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Ebben az évben immár 17. alkalom-
mal kerül megrendezésre a városnap 
Battonyán.

A programok zömének szervezését tíz éve 
az Önkormányzattal kötött együttműködé-
si megállapodás alapján a Fantázia Sport és 
Kultúra Egyesület végzi, valamint összefog-
ja a más civil szervezetek, intézmények által 
szintén ekkorra időzített kísérő-programo-
kat. Az eltelt években 3 és 2 napos rendezvé-
nyek is voltak, ami mára letisztult 2 naposra. 
Ezt még lehet kezelni, az emberek, a lakosság 
a gondtalan kikapcsolódás után még vasár-
nap pihenhet, és rákészülhet a következő 
heti munkára. Különböző helyszíneket is 
kipróbáltunk az évek alatt, mire kialakult a 
véglegesnek mondható a mai, a város „Főte-
re”. Ez a település évszázados, hagyományos 
központja, ehhez kötődik minden battonyai 
ember, hiszen „…felmegyek a boltba, a pati-
kába, a városházára, a templomba,…” kifeje-
zést már mindenki használta.

Hagyomány, és elvárják tőlünk, hogy pén-
teken délután a helybeli amatőr iskolás és 
felnőtt művészeti csoportok felléphessenek, 
megmutathassák családjuknak és valameny-

nyi battonyainak, hogy egy év alatt mennyit 
fejlődtek, milyen újdonságokat tanultak meg. 
A rendezvény ezen része színes, színvonalas 
látnivalót kínál, hiszen itt megjelennek pro-
dukcióikkal a településen élő nemzetiségek 
is, ami rendkívül fontos, mert a város kul-
túrájának,  hagyományainak, identitásának 
megőrzése, ápolása elengedhetetlen a jövő 
szempontjából. Itt kapcsolódik a városnapi 
programokhoz, az ebben az esztendőben már 
ötödik alkalommal, a Fodor Manó Helytör-
téneti Egyesület által szervezett „Battonyáról 
Elszármazottak Találkozója”. 

A többi műsorszám kiválasztása a felhasz-
nálható anyagi források nagysága alapján, 
némileg az ízlésünket követve történt, szem 
előtt tartva a napi divat mellett a színvona-
lasabb előadásokat is. Voltak jobb és kevés-
bé jó évek. Mint tudjuk ízlések és pofonok 
különbözőek, így még nem volt olyan, hogy 
mindenkinek minden tetszett volna… Min-
dig arra törekszünk, hogy egyre több embert 
szólítsunk meg, így stílusváltások is érzékel-
hetőek azért évről évre. A közös szórakozás, 
a közös munka – mert azért nagyon sok em-
ber összehangolt munkájára is szükség van 

A 2018. évi városnAp Elé a sikeres lebonyolításhoz – közelebb hozza 
egymáshoz és valamilyen szinten közösséggé 
is formálja a lakosokat.

A városnap anyagi hátterét biztosító ön-
kormányzat, intézmények, cégek, vállal-
kozók, magánszemélyek, civilszervezetek 
adományait ezúton is köszönjük! A két nap 
alatt többször is elhangzik majd nevük, bár 
ezt egyikőjük sem kéri. Adják, mert tudják, 
szüksége van a településen élőknek ilyen ösz-
szetartó, összekovácsoló programokra. Nem 
mellékesen itt élnek, működnek ők is.

A civilszervezeteket külön is meg kell em-
líteni. A Számíthatsz Ránk Egyesület hosszú 
évek óta kiemelten segíti a városnap program-
jait, és az elmúlt néhány évben csatlakozott 
az Új Alapokon Békés Megyéért Battonyáért 
Egyesület, valamint rendszeres résztvevő az 
ICON Motoros Egyesület is. Tagjaik, segítőik 
sok-sok önkéntes munkáját nem számoljuk 
– ők sem kérik ezt! – és a hálás köszöneten 
kívül nem is tudjuk honorálni. De nincs is rá 
szükség, mert ha a programokon a felszaba-
dultan szórakozó emberek mosolyát látjuk 
– és egy-egy „Köszönöm!” is elhangzik, már 
megérte! A boldog gyermekarcokat látva pe-
dig még inkább…

Nagy István,  Mudrity Iván
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városnap pünkösd után…

Tisztelt olvasó! Emberi számítás sze-
rint, amikor ezt az újságot a kezébe ve-
szi és tud szánni egy kis időt az olvasás-
ra, már pünkösd után, városnap előtt 
vagyunk.

Írásom idején, Pünkösd előtt mintegy 
nyolc nappal igyekszem összeszedni és rá-
bírni gondolataimat, hogy szolgálják a lé-
lek, a lelkek megújulását és ezen keresztül 
a város életének jobbrafordulását.

Gondolatok, leírva, olvasva, majdan 
kimondva, ha azok a szentlélek inspirá-
lására a szív szeretetével fogannak meg, a 
hit erejével csodákra képesek. A hit a leg-
főbb támasza, kincse az emberiségnek, 
de nem úgy, hogy „csak higgy, mindegy 
mit és miben”.

Barth Károly református teológus tétele 

szerint: „A keresztyén hit az értelem megvi-
lágosodása, amelyben emberek felszabadul-
nak arra, hogy Jézus Krisztus igazságában 
élnek, s ezzel bizonyossá lesznek életük ér-
telme és minden történés oka és célja felől.” 
Mint ahogy életünk folyamatában ered-
ményeink eléréséért cselekednünk kell, a 
hitünk kialakulásához minimum három 
dolog kell, ismeret, igaznak tartás, biza-
lom.

Tisztelt olvasó! A jobbítás szándéka 
íratja velem e sorokat, azért, hogy jobb, 
boldogabb emberek lehessünk. A minden-
napi élethez, környezetünkhöz, családunk-
hoz, cselekedeteinkhez kell az „ismeret”, e 
nélkül eltévedünk. A megszerzett ismere-
teink tesznek bennünket alkalmassá, hogy 
gondolatainkat, cselekedeteinket igaznak 
tartsuk, ez ad cselekvő önbizalmat.

