
2005. május Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám

45 éves a Könyvtár Fotó: B.M

Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket!

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének soron következő ülését összehívom, az ülésre a Képvise-
lő-testület nevében Tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme

Az ülés ideje: 2005. június 06-án (hétfőn)

Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határide-
jű határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről.

Napirendi témajavaslatok:
1. A Szociális és Népjóléti Bizottság beszámolója az átruházott

hatáskörben végzett munkáról. Előadó: Bobvos János a bi-
zottság elnöke

2. A Gondozási Központ beszámolója.  Előadó: Virág Sándor-
né intézményvezető

3. A község 2004. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti hely-
zetéről beszámoló. Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző

4. A község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszá-
moló. Előadó: Oltyán Sándor rendőrkapitány

5. Bűnmegelőzési Egyesület beszámolója. Előadó: Nagy Gábor
egyesületi elnök

6. Bejelentések.

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az
ülésen megjelenni szíveskedjen.
A testületi ülés írásos előterjesztése a Könyvtárban megtekinthe-
tő.

Békésszentandrás, 2005. május 19.

Sinka József
polgármester

Babits Mihály
Ritmus a könyvrôl

– részlet –

Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma
nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Em-
ber:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az em-
ber –
így él: emberben könyv, s a Könyvben az
Ember.
…
És azt se mondjátok, hogy elég a könyv
már,
hogy sok is az írás, s elborít e könyv-ár,
s alacsony lármával tellik ma a könyv-
tár,
ami  volt  szent  kincsek  csarnoka,  és
mentsvár!
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Teljeskörű temetkezési szolgáltató
éjjel-nappali ügyelettel.

Telefon: 218-224 * 30/9584-877
Cég alapítva: 1971.

Tulajdonos:
Ábel Zoltán, Békésszentandrás, Fő út 64.

Síremlék minden anyagból (márvány, grá-
nit, műkő), régi síremlékek tisztítása.

ÖNKORMÁNYZATI  HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Sinka József

Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság
Tagjai: Benedek Erika, Bődi Mária, Fabó István, Horváth Sándorné, Molnár

Imre Zoltán, Sinka Csaba
Felelős szerkesztő: Benedek Erika

E-mail: bszta-konyvtar@freemail.hu
Készült: SZARVASPRESS Bt. Telefon/fax: (66) 313-144/19

NYTSZ: 372/2/1995

Pénzre van szüksége?
Személyi kölcsönök 7,95%-tól

pl.: 500.000 Ft … 11.238 Ft/hó
Jelzálog hitelek 4,45%
pl.: 1.000.000 Ft … 9.573 Ft/hó
Lakáshitelek 0,99%-tól
pl.: 1.000.000 Ft … 5.023 Ft/hó

INGYENES ÜGYINTÉZÉS!
Korábban felvett magas kamatozású hiteleit kiválthatja!

Gschwindt Mihályné
Tel.: 20/410-5363

Raktárunkban – Széchenyi u. 12. sz. – megtalálható
minden kellék széles választékban.

Éjjel-nappali ügyelet!
Megrendelőink részére díjtalanul vállaljuk

az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézést.

CSIPAI  LÁSZLÓ
Békésszentandrás, Fő út 53.

Tel.: 218-230, mobil: 06-30/9749-031
BEHAN  PÁL

Petőfi u. 9. * Mobil: 06-20/334-6670

Szenzációs akciós árak!
Régi ár Akciós ár
39.900,- birkagyapjú garnitúra 33.300,-
54.900,- csíkos bárány garnitúra 44.900,-
57.000,- vákuum matrac 49.000,-
49.900,- Press Compact vákuum matrac 39.900,-
14.900,- mágneses lepedő 12.900,-
79.900,- natúr fenyő ágykeret (180x200) 58.900,-
59.900,- natúr fenyő ágykeret (90x200) 38.900,-

3-at fizet, 4-et vihet akció!
4 db natúr bárány garnitúra 199.600,- helyett 149.700
                                                    1 db garnitúra 37.425,-

Nyári takaró akció!
23.400,- 160x200 cm 20.000,-
19.000,- 130x200 cm 15.000,-
  8.900,- gyermek (100x140 cm) 6.900,-

Tessék sietni! Akció a készletig tart!

Békéscsaba, Petőfi u. 2. Tel.: 66/442-967
TESCO üzletsor Tel.: 66/453-943

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
,,Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.”

Köszönetet mondok mindazoknak a rokonoknak, jó szom-
szédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik férjem

NEMCSÉNYI GYÖRGY
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Felesége, gyermekei, menyei, unokái
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Aranylakodalmi köszöntő

Drága szüleink
Hrncsjár András és neje Gróf Mária

immár
50 éve esküdtek

örök hűséget egymásnak.

Ebből az alkalomból a költő szép szavaival
köszöntjük őket és kívánunk sok boldogságot,

jó erőt, egészséget.

Pósa Lajos: A szülőkért

Mennyei jó Atyám, őrző pásztorom!
Kelő nap fényénél hozzád fohászkodom.

Ne hagyj el engemet, édes jó Istenem!
Ott, ha te vagy kicsoda ellenem?

Függeszd a szemedet Apára, Anyára,
Hints áldást fejükre, a lábuk nyomára!

Ezt kívánjuk:
lánya Mária és társa János, unokája Mónika és férje Gyuri
és dédunokája: Renike;
fia András és neje Mária, unokáik: Andris és menyasszo-
nya Krisztike, és Icuka

Majd egy század élet,
Nagy család, ki szeret téged.
Köszönjük, hogy vagy nekünk
Erőben és egészségben,
Maradj soká’ még velünk.
                         (Elek Mónika)

Sok szeretettel köszönt Téged,

özv. TOMONYICZKA JÁNOS-
NÉ

GYÖMREI ILONÁT
90. születésnapod alkalmából!

Keresztlányaid:
Veronika és családja

Mária és családja
Katalin és családja 

Köszönöm, hogy segítettél!
Albel Viktor

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk

a lakosságot, a régi diákokat
L á s z l ó  B é l a  é s  G y ö r g y j a k a b  E n d r e  t a n í t ó

u r a k
emléktábla-avató ünnepségére

és a 35 éve megalakult
Öregek Napközi Otthona
jubileumi ünnepségére.

Idôpont: 2005. június 4-én (szombat) délután 3
óra.

Helyszín: Öregek Napközi Otthona, Kálvin u. 10.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

A volt diákok és Virág Sándorné intézményvezetô

Közlemény
A 2005. május 14-re hirdetett Baráti Kör közgyűlés, a csekély
érdeklődés miatt elmaradt. A novemberi éves közgyűlés ki-
egészítéseként megtartott tájékoztatóról,  a  következő szám-
ban adunk híradást.
Üdvözlettel:

Szécsi Mátyás
elnök
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Református Hírek
Anyák napja után, - de jobb későn mint soha- e májusi számban
nagy szeretettel köszöntjük az édesanyákat két idézettel, életükre
Isten gazdag áldását kívánjuk: „Az az édesanya a legtöbbet tette,
Ki gyermekét Jézushoz vezette.” (hittanos diáktól kapott rím)

„Ezt  mondja  az  Úr:…Megfeledkezik-e  csecsemőjéről  az  anya,
nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének
is,  én  nem  feledkezem meg  rólad!”  (Ézsaiás  próféta  könyve
49:15)

Pap a kocsmában
Többször jártam már békésszentandrási italkimérő helyiségekben
gázpalack vásárlás, lelkipásztori látogatásaim és papi „járőr” út-
jaim alkalmával, de az alkoholistákat igazán múlt hónapban sze-
rettem meg Dömösön. A Református Iszákosmentő Misszió és
Magyar Kék Kereszt szanatóriumában segédlelkészként  vettem
részt tanulmányi szabadságom alatt egy gyógyító konferencián. 
A főelőadó falán ez a bibliai idézet állt: „Ha tehát a Fiú megsza-
badít  titeket,  valóban  szabadok  lesztek”  (János  evangéliuma
8:36)  Csodálatos  volt  megtapasztalni,  hogy azok  az  emberek,
akik úgy jöttek be, hogy korábban képtelenek voltak néhány órát
is kibírni alkohol nélkül, Jézus közelségében a misszió otthoná-
ban az első naptól az utolsóig nemcsak kibírták, nélküle, de nem
is kívánták. A záró istentisztelet alkalmával a vezető lelkész fel-
tette a kérdést: „Aki úgy érzi, hogy ezentúl Jézus Krisztus tanít-
ványaként és szabadult alkoholistaként akar hazatérni, álljon fel.”
Mind a kb. 60 ember egy szívvel és lélekkel pecsételte meg szent
elhatározását és felállt. Így énekeltük: „Jézus Krisztus megszaba-
dított, áldom az Isten Bárányát!”
Dömösön gondolkodtam el azon, hogy tulajdonképpen nincs sok
különbség alkoholista és nem alkoholista között. Az életben min-
denkinek vannak feszültségei, nagyon nehezen feldolgozható fáj-
dalmai, bűn okozta nagy nehézségei. Van olyan ember, aki eze-
ket a problémákat alkohollal, van aki mással próbálja csillapítani.
Vannak alkoholisták és vannak munkaholisták. Vannak iszáko-
sok és vannak eszékesek. Vannak akik az italtól függnek, vannak
akik egy másik embertől. És sorolhatnánk tovább. Akik nem al-
koholisták, ne tekintsenek tehát nagy megvetéssel embertársaink-
ra, mert lehet, hogy mi se vagyunk sokkal különbek, csak mások.
A megoldás minden problémával és bűnnel küszködő ember szá-
mára ugyanaz: Jézus Krisztus a Szabadító! „Aki az Úr nevét hív-
ja segítségül, az megtartatik.” Hívjuk tehát segítségül az Ő nevét,
és rossz irányba vivő cimborák helyett keressük azok társaságát,
akik szintén a Megváltó kezét akarják fogni.
Másik különös élményem az volt, amikor szinte naponta látogat-
tak  meg  bennünket  szabadult  alkoholisták,  akik  beszámoltak
megtérésükről és  életükről.  Nagy lelkesítő  erő  és sok tanulság
rejlett  ezekben a bizonyságtételekben.  Különös volt számomra,
hogy többen elmondták, már régóta alkoholisták voltak, minden-
ki annak tartotta őket,  de ők maguk ezt nem voltak hajlandók
évekig elismerni. Normálisnak tartották, hogy isznak. Nagy mély-
ség és a családtagok nagy szerető nyomása kellett ahhoz, hogy el-
ismerjék betegségüket, bűnüket és eljussanak Dömösre. Lelkész-
ként én ezt úgy tapasztalom, hogy a legtöbb ember magát nem Jé-
zushoz méri, és ezért nem tartja magát bűnösnek, nem érzi szük-
ségét hogy Isten kegyelmét kérje. Isten Szent Fiához képest min-
den ember  bűnös,  de  ezt  képtelen  a  legtöbb  ember elismerni.
Vannak,  akik  a  körülöttük  élők  szerint  egyértelműen számos
rossz tulajdonságban élnek, de ezt az illető képtelen beismerni.
Bűneink nem felismerése terén sokkal jobban hasonlítunk az al-
koholistákhoz, mint gondolnánk, csak legfeljebb  rajtuk  jobban
látszik az, hogy bűnbánatra és megtérésre van szükségük.
Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. Kérd Te is e mosta-
ni  Pünkösd  havában  Isten  Szentlelkének  kiáradását  szívedbe,

hogy felismerjed Krisztus tükrében bűneidet, azokat bánd meg,
hagyd el és fogadd el Isten mindent megbocsátó kegyelmét!
Dömösről hazafelé a buszmegállóban elszorult a szívem, amint
végignéztem immár a civil életbe haza tartó szabadult alkoholista
barátaimon.  Rajtuk senki nem látja,  hogy ők  most  úgy térnek
vissza  az  élet  sűrűjébe,  mint  egy lelki  újszülött.  Egyikük azt
mondta: „Holnap el fogok menni a templomba, de már előre fé-
lek, hogy fognak rám nézni.” Se a családban, se az utcán, se mun-
kahelyen, se templomban se sehol ne tegyük tönkre tekintetünk-
kel, rossz feltételezéseinkkel a másik embert, hanem inkább mer-
jük a másikról a jót elgondolni.
 „Teljesedjetek be Szentlélekkel!” (Efézusi levél 5:18)
Minden kedves olvasónak áldott pünkösdi ünnepeket kívánok!
Szeretettel:

Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási református lelkész

Gyógyító hetek Dömösön:
Május 30-június 11
Július 11-23
Augusztus 15-27
Szeptember 5-17
Szeptember 26- október 8
Október 24- november 8
November 14-26
December 5-17

Érdeklődni:
Dobos Ágoston lelkésznél 20-243-5392, 66-217-754

Vagy Iszákosmentő Misszió, budapesti központ: 1-307-7160 
Internet honlap:www.mkke-rim.fw.hu

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a MOL Rt. 2005. jú-
nius 15-án 10-14  óra közötti időszakban Békésszentandrás,
Csabacsüd, Kardos, Örménykút településeket érintően az üze-
meltetésében  lévő  földgázszállító  rendszeren  gázszolgáltatási
szünettel járó karbantartási munkát végez.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet megelőzése
és a  szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fenti idő-
szakban a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést
szüneteltetni szíveskedjenek.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Békéscsaba, 2005. április 08.

Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság
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ŐK AZ ÉLET HORDOZÓI…

A legszebb társadalmi ünnepünk az: Anyák Napja! Mindenkihez
egyéni irányulású: fiatalhoz, öreghez, nőhöz-férfihoz,  hívőhöz-
hitetlenhez, minden bőrszínhez, hisz mindenkinek van, vagy volt
édesanyja.
A hála és szeretet, a boldogság, a ragaszkodás, az emlékek és az
élet forrása!
A művészet minden ágának legfőbb ihletője. Költemények, da-
lok,  képek,  szobrok,  filmek,  leggyakoribb témája.  Hivatásuk,
küldetésük, munkájuk minden más fölé és elé emeli őket világ
történetében. Anyja mindenkinek van, de sajnos nem mindenki
lehet azzá a nők közül, és ez rengeteg boldogtalanságot, keserű-
séget, lelki szenvedést, és egyéni tragédiát idéz elő napjainkban
is.
A Biblia Évájától napjaink kismamájáig hosszú, végeláthatatlan
sor kígyózik végig a ma ötmilliárdot is meghaladó emberiség-
ben.
Mennyi vágy, kín, öröm, fájdalom, mosoly és könny, remény és
keserűség, küzdés, szenvedés, vér, hősiesség, életáldozat jelöli
útjukat.
Ha mérni lehetne az anyaszeretetet, hány fényévnyi távolságot
jelentene, tömegben való mérhetés esetén egy világegyetemet al-
kothatna.
A rabszolgasorstól az emancipációig, a rajongásig szeretett sztá-
rokig, világnagyságokig milyen hosszú és göröngyös út vezetett.
Egyszerű, hétköznapi szóval szólva: szeretettel és elismeréssel,
hálás szívvel köszöntjük az édesanyákat. Sok boldogságot, örö-
met leljenek gyermekeikben, családjukban! Az álmaikban elkép-
zelt, megálmodott terveik, vágyaik váljanak valósággá! Leányai-
kat úgy neveljék, hogy méltók legyenek nemük legnagyobbjai-
hoz: Baradlainé, Kossuth Zsuzsa, Brunszvik Teréz, Teleki Blan-
ka, Teréz anya és sok-sok hasonló kiválóság eredményeihez!
Egyúttal hálával emlékezzünk meg azok végtelen sokaságáról,
akik küldetésüket, hivatásukat példásan betöltve pihennek örök
nyughelyeiken. Legyen áldott emlékük! Lengesse sírjukon a hála
virágát a dudorászó szellő. Soha ki nem alvó gyertyák fénye em-
lékeztessen rájuk, kik holtan is élők, és követendő utat mutatnak!

Márton Gábor
Kép: Brocky Károly: Anya és gyermeke (1846-50)

Anyád is így jár
valahol…

Az utcán látod őt.
Öregesen, félénken lépked,
cipője kitaposva,
ruhája ósdi,
már nehezen száll fel az autóbuszra
ügyetlenségéért kinevetik,
gondjai mások,
nem olyanok, mint a tieid.
Minden újtól kissé félve
húzódik el, -
szokatlanok, - nem ismeri,
te sem ültél mellé
meg nem magyaráztad.
Rádiód gombját
el nem csavartad, ha
csendre és nyugalomra vágyott:
csak egyszerűen nem értetted:
magad ebben az értetlenségben
többnek gondoltad,
mert más szavakat hallottál,
mert más zenére táncolsz,
mert más divatú a ruhád;
ő pedig kíváncsi a te örömödre,
kíváncsi a te szeretetedre

Ha az utcán látod őt,
amikor öregesen, félénken lépked,
mikor kitaposott cipőjében
nehezen száll fel a buszra,
segíts egy szóval, kis figyelemmel,
egy babszemnyi szeretettel, - 
s tiéd lesz majd egy fáradt
öreg ember hálás tekintete;
s míg te szép cipőben autóval
járod a világot, addig
anyád így jár valahol.

Réthy István

Közzéteszi: V.S.

Néhány gondolat
az érettségizőknek!

Sok kihívással szembe mostanában, és azt kívánom, bárcsak azt
mondhatnám, minden rendben lesz. Bárcsak tudnám az összes
választ, de nem tudom… Amit tudok, hogy a változások az éle-
tedben téged nem változtatnak meg, az a kedves és törődő ember
maradsz, aki még oly sokat adhat a világnak. Kérlek ezt sose fe-
ledd!
Remélem, egy nap majd úgy tekintesz vissza erre az időszakra,
hogy ekkor találtad meg valódi önmagad és elindultál egy olyan
úton, mely végül elvezetett a boldogsághoz.
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45  ÉVES  A  KÖNYVTÁR
Kis ünnepséggel készültünk erre  a születésnapra, melyet 2005.
május 9-én délután 5 órától tartottunk a könyvtár Galériájában.
Először Sindel Olga, Hévizi Mariann és Hévizi Bianka előadásá-
ban verset hallhattunk a könyvről, mely mindig is fontos volt az
emberiség számára. 
Majd Gazsó Dóra kápráztatott el minket hegedű játékával.
Az intézményvezető a következőkben összefoglalta a művelődési
ház és a könyvtár múltját:
„Az olvasás, a könyv mindig fontos szerepet játszott községünk-
ben. A múlt században alakult körök alapszabályai erről tanús-
kodnak.  Minden  körnek  volt  könyvtára  és  könyvtárosa.  Majd
1949-ben bezárták a köröket és a könyveket a Községházára kel-
lett beszolgáltatni, melyeket Békéscsabára szállítottak el. Ekkor
fiókkönyvtár volt községünkben, melyet Szabó Erzsébet vezetett. 
Ezután kezdett önálló életet a művelődési ház és a könyvtár. A
Könyvtár első bejegyzése 1960-ban történt, innen számítjuk léte-
zését, így most ünnepeljük 45 éves születésnapját.
A könyvtár helye többször változott, költözni kellett. Az első hely
a Községháza udvara volt, majd itt a művelődési ház kistermé-
ben kapott helyet.  1976-ban  a Széchenyi utca 22. szám alá, a
volt MHSZ épületébe kényszerült. Mondhatnánk ez volt a fény-
kor, nemcsak a könyvesdobozok érkezését nézve, hanem a prog-
ramok, rendezvények számát is tekintve. Sok klub itt tartotta so-
ron következő eseményét, pl. zenei klub, ifjúsági klub. 1986–ban
az utca elejére költözött, a 10. szám alá. Ez az épület már na-
gyobb  volt,  könnyebben  lehetett  berendezni,  elkülöníteni  az
egyes részeket a könyvtáron belül. Még mindig sok könyv és új-
ság járt, bár már adódtak nehézségek, pl. a fűtés. 1995 tavaszán,
egy gyors döntést követően a volt pártházba kellett átpakolni. Itt
már nem lehetett nagyobb rendezvényeket tartani, a gyermekfog-
lalkozások is akadályba ütköztek. Már könyvet sem lehetett ren-
delni, a fűtésről nem is beszélve.
A művelődési ház is élte a maga életét, de mindig összefonódott
sorsuk, a programok, rendezvények miatt. Ha megnézik a kiállí-
tást, láthatják, milyen pezsgő élet volt a falak között. Sok és sok-
féle szakkör működött: pl. 1976-ban: báb, fotó, balett, néptánc,
bélyeg,. Az ifjúsági klubosok élete megérne egy külön kiállítást!
Az egyik beszámolóban olvastam, hogy amikor a könyvtár innen
elköltözött a fotósok nagyon örültek. Ugyanis mindig a kis helyi-
ség nélkülözése miatt szenvedett az épület. Ami még néha ma is
gond, ha több rendezvény van egyszerre. A beszámolók említik,
hogy Szarvas közelsége mennyi fiatalt vonz, így van ez most is.
1995-ben összevonták jogilag a művelődési házat és a könyvtárt,
ez tíz éve volt, ez is jubileum.
Közben történtek helykeresések egy kultúrközpont kialakítására,
aztán mégis a meglévőt bővítették ki, a művelődési házat, vagyis
ahol most vagyunk. Az álom 2000. november 8-án, 5 éve vált va-
lóra /ez is  jubileum/,  amikor megtörtént  az új  épület avatása.
Köszönjük! Valóban egy kulturális központ, információs központ
alakult  ki.  2002.  márciusában a Könyvtár emeletén létrejött a
Teleház.  Ezzel  is  bővítve  a  szolgáltatások  színvonalát.  Igyek-
szünk a lakosság igényeit kielégíteni minden téren: könyvek be-
szerzésével, rendezvények szervezésével is.”
Ezután Kerekes Györgyné, volt könyvtárvezető emlékezett meg
az intézmények dolgozóiról.  Hangsúlyozta, hogy milyen fontos
volt számukra a tisztaság és a rend. Azon kívül mennyi program-
ra, író-olvasótalálkozóra volt lehetőség régen. Sajnálta, hogy ma
már mindez sokkal nehezebben működik.
Mi, mostani dolgozók is szívesen hallgattuk a múltidéző szava-
kat, melyből újra bizonyossá vált számunkra, hogy akkor is nehéz
munkával gyarapították az állományt és szépítették mindkét in-

tézményt. Az ő példájukat követvén, mi is igyekszünk a lakosság
igényeihez mérten ezt az utat járni.
A jelenlévő volt dolgozók mindegyike egy-egy szál virággal tá-
vozott, melyet a könyvtár jelenlegi dolgozóitól kaptak, jelképe-
sen megköszönve munkájukat.
Majd az est fénypontja következett, az intézmény névadásának
bejelentése:
„Egy tiszteletteljes bejelentést kell még tennem.  Már évek óta
formálódott a gondolat, hogy valamilyen nevet válasszunk intéz-
ményünknek. Az év elején pályázat jelent meg az újságban. Saj-
nos nem sokan gondolkodtak a névadáson. Végül megszületett a
döntés. Így ünnepélyesen bejelentem, hogy 76/2005.–ös Képvise-
lő-testületi határozat alapján:
Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy Békésszentandrás Nagyközségi Mű-
velődési  Ház  és  Könyvtár intézményének KÖRÖS MŰVELŐ-
DÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR nevet adja.”
A hivatalos rész után a szülinapi tortáé volt a főszerep, melyet
szívesen fogyasztott minden kedves vendég.
„A könyvtárak szerepe nem változott az elmúlt évezredekben, s
nem fog változni a jövőben sem. Beszerezni, őrizni, hozzáférhe-
tővé tenni a tudást, az információt, bármilyen hordozón is jelenik
meg, és segíteni az embereket, akik hozzá akarnak férni”. Mond-
ta Michael Gorman 1995-ben.
Reméljük, így is lesz!!

GR

Kerekes Györgyné megemlékezése Fotó: B&B

A házigazdák vendéglátása Fotó: B&B



2005. május 7

„Székbál”
Intézményünk 2005.  április  16-án jótékonysági  bált  szervezett,
melynek bevételét a 30 éves székek kárpitozására fordítottuk. Si-
keres rendezvény volt, mivel elmondható, hogy célunk a nyáron
megvalósul és ősszel már a lakosság igénybe veheti az „új” szé-
keket. A bált Hévizi Róbert a művelődési bizottság elnöke nyitot-
ta meg.
Az est  a  szarvasi Blue Gym Aerobik Egyesület bemutatójával
kezdődött, ahol egészen a három éves gyermekektől a nagyobb
korosztályig  láthattunk  ügyes,  néha  akrobatikus  előadásokat.
Majd a Vértessy Tánc-Sport Egyesület paso doble koreográfiát
mutattak be. Mindkét produkciót nagy taps fogadta. A táncos lá-
bak után a finom vacsora következett. A hajnalig tartó jó hangu-
latról az Emeretta együttes gondoskodott.
Köszönjük minden kedves vendégnek, segítőnek, anyagi és ter-
mészetbeli támogatónak, hogy célunk megvalósulásához hozzájá-
rultak!
Köszönet mindenkinek!

