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M E G H Í V Ó
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy

2007. február 1-jén (csütörtökön) 16 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Községháza nagytanácskozó terme
Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetése /tervezet/

Tisztelettel várjuk a lakosságot!

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: 2007. február 1-jén (csütörtökön) kb. 17 óra, a közmeghallgatást követően
Napirend előtt:Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között 

tett fontosabb intézkedésekről
Napirendi pontok:

1. A  Szociális,  Népjóléti  és  Turisztikai  Bizottság  beszámolója  az  átruházott  hatáskörben  végzett  munkáról 
Előadó: Ifj. Barna Antal a bizottság elnöke

2. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelet-tervezetének beterjesztése. Előadó: Hamza Zoltán polgármester
3. Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okiratának felülvizsgálata. Előadó: Dr. Strassburger 

Gyöngyi jegyző
4. Sportegyesületek beszámolója.
5. Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos 
előterjesztése a Könyvtárban megtekinthető.
Békésszentandrás, 2007. január 16. 

Hamza Zoltán
polgármester
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ÁBEL ÉS FIAI BT.

5561 Békésszentandrás, Fő út 64.

Cégvezető: Ábel Zoltán

Teljes körű temetkezési szolgáltatás:

o éjjel-nappali ügyelet,
o elhunytszállítás az ország bármely pontjáról,
o műkő és gránit síremlék készítése, javítása, 

tisztítása. /35 éves tapasztalat/,
o épület műkövezés,
o teherfuvarozás 12 tonnáig.

Tel: 66/218-224

Ügyeleti telefonszám:

Pleskó Balázs - 30/627-4577
Ábel Zoltán - 30/958-4877

E-mail: plesko.balazs@freemail.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Ha majd alszom zúgó lomb alatt,
Ne zavarjátok édes álmomat.
Boruljatok le halkan, csendesen,
És gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem.
Ha majd rátértek ti is erre az útra,
Megyek elétek, találkozunk újra.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik fiúnk, testvérem, sógorom, 

keresztapám

ASZTALOS JÓZSEF
/1986-2007/

temetésén megjelentek  és sírjára a 
megemlékezés virágait elhelyezték, mély 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönjük továbbá a helyi önkormányzat és a 
kajak-kenu klub tagjainak önzetlen segítségét.

A gyászoló család

APRÓ  APRÓ  APRÓ

2Békésszentandráson, az iskola mellett összkomfortos 90 m , 
teljesen felújított ház nagy telekkel sürgősen eladó. Irányár: 6,2 
MFt. Érdeklődni: 06-20/510-1720.

* * *
Üres, közvetlen vízparti telket vennék a Kákafoki holtágon, a 
békésszentandrási szakaszon. Érd.: 06-30/293-2709

   KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a 
rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

özv. KOMÁROMI  IMRÉNÉ

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, gyászunkban osztozni igyekeztek.

Külön köszönetet szeretnénk mondani
Szurovecz Vince esperes úrnak,

Csipai Lászlónak és munkatársainak,
Valamint a Mozgáskorlátozott Egyesületnek.

Pintér József és családja
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Meghívó
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 

rendezett Tél-Fény fotókiállítás
február 28-ig megtekinthető

a Könyvtár Galériájában
Nyitvatartási időben.

Rendezők

Tüdőszűrés

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a szűrővizsgálat

2007. február 15-23-ig tart 
minden munkanap 8-13 óráig, 

pénteken és az utolsó napon
8-12 óráig.

Helyszín
a volt Közösségi Ház

(Fő u. 22.).
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Következő rendezvényünk a szilveszteri bál megszervezése volt. 
Annak reményében vállaltuk fel ezt, hogy a bevételt önerőként 
használjuk fel újabb pályázatokhoz, így játszóházaink továbbra is 
ingyenesek lehetnek.
A szépen megterített asztalokat Balogh Lászlóné horgolt 
szalvétagyűrűi és Hosszú Julianna mécsestartói tették még szebbé. 
Szilveszter lévén az asztalra került még dekorációként 
kéményseprő és sok-sok lóhere.
Akik az előkészületi munkában segítettek: Babák Tibor, Babákné 
Csík Tímea, Barna Antal, Benedek Erika, Dudás Istvánné, Egri 
Ferencné, Farkas Anikó, Farkas Béla, Fazekas Ferencné, Gazsó 
Rozália, Hévizi Róbert, Miknyik Mihály, Miknyik Mihályné, Nagy 
Gáborné, Szabó Edit, Szabó János, Szécsi Balázs, Szűcs Elekné, 
Turcsányi Lajos, Turcsányi Szilvia.
Az estet a Vértessy Tánc-Sport Egyesület felnőtt csoportja nyitotta 
meg bécsi keringővel, igazi báli hangulatot teremtve. Őket a haladó 
csoport Jive-formációja követte, majd újra a nagyok a Grease-
formációval. Kimondottan erre az alkalomra tanult Let-kiss 
formációval búcsúzott a haladó csoport, majd a felnőttek 
meglepetés formációja zárta a műsort. Köszönjük a táncosoknak, A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete 2006. december 3-
és köszönjük felkészítőjüknek  Korbely Zsoltnak és Korbely án és 10-én karácsonyi játszóházat rendezett a Körös Művelődési 
Györgynek  ezeket a remek bemutatókat, melyet a közönség is Ház nagytermében, ahol ez alkalommal is nagyon sok gyermeknek 
nagy tapssal jutalmazott. A finom vacsora elfogyasztása után a jó tudtunk örömet szerezni. Mindkét alkalommal műsorral is 
hangulatról az Emeretta zenekar gondoskodott, akik reggelig kedveskedtünk: 3-án a szentandrási aerobikos lányok mutatták be 
húzták a talpalávalót.tudásukat, 10-én a Vértessy Tánc-Sport Egyesület haladó csoportja 