Ez a cselekvő önbizalom erős hittel al-

A Békés Megyei Kormányhivatalban 
megtartott anyakönyvi szakmai napon 
második alkalommal adták át a megye 
legjobb anyakönyvvezetőjének odaítélt 
Anikó-díjat. Ebben az évben ketten kap-
ták ezt az elismerést, egyikük lénárt 
Anna a battonyai polgármesteri Hiva-
tal anyakönyvvezetője, akinek ezúton is 
szeretettel gratulálunk. 

Magas szintű szakmai tevékenységének 
és hivatástudatának köszönhetően kapta 
ezt az elismerést.  Munkája sokrétű. Teen-
dői között szerepel a házasságkötés, intézi 
az anyakönyvi ügyeket, közreműködik a 
névadókon, vezeti a címnyilvántartást, 
szervezi az állampolgársági eskütétellel 
kapcsolatos feladatokat, valamint a szép 
korúak köszöntését is. 

Az elmúlt években változások történtek 
az anyakönyvezésben is, hiszen az elekt-
ronikus ügyintézés elérte az anyakönyv-
vezetést is, ami sok plusz munkát jelent 
ugyan, de mindezek ellenére hivatásuk 
megőrizte szépségét. Erről kérdeztük a 
díjazottat. 

- Mióta dolgozol anyakönyvvezetőként?
- 2000-ben kezdtem a Polgármesteri Hi-

vatalban dolgozni. Az akkori anyakönyv-
vezető Putnokiné Marika mondta, hogy 
jó hangom van, így segítettem neki az es-
küvőkön, verseket is szavaltam. 2002-ben 
beiskoláztak anyakönyvvezetőnek, egyre 
több házasságkötést tartottam önállóan 
és Marika nyugdíjba vonulása után lettem 
én az anyakönyvvezető.

kalmas a bizalom légkörének megterem-
téséhez. Ezen gondolatok mentén születik 
meg az az ember, aki függetlenül a közös-
ségben elfoglalt helyétől, megértő tud lenni 
embertársaival, tud örülni embertársainak 
és még a közelgő városnapnak is. 

A címoldalon olvasható a városnap 
battonyai történése, a rendezők szerényen 
felvázolják, mit tesznek annak érdekében, 
hogy a város lakossága jól érezze magát.

Tisztelt olvasó! Ismerjük meg a város-
nap forgatagát, hagyatkozzunk a szerve-
zők jóakaratú szándékára, ehhez segítséget 
ad az előzőekben általam vázolt lelkiekre 
támaszkodó életfilozófia.

Kívánok mindannyiuknak tartalmasan 
megélt, kellemes kikapcsolódást!

Battonya, 2018. május

Borsodi János alpolgármester

- Mi motivál a munkádban?
- Az együttérzés, a segítőkészség, a ku-

tatás, hiszen gyakran más társhatóságok-
kal együttműködve tudjuk az ügyfelek 
hivatalos ügyeit intézni. Jó érzés, hogy 
megbíznak bennem az emberek, hogy se-
gíthetek a problémáik megoldásában és 
erősíthetem őket lelkiekben is. 

- Számon tartod, hogy hány házasságkö-
tést vezettél?

- 2002 óta közel 200 esküvőn közremű-
ködtem, ennek felét én is tartottam.

- Köztudott, hogy mindig ötletelsz, újí-
tasz a munkában is..

- Igyekszem minél személyesebbé ten-
ni az esküvőket. Legyen változatos, a há-
zasulandók érezzék, hogy ez az esemény 
csak az övéké. Próbálok mindig valami 

újat kitalálni, új idézetek, zene, stb.
- Sokan tudják, hogy írsz verseket és pró-

zát is, jelentek már meg önálló köteteid is. 
Várható- e újabb köteted mostanában?

- Igen, tervezem, hogy még ebben az 
évben megjelenik az új kötetem, az anyag 
már összeállt, várom az illusztrációkat és 
még egyeztetnem kell a borítótervet.

- Hogyan fogadtad az elismerést?
- Nagyon örültem a díjnak, nem számí-

tottam rá, hogy én leszek az egyik díjazott. 
Megtiszteltetés számomra. Köszönöm a 
bizalmat, a továbbiakban is igyekszem 
tudásom legjavát nyújtani és lelkiismere-
tesen dolgozni.

Köszönjük a beszélgetést, jó munkát és 
sok sikert kívánunk a továbbiakban is!

ElismErés az anyakönyvvEzEtőnEk
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A Békés Megyei ÖnkorMányzAt
táJékoztAtóJA

vadcseresznyéből készült az 
idei Békés megye pálinkája

A Békés Megyei Önkormányzat 2015-
ben egy új kezdeményezést indított útjára: 
minden évben Békés megye pálinkája cí-
met adományozza egy pálinkafőzdének.

Az önkormányzat által meghirdetett ver-
senyen Békés megyei kereskedelmi pálin-
kafőzdék vehetnek részt az általuk készített 
különböző fajtájú pálinkákkal. A Gyulai 
Pálinkafesztiválhoz kapcsolódóan szakmai 
zsűri kiválasztja azt a kereskedelmi pálin-
kafőzde által nevezett italt, amely elnyeri a 
Békés megye pálinkája címet. 

Ezt a hagyományt a megyei önkormány-
zat évről-évre folytatja, idén is felkérték a 
kereskedelmi főzdéket, nevezzenek a felhí-
vásra: a meghirdetett versenyre beérkezett 
párlatok szakmai zsűrizését követően a 
megyei önkormányzat felhívására nevezett 
kereskedelmi cégek mintáit is elbírálták az 
ítészek. A versenyen nyertes pálinkafőzde 
terméke egy éven keresztül viselheti a „Bé-

kés megye pálinkája” címet, az ezt tanúsító 
– a megyei önkormányzat által biztosított 
- címkét a pálinkásüvegein elhelyezheti. A 
Békés Megyei Önkormányzat pedig vállal-
ja, hogy egy éven keresztül a nyertes pálin-
kafőzdétől vásárol pálinkát – protokoll cé-
lokra – 0,5 dl-es és 2 dl-es kiszerelésben. 

