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Vörösmarty Mihály:
SZÓZAT

- részlet -

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek 

M E G H Í V Ó
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését összehívom, az 

ülésre a Képviselő-testület nevében tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2006. szeptember 18-án (hétfőn) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, valamint a 

két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Napirendi pontok:
1. A Szociális és Népjóléti Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkáról. Előadó: 

Bobvos János a bizottság elnöke
2. Az Önkormányzat négy éve. Előadó: Sinka József polgármester
3. Bejelentések

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

Békésszentandrás, 2006. szeptember 11.
Sinka József
Polgármester

                                            1456 - 2006.                                                                      Fotó: B.M
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ÁBEL ÉS FIAI BT.
Cégvezető: Ábel Zoltán

Teljeskörű temetkezési szolgáltatás:
* éjjel-nappali ügyelet,
* elhunytszállítás az ország bármely pontjáról,
* műkő  és gránit síremlék készítése, javítása, tisztítása. 
/35 éves tapasztalat/,
* szállítás 12 tonnáig.

Tel: 66/218-224
Ügyeleti telefonszám: 30/627-4577, 30/958-4877

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
jó szomszédoknak, ismerősöknek,

akik édesanyánk

özv. SZABÓ LAJOSNÉ szül. SZABÓ LIDIA

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek.

Gyászoló család

Házasságkötések
2006. április 1-jén Aszódi Tibor és Breznyik Erika 
Orsolya
2006. április 22-én Horváth Gábor és Tóth 
Tünde
2006. április 22-én Zsamba Miklós és Hirmann 
Gabriella
2006. június 10-én Szopka György Róbert és 
Deák Anita
2006. június 17-én Gombár László és 
Urbancsok Éva
2006. július 15-én Daróczi-Szabó Ferenc és 
Kopasz Erika Anna

SZÜLETÉS
Brakszatórisz András és Lázár Gabriella szülőknek 

Zsófia utónevű gyermek született
2006. augusztus 17-én.
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Tóth Endre: Milyen idős vagy? a kántor a vőlegénye. A templom melletti (volt) 
rendházban megcsodáltuk a helytörténeti gyűjteményt, 

Csak az Öreg, ki nem remél, népművészeti emlékeket. Megcsodáltuk az országban 
Ki előre nem  csak visszanéz. egyedüli ékszerkiállítást. A magyar népi ékszerek 19-20. 
Ki nem álmodik új terveket, század négy funkció szerinti feldolgozásba. (ékesítés, 
Az bizony már Öreg lehet. jelölés, mágikus szerepe, gyakorlati szerep). Kapuvár 

következett. Közben sikerült Fertőrákoson elintézni a 
De, ha meglátod az életben a szépet, hajókirándulást ½ 2-re kaptunk időpontot a Fertőd-i 
S a jó tréfát vidáman érted, Turinform segítségével. Kapuvár: Megnéztük a régi 
Ha lelkedből a szeretet árad, várkastélyt, melynek egyik felében a Rábaközi Múzeum 
S tudsz örülni madárnak, virágnak. van, a másikban pedig a polgármesteri hivatal. A portáról 

felszóltak a polgármester úrnak, hogy vidéki csoport van a 
Nem számít a kor, hogy elmúlnak az évek, házban, s ő azonnal készségesen elmesélte a város 
Mert szívedben még csendül az ének, történetét. A jó, színes előadást megköszönve 
S még onnan ki nem fogy a dal, Fertőrákosnak vettük az irányt. 1 órakor meg is 
Fiatal maradsz, bizony Fiatal! érkeztünk,de a nagyhajó közben elromlott és a kicsivel 

mentünk 2 részre osztva a társaságot. Mindenki nagyon 
Öregnek lenni, az is szép, élvezte a hajókázást. Érdekes volt látni az osztrák hajókat, 
Az ember apróbbakat lép. ahogy kerülgették a ,,szigeteket” így mondta a kapitány. 
Korábban fekszik, korábban kel, Fertődre érve megnéztük a volt Eszterházy-kastélyt. Sok 
Csak dúdolgat, nem énekel. csodát, szépséget láttunk. Közben elszóltam magam, hogy 
A múltba gyakran visszanéz… kb. 10 éve mi itt aludtunk!! Ma már kastélyszálló működik 
Csak ennyi… benne, ami nem a mi pénzünknek való, mi még itt aludtuk, 
Csak ennyi az Egész! és az akkor 6 éves unokámmal szellemjárást játszottunk… 

elmeséltem a történetet. Utána elfoglaltuk a szállást. 
Ezzel a szép verssel köszöntök minden kedves Nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Jó szállás, 

olvasót! Időset, fiatalt egyaránt. Október 1-je az Idősek tisztaság, finom vacsora!! - kell még egyéb? Igen, de ezt 
Világnapja! Éppen ezért ez most duplán ünnep nekünk - majd legközelebb.
idősebbeknek - hiszen Sólyom László Köztársasági Elnök A negyedik napnál fogom folytatni-  Bécs következik.
Úr erre a napra tette a választást, ez emeli az ünnep rangját. Itt becsukom a könyvet, majd újra kinyitom, s kívánok 

Ebből az alkalomból minden ,,idős” és ,,szépkorú” mindenkinek szép, napfényes őszidőt, s jó erőt, 
újságolvasót szeretettel és tisztelettel köszöntök és jó erőt, egészséget.
egészséget (mert ez a legfontosabb) örömet és Demcsák Andrásné
boldogságot kívánok.

Azt ígértem az augusztusi újságban, hogy az 5 napos 
kirándulás 3. napjával folytatom. Reggeli után elindultunk 
Csorna felé, s mindenki azon törte a fejét, hogy milyen 
meglepetést, szépséget tartogat a mai nap… Csorna - 

Tisztelettel meghívjuk az Kapuvár - Fertőrákos, Fertőd. Csornán a Premontrei 
templom, és prépostság volt a célunk. Bebocsátást nyerve érdeklõdõket 2006. október 1-
egy fiatalember vezetett bennünket és nagyon szép 
tájékoztatót tartott: a település Sur vezérről nyerte a nevét, jén, vasárnap 9 órára
s az Osi család volt az első birtokosa, valószínűleg ők 

a békésszentandrási Római alapították a 12. sz-ban. A templom tornya a szentély 
mögött áll, főoltár ,,Mária menybevitele” …Mikor Katolikus Templomban tartandómindent ,,elmesélt”, akkor mondta, hogy a 200 éves 
orgonának csodálatos hangja van!! Nyomban hozzátette, termésáldó szent misére,
hogy ha van egy kis időnk, akkor meghallgathatjuk, mert ő 
a kántor! Persze, hogy akartuk (már itt az első ajándék!!) valamint 2-án, hétfõn 18 órakor
Gyönyörű orgonamuzsikát hallgattunk, volt aki könnyes a Körös Mûvelõdési Ház szemmel jött ki a templomból. Megköszönve a vezetést, 
elindultunk a Múzeumba, mely ugyanabban az épületben emeletén rendezett
volt. Ott a jegyváltáskor kérdezte a pénztáros, hogy miért 
könnyes némelyikünk szeme? Mondtuk, hogy a terméskiállítás megnyitójára.
csodálatos orgonamuzsikától. Szemlesütve árulta el, hogy 

Nyitott könyv - Nyugdíjas oldal
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Évfordulókban bővelkedő esztendőt élünk. Kiemelkedik Európában zúgnak a harangok, de Zimonyban 
a megemlékezések sorából a nándorfehérvári diadal 550. elcsendesül a tábor. Kitört a pestisjárvány és válogatás nélkül 
évfordulója. Erre az alkalomra állították a címlapon látható szedi áldozatait.  Haldoklik a törökverő Hunyadi János is, 
emlékkövet, magyar és szerb nyelvű szöveggel: „1456. július korának legnagyobb magyar hadvezére.
22-én Belgrád védői élükön Hunyadi Jánossal ezen a helyen „A harc volt csak enyém, a győzelem Istenemé.”-rebegé 
arattak döntő győzelmet a törökök felett.” elcsukló hangon. Kapisztrán János, a hű barát fogja le szemét 

Tegyünk egy sétát ezen a történelmi helyen! A Duna és a és ekképpen vigasztalja a gyászolókat:
Száva találkozása fölött húzódó 50-55 méterre kiemelkedő „Ne sírjatok, a könnyekből nem elég,
magas parton, közel 300 m x 200 m-es fennsíkon épült a vár Mit ember sírhat ily nemes halottért,
római alapokra. Bizánc elővára, majd a középkori Európa Ne sírjatok, ha tenger volna is 
kapuja lett Nándorfehérvár. A hajdani vízi vár része a Könnyhullatástok. Őt Isten vevé át,
Nyebojsza-torony, ez őrzi a legrégibb idők emlékét. Későbbi S gondoskodása biztosb, mint mienk.”
a palotarész és a fellegvár, sajnos ezek többsége csak 
romjaiban tekinthető meg. A várfalak előtti térség a Nándorfehérvár falaitól alkalmi kishajóval is eljuthatunk 
Kalemegdán, törökül a kale várat, tornyot és a megdan pedig a közeli Zimonyba. A millennium idején, 110 éve emelték az 
párbajt jelent. Az egykori bajvívások színhelyén ma egy szép óváros legmagasabb pontján a vörös téglákkal kirakott 
park található. Hunyadi-tornyot, melynek érdessége éppen az, hogy mind a 

Elnézem a régi köveket, képzeletemben megjelennek az mai napig áll. Ez az egyetlen olyan nagyméretű építmény 
akkori várvédők aggodalmas arccal, hiszen ll. Mehmed abból az időből, mely az elszakított területeken most is 
szultán 100 000 fővel nyomul előre. Nyár van, a hőség miatt látható.  Igaz, a címert leverték, de a szent korona még jól 
este is csatáznak. Ágyúzzák a falakat, hadihajók sora zárja le kivehető a bejárati oldalon.  Ugyanis Hunyadit Szibinyányi 
a Dunát és úgy tűnik minden rendben lesz, aztán ki lehet tűzni Jank néven a szerbek is magukénak mondják, ennek 
a lófarkas zászlót. Ám Dugovics Titusz ezt nem így látja. köszönhető a torony megléte, amely arra a helyre épült, ahol 

”Vagy te ragadj engem, török, a mélységbe magaddal, a törökverő sátra állt, mikor meghalt. Körülötte lengyelek, 
Szóla, vagy én húzlak büszke jeleddel alá.” szlovákok, horvátok, szerbek és magyarok mondták a maguk 
A folytatást ismerjük Wágner Sándor képéről is. Aztán nyelvén az imát és senkinek nem jutott eszébe, hogy ezért 

jött Hunyadi, szétverték a török naszádot, Kapisztrán a kezet emeljen a másikra. 
keresztesekkel a Száva felől segítette a védőket. A 
győzelemre éhes szultán alig három hét után szégyenében Üdvözlettel:
elvonult maradék hadával, s 70 évig vissza se néztek a Duna- Bődi Mária
Tisza tája felé. Fotó: B.M.

„Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” Vörösmarty Mihály

Üdvözlet Nándorfehérvárról!

Várbejárat A Nyeboszja-torony Zimony
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de utólag kiderült, néhány A 2006-os év is sűrű 
kivétellel mindenki elégedetten programot hozott egyesületünk 
nyilatkozott. Sajnos most, számára. Januárban társadalmi 
beugrós volt. Szponzoraink a munkával kezdtük az évet. Két 
korábbi évekhez hasonlóan napon keresztül a Siratói holtág 
támogatták a rendezvény Körös partját takarítottuk, ahol 
megvalósítását, csak egy három jól megrakott pótkocsi 
forrás ,  a  legjelentősebb szemetet szedtünk össze. Még 
kimaradt, ez pedig a felajánlott ebben a hónapban részt vettünk 
képvise lő i  t i sz te le td í jak  a művelődési házban rendezett 
összegének kifizetése. Sajnos Tél-Fény fotókiállításon, az 
ezen forrás hiányában nem előző motoros évad képeivel.
tudtuk volna megvalósítani Februárban kezdtük a 
rendezvényünke t .  Soka t  szervezést, és a próbákat, az 
vitatkozott a csapat mit idén 5. alkalommal megtartott 
t e g y ü n k ,  v é g ü l  C s a v a r g ó  f a r s a n g i  
megállapodtunk a 400 Ft-os mulatságunkra. A csapat 

kategóriájában a 3. helyezést Szarvasi hirdetőtámogató jegyben. A jegy ismételten kitett magáért, most 
érte el, és a szarvasi Pap Zoltán Carpentersellenére, több mint 2000 is mint korábban, műsorszámot 
versenyző emlékére tartott Bagi Tüzéplátogató volt jelen. Szerencsére adtunk elő, kánkánt táncolt a 
végsebesség mérési verseny SKF Műszaki Áruházaz idő gyönyörű, a fellépők banda, beöltözve úgy ahogy 
bajnoka lett, 301 km/h-val! Szarvas Alfa Bt.szenzációsak, a közönség kell! A közel 300 vendég 

Ez úton is gratulálunk Drofafergeteges volt. Meg kell fergetegesen érzete magát. Az 
Tamásnak! Argomexemlítenünk a nyolc fellépő Emeretta együttes szárnyalt, a 

A szezon folyamán több Szarvaspress Nyomdaközül azt a két szentandrási közönség pörgött, a vacsora - 
motoros találkozón részt Melis ABCsrácot, Simon Zoltán és Szotek jóvoltából - nagyon 
v e t t ü n k ,  s e g í t e t t ü n k  a  Am-Vill Kft.Nagygyörgy Alexet, akik finom volt. Úgyhogy jövőre 6. 
szervezési munkálatokban. Kert-Értbemutatták Simsonnal és ETZ-CSAVARGÓ FARSANG 2007. 