tartott bemutatót, majd táncházat. Mint korábban is, ez alkalommal 
is a legnépszerűbb az adventi koszorú készítése volt. Ezenkívül 
lehetett mézeskalácsot díszíteni, festeni, hímezni, csuhéból 
angyalkát kötni, gyöngyözni, gobelinezni, kenderzsinegből 
karkötőt készíteni, üvegmatricát festeni, üveget díszíteni, szőni, 
gipszfigurákat festeni. Népszerű tevékenységhez tartozott az 
újdonságként megjelent bőrözés, igazán megkedvelték a résztvevő 
gyerekek, felnőttek. Öröm volt látni, hogy ezeken a 
rendezvényeken együtt alkotott gyermek, szülő, nagyszülő. 
Reméljük hagyományt teremtettünk ezzel, és minden évben sikerül 
a karácsonyi játszóházat megrendezni.
Akik segítségünkre voltak:
- Csík Judit (Boglárka virágüzlet) az adventi koszorúk készítésénél 
nyújtott nagy segítséget, valamint köszönjük a dekorációs 
kellékeket is. Segítője Babákné Csík Tímea volt.
- Bencsik Istvánnak köszönjük a méhviaszt, amiből a gyertyák 
készültek.
- Csermelyi Aladár is adott méhviaszlapot egyesületünknek.

Az est folyamán segítőink voltak: Babák Debóra, Babák Tibor, 
Babákné Csík Tímea, Bencsik Levente Benedek Erika, Bohák 
Mónika, Dezső Szilvia, Dudás Istvánné, Fazekas Ferencné, 
Ferenczy Mihály, Gazsó Rozália, Miknyik Mihály, Miknyik 
Mihályné, Nagy Gábor, Nagy Gáborné, Szabó Alexa, Szabó Edit, 
Szabó Fruzsina, Szabó János, Turcsányi Szilvia.
Éjfélkor került sor a tombolahúzásra. Tombolatárgyak 
kézműveseink munkái közül került ki, de kaptunk támogatást helyi 
vállalkozóktól is, így köszönetet mondunk:
Almási Erzsébet - Sarki Csemege
Axis 4000 Kft. - Sinka Gyula
Bagi Jánosné - fonott kosarak
Bencsik István
Bencsik Márta
Bohák Mónika
Bolgár István
Coop Rt., Szarvas
Cuki Cukrászda - Mrena Orsolya
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Csilla-divat - Borgulyáné Apáti Csilla
Csipai Melinda
Doroginé Sindel Mónika
Egri Ferencné
Emeretta
Farkas Anikó
Gazsóné Szilágyi Csilla
Halász István
Hegedűs Tamás
Hévizi Róbert
Hófehérke gyermekruházat
Hosszú Julianna
Karácsony Ilona
Korr-Nix Bt.  Csípai László
Körös Pizzaház
Körös-Text Kft.
Lénárt Zoltánné - Írisz virágbolt
Mácsárné Bencsik Erzsébet
Miknyik Mihály
Molnár Imréné
Patkós Ignácné
Sinka Gáspárné
Szabó Edit
Szécsi Balázs
Szécsi Viola
Szentandrási Híradó
Színné Kiss Csilla
Szűcs Elekné
Takács Józsefné
Tóthné Szabó Ágnes - Gyógyszertár
Turcsányi Lajos
Urbancsok Judit

Köszönjük a támogatást Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testületének, az Eli-Nett Kft-nek, a 
Perga-Duó Bt-nek, Turcsányi Szilviának, Balogh Lászlónénak, 
Nagy Gábornénak, Istenes Lajos cukrásznak, Pásztor 
Mátyásnénak.
Köszönjük továbbá a támogatást azoknak a vendégeinknek, akik a 
büfében vásároltak, és ezzel járultak hozzá rendezvényünk 
sikeréhez.
Másnap, miután kipihentük magunkat, ismét szorgos kezekre volt 
szükség, hogy rendet tegyünk, mindent elrendezzünk. Ebben 
segítségünkre voltak: Babákné Csík Tímea, Benedek Erika, Farkas 
Anikó, Sinka Gáspárné, Szabó Edit, Szécsi Balázs, Szűcs Elekné, 
Tóth Mihályné.
Mindenkinek köszönjük a segítséget, jövőre újra megpróbáljuk!

Sze

FELHÍVÁS
Szeretettel várjuk a Körös Művelődési Ház 

kistermébe azokat az érdeklődőket, akik 
HORGOLNI szeretnének.

Az összejövetel minden hónap első keddjén
17 órától lesz.

A részvétel ingyenes!

