3. hely
Spárta kupa eredményei:
Formagyakorlat: Berki Viktória: 2. hely, Marosin Bella: 1. hely, 
   Mezei Zsolt: 3. hely, Tóth Lajos: 2. hely, 
Küzdelem: Bíró Bence: 1. hely, Berki Viktória: 2. hely, Marosin Bella: 3. hely, 

Mezei Zsolt: 2. hely, Tóth Lajos: 1. hely

A sportolók az EB-t követő rövid pihenő után május 13-án részt vettek 
Hatvanban a Nemzetek Kupáján, ahol ismét remekül helytálltak. A verse-
nyen 7 ország 30 klubja és több mint 260 versenyzője vett részt. Az egye-
sület 9 versenyzővel képviseltette magát és jó szereplésükkel a második leg-
eredményesebb csapatként végeztek.
érmeseik küzdelemben:  Mezei Nikolett 1.hely, Tóth Balázs 1. hely, 

Kurunczi Gábor 1. hely, Berki Viktória 1. hely, Marosin Bella 2. hely,
    Dohor Dávid 3.hely, Mezei Zsolt 3. hely
érmeseik formagyakorlatban: Marosin Bella 1. hely, Berki Viktória 1. hely, 

Mezei Nikolett 2. hely

A verseny után ismét pihennek egy kicsit és az érdeklődők találkozhatnak 
a csapat tagjaival a Városnapon is, ahol megtekinthetik bemutatójukat. 

Június 18-án a békés megyei taekwon-do klubok itt Battonyán fognak kö-
zös edzést tartani, ami a klubok közti ismeretség és barátság fenntartására 
szolgál. A Barátság S.E. lesz a házigazdája annak az egész napos edzésnek, 
amelyen Máté Zoltán 6. Danos mester, az ITF Taekwon-do Szövetség alel-
nöke fog edzést tartani.

A szokásos edzőtáborukat július 31. és augusztus 6. között rendezik meg 
Csongrádon, ezután pedig folyamatosan készülnek a következő hatalmas 
megmérettetésre, mégpedig a Dublinban megrendezett Világbajnokságra, 
amelyen a két edző is válogatott kerettagként szerepel majd. 

Ezúton is gratulálunk és további szép eredményeket kívánunk a csapat 
minden tagjának!

Kitartó és kemény munkával továbbra is a siker útján a Barátság S.E. sportolói

A csapat a Nemzetek Kupáján, Hatvanban

Szülőkkel és az Önkormányzat vezetőivel

Fehér Kupa Medgyesegyháza

Az Európa-bajnokságon

Spárta Kupa Medgyesegyháza
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Bemutatkozik a Járási 
Hivatal Kistérségi Roma 

Referense

Rádai Imre vagyok, a Mezőkovácsházi 
Járási Hivatal dolgozója, mint Kistérségi 
Roma Referens. A Járási Hivatal hatáskö-
rébe tartozó települések összes nemzeti-
ségével foglalkozom. Feladatom a szoci-
álisan hátrányos helyzetű családok és az 
őket segítő programok segítése. Hosszú 
ideje folyamatosan mentorálok konkrét 
családokat. Állandó kapcsolatban állok az 
Önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, 
egyesületekkel. Amennyiben önnek is se-
gítségre, vagy információra lenne szüksé-
ge, forduljon hozzám bizalommal.

Elérhetőségeim: Tel: +3670/333-68-41
                  E-mail: radaiimi@gmail.com
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Hagyományteremtő szándékkal hívta életre 
2013-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség Bé-
kés megyei területi igazgatója azt a díjátadó 
gálát, melynek keretében nagy nyilvánosság 
előtt ismerik el azokat labdarúgókat, edző-
ket, sportvezetőket, játékvezetőket, akik sokat 
tesznek a megye amatőr labdarúgásáért. 

A klubok jelölései alapján alakult ki az 
a hivatalos hatos jelöltlista, amelyből egy 
újabb szavazás eredményeként választot-

ták ki a kategóriák 
első három helye-
zettjét. A 2016-os 
év legjobb megye II. 
osztályú labdarúgója 
cím odaítélésénél a 
2. és 3. helyen szoros 
eredmény született. 
Egy szavazatkülönb-
ség döntötte el a he-
lyezést, így a legjobb 
megye II. labdarúgó-
ja cím harmadik he-
lyezettje idén Podina 
László, a Battonyai 
TK labdarúgója lett. 

A játékos lapunknak elmondta, hogyan 
került már gyerekkorában a labda bűvö-

letébe. Általános iskolai testnevelő tanára, 
Palotay Béla, látva ügyességét és jó labda-
érzékét, irányította a foci felé és sokat kö-
szönhet Major Lászlónak, a csapat egykori 
edzőjének is, aki segítette pályafutását.

