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Kedves Battonyaiak!
Tisztelettel és szeretettel köszön-

töm Önöket várossá nyilvánításunk 
30. évfordulója alkalmából!

Hagyományainknak megfelelően má-
jus utolsó hetében városnapot tartunk. 
Az idei rendhagyó, mert egybeesik a visz-
szakapott városi rang ünneplésével. 

Emlékezzünk meg néhány meghatáro-
zó esemény említésével a város történel-
méből:

- Battonya első írásos említése 1340-
ből származik (679 éve).

- Településünket a török kiűzése után a 
XVIII. században újratelepítették, ennek 
következtében lett háromnemzetiségű, 
szerb-román-magyar.

- Csanád megyében Makó után máso-
dikként, 1839-ben mezővárosi rangot 
kapott (180 éve).

- Az 1870-es évektől 1950-ig a polgári 
közigazgatás időszakában nagyközség 
volt, a Battonyai járás székhelye. 

Az első világháború után a trianoni 
békedekrétum következtében sorvadás-
ra ítélt, határszéli település lett, a lakók 
tömegesen költöztek el Battonyáról. 
1950-ben a megyerendezés következté-
ben Békés megyéhez került, és csatolták 
a mezőkovácsházi járáshoz.

- 1989-ben megfelelt a várossá válás 
előírásainak, így 1989. március 1-én vá-
rossá avatták (30 éve).

Battonya lakói mindig tisztelték ősei-
ket, hagyományaikat. Szerették hazáju-
kat és így építették fel a mai települést.

A város évszázadokon át rengeteg 
megpróbáltatáson ment keresztül, de az 
itt élő emberek szorgalmasan dolgoztak 
a családjaik megélhetéséért, gyermekeik 
jövőjéért.

Ez tartja életben településünket, és 
hisszük, hogy létezni és fejlődni fog az 
elkövetkező időkben is.

„Minden szeretet bilincs és minden
   örökség teher.
És én mit hagyok rád, milyen kincseket?
Sok súlyos munka hitvány kezdetét, félig
kigondolt gondolatjaim, el nem mondott, 
el nem ért vágyaimmal, a meg nem tett 
kötelességeket,
kétségeimnek vívódó hadát,
életlen éltem álmatlan álmom.
                                             (Babits Mihály)

2014-ben azzal a céllal kezdtem meg 
munkámat, hogy városunk az elérhető 
forrásokból a lehető legtöbbet megsze-
rezze és fejlődjön. Battonya nem rendel-
kezik elegendő saját erőforrással, ezért 
fejlődésünk csak külső segítséggel, pá-
lyázatok útján lehetséges.

Önkormányzatunkkal sokat dolgoz-
tunk azon, hogy minél több projekthez 
kapjunk támogatást. 

- A szennyvíz beruházás a nyár végé-
re elkészül, megkezdődik a próbaüzem, 
ezzel együtt a kényelmetlenségek is 
megszűnnek, melyeket az építkezés oko-
zott. Ezúton köszönöm a türelmüket és 
együttműködésüket.

- Az idősek otthonában elkészült az 
emelet korszerűsítése, kialakításra ke-
rült a csoportszoba.

- Az orvosi rendelő felújítása a végéhez 
közeledik, megújultak a közösségi terek, 
liftet és új fűtési rendszert kap.

- Elindul a nyár folyamán a város belső 
köztereinek felújítása. A játszótér és kon-
díciós park kialakítása, valamint a régi 
híd visszaépítése a játszótéren egy éven 
belül megtörténik.

- Megkezdődött a bölcsőde építése és a 
gyerekház energetikai felújítása.

- Tervezés alatt a városi sportcsarnok 
teljes energetikai felújítása.

- A piac új csarnokot, parkolót és hidat 
kap a közeljövőben.

- Felújításra kerül a Fő utca 52. szám 
alatti lakás, burkolatot kap a Klapka utca 
vége (a Somogyitól).

- További kamerák vigyázzák majd a 
biztonságot.

- Befejeződik a konyha gépészeti felújí-
tása.

- Új talajegyengető eszközöket szerzett 
be a város a földutak karbantartására. 
Felújításra került a Klapka utca végétől a 
csirketelepig található külterületi út.

Nem csak a tárgyi eszközök újításá-
ra nyertünk. A test ápolása, frissítése, 
egészségének védelme is fontos feladat. 
Erre is gondolva pályázott és nyert lehe-
tőséget az önkormányzat. Ezek a progra-
mok folyamatosan valósulnak meg.

Sok még a tennivaló, hittel, összefogás-
sal, egymás munkájának megbecsülésé-
vel előbbre jutunk. Igyekszem úgy dol-
gozni, hogy a jövő szebb legyen.

Tisztelt Lakosok!
„A madárnak szárnya van és szabad-

sága, az embernek szülőföldje és sok kö-
telessége.”

     (Tamási Áron)

Ehhez a kötelességhez kívánok 
minden battonyai embernek sok erőt, 
egészséget, kitartást. Kívánom, hogy 
még sok évtizeden, évszázadon át 
ünnepeljék a városnapját az itt élő, 
utánunk jövő generációk. Higgyünk 
együtt Battonya jövőjében.

Marjai János György polgármester

Legyünk büszkék városunkra, Battonyára!
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Tisztelt Battonyaik!
Immár 30 éve, hogy „városi légkörben” 

emlékezhetünk, élhetünk, tervezhetünk.
Battonya Város Tanácsa Végrehajtó Bi-

zottságának egyik útravalója a település 
várossá nyilvánítása alkalmából, 1989-
ből: „Fejlődésünk záloga továbbra is az itt 
élők és az innen elszármazottak szülőföld-
szeretete, egészséges lokálpatriotizmusa.”

A várossá válást hamarosan követte 
a rendszerváltás, melynek minden va-
júdását megérezte városunk is. A meg-
születő új társadalmi berendezkedés 
nem feltétlen aratott általános tetszést, 
hiszen lettek nyertesek és tagadhatatla-
nul vesztesek is.

Igaz ez a mi jelen időszakunkban is, 
mármint az, hogy „fejlődésünk záloga…” 

Igen, ott képződnek a fejlődés forrásai, 
ahol az adott település szereplői össze-
fognak, számíthatnak egymásra. Hála 
Istennek Battonya város lakosságának 
nagy többsége érezhetően érti és meg-
cselekszi a maga feladatát az immáron 
látható fejlődésünk érdekében.

A város önkormányzata, hivatala, in-
tézményei a törvények szabta lehető-
ségek között törekednek és vívják meg 
mindennapi küzdelmeiket a város ér-
dekérvényesítéséért. Külön öröm lehet 
számunkra a város kulturális pezsgése, 
megemlékezéseink közösségeinek erő-
teljes növekedése, ifjúságunk iskolai 
eredményeinek elismertsége, civil szer-
vezeteink tevékenysége. Az önkormány-
zat például az Új Alapokon Egyesülettel 
ötödik éve dolgozik együtt, hogy felvil-
lantsák a lehetőséget a „város elhagyott 
kertjeinek”. 

A hiányzó kivitelezői kapacitások, va-
lamint a bürokrácia miatt elhúzódó be-
ruházásaink befejezéséhez nemcsak a 
reményünk, hanem az anyagi fedezet is 
biztosított. A gazdaság szereplői – több-
nyire a mezőgazdaság – ugyan a generá-
cióváltás nehézségeivel is küzd, de ügye-
sen használják a technikai fejlődés, vala-
mint a gazdaságfejlesztési támogatások 
biztosította lehetőségeket. 