Idén két pályázatot adtunk Szalai szervizvel mit meg lehet csinálni. MÁRCIUS 10. Készüljetek!!!
be, mind a kettőn 100-100 eFt- General Inter 2000 Kft.
ot nyertünk működésre. Rózsa söröző

Szeptember vége egyben, Ép-Ker Kft.
az igazi motoros szezon végét is Club 44 pizzéria
jelenti, de sebaj, a telet Piramis Cafe
átvészeljük és tavasszal  Pergamen Papírbolt
kezdődhet újra a pörgés! Peca Sportbolt
Köszönet illeti támogatóinkat Szuperinfo
is, akik nélkül rendezvényeink Béke Élelmiszer
nem valósulhatnának meg. Szentandrási Híradó

Körös Művelődési Ház
Üdvözlettel a Csavargók Bszta. Önkorm.

nevében: Bíró Pál
Barna Antal Csípai László

Csilik Attila
Kiss Imre
Molnár MihályTÁMOGATÓINK:
Tóth István

Elképesztő ügyesek voltak, Áprilisban elmentünk 
Pálus IstvánKörös TVmelyet a közönség viharos szokásos húsvéti túránkra, 
dr. Strassburger GyöngyiRádió 1tapssal hálált meg. Büszkék h á r o m  n a p r a  
Domokos LászlóOryza Kft.vagyunk rátok, csak így tovább Mátramindszentre.
Aszódi ZsoltFuji Foto Centrumfiúk!Közben elkezdődött a 
Barna AntalAhoy Bt.Júliusban részt vettünk a s z e r v e z é s e  a  m o t o r o s  
Hévizi RóbertMemo-Art StúdióKörös-szögi Kistérség Civil bemutatónknak. Szponzorok 
Hamza ZoltánKató Fotó-OptikaTalálkozóján Szarvason.  f e l k e r e s é s e ,  f e l l é p ő k  
Szécsi BalázsRaptor kipufogó gyártóMotorokat állítottunk ki, leszerződte tése ,  kordon,  
Nemcsényi ZsoltToldi sörözőminden kategóriából, és a bátor m e n t ő k ,  p l a k á t  s t b .  
Nagy PéterSzűcs egyéni cégj e l e n t k e z ő k e t  Sajnálatunkra a 44-es főutat 
Kozák JánosVesper Kft.megmotoroztattuk.idén nem kaptuk meg, pedig 
Köteles JózsefMrena Bt.Augusztusban véget ért a mindent elkövettünk érte, így a 
Bagi DénesInnoflex Kft.gyorsulási versenyek országos Szt. László út lett helyszínül 
Bagi AndrásHar-Pol Bt.bajnoksága, ahol Reile Tamás kiválasztva. Először kicsit 
Lénárt ZoltánLiget-Mix Kft.k l u b t á r s u n k  a  M a g y a r  féltünk tőle, hogy megfelelő 
dr. Olasz ImreGráf Kft.Bajnokság SUPERSTRET lesz-e a műsor lebonyolítására, 

Lassan vége a motoros szezonnak!
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ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI

RÖVID HÍREK VÍZIERŐMŰ

A békésszentandrási duzzasztómű energiahasznosítása érdekében * Megtisztelő meghívásnak tettünk eleget jegyző asszonnyal augusztus 
26-án. Szegeden a Fogadalmi Templomban ünnepi szertartás keretében az egy évtizedig tartó erőfeszítés nyugvópontra jutott. A vagyonkezelő 
iktatták be Szeged-Csanád megye új megyéspüspökét Dr. Kiss-Rigó Körös-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
László urat. Dr. Gyulai Endre püspök úr nyugállományba vonult. kockázatosnak minősítette az általunk kezdeményezett és a PEA 
* Augusztus 24-én tartott testületi ülésen elfogadta a Képviselő-testület keretében közösen kidolgozott HIDROMÁTRIX technológia 
a 2006. év I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. A beépítését a meglévő duzzasztóműbe.
bevételek 353,8 MFt 52,8 %-ban a kiadások 359,8 MFt 53,7 %-ban Ugyanakkor viszont támogatandó műszaki megoldásnak 
rea l i zá lód tak .  Továbbra  i s  gondo t  okoz  a  működés  minősítette a HYDRO POWER CONSULTING Magyarország Kft. 
alulfinanszírozottsága, az első félévben a működési kiadások 75 %-a által benyújtott elkerülő csatornás megoldást. Ez utóbbi eredeti 
bérjellegű kiadás volt. elképzelést a Természetvédelmi Hatóság 8 évig minden fórumon és 
A működés fenntartása érdekében pályázatot nyújtottunk be az ÖNHIKI szinten elutasította a természetvédelmi törvényre hivatkozással. A 
II. pályázatra és további takarékossági intézkedéseket kell Legfelsőbb Bíróság azonban 2005. januárjában sokszoros fellebbezés 
foganatosítani. után hatályon kívül helyezte az elutasítást és új eljárásra kötelezte a 
* Az általános forgalmi adó változása miatt 2006. szeptember 1-től hatóságokat. A megismételt eljárásban már zöld utat kapott ez a 
az önkormányzat szolgáltatási díjtételei változnak. A szolgáltatások megoldás is az általunk kidolgoztatott megoldás mellett.
nettó értéke változatlan marad, de a bruttó érték 5 %-ot emelkedik. A vagyonkezelő Vízügyi Igazgatóság a számára sokkal 
A szolgáltatások az alábbiak: biztonságosabb megoldást választotta, ezért Önkormányzatunknak 
- kommunális hulladék gyűjtés, minimális esélye maradt saját elképzelésének megvalósítására. A kiút 
- vásárok, piacok díjtételei, keresése közben meglepetésre az eddigi versenytárs együttműködést 
- a szociális ellátások, ajánlott.
- gyermekvédelmi ellátások, Elismerve az ügy iránti elkötelezettségünket és erőfeszítéseinket, 
- víz- és csatornadíjak. valamint azt, hogy évtizedes tevékenységünk is hozzájárult ahhoz, 

Sinka József hogy a hatóságok és a politika által felállított „falat” sikerült ledönteni, 
polgármester ezáltal zöld utat kapott a vizierőmű hasznosítás az országban.

A Képviselő-testület az ajánlatot alaposan megismerve, és 
megtárgyalva egyhangúlag elfogadta az ajánlatot. A megállapodás a 
napokban aláírásra került.

Lényege: közösen kívánunk részt venni a megvalósítás érdekében.PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
* Konzorciális formában pályázunk EU-s támogatás 
megszerzéséért - elősegítjük az engedélyezési folyamatot - 

B é k é s s z e n t a n d r á s  N a g y k ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t  / 5 5 6 1  kivitelezésben elősegítjük helyi erők alkalmazását. Úgy 
Békésszentandrás, Hősök tere 1./ értékesíteni kívánja a gondoljuk bölcsen döntöttünk, nem is tehettünk mást. Hogy mit 
békésszentandrási, külterület 0692/2. hrsz. alatti ingatlant, mely hoz a jövő, nehéz megjósolni. Azonban az a szándéka a 
természetben az 5561 Békésszentandrás, Tanya I. ker. 14. sz. alatt befektetőknek, hogy az építkezés 2007-ben elkezdődik és egy év 
található. múlva megindulhat a próbaüzem.2Az ingatlan alapadatai: 3093 m  területű lakóház, udvar. A műszaki megoldás részleteiről a gépek paramétereiről és egyéb 
Irányár: 2.000.000,- Ft adatokról a megvalósíthatósági tanulmány ismeretében tájékoztatom a 
Az ingatlan megvásárlására vonatkozó pályázatot 2006. szeptember 15. tisztelt olvasót.
napjának 12.00 órájáig írásban, zárt borítékban kell benyújtani Sinka József
Békésszentandrás Polgármesteri Hivatal /5561 Békésszentandrás, polgármester
Hősök tere 1./ Titkárságára. A zárt borítékon "Pályázat a 
Békésszentandrás, Tanya I. ker. 14. sz. alatti ingatlan megvásárlására" 
feliratot kell feltüntetni.
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmazni kell a 
következőket: TÁJÉKOZTATÁS-a pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, 
lakcíme, személyi azonosító jele, /jogi személy esetén elnevezése, 

Tisztelt Gazdálkodók!székhelye, cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2006. szeptember 4-től a száma, törzsszáma, képviselőjének neve/
falugazdász hálózat ügyfpélfogadási rendje a nagyszámú helyszíni -pályázó által ajánlott vételárat, amely nem lehet kevesebb az irányárnál
ellenőrzések miatt megváltozik, ezért az ügyfélfogadás átmenetileg -a vételár megfizetésének a pályázó által ajánlott feltételeit 
szünetel.Az ajánlatokat Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 
Legközelebbi ügyfélszolgálat helye:Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága bontja fel és 
5540 Szarvas, Szabadság út 25-27. (Polgármesteri Hivatal)erről jegyzőkönyvet készít. 
Ügyfélfogadási idő:Azonos ajánlat esetén, az azonos ajánlatot tevők a pályázat 

Hétfő: 8:00-12:00felbontásától számított 8 napon belüli időpontra írásban összehívott 
Kedd: 8:00-16:00ártárgyaláson vesznek részt. Az ártárgyaláson adott legmagasabb 
Szerda: 8:00-16:00ajánlatot tévő pályázó válik jogosulttá az adásvételi szerződés 
Csütörtök: 8:00-12:00megkötésére.
Péntek: 8:00-12:00Az ingatlan megtekinthető, további információt a Polgármesteri Hivatal 

Telefonszám: 06-20/241-1671Műszaki Csoportja nyújt.
Együttműködésüket, türelmüket és megértésüket köszönjük!Békésszentandrás, 2006. augusztus 25.

Békés Megyei Földművelésügyi HivatalBékésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
Szabó István hivatalvezetőPolgármesteri Hivatala
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VÁLASZTÁS - 2006.
VÁLASZTÁSI  INFORMÁCIÓS HIRDETMÉNY

SZOLGÁLAT TÁJÉKOZTATJUK A VÁLASZTÓPOLGÁROKAT, HOGY A 
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A 2006. október 1-jén 

Címe: Békésszentandrás, Hősök tere 1. megtartandó ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRA AZ 
Polgármesteri Hivatal (4. és 5. sz. Iroda) ALÁBBI JELÖLTEKET VETTE NYILVÁNTARTÁSBA:

Elérhetőségek telefonon: POLGÁRMESTERJELÖLTEK
munkaidőben (8-16 óráig) 5/2006.(VIII.25.)sz. HVB határozat. Hamza Zoltán Gábor (Fidesz-

KDNP-Gazdakörök)Polgármesteri Hivatal 218-344 (19, 23, 21 mellék)
9/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Sinka József (MSZP)

Dr. Strassburger Gyöngyi 06/20-3291335 23/2006.(IX.06.)sz. HVB határozat. Lénárt Zoltán id. (független 
jelölt)Bagi Erika 06/70-2695488

Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet!
Honti Edit 06/20-5608145

KISLISTÁS KÉPVISELŐJELÖLTEK
1/2006.(VIII.16.)sz. HVB határozat. K i s s  E r z s é b e t  Ve r o n i k a  
(független jelölt)HIRDETMÉNY
2/2006.(VIII.16.)sz. HVB határozat. Sinka Pál István (SZDSZ)
3/2006.(VIII.16.)sz. HVB határozat. Oláhné Egri Erzsébet (független Helyi Választási Bizottság
jelölt)
4/2006.(VIII.16.)sz. HVB hatáorzat. Nagy Péter András (független tagjai
jelölt)
6/2006.(VIII.31.)sz. HVB határozat. Major Attila (független jelölt)
8/2006.(VIII.31.)sz. HVB határozat. B o b v o s  J á n o s  Juhászné Mrena Mária elnök
(Békésszentandrási Ipartestület)Békésszentandrás, Wesselényi u. 4.
10/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Demcsák Andrásné (MSZP)Dr. Bodnár Beáta elnökhelyettes
11/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Sinka Péter Olivér (független Békésszentandrás, Kinizsi u. 2/D.
jelölt)Deákné Pálus Erika tag
12/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Fabó István (független jelölt)Békésszentandrás, Zalka M. u. 2.
13/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Varga László (független jelölt)
14/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Petrás Ernő József (független Békésszentandrás, 2006. szeptember hó
jelölt)Helyi Választási Iroda
15/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Hévizi Róbert (Fidesz-KDNP-
Gazdakörök)
16/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Nemcsényi Zsolt (Fidesz-
KDNP-Gazdakörök)TÁJÉKOZTATÓ 17/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Hamza Zoltán Gábor (Fidesz-
KDNP-Gazdakörök)A választási határidőkről 18/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Rusz Mihály ifj. (Fidesz-
KDNP-Gazdakörök)

Felhívjuk a választópolgárok, jelölő szervezetek figyelmét, hogy 19/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Barna Antal (Fidesz-KDNP-
a választási eljárás során minden határidő jogvesztő, leteltét követően Gazdakörök)
bejelentést elfogadni nem lehet. 20/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Szitó Ágnes (Fidesz-KDNP-

A be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2006. szeptember 11-én Gazdakörök)
16.00 óráig meg kell semmisíteni. Az erről készített jegyzőkönyvet 21/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Koppányi Gábor Pál (Fidesz-
2006. szeptember 14-én 16.00 óráig át kell adni a Helyi Választási KDNP-Gazdakörök)
Bizottságnak. 22/2006.(IX.01.)sz. HVB határozat. Bencsik László (Gazdakörök)

A választási bizottságok megbízott (DELEGÁLT) tagjait a jelölő 24/2006.(XI.06.)sz. HVB határozat. Lénárt Zoltán id. (független 
szervezet, független jelölt legkésőbb 2006. szeptember 22-én 16.00 jelölt)
óráig jelentheti be a Helyi Választási Irodánál. 25/2006.(XI.06.)sz. HVB határozat. Molnár Imre Zoltán (független 

A választópolgár csak abban az esetben szavazhat igazolással jelölt)
tartózkodási helyén, ha azt legkésőbb a választás kitűzését megelőző 26/2006.(IX.06.)sz. HVB határozat. Lénárt Zoltán ifj. (független 
napig -2006. július 10-ig- létesítette és legalább a választás napjáig jelölt)
érvényes. 27/2006.(IX.06.)sz. HVB határozat. Bolgár Tamás (független jelölt)

Az igazolással szavazó választópolgár csak a tartózkodási helye 28/2006.(IX.06.)sz. HVB határozat. Bagaméri László (független 
szerinti szavazókörben adhatja le a szavazatát. jelölt)

Felhívjuk a figyelmet, hogy az igazolás faxon vagy e-mailben 29/2006.(IX.06.)sz. HVB határozat. Aszódi János (független jelölt)
nem kérhető!!! 30/2006.(IX.06.)sz. HVB határozat. Szécsi Mátyás (független jelölt)

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. 31/2006.(IX.06.)sz. HVB határozat. Aszódi Zsolt János (független 
szeptember 29-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet jelölt)
kérni, hogy az 2006. szeptember 26-ig megérkezzen a Helyi Választási 32/2006.(IX.11.)sz. HVB határozat. Papp Dezső (független jelölt)
Irodához.