Kézműves Egyesület

„mert a mértékletesség és a lélek békessége az étek 
legjobb fűszere”

Aranykincstár
Kezdjük az új évet a télies ételekkel, bár ezeket máskor is szívesen 
elkészíthetjük, ha megkedveltük. 
Kapros krumpligaluska leves
Hozzávalók: 5 dkg-nyi húsos füstölt szalonna, liszt, vöröshagyma, 
ételízesítő, tojás, krumpli, tejföl, virsli, fűszerek, kapor
Kiolvasztjuk a szalonnát, és a pörcöt kiszedjük. A zsírban egy 
kisebb fej apróra vágott vöröshagymát megdinsztelünk, vízzel 
felengedjük, és ételízesítőt szórunk bele, majd felforraljuk. 2 db 
burgonyát apróra lereszelünk, egy tojást, lisztet, kevés vizet, sót és a 
pörcöt hozzáadjuk, aztán jól felverjük. A forrásban lévő levesbe 
beleszaggatjuk a tésztát, és addig főzzük, amíg a tetejére mind 
feljön. 2 dl kapros tejföllel és egy darab vékonyra felkarikázott 
virslivel beforraljuk. 
Igazi téli eledel a Csülökleves tárkonnyal
Hozzávalók: egy kicsi füstölt csülök, vegyes zöldség, 2 dl tejföl, 
liszt, vöröshagyma, citromlé, tárkony, babérlevél, bors, cukor
Előző este beáztatjuk a csülköt, másnap puhára főzzük a kuktában. 
Leszűrjük és a levét hidegre tesszük, hogy zsírt a tetejéről alaposan 
leszedhessük.  Ebből egy keveset  felforrósí tunk és 
megfonnyasztjuk benne a hagymát, majd felengedjük a többi lével 
és beletesszük a zöldségeket, és puhára főzzük. Az apró csíkokra 
vágott húst is hozzáadjuk. Babérlevéllel, borssal fűszerezzük és 
behabarjuk a tejföllel. Tálalás előtt citromlével, pici cukorral és a 
tárkonnyal ízesítjük. 
Téli tojássaláta 
Gyorsan és könnyen elkészíthető és a hűtőben jól elálló vitaminos 
eledel.
Hozzávalók: 5-6 db főtt tojás, paradicsom, paprika, 1-2 db savanyú 
uborka, vörös vagy lilahagyma, paradicsomlé, 1 dl majonéz, 1 dl 
tejföl, petrezselyemzöld, 2 gerezd fokhagyma, só, bors, curry
A tojásokat nyolcadokra vágjuk. A papírvékony hagymaszeleteket 
megsózzuk, a majonézhez hozzáadjuk a tejfölt, a sűrű 
paradicsomlevet, a fűszereket és kikavarjuk. Felkockázzuk a 
paradicsomot, a paprikát és az uborkát. A hozzávalókat óvatosan 
összekeverjük, legutoljára a tojásokat tesszük bele, vigyázzunk, 
hogy a sárgája ne essen ki. Salátalevéllel vagy hagymakarikákkal 
díszített tálon adjuk asztalra.
Édességek közül a Rákóczi túróst ajánlom, mert talán most több 
időnk adódik az elkészítésére. Nevét nem a nagyságos fejedelemtől 
kapta, hanem a híres cukrásztól, Rákóczi Jánostól. Azt már előre 
elárulom, hogy ennek ellenére is fejedelmi ízekkel szolgálok. 
Hozzávalók: 25 dkg liszt, fél csomag sütőpor, 12 dkg vaj, 5 dkg 
cukor, 1 db tojás sárgája, 1 citrom héja, 1 csipetnyi só, 1 dl tejföl. 
Ebben a sorrendben összeállítjuk a tésztát, és hűvösön pihentetjük 
legalább egy órát. Én legelőször a tölteléket szoktam összeállítani, 
hogy a mazsola jól megszívja magát. Töltelék: 10 dkg cukrot 3 tojás 
sárgájával kikavarok, hozzáadok fél kg túrót és 6-8 dkg mazsolát. 
Sütőpapírral kibélelek egy nagyobb tepsit. Félujjnyi vastagra 
elnyújtom a tésztát és felső lángon, 180 fokon 15 percig elősütöm. 
Megszórom 2-3 evőkanál morzsával, majd rákenem a túrót és fél 
óráig 150 fokon, felső lángon tovább sütöm. Ezalatt a 4 tojás 
fehérjét 12 dkg cukorral kemény habbá verem. Ha nem ragad a túró 
a kezemhez, és kissé barnulni kezd akkor baracklekvárral, 
megkenem. Végül a nyomózsákba töltött habbal berácsozzuk, ha ez 
kissé nehézkesnek tűnik, akkor egyszerűen rákenjük a habot és 15 
percig felső lángon, 120 fokon szép lassan szárítjuk a tésztát addig, 
míg a hab megkeményedik, és fényes páncélként csillog. Kihűtve 
szeleteljük fel és másnap a legfinomabb.