A jelent értékelve és a szépen alakuló 
jövőbe tekintve azonban megjelennek 
árnyékképek is. Aki nyitott szemmel és 
értő füllel jár, látja és hallja a szerény 
eredményeinket veszélyeztető fejlemé-
nyeket. A következő sorokat nem ijeszt-
getésnek, riogatásnak szánom, hiszen 
többször is nyilvánosan hitet tettem 
képviselői kötelezettségem mellett. Kö-

telességemnek érzem megszólalni, ha 
településünket, a választópolgárokat, 
a lakosságot érdeksérelem vagy veszé-
lyeztetés éri. Nevezzük nevén az általam 
súlyosnak tartott gondokat, melynek ok-
okozati összefüggését az ellenőrizetlen 
migrációban látom, illetve véleményem 
szerint ez okozza, okozhatja. Nem a há-
ború elől menekülő legálisan érkezőkkel 
van gond, hanem a bevándorláspárti ér-
dekcsoportok által szervezett, félreveze-
tett tömeggel illetve a közéjük keveredő 
ártó szándékú emberekkel, akiktől kul-
túránkat, keresztyénségünket, nemze-
tünket, családjainkat féltem. 

Egyáltalán létünket láthatjuk veszély-
ben, és ez a lényeg. Mi még nem éltük 
át konkrétan a közelmúlt szörnyűségeit, 
de tudjuk, láthattuk milyen a migráció 
„áldása”. 

Itt is megjegyzem, azért, mert nem 
értünk egyet az EU vezetőinek mig-
rációpárti politikájával, legjobb tudo-
másom szerint nem vagyunk Európa 
ellenesek, de nekünk Magyarország 
az első. Persze nem mindenki aggódik 
a migránsfejlemények miatt, de azok 

a kétkedők, vagy akár mi is, akik most 
még nyugodtan alszunk, köszönjük meg 
a nyugalmat a miniszterelnök úrnak a 
következetes, migrációellenes politi-
kájáért. Kérjük, akik a migránsellenes 
politikát támogatják, vegyenek részt 
a május 26-ai EU Parlamenti Válasz-
táson és szavazataikkal támogassák a 
migránsellenes tábor jelöltjeit. Szava-
zatainkkal azon európai nemzeteket is 
támogatjuk, melyek fontosnak tartják, 
hogy Európa visszatérjen eredeti esz-
meiségéhez, ami tiszteletben tartotta a 
nemzetállamok szuverenitását és nem 
parancsuralmi rendszereket tételezett 
fel. Kérünk minden felelős magyar ál-
lampolgárt, hogy vegyen részt a válasz-
táson és szavazzon legjobb belátása 
szerint.

Három a magyar igazság és harmad-
szorra hivatkozom erre az idézetre:

„Fejlődésünk záloga továbbra is az itt 
élők és az innen elszármazottak szülőföld-
szeretete, egészséges lokálpatriotizmusa.”

Megtisztelő figyelmüket megköszönve: 

Borsodi János alpolgármester
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A Békés Megyei ÖnkorMányzAt
táJékoztAtóJA

Iustin Cionca, az Arad Megyei Tanács 
elnöke és Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke Békéscsabán, a megyeházán 
ünnepélyes keretek között újította 
meg az Arad és Békés megye közötti 
együttműködési megállapodást.

Az aláírás után az Arad-Békés Me-
gyei Vegyes Bizottság újraszervezé-
séről és a további közös munkáról 
egyeztettek.

A Békés és Arad megyék közötti hiva-
talos kapcsolat az 1980-as évek elejére 
vezethető vissza. Az átalakuló körülmé-
nyekhez és elvárásokhoz igazodva az 
együttműködési megállapodást előbb 
2003. december 9-én, majd 2007. már-
cius 2-án újította meg a két fél. Ugyan a 
megállapodás 2015. március 1-ig volt 
hatályos, az együttműködés azt követő-
en is folyamatos volt. Az eltelt időszak 
változásai, valamint az új, 2014-2020-as 
időszakban megnyíló lehetőségek szük-
ségessé tették a megállapodás határo-

zatlan időre szóló ismételt megkötését. 
A Békés Megyei Önkormányzat az 

Arad Megyei Tanáccsal közösen az 
Interreg V-A Románia Magyarország 
Program keretében sikeres pályázato-
kat nyújtott be. A „Közös problémák, kö-
zös megoldások – Arad és Békés megye 
közigazgatási együttműködésének javí-
tása” című, ROHU204 azonosítószámú 
WorkMix projekt megvalósítása már 
elkezdődött. 

A programban az Arad Megyei Tanács, 
mint vezető partner, valamint a Békés 
Megyei Önkormányzat és az Arad Me-
gyei Könyvtár működik közre. Az Euró-
pai Unió támogatása, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap, valamint Magyar-
ország és Románia kormányának társfi-
nanszírozása segíti a megvalósulást. A 
program összköltségvetése 217.500 €, 
amelyből a Békés Megyei Önkormány-
zat 72.500 € támogatást nyert. A meg-
valósítási időszak 2018. december 1-től 
2020. május 31-ig tart.

A projekt célkitűzése Arad és Békés 

megye közigazgatási együttműkö-
désének javítása, kulturális identitás 
erősítése, továbbá a megyék lakossá-
ga közötti könnyebb ismeretszerzés 
és egymás megértésének elősegítése. 
Az intézményeknél felmerülő hasonló 
problémákra közös megoldások, mód-
szertanok, protokollok kidolgozása, 
közös képzések nyújtása, jogszabályok 
összehangolása, intézményfejlesztés, 
tapasztalatcsere, információnyújtás, a 
nyelvi készségek fejlesztése a kommu-
nikáció elősegítéséért. 

A projektben foglaltak realizálása 
érdekében szükségessé vált az Arad-
Békés Megyei Vegyes Bizottság infrast-
rukturális és intézményi környezetének 
megteremtése, találkozók ütemezése, 
továbbá a bizottság újraszervezése öt 
albizottság (munkacsoport) mentén:

a) Kockázat-megelőzés és Katasztró-
famenedzsment 

b) Turizmus 
c) Egészségügy 
d) Kultúra, Örökség és Határon Átíve
     lő Kapcsolatok 
e) Közlekedés és Infrastruktúra. 
A célkitűzések elérése érdekében 

2019. május 9-10. között a Békés Me-
gyei Önkormányzat tanulmányutat 
szervezett a partnerek részére, mely-
nek két sarokpontja a megyék közötti 
Együttműködési Megállapodás aláírása, 
valamint az Arad-Békés Megyei Vegyes 
Bizottság újraszervezése volt.

A tanulmányúton részt vettek a két 
megyei tanács/önkormányzat képvise-
lői, valamint mindhárom partner munka-
társai. A tanulmányút célja az volt, hogy 
megfelelő platformot biztosítson a részt-
vevők számára, hogy jobban megismer-
jék egymást és együtt szervezzék meg jö-
vőbeli tevékenységüket: közösen megha-
tározták az öt bizottság összetételét, az 
elérendő célokat és a munkamódszert, 
valamint a munkacsoportok napirendjét 
és ütemezését a projekt megvalósítása 
során. A tanulmányút további célja a me-
gyei értékek, látnivalók, gasztronómia, a 
kulturális és természeti értékek bemuta-
tása és népszerűsítése volt.

További információ a http://www.
bekesmegye.hu/interreg-rohu204/ 
aloldalon olvasható.

Jelen sajtóközlemény tartalma nem 
feltétlenül tükrözi az Európai Unió ál-
láspontját.