Helyi Választási Iroda Érvényesen szavazni legfeljebb 11 jelöltre lehet!
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TISZTELT  VÁLASZTÓPOLGÁROK, 
BÉKÉSSZENTANDRÁSI  LAKOSOK!

Lénárt Zoltán 49 éves egyéni vállalkozó, Békésszentandrás hivatalos
független polgármesterjelöltje vagyok.

Gyermekkorom óta a 
faluban élek, dolgozom, jól 
i s m e r e m  a  f a l u b a n  é l ő  
e m b e r e k e t ,  a  t e l e p ü l é s  
szerkezetét ,  gondjait .  Az 
emberekben nagy a feszültség, a 
h e l y i  ö n k o r m á n y z a t i  
választásokat  i l le tően.  A 
gazdasági helyzet javulása csak 
mérsékelten, lassú ütemben 
várható. Ezért elsősorban a falu 
mentális állapotán szükséges 
javítani .  Az emberek közérzete elkeserí tő.  Miközben a 
pártfunkcionáriusok minden oldalon csak egymásra fújnak, sőt nem 
riadnak vissza mások megrágalmazásától, megfenyegetésétől sem, a falu 
életében egy valóban független gondolkodásmódot képviselő 
polgármester lenne képes egy sor probléma megoldására. Az 

Sinka József polgármester jelölt,57 éves gépészmérnök, nős, 2 ellentmondásos ideológia és az öncélú viták helyett, végre az 
gyermek apja, egy unokája van. együttműködés jeleit szeretnék érzékelni a választópolgárok.

Az elmúlt időszakban az ajánlószelvények gyűjtése közben- melyet 
saját magam a saját nevemben tettem- sok emberrel beszélgettem el. Ezek Kedves Szentandrásiak!
során az alábbi gondolatok fogalmazódtak meg bennem, melyek az Támogatásuk esetén az alábbi célokat kívánom megvalósítani:
elkövetkező időszakban falunkban megoldásra várnak:--folytatni a következetes és racionális falufejlesztési programot,

* Az önkormányzat elsődleges feladata a regionális együttműködés --helyre kívánom állítani a helyi közélet lelki állapotát,
fejlesztése, mely a mindennemű pénzek lehívásához nélkülözhetetlen. --fenntarthatóvá kívánom alakítani a község gazdálkodását.
Meg kell teremteni a község költségvetésének pénzügyi egyensúlyát, 

A célok elérése úgy lehetséges, ha a személyem támogatása mellett 
hogy a különböző fejlesztésekhez, és pályázati pénzekhez szükséges 

kövekezetes, konstruktív, kompromisszumokra hajlandó önerőt tudjuk biztosítani. A forráshiány nem szabad, hogy akadály 
emberileg is alkalmas képviselőket választanak.A részletes legyen. Csak ez a jövő útja!
programot minden választópolgár részére eljuttatom. * Át kell tekinteni a falu életével kapcsolatos problémákat, amelyek az 

oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás, és egyes intézmények 
működtetése során jelentkezik. Ahol szükséges be kell avatkozni, és 
optimalizálni kell a működést.  Kedves Olvasók, Tisztelt Szentandrásiak! * Különös gondot kell fordítani a közterületek, csapadékvíz-elvezető 
csatornák karbantartására, és ehhez szükséges technikai eszközök 

Nyolc éve annak, hogy barátaimmal úgy biztosítására. Folytatni kell a megkezdett csapadék-vízelvezető 
döntöttünk részt kívánunk venni a helyi rendszer kiépítését.
közéletben, szeretnénk tenni mi is a falunk * Minden segítséget meg kell adni a település részéről, hogy a 44-es 
f e j l ő d é s é é r t ,  é s  m e g a l a k í t o t t u k  a  főút községet elkerülő szakasza minél hamarabb megépülhessen. El 
Békésszentandrási Fidesz csoportot.

kell érni bármilyen eszköz igénybevételével, hogy a Hunyadi, Kálvin 
Akkor is és most úgy gondolkodtam, hogy 

és Szentesi utcák rendbetétele megvalósuljon, ha kell kezdeményezni egységben az erő, a közös akarat és az 
kell nevezett utcák önkormányzati tulajdonba vételét, ha ez szükséges összefogás viheti  csak is előrébb a 
bizonyos támogatási pénzek lehívásához. A falu területén a ciklus településünket. Ilyen elkötelezettséggel és tenni 
végére minden utcát szilárd burkolattal kell ellátni. Az ehhez szükséges akarással indultam el ezen az úton melyről az 
pénzt pályázati, önkormányzati ill .  lakossági források óta sem tértem le. 1998-2002-ig a helyi és a 
igénybevételével biztosítani lehet.megyei önkormányzatok bizottsági tagjaként, 
* Segíteni a faluban élő munkahelyeket biztosító vállalkozókat és majd 2002-2006 között mindkét Testületben 
vállalkozásokat (kevesebb helyi adó, telephely kialakításhoz terület önkormányzati-  képviselőként  dolgoztam.

Mind a megyei mind a helyi képviselői biztosítása, stb.). Ösztönözni kell a falusi turizmus meghonosítását, 
munkámat igyekeztem úgy végezni, hogy az a mert ez sok családnak adhat munkát, megélhetést, és az 
lakosság érdekeit szolgálja. Településünk önkormányzatnak bevételt. E tevékenység folytatásához igen jó 

Testületében a Környezetvédelmi Mezőgazdasági és Településfejlesztési adottságokkal rendelkezik községünk és környezete. A hétvégi telkek 
Bizottság elnökeként számos olyan fejlesztési terv előkészítésében vettem és nyaralók tulajdonosaival rendszeres kapcsolatot kell tartani, 
részt, melyet a testület elfogadott és közösen meg is valósítottunk. Számos fórumra kell hívni őket egy fix időpontban. A kapcsolattartást egy 
olyan fontos dolog viszont elmaradt, amit ha polgármesterjelöltként államigazgatásilag, műszakilag és emberileg képzett személyre kell 
megkapom a lakosság bizalmát mindenképpen szeretnék elvégezni. 44 évesen bízni. Érezzék ezen emberek a falu részéről a törődést. Óriási 
8 év tapasztalatával a hátam mögött felkészültnek tartom magam erre a 

kapcsolati és szellemi tőke lapul itt, amit a falu javára lehet használni.
kihívásra.

* A faluban a civil szervezetek szerepét növelni szükséges. Össze kell Melyek ezek?
hívni egy civil szervezetek fórumát, ahol elmondhatják a nyilvánosság Munkahelyteremtés, faluközpont rehabilitációja (Hunyadi és Kálvin út 
előtt, mit tettek és mit tudnak tenni a jövőben Békésszentandrásért. Be felújításával együtt), iskola és óvoda felújítás, gondozóház bővítése, 
kell vonni őket a falu közös feladatainak megoldásába. Támogatásukat játszóterek építése, utak és kerékpárút felújítása és a járdaprogram folytatása, 
a falu költségvetéséből kell biztosítani, nem pedig megalázó fiatalok helyben maradásának segítése, támogatása.
adományokból. Az elért eredményeket folyamatosan közzé kell tenni a Kérem a választópolgárokat döntésük meghozásánál a múltban elvégzett 
Szentandrási Híradóban. munka és a jövő tervei legyenek a meghatározók és ne az érdekek mentén 
* A Szentandrási Híradó című újságot meg kell újítani, színesebbé kell született lejárató szóbeszéd.

Tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazzanak rám! tenni. Nagy hangsúllyal kell benne szerepelnie az önkormányzat és 
Hamza Zoltán képviselőtestület által végzett tevékenységnek. Az embereket hitelesen 

Fidesz-KDNP-Gazdakörök polgármester jelöltje. kell tájékoztatni minden eseményről. 
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* Különös gondot kell fordítani a fiatalokkal való törődésre. Fontos Tisztelt Választópolgárok!
feladat az iskola, az oktatás korszerűsítése. El kell érni, hogy minél Nem ígérhet egy polgármesterjelölt sem csodát, azért keményen 
több gyermek maradjon iskolánkban. A kultúrházat nyitottá kell tenni mindnyájunknak meg kell dolgozni. Hiszem, hogy Önökkel karöltve a 
a fiatalok előtt, odaszoktatni őket vonzó programokkal. Ma nagy falu, a közösség érdekeit szem előtt tartva, pártérdekektől mentesen a 
részük a piactéren ücsörög, kocsmázik vagy céltalanul cselleng. csodákra is képesek vagyunk!
* Növelni kell a község népességmegtartó erejét. Ha lehetséges a Végső cél egy jól élhető község megteremtése, melyben elégedett 
megüresedő munkahelyekre csak helybelit felvenni. Az első lakáshoz emberek élnek.
jutókat nagyobb önkormányzati támogatásban kell részesíteni.
* Továbbiakban fontos feladatnak kell tekinteni az idősek és a Kérem, október 1-jén szavazatukkal e program végrehajtásában 
szociálisan rászorultak fokozott figyelemmel való kísérését, szükség segítsenek, ezért szavazzanak id. Lénárt Zoltán független 
szerinti ellátásukat, támogatásukat. polgármesterjelöltre és ifj. Lénárt Zoltán független képviselőjelöltre.

Tisztelt Választópolgárok! választópolgárok akik az ajánlatukkal ezt már kifejezték és azok is, akik 
Az önkormányzati választásokra kézbesített ajánlócédulák gyűjtésének esetleg nem éltek ezzel a lehetőséggel de részesei akarnak lenni a 

és leadásának határideje 2006.09.08.-án lejárt. A Fidesz-KDNP- döntésnek.
Gazdakörök közös polgármesterjelöltjére és képviselőjelöltjeire, valamint Fontos, hogy minél többen menjünk el választani, mert csakis ez 
a közös megyei listára közel ezer ajánlást kaptunk Önöktől. Köszönjük a tükrözheti hűen a népakaratot!
bizalmat! A programunk megvalósításához, ahhoz hogy folytathassuk az Számítunk Önökre és Önök is számíthatnak ránk! 
elkezdett munkát ez volt az első lépés, de ezt a bíztatást még egyszer Szavazzanak az „Összefogás Szentandrásért” polgármester jelöltjére 
mindenkinek meg kell erősítenie október elsején. és képviselő jelöltjeire!

A szavazatukkal tudják véglegesíteni az akaratukat azok a Tisztelettel: az „Összefogás” jelöltjei.

Fabó István Független jelöltként indulok, és minden tudásommal és energiámmal 
Engedjék meg, hogy röviden arra törekszem, hogy mindenkor Békésszentandrás érdekét képviseljem az 

bemutatkozzam. itt élő lakosok javára.
Fabó István 53 éves vagyok. Ha ez eddig végzett munkámmal elégedettek voltak, és bíznak 

Születésem óta Békésszentandráson bennem, akkor kérem, hogy szavazatukkal támogassanak.
élek. 

Munkahelyem Zalka Máté 
Mezőgazdasági és Szolgáltató 
Szövetkezet, ahol - 28 éve - jelenleg Tisztelt Választópolgárok!
üzemgazdászi beosztásban dolgozom. Demcsák Andrásné 65 éves nyugdíjas 

Végzettségem: mezőgazdasági óvónő vagyok. Az életem mint egy 
üzemmérnök. nyitott könyv volt a falu előtt, és az ma 

A község köz-  és sportéletében több évtizede aktívan részt veszek. is, mert a Nyugdíjas Egyesület elnöke 
Ügyvezetője vagyok a Kajak-Kenu Klubnak. 8 éve vagyok tagja a vagyok 11 éve, most választottak újra 5 
Képviselő Testületnek. Dolgoztam a művelődési és sportbizottságban, évre.
mezőgazdasági-és környezetvédelmi bizottságban és ebben a ciklusban Eddigi életemnek megfelelően 
elnöke voltam az ügyrendi bizottságnak. Ez időszakban sok minden szeretném végezni a képviselői munkát 
megvalósult községünkben, a szennyvízcsatorna kiépítettsége 100%-os, is. Szeretném megtörni azt, hogy a 
útjaink többségét felújítottuk, Furugyban, Prohászka utcában új út épült, rendszerváltás óta nem volt a 
járdákat építettünk, emlékművek épültek, köztereink megszépültek. testületben egy Nő, és nem volt egy 
Elégedettek nem lehetünk, mert nagyon sok még a tennivalónk. Nyugdíjas sem, aki képviselje ezt a 

A legfontosabb teendők: útjaink további felújítása, illetve új utak nem kis létszámú réteget. Az ő gondjukon keresztül szinte a falu lakosságát 
építése, a belvíz levezető csatornák második ütemű beindítása, a vízi is átfogja ez a program, mert az aktív korosztály valahova odatartozik, 
erőmű megépítése. Az állami tulajdonban lévő utak (Hunyadi, Kálvin, vagy nő, vagy van nagyszülő a családban és máris ehhez a réteghez 
Szentesi) állapotának javítására állandó figyelem felhívással kell élni a tartozik.
kezelője felé. Meg kell találni a lehetőséget pályázatok segítségével a Konkrét célom: a Hunyadi utca teljes felújítása mielőbb! Hiszen ez a 
strand, a sporttelep fejlesztésére, a turizmus alapjainak a megteremtésére, falu ,,főutcája” forgalom szempontjából (buszpályaudvar, piac, 
hisz ez kitörési pontja lehet Békésszentandrás fejlődésének. Minél több kenyérgyár, iskola). Most már tudom a hivatalos útját, a mielőbbi 
vendéget kell Békésszentandrásra csábítani. elintézését.

Nyolc évi képviselői munka után jó rálátásom van a község Döntéseimben mindig az emberek, a falu érdekeit tartom szem előtt! 
költségvetésére, így legfontosabb feladata lesz az új képviselő-testületnek Teszem ezt azért, hogy a közösség dolgai mielőbb haladhassanak előre! 
a költségvetés egyensúlyának helyreállítása. Képviselői munkámban nyitott leszek, mint az egyesületben is az vagyok, 

Ezt csak a képviselők teljes összefogásával érhetjük el, a politikai bárki, bármikor megkereshet, ha segítségre van szüksége!
szembefordulásnak, a diktált pártpolitikának nincs helye a szentandrási Demcsák Andrásné
testületben. MSZP képviselőjelölt

pályázatírási  kérdésben segítséget  Barna Antal beszámolója a képviselői munkáról
nyújtanak, tapasztalataikkal segítik Ifj. Barna Antal vagyok. 1975-ben Szarvason születtem, 
munkámat.Békésszentandráson élek és lakok. Három éve boldog házasságban élek. 