Ebben az évben négy megyei kereskedel-
mi pálinkafőzde – az Éden-Tó Szeszfőzde, 
a Gyulai Pálinka Manufaktúra, a Békési 

Pálinka Zrt. és a Kisrét Manufaktúra Kft. 
- nevezett összesen 36 tételt a Békés me-
gye pálinkája 2018 versenyre – tájékozta-
tott Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke. A nyertes 
pedig a Gyulai Pálinka Manufaktúra Báró 
Harruckern Vadcseresznye Pálinkája lett. 
Az elismeréssel járó oklevelet és a Farkas 
Gábor fazekasmester által készített kupát 
Zalai Mihály adta át a fesztivál díjkiosztóján 
a győztesnek.

Múlt évben a Békés Megyei Önkormány-
zat két különdíjat is átadott a fesztivál ke-
retében, elismerték Békés megye legered-
ményesebb magánfőzőjét és Békés megye 
legeredményesebb bérfőzetőjét. Mindkét 
díjat idén is átadták, a zsűri döntése alap-
ján Bartik Ádám magánfőző és Cseke János 
bérfőzető vehette át az elismerést. A Békés 
Megyei Önkormányzat ezzel az akcióval 
szeretné elősegíteni a megyei pálinkafőzdék 
üzleti sikereit és népszerűsíteni a Békés me-
gyei pálinkákat. A Békés megye pálinkája a 
megyei önkormányzat kapcsolatrendszerén 
keresztül az ország több pontjára és külföld-
re is eljutott, a megyei önkormányzat mel-
lett települési önkormányzatok figyelmébe 
is ajánlottuk ezt az ajándékozási lehetősé-
get, mellyel már több önkormányzat is élt.

(A Nagy Könyves Beavatás olvasásfejlesztő 
játékon nagyon szép helyezést ért el két olva-
sónk, Borka Elizabet és Raffai Dorka, akik a 
battonyai Mikes Kelemen Katolikus Gimnázi-
um diákjai. A játékról az alábbi összefoglalót 
ők készítették. Az eredményhirdetésre 2018. 
április 14-én került sor Budapesten az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban.) (a szerk.)

A Nagy Könyves Beavatás egy országos 
olvasási verseny, amelyre csapatok jelent-
kezését várták. Mi, immár másodszor is 
örömmel jelentkeztünk a megmérettetésre.

A verseny 7 fordulóból állt, melynek so-
rán egy-egy könyvet kellett elolvasnunk. A 
játékban való részvétel minden percét na-
gyon szerettük, élveztük.

A 23 hét alatt 7 könyvet olvastunk el, 
melyekhez különböző kreatív feladatokat 
készítettünk , illetve beavató lapokat írtunk. 
Részt vettünk 3 könyvtári rendezvényen, 
melyeknek során rengeteg élménnyel, is-
merettel gyarapodtunk. Minden könyvről 
„beavató” lapot kellett készíteni, melyben 
az olvasott könyvet ajánlottuk az általunk 
kiválasztott stílusban és formában. Kreatív 
feladatok is társultak a fordulók során, me-
lyek különbözőek voltak.

Az első fordulóban a beavató lap mellé 
legfeljebb 150 karakteres SMS-t kellett ír-
nunk a könyv szabadon választott szerep-

lőjének. A 2. fordulóban kép formájában 
valósíthattuk meg az elolvasott könyv egy 
szabadon választott jelenetét. 

A 3. fordulóban zenéket kellett párosítani 
a könyv tartalmához illően. A 4. fordulóban 
képregényt kellett összeállítanunk a törté-
net egyik szabadon választott jelenetéhez.

Az 5. fordulóban promóciós reklámot 
készítettünk a könyvhöz. A 6. fordulóban 
videó formájában valósíthattuk meg a tör-
ténet egy szabadon választott jelenetét. 

Végül a 7. fordulóban átírhattuk az elol-
vasott történet végét, illetve folytattuk a re-
gényt a mi elképzelésünk szerint. 

Csapatunk számára a legjobbnak ígér-
kező feladatnak a promóciós reklám elké-
szítése bizonyult. A téli több napos hóesés 
miatt az eredeti tervünket – miszerint a 
szabadban készítünk promóciós képet a ki-
olvasott könyvhöz – nélkülöznünk kellett és 
szükségszerűnek bizonyult egy másik kon-
cepció felépítése. Azonban nem csak a kre-
atív feladat megoldása maradt emlékezetes 
számunkra ebből a fordulóból. Úgy dön-
töttünk, hogy ezúttal szeretnénk kreatívabb 
megoldást készíteni az előző fordulókban 
megírt beavató lapokhoz képest. Felötlött 
bennünk az eszperente nyelv, mint megol-
dás és úgy gondoltuk, hogy – még ha nem 
is sikerülne –megpróbálkozunk vele. Az 
eszperente nyelvű beavató lap megírása na-
gyon izgalmasnak bizonyult számunkra és 

örülünk, hogy ezt is kipróbálhattuk. A visz-
szajelzések pozitívak voltak és sikert aratott 
a legjobbnak bizonyuló munkánk.

Általában, ha egy jó könyvet olvasunk, 
akkor egy ideig a történet hatása alá kerü-
lünk. Elgondolkozunk, hogy miért ért véget 
úgy a sztori, ahogyan véget ért. Megfogal-
mazzuk magunkban a történet mondaniva-
lóját, üzenetét. Aztán elrakjuk a kiolvasott 
könyvet és a kezünkbe veszünk egy másik 
történetet.

A Nagy Könyves Beavatás lehetővé tette 
azt a számunkra, hogy ne csak elolvassunk 
egy regényt, hanem megosszuk egymással 
és másokkal is a szerzett tapasztalatainkat, 
élményeinket. Számunkra sokkal többet je-
lentett a Nagy Könyves Beavatás, mint egy 
verseny vagy játék. Önmagában egy közös-
séget és rengeteg élményt takar, amibe érde-
mes belecsöppenni.