Megújították az együttműködési megállapodást
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Házasságkötés, gyermekszületés, 
építkezés, autóvásárlás, vállalkozás-
indítás, mind-mind fontos és örömte-
li, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos 
ügyintézéssel is járó események. Janu-
ártól már minden magyarországi tele-
pülésen, így nálunk is elérhető az Ön-
kormányzati Hivatali Portál szolgálta-
tás, amelyen keresztül online, akár a 
saját nappalinkból is kényelmesen és 
gyorsan intézhetők az önkormányzati 
hivatali ügyek a hét minden napján. 
Így életünk kisebb-nagyobb esemé-
nyei és azok adminisztrációs felada-
tai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben ke-
ressük fel a helyi önkormányzatot, a 
hivatali látogatások száma pedig tovább 
nő életünk nagy pillanatainál. Anya-
könyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és 
építményadó bejelentés, szociális támo-
gatási kérelem benyújtása, szálláshely 
nyilvántartásba vétel, iparűzési adó be-

vallás és még sorolhatnánk azon tevé-
kenységeket, melyek általánosan a sze-
mélyes ügyintézések közé tartoznak és 
automatikusan a hosszú sorban állás jut 
róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-
től teljesen megváltozik, mert az Önkor-
mányzati Hivatali Portálon keresztül 
már egyre több ügyet elektronikusan is 
intézhetünk, amikor időnk engedi, akár 
a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes 
ügymenetet biztosít és ahogy a szemé-
lyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, 
úgy a digitális térben is végig vezet 
minket a jól ismert folyamatokon. Első 
lépésben saját magunk beazonosítása 
történik, majd a lakossági és vállalkozá-
si ügyintézés kiválasztása, ezt követően 
pedig a szükséges adatok megadása. 
Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, 
gyorsabban, átláthatóbban és papírmen-
tesen, vagyis környezetkímélőbb módon 
tehetjük, mint korábban. 

Az online elérhető Önkormányzati 
Hivatali Portál nemcsak magánsze-
mélyeknek, hanem a vállalkozások-
nak is megkönnyíti a mindennapjait. 
Az e-ügyintézési felületen keresztül 
az ország bármelyik pontjáról, gyor-
san és kényelmesen intézhetők az ön-
kormányzati ügyek. Az elektronikus 
ügyintézést választók így nemcsak a 
sorban állás miatti bosszankodástól 
kímélik meg magukat, hanem támo-
gatják a papírmentes és környezetkí-
mélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy 
meglévő adminisztrációs feladatainak 
teljesítése mellett nehéz a rohanó hét-
köznapok során még az önkormányzati 
hivatalt is útba ejteni. Szerencsére ma-
napság erre már nincs feltétlenül szük-
ség, hiszen van olyan digitális tér, amely-
re belépve egyre több helyi hivatali ügy 
elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül lakossági, ipari, ke-
reskedelmi, szociális ügyek sora indítha-
tó és egyszerűen nyomon követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, 
személyes megjelenést igénylő ügyin-

tézés helyett az ország bármely pont-
járól, bármikor, kényelmesen, online is 
intézhetők akár a magán és vállalkozói 
helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, 
túlfizetés esetén átvezetés és visszatérí-
tés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve 
termőföld adó jelenthető be, valamint 
helyi/önkormányzati adó- és értékbizo-
nyítvány igénylésre is van mód. A helyi 
iparűzési adó bevallása a portál segítsé-
gével szintén könnyűszerrel megoldha-
tó, függetlenül attól, hogy általános vagy 
ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek kö-
szönhetően jelentősen megrövidül a 
helyi adóbevallásra fordított idő. A la-
kosság mellett a gazdálkodó szerveze-
tek is kényelmesen teljesíthetik helyi 
adóbevallással kapcsolatos kötelezett-
ségüket, és lekérhetik helyi adóegyen-
legüket. Az online rendszerbe való be-
lépést és személyes azonosítást köve-
tően ismét időt takarít meg a rendszer 
a felhasználónak, ugyanis közhiteles 
nyilvántartásokban meglévő szemé-
lyes adatok már automatikusan kitölt-
ve jelennek meg az űrlapokon. 

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető

Önkormányzati Hivatali Portál

Az Önkormányzati Hivatali Portálon 
keresztül bejelentkezett felhasználók 
számos helyi lakossági, ipari, kereske-
delmi, szociális vagy adóügyet indíthat-
nak, az online űrlappal nem rendelkező 
ügyek esetén pedig az e-Papír szolgálta-
tást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belé-
pést követően azonosítja a rendszer és 
az űrlapok általános adatai automatiku-
san kitöltésre kerülnek, rövidítve így a 
ráfordított időt. A felhasználók bármikor 
nyomon követhetik az általuk elektro-
nikusan indított helyi önkormányzati 
ügyeket, így pár kattintás után megis-
merhetik a folyamatok aktuális állapotát 
és megnyithatják a lementett űrlapokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, 
hogy a lakosság mellett a vállalkozások 
is kényelmesen teljesíthetik adóbeval-
lással kapcsolatos ügyeiket és távolról is 
lekérhetik helyi adóegyenlegüket és ak-
tuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a 
https://e-onkormanyzat.gov.hu
weboldalon érhető el, melyet települé-
sünk weboldalán is megtalálnak.

Az online ügyintézési felületen közel 
félszáz különféle ügy indítható, többek 
között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, 
birtokvédelmi, valamint szociális, sőt 
az Önkormányzati Hivatali Portálról is 
közvetlen linken elérhető, az úgyneve-
zett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) 
segítségével szinte bármilyen egyéb ügy 
is benyújtható elektronikus úton. A be-
jelentkezett felhasználók bármikor nyo-
mon követhetik az általuk indított helyi 
önkormányzati ügyeket, így pár kattin-
tás után megtekinthetik, hol tart az adott 
ügy, illetve az előzetesen már kitöltött 
űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az 
https://e-onkormanyzat.gov.hu
weboldalon és településünk webolda-
lán is elérhető. 

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!
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Sokrétű programokban gazdag 
hónapok állnak mögöttünk, összeg-
zésül ezekből válogattunk:

- „A kultúrált ember látni és érezni 
tudja a szépet és a jót.” Battonya város 
Önkormányzatával karöltve e gondolat 
jegyében, a Molnár-C. Pál születésének 
125. évfordulója alkalmából meghir-
detett emlékév és a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából került sor januárban, 
a művész emlékházában a nemrég res-
taurált „Angyali üdvözlet” c. festményé-
nek átadására.

- Február elején víg sokadalommal 
és a Mohácsról érkezett busókkal 
próbáltuk elűzni a telet Battonyán. A 
programon megismerhettük a mohácsi 
sokácok messze földön ismert népszo-
kását és viseletét. Örömünkre szolgál, 
hogy rendezvényünkre Pelyva-Nagy 
Zsuzsanna tanárnő és Szilágyi Emese 
vezetésével a Mikes Kelemen Katolikus 
Gimnázium, Szakgimnázium és Általá-
nos Iskola néptáncos diákjai, valamint 
a Szivárvány Néptánc és Hagyomány-
őrző Egyesület tagjai is elfogadták 
meghívásunkat és segítettek a jó han-
gulat megteremtésében. Pap Péter és 
zenésztársai, Putnoki Péter és ifjabb 
Putnoki Péter, valamint Gazdag Csaba 
húzták a talpalávalót. A program vé-
gén a mohácsiak sokác néptáncra invi-
tálták a megjelenteket, hangszereikkel 
megidézve a régmúlt hagyományait.