Művelődési Ház és Könyvtár

A csapat Fotó: Szécsi Mátyás

A NAGY KÖNYV
A játék második fordulójában már csak a TOP 100-ba került re-
gényekre lehet szavazólapokon, az Interneten, sms-ben és telefo-
non szavazni. Az interneten és a szavazólapokon egy vagy több,
de legfeljebb 12 regény jelölhető meg. Egy személy csak egyszer
szavazhat. Telefonos szavazás esetén, kérjük, küldje el a regény
kódját sms-ben a 06-80-601-301-es számra, vagy hívja fel ezt a
számot, és készüléke billentyűin üsse be a kódot. Egy hívással
egy kódot juttathat el, de a hívások száma nincs korlátozva. A hí-
vás és az sms díja 120 Ft + ÁFA (30 Ft), amit a Nagy Könyv
Programiroda a könyvtárak állománygyarapítására fordít.
A játék őszi fordulójában az a 12 regény vehet részt, amely most
a legtöbb szavazatot kapja. A szavazólapokat 2005. június 2-án
éjfélig  lehet  bedobni  a  szavazóládákba  vagy  postaládákba.  A
TOP 12-t a Magyar Televízió június 11-i műsora közli.
A regisztrált szavazók között több értékes nyeremény mellett egy
teljes Magyar Nagylexikon sorozatot is kisorsolunk!
Szavazólapok a Könyvtárban találhatók, és ott be is dobha-
tók a szavazóládába.

Nyitott könyv – Nyugdíjas oldal
,,Tisztelni kell az öregek kezét,
Simogatni az ifjúság fejét
És bátor hittel élni, ölni, csalni.”
(József Attila: Ének magamhoz)

A költő szép szavaival köszöntök minden kedves olvasót. Ez a
rövid  idézet  mindenkinek és  mindenkiről szól,  csak  meg  kell
hallgatni ezeket a szép szavakat.
Az áprilisi újságban rövid tájékoztatást adtam mindenkinek a Hu-
nyadi utca állapotával kapcsolatos bejelentésről. Április 6-án (a bejá-
ráskor) olyan ígéretet kaptunk, hogy még áprilisban megtörténik a
javítás. Nos, ez nem történt meg! (Lehet tovább kerülgetni a kátyú-
kat, nyelni a port…) 3 hét határidőt türelmesen kivárva a következő-
ket fogom (fogjuk!) lépni.  1. Aláírás gyűjtés a lakosság részéről
(hely, időpont szórólapokon!). 2. A Volán dolgozók és a lakosság
közös panaszának megfogalmazása, aláírva a buszvezetők által is,
hiszen nekik is annyira fontos a jó út, mint nekünk. Kifüggesztést
nyer a hirdetésünk a buszpályaudvar melletti hirdető táblán!! A Vo-
lánnal már egyeztettünk!
Április 23-án ,,Mindenki nevenapja” c. rendezvényünk volt, ahol
vendégeink voltak a szarvasi Szirén Klub tagjai és cserkeszőlői
barátaink. Igazán szívet-lelket melengető érzés volt a díszes ven-
dégkoszorú látványa. Meglepetés volt, hogy nem a tervnek meg-
felelően (az  első félévben névnapjukat ünneplőket köszöntjük)
történt az ünneplés, hanem mindenki örömére tényleg mindenkit
köszöntöttünk! Köszöntöttük a Györgyöket, mivel másnap volt
a nevenapjuk – és ennek kapcsán köszöntöttük a férfiakat! A nők
már több éve (már hagyomány) megkapják a nőnapon az általam
írt  képeslapot  a  jó  kívánságokkal  a  férfiak pedig  semmit nem
kaptak eddig! Egy kimondottan nekik, erre az alkalomra írt vers-
sel köszöntöttük őket. Minden jelenlévő kapott egy-egy (Bohák
Mónika – Isten áldotta kezű mézeskalács ,,varázsló” által készí-
tett ajándékot) mézeskalácsot. A nők egy hófehér bóbitás galam-
bot (ahogy a nóta mondja: Van nekem egy fehér szárnyú, bóbitás
galambom), mert a galamb a szelídséget jelenti. A férfiak pedig
egy pöttyös kendős női fejet kaptak, hogy ne legyenek egyedül
otthon.  A Révész Károly  által  főzött  birkapörkölttel  mindenki
kellően ,,elrontotta az étvágyát”. Ezt a finom pörköltet egy üveg
borral  és  vastapssal  köszönték  meg a  vendégek.  Arról  pedig,
hogy utána is jól érezze magát mindenki Lázár László és zeneka-
ra gondoskodott – hajnali 3 előtt 10 perccel még húzták a talpalá-
valót. Egyszóval mindenki úgy ment el, hogy köszönte a szép es-
tét  –  a  válaszunk az volt,  hogy azért  csináljuk a  rendezvényt,
hogy mindenki jól érezze magát.
A másik programunk a Nemzeti Színházi előadás volt. A ,,Far-
sang” c. román darabot láttuk. Parti Nagy Lajos szövegével, Jor-
dán Tamás rendezésében. Nem voltunk elragadtatva az előadás-
tól. Aki még nem volt ebben a színházban, az gyönyörködött, s el
tudja mondani, hogy látta azt, amit Gobbi Hilda ,,megálmodott”.
A darabra visszatérve: nagyon vontatott volt. Mivel tudtuk, hogy
komédiát fogunk látni, arra is készültünk fel, s éppen ezért volt
nagy a csalódásunk, de túl vagyunk rajta, elmúlt és most már elő-
re nézünk, a következő programokra.
Készülünk a ,,Ki mit tud?”-ra, hogy végre itthon is megmutassuk,
hogy mit tudunk. Utána június 4-én Cserkeszőlőben fogunk fel-
lépni  Nyugdíjas Fesztiválon.  Mondhatjuk,  hogy ezzel  kezdetét
veszi a nyár, de mi már megelőlegezzük a nyarat, mert május 21-
én Gyopárosfürdőre megyünk, évadnyitó fürdőzésre. Innen már
folyamatos lesz a nyári programok ismertetése.
Minden kedves újságolvasónak szép tavaszt kívánva becsukom a
könyvet.

Demcsák Andrásné
elnök
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Az Önkormányzat rövid hírei
- Településünkön 2005. április 18-tól 22-ig I. fokú belvízvédelmi
készültség volt. A nagymennyiségű csapadék telítette a talajt és a
mélyebb lefolyásnélküli területeken összefüggő víztakaró alakult
ki.
- Április 30-án III.  fokú árvízvédelmi készültséget rendelt  el  a
Vízügyi Igazgatóság. A Hármas Körösön a vízállás meghaladta
a 800 cm-t. A védelemben 17 fő vett részt, segédgátőri feladatot
láttak el.
- A Képviselő-testület első körben 22 társadalmi szervezetnek
3,68 millió Ft támogatást ítélt meg. A tartalék 220.000 Ft a
későbbiek során kerül kiosztásra.
- Összeférhetetlenség miatt megszűnt Sinka Csaba falugazdász
külsős bizottsági  tagsága.  A  falugazdászok 2005.  január  1-től
csak köztisztviselői beosztásban végezhetik feladatukat.
- Útfelújításra adott be pályázatot a Képviselő-testület, a Dél-Al-
földi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A kiírás szerint összefüg-
gő hálózati elemre lehetett pályázni, ezért a Bajcsy-Zs-Batthány
utcai gyűjtőút burkolat felújítására kértünk támogatást. A pro-
jekt teljes költsége 26,5 millió Ft, a támogatás mértéke 50 %-os.
- A Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Böl-
csődéje,  Gyermekjóléti, Családsegítő  és  Védőnői  Szolgálata
intézményvezetői  feladatok  ellátására  10  éves  időtartamra
Sinka Péternét bízta meg a Képviselő-testület. Gratulálunk a
kinevezéséhez.

Sinka József
polgármester

Szentandrási Híradó
Szerkesztő Bizottsága
Békésszentandrás

Tisztelt Szerkesztő Bizottság!

Örömmel olvastam, hogy a Híradó már tíz éve létezik. Gratulá-
lok mindazoknak, akiknek része volt a Lap indításában s azok-
nak is, akik ma is dolgoznak azért, hogy legyen és továbbra is
nyújtson tájékoztatást azoknak, akik olvassák s akikhez el  is
jut.
Szerencsésnek érzem magam, hogy már az elején kapcsolatba
kerültem a Híradóval, mert így kötődésem a gyökereimhez, a
Szülőföldemhez, az Otthonmaradottakhoz, az élőkhöz és hol-
takhoz szorosabb és erősebb lett. Ezt valóban a Híradónak kö-
szönhetem. Élvezettel, várakozó érdeklődéssel olvasom a Hír-
adót minden alkalommal. Különös hatással vannak rám a ne-
vekkel kapcsolatos hírek, események: az Anyakönyvi hírektől
az óvodás és iskolás korúakról szóló hírekig, a nyugdíjasokról,
a sportról, a vadászokról szóló megemlékezésekig.
Jónak tartom a szerkesztést, a hangnemet és a tartalmat is. Kí-
vánok Önöknek további sikeres tevékenységet mind a helybéli-
ek, mind az elszármazottak szolgálatára és örömére.
Budapest, 2005. április hó 24-én

Tisztelettel:
Dr. Bagi István



2005. május 9

KÖZÖS  SORSBAN
Döbrentei Kornél, Szécsi Ilona Kövesdy Zsuzsanna és dr. Csor-
dás  Mihály voltak az  évente megrendezésre  kerülő  Kultúrházi
Esték vendégei
Népes számú közönség előtt zajlott le e hó 7-én délután a Kultúr-
házi Esték a nemrég alakult Irodalmi Történelmi Közéleti Klub
szervezésében, igen neves közreműködőkkel a szerzői est, melyet
Kozák János alpolgármester nyitott meg ünnepélyesen. Az estet a
Magyar Rádió irodalmi szerkesztője, Kövesdy Zsuzsanna vezette
nagy hozzáértéssel.  A műsort Bődi  Etelka kezdte meg Zákány
Antal  Küldetés és ítélet című versének előadásával, amelyet a
neves  délvidéki  költő  Csordás  Mihályhoz írt.  A továbbiakban
Bődi Etelka szuggesztív erővel adott elő Csordás Mihály versei-
ből és lírai esszéiből, míg Döbrentei Kornél saját maga olvasott
fel költeményeiből, nagy színészi tehetséggel. Mindkettőjüknek
és az utóbbi könyvét családi fotóival illusztráló Szécsi Ilonának
Kövesdy Zsuzsanna tett fel kérdéseket.
A Magyar Írószövetség két jeles tagjának, a Budapesten élő Döb-
rendei Kornélnak és a délvidéki, de tanulmányait ugyancsak Bu-
dapesten befejező dr. Csordás Mihálynak mások ugyan a múzsá-
ik, de mindkettőjük célja közös: a magyarság ,,átvitele” – Nagy
László szavával élve –a ,,túlsó partra”. Habár az előbbi fejezi ki
magát inkább versben, az utóbbi témái ugyancsak líraiak – prózai
feldolgozásban. Amikor a két alkotó gazdag életművében jól tá-
jékozódó Kövesdy Zsuzsa kérdésére felelve a rebellis gondolko-
dásáról ismert Döbrentei Kornél elmondta, hogy a magyarságot a
nyelve, a folklórja, a szellemi értékei és az ünnepei segítik legin-
kább  önazonosság-tudatának  megőrzésében,  a  Magyar  Rádió
szerkesztőnője megállapította: dr. Csordás Mihályt prózaíró lété-
re műveinek ismerői éppen az ünnepek költőjének tartják.
A két író-költőegyéniség pályája egyaránt a család biztos talajá-
ból  ível  a  magasságok  felé,  ahol  lírailag  átlényegült  szinten
ugyancsak a családra bukkanunk. Ennek a találkozási pontnak a
prezentálásában Döbrentei  Kornélnak a  Békésszentandrásól el-
származott, ma Pesten élő tanítónő fotóművész, Szécsi Ilona volt
a képi megjelenítője, művészi családi és riport fényképfelvételei-
vel, amelyekkel a szerző új és egyben rendhagyó, Mókuskerék a
halhatatlansághoz című verseskötetét illusztrálta, majd a szerző
maga mutatta be idézte, a végén dedikálta legújabb verseskötetét.
Dr. Csordás Mihály, akit nem kell bemutatni a békésszentandrá-
siaknak, mivel mint baráti kör tag is szinte hazajár, megjelenés
előtt álló Felénk hajolnak a keresztek című könyvének a fedő-
lapját  – Lóránt János festőművész, aki a Magyar Tudományos
Akadémia várományos tagja,  az  ősök előtt  tisztelgő műve fel-
használásával – az ugyancsak az elszármazott Lóránt Demeter fo-
tóművész készítette el, egy családi témájú lírai novellán ihletőd-
ve.
A CSAK HITELESEN!  mottót  viselő  békésszentandrási  IRO-
DALMI-TÖRTÉNELMI KÖZÉLETI KLUB, amely baráti  kör-
ként és  szellemi műhelyként kíván működni, és közösségünket
szolgálni, megajándékozni a jelzett témát kedvelő és műértő kö-
zönséget, elszármazott, azontúl híres-neves művészek meghívása-
ival, ezt megelőzően a ,,Vitézek albuma” című történelmi és kul-
túrtörténeti  kiállítással,  ezt  követően egy közös  sorsot  vállaló,
időben  együtt  cselekvő,  mégha térben  egymástól  távol  létező
szerzőpáros sikeres estjének szervező munkájával  nyitotta meg
kapuit előttünk. Most – egy kitűnő fotóművész, egy a munkáját
profi módon végző műsorvezető és egy nagyon tehetséges fiatal
szavaló közreműködésével. Aki részt vett ezen az estén, máris
kezébe vehette Döbrendtei Kornél – Szécsi Ilona Mókuskerék a
halhatatlansághoz című könyvét; akik ezután kapcsolódnak be
az események folyamába, rövidesen hozzájuthatnak dr. Csordás