Borka Elizabet és Raffai Dorka

A Nagy Könyves Beavatás
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Ezúton is szeretnénk köszönetet monda-
ni a Muffancs pékségnek, akik az elektro-
mos áramot szolgáltatták a kiállítás hasz-
nálatához, Papp Péternek, aki segített az 
elektronikát beüzemelni, Oszlár Jánosnak, 
aki az egész nap folyamán biztosította  a 
rendezvény zavartalan lebonyolítását, vala-
mint köszönjük a lehetőséget és a nagyszerű 
élményt a Petőfi Irodalmi Múzeumnak!  

Sohonyai Edit „Úristen, kamasz let-
tem!” című író-olvasó találkozójára hívtuk 
meg gyerekeket a könyvtárba, amely nagy 
sikert aratott a tini-közönség körében.

A téma szituációs játékokon keresztül 
többek közt a fiú-lány kapcsolat, ismerke-
dés, bezártság, nyitottság, önbizalom, test-
nyelvi gesztusok, az internet és a Facebook 
használata. Az írónőnek ebben segítségére 
voltak a gyerekek, együtt elemezték a külön-
böző szituációkat és viselkedésmintákat. 

A Szent Korona hazahozatalának 40. 
évfordulója alkalmából szervezett országos 
előadássorozat keretében dr.Valastyán Pál 
jogász, Szent Korona-kutató tartott izgalmas 
előadást a könyvtárban. A Szent Koronával 
kapcsolatban sok érdekes, vitatott kérdésre 
választ kaphattak a résztvevők, megismer-
hették történetét, a róla szóló legendákat, 
szimbolikáját és misztikus erejét is. 
Végezetül szeretettel invitálunk min-

denkit a Magyar Origami Kör megalaku-
lásának 30. évfordulója alkalmából nyílt 
„Az origami csodálatos világa c. vándorki-
állításra a Molnár-C. Pál Emlékházba.

(Battonya, Fő. u. 123.). A kiállítás meg-
tekinthető 2018. június 19-ig, nyitvatar-
tási időben hétfőtől péntekig, 9 és 16 óra 
között. 

ii.helyezett: Mikes Kelemen Katolikus 
Gimnázium és Szakképző Iskola, Általá-
nos Iskola és Óvoda képviseletében:

Motyovszki Lenke Lilla, Putnoki Zita, 
Varga Viktória, Sellei Máté

iii.helyezett: Mikes Kelemen Katolikus 
Gimnázium és Szakképző Iskola, Általá-
nos Iskola és Óvoda képviseletében:

Berki Napsugár, Pál Gréta, Ásós Zaida, 
Hanyecz Vivien, Gábor Pál

A többi résztvevőnek is gratulálunk, sze-
retettel várjuk őket jövőre is!

Színjátszó csoportunk kedves és meg-
ható műsora színesítette a Gondozási 
Központ által szervezett Anyák napi ren-
dezvényt, amit a megajándékozottak nagy 
örömmel fogadtak.

Május 9-én megérkezett hozzánk a 
Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása, 
az erre célra átalakított Arany-buszon. Az 
intézmény Arany János munkássága előtt 
tisztelegve, születésének 200. évfordulója 
alkalmából állította forgalomba ezt a kü-
lönleges járművet, amely 2017. július 10-
től 2018. október 31-ig járja a Kárpát-me-
dence magyarlakta településeit. 

A mozgótárlat versek, képek, különféle 
dokumentumok segítségével mutatja be 
Arany János életművét. A látogatók megis-
merkedhetnek Arany életének különböző 
helyszíneivel, kipróbálhatják a petrence-
rudas és a malomköves Toldi erőjátékot, 
hallgathatnak dalba mondott verseket és 
rappelt Arany-szövegeket is. A digitális 
eszközök használatával vizuálisan jelen-
nek meg az író-költő életének részletei, kü-
lönleges élményt nyújtva az érdeklődőnek. 
Külön öröm számunkra, hogy az iskolás 
csoportok mellett nagyon sok felnőtt ér-
deklődő is meglátogatta a kiállítást. Aznap 
350 látogatója volt Battonyán az Arany-
busznak.  

A Rozsdamaró zenekar magyar tánc-
házával indultak az áprilisi programjaink 
a művelődési házban. A táncokat tanította: 
Pelyva-Nagy Zsuzsanna és Szilágyi Emese.

A magyar költészet napja alkalmából 
közös játékra invitáltuk kedves olvasóinkat 
és ismerőseinket! Április 11-én, József At-
tila születésnapján 113 verset helyeztünk 
el a város különböző pontjain. Az volt a 
kérésünk, hogy ahol ezeket a kiposztolt 
verseket megtalálják, fotózzák le és küldjék 
el nekünk. Galgóczi Csilla (aki a legtöbb 
verset küldte!), Körömi Csenge és Sara 
Kovacsevics, Ecsédi Zsolt, Moza-Venter 
Andrea, Bakó Brigitta, Ötvös Dorina, 
Puskár-Czabai Ágnes és Kiri Emese vol-
tak a lelkes posztolóink. Köszönjük, hogy 
velünk játszottak! Bízunk benne, hogy a 
verskereséssel és posztolással töltött idő 
kellemesnek és hasznosnak bizonyult szá-
mukra! 

Jól sikerült az RTL Klub X-Faktor c. 
produkciójának meghallgatása, a tavaszi 
börze, valamint a mazsorett bál a művelő-
dési házban.

Idén is megemlékeztünk Molnár- C. 
Pál születésének évfordulójáról az Em-
lékházban. Örömmel fogadtuk a csapatok 
jelentkezését, akik ügyesen helytálltak a 
vetélkedőkön.

i. helyezett: Battonyai Két Tanítási Nyel-
vű Szerb Általános Iskola és Óvoda képvi-
seletében:

Nádasdi Lili, Hegedűs Elizabet, Besenyei 
Zsófia, Vincze Zsanna

Verses, táncos rendezvényekkel kezdődtek a tavaszi programok a
Városi Művelődési Központ és Könyvtárban
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- Békés Megyei Rendőr - Főkapitányság 
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által 
meghirdetett „Biztonságos közlekedés gyer-
mekszemmel” c. rajzpályázat eredménye 
óvodás korcsoportban: pelyva szabolcs 1. 
helyezett, szabó Márk 3. helyezett.