Számomra nagy megtiszteltetés, hogy a Jelenleg az általános iskolában dolgozom. 1998. óta a helyi motoros 
Fidesz-KDNP megyei listájára jelöltként egyesület vezetője vagyok.
felkerültem.A 2002-es önkormányzati választásokon indultam, és a 

Négy évvel ezelőtt, mikor indultam az szentandrásiak bizalmával bekerültem a Képviselő-testületbe. Két, 
önkormányzati választásokon három fő számomra nagyon fontos bizottságban dolgozom. Ezek a szociális és 
témát emeltem ki, melyekben a fejlődés, népjóléti illetve a művelődési, sport, idegenforgalmi bizottság.
fejlesztés volt a cél.2003-tól a Békés Megyei Fidesz Választmány tagja vagyok. A 

Szerettem volna, ha a strand és választmány tagjai megyénk összes országgyűlési képviselője, 
környéke megújul. Ezért én akkor polgármestere, alpolgármestere, illetve választókerületenként két delegált. 
felajánlottam 1 éves tiszteletdíjam teljes Így én az 5-ös választókerület delegáltjaként veszek részt a munkában. Ez a 
összegét pályázati önerőre. A terveket feladat a lehető legjobb egy képviselő számára, hiszen napi kapcsolatban 
b i z o t t s á g u n k  m ű v e l ő d é s ,  s p o r t ,  állok olyan emberekkel, akik bármilyen költségvetési, pályáztatási, 
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idegenforgalmi sikeresen elkészítette. Amint lesz kiírva pályázati forrás, Hévizi Róbert
egyből be lehet nyújtani a kész pályázatot, így egy kulturált, igényes, Fidesz, KDNP, Gazdakörök közös 
turisták fogadására alkalmas színfolttá tudnánk fejleszteni a strandot! jelöltje

A második téma a civil egyesületek támogatása volt. Igen, mert Az Ipartestület támogatásával
nagyon fontosak és meghatározók Szentandrás életében a civilek. 
Támogatni kell őket, hiszen az élet minden területén ott vannak, sporttól a Tisztelt Szentandrásiak!
kultúráig, érdekképviselettől a bűnmegelőzésig, társadalmi munkától a 
szórakozásig. Ezért én az elmúlt 4 év során felajánlottam a teljes képviselői Úgy gondolom, hogy bemutatkoznom 
tiszteletdíjamat 14 szentandrási egyesület, a két egyházunk és három nem kell, mivel ezt megtettem már 
közterület-rendezés kivitelezésére. Tudom, hogy ez a közel 2,5 millió néhányszor. Nyolc éve képviselem 
forint jó helyekre ment és amíg nem lesz nyertes a strand pályázat, a Önöket a helyi önkormányzatban, 
jövőben is (persze megválasztásom esetén) így fokok rendelkezni mely munka által lehetőséget kaptam, 
tiszteletdíjammal. hogy Békésszentandrás fejlődéséért és 

A harmadik téma az úthálózat állapota volt. Nagy sikerként szépítéséért dolgozzam.
könyvelhettük el a szennyvízberuházás végeztével elkészült Fő tevékenységi területem a kulturális 
útfelújításokat (Szent László, Szent Erzsébet, Szent András, Rákóczi, élet megpezsdítése, mely során 
Toldi, Csokonai és Kossuth utca), melyek a számunkra kedvező alkalom nyílt a település összképét 
tárgyalások során településünknek egy fillérjébe sem kerültek. Ezeken jelentősen javító emlékhelyek, 
kívül elkészül a Prohászka, a Bajcsy-Zsilinszky-Batthyány és a Bethlen emlékparkok avatására .  I t t  a  
Gábor-Stefánia utca. Ezek a fejlesztések is tükrözik, ha készítünk, és millenniumi  eseményekre, a Kossuth szobor avatásra és a jubileumi 
adunk be pályázatokat, nyerhetünk! Csak nyomni és csinálni kell!!! ünnepségsorozat keretein belül felavatott újratelepítési emlékműre 

Tudom a testületi üléseken sokszor kemény, az igazamért bárkivel valamint a Jubileumi Emlékházra gondolok. Ezek megvalósítása az Önök 
vitába szálló képviselője voltam településünknek. Nem bírom elviselni a segítségével, az Önök támogatásával jöhetett létre, mely által településünk 
csúsztatást, mellébeszélést és magyarázkodást, a vélemény kifejezés épült, szépült és gazdagodott.
nélküli szavazást. Bízom abban, hogy jó képviselője voltam A jövőre nézve is vannak tervek, elképzelések, Békésszentandrás 
Szentandrásnak és a szentandrásiaknak. Szeretném, ha a jövőben egy szempontjából fontos beruházások. Ehhez szeretném kérni az Önök 
olyan testület vezetné településünket, amely nem csak az orráig lát, és támogató szavazatát, hogy tovább haladhassunk a megkezdett úton.
hitelekből él, hanem van jövőbeli elképzelése!

10-en vagyunk egy csapat! Fiataltól idősig, alkalmazottól Tisztelettel:
vállalkozóig, gazdától mérnökig, önkormányzati képviselőktől megyei Hévizi Róbert 
képviselőig. Egy új csapat, aki másként látja és tenné a dolgokat! Mert Képviselő-jelölt
lehet és kell másképpen csinálni!

Tisztelt Szentandrásiak! Ha úgy látják, gondolják elég volt az elmúlt 
sok-sok év vezetéséből, és egy nyílt, világos, fejlődős Szentandrást 
szeretnének, kérem szavazatukkal támogassák jelöltjeinket. Mi Koppányi Gábor vagyok, 40 éves 
mindnyájan készen állunk! mezőgazdasági vállalkozó. Édesapám és 

édesanyám révén már korábban is részt 
v e t t  c s a l á d o m  a  t e l e p ü l é s  

Bencsik László vagyok, helybéli önkormányzatában. Általános iskolámat 
lakos, nős, családos. Társas vállalkozóként Békésszentandráson kezdtem el, majd 
dolgozom a mezőgazdaságban, az mezőgazdasági szakközépiskolát és 
önkormányzat ilyen profilú bizottságának állattenyésztési főiskolát végeztem. 
űlésein külsős tagként veszek részt. Ezen Második diplomámat vállalkozás-
kívül a Békésszentandrási Általános fejlesztési szakon szereztem. Első 
Gazdakörben alelnöki tisztséget töltök be. munkahelyem a Zalka Máté Mgtsz volt. 
Képviselőjelöltként fontosnak tartom, Jelenleg egy takarmánygyártó- és 
hogy az ifjúság helyben találja meg a forgalmazó vállalat dél-magyarországi 
számítását. Elszomorító, hogy míg egyszer képviselőjeként dolgozom.
keresztel a pap, addig háromszor temet  Több éven keresztül fociztam 
ezen mindenképpen változtatni kell. Békésszentandráson, ahol máig tartó 
Örömteli, ha idősebb elszármazottak baráti kapcsolatokat sikerült kiépíteni. 
hazaköltöznek, de az életet csak kemény Néhány éve bekapcsolódtam a baráti 
munkával lehet fenntartani. Nem szövetség és a Polgári Együttműködés Egyesület munkájába, ahol a 
szeretném, ha Szentandrás 15-20 év múlva fiatalok nagyobb részvételét szeretném elérni a településen élők és 
csak szellemfalu volna! elszármazottak köreiből is. Úgy gondolom, mindenki tud segíteni a község 

Az agráriumban a környezetbarát gazdálkodást helyezem előtérbe. A szebbé és élhetőbbé tételében, csak össze kell fogni, és nem kicsinyes 
biotermék előállítása munkaigényes, de ezé a jövő, az unió ezt támogatja. érdekek mentén dolgozni.
Tudomásul kell venni, hogy a termelésben nem a mennyiség a fontos, Amennyiben a választók megtisztelnek bizalmukkal, elsősorban a 
hanem a minőség. Ne tegyük tönkre földjeinket, vizeinket! A biotermelés mezőgazdaságból élőknek próbálok segíteni, mely területen rengeteg 
kisüzemi szinten végezhető, ráadásul megélhetést ad. Az életképes tapasztalatot sikerült gyűjtenem, hiszen munkám során sok település 
birtokméret ma 30-100 hektár közötti, s a növénytermelés a hozzá életébe betekinthetek. 
kapcsolódó állattartás nélkül nem elképzelhető. Régi folyómedrek szelik A településen minden területről találunk jó szakembereket, akikre 
át földjeinket, melyeket annak idején lecsapoltak, ám hagyományos támaszkodni kell, be kell vonni az önkormányzati munkába őket. Nem 
módon nehezen művelhetők. Belvíz idején megáll bennük a víz, nem lehet cél, hogy egy szűk réteg véleménye formálja a település életét!
véletlenül nevezik ezeket laposoknak. Sokkal jobban lehetne ezeket Fontosnak tartom a közlekedés fejlesztését. Erősíteni, segíteni kell a 
hasznosítani, mint eddig, például vizes élőhelyek létesítésére. A gyengébb meglévő vállalkozásokat, kedvező feltételeket teremteni újabbak 
minőségű földeket kár műtrágyázni, mert kicsi a hozam. A tulajdonosok, létrehozására.  Munkahelyeket teremteni csak prosperáló cégek tudnak.
gazdálkodók összefogásával szorgalmaznám az erdősítést. Egyre Sok településen járva azt tapasztalom, hogy nagyon kevés helyen 
gyakrabban emlegetik az alternatív energiaforrásokat, melyekre nekünk vannak olyan kiváló turisztikai, idegenforgalmi lehetőségek, mint 
sem ártana gondolni.  Legfontosabb, hogy a felsorolt lehetőségek mind Békésszentandráson és térségében, amiről most már nem csak beszélni 
munkahelyeket teremtenének. A földutak, műtárgyak, csatornák kell, hanem tenni is érte. Itt nagy szerepe lehetne a civil szervezeteknek! 
elhanyagoltsága nem tartható tovább. Ne a multi etessen bennünket! A Fontos továbbá a kistérségi erőforrások mozgósítása. 
hazai gazdálkodók képesek ellátni a piacot, nem beszélve a sokkal jobb A sok jó ötletet csak csapatmunkával lehet maradéktalanul 
minőségről. A vidék megtartó erejét növeli, a megélhetést segíti, ha a megvalósítani. Ezért kérem támogatásukat az Összefogás 
magyar gazda támogatást kap. Békésszentandrásért polgármesterjelöltjére és képviselőjelöltjeire.



2006. szeptember 11

P e t r á s  E r n ő  v a g y o k ,  6 4  é v e s .  Major Attila vagyok, független 
Békésszentandráson születtem. Feleségem, 2 jelöltként, a FIDESZ-KDNP-Gazdakörök 
felnőtt fiam és 4 unokám van. Általános iskolába támogatásával szeretném elnyerni 
helyben jártam, majd 1956-ban asztalos inas b i z a l m u k a t  a z  o k t ó b e r  1 - j e i  
lettem. Szarvason végeztem a szakiskolát és '59-

önkormányzati képviselő választáson. 
ben szabadultam. Katonaság után Szarvason, 

Remélem személyesen is sokan ismernek, majd 18 évig a helyi szőnyeggyár asztalosa 
de a nevemmel már biztosan találkozott az voltam. Azt hiszem, hogy az idősebb- és 
Olvasó. Ugyanis majd 5 éve minden egyes középkorosztálynak nem is kell bemutatkoznom, 

de a fiatalabb korosztály nem biztos, hogy ismer.lapszámban jelentkezem írásaimmal, ahol 
6 éves koromtól kezdve mindig dolgoztam is a helyi vadásztársaság hírein kívül 

a tanulás mellett (akkoriban ha nagy volt a család igyekszem érdekességeket írni az 
szolgálni  adták a  gyermeket) .  Korán állatvilágról és a környezetvédelemről.
megismertem a munkát. Talán azért is vagyok nagy tisztelője becsületes Magamról röviden annyit szeretnék 
munkának és csak annak. MA is aktívan dolgozom és szolgálom 

leírni, hogy 1975-ben születtem. Az általános iskolát 
Szentandrás lakosságát. Egész életemben sportoltam is, és a fiaim 

Békésszentandráson, a középiskolát Mezőtúron végeztem, ahol folytatták a sporttevékenységet. Feleségem a népművészet, azon belül a 
mezőgazdasági gépésztechnikus végzettséget szereztem. 8 éve hímzés megszállottja, amit magam is nagyra értékelek.
közalkalmazottként dolgozom a helyi Duzzasztóműnél, mint Hogy most az önkormányzati választáson indulni akarok, részben a 

Fidesz-KDNP-Gazdakörök, valamint az Ipartestület, a Mozgáskorlátozott gépész.
Egyesület támogatásával, és a magam elhatározottságából teszem. Nem Joggal kérdezhetik, hogy milyen indíttatásból indulok a 
akarok ígérgetni, hogy mit teszek megválasztásom esetén, de majd azt, választásokon? Elsősorban, mert úgy gondolom, képviselhetném a 
amihez értek. Nagyon elszomorító, amit tapasztalok Szentandráson. A fiatalabb korosztályt a Képviselő-testületben, és az idősebbek 
sokat ígért Ipari park létesítésének, ezáltal a munkahelyek teremtésének javaslatait is meghallgatva a település érdekében cselekedhetnék. 
hiánya. Szomorú, hogy fogy a lakosság, és semmit nem tesz a mostani 