- Február végén virtuális irodalmi 
és gasztrotúrát indítottunk hazai és 
külföldi – kulturális és kulináris „cse-

megékből” válogatva, amelyen a külön-
böző nemzetek irodalmi gyöngysze-
meinek bemutatása közben az adott 
ország egy-egy  jellegzetes ételét, ita-
lát kóstolhatták meg vendégeink. Első 
három túránk során városunk nemze-
tiségeinek irodalmában és gasztronó-
miájában kalandoztunk.

Ezt követően pedig az olasz, angol és 
a francia irodalom és konyha kincsei-
ből válogattunk. Programsorozatunk 
célja az olvasás népszerűsítése, az elő-
adásokon szerzett információkkal a 
résztvevők érdeklődésének felkeltése 
az olvasás és a könyvek iránt. 

- Ezzel egyidejűleg Hári Anikó kinezi-
ológus programsorozatában interaktív 
beszélgetésre hívta az érdeklődőket a 
következő témákban: „Segítség! Miért 
nem értem a családom?” – „Érted is vagy 
csak hallod, amit mondok? Amikor a sza-
vak falakba ütköznek …vagy mégsem?” 
– „Hogyan váljunk sikeressé a minden-
napokban?” – „Voltam, vagyok, leszek… 
avagy hogyan lépjek tovább a változó 
életemben?” Tanulságos előadásai nagy 
sikert arattak vendégeink körében.

- Intézményünk új szakkörrel bővült. 
Pelyva-Nagy Zsuzsanna vezetésével 
útjára indult a „Topánka” táncház moz-
galom, amely heti rendszerességgel 
működik a Művelődési Házban.

- Az „Ady szerelmei - Zsókától Csinsz-
káig” c. irodalmi esten a könyvtárban 
Nagy Erika és Tomanek Gábor, a Békés 
Megyei Jókai Színház művészei, vala-
mint Tábor Lajos irodalomtörténész, 
színháztörténet tanár közreműködé-
sével bepillanthattunk Ady Endre nem 
mindennapi életének kevésbé ismert 
részleteibe és szerelmi költészetébe is.

- Március 14-én, az önkormányzat-
tal közös programunkon emlékeztünk 
az 1848/49-es forradalom és szabad-

ságharc hőseire a művelődési házban, 
amelyen dr. Rimayné Roczkó Zsuzsan-
na vezetésével közreműködött intéz-
ményünk gyermekszínjátszó csoport-
ja és a Pécska-Battonya Színjátszó 
csoport.

- Március végén a könyvtárban ven-
dégünk volt Szőke István Atilla vers-
író, aki alkotásaiban a magyar múlt 
tiszteletét, a műveltség, a lélek, a meg-
maradás fontosságát, a nemzettudat 
építését, ősi örökségünk megóvását és 
a magyar nyelv kiapadhatatlan forrá-
sának tisztaságát hirdeti.

- A „Használható hagyományok - népi 
kézműves tudásátadás a Dél-alföldi ré-
gióban” című pályázat résztvevőinek 
munkáiból nyílt kiállításon a könyv-
tárban szebbnél szebb kézimunkákat 
és bőrből készült tárgyakat tekinthet-
tek meg az érdeklődők.

- A Költészet Napja alkalmából játé-
kot hirdettünk az általános iskolák fel-
ső tagozatos diákjai és a középiskolás-
ok számára. Az információkeresés új-
szerű módját használva „szófelhőkbe” 
rejtettük a különböző versek szavait 
összekeverve. Az iskolákban kihelye-
zett plakátokról a mobiltelefonra letöl-
tött QR-kód-olvasó alkalmazás segítsé-
gével kellett kitalálni, hogy melyik vers 
szavait tartalmazza a kép. 

- Április 28-án ünnepeltük városunk 
szülötte, díszpolgára Molnár-C. Pál 
festő – és grafikus művész 125. szüle-
tésnapját. Ez alkalomból közel hetven 
óvodás ismerkedett meg az emlékház 
kiállítási anyagával. Az iskolások ré-
szére vetélkedőt szerveztünk. A vetél-
kedőt követően Bajnai István kanonok 
úr tartott tárlatvezetést, majd megko-
szorúztuk Molnár-C. Pál szobrát.

Közös séta keretében a Szenthárom-
ság plébániatemplomhoz látogattunk, 
ahol elhelyeztük a megemlékezés vi-
rágait a Molnár-C. Pál bronz relief-nél. 
Utána megnéztük a templomban talál-

Kultúrával a városért
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ható, a mester által készített alkotáso-
kat. Sétánk utolsó állomása a Klivényi 
Lajos Katolikus Közösségi Ház volt, 
ahol megtekinthettük a művész grafi-
kai terveit, amelyek alapján Marosvári 
György elkészítette a Szentháromság 
templom szekkóit. 

- A Művelődési Házban megrendezett 
Ifjú Zenebarát hangverseny keretében 
a „Zűrös Banda” közreműködésével a 
népzene szárnyán a Balkántól Magyar-
országig utaztak a diákok.

- A Nemzeti Örökség Intézete or-
szágos programsorozata keretében a 
battonyai Katolikus Plébániával közö-
sen, az „Emlékhelyek Napján” temati-
kus sétára invitáltuk az érdeklődőket a 
Szent Mihály Katolikus Temetőbe, ahol 
a neves battonyai családok síremlékeit 
tekinthették meg.

Az egyesület elnöke, Balázsné Szabó Erzsébet éves beszá-
molóján kívül a fél évtizedes munka emlékeként díszokle-
velet vehettek át a megjelentek, valamint egy rövid videó-
ban visszaidézhették a legemlékezetesebb pillanatokat, azt 
a rengeteg feladatot és sok-sok örömteli pillanatot, amelyet 
az elmúlt öt év adott az egyesület tagjainak.

Igazi szülinaphoz méltóan az ízletes torta sem marad-
hatott el, majd a jelenlévők egy pohár pezsgővel koccin-
tottak a következő öt évre. Az eseményt megtisztelte 
jelenlétével Marjai János polgármester és Borsodi János 
alpolgármester is. 

Úgy gondoljuk, hogy a bizonytalan kezdetekhez képest 
jelentős fejlődésen ment keresztül a civil szervezet, új isme-
retekkel és tapasztalatokkal gazdagodtunk, folyamatosan 
fejlesztjük a munkánkhoz és a kiállításainkhoz szükséges 
eszközöket és fejlődünk mi magunk is. 

Továbbra is szeretettel várjuk a város lakóit szolgáltatásainkkal, valamint 
tartalmas rendezvényekkel mindhárom intézményegységünkben.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár dolgozói 

5 éVEsEK lETTünK!

2018 decemberétől az interneten is követhető munkánk 
a www. fodormanoegyesulet.hu oldalon, amely fél év 
alatt közel nyolcezer látogatást ért el. A weboldal állandó-
an frissülő tartalommal mutatja be Battonya történelmét, 
épített emlékeit, jeles személyeit, eltűnt értékeit, illetve 
az egyesület kiállításait és mindennapi munkáját.

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Fodor Manó Hely-
történeti Egyesület, hiszen szervezetünk március 20-
án ünnepi közgyűlés keretében ünnepelte fennállásá-
nak ötödik évfordulóját.
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Pillanatképek a MIKES-ből
2018-2019

A népviselet napján a Fő utcai óvodában

Határtalanul -pályázattal Erdélyben (7. évf.)