- Békés Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház kezdeményezésében: „A mi 
családunk” című rajzpályázaton szabó Zoé 
Magdolna a „Vadasparki séta Szegeden c. 
alkotásával 3. helyezést ért el óvodás kor-
csoportban.

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
támogatásával a Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Kft. közreműködésével, 
a 2018. évi Közúti Közlekedés Biztonsági 
Akcióprogram keretében: mindkét óvoda 
részt vett a „Biztonságos Óvoda 2018” pá-
lyázati programban a középsős- és nagy-
csoportos gyermekekkel. Ennek keretében 
megismertük a módszertani programot, 
Ovi-jogsit kaptunk, oklevélben, elismerés-
ben részesültek a gyermekek.

- Pályáztunk a „nap gyermekei – Együtt 
egymásért” a Dm Drogerie Markt által 
meghirdetett programban. Téma: A nap-
védelem fontossága. A gyermekek „nap-
védelmi szabályzatot” készítettek, kreatív 
makett és rajz készült. Így tudatosulhat ben-
nük, hogy milyen fontos teendők vannak a 
Nap káros hatásaival kapcsolatban.

- Az Országos Történelmi verseny 7-8. 
évfolyamosok versenyének megyei döntő-
jén sellei Máté (7.a) -1 ponttal elmaradva 
a győztestől - 2. helyezett és putnoki Zita 
(7.a) - 7. helyezett lett. Máté továbbjutott 
a szombathelyi döntőbe, ahol országos 19. 
helyen végzett. Felkészítő tanár: Komlódiné 
Vidiczki Magdolna

- A Megyei Német Prózamondó verse-
nyen nagy lora Kamilla (5.a) 2. helyezett 
lett. Felkészítő tanár: Dr. Lehoczkyné Imre 
Gyöngyi

- A Tudásbajnokság Megyei Döntőjén 
történelem tantárgyból sellei Máté (7.a) 1. 
helyen végzett, így tovább jutott az orszá-
gos döntőbe. Felkészítő tanár: Komlódiné 
Vidiczki Magdolna

- Az Országos Angol Nyelvi Levele-
zős Csapatversenyen iskolánk csapata 2. 
helyezett lett, csapattagok: Gábor pál és 
Hanyecz vivien Katalin (8.b). Felkészítő 
tanár: Mészárosné Kiss Dóra

- A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Aka-
démia Tudásbajnokságon az első félévben 
arany minősítést kapott putnoki Zita és 

sellei Máté (7.a) a második félévben 15., 
illetve 7. helyen végeztek; bronz minősítést 
kapott Tóth Gréta (5.b). Felkészítő tanár: 
Moza-Venter Andrea 

- A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola V. 
Tankerületi Mesemondó Verseny és Tehet-
ségnapon Bíró vivien (4.a) különdíjas lett.

- Az MM Publications – ELT Hunga-
ry English Language Competition (ELC) 
versenyen putnoki Zita, sellei Máté (7.a) 
szerepelt eredményesen. Felkészítő tanár: 
Moza-Venter Andrea

- Molnár C. Pál születésének 124. évfor-
dulója alkalmából rendezett vetélkedőn 
7.a osztály csapata a 2. a 8.b osztály csa-
pata a 3. helyezett. 7.a osztály csapattagok: 
Motyovszki lenke, putnoki Zita, sellei 
Máté és varga viktória; 8.b osztály csapat-
tagok: ásós Zaida, Berki napsugár, Gá-
bor pál, Hanyecz vivien. Felkészítő tanár: 
Nagyné Kocsis Éva.

- A Kerékpáros Iskola Kupa városi döntő-
jén sztán Boglárka (5.b) 1. lett, sellei Mi-
lán (5.a) különdíjat kapott.

- A „Ki a mester két keréken?” kerékpá-
ros verseny városi döntőjén Berki viktória 
Annamária (4.a) és Medve Balázs (5. a) 2. 
helyezést ért el.

- A Mikes Kelemen Katolikus Gimná-
zium és Szakgimnázium, Általános Iskola 
és Óvoda intézményében megrendezett 
Természettudományos Vetélkedőn isko-
lánk csapata 2. lett. Csapattagok: putnoki 
Zita, sellei Máté, Janovics György Dezső 
és varga viktória (7.a). Felkészítő tanár: 
Jegyinák Éva.

- A Mutasd Magad Dél-Békés kistérsé-
gi amatőr kulturális rendezvénysorozaton 
sztán Attila (1.a) és sztán Boglárka (5.b) 
közös produkciójukkal arany minősítésben 
részesült. sztán Boglárka ezüst minősítést 
kapott. Donáth Enikő, Motyovszki len-
ke, varga viktória (7. a), Berki napsugár, 
Hanyecz vivien, Marinki Bianka vivien 
(8. b) ezüst minősítést kapott.

- A Kukafitnesz Újrahasznosítva prog-
ramban Dél-BéKés lEGZÖlDEBB 
isKoláJA 2018-ban a battonyai Mikes 
Kelemen Katolikus Gimnázium és Szak-
gimnázium, Általános Iskola és Óvoda lett 
elsősorban a 6.a osztálynak köszönhetően.

- A Balatonalmádiban megrendezett Orszá-
gos Haditorna Versenysorozat „XV. Országos 
Honvédelmi Ifjúsági Versenyének” középisko-
lai kategóriájában összesítettben a 3. helyet ért  
el csapatunk. A négytagú csapat a légpuskás 
lövészetben elért 1. helyéért különdíjat kapott, 
Segesden éleslövészeten vehetnek részt. Csa-
pattagok: Majláti Márk, szaniszló Krisztián, 
Fábián Bence (11.c), Ökrös Bence (9.c). Fel-
készítő: Tóth Mihály r. főtörzs-zászlós

- A Magyar Honvédség 5. Bocskai István 
Lövészdandár által Debrecen környékén 
rendezett „Bocskai Portya” teljesítménytú-
ra keretében a 40 km-es távot teljesítette a 
szintidőn belüli jó időeredménnyel: Majláti 
Márk, szaniszló Krisztián, Fábián Bence 
(11.c), Hetei Athéna, Hoffmann Kamilla, 
Mezei nikolett (9.a), sutya Gábor  (12.c).