Kellemes csemegézést kívánok!
Bődi Mária
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A Békés Megyei Humán fejlesztési és II. Kondacs Krisztián II. Foltán Kitti
Információs Központ által meghirdetett III. Benedek Berta III. Dobos Borbála
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny 5. évfolyam: 7. évfolyam:
megyei döntőjére iskolánkból a következő I. Kiss Bettina I. Bagi Anett
tanulók jutottak be: II. Balla Lili, Bór Máté II. Hévizi Bianka
V. évfolyam: Yetik Damla III. Rónyai Richárd III. Köteles Enikő
VI. évfolyam: Turcsányi Áron 6. évfolyam: 8. évfolyam:
VII. évfolyam: Lengyel Judit I. Bodonyi Zsanna I. Kanik Renáta
VIII. évfolyam: Tóth László II. Nagy Gábor II. Dobos  Emőke
A verseny Békésen, 2007. március 24-én III. Kohut Patrik III. Kis Máté
kerül megrendezésre. 7. évfolyam: Felkészítő tanárok: Rábáné Fazekas Erika, 
A területi fordulón elért eredmények alapján I. Dorogi Andrea Szitó Mónika
már második éve csapatversenyt is hirdetnek II. Tóth Éva Gratulálunk!
a megye iskolái között. A megye 82 iskolája III. Babák Zoltán, Tóth Ágnes
között a tanulói eredmények alapján iskolánk 8. évfolyam: December 11-én Szarvas Város Általános 
I. helyezett lett. I. Tóth László Iskolájában megrendezett területi német 
Felkészítő tanárok: Baginé Dorogi Anikó, II. Szabó Bence szövegértési és fordítási versenyt rendeztek. 
Fazekas Stefánia III. Bór Orsolya Karácsonnyal kapcsolatos szöveget kellett a 
Jó felkészülést és sikeres versenyzést! Német nyelv tanulóknak lefordítaniuk.

4. évfolyam: A VII. évfolyamon 14 fő versenyzett.
December első hetében rendezték meg I. Bagi Ivett Eredmények:
iskolánkban az idegen nyelvi hetet. Írásban, II. Patai Ádám V. Bagi Anett
szóban és csapatokban versenyeztek a III. Krizsánszki Imola VI. Köteles Enikő
tanulók. A nyelvi akadályverseny aratta a 5. évfolyam X. Hévizi Bianka
legnagyobb sikert. I. Yetik Damla A VIII. évfolyam 12 fő vett részt.
Az írásbeli verseny eredményei: II. Taskó Annamária Eredmények:
Angol III. Fekete-Rekényi Balázs III. Dobos Emőke
4. évfolyam: 6. évfolyam: IV. Kanik Renáta
I. Brusznyiczki Bettina I. Kovács Judit Felkészítő tanár: Szitó Mónika. Gratulálunk!

A Hunyadi János Általános Iskola 
karácsonyi ünnepsége

Iskolánk karácsonyi ünnepségét a Római Katolikus templomban 
tartottuk. ,,A szeretet soha el nem fogy! Karácsonyi történet Lukács 
Evangéliuma alapján”  követhettük nyomon Jézus születésének 
történetét. A műsort a 4.a adta.
Zárásként az elbocsátó énekkel, lélekben feltöltődve léptünk ki a 
templomból.

,,Áldásoddal megyünk
Megyünk innen el…”

4.a osztály
Czuczi Ernőné  Szalainé Sinka Edit

Tanítók

  Iskola karácsonyi ünnepsége a katolikus templomban
                                                                      Fotó: Köteles József

"Áll a szép fenyőfa, díszítik kis kezek,
van rajta cukor, gyertya, s csengők csengenek.

Fa alá kerül a várva várt ajándék,
hol több, hol kevesebb, de nemes a szándék!"

(Benkő Zsolt)
Köszönjük, hogy támogatta a kollégiumi karácsonyi 
ünnepségünket:
André Imre
Czuczi Ernő - Art-Kelim Kft
Melis Györgyné - Eli-Nett Kft
Fabó István - Körös Aqua
Oláh Géza
Révész Edit

A kollégium lakói és dolgozói
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Idősek karácsonya
Köszönjük a felejthetetlen Karácsony! Volt aki műsorral, 
zenével, adománnyal, imával, vagy ,,csak” egyszerűen jó szóval 
tette meghittebbé a nyugdíjasok ünnepét. A gyertyák fényei már 
kialudtak, de szívüket még melengeti a szeretet, mely feléjük 
áradt.

Köszönet:
- a Szent László és a Szent Erzsébet utcai ovisoknak,
- a vonósnégyes tagjainak,
- Szurovecz Vince Esperes Úrnak,
- Dr. Dobos Ágoston Lelkész Úrnak és a református hittanos 
gyerekeknek,
- az 542. sz. Szent András Cserkészcsapat tagjainak D. Kiss 
Sándor vezetésével,
- Tóthné Szabó Ágnes gyógyszerésznek,
- az EMO Bt-nek,
- Istenes Lajos cukrásznak,
- a Cuki Cukrászdából Mrena Orsolyának és Mrena 
Balázsnénak,
- Molnár Jánosnénak és Győri Lajosnénak,
- a Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének,
- Békésszentandás Nagyközség Önkormányzatának,
- Szentandrási Népdalkörnek.