Általános iskolás versmondók a költészet napján

Pályaorientációs napon a Mercedes-gyárban

Rendészetis végzősök (12.c)Gimnáziumi végzősök (12.a)

Bothúzó bajnokságon az általános iskolások

A magyar nyelv napja az általános iskolában

Anyák napi képes köszöntés a Rózsa utcából

Rózsa utcai óvodábanA Fő utcai óvodában
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Több éves álmunk vált valóra, ami-
kor 2018-ban 130 millió forintos 
pályázati támogatásból megkezdőd-
hetett az óvodabővítési projektünk, 
melynek során új csoportszoba került 
kialakításra a hozzá tartozó öltözővel, 
mindkét csoport számára új mosdó-
helyiség, új nevelői szoba, megújult a 
fűtésrendszer, a terasz pedig, amely 
balesetveszélyes volt az építkezés 
előtt, csúszásgátló burkolatot kapott.

Az építkezés ideje alatt egy a Battonya 
Város Önkormányzata által felajánlott 
volt óvodaépületben működhettünk, 
majd március 11-én „hazaköltöztünk”. 
Az óvodát Soltész Miklós Egyházi és 
Nemzetiségi Ügyekért Felelős állam-
titkár adta át. A pályázat részét képez-
ték még új kültéri és beltéri játékok. Az 
épületben egy „Játékvár” került beépí-
tésre, amelyben sokféle játék van, köz-
tük trambulin, két csúszda, labdaten-
ger,  függőhíd, ugrálólabdák, bokszzsák, 
mászóhenger, a kisebbek részére szivacs 
puzzle, óriáslegó, libikóka és még szá-
mos fejlesztő játék. Az ovisok mellett az 
alsós gyerekeink is élvezhetik ezeket a 
játékokat. Információink szerint az or-
szágban mindössze két óvodában örül-
hetnek a gyerekek ilyen játszószobának, 
ezek egyike a mi óvodánk.

Örömünkben sajnos nem osztozhatott 
Juhász Tibor, a Magyarországi Románok 
Országos Önkormányzatának elnöke, aki 
nem sokkal az óvodaátadás előtt váratla-
nul eltávozott közülünk. Az óvoda költöz-
tetésében nagy támogatónk volt a város 
vezetése, a Városellátó Szervezet, amiért 
nagyon hálásak vagyunk, és szeretnénk 
köszönetünket kifejezni mindenkinek, 
aki a segítségünkre volt.

Nagyon büszkék vagyunk Mák Csaba 
6. osztályos tanulónkra, aki olyan ered-
ményt ért el ebben a tanévben, amilyen-
nel eddig még nem büszkélkedhetett is-
kolánk! A Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági 
Akadémia által szervezett Tudásbajnok-
ságon több tantárgyból indult: termé-

szetismeretből, irodalomból és mate-
matikából. Matematikából megnyerte a 
megyei fordulót, és bejutott az országos 
döntőbe, amely június 1-jén Szegeden ke-
rül majd megrendezésre. Csabi idei ered-
ményei közül a legkiemelkedőbb a Zrínyi 
Ilona matematikaversenyen elért ered-
ménye: megyei I. helyezett, így ő képvi-
selhette Békés megyét a Szombathelyen 
megrendezett országos döntőben, ahol 
67 versenyző közül a 33. helyen végzett. 
Mák Csaba kiemelkedő eredményeivel 
nagy dicsőséget hozott iskolája számára, 
valamint nagyban hozzájárult Battonya 
város és Békés megye jó hírnevének erő-
sítéséhez. Ezúton is gratulálunk, és to-
vábbi szép sikereket kívánunk Csabinak! 

Gratulálunk azoknak a tanulóinknak 
is, akik az Országos Általános Iskolai Ta-
nulmányi Verseny országos döntőjében 
eredményesen szerepeltek: román nép-
ismeretből Cazac Itai Lior I. helyen, ro-
mán nyelv és irodalomból Sarca Luminiţa 
Viviana III. helyen végzett.

Büszkék vagyunk azokra a kollégáink-

ra is, akik sikeres minősítéseken estek 
át. Mák Szidónia tanítónő és Olteanu 
– Sturza Adelina óvónő először Peda-
gógus II, majd mesterpedagógus foko-
zatot szereztek, és szaktanácsadói fel-
adatokat látnak el az Oktatási Hivatal 
meggbízásából. 

Sikeres rendezvényünk volt ezen a ta-
vaszon is az Aranyhang országos ének-
verseny, amely az egyik legnépszerűbb 
verseny a magyarországi román iskolák 
tanulói között. Ezúttal is kiderült, hogy so-
kan nemcsak szeretik a zenét, hanem te-
hetségesek is az éneklésben. A különböző 
kategóriákban a következő eredmények-
kel büszkélkedhetünk: Horváth Vivianne 
I. hely, Megyeri Regina II. hely, Mester Ale-
xandra II. hely, Misik Réka I. hely.

A Hagyományőrzők címet viselő óvo-
dások részére megrendezett folklórfesz-
tiválon néptánccal vettek részt óvodása-
ink Pécskán május 10-én. 

Május 17-én immár 3. alkalommal ke-
rül megrendezésre az Új utakon szakmai 
konferenciánk. A rendezvény minden al-
kalommal számos hazai román nemzeti-
ségi pedagógust, valamint romániai és ma-
gyarországi szakembert vonz városunkba 
és természetesen intézményünkbe. 

Iskolai életünk jelentősebb esemé-
nyeit megörökítjük fényképeken vagy 
videófilmeken. Ezeket megtalálják az ér-
deklődők az iskola honlapján és facebook 
– oldalán. Szeretettel ajánlunk figyel-
mükbe egy kisfilmet, amit az iskolánkról 
készítettünk, és nemrég töltöttünk fel a 
honlapra és a facebookra is.

Sutya Miklósné

Eseménydús tavasz a Magdu Lucian Román 
Általános Iskola és Óvodában

Nagy Béláné a Magdu Lucian Ro-
mán Általános Iskola és Óvoda óvo-
dapedagógusa 1981-ben szerzett 
diplomát a Szarvasi Óvónőképző 
Intézetben, és azóta megszakítások 
nélkül óvónőként dolgozott szülő-
városában, Battonyán, ahol Kati óvó 
néninek szólítja mindenki: gyerekek, 
szülők, kollégák.

Gyermekszeretetével, vidám természe-
tével sokszor átsegítette nehézségeken, 
problémákon a kisgyerekeket. Mindig a 
jót kereste és találta meg bennük, amiért 
ők és a szülők is hálásak voltak, ugyanak-
kor tudott szigorú is lenni, amikor arra 
volt szükség. Nagy szeretettel készítette 
fel óvodásait a különböző műsorokra, 
tanított be verseket, dalokat, táncokat, 
rendszeresen szervezett óvodai kirándu-
lásokat. Munkájával a battonyai román 

közösséget szolgálta, azt a közösséget, 
amelyhez ő is tartozik.

A pályán eltöltött közel 40 év után Kati 
óvó néni nyugdíjba vonul. Ebből az al-
kalomból intézményünk kollektívája és 
a gyerekek, szülők nevében jó egészsé-
get, aktív pihenést kívánunk a nyugdíjas 
évekre!

Sutya Miklósné

Kati óvó néni nyugdíjba megy
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Mikor az orgonák illatát hozza a 
szél a diákok a nyári szünetre készül-
nek, a pedagógusok pedig összegzik 
az elmúlt időszakban megvalósított 
terveiket. Így teszünk mi is!

Hasonlóan a korábbiakhoz, a 
2018/2019-es tanévben is rendkívül sok 
iskolai és iskolán kívüli programunk volt. 
Legfontosabb két kulturális eseményünk 
a szeptemberi Szerb Kultúra Napja ren-
dezvényei, illetve a januári Szerb Újévi 
Bál voltak.