Mert számomra a képviselőség nem dicsőséget és hatalmat, hanem 
községvezetés a fogyás megállítására és munkahelyek teremtése 

szolgálatot és megtiszteltetést jelentene. Ha a lakosság bizalmat érdekében. Az általános iskola létszáma és működésének feltételei is 
szavaz, akkor ígérem nem élek vissza vele és a javaslatokat, romlottak. Az eladósodása az önkormányzatnak félelmetes, és szomorú 
véleményeket összegyűjtve mindig a lakosok érdekében járnék el. képet mutatnak az utak. Fontos az utak és járdák további felújítása (ha kell 

soron kívül is, pl. Pázsit út) Minden erőmmel támogatni akarom a község Rövid bemutatkozásomat talán szokatlanul zárom, tudniillik 
javát szolgáló elképzeléseket, és ellene vagyok a hamis, korrupt, nem nem ígérek semmit. Meggyőződésem szerint ugyanis nem 
őszinte törekvéseknek.ígérgetni kell, hanem a mindennapok gondjain enyhíteni, és a jövőt 

Végre legyen egy összetartó képviselő-testület a községben, mely formáló, jobbító feladatokat elvégezni.
csak a szentandrásiak érdekeit védi és nem a sajátját.Ha tisztelt Választópolgár úgy ítéli meg, hogy érdemes vagyok 

Ehhez a törekvéshez kívánok segítséget adni a magam erejével. 
a képviseletükre, akkor én lelkiismeretes munkával hálálom meg a 

Szeretném hálásan megköszönni azoknak, akik a jelölő cédulát nekem 
rám adott szavazatokat. adták, és kérek mindenkit, menjen el október 1-jén szavazni, hiszen most 

valóban nagy szükség van rá!
Köszönettel:

Petrás Ernő

Nemcsényi Zsolt vagyok, 36 éves, 
családommal Szentandráson élő ember. 4 
éve képviselő-testületi tag lettem, átlátom Ifj. Rusz Mihály békésszentandrási 38 éves 

mérnök vagyok.az ezzel kapcsolatos dolgokat, és 
Iskolai éveimet leszámítva egész életemet szeretném ezt a tapasztalatot tovább 
Békésszentandráson töltöttem, a településen növelni, illetve kamatoztatni.
dolgozok.Életem az emberek között telik. 
Az Összefogás Szentandrásért képviselő 

Megtanultam szeretni és becsülni őket, je löl t jeként  kívánok indulni  az  őszi  
ezért ők is szeretnek engem. Az elmúlt 4 önkormányzati választáson. A munkámból és 
év megtanított arra, hogy a településünk végzettségemből adódóan a település fejlesztés 
nagy céljai az itt élő emberek saját területén szeretnék tevékenykedni.
céljaiból adódnak össze. Éppen ezért Fő célkitűzések:

A községünkben lévő nem önkormányzat közösen kell megtennünk mindent annak 
tulajdonú Hunyadi-Kálvin-Szentesi  út  érdekében, hogy gyermekeink itt, 
burkolatának helyreállíttatása és padka Békésszentandráson akarjanak élni, boldogulni és családot 

rendezése megvalósulna. A padka rendezés a helyi útjainkra is vonatkozik.alapítani. Véleményem szerint ez a legfontosabb feladat. Belátom, 
Szeretném ha elkészülne a Fő utunk melletti belterületi kerékpár út 

nem könnyű elérni, de jó csapatmunkával középtávon leaszfaltozása.
kivitelezhető, ami persze a mindennapok csatáját jelenti. Szép lenne elérni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítását, hogy 

Nehezen hiszek a függetlenségben, pláne nem a közéletiben, az iskola épülete a település képbe illő magas tetőt kapna tetőtér 
amelyben jócskán benne van a politika. Számomra sem egyszerű beépítéssel, felépülne a sporttelepi információs és kiszolgáló épület, mely 
ez, de ez a világ ilyenné vált. Viszont hiszek az összefogásban és a a helyi strandon biztosítana kulturált öltöző kabinalkat és vizes blokkot.

Fő cél még a településközpont rehabilitációja, valamint a tervezés csapatmunkában. Véleményem mellett akkor is kiállok, ha olykor 
fázisában álló községi Tájház felépítése is.politikai csatározásnak is tűnhet. Csak az eredménye fontos!
El kell érni, hogy ne okozzon terhet az Önkormányzatnak a nem lakott és Négy évvel ezelőtt azt ígértem Önöknek, hogy problémákkal 
az idősek által lakott ingatlanok előtti közterületen történő fűnyírás, vagy megyek az ülésekre és igyekszem megoldásokkal kijönni onnan. 
hó eltakarítás. Ha ezeket elérjük büszkék lehetünk településünkre, Békés 

Ezt most is tartanám, és arra kérem Önöket, hogy keressenek megye ,,kapujára”.
problémáikkal és ötleteikkel. Az Összefogás Szentandrásért polgármester jelöltje és képviselő jelöltjei a 

Kérem Önöket, tiszteljék meg csapatunkat és engem lehetőségekhez mérten mindent megtesznek a célok megvalósítása 
bizalmukkal. Együtt sikerülni fog! érdekében. Kérem tiszteljenek meg szavazataikkal mindannyiunkat!

Rám számíthatnak, én is számítok Önökre! ifj. Rusz Mihály
a Fidesz-KDNP-Gazdakörök képviselő jelöltjeNemcsényi Zsolt
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helyi képviselő-testületének, hosszú Szító Ágnes
évek óta  vezetem a KDNP Néhány gondolattal szeretnék bemutatkozni az egész 
szentandrási szervezetét.lakosságnak. Békésszentandráson születtem, és (2 év kivételével) 

Céljaim, ha bizalmat kapok:itt éltem le eddigi életemet. Úgy érzem, ezáltal sokan ismernek.
 Szociálisan rászoruló emberek Az általános iskolát 1962-ben végeztem el, ezt követően a 

(gyermekek, egyedül élők, idősek, Mezőtúri Gyors- és Gépíró Iskolába jártam, ahol 1964-ben sikeres 
betegek) anyagi támogatása, hogy vizsgát tettem.
jobb körülmények között éljenekEzután irodai munkakörben dolgoztam. Első munkahelyem a 

 Községünkben  működő Budapesti Munkaruházati és Kereskedelmi Vállalat Értékesítési 
intézmények (egyházak, bölcsőde, Osztálya volt. 1967. 02. 13-án áthelyezéssel jöttem a 
óvodák, iskola, Idősek Napközis Békésszentandrási Szőnyegszövő Háziipari Szövetkezethez, ahol 
Otthona, sportszakosztályok, 26 év alatt adminisztrátori, titkárnői, pénztárosi munkaköröket 
társadalmi szervezetek) minél jobb láttam el. Az itt eltöltött idő alatt tagtársaim bizalmat adtak, mivel 
működésének lehetővé tétele, hisz tisztségekkel láttak el. Több cikluson át voltam munkaügyis 
mindegyikre nagy szükség van. döntőbizottsági elnök, valamint hosszú évekig a Szőnyegszövő 
Csak egy jól működő intézménytől Spartacus Sportkör kézilabda szakosztályának gazdasági vezetője 
várható el, hogy híressé tegye Békésszentandrástés elnöke. Megbízatásom alatt szűnt meg a Spartacus Sportkör, a 

 Településünk látványosan fejlődjön és szépüljön! Folytassuk Hunyadi SE Kézilabda Szakosztályává alakultunk át, ahol 
tovább  a Baráti Társasággal közösen  a Római Katolikus Templom megmaradt vezetői tisztségem, sőt mindhárom szakosztály 
környékének rendezését. Használjuk ki és éljünk községünk könyvelője lettem.
természeti adottságaival (parkosítás, faluközpont, turizmus, 1994-ben édesanyám egészségi állapota nem engedte, hogy 
horgászat).munkát vállaljak, ezért ápolási segélyt vettem igénybe. Halála után 

a szarvasi EGYI-nél helyezkedtem el, ahonnan 2005. 02. 22-én Tisztelettel kérek minden választópolgárt, hogy 2006. 
korkedvezménnyel jöttem nyugdíjba. október 1-jén választási jogával éljen! Én az Összefogás 

Két gyermekem van, tagja vagyok a Római Katolikus Egyház Szentandrásért szervezettel együtt képzelem el a jövő építését.

Az IPOSZ állásfoglalása növelésének, végső soron az adott település, érdekében fontos 
a 2006. évi önkormányzati választásokról feladat. Ehhez ajánljuk minden képviselőjelölt - és remélhetőleg 

majd minél nagyobb számban megválasztott testület tag - 
Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) figyelmébe az IPOSZ 2005. novemberében összeállított 

Ügyvezető Elnöksége a küszöbön álló önkormányzati gazdaságpolitikai téziseit, az úgynevezett fehér könyvét, illetve a 
választások kapcsán az alábbi állásfoglalást adja ki. hozzátartozó háttéranyagokat, amelyek együttesen jó alapot 

A szövetség arra biztatja az ipartestületek tagságát, hogy adhatnak a helyi önkormányzati munkához.
vállaljanak képviselő jelöltséget a 2006. évi önkormányzati Az önkormányzatiság erejében töretlenül bízva kívánunk sok 
választásokon. Olyan újabb négyéves ciklus elé nézünk, amely sikert a választási kampányhoz és majd eredményes tevékenységet 
egészére meghatározó lesz országunk európai uniós tagsága. a közösség érdekében.
Fontos az ebből következő gazdasági előnyök minél jobb IPOSZ Ügyvezető Elnöksége
kihasználása. Ehhez a magyar állam, a régiók, a kistérségek és 
gazdaság szereplőinek példás együttműködésére lesz szükség, A békésszentandrási Ipartestület jelöltje Bobvos János, aki 
melynek alkotó részesei az önkormányzati képviselők is. több éve tevékenykedik a társadalmi szervezeteknél, illetve a 

Az IPOSZ pártoktól független munkaadói érdekképviseleti település érdekében.
szövetség, így a pártok programjait külön-külön nem támogathatja. Kérjük, hogy az önkormányzati választáson támogassák 
Tagsága köréből viszont mindazoknak kész erkölcsi és szakmai szavazatukkal jelöltünket is.
segítséget nyújtani, akik úgy gondolják, hogy választókörzetük, Köszönjük, hogy az elmúlt ciklusban megtisztelték 
szűkebb pátriájuk életének alakításában cselekvően részt vennének bizalmukkal jelöltünket.
és közösség bizalmát élvezik.

A Kormány Új Egyensúly Programját megvalósítani Az Ipartestület által támogatott képviselőjelöltek: Hévizi 
szándékozó Új Magyarország Fejlesztési Tervből számos olyan Róbert és Petrás Ernő.
lehetőség bontakozhat majd ki, amelyeket kihasználni a helyi 
családi vállalkozások megőrzésének,versenyképességük Ipartestület Elnökség

Az  IPARTESTÜLET jelöltje és támogatottjai

,,Dolgozzunk együtt Békésszentandrás jövõjéért”



2006. szeptember 13

Aszódi János vagyok, 46 éves, Bolgár Tamás
g é p é s z  ü z e m m é r n ö k i  
végzettséggel. Jelenleg egy közel 1971-ben születtem 
100 fős fémipari magáncég Gyulán. Születésem 
üzemvezetőjeként dolgozom ó t a  i t t  l a k o m  
B é k é s c s a b á n .  E l ő z ő  Békésszentandráson, 
munkakörömben volt alkalmam és úgy érzem, máshol 
megismerni  a  megye más nem is érezném jól 
Önkormányzatának a munkáját, a magam.
jól  működő polgármester- Az általános iskola 
képviselő testületi kapcsolatból e l v é g z é s e  u t á n  
adódó lehetőségek maximális Békéscsabára jártam 
kihasználásának a lehetőségeit. A k e r e s k e d e l m i  
testületbe beválasztásom esetén az i s k o l á b a ,  a h o l  
Önkormányzat minél nagyobb szakmát szeretem. 16 
hatékonyságú munkáját, tiszta és évig kereskedőként dolgoztam Szarvason, 2005. októbere óta 
á t l á t h a t ó  g a z d á l k o d á s á t ,  pedig a helyi iparcikk boltot vezetem.
megfontolt és átfogó környezetvédelmi programot támogatnék és Munkám révén sok emberrel beszélek a gondokról, meghallgatom 
ennek megvalósításában szívesen közreműködnék. A pályázati a panaszokat, és úgy érzem, több mindenben tudnék segíteni. Ezért 
lehetőségeket kihasználva a településünk fejlődését a reális indulok a helyi választáson képviselőnek, független jelöltként. 
alapokon segíteném. A falu népességének megtartására vannak Hiszen egy képviselőnek a feladata az, hogy az emberek által 
elképzeléseim. A település ,,üdülőfalu” jellegét elősegítendő felvetett problémákat képviselje, továbbítsa, megoldja. Én 
Körös-holtág állagmegőrző program kidolgozását kistérségi képviselni szeretném úgy az idősebb, mint a fiatalabb korosztályt.
szinten támogatnám. Ahhoz, hogy gyermekem - gyermekeink itt Ez a munka sok időt vesz el a szabadidőmből, de szívesen és 
helyben éljen felnőttként teljes életet az oktatást, az egészségügyi lelkesen vállalom, mert látni szeretném én magam is a falu 
ellátást, a munkahely biztosítását ennek a testületnek is feladatul fejlődését.
kell tűzni a zászlajára. Az eredményemtől függetlenül bízom egy Részletes programot nem írok. Úgy gondolom, az aktuális, a 
lakossági érdekeket a pártérdekekkel összeegyeztetők nem mindennapi gondokat kell elsősorban megoldani, s úgy haladni 
vitatkozó, hanem együtt gondolkodni tudó képviselő-testület előre.
megválasztásában. Kérem, tiszteljenek meg szavazatukkal október 1-jén!