- Az Országos Haditorna Versenysorozat 
„Honvédelmi kötelék” elnevezésű megyei 
csapatversenyen, Békéscsabán az akadály-
pálya állomáson 3. helyezést ért el Majláti 
Márk, szaniszló Krisztián (11.c), Ökrös 
Bence , Gaudi József (9.c). A KRESZ és 
bűnmegelőzés - TOTÓ állomáson  2. hely: 
Hetei Aténa, Hoffmann Kamilla, rácz 
Alexandra (9.a), sutya Gábor (12.c).

- A Magyar Polgári Védelmi Szövetség,  
a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség 
11. területi Katasztrófavédelmi Versenyén, 
Békéssámsonon ifjúsági 2. helyezést érte 
csapatunk, amelynek tagjai Majláti Márk, 
szaniszló Krisztián, Fábián Bence (11.c), 
varga szebasztián (10.c) volt. A megyei 
fordulóban  6. helyen végeztek. Felkészítő-
jük Kiss Ferenc, a Battonyai Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület vezetője

- Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-
ság és a Magyar Hidrológiai Társaság Szege-
di Területi Szervezete által a Víz Világnapja 
alkalmából meghirdetett regionális rajz- és 
alkotópályázaton, Szegeden, a 12-18 évesek 
kategóriájában, 1. helyezett lett Gruncsity 
virág (10.a) „közösségi vizes tér” terve-
zésével. 260 pályamű közül, 13 mű került 
díjazásra a szegedi ünnepségen.  A legjobb 
alkotások bejutottak a Víz Világnapja alkal-
mából meghirdetett országos versenyre is. A 
Székesfehérváron megrendezett eredmény-
hirdetésen  Virág alkotása különdíjat kapott.

- A hortobágyi Madárkórház Alapítvány 
által meghirdetett „Élet a madáretetőn c. 
országos rajzpályázaton középiskolás kate-
góriában a 3. helyezést érte el Gruncsity vi-
rág (10.a) a szakmai zsűri értékelése alap-
ján. Felkészítő tanár: Nagyné Kocsis Éva

- A Nagy Könyves Beavatás című kreatív 
olvasásnépszerűsítő játékban 59 közül 11. 
lett csapatunk, csupán 14 ponttal lemaradva 
a győztestől. Csapattagok: Borka Elizabet 
és raffai Dorka (13. évf.). Felkészítő tanár: 
Gulyás Imréné 

- A Főnix Könyvműhely által szervezett 
Olvasni jó! országos egyéni versenyen közel 
400 tanuló vesz részt fordulónként. Az első 
félévben 5 tanulónk közül  putnoki vivien 
és Gruncsity virág (10.a) is 2. lett. Felkészí-
tő tanár: Mudrityné Baji Klára

- varga stefánia Andrea (11.a) részt vett 
az English Language Competition orszá-
gos angol nyelvi versenyen, korosztályában 

A tanév sok-sok büszke 
pillanata

(Kicsik és nagyok eredményei a Mikes-ben)
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több, mint 300 versenyző mérte össze tudását, s végül a 141. helyet 
szerezte meg. Felkészítő tanár: Mészárosné Kiss Dóra

- A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium „Garai László”  
területi idegen nyelvi versenyén német nyelvből vőneki vivien 
(11. a) döntőbe jutva képviselte a gimnáziumot. Angol nyelvből 
putnoki vivien és Madár nikolett (10.a) az első fordulót teljesí-
tette. Felkészítő tanárok: Lóczi Anikó, Moza-Venter Andrea

- Az MM Publications – ELT Hungary English Language 
Competition (ELC) versenyen putnoki vivien, Madár nikolett  
(10.a), vőneki vivien, álgya Anita (11.a) szerepelt eredménye-
sen. Felkészítő tanár: Moza-Venter Andrea

- Az V. Megye Futáson Zsurzs Henrietta tanárnő vezetésével 6 
tanulónk vett részt: Hetei Aténa, Mezei nikolett, Fábián Bence, 
varga szebasztián, varga Krisztián, Zsurzs lajos.

Tanulóink Barátság SE versenyzőiként elért eredményei:
- Medgyesegyházi Diákok I.T.F. Taekwon-do Olimpián Tóth 

lajos (3.a) formagyakorlatban 2. és küzdelemben 3., Kurunczi 
noémi (2.b)  küzdelemben 2., Zsurzs Mihály (8.b) küzdelemben 
2. helyen végzett.

- A Medgyesegyházi I.T.F. Taekwon-do Magyar Bajnokságon 
Mezei Tamás (2.b) küzdelemben 1. helyezett, formagyakorlatban 
3. helyezett; Tóth lajos (3.a) küzdelemben és formagyakorlat-
ban 2. helyezett; Zsurzs Mihály (8.b) küzdelemben 2. helyezett; 
Kurunczi noémi (2.b) formagyakorlatban 3. helyezett; Berki vik-
tória (4.a) küzdelemben és formagyakorlatban 3. helyezett lett.

- A gerendási IV. Sparta Kupán Berki János pál és sztán Attila 
(1.a) küzdelemben és formagyakorlatban 1. helyezett; Tóth lajos 
(3.a) küzdelemben 1. helyezett lett.

- A XVI. Nemzetek Kupáján Hatvanban küzdelemben Kurunczi 
noémi (2.b) 1. lett, Berki viktória (4.a) 1. lett és Tóth lajos (3.a) 
2. Mezei nikolett (9.a) küzdelemben 1. helyezett, formagyakor-
latban 3. lett. 