Január végén Budapesten a Szent Szá-
va napi ünnepi műsor fő közreműködői 
voltak tanulóink.

Az utóbbi évek gyakorlatához hason-
lóan diákjaink úszásoktatáson vehettek 
részt a tótkomlósi Rózsa Fürdőben, ahol 
a kezdők megtanulhattak úszni, a hala-
dók pedig fejleszthették technikájukat.

Decemberben hagyományosan múze-
umlátogatáson vettek részt a tanulók: 
az Országos Széchenyi Könyvtárban a 
méltán egyedülálló Corvinák középkori 
kódex kiállítását látogatták meg.

Immár megszokott az iskolánkban, 
hogy tanulóink bérlettel rendelkeznek 
a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol az 
idén is két előadást tekinthettek meg.

Novemberben került sor az iskolai 
szerb szavalóversenyre, ahol a tanulóink 
különböző korcsoportokban indultak: 
1. helyezést ért el kategóriájában: 

Marosin Bella Mónika 4. osztályos és 
Sara Kovacevic 7. osztályos tanuló.

2. helyezést ért el: Nyári Orsolya 4. osz-
tályos és Nádasdi Lili 7. osztályos ta-
nuló.

3. helyezést ért el: Putnoki Ádám, Bali 
Veronika 2. osztályos és Simon Predrág 
Domán 5. osztályos tanuló. 
Legeredményesebb szavalóink az or-

szágos szerb általános iskolai szavalóver-
senyen is képviselték intézményünket 
novemberben. Közülük Sara Kovacevic 
1. helyezést ért el, Simon Predrág Domán 

pedig különdíjban részesült.
Áprilisban pedig magyar szavalóver-

seny volt. 
1. helyezést ért el kategóriájában: Putnoki 

Ádám 2. osztályos, Gruncsity Hédi 3. 
osztályos, Jakab Ágnes 4. osztályos, 
Besenyei Zsófia 6. osztályos, Simon 
Predrág Domán 5. osztályos, Nádasdi 
Lili 7. osztályos, Simon Chris Milován 
8. osztályos tanuló.

2. helyezést ért el: Körömi Luca 2. osztá-
lyos, Marosin Bella Mónika 4. osztályos, 
Józsa Dalma Enéh 3. osztályos, Vincze 
Goldina 5. osztályos, Ecsédi Zsolt Márk 
6. osztályos, Szabó Pál, Körömi Csenge 
Enikő 8. osztályos tanuló.

3. helyezést ért el: Roczkó Zora Emília, 
Tóth Valentina 1. osztályos, Kőrösi 
Anna 3. osztályos, Roczkó Dusán And-
rás 6. osztályos és Trabalka Tímea 8. 
osztályos tanuló.

Különdíjban részesült: Zsóri Zétény 4. 
osztályos, Pinke Zsolt, Debera Szabolcs 
5. osztályos és Süli Patrik 7. osztályos 
tanuló.
Örömteli, hogy mindkét szavalóver-

senyen tanulóink szívesen vettek részt, 
diákjaink közel 2 harmad része.

Szintén áprilisban Országos Általá-
nos Iskolai Tanulmányi Versenyen szerb 
nyelvből Sara Kovacevic 7. osztályos ta-
nuló 1. helyezést ért el, szerb népisme-
retből Nádasdi Lili 7. osztályos tanuló 2. 
helyezést ért el.

A Simonyi Zsigmond Országos Helyes-
írási Verseny megyei döntőjébe jutottak 
és eredményesen szerepeltek Besenyei 
Zsófia és Roczkó Dusán András 6. osztá-
lyos tanulók.

Sikeres pályázataink eredménykép-
pen 15 felsős tanuló 3 napos tanulmányi 
kiránduláson vehetett részt a szerbiai 
Fruska Gora (Tarcal) hegységben, ahol 
kolostorokat tekintettek meg, új szerbiai 
tánckoreográfiák betanítására került sor, 
hagyományos szerb népi mesterségek 
megismerésére és ikonfestés megtanulá-
sára nyílt lehetőség. Békéscsabáról érke-
zett oktatók irányításával megismerked-
hettek a hímzés, a fafaragás, a nemeze-
lés technikájával; valamint egész napos 
autóbuszos kirándulás keretében alsós 
tanulóink szerb nyelvű színházi előadást 
tekintettek meg és a palicsi állatkertben 
tehettek látogatást. 

Az udvari játékaink környezete is meg-
szépült, a Battonyai Szerb Iskoláért és 
Óvodáért Alapítvány és a Szerb Helyi Ön-
kormányzat jóvoltából 2 új udvari játék 
elhelyezésére került sor, valamint ütés-
csillapító burkolatot kapott a lengőhinta 
és az egyik csúszda.

Bár a tanévnek néhány héten belül 
vége van, a nebulók nem szakadnak el az 
intézménytől, hiszen nyári táborok szé-
les skálájából választhatnak. Lesz szín-
játszó tábor és néptánctábor Battonyán, 
nyelvi tábor a Balaton partján és kézmű-
ves tábor Lóréven.

Reméljük, mindenki megtalálja a hozzá 
közel álló elfoglaltságot a többieknek pe-
dig jó pihenést és feltöltődést kívánunk a 
nyári szünetre!

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb
Általános Iskola és Óvoda
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A Gyerekház 9. születésnapjának 
előkészületeivel kezdődött az idei 
esztendő. Erre a jeles napra meghív-
tuk városunk elöljáróit, intézményve-
zetőit, partnereinket és természete-
sen hozzánk járó családjainkat.

Megtisztelt minket jelenlétével néhány 
képviselő testületi tag, az óvodák, isko-
lák vezetői, a Gondozási Központ mun-
katársai, Család és Gyermekjóléti Köz-
pont munkatársa, valamint Korobán Éva, 
intézményünk vezetője. Hagyományaink 
szerint, az előző évben történt esemé-
nyeket összefoglaló vetítéssel kezdtük 
a szülinapi programot. Az ünneplést az 
általunk készített tortával és énekszóval 
folytattuk, majd saját készítésű meglepe-
tés ajándékkal köszöntük meg a jelenlé-
vők részvételét.

Rendszeres programjaink – ringató, 
mesélés, vetítés, bábozás, kreatívkodás, 
mozgásfejlesztés – mellett, nagy hang-
súlyt fordítunk a hagyományőrző ünne-
pek megszervezésére is.

 Ilyen volt februárban a farsangi ün-
nepségünk. Már a farsangot megelőző 
hetekben készültek a szemüvegek, a 
farsangi kalapok, maszkok és farsan-
gi díszbe öltöztettük a Gyerekházat is. 
Farsangi mulatságunkra meghívtuk a 
Gondozási Központ idős lakóit is, akik 
minden évben örömmel vesznek részt 
ezen a programunkon. Természetesen 
a farsangi fánksütés sem maradhatott 
el ezen a napon, emellett vidám ének-
szóval, tánccal búcsúztattuk a telet, kö-
szöntöttük a tavaszt. 

Gyerekházunkban a farsangi télbú-
csúztatót követően is számtalan érdekes 
programmal vártuk a családokat.

Rendszeres havi programjaink (élet-
vezetési tanácsadás, átmozgató torna 
anyukáknak, főzőtanfolyam-recept-
klub, szülinapok megünneplése) mel-
lett számtalan program színesítette a 

mindennapokat. 
Házilag készített bon-bon virággal 

és nőnapi muffin-nal kedveskedtünk 
Nőnap alkalmából az anyukáknak és 
a kislányoknak. Természetesen a Gon-
dozási Központ idős nagymamáiról 
és dolgozóiról sem feledkeztünk meg, 
kézlenyomatos nőnapi üdvözlőlappal 
és ünnepi verssel köszöntöttük őket, 
melyet a Gyerekház kislakói készítet-
tek és adtak át nekik.