Virág Sándorné
intézményvezető

Gondozási Központ

Fotó: Szécsi Mátyás

A 2006. évi karácsony másnapján, az élő és meghalt iparosokért 
bemutatott szentmisén résztvevő iparosok névsora: Mrena György, 
Oláh Géza, Kozák János, Pásztor Ferenc, Szécsi Balázs, Petrás 
Ernő, Hévizi Róbet, Hamza Zoltán, Oláh Imre, Fabó István, Farkas 
Béla, Katona János, Herkó Ferenc, ifj. Fabó István, Barna Antal, 
Ábel Zoltán, Fazekas Ferenc, Erdei László, Osztoluczki János, 
Szalai Antal, Barna Antalné, Erdei Zoltán, ifj. Rusz Mihály

Bizonyára ismert Önök előtt az a hír, hogy a Szentandrási már az Önkormányzat vállalta, mert a KKT ezt nem tudta 
Híradó KKT decembertől lemondott az újság kiadásával, fedezni, mivel az Önkormányzat sem fizette ki a júliustól járó 
terjesztésével kapcsolatos feladatairól. havi 18.000 Ft hirdetési díjat.

11 évig végeztük ezt a munkát, ezért úgy érezzük, hogy illő A továbbiakban a Képviselő-testület dönt majd a lap további 
módon el kell búcsúznunk az olvasótól, illetve magyarázatot kiadásával kapcsolatos feladatairól és az új szerkesztő 
kell adnunk, hogy miért tettük ezt. bizottságról.

Mielőtt rátérnénk a lemondásunk okára, kérem engedjék Mi sok sikert kívánunk az újság további működéséhez. 
meg, hogy röviden ismertessem miként működött ez a lap. Reméljük, hogy sikerül egy színvonalasabb újságot előállítani, s 
1995-ben az Önkormányzat elhatározta, hogy újságot ad ki és nagyobb példányszámban eladni a szentandrási lakosok őszinte 
megbízta a szerkesztős bizottság akkori tagjait, hogy hozzák ezt megelégedésére.
létre. Az volt a kérés, hogy ez anyagilag túlzottan ne terhelje Egyúttal megköszönjük ezt a lehetőséget, hogy 
meg az önkormányzatot és elszámolása teljesen független közreműködhettünk ennek az újságnak a létrehozásában és 
legyen tőle. A kezdeti próbálkozások után pár hónappal a üzemeltetésében, mert a munka mellett ez sok örömet is szerzett 
szerkesztő bizottság akkori tagjaiból megalakult a Szentandrási nekünk, ha meg voltak elégedve a munkánkkal.
Híradó KKT, mely ez idáig végezte a tevékenységét. Időközben Köszönjük mindenkinek, aki segítette a munkánkat.
a KKT tagjainak száma 4 főről, kettőre csökkent. 11 évig 
többékevésbé jól működött a lap ebben a felállásban. Az Horváth Sándorné
Önkormányzat ,,hozzájárulásként” egy oldal hirdetési díjat Fabó István
fizetett havonta, így tudtuk fedezni az újság előállítási KKT tagjai
költségeit, mely sosem volt nyereséges. Az újság példányszáma 
az utóbbi időben valóban lecsökkent 500-550 példányra, de 
sajnos többet nem tudtunk eladni belőle.

Az októberi választások után az új Képviselő-testületnek 
határozott elképzelése volt arról, hogy az újság kiadását, Köszönjük Horváth Sándorné és Fabó István tizenegy 
üzemeltetését, szerkesztését teljes egészében átveszi s mi ezt éven át végzett áldozatos munkáját.
nem gátoltuk, ezért a KKT lemondott az újsággal kapcsolatos A szerkesztőség
kiadási, terjesztési jogairól. A decemberi szám finanszírozását 
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annak az egy napnak kellene karácsonynak lenni, hanem minden Szeressétek az öregeket!
napnak, hiszen olyan rövid az élet, miért ne tehetnénk sok napot 
örömmé, karácsonnyá! Mivel a karácsony lelki ünnep, így ,,…S ha majd az örök Szeretet
természetes, hogy nem hivalkodó, magamutogató, hanem csendes, Elhívja őket közületek,
örömteli lelki ünnep! Ennek megfelelően unokákkal ünnepeltünk, Ti foglaljátok el a helyüket,
verset mondtak, közösen énekeltek, énekeltünk (mi is), volt furulya Mert ti lesztek majd öregek.
játék, uzsonna… majd tombolahúzás, ahol az ,,angyalkák” hordták S mindazt, amit nekik tettetek,
szét a tombolákat! Tündérek voltak, mikor megkérdezték, hogy Ők Azt adják nektek a gyerekek.
miért kapnak két csomagot? Azért  feleltem  mert egyik a ,,gázsi”, a Ezért előre intelek titeket:
másik az ajándék! Boldogan, mosolyogva vitték a helyükre a Szeressétek az öregeket!”
csomagokat. Sajnos fény érte a filmet, így csak egy képet tudunk                            (Soós Tibor)
megmutatni a süteményekről  középen a tombola fődíjjal. 
Köszönjük mindenkinek aki részt vett a sütemény bemutatón, Tisztelettel köszöntöm az olvasót, s azonnal megmagyaráznám 
aminek a díjait Kugyela Mihály titkár úr adta át rövid értékeléssel, s miért ez az idézet került a 2007. évi első nyitó számú cikk elejére. A 
egyforma ajándékkal. Végül köszönjük mindenkinek aki velünk napokban a tagnyilvántartót nézegetve bizony kissé 
töltötte a délutánt. A betegeknek a vezetőségi tagok vitték el a elszomorodtam, mert igencsak ,,elöregedett” a tagságunk. Ez nem 
csomagot.baj, mert ez a világ rendje, hogy akik megérjük az idős kort, minden 