Mihály Felénk hajolnak a keresztek című lírai esszégyűjtemé-
nyéhez, és a ,,Lenni vagy nem lenni….?” című válogatásköteté-
hez.
Köszönet Kozák János úrnak, a Kultúrházi Esték rendezvényso-
rozat házigazdájának, rendezőjének, a műélvezetért, melyet a ma-
gas színvonalú szerzői est adott számunkra, és a Körös TV jóvol-
tából sokan láthattak. A továbbiakban is számítunk megtisztelő
figyelmükre.
Tisztelettel:

a résztvevők

Zákány Antal
KÜLDETÉS ÉS ÍTÉLET

Csordás Mihálynak
- részlet -

Hogyha megismerted
a hárfa titkát,
és világos,
fehér előtted az út,
amelyen többé
nem lehetsz hazug,
engedd szabadon
a száz húr lelkét,
engedd a száz
fehér galambot
világnak,
a száz fehér darut.
Száz fehér
szent madárnak
nyisd meg a kozmosz
sorompóit,
s dúld szét az értelem
csinálta,
rút határkövet,
egészen a végtelen,
ős titkos
teremtő szóig,
amely nem lehet piszkos,
csúf emberszájba ásva,
és nem lehet öreg…

Következô lapzárta:
2005. június 10. (péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:
e-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu

A lapzárta után érkezett kéziratokat csak a követ-
kezô

számban tudjuk megjelentetni.
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Interjú a polgármesterrel
Háttér

Napjainkban több újság is foglalkozott a várossá válás problé-
makörével,  abból  az  apropóból,  hogy  a  kormány  könnyíteni
szándékszik az ötezer fő alatti településeknek a várossá válását.

Békésszentandrás polgármesterével, Sinka Józseffel beszélgetve
– a település eddig elért eredményeiről, jövőbeni terveiről – in-
nen indultunk: akar-e Szentandrás város lenni?

A kisvárosi életminőség a cél
-  Beszéltünk róla,  többször  körbejártuk  már ezt  a  témát.  Komoly
szándék egyelőre nincs a várossá válásra. Úgy ítéljük meg, hogy nin-
csenek meg a feltételei a várossá válásnak, bár a település falunak
talán túl fejlett, mondhatni kisvárosias szolgáltatásokat, életminősé-
get nyújt. Sok esetben a várossá válás előnyöket jelentene, például
az ÖNHIKI-s pályázatnál az elismerhető költségek tekintetében, az
uniós mércét igyekszünk teljesíteni, s a lakosságnak megteremteni a
kisvárosi  miliőt.  Az  összes  eddigi  beruházásunk ebbe  az  irányba
mutat, megteremtettük az infrastrukturális alapokat, amivel most na-
gyon sok település küzd, nem csak a megyében.
- Mik ezek a fejlesztések?
- Amit egy közepes méretű településsel tenni lehetett azt a békés-
szentandrási képviselők, polgármesterek a rendszerváltás óta megtet-
ték. Már az első testület kijelölte a fejlesztési irányokat, és a követ-
kező testületek is végrehajtották – ha ,,vért izzadva” is – sorban a
programokat. A hulladéklerakó, az ivóvíztisztító, a szennyvízelveze-
tő-rendszer, a gázvezetékek, a telefonfejlesztés,  a kerékpárút, mind
olyan fejlesztések, amelyek kevésbé látványosak, de nagyon szüksé-
gesek. Mondhatjuk,  hogy már legalább háromszor ,,feltúrtuk” Bé-
késszentandrást, de az alap infrastruktúra készen van, jöhetnek – és
jönnek is – a látványosabb fejlesztések, a településkép szépítése, csi-
nosítása, az utak építése. Ahogyan telik majd rá.
- Mindeközben persze működni is kellett a településnek…
-  Igen,  erről  elmondható,  hogy az  önkormányzatiság eddig  eltelt
másfél évtizedében folyamatos forráshiányról beszélhetünk. A mi-
nisztériumtól elvárt működési fejlődés és annak finanszírozása soha
nem volt, és most sincs összhangban. A kötelező feladatokat ellátó
intézményeket működtetjük – oktatás, szociális ellátás – és ha van
dilemma, akkor az csak a törvényesség betartása körül foroghat, de
számomra ez nem kérdés. Törvényesen kell működnünk, s ez óhatat-
lanul  a  költségvetési  egyensúly rovására megy,  ha  a  költségvetés
működési egyensúlya lenne az első helyen, óhatatlanul törvényt sér-
tenénk. Igyekszünk persze a saját bevételeinket növelni, de az egyér-
telmű megoldás, a sokat emlegetett feladatfinanszírozás lenne.
- A fejlesztések, a működés mellett Békésszentandrás sok kulturális
rendezvénnyel,  programmal  is  szolgálja  lakóit,  a  lakosság  pedig
igényli ezeket a rendezvényeket, szívesen és szép számban látogat-
ják a rendezvényeket.
- Örülök, ha mások is így látják, én is azt hiszem, hogy ezen a terü-
leten is kisvárosi szintű Békésszentandrás. Az önkormányzat filozó-
fiája ezen a téren az, hogy igyekszik megteremteni a lehetőséget, és
hagyja dolgozni azokat, akik örömmel, és nagy lelkesedéssel szerve-
zik és rendezik a programokat. A lehetőségeket elsősorban a műve-

lődési ház és könyvtár rendbetételével teremtettük meg, a civil szer-
vezeteink  pedig  aktívan  használják  a  lehetőségeket.  Úgy  érzem,
hogy a siker abban van, hogy a szabadidős és sportprogramok ön-
fejlődésen alapulnak, ezért tartósak.
- A jelenkor fejlesztési tervei közül már több helyen találkozhattak
az olvasók a  békésszentandrási  duzzasztónál  létesítendő  vízerőmű
gondolatával. Hol tart most ez a terv?
- Magyarország valamennyi települése keresi a kitörési pontjait, ne-
künk nagy adottságunk a Körös, ami a duzzasztónál egy hatalmas,
megújuló energiaforrásként jelentkezik. Ezt az energiát kívánjuk ki-
használni, a település és a térség fejlesztése érdekében. Egy nyertes
pályázat segítségével,  számtalan vizsgálat után, a projekt-előkészí-
tés finisében vagyunk. A teljes megvalósítás 1,8 milliárd forint, de a
tanulmányok és a vizsgálatok azt mutatják, hogy a beruházás gyor-
san  megtérül,  és  jelentős  saját  bevételekhez  juttatja  majd  Békés-
szentandrást.  Mint ismeretes, az EU is célkitűzései között szerepel-
teti, hogy a tagországokban növekedjék a megújuló energiaforrás-
ból származó energia, a tervezett szentandrási  vízerőmű országos
szinten is jelentős lesz ebből a szempontból.
- A nagyszabású terv mellett gondolom, vannak azért más fejlesztési
elképzelések is…
- Természetesen, de épp ez a nagyberuházás lesz az, ami a távlati
fejlesztések anyagi alapjait is biztosítja majd. A közelebbi terveink
között szerepel, hogy a település arculatát csinosítsuk, a közlekedési
feltételeket javítsuk, új utakat építsünk. Mindehhez igénybe vesszük
a  lehetséges  pályázatokat  települési  szinten  és  a  kistérségben  is,
most például  a munka világából  való kirekesztődés ellen hirdetett
pályázat révén alkalmazhatunk 15 munkást, akik a település arcula-
tának javításán dolgoznak.  Amint már szóltam róla, nagy adottsá-
gunk a Körös, ami nem csak energiát termel nekünk, de a turizmus
révén is szolgálja Békésszentandrást. Igyekszünk ezért az üdülőterü-
leteket is folyamatosan fejleszteni, az alap infrastruktúrát kiépíteni,
a szolgáltatások minél szélesebb körét nyújtani a nálunk nyaralók-
nak is. Ez nem kis feladat, hiszen nyaranta Békésszentandrás lélek-
száma megduplázódik, természetesen az üdülőtulajdonosok áldozat-
vállalása is szükséges a fejlődéshez.
-  Összességében  úgy  látom,  hogy  Békésszentandrás  mind  a  z  itt
élőknek, mint az itt nyaralóknak megteremtette azokat a feltételeket,
ami miatt érdemes ide jönni és itt maradni is, a jövő pedig új remé-
nyekkel kecsegtet.

T.L.

Megjelent a Dél-Kelet című lapban.

A Békésszentandrási Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat hírei
Tisztelt Társulati Tagok!
Értesítem Önöket, hogy a Békésszentandrási Csatornamű Beru-
házó Víziközmű Társulat taggyűlése 2005. május 05-én 16 óra-
kor 8/2005.(V.5.) számú határozatával ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül hozzájárult a Társulat elszámolási eljárásának meg-
szüntetéséhez, valamint a Társulat megszűnéséhez.

Mellékelten olvashatják a hibajegyzéket, melyet a taggyűlésen
nyújtottunk át az Önkormányzat részére.

Tisztelettel:
Kugyela Mihály

sk.
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Helyreállítási hiányosságok jegyzék
A helyreállítási hiányosságokat a Társulat Elszámoló Bizottságá-
nak tagjai végezték el 2005. április 10.-25. közötti időpontban.
Igyekeztünk a lehetséges hibákat minél pontosabban felmérni.

3. Öblözet.

1, Dr Dunay u.
- közlekedési út betoncsíkjának kijavítása a 14, 16, 18, számú há-
zak bekötésénél.
- 26. számú ház előtt a tisztító nyílás fedele billeg, ennek megiga-
zítása.
2, Toldi u.
- nyomvonalra föld feltöltése 2,4,6,26,28,30,34,40,  számú ingat-
lanok előtt.
3, Arany J. u.
- köves út alap rendbe tétele Hámán K. u.-utcai kereszteződéssel
együtt. Nyomvonalon kővel való feltöltés.
4, Csokonai u.
- Az utólagos bitumenes út helyreállítása a buszmegállótól Fő út-
ig mert megült az úttest.
- Csokonai – Hunyadi út sarkon a transzformátor földelésének
helyreállítása.
  Áramszolgáltató bevonásával.
- nyomvonal feltöltése az út járhatóvá tétele Hámán K út keresz-
teződésig.
-  nyomvonal feltöltése  földdel  28,30,32,34,36,38,40,42,  számú
ingatlanok előtt.
- 34 számú ingatlan előtt gyalogátkelő megigazítása.
- 44 számú ingatlan előtt tisztítónyílás újra betonozása és kieme-
lése.
5, Tessedik u.
- Nyomvonalra föld feltöltés 2,10,12,22,24,32, ingatlanok előtt
- 8,28,szám előtt tisztító nyílások kiemelése a kövesút szintjéig.
- Tessedik – Hámán K. sarok kövesút átvágás helyreállítása mert
baleset veszélyes !
6, Zalka u.
- nyomvonalra föld pótlása 4,10,12,14, számú ingatlanok előtt.
- tisztító akna megemelése újra betonozása 12,16,számú ingatla-
nok előtt.
7, Bartók u.
- tisztító akna fedél billeg
   Hunyadi u. felőli végen
   9, számú ingatlan előtt
- Bartók – Hámán K. u.  kereszteződésében és attól az utca vége
felé föld feltöltés a 
   nyomvonalra. 
8, Hámán K. u.
- csapadékvíz elfolyásának biztosítása a nyomóvezeték nyomvo-
nalán.
- 1, szám előtt a tisztító akna megemelése a kövesút szintjéig, mi-
vel a csapadékvíz az aknába
   folyik.
   föld utántöltése nyomvonalon :
Csokonai – Tessedik út között
Tessedik – Zalka út között
Hámán K.7 szám előtt
tisztító akna fedele billeg, betonja törött 9. szán előtt
átemelőnél lévő tisztító akna szintjének megemelése az átemelő
betonjának szintjére.
Hámán K – Arany J. út kereszteződésének feltöltése kővel.
Hámán  K. 15 számú ingatlan csatlakozó csonkja kontrás a lakó
jelzése alapján.

9, Hunyadi u.