Kedves Békésszentandrásiak!
Bagaméri Lászlónak hívnak, 
1 9 6 8 - b a n  s z ü l e t t e m .  KEDVES BÉKÉSSZENTANDRÁSIAK!
Békésszentandráson élek és nem is TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
szeretnék elköltözni innen. Ideköt 
a munkám, a rokonaim, a barátaim. Kiss Erzsébet Veronika 
Ha pedig „röghöz köt a falu”, független képviselőjelölt 
akkor itt kell jól lakni, tanulni, vagyok. 1987. szeptember 20-
dolgozni, így érezhetem igazán á n  s z ü l e t t e m .  
otthon magam. Békésszentandráson élek. Idén 
Azt szeretném, ha innen elindulva érettségiztem Szarvason a 
bárki elérhetné a céljait, vágyait, s Székely Mihály Szakképző 
élhetne családjával biztonságban Iskolában. Tanulmányaimat 
itt, ezen a nyugalmas helyen. u g y a n i t t  f o l y t a t o m  
Ehhez szükség van egyénre szabott ke reskede lem-marke t ing  
iskolai képzésre; munkára, amit szívesen végezhet az ember; és a t e c h n i k u s  s z a k a s z b a n .  
rászorulók közös támogatására.  Olyan szemléletre, amellyel December óta dolgozom a 
községünket továbbépítve meg is őrizzük annak szépségeit. Ki kell szarvasi Tesco áruházban.
használnunk a Körösünk nyújtotta lehetőségeket (pihenés, sport), Szeretnék a békésszentandrási 
miközben vigyázunk természetes értékeire! képviselő-testületnek tagja 
A valóság ma más: munkám során sokszor nehéz sorsú emberekkel lenni, hogy minden korosztály 
találkozom, akiktől nagyon sokat tanulhatok. Pszichológusként p r o b l é m á i r a  m e g o l d á s t  
gyerekekkel és felnőttekkel is találkozom, akik megtisztelnek t a l á l j u n k ,  a z  a d o t t  
bizalmukkal és megosztják velem problémáikat. Néha lehetőségekhez képest. Tenni 
kilátástalannak tűnő helyzetekben is fontos tudni, hogy mindenki szeretnék azért, hogy községünk lakosságának a jövője jobb 
segíthet önmagán, de közösen átgondolva többféle megoldás közül legyen.
is választhatunk. Ezt a másoktól kapott tudást és saját Október 1-jén független képviselőjelöltként fogok indulni a helyi 
tapasztalataimat szeretném hozzátenni közösségünk gondjainak, választáson. Szeretném, ha minél többen a bizalmukkal 
nehézségeinek együttes megoldásához pártoktól független, támogatnának, ezért szavazatukat rám adnák.
szentandrási képviselőként, ha Önök érdemesnek tartanak erre a Előre is köszönöm!
feladatra.
Köszönöm a figyelmüket! Tisztelettel:

Bagaméri László Kiss Erzsébet Veronika
egyéni képviselőjelölt független jelölt
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Sinka Pál vagyok. Nős, két Tisztelt 
gyermek édesapja. 17 évet Békésszentandrási 
töltöttem rendőri szolgálatban, Honfitársaim!
majd nyugállományba vonulásom 
u t á n  k ö l t ö z t e m  i d e ,  b á r  

Október 1-jén fontos 
tősgyökeres szentandrási vagyok. 

döntést kell hozniuk. Az Sokan ismerhetnek rendőri 
Önök szavazatán múlik, munkám miatt, de a kajakház 
milyen helyi döntéshozó környékéről is, hiszen 12 évig 

kajakoztam, és ha tehetem még ma testület alakul, kik és 
is le-lelátogatok.hogyan képviselik az 
Azért indulok a képviselői elkövetkezendő négy évben 
tisztségért, mert felkészültnek és Békésszentandrás érdekeit.
felelősségteljesnek vallom magam Úgy érzem, rendelkezem 
a környezetemért, a falumért.

azzal a kellő ismerettel és 
Ú g y  g o n d o l o m ,  h o g y  

t apasz ta la t ta l ,  ami  a  Békésszentandrás rossz irányba 
képvise lő i  munkához  megy, ha nem kormánypárti, 
szükséges. Ahhoz, hogy polgármestert választ.

Véleményem szerint nem helyes felelős döntésekkel községünk jövőjét szolgáljam. Nem teszek és 
irány, ha politikai érdek alapján tehetek felelőtlen, soha be nem váltható ígéreteket, nem mondom 
d ö n t e n e k  ( o s z t o g a t n a k )  a  azt, hogy megváltom a világot. A község jelenlegi nehéz 
testületben, ezek után pedig hangosan neki rohannak a politikai helyzetében ez vállalhatatlan is.
ellenfeleiknek, hogy „milyen rosszul áll a költségvetés”.Meglátásom szerint a jövő kulcsa  kinek-kinek saját politikai 
Olyan képviselő leszek, ha az Önök bizalmát megkapom, aki politikai 

nézetei megtartása mellett  a felesleges pártpolitikai csatározások 
befolyásoktól mentesen Békésszentandrás érdekeit fogja képviselni. A 

helyett, az egymással okos párbeszédet folytató, egymás nézeteit politikai kapcsolatok szerintem nem arra valók, hogy itt helyben az 
megértő és meghallgató, a békésszentandrási érdekek mentén önkormányzatban politizáljunk, hanem arra, hogy Békésszentandrás 
megegyezésre törekvő önkormányzat lehet. fejlődéséhez a legtöbb pénzt tudjuk megszerezni.

Élhetőbb-lakhatóbb Békésszentandrást!Független jelöltként magam készen állok erre, hiszen kezemet 
Előre is köszönöm megtisztelő bizalmukat, tisztelettel:nem kötik elvtelen, pártpolitikai haszonelvűségből fakadó titkos, 

Sinka Pálvagy kevésbé titkos háttéralkuk.
Községét szerető emberként vallom, hogy a képviselőnek 

mindig, minden esetben a közösség érdekeit kell szem előtt 
tartania, ahogyan a Deák Ferenctől vett idézet helyi viszonyokra 

TISZTELT VÁLASZTÓ POLGÁROK!
aktualizált változata mondja: Kockáztathatunk mindent a 
községért, a községet kockáztatnunk azonban nem szabad. A híradó előző számában megtettem bemutatkozásom. Most néhány 

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, magam mindig ennek sorban az indulásomat támogató Magyarok Világszövetsége 
önkormányzati „Akarjuk a Közjót” programjából idézek a helyszűke szellemében teszem majd dolgomat.
miatt, tőmondatokban, címszavakban. Bővebben a www.mvsz.hu  Tisztelettel:
honlapon.Molnár Imre Zoltán
1/ Megújított önkormányzati rendszert, zsebpolitika helyett független jelölt
közszolgálatiságot, csökkentve a pártok szerepét, azok programjának 
kiszolgálását. Szorosabbra vett kontaktust a lakossággal.
2/ Testvér- közösségi kapcsolatot 2-3 Kárpát- medencei magyarok lakta 
településsel.OLÁHNÉ EGRI ERZSÉBET
3/ Fokozódjon az egyházak jelenléte a közéletben, a féktelen liberalizmust 
ellensúlyozandó.

1947. február 16-án születtem. Nagyon szegény 4/ Megfelelő részletes önkormányzati költségvetési-struktúrák és 
gazdálkodási elvek kidolgozása.családból származom. Már gyermekkoromban 
5/ A Magyar Nemzeti Minimum mint politikai zsinórmérték.megismertem azt, hogy nincs.
a/ Egységes magyar nemzetet.

Általános iskolám elvégzése után, ipari tanulónak b/ Keresztény értékekre és erkölcsre épülő Európát.
c/ Autonómiát a kisebbségben élő magyar nemzeti közösségeknek.mentem, cserépkályha szerelőként végeztem.
d/ Gyarapodó magyar nemzetet, népesség és annak megélhetése Egy gyermekem és két unokám van.
tekintetében.

Tizennégyéves korom óta keményen, a mai napig is e/ Megálljt a kiszolgáltatottságnak!
f/ Nemzeti tulajdonba a magyar földet.dolgozom.
g/ Éltető alkotmányos rendet, működő jogállamot, nemzeti M u n k a h e l y e i m :  Va s i p a r i ,  B é l ü z e m ,  Ts z ,  
érdekérvényesítést.

Vendéglátóipar. 6/ Az élet védelme, a hősök, vértanúk, áldozatok emlékének őrzése.
7/ Törődjünk egymással, az idősek és elesetteket segítő programok Úgy érzem, a társadalomnak minden rétegével 
bővítése, szociális háló.találkoztam, megismertem a saját sorsomon keresztül is 
8/ Packázó hivatal helyett, szolgáló hivatal, mindig elégedett ügyfél, és 

a problémákat. ügyintéző!
9/ Gazdálkodjunk helyesen a helyi természeti és anyagi erőforrásokkal.Ezért csatlakozom a FIDESZ jelenleg megjelölt 
10/ A magyar géniusz helyben születik, a rászoruló tehetséges diákok programjához és próbálok annak érdekében mindent 
támogatása.

megtenni, hogy ez valóra is váljon. Továbbra is maradva a Magyar, Nemzeti, Keresztény, Civil és polgári 
értékek mellett, jó egészséget, jövőképet és gyarapodást kíván Önnek Önálló jelöltként indulok és szeretném elnyerni az 
és családjának.őszinteségre vágyó lakosság támogatását.
Tisztelettel:

Tisztelettel: ifj. Szécsi Mátyás
független önkormányzati képviselőjelöltOláhné Egri Erzsébet
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Nálunk most az üdülési csekkje 
többet ér… élvezze otthon is a 

termálvíz gyógyító erejét!
FELHÍVÁS

Sárvár - Hotel*** Arborétum Lénárt Zoltán független polgármesterjelölt és képviselőjelölt 
társai értesítik a tisztelt választópolgárokat, hogy

2006. szeptember 23-án (szombat) 18.00 órakorTudja-e, hogy az üdülési csekk ma Magyarországon az 
a Körös Művelődési Ház kistermébenegyik legnépszerűbb f izetőeszköz, ami különféle 

idegenforgalmi szolgáltatások - pl. szállásszolgáltatás - lakossági fórumot tartanak.
ellenértékének kiegyenlítésre használható fel? Jelenleg Tisztelettel várják az érdeklődőket!
Magyarországon az elfogadóhelyek száma meghaladja a 3000-
et. De hogyan is lehet az üdülési csekkhez hozzájutni?

A munkavállalók a munkáltatójukon keresztül juthatnak 
hozzá. Az üdülési csekk nagy előnye, hogy az adott évben a 
mindenkori minimálbér mértékéig a munkáltató adó- és MEGHÍVÓjárulékmentesen adhatja a csekket a munkavállaló részére.

Üdülési csekkhez Nemzeti Üdülési Alapítványhoz 
benyújtott pályázat útján is hozzá lehet jutni. A pályázatokat nem Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, baráti 
folyamatosan, hanem időszakosan írja ki az Üdülési Alapítvány. társaságát a Szent Erzsébet úti Óvoda
Ha Ön is szeretne időben értesülni arról, hogy mikor lehet 
üdülési csekkre pályázatot benyújtani, javasoljuk, hogy 
látogasson el a  weboldalra és JÓTÉKONYSÁGI VACSORÁJÁRA
iratkozzon fel díjmentes hírlevelünkre. Akkor, amikor a pályázati 

00lehetőség megnyílik, hírlevél megrendelőinket azonnal melynek időpontja: 2006. október 14., 18,  óra.
értesítjük a lehetőségről, sőt a részletes pályázati feltételeket és Helyszín: Békésszentandrás, Művelődési Ház
a pályázat beadásához szükséges dokumentumokat is Belépő ára: 1.500,- Ft/fő
letölthetik weblapunkról.

Hotelunk a sárvári Hotel*** Arborétum - aki szintén üdülési amely tartalmazza:
csekk elfogadóhely - most egy ajándékkal kedveskedik azon 

A birkapörköltet, aperitifet és apró süteményeket.Kedves Vendégeinek, kettő vagy több éjszakát töltenek el 
nálunk szeptember 1. és december 27. között. Üdülési csekkel 

A jó hangulatról az SVK zenekar gondoskodik.történő fizetés esetén egy csomag sárvári vagy büki 
termálkristállyal ajándékozzuk meg Önöket, hogy otthonukban 

Jegyek elővételben október 10-ig megvásárolhatók:is tovább élvezzék a termálvíz gyógyító erejét. 
* Hartay Jánosnénál az óvodában vagyHotelunk csendes, nyugodt helyen a sárvári Arborétum 
* Szécsi Hajnalkánál (218-608)szomszédságában, barátságos környezetben helyezkedik el. A 

gyógyfürdő és a belváros is egyaránt közel található, a 
Szeretettel várunk minden kedves Vendéget illetve gépkocsit pedig zárt parkolónkban díjmentesen helyezheti el. 

felajánlásaikat:Kétágyas szobánk ára egy éjszakára 12.200,- Ft (két fő részére, 
a Szent Erzsébet úti Óvoda gyermekei, dolgozói és szülői reggelivel). Három éjszakás foglalástól már 10% kedvezményt 

munkaközössége.adunk szobaárainkból, sőt ha hétköznapi időpontra foglal 
bármely két éjszakát, a harmadikat éjszakára a mi vendégünk 
(hétköznap Sárváron tehát kettőt fizet hármat kap).

Várjuk szíves érdeklődésüket alábbi elérhetőségeink 
valamelyikén:

Címünk: 9600 Sárvár Medgyessy F. u. 20.
Telefon: 06-95-520-630
Weboldalunk címe: 
Email címünk: 

Elkészült a Tájház építési terve, így hamarosan elkezdődik az építés, 
amihez már gyűlik az építőanyag. Képünkön az Almási család által 
felajánlott cserepet rakták a szállítójárműre a segítők. Várjuk a további 
támogatásokat, miután elkezdődött a téglajegyek értékesítése. 
Megvásárolhatók: Könyvtár, Pergamen Papírbolt, Axis 4000 Kft (volt 
Lustyik bolt),Iparcikk Bolt - Csipai László, Melis pékség, Béke 
Élelmiszer..

www.hotelarboretum.hu

www.hotelarboretum.hu
info@hotelarboretum.hu
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 54.