nappal öregebbek leszünk. A baj az, hogy a friss nyugdíjasok közül 
elég kevesen jönnek közénk. Igaz, hogy mi semmit sem tudunk 
adni  szereteten és jó szón kívül  csak jó társaságot, egymás 
megbecsülését. Én úgy gondolom, hogy a mai elgépesedett 
világban ez mindennél többet ér. Őrizni, ápolni kell a jó emberi 
kapcsolatokat, s egyesületünk vezetősége elsősorban e cél 
érdekében végzi a munkáját, ezért csináljuk a változatos 
programokat. S íme máris itt van egy jó program kínáló.

Január 24-én (szerda) délután 3 órakor Fórum az egészségről! 
rendezvény lesz. Vendég: Dr. Olasz Imre háziorvos. Azt hiszem, 
hogy lesz elég mondanivalója a doktor úrnak, nekünk pedig lesz 
elég kérdésünk! Ő már az ősz folyamán ,,megmutatta” magát 
nálunk egy rendezvényen, amit most is köszönök. Most még a 
rendezvény előtt szeretném leírni és nyilvánosságra hozni sok 
ember véleményét, köszönetét emberközpontú, szolgálatkész 
munkájáért. Mi idősebbek azt mondjuk, hogy olyan lelkiismeretes 
a munkájában, mint édesapja néhai Dr. Olasz Imre volt. 
Köszönjük! Egyben köszönjük Győri Jánosnénak  Katikának a 
lelkiismeretes odaadó munkáját. Szeretettel várjuk a Fórum Sütemény-bemutató                                  Fotó: Kugyela Mihály
résztvevőit.

Szokásomtól eltérően, most a jövőt teszem előre, s majd azután Február 21-én Közgyűlés lesz. Kértük a tagokat, hogy hozzák el 
jön, ami elmúlt. javaslataikat a kulturális tervhez  hová menjünk, mit csináljunk, 

Február 17-én szombaton este 6 órakor ,,Zsuzsanna” bál lesz, mit akarnak megnézni. Igaz, hogy minden alkalommal igyekszem 
melyre Frankó Pál már készül muzsikálni. Mindenkit szeretettel megjegyezni, ami elhangzik egy-egy beszélgetésnél, s ezeket 
várunk! gyűjtve a saját elképzelésemmel összefogva teszek javaslatot a 

Most pedig arról, ami elmúlt. Nagyon szép karácsonyi közgyűlésnek a kulturális tervet illetően.
ünnepségünk volt! (ezt nem én mondom, hanem akik ott voltak!) Lassan becsukom a könyvet és én is arra gondolok, amire velem 

Mint minden évben egyszer, karácsonykor megkövetjük együtt sok nyugdíjas társam, hogy talán reménykedhetünk az 
egymást, hogy ne menjen senki sem haraggal a következő évre, enyhe télben, hogy nem pörögnek úgy a gázórák, s lassan a tavasz 
hanem bocsássunk meg egymásnak, ha akaratlanul is következik.
megbántottunk valakit. S miért is ne tennénk, hiszen a kis Jézus Demcsák Andrásné
azért jött a földre, hogy megváltson bennünket a bűneinktől. Nem e

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
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

Az Ipartestület Fő út 16. sz. alatti
Székházában

üzlethelyiségnek alkalmas utcai helyiség

bérbe kiadó.
Érdeklődni: Bobvos János elnöknél lehet

a 06-30-9-688-680-as telefonon, vagy 
személyesen az irodában.
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M E G H Í V Ó 
 

BÉKÉSSZENTANDRÁS BARÁTI SZÖVETSÉGE FARSANGI  BÁLJÁRA 
 

2007. február 24-én 19 órai kezdettel 
 

Ezúton is Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves 

Családját, Barátait színvonalas farsangi bálunkra. 

 A bál fővédnöke: 

 Zene: a szentesi Lézer együttes 

 Vacsora menü: 1. Szántódi ropogós.2. Cigánypecsenye 

 3. Rántottsajt+görögsaláta 4.Birkapörkölt 

Értékes tombola nyeremények: első helyen kétszemélyes hétvége a 

gyopárosi hotel Pelikánban Jegyek elővételben vásárolhatók 

25oo. Ft-os  áron a Pergamen papírboltban és a Könyvtárban. 