- Hunyadi – Arany J. u. sarok tisztító akna szintjének megemelé-
se  betonjárda  újra  betonozása,  nyomvonalon  a  kövesút  meg-
süllyedt.
Hunyadi 76, előtt föld utánpótlása.
10, Fő út
- 90 és 886 szám előtt a tisztító aknák kikerülésének megoldása
tartósan és a már megbeszéltek alapján.
- 68 és 76 szám előtt tisztító nyílás fedele billeg.
11, Sebestyén u.
- 5 szám előtt tisztító nyílás újra betonozása fedélbillegés meg-
szüntetése.
- 9 szám előtt nyomvonalra föld.
- 17 szám előtt bekötésre föld feltöltése, tisztítónyílás fedele bil-
leg.
- közlekedési úton keréknyomok feltöltése kővel.
12, Fáy u.
- 3, szám előtt csapadékvíz elvezető árok kitakarítása a földtől.

4-es Öblözet.

1, Pázsit u.
- nyomvonalra föld pótlása: 2/a,2/b,6.számú ingatlanok előtt.
- 2/a szám előtt tisztító nyílás megemelése mert belefolyik a csa-
padékvíz.
2, Temető u.
- Pázsit és Rákóczi u. között föld pótlása a nyomvonalra.
3, Petőfi u.
- 10 szám alatt a kivitelező ideiglenes telephelyén ott  hagyta a
szemetét ennek elszállíttatása.
- 9 szám előtt a tisztító akna megemelése mert az útról belefolyik
a csapadékvíz.
4, Fő út.
- 56 szám előtt akna fedél billeg.
5, Rákóczi u.
- 4 szám előtt akna fedél billeg.
- nyomvonalra föld a gyűjtő és nyomó vezetéknél is.
- 23, szám előtt egy darab 150 milliméter átmérőjű cső áll ki, en-
nek megszüntetése.
   ugyan itt a gyalogos járda nyomvonalon lévő részének betono-
zása.
- Temető bejáratával szemben a nyomvonal feltöltése.
- Rákóczi – Szt. Erzsébet utca találkozásánál tisztító nyílás meg-
emelése.
6, Zalán u.
- 2, 2/a szám előtt nyomvonalra föld utántöltése.
7, Széchenyi u.
- Szt. László utcai végére föld a bekötésre és a nyomvonalra is.
- 27. szám előtt gyalogos átjáró betonozása nyomvonalon.
8, István Kir. u.
- Szt. László utcai végéhez nyomvonalra föld pótlása. 
- 13. szám előtt a járda betonozása a nyomvonalon.
- 19, 20 szám előtt tisztító nyílás megemelése mert belefolyik a
csapadék víz. 
- 22. szám előtt föld pótlása a nyomvonalon. 
9, Szt. Gellért u.
- 42 szán előtt nyomvonalra kő pótlása.
10, Szt. Erzsébet u.
- Óvodánál a kövesút átvágásának helyreállítása.
- ugyan itt gyalogos járda helyreállítása.
- 38 szám előtt a járda helyreállítása amit a BOBCAT összetört.
- 38,-40, szám előtt föld a nyomvonalra.
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- 62, szám előtt  a tisztító nyílás megemelése mert belefolyik a
csapadékvíz .
- Szt. Erzsébet – Szt. Imre utca gátfelőli végére föld a nyomvo-
nalra.
11, Szt. Imre u.
- nyomvonalra föld utánpótlása : 31,33,57,67,71,  számú ingatla-
nok előtt.
- 29. szám előtt tisztító aknán nincs műanyag fedél.
- Akácos u. 1. szám előtt akna fedél billeg.
- Szt. Imre – Szt. Erzsébet sarki tisztító akna köré feltöltés.
- 45, szám előtt tisztító nyílás műanyagfedél hiány.
- 51, szám előtti tisztító nyílás újra betenozása.
- 59, szám előtt tisztító fedél billeg.
12, Wesselényi u.
- 14,20,22,34,38,számok előtt nyomvonalra föld.
- 30, számú telken lévő csatlakozó csonk lejjebb helyezése mivel
csak 45 cm van a föld felszínétől.
- 16, szám előtti tisztító nyílás megemelése mert a csapadékvíz
belefolyik.
- 6, szám előtt tisztító fedél újra betonozása.
13, Faluvég u.
- nyomvonalra föld pótlása.

6. Öblözet.

1, Kisfaludy u.
- 2-10 szám alatti telkeken a megrongált kerítések helyreállítása,
vagy kártalanítás.
- 12, szám csatlakozó csonk kiépítése.
- 5, és 7, szám előtt gyalogos átjáró betonozása a nyomvonalon.

2, Kölcsey u.
- 4, szám előtt kövesút átvágás feltöltése.
- 12. számmal szemben lévő tisztító nyílás körbe betonozása kö-
vesút szintjében.
- utca végén lévő tisztító nyílás fedele billeg.

3, Kishegyesi u.
- az utca közepén lévő tisztító nyílás fedele billeg.

4, Munkácsy ü. 
- Tisztító nyílás megemelése mert belefolyik a csapadékvíz.

9. Öblözet

Füzeskert
- kövesút elejének megfelelő eligazítása.
- csatlakozó csonk fedél hiány : HM. utáni üdülőnél.
   27. szám alatt.
- 27, szám előtti tisztító akna fedél újra betonozása.

10. Öblözet
Gondalapos
- TRIAX üdülő területén 3 db csatlakozó csonk fedél hiányzik.

Békésszentandrás, 2005. április 30.

Tisztelettel:

Kugyela Mihály
Elsz.Biz.elnöke

A mezőgazdasági termelők
nyugdíj előtti támogatása

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kiemelt célja a mezőgazdaság
versenyképességének növelése.  Ki  kell  alakítani  a  gazdaságos
birtokméretet, a mezőgazdasági és a művelésből kivont területek
megfelelő arányát. Nem kevésbé fontos lépés a gazdálkodók kor-
összetételének javítása. 
A Kormány mai ülésén döntött arról, hogy az Országgyűlés elé
terjeszti a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásáról
szóló törvénymódosítás-tervezetet. 
A tervezet szerint a támogatásra jogosult 
• aki 55 év feletti, de az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem

érte el,
• saját gazdaságában legalább 5 éve főfoglalkozású mezőgaz-

dasági gazdálkodó (főfoglalkozású őstermelő, egyéni vállal-
kozó, családi gazdálkodó),

• gazdaságát  (termőföld,  épület,  gép,  eszköz,  kvóta)  átadja
más gazdálkodónak, 

• és vállalja, hogy nem vesz részt a továbbiakban a mezőgaz-
dasági termelésben.

A támogatás alapja lehet a bérletbeadás is. Ezt a jelenlegi birtok
és termelési struktúra indokolja, hiszen a bérlet elterjedt a gazdál-
kodók körében.
Átvevő az a magánszemély lehet,
• aki az átvételkor nem tölti be a 40. évét,
• szakirányú végzettséggel rendelkezik,
• rendelkezik megfelelő mezőgazdasági gyakorlattal,
• legalább 5 évig vállalja a gazdálkodást az életképesség javí-

tásával,
• és legalább 10 évig nem adja el a termőföldet.
• A támogatási időszak nem haladhatja meg a 15 évet. 
• A támogatás összegét az átadott  gazdaság eszközértéke, a

földterület nagysága, a várható árbevétel alapján kell megha-
tározni. 

• A támogatás mértéke a mindenkori minimálbér legalább 50,
legfeljebb 200 %-a.

• Az uniós szabályozás lehetővé teszi a segítő családtag és az
alkalmazott támogatását is. Az ő esetükben a támogatás mér-
téke a birtok átadóját megillető támogatás 50 %-a.

A támogatás pénzügyi fedezetét 80 %-ban az EU, 20 %-ban a ha-
zai költségvetés biztosítja. A költségvetést 2006-ban terhelő tétel
teljes körű belépés  (10 ezer fő) esetén 1,3 milliárd Ft,  amit az
egészségügyi járulék megfizetése 740 millió forinttal emelhet. 

Földesi Zoltán
az MSZP országgyűlési képviselője

Békésszentandrás nagyközség
2005. évi eboltás rendje:

2005. június 07-én (kedd) 16-19 óra között: Polgármesteri Hi-
vatal udvara
2005. június 09-én (csütörtök) 07-10 óra között: Vásártéri mér-
legház
2005. június 13-án (hétfő) 08-09 óra között: Furugy Közösségi
ház
2005. június 14-én (kedd) 16-19 óra között: Polgármesteri Hi-
vatal udvara
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Alsós versenyek eredményei

Örömmel számolhatunk be az újság olvasóinak kisdiákjaink nagy
sikereiről a területi versenyeken.
Március 23-án a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános isko-
la rendezett vers- és mesemondó versenyt. A 2. osztályosok közül
Bagi Ivett 2., Kanti Eszter 3. helyezést ért el.
A 4. osztályosok közül Foltán Kitti 1. helyezést, Kovács Judit 2. he-
lyezést ért el.
Április hónapban, már több éve, Kondorosra hívtak bennünket, ahol a
környék iskoláinak tanulóival mérhettük össze tudásunkat. Április 20-
án három kategóriában, verses mese, vers- és prózamondásban verse-
nyezhettek 2. 3. 4. osztályosaink. Népes kis csapatért izgulhattunk, 19
gyermek vett részt ezen a megmérettetésen. Nagy örömünkre 12-en va-
lamilyen helyezést értek el.
Eredmények:
Verses mese
2. osztály
III. Bagi Ivett 2.a
3. osztály
III. Szalai Máté 3.b
4. osztály
II. Turcsányi Áron 4.b
Próza
2. osztály
I. Kanti Eszter 2.a
II. Banász Blanka 2.a
3. osztály
II. Balla Lili 3.b
III. Szalai Zsolt 3.b
4. osztály
I. Kovács Judit 4.a
III. Foltán Kitti 4.a
Vers
2. osztály
II. Herceg Anita 2.a
III. Ondok Dalma 2.a
4. osztály
I. Pintér Claudia 4.a

Minden évben összemérik tudásukat gyermekeink helyesírásban is.
Először helyben, az iskolánkban rendeztük meg ezt a versenyt. A
következő eredmények születtek:
1. osztály
I. Csík Dorottya 1.b
II. Győri Veronika 1.a
III. Gazsó Mirella 1.a
2. osztály
I. Herceg Anita 2.a
II. Brusznyiczki Bettina 2.a
III. Bagi Ivett 2.a
3. osztály
I. Egri Norbert 3.a
II. Bohák Annamária 3.b
III. Taskó Annamária 3.a
4. osztály
I. Foltán Kitti 4.a, Bodonyi Zsanna 4.a
II. Kovács Judit 4.a
III. Turcsányi Áron 4.b
Április 27-én a Kondoroson rendezett területi helyesírási versenyen
4. osztályosaink szerepeltek nagyon jól:
I. Kovács Judit
II. Foltán Kitti
IV. Bodonyi Zsanna

Az országos NyelvÉSZ versenyt már 3. 4. osztályosoknak is rende-
zik, nem csak a felsősöknek. A verseny megyei fordulójába bejutott
negyedikes tanulóink eredményei:
Bodonyi Zsanna 4.a XVII.
Kovács Judit 4.a XXI.
Molnár Zsófia 4.a XXVII.
Mindannyiuknak gratulálunk és további sikereket kívánunk!

***

Fizikaverseny
Az Országos Öveges József Fizikaverseny iskolai fordulójából is-
kolánkból (és a környékbeli iskolákból is egyedül) Berényi Ádám
8.b osztályos tanuló jutott be a verseny megyei fordulójára, ahol a
nagyon szép 6. helyezést érte el.

Informatikaverseny
A Megyei Informatika versenyre az iskolai, majd a körzeti fordu-
lóból Köteles Tamás 8. osztályos, és Kesztyűs Imre 6.a osztályos ta-
nulónk jutott be. Itt Köteles Tamás 7-8.o. kategóriában 4. helyezést,
Kesztyűs Imre az 5-6. osztályosok között 7. helyezést ért el.
A Mezőtúron rendezett  Teleki II. körzeti informatika versenyen
Dobos Emőke 6.a osztályos tanulónk az 5-6. osztályosok között az
I. helyet, Köteles Tamás 8.a osztályos tanulónk pedig a 7-8. osztá-
lyosok között lett az I. helyezett.

Ifjúsági elsősegélynyújtó és Katasztrófavédelmi verseny
A 2004-2005-ös  tanévben  is  megrendezésre került  április  20-án,
Szarvason a Vöröskereszt Ifjúsági elsősegélynyújtó verseny, melyre
a békésszentandrási Hunyadi János Ált. Isk. tanulói is beneveztek.
A területi fordulón I. helyezést értek el. A csoport tagjai: Gombár
Nóra 7.b o., Palov Gábor 7.b o., Petrás Viktória 7.a o., Szécsi Ben-
ce 6.b o., Tóth Veronika 7.b o.
A területi fordulót a megyei verseny követte április 29-én Sarkadon,
ahol ugyanez a csoport V. helyezést ért el.
Ugyancsak 2004-2005-ös  tanévben rendezték meg az Ifjúsági ka-
tasztrófavédelmi verseny területi  fordulóját  április  14-én  Gyoma-
endrődön.  Ahol iskolánkból az alábbi csoport tagjai  mérték össze
tudásukat más iskolák csapataival.
Résztvevők: Dobos Emőke 6.a o., Farkas Zsófia 7.b o., Hamza Adél
7.a o és Vámosi Balázs 8.b o. Ők területi III. helyezést értek el.
Itt szeretnénk megköszönni, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzet-
ben az utaztatás  költségeit  a  területi  Katasztrófavédelmi Parancs-
nokság vezetője: Póka Péter átvállalta helyettünk és kifizette.