Közönséges ürge–Citellus citellus-

Vadászok-Vállalkozók foci

Két  ürgefaj  ta-
lálható  Európá-
ban, a  gyöngyös és 
a  közönséges.  A 
gyöngyös  Délke-
let-Lengyelor-
szágtól és Észak-
kelet-Romániától 
keletre  eső 
sztyepeken fordul 
el .  A  hazánkbanő  
is  megtalálható 
közönséges  ürge 
pedig Közép-Euró-
pa keleti felét lő  
Kínáig  mindenhol 
él.  Nyugat-Euró-
pában  nem  talál-
kozhatunk  vele. 
Kopár  területe-
ken,  homokos  ta-
lajú  füves  pusz-
tákon, de gabona-
táblák  szomszéd-

adnak.  Telepeken 
élnek,  mély  ki-
terjedt  járatokat 
ásnak,  amelynek 
rendszerint függő-
leges  bejáratuk 
is van. Napközben 
üregei  környékén 
szaladgál és gy jű -
tögeti  kizárólag 
növényi  eredetű 
táplálékát.  Tár-
sas természet . Aű  
n stény  április-ő

május folyamán 4-
7  fiókát  ellik, 
amelyek  összen ttő  
szemhéjakkal  szü-
letnek  és  szemük 
csak 20 nap után 
nyílik  fel.  ŐSz-
szel  föld  alatti 
vackában  vala-
mennyi  kijáratát 

Az októberben  megjelen  lapszámban  beszámolót  olő -
vashatnak majd az Országos Vadásznapok dobozi hely-
színén tett  látogatásunkról.  Vadlexikonom soronkövet-
kez  részében pedig egy hazánkban egyre gyakoribbő  
ragadozóról, az aranysakálról olvashatnak majd…

                                                                     Major Attila

Mint az elmúlt években mindig, most is lejátszottuk a május 1-jei 
focimérkőzés  visszavágóját.  Az  augusztus  20-át  megelőzően 
mindkét  csapat  fogadkozott,  hogy  most  nem  lesz  döntetlen  a 
meccs, mint 3 hónappal ezelőtt. Nem is lett… sajnos! Mivel a dél-
előtt 10 órakor lejátszott derbin 2-0-s félidőt követően 6-1-es ve-
reséget szenvedtünk. Erősen tartalékos csapatunk küzdött, de most 
csak ennyire futotta. A legyőzött csapatunk nevében most is gratu-
lálok az ellenfelünknek. Azért remélem a nézők ugyanúgy jól szó-
rakoztak, mint mi. A mérkőzés után vendégül láttuk mindkét csa-
patot  és hozzátartozóit egy remekre sikerült őzpörköltre, így az 
azt követő „harmadik félidőnek” meg lett adva az alapja, így még 
sokáig a pályán tartózkodtak a résztvevők. De ezeknek a mecs-
cseknek ez is a fő célja: a hagyományok folytatása mellett a barát-
ságok ápolása és a kikapcsolódás biztosítása. A nap végén abban 
maradtunk, hogy jövőre folytatása következik…

        Évadnyitó közgy lésű
Mint minden évben, most is megtartottuk évadnyitó közgyűlésün-
ket, még a vadászati szezon előtt. Ezen a napon a vadászok nagy 
többségének jelenlétében a vezetőség beszámolói után megbeszél-
jük az aktualitásokat, és a teendőket. A külterületi vadászházunk-
ban kezdődött a gyűlés reggel 9 órakor. Az elnök, Oláh Géza kö-
szöntötte  a  megjelenteket,  majd egyperces  néma megemlékezés 
következett  az elhunyt vadásztársaink emlékére.  Ezután kitért  a 
vadásztársaságunk gazdasági helyzetére, mely után megállapítást 
nyert, hogy a nehéz helyzet  ellenére, ésszerű gazdálkodással az 
egyesületünk működőképes. Következő napirendi pontként én tar-
tottam egy beszámolót, és oktatást a balesetvédelemről. Végezetül 
Kozák János ismertette a vadgazdálkodási helyzetünket. A nyúl és 
őzállományunk biztató képet mutat, de a természetes fácánállomá-
nyunk nagyon kevés. Ennek pótlására idén is vásároltunk 800 da-
rab előnevelt madarat, melyet a felnevelés után a területre kibo-
csátunk. A beszámolók után javaslatok, bejelentések hangzottak 
el, majd a tagság úgy határozott, Aszódi István tagjelöltünket fel-
vesszük a vadásztársaságunkba. Az elnök a közgyűlést bezárta, és 
megkezdődött a koronglövő verseny, melyen nagy küzdelem zaj-
lott a ragyogó időben. Miután minden lövő letudta a maga ko-
rongját, kialakult a végeredmény: 1. Kis Gábor, 2. Fazekas Endre, 
3.  Melis  György.  Az  eredményhirdetés  után  ebéd  következett, 
majd egyesek fejleszthették a lőtudásukat a lőtéren, készülve ezzel 
is a téli szezonra… 
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Az elmúlt év tavaszán született a gondolat: a Katolikus templom - A tervezett munkák bekerülési költsége közel Négymillió forint 
Hősök tere - Vértessy tér - Szent Imre utca által határolt terület (anyag + elvégzendő munkák).
rendezésre, átalakításra, megújításra szorul. A civil program Kérünk mindenkit, hogy anyagi lehetőségéhez mérten is 
kuratóriuma 3 évre szóló ütemtervben határozta meg a támogassák a terv megvalósítását a Szarvas és Vidéke 
megvalósítandó munkálatokat, a szükséges anyagi erőforrások Takarékszövetkezetnél vezetett 53900021-12002339-80000321. 
előteremtését. sz. számlaszámon, de a Gyógyszertárban található befizetési 

A Híradó hasábjain is beszámoltunk: 2005. őszén a munkák csekken szintén tehető felajánlás. 
első üteme megvalósult. Új gépkocsi parkolók épültek, a Azon adományozók - akik 50.000.- Ft-ot meghaladó 
templomot övező gyalogjárda  és a templom udvar új támogatást nyújtanak (vagy nyújtottak) - nevük adományozói 
díszburkolatot kapott. táblán kerül megörökítésre.

A program második ütemének kivitelezése jelenleg is folyik, Az ez évre tervezett munka befejezésének várható időpontja: 
2 2006. október 30.ennek során egy közel 400 m -es dísztér kerül kialakításra. A dísztér 

Véleményünk szerint a Római Katolikus Templom környékét tengelyvonalának középpontjában álló felépített, és a 
övező változások, a dísztér kialakítása jelzi: civil összefogással közeljövőben restaurálásra kerülő feszület újra hangsúlyozná, 
olyan dolgok is megvalósíthatók, melyek fontosak, de eddig hogy a község lakosságának jelentős része ma is a kereszténység  
elkerülték a döntéshozók figyelmét, bízom benne, hogy a jövőre örökösének tekinti magát!
nézve várható szemléletváltozás.Az előkészítő munkálatok befejeződtek: áram, víz, 

A terv végleges megvalósulásáról a későbbiekben tájékoztatást telefonvezetékek áthelyezése, felújítása, tükörkialakítás, a 
adunk, bízva annak sikeres befejezésében.kandeláberek kábelcsatornáinak lerakása hamarosan befejeződik, 

az alapozási munkák (sóder, homokágy kialakítása), és 
Békésszentandrás,  2006. szeptember 5.-énmegkezdődhet a végső fázisa a munkának: a díszkő lerakása.

A munka ezen fázisának a végrehajtásához - az elmúlt évihez 
Tisztelettel:hasonlóan - kérnénk a polgárok aktív segítségét, hiszen ebben a 

Szitó Imrelegfontosabb az ember két keze, melynek munkája nyomán 
Kuratóriumi tagreméljük a térkövek hosszú évtizedekre a helyükre kerülnek.

Folytatódnak a Római Katolikus Templom körüli dísztér 

Mi is az a Konvergenciaprogram? MUNKAHELYTEREMTÉS?!

A konvergenciaprogram lényegében két részből áll. Az egyik A jelenlegi és az azt megelőző testületeknek, ez egy olyan 
azoknak a megszorításoknak a felsorolása, és hatásainak elemzése, 

idegen, értelmezhetetlen szó volt, amely érdekében nem túl sok 
amelyeket a Gyurcsány-csomag tartalmaz, a másik rész azoknak az 

mindent tudott vagy akart tenni a vezetés, pedig kellett volna! De 
intézkedéseknek és döntéseknek az ígérete, amelyeket a kormány 

mi is történt munkahelyteremtés megvalósulása érdekében az 
átfogó reformoknak hív.

elmúlt időszakban?A konvergenciaprogram nem más, mint második Gyurcsány-
Ideköltözött az aszfaltkeverő üzem. Ígértek több tíz csomag. A program az emberek újabb értelmetlen megsarcolásáról 

munkahelyet, új aszfalt utat a keverőig, sőt még új utat is a szentesi szó l .  Az  MSZP-SZDSZ kormány á l ta l  k ido lgozot t  
bekötőútig, már úgy tűnt aszfaltból lesz a kerítés is! Nézzük mi lett konvergenciaprogram rossz az embereknek, rossz a gazdaságnak. 
megvalósítva? Két, három munkahely, széttaposott Kálvin és A program azért rossz az embereknek, mert öt fő területen 
Szentesi utca, a lakosság nyeli a port, és szívja az aszfaltszagot! komoly megszorításokat tartalmaz: így a közszférában 10 százalékos 
Megérte?elbocsátást, az egészségügyben az oktatásban és az ártámogatások 

Szőnyeggyár? Békésszentandrás büszkesége! Sikerült a területén pedig komoly szigorító intézkedések következnek, míg a 
képviselőtestület többségének megszavaznia az átminősítést, így a nyugdíjrendszer átalakításával, például a korkedvezményes nyugdíj 
gyár csarnokai le lesznek bontva, és várhatóan lakóépületek megszüntetésével a kormány gyakorlatilag "hadat üzent a 
épülnek helyére.nyugdíjasoknak". A program azért rossz a gazdaságnak, mert nem 

Ez minden ami történt az elmúlt időszakban. Gyönyörű!tartalmaz gazdaságfejlesztési elképzeléseket, nem fogalmaz meg 
A jövőbeli testületnek mit lehet és kell tennie? Meg kell munkahelyteremtési, gazdaságdinamizálási célokat.

valósítani a közművesített ipari parkot, hogy a vállalkozások ide Az MSZP-SZDSZ kormány bevezeti a tandíjat, a vizitdíjat, a 
tudjanak jönni! A munkát adó vállalkozások számára az kórházakban az ágydíjat, így fizetőssé téve az egészségügyi ellátást. 
önkormányzat részéről számtalan lehetőséget, kedvezményt lehet A konvergenciaprogram a "gazdaságpolitika 3 fő hajójára üt 
nyújtani pl.: iparűzési adókedvezmény, vagy a minimális szintre léket": az euró bevezetésének késedelmére, a kihasználatlanul 
csökkentése, pályázatírási támogatások, stb. Sajnos ez idáig semmi maradó uniós forrásokra és a 2007-es költségvetésre.

Sajnos Gyurcsány Ferenc arrogánsan, csípőből utasította el a nem valósult meg, pedig javaslatok voltak! Létre kell hozni 
pályázati forrásból azt az összeszerelő üzemcsarnokot, mely sokak javaslatokat. 

A program csak arra koncentrál: hogyan lehet még több pénz számára akár idénymunkát i jelenthet.
elvenni az emberektől és értelmetlenül növelik tovább az emberek A feladat adott! Bármi nemű, bármi jellegű előrelépés 
terheit. munkahelyteremtés szempontjából siker, hiszen az elmúlt 

Domokos László időszakban csak leépítések folytak!
Békésszentandrás országgyűlési képviselője Barna Antal

VÉLEMÉNY
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Készülünk az aradi tizenhárom emlékének ünnepére. Vértanúink előtt most 
utolsó mondataikkal tisztelgünk.
AULICH LAJOS: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És 
halálommal is szolgálni fogok. 
DAMJANICH JÁNOS: Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk 
elviselni azt. 
DESSEWFFY ARISZTID: Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így 
parancsolja ezt hazám szolgálata.
KISS ERNŐ: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok szentjei 
virrasszatok a magyar ifjúság felett!
KNEZICH KÁROLY: Milyen különös, hogy Haynau báró is keresztény és én 
is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat!
LAHNER GYÖRGY: Krisztus keresztje és a bitófa rokon! És az isteni áldozat 
mellett oly törpe az én áldozatom. 
LÁZÁR VILMOS: Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok 
lelke, és bitófa tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. 
LEININGEN KÁROLY: A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. 
NAGYSÁNDOR JÓZSEF: Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz 
emberré, jó katonává tett. 
PÖLTENBERG ERNŐ: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.
SCHWEIDEL JÓZSEF: Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi 
embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. 
TÖRÖK IGNÁC: Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok, életem 
parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam. 
VÉCSEY KÁROLY: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám 
szolgálatáért lángolt.

Vértanúink emlékére találkozzunk a Kossuth-parkban, a 
kopjafánál október 6-án, pénteken este 6 órakor, tisztelgő 
gyertyagyújtásra!

B.M. Szabadság-szobor (részlet)                                           Fotó: B.E.

OKTÓBER 6.

Régi, kedves tanítványomnak, Dorogi Adriennek szívből gratulálunk a -Gyulán, főiskolán tanulok, szociális munkás szeretnék lenni és ebben a 
szép eredményéhez, melyet a 21. Nike Budapest Félmaraton szakmában alapvető dolog, hogy a gondozottainkkal türelmesen 
futóversenyen elért. foglalkozzunk.A tanulás mellett szükségem van a mozgásra, napi 
-Mesélj, mi ez a félmaraton? rendszerességgel edzek és heti 4 alkalommal futok.
-Megközelítőleg 21 km, pontosabban 21 097,5 m. Nagyjából annyi, mint -Édesanyád arcán igazi, őszinte szülői örömet és büszkeséget láttam, 
ide Kunszentmárton. amikor mesélt a te teljesítményedről.
-Milyen volt a szeptember 3-án rendezett verseny? -Neki is része van a sikerben, hiszen kerékpáron kísér az edzéseimen.
-Frissek az élmények, nagyszerű érzés volt teljesíteni ezt a távot. 10 órakor -Kívánok neked további nagyszerű eredményeket és egyszer majd te is 
indultunk a Városligetből. 1319 női indulóból a 464. lettem, 1 óra 59 perc olyan örömmel tudj mesélni a futásaidról a gyermekeidnek, unokáidnak, 
37 mp alatt. Ez már a második ilyen versenyem és most sikerült javítani az mint ahogy azt édesanyád tette most a versenyed után. Gratulálunk, 
időmön is. Szentandrás jó hírnevét tovább öregbítetted a sportteljesítményeddel! 
-Gratulálok! Mivel díjazzák ezt a szép teljesítményt? Szép volt, ADRI! Hajrá ADRI!!!
-Kapunk egy érmet és én még eltettem emlékbe a rajtszámomat is. B.M.
-Hogy indult a pályád?
-Úgy 3-4 éve a barátnőm hatására kezdtem el futni, majd Monspart Sarolta 
edzési terve alapján folytattam a felkészüléseimet a versenyekre.
-Mik a további terveid?
-Az idén még a 30 km-es verseny, szintén Budapesten és jövőre a 
nagymaratont szeretném teljesíteni ugyanott.
-Nagyszerű vállalkozás, adja Isten, hogy sikerüljön!
-Ki a példaképed?
-A barátnőm, aki sokat segít a felkészüléseknél is.
-Milyen élményeid vannak a versenyeken?
-A szurkolók ötletei meglepőek. Biztatnak bennünket síppal, dobbal, 
csengőkkel, kolomppal, táblákkal, zenével és természetesen jó szóval is. 
Igaz, adódott néhány kellemetlen megjegyzés is de azokat nem kell 
felvenni.
-Régen találkoztunk, így csak külsőleg látom rajtad a változást. Szép 
kisportolt alakod lett, megizmosodtál, sugárzik rólad az egészség. Annak 
idején én is versenyeztem, és magamról tudom, hogy a sport nemcsak az 
izmokat erősíti, hanem a lelket is.
-Igen, ez így van, hiszen én is érzem, hogy erősebb lettem, türelmesebb, 
kitartóbb vagyok, megnőtt a mozgásigényem, például, nem tudom 
elképzelni a napomat csak a számítógép előtt ülve.
-Ezekre a belső tartalékokra szükséged lesz a későbbiekben is. Dorogi Adrienn az éremmel                                                    Fotó: B.M.