Vidéki elszármazott vendégeink helyfoglalását várjuk: 06- 66/ 218 593-as tel. számon esti órákban,  

a 36 30/639 1875, a 36 20/9690 281 mobilon és a bbszmatyas@szarvas.hu és a szitoi@t-online.hu e-mailen 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 
 

 

Az ügyeletben résztvevő állatorvosok lakcíme, telefonszáma: Február 23-26 Dr. Hájas Gábor
Ügyeleti körzet: Békésszentandrás, Szarvas, Csabacsüd, Kardos, Március 02-05 Dr. Kasnyik János
Kondoros, Örménykút, Hunya Március 10-12 Dr. Kondé Gábor
Dr. Kasnyik János Szarvas, Táncsics u. 53. Telefon: 313-463, 06- Március 14-17 6h-ig Dr. Kanti Attila
30-9457-932 Március 17.6h-tól márc.19 Dr. Bondor Attila
Dr. Bondor Attila Békésszentandrás, Hunyadi u. 37. Telefon: 217- Március 23-26 Dr. Zima János
842, 06-30-9583-199 Március 30-áprlisi 02 Dr. Csanádi László
Dr. Kanti Attila Békésszentandrás, Fő u. 86. Telefon: 217-670, 06- Szarvas, 2007.01.01
20-2642-898 Dr. Zima János
Dr. Csanádi László Szarvas, Eötvös u. 29/1. Tel.: 06-20-9843-366 állatorvos
Dr. Zima János Szarvas, Jókai u. 26. Tel: 312-135, 06-30-305-6032
Dr. Boros István Szarvas, Bethlen G. u. 2/a. Tel.: 06-20-3330-834
Dr. Hájas Gábor Békéscsaba, Trefort u. 6/a. Tel.: 06-30-9257-340
Dr. Kondé Gábor Kondoros, Iskola u. 2/4. Telefon: 388-788, 06-30- Kertbarátoknak9032-998
Az ügyeleti időszak az utolsó munkanap 18 órától a munkaszüneti 
nap után következő munkanap 6 óráig tart. A Kertbarát Kör évadnyitó gyűlést tart

(ami egyben közgyűlés és tisztújító gyűlés is)
Magánállatorvosi ügyelet 2007. I. negyedév

2007. február 12-én 17 órakorJanuár 05-08 Dr. Kasnyik János
a Körös Művelődési Ház kistermében.Január 12-15 Dr. Kondé Gábor

A tagság megjelenésére feltétlen számítunk!Január 19-22 Dr. Csanádi László
Január 26-29 Dr. Bondor Attila
Február 02-05 Dr. Boros István Szűcs Elekné .
Február 09-12 Dr. Kanti Attila

Kertbarát Kör elnök .Február 16-19 Dr. Zima János
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Túl vagyunk a nehezén Először köszöntöttük közösen 
a karácsonytA képviselőtestület gyors, határozott és jól előkészített döntései 

kapcsán sikerült a település pénzügyi helyzetét stabilizálni. Az első 
A katolikus templom előtt felállított mindenki karácsonyfája három hónapban az örökölt adósságállomány felszámolását kellett 

alatt több mint 100 ember gyűlt össze december 21-én péntek este, megoldani, a múlt örökségét, a több 10 milliós adósságát 80 %-ban 
hogy együtt kezdjék a karácsonyi ünneplést. Szító Imre, a kiegyenlíteni. Mindezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy 50 millió Ft 
kuratórium elnöke megköszönte a segítők, a felajánlók munkáját. hosszúlejáratú hitelt vett fel a képviselőtestület és így 
Majd a polgármester úr köszöntötte az egybegyűlteket és biztonságosan tudnak működni intézményeink. Azért volt 
hangsúlyozta, szeretnének ennek hagyományt teremteni, hogy szükséges hitellel kezelni a válság állapotot, hogy a település 
minden évben itt, méltó helyen, meghitten ünnepeljünk. fejlesztése érdekében megfelelő önerővel rendelkezzünk a leendő 
Megemlítette, hogy 2007-ben a dísztér hároméves programja uniós pályázatok kiírásakor és így megvalósuljanak fejlesztéseink. 
befejeződik. Ezután Major Imre, helyi vállalkozó és a Dunai család Egy szigorú gazdálkodással olyan működési feltételeket tudunk 
által felújított feszületet Szurovecz Vince esperes úr megáldotta, és biztosítani a településnek, hogy még egyszer ilyen adósság 
közösen átadták a díszkivilágítással felszerelt teret a lakosságnak. felhalmozása ne forduljon elő, és hosszútávon folyamatos legyen a 
Forró teával, baráti beszélgetésekkel zárult a kis ünnepség és itt működésünk.
hangzott el, hogy jövőre ugyanitt találkozunk, hogy hasonlóképpen A költségvetés összeállításánál már a legfontosabb célok 
kezdjük a karácsonyi ünneplést.egyike, hogy a hiányt, amely közel 140 millió Ft volt az előző 

években, 2007-ben a felére kell csökkenteni. 2008. évre pedig az a 
Hamza Zoltánképviselőtestület célkitűzése, hogy elérjük a pénzügyi egyensúlyt!
polgármester

Mi is, ők is és mindenki!
Az Önkormányzat ez év elejétől foglalkoztat egy közmunkást, 

aki közterületeinket folyamatosan tisztán tartja. Fontos, hogy 
közterületeink tisztasága, szemétmentesítése érdekében mindent 
megtegyünk és ezzel is arra törekszünk, hogy jobban odafigyeljünk 
környezetünkre. Településünkön civil kezdeményezésre 
külterületeinken, a falu szélén további példaértékű 
hulladékgyűjtési akciók valósultak meg. Úgy érezzük, hogy 
elindítottunk  folyamatot, és ha az önkormányzat odafigyel ezekre 
a kérdésekre, akkor a lakosság látva ezt, szintén fogékony lesz. 
Csak közösen tudunk tenni szebb, otthonosabb környezetünkért, 
ami csak szándék és közös akarat kérdése! Szeretnénk, ha minél 
többen gondolkodnának hasonlóan és odafigyelnének szűkebb 
lakókörnyezetükre!