Helyesírási versenyek felső tagozaton
Március 19-én Szarvason került megrendezésre az országos Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulója. Évfolyamonként a me-
gye 24 legjobb ,,nyelvésze” mérhette össze tudását. A tollbamondás és
a komoly nyelvtani feladatsor megírása után a következő eredmények
születtek: Lengyel Judit 5. b III., Szalai Eszter 8.b XX.

Levelező versenyeken is részt vettek tanulóink. A megyei nyelvÉSZ
versenyre (Békéscsaba, 2005. IV. 8.) bejutott tanulók eredménye a
következő:
Lengyel Judit 5.b V.
Bagi Anett 5.b XII.
Sinka Mária 5.a XIV.
Szalai Eszter 8.b XIII.
Aszódi Diána 8.b XV.
Évfolyamonként 30 tanuló versenyzett.
A versenyeken részt vett diákoknak és a tanáraiknak az elért ered-
ményeikhez gratulálunk!

M.-né
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Április 22 – A FÖLD NAPJA
Csak kölcsön kaptuk a Földet unokáinktól.
Minden évben megemlékezünk a Föld napjáról. Az idén versenyt
hirdettünk gyermekeinknek ,,A Föld, ahol élünk” címmel. 1.-4.
osztályosaink rajzaikkal, 3.-6. osztályosaink a föld és környeze-
tünk védelméről szóló mesék írásával versenyeztek.
A meseíró pályázatra tizenkilencen jelentkeztek írásaikkal, főleg
3.-4.-5. osztályosok. A zsűri nagyon sok érdekes művel találko-
zott, ötletes történetek születtek. A verseny eredménye:
1. helyezett: Köteles Enikő 5.b
2. helyezett: Ondok Róbert 5.a
3. helyezett Marton Edina 4.b

Nagy örömet jelentett számunkra a rengeteg rajz  – számszerint
45 db –, amelyet a zsűrinek értékelni kellett. A beérkezett mun-
kák nagyon kreatívak voltak. Igazán jó volt látni, hogy már a 7-8
éves gyerekek is milyen komolyan foglalkoznak ezzel a témával.
Munkáik sok esetben még a felnőttek számára is irigylésre méltó
látásmódot  tükröznek. A zsűri  a  következő munkákat találta a
legsikeresebbeknek:
1. helyezett: Petrovics Maja 1.b
2. helyezett: Krizsánszki Imola 2.a
3. helyezett: Yetik Damla 3.a
Mindannyiuknak további sikereket kívánunk!

M.-né

SULIVARÁZS 2005.
A Hunyadi János Általános Iskola bemutatkozó műsora
,,De nehéz az iskolatáska” – hallották az énekkartól április 22-én
délután vendégeink a zsúfolásig megtelt Művelődési Házban. E
stílusos kezdés után Molnár Imre Zoltán, iskolánk igazgatója kö-
szöntötte a jelenlévőket.:

Az énekkar Fotó: Révész Júlia

,,Kedves Vendégeink!  Kedves Közönségünk! Hölgyeim és Ura-
im!
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm, hogy ebben
a tavaszias télben, vagy télies tavaszban jelenlétükkel megtiszte-
lik iskolánk tanulóit és nevelőit. Mindnyájan nagy izgalommal és
odaadással  készültek,  hogy  tudásukat,  tehetségüket  megmutat-
hassák Önöknek. Az egyes műsorszámokon túl szeretnénk bemu-
tatni mindazt a munkát, szerteágazó tevékenységet, amelyet isko-
lánk végez. Örömmel és büszkén mondhatom, hogy van miről be-
számolnunk. Tanáraink és tanulóink kitartó és becsületes mun-
kája a folyó tanévben is kiváló eredményekben hozta meg gyü-
mölcsét. Az elért eredmények önmagukért beszélnek.
A Nevelőtestület döntése alapján, hagyományőrző szándékkal az
idei tanévben először Aranytoll-díjban részesítjük azokat a tanu-
lóinkat, akik különböző területeken folyamatosan kiemelkedő tel-
jesítményt értek el. A díjak átadására annak értékét emelendő, az

iskolához, az adott szakterülethez szorosan kötődő személyisége-
ket kértünk meg.
Reméljük, hogy ez a koraestébe nyúló, változatos délután kellően
bemutatja Önöknek gyermekeink rátermettségét, tehetségét és az
elvégzett munkát. A műsorhoz mindnyájuknak lelki emelkedett-
séget és jó szórakozást kívánok!”
A továbbiakban tanulóink sikereiről szeretnénk beszámolni az ol-
vasóknak ugyanúgy, ahogy azok elhangzottak azon a délutánon
két kedves műsorszám – tánc, jelenet, vers, mese – között.
Iskolánk tanulói kiemelkedő eredményeket értek el a humán tan-
tárgyak terén. Az alsó tagozatosok vers-, és mesemondásban je-
leskedtek. A területi versenyen 1. helyezést ért el Foltán Kitti 4.a
osztályos tanuló, 2. helyezést ért el Bagi Ivett 2.a és Kovács Judit
4.a  osztályos tanuló, valamint 3. helyezett lett  Kanti Eszter 2.a
osztályos tanuló.
Az Arany János  magyarverseny országos  döntőjén  2  tanulónk
képviselte  iskolánkat,  ahol  Bagi  Anett  országos  7.  helyezést;
Tóth László pedig 8. helyezést ért el.
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny területi fordulóján Len-
gyel Judit 5.a és Szalai Eszter 8.b osztályos tanuló 1. helyezett;
Tóth László 6.a osztályos tanuló 2. helyezett lett. A márciusban
megrendezett megyei fordulón Lengyel Judit megyei 3. helyezést
ért el.
A magyar nyelv mellett  az idegen nyelvek területén is  szépen
helyt állnak diákjaink. A német nyelvi szövegfordító versenyen
Gombár Nóra 7.b osztályos tanuló a 2.; Szalai Eszter 8.b osztá-
lyos tanuló a 4. helyen végzett. A német szóbeli verseny megyei
fordulóján Gombár Nóra 2. helyezést ért el.
A kimagasló eredmények alapján  a  2004/2005.  tanévben az  ,,
Aranytoll” díjat a nevelőtestület Szalai Eszter, Gombár Nóra, és
Lengyel Judit tanulóknak ítélte oda.
A díjakat Oncsik Zsuzsanna, iskolánk nyugdíjas magyar szakos
pedagógusa adta át.
Ép testben ép lélek – tartja  a  mondás. Tanulóink közül sokan
sportolnak  községünk  sportegyesületeiben,  képviselik  Békés-
szentandrást megye-, és országszerte.
A sportklubok vezetősége az eddigi teljesítményükért az alábbi
tanulókat ismeri el:
Kézilabda: Petrás Viktória
Futball: Szabó József
Kajak-kenu: Berényi Ádám
Társastánc: Aszódi Diána
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Dr.  Strassburger  Gyöngyi  a  Kézilabda  klub  elnöke,  Korbely
Györgyné a Vértessy társastáncklub elnöke, Sinka József a Ka-
jak-kenu klub elnöke, és Varga Lászlót a Futballszakosztály ve-
zetőségi tagja adta át a díjakat.
Iskolánkban a tanulás mellett lehetőség nyílik az érdeklődésnek
megfelelően szakkörök munkájában is részt venni.
Évek óta eredményesen működik az elsősegélynyújtással és ka-
tasztrófavédelemmel foglalkozó szakkör. Ebben a hónapban ke-
rült megrendezésre a területi verseny, amelyen iskolánk csapata
3. helyezést ért el. A csapat tagjai: Dobos Emőke, Farkas Zsófia,
Hamza Adél és Vámosi Balázs.
Hat éve alakult a Vass Sándor Hagyományőrző Csapat a Magyar-
ország Felfedezői Szövetség tagjaként, mely megyénkben egye-
dülálló. A csapat célja  az emberi értékek, a szülőföld, lakóhe-
lyünk történelmi örökségeinek felfedezése, gazdagítása, a közös-
ségi élet ajándékosztó erejének megtalálása. Kiemelt területek: a
Honfoglalás,  a  II.  Rákóczi  Ferenc  vezette  szabadságharc,  az
1848/49-es szabadságharc eseményei.
Hagyományos rendezvényeik közé tartozik az Új tagok ünnepé-
lyes avatása, részvétel a dicsőséges tavaszi hadjárat helyszínén,
Tápióbicskén, a Rákóczi emléknap megrendezése.
A csapat két alkalommal részesült kollektív kitüntetésben a Ma-
gyar Hagyományőrző Világszövetség által: 2004-ben a Rákóczi
érdemkeresztet  kapták  meg,  ebben  az  évben  pedig  a  Tavaszi
Hadjárat emlékérmet.
Iskolánkban működik az 542. számú Szent András Cserkészcsa-
pat.  Több  hónapos  előkészítés  után  hivatalos  megalakulására
1992. szeptember 24-én került sor. Ekkortól működik – az 1948-
ban megszüntetett hasonló nevű és számú csapat szellemi örökö-
seként.
Az elmúlt több, mint 10 év alatt tevékenyen részt vettek a község
minden  jelentős  kulturális  eseményén.  A  mozgalom  céljának
megfelelően évenként  országjáró  túrákon  ismerkednek hazánk
történelmi nevezetességeivel, s számtalan kerékpáros túrán köz-
ségünk és környezete értékeivel.
1994. nyarán az erdélyi Alsócsernátonból érkező cserkészekkel
közös fafaragó tábort rendeztek, melynek végén az iskola udva-
rán kopjafát állítottak.
1996. augusztusában segédkeztek a délvidéki testvérközségünk,
Kishegyes 29. számú Szent András Cserkészcsapat megalakításá-
ban. Kapcsolatokat ápolnak a környék más cserkészcsapataival
is.
Arisztotelész  óta  tudjuk,  hogy  ,,A  matematika  tudományához
nem vezet kényelmes királyi út.” Tanulóink között vannak, akik
ezen a rögös úton is sikerrel járnak és nemcsak a matematika, ha-
nem a fizika, és az informatika versenyeken is öregbítik iskolánk
hírnevét.
A Varga  Tamás  matematikaverseny megyei fordulóján  Babák
Nikolett 7.a osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Az Öveges József fizikaverseny megyei döntőjén Berényi Ádám
8.b osztályos tanuló 6. helyezett lett.
A megyei Számítógép-használati versenyen  Köteles  Tamás 8.a
osztályos tanuló a 4. helyen végzett.
A tanulmányi versenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítményükért
a nevelőtestület e három diáknak javasolja az Aranytoll díjat.
Az elismerő okleveleket és az ,,Aranytollakat” Hévizi Róbert, a
Művelődési, és Sport Bizottság elnökétől vehették át.
Iskolánk öregdiákjai közül többen léptek művészi pályára, és let-
tek híresek a képzőművészet, vagy az előadóművészet terén.
A mai hunyadisok közül is többeket vonzanak a különböző mű-
vészeti ágak. Ezt bizonyítják az alábbi sikerek.
A területi énekversenyen Dobos Borbála 4.b osztályos tanuló 1.;
Balla Lili 3.b osztályos tanuló 2.; Dorogi Vivien 4.b osztályos ta-
nuló 3. helyezést ért el. Kiss Brigitta 4.b osztályos tanuló külön-
díjban részesült.

A  ,,Közlekedés  gyermekszemmel”  című  rajzpályázaton  Yetik
Damla 3.a osztályos tanuló különdíjat kapott.
Az Arany János Tehetséggondozó Kollégium által kiírt ,,Drog-
prevenciós” területi rajzpályázaton Babák Nikolett 7.a osztályos
tanuló különdíjas lett; a Magyar Hidrológiai Társaság kiírásában
a ,,Víz az életért” területi versenyen pedig a 3. helyen végzett.
A képzőművészet mellett sokan foglalkoznak zenével. A hang-
szerek közül a legnépszerűbb a zongora, a hegedű, és a furulya.
Kakuk Tünde 8.a osztályos tanuló számos rendezvényen lépett
fel, és szórakoztatta a közönséget zongorajátékával. Tehetségé-
nek és szorgalmának bizonyítéka, hogy felvételt nyert a Bartók
Béla Zeneiskola és Művészeti Szakközépiskolába.
A művészetek kategóriájában a tanévben nyújtott teljesítményü-
kért  a  nevelőtestület az Aranytoll-díj átadását  javasolja  Dobos
Borbála, Yetik Damla, Babák Nikolett és Kakuk Tünde tanulók-
nak.
A díjazottak  jutalmukat Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas
érdemes művésztől vehették át.