8 éves kora óta futballozik, 13 évesen 
kezdett el versenyszerűen focizni, akkor lett 
leigazolt játékos és 17 évesen került be a fel-
nőtt csapatba. Azóta is kitartóan igyekszik 
helytállni a mérkőzéseken. Család és mun-
ka mellett ez nem is olyan egyszerű.

Jelenleg is holtversenyben vezeti a Megye 
II-es Bajnokság góllövő listáját.

 Idei célkitűzései között szerepelt a díjáta-
dó gálán dobogós helyezést elérni, ezt a baj-
nokságot éremmel búcsúztatni és a gólki-
rályi címet megszerezni. Ezek közül az első 
akadályt már sikeresen teljesítette. Bízunk 
benne, hogy további terveit is meg tudja 
valósítani. A gólkirályi cím elnyeréséhez is 
közel jár. A bajnokságon való szereplés a 
csapaton is múlik. Szurkolunk nekik!

Az U16 (serdülő) csapat 4 fordulóval a 
bajnokság vége előtt megnyerte csoportját, 
hiszen minden mérkőzésük győzelemmel 
zárult. Ezzel jogot szereztek a 3 csapatos 
megyei döntőben való részvételre, amely-
nek alakulásáról a későbbiekben tájékoztat-
juk az olvasókat.

A Battonyai tk hírei

Folynak a javítási és karbantartási 
munkálatok a battonyai strandon. Ké-
szülődnek a nyitásra, amelynek terve-
zett időpontja a Városnaphoz kapcso-
lódva, 2017.05.27. szombat, 9 óra. A 
battonyai lakosok lakcímkártya bemu-
tatásával továbbra is harminc százalék 
kedvezményt kapnak a belépő árából. 
Bízunk benne, hogy az időjárás is ked-
vez a strandolni  vágyóknak. 

VárosnAPi nyitás A strAndon

Az érdeklődők bővebb információt találhatnak a www.myland.hu/ oldalon.
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A temetési helyek megváltási díjai a következők:  

 1. Egyes sírhely  12.561,-Ft/25 év 502,-Ft/ év
  2. Kettes sírhely  25.120,-Ft/ 25 év 1049,-Ft/ év
  3. Urna sírhely  7.222,-Ft /10 év 722,- Ft/ év
  4. Kettes sírbolt  157.015,-Ft/ 60 év 2617,-Ft/ év
  5. Négyes sírbolt  235.461,-Ft/60 év 3925,-Ft/év
  6. Hatos sírbolt  392.537,-Ft/ 60 év 6545,-Ft/ év
  7. Urnafal  25.000,-Ft/ 20 év 1250,-Ft/ év
  8. Kettes urnasírbolt  78.506,-Ft/ 20 év 3925,-Ft/ év
  9. Négyes urnasírbolt 117.760,-Ft/ 20 év 5887,-Ft/ év
10. Hatos urnasírbolt  157.015,-Ft/ 20 év 7850,-Ft/ év

A KÖZTEMETŐBEN
URNAFAL

MEGÉPÍTÉSÉRE 
KERÜLT SOR

Battonya Városnapján, 2017. május 26-án, az ünne-
pi testületi ülés zárásaként a katolikus templom mel-
letti téren kerül felavatásra Zavaczki Walter Levente 
székelyudvarhelyi szobrászművész alkotása, amely az 
1956-os hősöknek állít emléket. 

A Turulmadár és a zászló fémből készült, egyedi 
kovácsolt alkotás, tudomásunk szerint Magyarorszá-
gon nincs hasonló kivitelezésű munka. Alkotója így 
jellemezte az emlékmű szimbolikáját:  “A Turulmadár 
szimbólum, amely jelzi a magyar szellem fennmara-
dását. Hiába a sok kiontott vér, a meghurcolás, a ren-
geteg elmenekült, a magyarság szelleme úgyis velünk 
van, összetart minket (…). Nem tudják szétszaggatni e 
szellemiséget még ha össze is fognak ellenünk, Őseink 
védőszelleme őrző szárnyai alatt vagyunk. A kovácsolás 
alkalmazásával a Tűz minősége is bele van oltva, mely 
a Tűzmadár jelképévé is teszi, amely az egész emberiség 
kultúrájában megjelenik. Ezennel a megújulást, a feltá-
madást, az átváltozást, a megerősödést, az újjáteremtést 
jelképezi, mintegy cselekvésre, kreativitásra inspirálva 
minket.”

A posztamens vasbetonból készült, hogy erősebb el-
lenállású legyen és mészkővel van borítva. A művész 
tanulmányait a nagyváradi Képzőművészeti Egyetem 
szobrász szakán végezte. Eddigi munkáiról bővebb in-
formációt találhatnak a http://zavaczki.com/ webolda-
lon. Erdélyben számos köztéri alkotása van, Magyar-
országon többek között Visegrádon is található mun-
kája. A szobor felállítását „A Magyar Szabadság Éve” 
programsorozat keretében az 1956-os Emlékbizottság 
támogatta.

Új emlékművel gyarapszik a város