- Mezei nikolett (9.a) a hazai taekwon-do eredményeken túl a 
dublini világbajnoki győzelem után a Róma Openen ifjúsági 1. lett, 
az Európa Bajnokságon pedig megvédte a bajnoki címét. A tavalyi 
évben nyújtott teljesítményéért megkapta a „Kiváló harcművész” 
kitüntetést. Az Országos Kick-box Diákolimpián light-contactban 
1., kick-lightban 2. lett. 

- Juhász ábel (12.a) kick-boxban elért eredményei közül a leg-
rangosabb az Európa Kupa egyéni és csapat 1. hely és a Világkupán 
elért ifjúsági csapat 1. hely.

Intézményünk pedagógusai, a gyermekek, a tanulók és szüleik 
közös munkával érték el ezeket az eredményeket Kölcsey Ferenc 
gondolatát követve:” Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egy-
szerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy helyéről más-
ra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell 
azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul bol-
dogíthassuk.”

Molnár Mihályné igazgató

A Mercedes-gyárban

Biztonságos óvoda

Biztonságos óvoda

Középiskolai ballagásEgy nap népviseletben
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„ÉTVÁGY az ImÁkra”

m
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Gyerekházunkban a farsangi télbú-
csúztatót követően is érdekes progra-
mokkal vártuk a családokat.

Rendszeres havi programjaink (élet-
vezetési tanácsadás, átmozgató torna 
anyukáknak, főzőtanfolyam- recept-
klub, szülinapok megünneplése) mellett 
számtalan program színesítette a min-
dennapokat. 

Házilag készített papírtulipánokkal, verssel 
és muffinnal kedveskedtünk nőnap alkalmá-
ból az anyukáknak és a kislányoknak. Termé-
szetesen a Gondozási Központ idős nagyma-
máiról és dolgozóiról sem feledkeztünk meg, 
ünnepi verssel köszöntöttük őket és a papírtu-
lipánokkal csaltunk mosolyt arcukra, melyet a 
Gyerekház kislakói adtak át nekik.

Március 15-e alkalmából a gyerekek lel-
kesen festegettek, nemzetiszín zászlókat és 
virágokat, melyeket idén is elvittük a gye-
rekekkel Petőfi Sándor szobrához. 

A Húsvéti előkészületek tojásfújással, te-
remdíszítéssel, agyag kosárkák készítésével 
már hetekkel az ünnep előtt megkezdődtek. 
A tavaszi virágos díszbe öltöztetett Gyerek-
házba vendégül láttuk a Gondozási Központ 
idős lakóit is, akik minden évben ellátogat-

nak húsvét tájékán hozzánk. Húsvéti nép-
szokásaink felelevenítésével, sütemények-
kel, locsolkodással és a „tojásfával” díszített 
asztallal vártuk családjainkat „húsvétolni”. 

A tavaszi Egészségnapunkat április kö-
zepén rendeztük meg, melyre érdekes elő-
adásokkal vártuk a családokat. Védőnőink 
előadást tartottak a tisztálkodásról, fog-
ápolásról, a helyes kézmosás technikájáról, 
a méhnyakrák szűrés fontosságáról.  Élet-
vezetési tanácsadónk pedig a Facebook-
függőségről és veszélyeiről tartott érdekes 
interaktív tájékoztatást. A nap zárásaként, 
elfogyasztottuk a munkatársak által készített 
brokkoli krémlevest és gyümölcssalátát. A 
gyerekek sem távoztak üres kézzel, minden-
ki fogkrémmel és fogkefével mehetett haza. 

Az óvodai beiratkozások előtt minden 
óvodába (magyar, szerb, román,) ellátogat-
tunk, hogy a családok tájékozódhassanak 
az óvodák profiljáról, felszereltségéről, el-
látottságáról, hangulatáról. Kellemes han-
gulatú délelőttöket töltöttünk mind a négy 
óvodában. Az óvó nénik minden, szülőket 
érdeklő kérdésről tájékoztatták a jelenlévő 
családokat, érdekes tevékenységekkel és fi-
nomságokkal leptek meg minket.

A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ TAVASZI HÍREI
Április elején ismét elindítottuk „Baba-

masszázs tanfolyamunkat”, ahol szakkép-
zett babamasszőr segítségével sajátíthat-
ják el anyukáink a masszírozás technikáit.  
Meghitt, fűtött helyiségben, kellemes zenei 
aláfestés mellett gyakorolhatják a mamák 
a helyes mozdulatokat. Az előző évekhez 
képest nagy örömünkre egyre nagyobb lét-
számmal vesznek részt tanfolyamunkon a 
családok.

Május első péntekjén (vasárnapján) tar-
tottuk Anyák napi ünnepségünket. Agyago-
zás alkalmával készült virág hűtőmágnessel 
kedveskedtünk az édesanyáknak, de a 
sütinknek és a gyönyörű bazsarózsa cso-
kornak is nagyon örült minden anyuka, 
meghatottan hallgatták köszöntő versein-
ket. Ezek után közösen átsétáltunk a Gon-
dozási Központ nagymamáihoz, ahol már 
vártak minket.  A verses-dalos köszöntések 
után megajándékoztuk az időseket az anyu-
kákkal közösen készített „boldogság lufis” 
képeslappal. 

Ezután is várunk szeretettel minden kis-
gyermeket és családjaikat a Gyerekházba  
színes, érdekes programjainkra.

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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A Békés Megyei rendőr-főkapitányság 2018. április 23-án 
Békéscsabán tartotta meg a rendőrség napja alkalmából szer-
vezett rendezvényét.