A műsorszámokból álljon itt néhány fotó ízelítőül:

5.b. osztályosok csőszt kerestek a falujuknak
Fotó: Révész Júlia

Cowboytánc a 2. osztályosoktól
Fotó: Turcsányi Lajos
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 38.
KANALAS GÉM – PLATALEA IEUCORODIA

HÍRES VADÁSZOK 7. 
Gróf Andrássy Manó

 A kanalas gém  az ibisz félék-
kel  és  a  gólyákkal  rokon.  Ki-
sebb a gólyánál, tollazata fehér,
de sohasem olyan ragyogó tisz-
ta,  mint  a  kócsagoké.  Csőre
hosszú  fekete,  és  kanálszerű
formában végződik. Az öregek
begyén  széles,  rozsdás  sárga
folt van. Nyáron a tarkóról bok-
réta szerűen felmereszthető üs-
tök nyúlik hátra. Súlya 1700 –
2000 gr, hossza kb 85 cm. Röp-
te egyenletes, és kitartó. Gyak-
ran  siklik és kering kifeszített
szárnyakkal.  Csapatban  ferde
vonalban  rendeződve  repül,  s
ekkor enyhe ívben hajló nyakát
és  lábát  kinyújtja.  Sekély víz-
ben, csőrét a víz alá merítve ide
oda járkálva vagy futkosva ke-
resi táplálékát. Európai elterje-
dése  nem  egységes,  nagyobb
telepek csak a Kárpát medencé-
ben  találhatóak.  Hazánkban  a
Kis Balatonban, a Velencei – tó
déli felén , a Hor- 

A soron következő lapszámban a vadvédelemről, és az állatvéde-
lemről  olvashatnak  majd.  Vadlexikonom  39.  részében  –  mint
mindem hónapban ez évben – egy vízi madarat mutatok majd be,
amely  a  környékünkön igen gyakori,  és  könnyen felismerhető
jellegzetes hangjáról. Ez a madár pedig a bakcsó ….

Major Attila

tobágy nagy halastavaiban,  és
még több vizes területen fész-
kel. A telepek sűrű nádasokban
vannak, de a Tisza mentén fá-
kon is fészkel.  Főként nádszá-
lakból  épített  fészkét  az  avas
nádban, 30-60 cm-rel a víz fe-
lett építi. Mindig telepesen költ.
3-5,  fehér  alapon vörhenyesen
foltozott  tojását  a  tojó  április
végén vagy május elején rakja
le. A költési idő 21-24 nap, a fi-
atalok 4 hétig maradnak a  fé-
szekben.  Tápláléka  vízi  rova-
rokból,  apró  halakból,  csigák-
ból, rákokból, és békalárvákból
áll. A madarak a sekély vízben
szürcsölve,  többnyire  csapato-
san  keresgélnek.  Vonuló  ma-
dár, a telet Afrika déli felén töl-
ti. Áprilisban érkezik, szeptem-
berben vonul el. Költési idején
mély torokhangot ad, néha cső-
rével kelepel, a fiókák vékony
hangon  sípolnak.  Védett,  esz-
mei értéke 500 000 Ft.

Köszöntöm az olvasókat a májusi lapszám megjelenése alkalmá-
ból. Ezen a lapon most ismét egy nagy magyar vadászt mutatok
majd be, és beszámolót olvashatnak a május 1-i foci mérkőzésről.
A vadlexikonban most egy igen kecses madárról a kanalas gémről
olvashatna.
Gróf Andrássy Manó Kassán született, Abaúj- Torna vármegyé-
ben, 1821- ben. Tatán járt gimnáziumba, majd a pesti egyetemen
„bölcselet tudori” oklevelet szerzett. Egyike volt azoknak a ma-
gyar vadászoknak, akik a fél világot bejárták. Elment Ceylon és
Jáva  szigetére,  majd  beutazta  Kína  egyes tengerparti  vidékeit.
Korábban járt  Olaszországban, Franciaországban és Spanyolor-
szágban is. 1848- ban Torna vármegye országgyűlési képviselőjé-
nek választották. Részt vett a szabadságharcban, majd utána kül-
földre  menekült,  és  folytatta  utazásait.  Élményeit,  vadászatait
könyvekben jelentette meg. A szabadságharc leverése után haza-
tért, és a Tisza szabályozásának munkájával foglalkozott. A MTA
levelező tagjának választották 1858-ban, később Gömör várme-
gye főispánja,  majd  1881-től  a  rozsnyói  kerület  országgyűlési
képviselője lett.  Fiatalabb éveiben szenvedélyes vadász volt, és
mint vadgazda, a birtokain sikeres vadtenyésztést folytatott. Bel-
téri területén meghonosította gimszarvast, a dámot, a fácánt, és az
amerikai vad pulykát. Andrássy az egyik írásában a farkas vadá-
szatának különböző módjait ismerteti, köztük a hagyományos el-
ejtési módot, a karikással való pusztai farkasvadászatot. Erről írja
hogy „ … néhány száz lovas állván ki, a berkeseket és nádasokat
lovasok hajtják meg, s az üldözés által megrémült farkast elég-
szer, karikás csapásokkal verik páraszakadtáig”. 1891-ben hunyt
el az olaszországi Görz- ben. 

VÁLLALKOZÓK – VADÁSZ FOCI
A  több  éves  hagyományoknak megfelelően  vadásztársaságunk
foci csapatát az idén is kihívták egy mérkőzésre a helyi vállalko-
zók. Ezeken a mérkőzéseken maga az eredmény másodlagos, de
azért a szórakozás mellett nagy a presztízse. A legutóbbi össze-
csapásunkkor mi győzedelmeskedtünk, és most is az volt  a cé-
lunk, hogy ismételten mi hagyjuk el nyertesen a pályát. A gyö-
nyörű időben, délután 4 órakor feszültünk egymásnak, és 3-0-s
félidő után 6-2 –es győzelmet arattunk. A mérkőzés jó iramú volt,
és a jelenlévők kellemesen kifáradtak, így mindenkinek jól esett a
meccset követő frissítő, és a nagyon finomra sikerült marhapör-
költ. A vendéglátóinknak ezennel is szeretném a vadásztársasá-
gunk nevében is megköszönni a szíves vendéglátást! Az augusz-
tus 20-i visszavágóra mi is kihívtuk ellenfelünket, ők ezt elfogad-
ták, így a hagyomány folytatódik...
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Kivonat a Békésszentandrási Kézilabda Club
2004.évi Közhasznúsági Jelentéséből

1.) Tevékenységünket évek óta a helyi Hunyadi János Általános Iskola
területén tornateremben és szabadtéri betonnal borított kézilabda pá-
lyán végezzük. 

Önkormányzati támogatásunk összegszerűségében az előző évi szinten
maradt. A pályázat útján elnyert támogatások összbevételünkhöz – a
korábbi éveket meghaladó mértékben - 32,3 %-ban járult hozzá. To-
vábbi jelentősebb bevételi forrásunk a szponzorok reklám célú fel-
ajánlása volt. 

2003.évtől lehetőségünk van a személyi jövedelemadó 1%-ának gyűjté-
sére is,  melyből 2004.  szeptember végén összbevételünk 3,5  %-át
(45.135.-Ft-ot) sikerült realizálnunk. Ezen összeg célirányosan sport-
szerek és  sportfelszerelések beszerzésére kerül  2005.év  elején  fel-
használásra.

Tagságunk száma jelentősen nem változott, összesen 21.500.-Ft tagdíjjal
(bevétel 1,7 %-ával) járult hozzá működésünkhöz, míg a banki ka-
matokból 1.779.-Ft (0,1 %) realizálódott.

Játékos állományunkból átigazolás 2004.évben sem történt.

2. Kimutatás pályázatok útján elnyert pénzösszegek felhasználásáról
2004.évben az előző évhez hasonlóan két sikeres pályázatunk volt, me-

lyek alapján összesen 
420.000.-Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyertünk.
Ebből:
200.000.-Ft a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány támogatása volt a

2004.01.01-2004.11.10  közötti időszakban felmerülő - szerződésben
meghatározott - költségekre, melyet versenybírói díjak, díjazási költ-
ségek közül kupa, orvosi díj, nevezési díj, valamint csoportos utazási
költségek finanszírozására fordítottuk. 

220.000.-Ft a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi Regionális Kollé-
giumának határozata alapján a 2004.01.01-2004.12.31  között felme-
rülő működési költségeink fedezésére elnyert támogatás volt. A tá-
mogatási célnak megfelelően az összeg 65,9 %-a irodai tárgyi eszkö-
zök beszerzéseink,  a  fennmaradó  34,1  %-a  pedig  kommunikációs
költségeink kiegyenlítését biztosította. 

Szintén 2004.évben a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által kiírt
rendes pályázat keretélen újabb egyszeri, vissza nem térítendő támo-
gatási kérelmet nyújtottunk be az elmúlt évihez hasonlóan működési
költségeink (vidéki mérkőzések utazási költsége, játékvezetői díjak,
nevezési díjak ) finanszírozására. Ezen pályázatunkra vonatkozó ku-
ratóriumi döntés – a pályázók nagy száma miatt - 2005.év márciusára
húzódott át.

3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TÉNYLEGES BEVÉTELE 1.300

ezer Ft
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI: 1.252 ezer Ft 
Részletezve ezer Ft-ban:
Anyagköltség 451
Vidéki mérk.utiköltsége 201

Nevezési díj+regisztr+leig. 87
Bankköltség 4
Játékvezetői díjak 115
Kifizetői SZJA- járulék 11
Egyéb kiadások 142
Admin.ktg.(működ.beruh.támogatással, mely 91%-a) 241 *
ebből 150eFt tárgyi eszköz beruházás, költségként történő elszámolása

2005. és 2006. években fog történni.

4.)  CLUBUNK  VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET  NEM  VÉG-
ZETT 2004. ÉVBEN sem.

5. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
A Békésszentandrási Kézilabda Club 2004. évben sem nyújtott juttatást

tisztségviselőinek, alkalmazottat nem foglalkoztatott, egyéni megbí-
zási szerződést nem kötött.  Az elnökségi és a Felügyelő Bizottsági
tagok mellett szervezetünk munkáját továbbra is önkéntes segítők -
ellenszolgáltatás nélkül – végezték. 

6. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A közhasznú szervezetként való elismerés szerint egészségmegőrzés, be-

tegségmegelőzés, valamint nevelés oktatás és képességfejlesztés ke-
retében közösségi élet kibontakozását segítve ösztönözzük a tömeg-
sportot,  a sportolni  vágyó helyi és környékbeli lakosok, üdülők ré-
szére sportolási lehetőség biztosításával elősegítjük a versenyzést, a
szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmódra nevelést. Min-
dennek  keretein  belül  rendeztük  meg az I:Békésszentandrás  Kupa
kézilabda tornát, mely rendezvényünkkel hagyományt kívánunk te-
remteni, ezzel is még inkább hozzájárulva községünk sportéletéhez,
mozgásának ösztönzéséhez. 

Mindezek mellett továbbra is kiemelkedő szerepet szánunk az utánpót-
lás nevelésnek, hiszen a fiatal korosztály bekapcsolódása e sportágba
továbbra is erős magját képezi a jövő generációjának, illetve a jelen-
legi csapatunk utánpótlásának.

2004.évben is női felnőtt és ifjúsági csapattal vett részt Clubunk és egy-
ben községünk a megyei I.osztályú női kézilabda bajnokságban. A
játékosállomány összetétele a felnőtt  csapatban kiépült,  az ifjúsági
csapatban bővülő, kiépítés alatt áll. A felnőtt csapat eredményességé-
ben a korábbi évekhez képest további javulás tapasztalható, a játéko-
sok összeszokottabbak, eredményesebbek, melyet a kedvezőbb he-
lyezés is tükröz. Az ifjúsági csapat - fiatal tagjai ellenére – szintén
igyekszik a  mérkőzéseken  való  helytállásra,  szebbnél  szebb  játék
megvalósítására.

Záradék:
A fenti  Közhasznúsági  jelentést  a  Békésszentandrási  Kézilabda  Club

Közgyűlése a 2005.03.05-i ülésén elfogadta, jóváhagyta.