Idén is elvittük a gyerekek által fes-
tett zászlóinkat Petőfi Sándor szobrához 
Március 15-e alkalmából. A gyerekek 
lelkesen festegettek, készültek.

A helyi bölcsőde építése idejére, ide-
iglenesen átköltöztettük a Gyerekházat 
a Puskin utca 101. szám alá, a régi óvo-
da épületébe. Néhány nap alatt sikerült 
otthonossá varázsolni az új helyünket, 
így 3 nap múlva folytathattuk megszo-
kott tevékenységeinket. Reméljük szep-
tembertől újra a „kistündérek palotá-
jában”, a parkban láthatjuk vendégül 
családjainkat.

A húsvéti előkészületek tojásfújással, 
teremdíszítéssel, húsvéti kerámia képke-
ret és „barikaspó” készítéssel már hetek-
kel az ünnep előtt megkezdődtek. 

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”. 

Az óvodai beiratkozások előtt min-
den óvodába (magyar, szerb, román) 
ellátogattunk, hogy a családok tájéko-
zódhassanak az óvodák profiljáról, fel-
szereltségéről, ellátottságáról, hangula-
táról. Kellemes hangulatú délelőttöket 
töltöttünk mind a négy óvodában. Az óvó 
nénik minden, szülőket érdeklő kérdés-
ről tájékoztatták a jelenlévő családokat, 
érdekes tevékenységekkel és finomsá-
gokkal leptek meg minket.

Április végén ismét elindítottuk 6 al-
kalomból álló „Babamasszázs tanfolya-
munkat”, ahol szakképzett babamasszőr 
segítségével sajátíthatják el anyukáink a 
masszírozás technikáit. Meghitt, fűtött 
helyiségben, kellemes zenei aláfestés 
mellett gyakorolhatják a mamák a helyes 
mozdulatokat.

Május első péntekjén (vasárnapján) 
tartottuk Anyák napi ünnepségünket. 
Az általunk készített meglepetés aján-
déknak, a „szeretetszivecskéknek” min-
den anyuka nagyon örült, és megha-
tottan hallgatták köszöntő verseinket.  
Még ezen a napon közösen átsétáltunk 
a Gondozási Központ nagymamáihoz, 
ahol már vártak minket az iskolások 
egy kedves köszöntő műsorral.  A ver-
ses-dalos köszöntések után megajándé-
koztuk az időseket az anyukákkal közö-
sen készített ajándék szívecskékkel és 
köszöntőversekkel.

Ezután is várunk szeretettel minden 
kisgyermekes családot, immár a Gyerek-
ház új, ideiglenes helyén (Puskin u. 101., 
a régi óvoda épülete)!

Intézményvezetőnk: Korobán Éva
és a Gyerekház munkatársai:

Robotka Jánosné Ildikó, Bede-Tóth 
Donatella, Varga Szilvia Felícia

Elérhetőségeink:
Címünk: 5830 Battonya, Puskin utca 101.

Tel.: 06 70/316-90-02
Facebook oldalunk:

Biztos Kezdet Gyerekház Battonya

Tavasz a Biztos Kezdet Gyerekházban
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A battonyai Számíthatsz Ránk ! 
Egyesület ismét sikeresen pályázott 
a Tanoda – gyermekek esélynövelő 
programjára.

Így már 6. éve működik folyamatosan 
a Tanoda, amely nem pótolja az iskolát, 
csak a háttérből segíti azt, hogy az ide 
járó gyerekek tanulmányi eredménye ja-
vuljon. Ennek érdekében két szálon folyik 
a fejlesztés: tanulássegítéssel, valamint 
tartalmas szabadidős programokkal.

A Tanoda feladatait a következő tí-
pusokba sorolhatjuk:
• a tudatos életpálya- építés támogatása
• szociális és érzelmi nevelés
• mentálhigiénés fejlesztés
• egészséges életmódra nevelés 
• családi életre nevelés 
• iskolai életút
• pályaorientáció
• iskolaválasztás segítése 
• tájékoztatás hátrányos helyzetű tanu-

lók számára kialakított támogatási 
• rendszerekről, pályázatokról, lehetősé-

gekről
• tehetséggondozás

A tanulók számára lehetőséget bizto-
sítunk a közös tanulásra és a szabadidő 
hasznos eltöltésére.

Tanodán kívüli programjaink:
Cél a gyerekek természetszeretetének 

ösztönzése, környezeti tudatosságra ne-
velés, a szabadidő hasznos eltöltése, a 
viselkedéskultúra fejlesztése, az identi-
tástudat erősítése.
• Ópusztaszer
• Kisszállás
• Tompa puszta
• Molnár-C. Pál Emlékház – múzeumi 

foglalkozás, Múzeumok Éjszakája - 
kultúrával ismerkedés, identitástudat

• Helyi tájház látogatása - a hagyomá-
nyok ápolása

• Fodor Manó helytörténeti kiállítás - a 
gyerekek identitástudatának fejlesztése 

• Kerékpártúra Mezőhegyesre, a Ménes-
birtok, a Kocsi Múzeum megtekintése, 
a mozgás preferálása, az állatok em-
berközelbe hozása, régi dolgokkal való 
megismertetés

• 5 napos tábor Pécs
• Strandolás a helyi strandon, úszás, a 

szabadidő eltöltése, a mozgás preferá-
lása 10 alkalommal

• könyvtári hét 5 nap július 30 fő bevo-
násával, az olvasás megszerettetése, 
szövegértés fejlesztése

nyitott programok:
Cél a helyi közösség megismertetése a 

Tanodával. Meghívást kapnak a tanodás 
gyerekek családjai, az együttműködő 
partnerek, a városi vezetői, a civil szer-

NAPFÉNY TANODA

Húsvéti vetélkedő, melyet Marjai János polgármester úr is megtisztelt jelenlétével

vezetek és az iskolák.
• Húsvét
• Mikulás 
• Augusztus 20. ünneplése 
• Városnap
• Nemzetiségi programok
• Október 23. 

Családi közösségi programok:
• Anyák napja megünneplése
• Gyereknap
• Családi nap – főzés 
• Karácsony

nyári napközis tábor:
30 fő részvételével tervezzük a nyári 

szünidőre. Hétfőtől- péntekig 10-18 órá-
ig. Hasznos programokat szervezünk: 
többek közt kirándulásokat, vetélkedő-
ket, strandolást, a múzeum, a könyvtár 
és a tájház meglátogatását. A NAPFÉNY 
TANODA életéről bővebb információt és 
képeket nyújt a Facebook oldalán.

Korobán Éva, elnök 

Május 9-11 között rendezték meg 
Hódmezővásárhelyen a XXVI. Alföldi 
Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 
rendezvényét.