Szép volt, ADRI !!!
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BÚCSÚZUNK…..

Búcsúzunk….hosszantartó betegsége után elhunyt Apáti 
Nagy Ferenc, mindenki „Feri bácsi”-ja, kézilabda egyesületünk 
tagja, aki több évtizedes kiemelkedő edzői és támogatói 
munkájával hozzájárult a település kézilabda múltjához és 
jelenéhez egyaránt. Folyamatosan segítette, támogatta 
egyesületek, gyermekközösségek különböző rendezvényeit.

Szomorú esemény….könnyes arcok és szemek. Elment 
…Mérhetetlen türelemmel viselte betegségét, fájdalmait. 

Beteg volt, de nem szívesen beszélt róla, inkább a családokról, 
a gyermekek sportéletéről tanulmányai felől érdeklődött, bárki is 
tért be hozzá, vagy találkozott vele. Elment….. Csak nézünk, de 
nem látunk, valahol máshol járunk most.……eszünkbe jut minden 
emlék.... és mi most búcsúzunk. Búcsúznak a jelenlegi és egykori 
játékosok, edzők és az egyesület valamennyi tagja 

Őszinte, segítő szavait, emlékét tisztelettel és kegyelettel 
megőrizzük. Nyugodjék békében… 

A kupa legtöbb góldobója: Sztanek Szilvia ( Doboz )
legjobb játékosa Domjánné Kozák Györgyi (Bszta)
legjobb kapusa Megyik Katalin (Kondoros) KÉZILABDA
A kupán részt vett csapatunk tagjai: Lólé Emília, Erdélyi Melinda (8), 

Egriné Kovács Andea (5), Domjánné Kozák Györgyi (4), Nagyné Szucsán 
KÉT HÉTEN BELÜL A MÁSODIK Nikoletta (8), Lestyan Goda Anna (5), Árgyelánné Hangyás Tünde (9), 

Kondacs Renáta, Balogh Nikolett, Sinka Petra, Rónyai Henrietta  Edző: TORNAGYŐZELEM
Lestyan-Goda Mihályné, Szucsán Attiláné

Zárásként a kondorosiak gyümölcslevessel és tarhonyás hússal Augusztus 19-i kondorosi III.Betyár-kupán a részt vevő csapatok 
vendégelték meg a csapatokat.között Békésszentandrás kézilabda csapata ismét képviseltette magát, 

Ezek után a következő Betyár-kupákon nekünk is nagyobb lesz a tét, mintegy utolsó felvonásként az augusztus végén induló bajnokság előtt. A 
hiszen nekünk kell még kétszer megőriznünk veretlenségünket a végleges tornán a hazaiak mellett  két csapat visszalépését követően  a dobozi 
kupáért….lányok és mi szentandrásiak versenyezhettünk a vándorkupáért. 

EnéAz első összecsapást Kondoros nyerte 5 góllal a doboziak ellen. Ezen 
mérkőzést követően Békésszentandrás Doboz csapatával mérhette össze 

Gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez! Szép volt LÁNYOK!tudását, melynek első félidejében tetemes előnyre tettünk szert, így a 
A Szerkesztőségmásodik játékrészben az ifi csapat jó néhány tagját is pályára léptethettük. 

Végül mi, szentandrásiak 6 gólos előnnyel -  22 : 16 -os végeredménnyel - 
__________________________________________________________

kerültünk ki győztesen. 
Az utolsó mindent eldöntő összecsapást az egy mérkőzésidőt pihenő 

Kondoros és mi szentandrásiak játszottuk, melynek tétje a vándorkupa RAJT HULLÁMZÓ TELJESÍTMÉNNYEL
végleges megnyerése a kondorosiak számára nagyobb volt, hiszen az 
elmúlt két évi kupagyőzelmet követően ezen, ellenünk vívott egyetlen Egy nem túl kellemes, mondhatni bosszantó és egyben szomorú 
mérkőzés sikerével végleg otthon maradt volna a vándorkupa. eseménnyel kezdődött a mérkőzés, és így a 2006/2007 évi megyei 

Az első húsz percben fej-fej mellett menetelt a két csapat, majd a bajnokság őszi fordulója csapatunknak, hiszen az egyik meghatározó 
második félidőben sikerült úgy összehangolnunk mind a védekezésünket játékosunk, Domjánné Kozák Györgyi már a 2. percben lesérült, egy durva 
(20 perc alatt mindössze 3 gólt kaptunk), mind támadójátékunkat, hogy a kétsopronyi védekezési hiba folytán, mely okból nem bírta tovább 
végén - a hazaiak nagy meglepetésére - 17:10 es végeredménnyel folytatni a játékot. Úgy éreztük ezt nem hagyhatjuk annyiban, meg kellett 
magabiztos győzelmet arathattunk. „torolnunk”, mely szerencsére sikerült . 14: 8-as félidőt követően, 23:16 

A „III.Betyár-kupa” kézilabda torna végeredménye: arányú végedmény született.
1.Békésszentandrás 4 ponttal (39 dobott és 26 kapott góllal) Csapatunk tagjai: Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (3), 
2. Kondoros 2 ponttal Árgyelánné Hangyás Tünde (8), Erdélyi Melinda (5), Domjánné Kozák 
3. Doboz 0 ponttal Györgyi, Nagyné Szucsán Nikoletta (1), Lestyan-Goda Anna (3), csere: 

Szilágyi Krisztina (3), Körmendi Nikolett, Aszódi Mónika, Klimaj 
Krisztina, Szemes Erika edző : Lestyan -Goda Mihályné, Szucsán Attiláné

"Nagy akarattal, jól összpontosított támadó-és védekezőjátékkal 
megérdemelt győzelmet arattunk." Lestyan Goda Mihályné edző

Ifjúsági csapatunk nagyon szoros első félidő után, nem bírta 
megfékezni a vendégek támadójátékát és így 14: 29 es vereséget 
szenvedett. Góldobóink: Kondacs Renáta: 4, Aszódi Mónika 5, Klimaj 
Krisztina-Petrás Viktória 2-2, Sinka Petra 1

Második mérkőzést szintén itthoni környezetben a Bcs. Főiskola 
ellen játszottuk. Domjánné Kozák Györgyi Kétsoprony elleni sérülése 
miatt nem tudta vállalni a játékot, így nélküle kellett volna megoldanunk 
ezt - az előző hetinél még keményebb - játékot is.

Álmosan, fáradtan kezdtük a játékot, több helyzetet elhibáztunk, így a 
csabaiak a félidő végére 7 gólos előnyre tettek szert. Bár a második részben 
harcosabbak, és valamivel pontosabbak voltunk, hátrányunkat is 
minimálisra ledolgoztuk, de mindez túl késő hajrá volt egy ilyen jó 
képességű, „dobogós” csapat ellen. A kimaradt helyzetek megbosszulták 
önmagukat, melyet a játékvezetők tovább tetőztek, s az utolsó percekben 4 
hétméterest is ítéltek ellenünk. Mindezzel 17 : 22 es végeredmény 
született. Külön köszönet a szurkolóinknak, akik mindvégig mellettünk 
álltak és állnak…   
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Csapat: Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (5), Árgyelánné Hangyás gratulálok a Főiskolának a győzelméhez " Lestyan Goda Mihályné edző 
Tünde (4), Erdélyi Melinda (4), Nagyné Szucsán Nikoletta (1), Lestyan- A következő hétvégén Gerla ellen lépünk itthon pályára, majd a 
oda Anna (3), Szilágyi Krisztina, Csere: Körmendi Nikolett, Aszódi Gádoros elleni vidéki mérkőzést követően szeptember 24-én, vasárnap 
Mónika, Szemes Erika, Kondacs Renáta, Sinka Petra  edző : Lestyan - délután a szarvasiakat fogadjuk. Bízunk játékostársunk mielőbbi 
Goda Mihályné, Szucsán Attiláné felgyógyulásában, és a további mérkőzések eredményes játékaiban. 

"Ennyi pontatlansággal nem lehet egy ilyen jó csapat felett győzelmet Mérkőzéseinkre továbbra is mindenkit szeretettel várunk….
aratni. A helyzeteit jobban kihasználó csapat szerezte meg a két pontot, Ené

LABDARÚGÁS
Bajnoki eredmények A Hunyadi 70 percig emberelőnyben játszott, mégsem tudta megszerezni a 

1. forduló 3 pontot, mert a játékosok erőtlenül és gyengén fociztak.
Békésszentandrás - Bcsabai Jamina SE 1-1 (1-0) Varga László: Sikerült saját magunkat megverni, a gyenge hozzáállásunk 
Békésszentandrás, 300 néző,  Vezette: Czirbuly miatt hagyunk ott 3 pontot.
Hunyadi: Kondacs- Melián, Darida, Bordács, (Fehér) Steigler, Csipai, Jók: Fehér, Bordács
Kajtár, (Kiss T.) Bobvos, Szécsi, Virág, (Sinka) Bakró. Ifjúsági mérkőzés: Sarkadkeresztúr - Békésszentandrás  2-1
Góllövő: Bakró.
A jó erőkből álló Jamina ellen jól kezdett a Hunyadi, és hamar vezetést Megyei I. osztály állása:
szereztek. A második félidőben jó iramú mérkőzésen a csabaiak l. Battonya 4 - - 1-3 12
egyenlítettek, igazságos döntetlen született. 2. Mezőhegyes 3 1 - 9-5 10
Varga László: Jól felkészült ellenféllel szemben jó mérkőzésen 3. Mezőberény 3 - 1 8-2  9
megérdemeltük a döntetlent. 4. Szabadkígyós 3 - 1 5-3  9
Jók: Bobvos, Bakró, Darida. 5. Jamina 2 1 1 9-5  7
2. forduló 6. Füzesgyarmat 2 - 2 12-5  6
Dévaványa - Békésszentanrás 0-4 (0-1) 7. Kondoros 2 - 2 8-4  6
Dévaványa, 200 néző, Vezette: Pataki 8. Méhkerék 2 - 2 6-3  6
Hunyadi: Kondacs- Melián, Darida, Bordács, (Chelbik) Steigler, Csaipai, 9. Gyomaendrőd 1 2 1 2-2  5
Kajtár, Bobvos, (Petykó) Szécsi, Virág, Bakró. l0. Békésszentandrás 1 1 2 5-4  4
Góllövők: Bakró, Virág, Csipai Chlebik, 11. Szeghalom 1 1 2 5-5  4
Az első félidőben kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, de a második 12. Magyarbánhegyes 1 1 2 8-13  4
félidőben a jól játszó Hunyadi felőrölte a lelkes hazaiak ellenállását és szép 13. Sarkadkeresztúr 1 1 2 6-12  4
gólokat lőve magabiztosan győztek. 14. Rákóczi Vasas - 2 2 3-9  2
Varga László: a második félidei játékunk alapján megérdemelten nyertünk. 15. Vésztő - 1 3 5-16  1
Jók: Darida, Bobvos, Bakró, Melián. 16. Dévaványa - 1 3 4-15  1
Ifjúsági mérkőzésen: Dévaványa - Békésszentandrás 0  2
3. forduló __________________________________________________________
Békésszentandrás - Mezőberény 0-1 (0-0
Békésszentandrás  250 néző, Vezette: Fehér
Hunyadi: Kondacs- Melián, Darida, Bordács, Steigler, Petykó, Kiss T., 
Kajtár, Bobvos, Virág, (Fehér) Csipai, Bakró. Kajak-kenu
Ezen a mérkőzésen a Hunyadinak semmi sem sikerült, a csapat mélyen a 
tudása alatt játszott. Velencén rendezték meg a keretfeltöltő és EORV válogató versenyt, 
A vendégcsapat végül egy szerencsés góllal nyert. melyen Kovács László a csongrádi Tóth Róberttal párosban ismét 
Varga László: Mezőberény jobban akarta a győzelmet. kiemelkedő eredményt ért el.
Jók: Melián, Bobvos. 500 m-en megnyerték a versenyt és ennek eredményeként az EORV 
Ifjúsági mérkőzés: Békésszentandrás - Mezőberény 2-2 versenyén szeptember 23-24-én Szlovákiában ők képviselik a magyar 
4.forduló színeket. Ezenkívül 500 méteres négyesben is indulnak.
Sarkadkeresztúr - Békésszentandrás 2-0 (0-0)
Hunyadi: Kondacs- Melián, Darida, Bordács, Steigler, Fehér, Kajtár, Gratulálunk eredményükhöz.
Bobvos, Kiss L. Petykó, Virág, (Kiss T.) Bakró. F.I.

Következõ lapzárta:

2006. október 6.
(Péntek)

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

Szerkesztõség

APRÓ   *   APRÓ   *   APRÓ

Gyümölcsfák kivételére (gyökerestül) vállalkozót keresek. A munkabér: a 
kivett fa, mely fűtésre kiváló. A telek Békésszentandráson, burkolt úton 

00megközelíthető. Érdeklődni: 56/372-337 (18  után).

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
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: konyvtar@bekesszentandras.hu
Készült: SZARVASPRESS Bt. * Telefon/fax: 66/313-144/19

NYTSZ: 372/2/1995
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