Az ünnepi állománygyűlésen dr. Polyák Zsolt r. dandártábor-
nok, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kiváló szak-
mai munkát végző hivatásos állományú rendőröket és rendőrségi 
dolgozókat részesített elismerésben, e mellett átadta a Békés me-
gyei „Év rendőre” díjakat. Határrendészeti kategóriában orosz 
istván r. főtörzszászlós, a Battonya Határrendészeti Kirendeltség 
szolgálatparancsnoka érdemelte ki a kitüntető címet. Az állo-
mánygyűlésen több települési önkormányzat vezetője, képviselő-
je adott át jutalmat, elismerést a területükön szolgálatot teljesítő, 
a közbiztonság erősítése érdekében kiemelkedő munkát végző 
rendőrnek. Itt adta át Marjai János, Battonya polgármestere Berek 
János r. főtörzsőrmesternek, a battonyai rendőrőrs körzeti meg-
bízottjának az önkormányzat elismerését. A város lakói nevében 
ezúton is köszönjük valamennyi civil és hivatásos szolgálattevő 
munkáját, akik városunk közbiztonságáért dolgoznak.

Hóvirág kandikál
az olvadó hó alól
álmaiból ébred a föld.
nem kell már a takaró.

Napsugara átkarolja
melengeti simogatja
új ruhába öltözteti
a gyönyörű szép tavaszra.

Fák virágok táncot járnak
köszöntik az anyukákat
gólyamadár megérkezett
ünnepel a madársereg.

Pár sort írtam szeretettel.
ANYÁK NAPI üdvözlettel
tavaszi szél röpítette
égi posta hozzád vitte.

Akik városunk közbiztonságára vigyáznak

A Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége éves közgyűlésén, melyet 
Békés Város polgármesteri hivatalának dísztermében rendeztek 
meg, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság elismerését kapta a Pol-
gárőr Egyesületben végzett kimagasló tevékenységéért többek közt 
Gruncsity Zorán battonyai polgárőr. Az emlékplakettet Dr. Polyák 
Zsolt dandártábornok adta át, aki elismerő szavakkal szólt a polgár-
őrökről. Elmondta, hogy a Rendőrség és a Polgárőrség kapcsolata 
kitűnő, jó a polgárőrökkel szolgálatot teljesíteni, a nap 24 órájában 
bármikor lehet rájuk számítani. A polgárőrök is hozzájárultak ah-
hoz, hogy a megyében csökkent a bűncselekmények száma.

A Battonyai Bűnmegelőzési és Önvédelmi Polgárőr Egyesület 
idei évértékelő közgyűlésén városunk közbiztonságáért végzett 
kiemelkedő polgárőr munkájáért az egyesület több tagja részesült 
elismerésben. Emlékérmet kapott Asztalos Krisztina, Gyurmán 
Józsefné és Hőhn Ferencné. 

Anyák napjára /édesanyámhoz/

Írta: Borkó Lászlóné Viczián Zsuzsanna
Battonya,  2018. március 29.

Bárhol vagy is rád talál
az üzenetem JÓ ANYÁM
imádtam a szemeidet
drága dolgos kezeidet.

Megpihent a két karod
mely öt gyermeket ringatott
virágszirom takaród
álmod őrzik angyalok.

Szellő ringat szél mesél 
a szeretet szigetén
áldott legyen a hely
ahol örökre megpihentél.



12 2018. május12

BAttonyAi úJság
Battonya Város Önkormányzatának

településpolitikai tájékoztatója
Felelős kiadó: Marjai János polgármester

szerkesztő:
dr. Palkó Lajosné, Brenucz Mária

szerkesztőség címe:
Városi Művelődési Központ és Könyvtár,

Battonya, Fő u. 72/A Tel./Fax: 06 68/456-090
E-mail: battonyakonyvtar@vipmail.hu 

ISSN: 1589-5769
A fejléc grafikáját Pálinkó Gábor készítette.

Nyomdai munkák: 
Yes-Press 2001. Bt., Tótkomlós

A tavaszi versenyek ismét sikereket hoztak a Barátság s.E. 
csapatának.

A magyar Taekwon-do válogatott az április közepén Mariborban meg-
rendezett ITF Európa-bajnokságon az elmúlt idők legjobb teljesítményét 
nyújtotta. Közel harminc induló ország közül az előkelő 6. helyen zárták 
az EB-t. A válogatott tagjainak sorában a battonyaiak is gazdagították 
éremgyűjteményüket. Mezei Nikolett speciáltechnikai törésben ezüstér-
met szerzett, ifjúsági leány -65 kg-os súlycsoportban megvédte Európa-
bajnoki címét és az ifjúsági leány csapattal bronzérmes lett. Rádai Imre 
és Rádai Roland a felnőtt férfi csapatban értek el dobogós helyezést, 
speciáltechnikai törés versenyszámban bronzérmet szereztek.

Tóth Balázs az ifjúsági fiú csapattal speciáltechnikai törésben lett bronz-
érmes. Ezt követően a IV. Fehér és Spárta Kupán vettek részt versenyzőik. 
Mindkét versenyen jól zártak, a 16 versenyző 24 érmet hozott haza, ebből 
11 arany, 7 ezüst és 6 bronz.

Majd a 243 versenyzőt számláló III. Kövy 4Fight Kupa következett 
Nádudvaron, ahol ugyan nem mindenki jutott el a dobogóig, de nagyon 
jó teljesítményt nyújtottak. Érmeseik: Marosin Bella semi contactban 
ezüst érmet, Mezei Tamás semi contactban bronz érmet, Mezei Nikolett 
light és kick lightban is arany érmet szerzett.

Május 12-én Hatvanban rendezték meg a XVI. Nemzetek Kupája 
Nemzetközi  Taekwon-do Versenyt. Az eseményen 8 ország több mint 
250 versenyzője vett részt. A Barátság S.E. 8 versenyzővel, 3 edzővel és 1 
bíróval képviselte magát és településünket, 5 arany, 1 ezüst és 2 bronzér-
met szereztek. 

Érmeseik:   Tóth Lajos - küzdelem 2. hely
 Marosin Bella - küzdelem 1. hely
 Berki Viktória - küzdelem 1. hely
 Kurunczi Noémi - küzdelem 1. hely
 Mezei Zsolt - küzdelem 1.hely, formagyakorlat 3. hely
 Mezei Nikolett - küzdelem 1.hely, formagyakorlat 3. hely 

Fotók: Barátság S.E. 

tavaszi éremeső a taekwon-dosoknál