A hazai állattenyésztés ünnepén im-
már negyedszázada a minőség és a szak-
mai kiválóság megjelenítésére töreksze-
nek. A kiállítás az idén az eddigieknél is 
nagyobb rangot kapott, mivel az Agrár-
minisztérium az Országos Mezőgazda-
sági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár 
(OMÉK) társrendezvényévé nyilvánítot-
ta. A battonyai Fábián család közel 30 éve 
foglalkozik nóniusz fajta tenyésztésével. 
Kiváló adottságú lovaikkal kiállításokon 
és fogathajtó versenyeken is sikeresen 

szerepelnek. Ez alkalommal is több díjat 
nyertek, a tenyészetből kiállított öt kan-
cából négy díjazott lett. Egy különdíjas, 
két ezüstérmes, a Nonius XII-156 Bal-
lada nevű 2015. évi törzskanca (anyja: 
Nonius-118 Sláger, apja:4589 Nonius 
XLIX-19 (XII.tm) Kalifa, anyai nagyapa: 
4763 Nonius IV-38 Lurkó) pedig a XXVI. 
Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda 
Napok fajta győztese és nagydíjas kan-
cája lett. A kanca anyját, apját és anyai 
nagyapját szintén a Fábián család te-
nyésztette. Gratulálunk a díjazáshoz, 
több évtizedes, elhivatottsággal végzett 
munkájuk eredményéhez!

Fotók: Somogyvári Anett

Az elhivatott munka elismerése: fajta győztes és nagydíjas 
a Fábián család nóniusza
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Mozgalmasan és jól indult az idei 
év a Barátság sportegyesület szá-
mára, megmérettetéseiken rendre 
szépen szerepeltek. 

Február elején a horvátországi és a 
szlovéniai nemzetközi kick-box verse-
nyen Mezei Nikolett két-két aranyér-
met is szerzett. 

A rendezők mindent megtettek an-
nak érdekében, hogy a Battonyán feb-
ruár végén megrendezett Barátság 
Kupa az idén is jól sikerüljön. 24 klub 
173 képviselője taekwon-do és kick-
boksz mérkőzéseken küzdött meg 
egymással. Itt adták át Mezei Nikolett 
számára a 2018. év Kiváló Harcművé-
sze díjat is.

Márciusban Monorról, az ITF 
Taekwon-do Magyar Bajnokságról az 
egyesület 14 versenyzője 20 éremmel 
tért haza.

ÉRMESEIK:

MAROSIN BELLA - küzdelem 3. hely, 
formagyakorlat 3. hely,

BERKI VIKTÓRIA - küzdelem 3. hely,
KURUNCZI NOÉMI-küzdelem 1. hely, 

formagyakorlat 3. hely,
LÉNÁRDT ABIGÉL - küzdelem 2. hely, 
LÉNÁRDT OLIVÉR - küzdelem 3. hely,
JÓZSA DALMA - küzdelem 3. hely,
MEZEI TAMÁS - küzdelem 1. hely,
SZABÓ MARTIN - küzdelem 3. hely,
TÓTH LAJOS - küzdelem 3. hely,
SZTÁN ATTILA - küzdelem 3. hely,

MEZEI NIKOLETT - küzdelem 1. hely, 
spec. törés 1. hely, csapat spec.törés 
1. hely, csapat küzdelem 1. hely, for-
magyakorlat 2. hely,

KURUNCZI GÁBOR - küzdelem 1. hely, 
RÁDAI ROLAND - csapat erőtörés
   2. hely,
RÁDAI IMRE - csapat erőtörés 2. hely.

Április elején, a Budapesten megren-
dezett 8th TopTen Spirit Open Taekwon-
do Bajnokságon 7 arany, 1 ezüst és 5 
bronzérmet szerzett a csapat.

ÉRMESEIK:

MAROSIN BELLA - küzdelem 1. hely, 
formagyakorlat 3. hely,

LÉNÁRDT ABIGÉL - küzdelem 2. hely,
LÉNÁRDT OLIVÉR - küzdelem 3. hely,
MEZEI TAMÁS - küzdelem 1. hely, for-

magyakorlat 1. hely, erőtörés 3. hely,
KURUNCZI NOÉMI - küzdelem 3. hely,
JÓZSA DALMA  - küzdelem 1. hely,
BERKI VIKTÓRIA - küzdelem 1. hely,
MEZEI NIKOLETT - küzdelem 1. hely, 

spectörés 1. hely, formagyakorlat
    3. hely.

A hónap közepén Mezei Nikolett light 
és kicklight kategóriában is megnyerte 
az egyik legrangosabb Kick-Box Világ-
kupa állomását, az Austrian Classic-ot.

Ezt követően négy sportolójuk, Me-
zei Nikolett, Tóth Balázs, Kurunczi Gá-
bor, Rádai Imre sikeresen bekerültek a 
Magyar Válogatottba és részt vettek a 
németországi ITF Taekwon-do világ-

bajnokságon Inzellben, ahol 64 ország 
1231 versenyzője mérte össze tudá-
sát.

Jó szereplésével a magyar válogatott 
a 14. helyen végzett. 

Tóth Balázs az ifjúsági fiú 
speciáltechnikai és erőtörés csapat 
oszlopos tagjaként az idei világbaj-
nokságon mindkét versenyszámban 
bronzérmet hozhatott haza.

Rádai Imre a felnőtt férfi csapatban 
erőtörésben volt érdekelt. Az embert 
próbáló feladat mindenkitől maximum 
teljesítményt kívánt. Sajnos, az idei év-
ben ebben a versenyszámban nem si-
került helyezést elérni a felnőtteknek, 
de nincs idejük szomorkodni, hiszen 
közeleg az Európa bajnokság, ahol is-
mét bizonyíthatnak.

Kurunczi Gábor a felnőtt férfi -70kg-
os súlycsoportban első alkalommal 
került a válogatottba és az elért sikerei 
alapján biztosan nem utoljára.
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Súlycsoportjában 60-an voltak ösz-
szesen. Gábor szépen helytállva, első 
világbajnokságán két meccset nyert, 
így a 9. helyen végzett.

Mezei Nikolett súlycsoportjában egy 
lengyel, majd egy ír versenyzőt legyőz-
ve került a legjobb négybe, az elődön-
tőben pedig orosz ellenfele fölött is di-
adalmaskodott. A döntőben ponthátrá-
nyos helyzetből sikerült megfordítania 
az állást a mérkőzés utolsó másodper-
ceiben, így sikeresen megvédte világ-
bajnoki címét. 

Elért eredményeikhez valamennyiük-
nek gratulálunk. Városunk méltán 
büszke az egyesület tevékenységére, 
amellyel öregbítik a település hírnevét 
is. Munkásságukat az önkormányzat is 
elismeri és példaértékűen támogatja. 

További megmérettetéseikhez sok 
sikert kívánunk. 



16 2019. május16

A bothúzók számára a tavasz egyik 
kiemelkedő sporteseménye volt az 
Egyesült Államokban megrendezett 
Arnold Classic, az erősport egyik 
legnagyobb rendezvénye, amelyen 
idén is érintettek voltunk, hiszen 
Magyarországról ismét indult egy 
kisebb csapat, köztük Battonyáról 
VARGA FANNI REBEKA és DELI TA-
MÁS, akik egy nagyon jól sikerült 
felkészülés után utaztak el a ver-
senyre, amely Columbusban zajlott.

Mindketten nehéz ellenfeleket kap-
tak. Fanninak sajnos nem sikerült meg-
védenie a tavalyi bajnoki címét, de idén 
is dobogóra állhatott, bronzérmes lett.

Tamásnak a döntőben sikerült 
revansot venni tavalyi, kanadai legyő-
zőjén és Arnold Classic győztes lett, de-
rekára került a középsúlyú bajnoki öv. 

Idén is rengeteg verseny vár a bothú-
zó csapatra, szlovák bajnokság, három 
Világkupa sorozat, Azerbajdzsánban, 
Üzbegisztánban és Lengyelországban, 

BOTHúZÁS
valamint hazai versenyek és természe-
tesen a hagyományos Battonyai Bothú-
zó Kupa a Városnapon.

Gratulálunk az elért eredményhez és 
további hasonló sikereket kívánunk.