Változatlanul hatodik helyen a kézilabdás lányok
Az  előző  számhoz  hasonlóan  –  amelyben első  mérkőzéseink
eredményeiről,  valamint csapatunk főbb  eseményeiről számol-
tunk be - ismét szeretnénk néhány gondolatban hírt adni eredmé-
nyeinkről, jelenlegi helyzetünkről mindazoknak akik valamilyen
okból kifolyólag nem láthatták mérkőzéseinket, játékunkat, és ér-
deklődést tanúsítanak a kézilabda sport valamint községünk kézi-
labda csapata iránt.
A harmadik fordulóban  Békésre utazott csapatunk, ahol kitartá-
sunk és győzni akarásunk ellenére is 11:9 –es félidőt követően,
23 : 17 –es végeredménnyel, vereséget szenvedtünk. A mérkőzé-

sen kioszott figyelmeztetések és a kétpercesek számával akár re-
kordot is lehetett volna dönteni. 
Csapatunk tagjai: Lólé Emília, Erdélyi Melinda (1), Egriné Ko-
vács Andrea (1), Domjánné Kozák Györgyi (5), Árgyelánné Han-
gyás Tünde  (1),  Szucsán Nikoletta  (5),  Kovács  Krisztina  (1),
Szopka Szilvia, Lestyan Goda Anna (3),  Bagi Brigitta,  Aszódi
Mónika, Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
Ifjusági csapatunk szintén ezen a napon lépett pályára, akik bár
szép játékkal, de szintén néhány góllal alulmaradtak a békésiek-
kel szemben. 
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A 4.  fordulónkat  Mezőberényben játszottunk, ahol a  félidőben
még döntetlen volt az állás. A második félidő felére azonban a
hazaiaknak sikerült 4 gólos vezetésre szert tenni, melyet a mérkő-
zés hajrájában nagyon kemény védekezéssel, pontos támadások-
kal ledolgoztuk, végül megfordítottuk a mérkőzést. 15 : 16 –os
eredménnyel, fontos 2 pontot sikerült elhoznunk.
Csapatunk összeállítása: Lólé Emília, Erdélyi Melinda (2), Egri-
né Kovács Andrea (1), Domjánné Kozák Györgyi (3), Árgyelán-
né Hangyás Tünde (3), Szucsán Nikoletta (3), Kovács Krisztina ,
Szopka Szilvia, Csipai Anasztázia (1), Lestyan Goda Anna (3),
Bagi Brigitta,  Aszódi  Mónika, Edző:  Lestyan Goda Mihályné,
Szucsán Attiláné 
Az 5.fordulónkat hazai környezetben a Békéscsaba Főiskola csa-
patával játszottuk. Nagyon jó  első félidőt követően, a második
félidő  végére szorossá vált  a  mérkőzést,  melyet végül sikerült
megnyernünk. Végeredmény:  22 : 21 (félidőben: 14 : 6) 
Játékosaink: Lólé Emília, Csipai Anasztázia, Kovács Krisztina,
Erdélyi Melinda (6), Egriné Kovács Andrea (1), Lestyán Goda
Anna (1), Árgyelánné Hangyás Tünde (5), Szucsán Nikoletta (3),
Domjánné Kozák Györgyi (6),  Bagi  Brigitta,  Aszódi  Mónika,
Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
Ifjusági csapatunknak ezen a hétvégén néhány gólos vereséget
szenvedett Sarkad csapatától. 
A tavaszi szezonunk eddigi legkellemetlenebb mérkőzését a hato-
dik fordulóban  Gyomaendrődön játszottuk, ahol 16:14 –es fél-
idővel fordultunk, azonban a mérkőzés jelentős részét emberhát-
rányban voltunk kénytelenek lejátszani, így a szoros mérkőzés el-
lenére a hajrában mégis 34 : 27 re maradtunk alul a gyomaiakkal
szemen.
Csapatunk tagjai: Lólé Emília, Kovács Krisztina (1), Erdélyi Me-
linda (3),  Egriné Kovács Andrea (3),  Szopka Szilvia (1),  Les-
tyan-Goda Anna (1),  Árgyelánné Hangyás Tünde (3),  Szucsán
Nikoletta  (9),  Domjánné Kozák  Györgyi (6),  Aszódi  Mónika,
Bagi Brigitta Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
Ifjusági csapatunk a kiemelkedő kapusteljesítmény ellenére is né-
hány góllal alulmarad a gyomaiakkal szemben. 

A megyei I.oszt.  FELNŐTT NŐI bajnokság eredményei az
eddigi fordulók alapján: 
1. Kétsoprony 16 14 - 2 426-270 28 p
2. Gyomaendrőd 15 11 - 4 368-313 22 p
3. Békéscsaba Főiskola 16 10 1 5 421-348 21 p
4. Békéscsaba Jamina 15 9 1 5 335-305 19 p
5. Mezőberény 17 8 2 7 383-324 18 p
6.Békésszentandrás 16 8 2 6 276-271 18p
7. Békés 13 8 1 4 276-271 17 p
8. Kondoros 15 4 2 9 309-363 10 p
9. Szarvas 16 4 1 10 294-272 10 p
10. Gádoros 15 1 2 12 259-336 4 p
11. Füzesgyarmat 16 1 1 14 269-460 3 p

Utánpótlás csapatunk jelenleg egy győzelemmel a nyolcadik he-
lyen áll.

Hátralévő mérkőzéseink mindegyikét hazai pályán fogjuk játsza-
ni, így reményeinkhez híven nagy segítségünkre lesznek szurko-
lóink,  akik  buzdításukkal  hozzájárulnak  majd  még  sikeresebb
szereplésünkhöz.
További mérkőzéseink:

felnőtt utánpótlás
2005.május 08  (vasárnap)

Békésszentandrás - Kétsoprony 15.00 13.30 
2005.május 21. (szombat)

Békésszentandrás – Gádoros 15.00    --
2005.május 28 (szombat)

Békésszentandrás - Kondoros 16.00 14.30
2005. június 05. (vasárnap)
Békésszentandrás – Füzesgyarmat 16.00 14.00

Mindezeken  túlmenően 2005.június  közepén  –  több  település
részvételével – rendezzük meg a II. Békésszentandrás Kézilab-
da Kupát, ahová szintén minden lelkes érdeklődőt, mozogni vá-
gyót is szeretettel  várunk. Mindennek pontos idejéről  és prog-
ramjainkról igyekszünk folyamatosan hírt adni.

Közhasznúsági jelentés
2004. évre

Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidő Sport
Club
Székhely: 5561 Békésszentandrás, Vízitelep, II. kk. 5.
Adószám: 18382983-1-04
Közhasznúsági fokozat: közhasznú társadalmi szervezet
Közhasznúsági végzés: Pk.60.032/2000/2.

Tartalom:
1./ Számviteli beszámoló
2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4./ Helyi önkormányzattól és képviselőktől kapott támogatás
5./ Cél szerinti juttatások kimutatása
6./ Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
7./ Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

1.      Számviteli beszámoló  

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA az egyszeres
könyvvitelt vezető közhasznú szervezeteknél

Név:  Békésszentandrási  Hunyadi  Mátyás  Kajak-kenu  és  Szabadidő
Sport Club
Cím: 5561 Békésszentandrás, Vízitelep, II. kk. 5.
Adószám: 18382983-1-04

                                                                                Adatok ezer Ft-ban
       2003.12.31.

2004.12.31
ESZKÖZÖK /AKTIVÁK/
A. Befektetett eszközök 0 0
I. Immateriális javak 0 0
II. Tárgyi eszközök 0 0
III. Befektetett eszközök 0 0

B. Forgóeszközök 1301 1623
I. Készletek 0 0
II. Követelések 0 0
III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 1301 1623
Eszközök összesen: 1301 1623
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FORRÁSOK /PASSZIVÁK/
C. Saját tőke 1301 1623
I. Jegyzett tőke 0 0
II. Tőkeváltozás/eredmény /induló/ 634 1301
III. Lekötött tartalék 0 0
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
      /közhasznú tevékenységből/ 667 322
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevé-
     kenységből 0 0
D. Tartalék 0 0
E. Céltartalék 0 0
F. Kötelezettségek 0 0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0
Források összesen: 1301 1623
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 4429 3233
I. Pénzügyileg rendezett bevételek /1+5/ 4429 3233

1. Közhasznú célú működésre kapott 3354 2268
támogatás

           a/ MKKSZ 1181 221
           b/ Szponzoroktól 105 70
           c/ Helyi önkormányzattól 1702 1703
           d/ SZJA 1 % 196 204
           e/ Egyéb /reklám/ 170 70
   2. Pályázat útján elnyert támogatás
           a/ Wesselényi Alapítványtól 400 250
   3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel   0 0
   4. Tagdíjból származó bevétel 95 105
   5. Egyéb bevétel 580 610

II. Pénzbevételt nem jelentő tételek 0 0

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
    1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0
    2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0

C. Tényleges pénzbevételek /A/I+B/I/ 4429 3233

D. Pénzbevételt nem jelentő tételek /A/2+B/2/ 0 0

E. Közhasznú tevékenység ráforditása/1+4/ 3762 2911
    1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 3762 2911
    2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0
    3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0
    4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0
    1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0
    2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0
    3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0
    4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0

G. Közhasznú tevékenység eredménye/1+2/ 667 322
    1. Tárgy évi pénzügyi eredmény 667 322
    2. Nem pénzben realizált eredmény 0 0

H. Vállalkozási tevékenység 0 0
    1. Tárgy évi adóalapot jelentő pénzügyi eredmény 0 0
    2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredmény 0 0
    3.Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő- 
       tárgyévi eredmény 0 0
    4. Adózás előtti eredmény 0 0

I. Összes pénzügyi eredmény 667 322

J. Adófizetési kötelezettség 0 0

K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adóz.eredm. 0 0

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról  
Az egyesület 2004-ban kapott Önkormányzati támogatás teljes egészé-
ben a cél szerinti juttatásinak a finanszírozására fordítja. Ez a megállapí-
tás érvényes az államháztartás alrendszerei terhére biztosított juttatások-
ra is. 

3.      Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TÉNYLEGES BEVÉTELE 
                                                                                               ezer Ft-ban
/nyitó pénzállomány és tagi betét nélkül/ 4534
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI
Részletezve ezer Ft-ban 2911
Versenyekre utazás, étkezés 714
Benzinköltség motorcsónakhoz 549
Gázdíj 204
Áramdíj 37
MKKSZ tagsági díj 25
Versenyzési engedélyek 44
Simon Fiala verseny rendezése 311
Beszerzések /hajók, lapátok, sportruházat/ 579
Anyagköltség 419
Egyéb költség 29

Pénzeszközök 2004.12.31. záró készlet Ft-ban
Bank 1.595.449 Ft
Pénztár 27.517 Ft
Összesen: 1.622.966 Ft

Sportegyesületünk vállalkozási tevékenységet nem végzett 2004. évben. 

4.      Helyi önkormányzattól és képviselőktől kapott támogatás  
Helyi Önkormányzati támogatás

700.000 Ft
Felajánlott képviselői tiszteletdíjak 1.003.000 Ft

5.      Cél szerinti juttatások kimutatása  
Az egyesület valamennyi bevétele és kiadása az alapító okiratban meg-
határozott céljai elérését szolgálják és alátámasztják a megjelölt cél sze-
rinti tevékenységét úgy mint: 
a./ az egyesület tagjainak rendszeres sportolási,  testedzési, versenyzési
lehetőséget biztosítani

1.672.696 Ft
b/ Békésszentandrás és környéke víziturizmusának fejlesztése és szinvo-
nalának emelése

1.238.344 Ft

6. Közhasznú szervezet  vezető  tisztségviselőinek nyújtott  tá  -  
mogatások

Az egyesület vezetői, tisztségviselői tevékenységüket díjazás nélkül lát-
ják el.

7.      Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója  
Elsődleges célunk volt, hogy biztosítsuk a versenyzők felkészítéséhez és
a versenyeztetéshez a feltételeket. 24 fő részére váltottuk ki a versenyzé-
si engedélyt. Ebből 3 fő gyermek, 4 fő kölyök, 2 fő serdülő és 15 fő ma-
sters korosztályú. Ezen kívűl mintegy 15-20 fő részére biztosítottuk a
versenyzési lehetőséget.  Ők szabadidős sportolóként  indultak a verse-
nyeken. Összesen 13 versenyen indultunk. Az országos bajnoki pontver-
senyben 111.25 ponttal 31. helyezést értük el.
Egyesületünk biztosította a lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére.
A konditeremben rendszeresen járt 10-15 fő fiatal, valamint a nyári idő-
szakban sokan jártak le kajakozni, kenuzni. 
Egyesületünk részt vett a községi tömegsportnapok rendezésében /május
1., augusztus 20,  Kihívás Napja/ és biztosított  hozzá sporteszközöket,
helyiségeket.
Nagy figyelmet fordítottunk a sporttelep környékének tisztaságára, gon-
dozására, a Körös vízminőségének óvására. 

Záradék:
A fenti  közhasznúsági  jelentést  a  békésszentandrási  Hunyadi  Mátyás
Kajak-kenu és Szabadidő Sport Club 2005. március 13-i közgyűlése el-
fogadta.

Békésszentandrás,2005.március 13..

Sinka József, elnök Fabó István, ügyvezető elnök
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