 Az önkormányzat támogatja azon civil kezdeményezéseket, 
mint a helyi horgászok 44-es út melletti (Községházával szemben) 
Körös-part rendbetételét a közeljövőben. 

Fotó: B&B

Mindenkit szívesen várunk január 27-én 9 órakor a 
Sporttelepen és a Körös-part takarítására, 

lomtalanítására, amennyiben az időjárás engedi!
Szervezők:

Major Attila  70/510-1153, Kiss Imre  20/563-2718
Tisztelt Lakosság!

2007. január 1-jétől a közlekedési kedvezmények és a Elkészülnek a fogadótáblák
gépkocsi szerzési támogatási kérelmek benyújtásának 
feltétele, hogy a mozgáskorlátozott személy A rendezett település látványához hozzájárul, hogy tavaszra 
családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év fogadó táblákat helyezünk el azokra a területekre, melyek 

kitakarításra kerültek a régi híd és a Csücsök Csárda környékén. havi átlag nettó jövedelem a tárgyév január 1. napján 
Régen óhajtott vágyunk, hogy köszöntő táblák fogadják az érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő 
idelátogatókat, amely a néhány éve kiírt pályázat győztes terve és félszeresét ne haladja meg. Ez az összeg 2007. 
alapján valósul meg. További tervek a fő intézményeket és az 

február 15-ig 67.075 Ft., majd 15-e után az öregségi üdülősorokat feltüntető, irányító táblák elhelyezése a településen. 
nyugdíj változása miatt 67.825 Ft lesz.Mindezekkel egy egységes, rendezett, esztétikus településképet 

szeretnénk kialakítani.  Szociális Iroda
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- 255/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A lejárt -  271/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A 
határidejű határozatokról, valamint a két ülés között tett Békésszentandrás, Sz. László u. 23-25. szám alatti 
fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló elavult szolgálati lakás lebontása.)
elfogadása.) -  2 7 2 / 2 0 0 6 . ( X I I . 1 3 . )  s z .  K é p v. t e s t . h a t á r o z a t  

- 256/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Szociális, (Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 
Népjóléti és Turisztikai Bizottság beszámolóját az Intézményeinek papír-írószer, nyomtatvány, tisztítószer 
átruházott hatáskörben végzett munkáról elfogadja.) beszerzése.)

- 257/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Körös - 273/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Képviselő-
Művelődési Ház és Könyvtár beszámolójának testület 199/2006.(X.30.) és a 224/2006.(XI.15.) számú 
elfogadása.) KT. határozatát visszavonja.)

- 258/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Képviselő- - 274/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (Az 
testület a Teleház működtetésével a Körös Művelődési Önkormányzat a Szentandrási Híradó decemberi 
Ház és Könyvtár vezetőjét bízza meg.) számát megjelenteti, továbbá megbízza a polgármestert 

- 259/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Képviselő- és a jegyzőt, hogy a Szentandrási Híradó önkormányzat 
testület a Körös Művelődési Ház és Könyvtár által történő működtetését vizsgálja meg.)
nyitvatartási idejét 2007. január 1-től kezdődően hétfőtől -  275/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A 
péntekig 9 órától 17 óráig, szombaton 10 órától 12 óráig Békésszentandrásért Kulturális Alapítvány Alapító 
határozza meg.) Okiratának felülvizsgálata.)

- 260/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A  Képviselő- - 276/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Képviselő-
testület a Teleház szolgáltatási díjait az alábbiak szerint testület  megbízza a Művelődési ,  Sport  és 
határozza meg: Környezetvédelmi Bizottságot, hogy tegyen javaslatot 
Internetezés 200 Ft/óra a Békésszentandrásért Kulturális Alapítvány 
Faxolás 350 Ft/oldal Kuratóriumi Elnökség személyi összetételére.)
Nyomtatás 15 Ft/oldal - 277/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A 2007. évi 
Fénymásolás 15 Ft/oldal) belső ellenőrzési munkaterv összeállításához 

- 261/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Képviselő- javaslattétel.)
testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének - 278/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Szociális 
koncepcióját elfogadja.) intézmény gyógymasszőri munkakörben foglalkoztatott 

- 262/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Képviselő- teljes munkaidős közalkalmazottja által ellátott feladatok 
testület a gyermekélelmezés, valamint a szociális meghatározása.)
intézmény nyersanyag-norma 2007. január 1-től - 279/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (Az 
alkalmazandó összegét, valamint a vásárolt élelmezés Önkormányzat szerződést köt a Darázs, Szabó & Társai 
eladási árát a szolgáltató, Ozirisz Kft. Szolnok által Ügyvéd i  I rodáva l  a  Po lgármester i  H iva ta l  
javasolt eladási árnak megfelelően, 2007. január 1-től tevékenységének vizsgálatával és a közbeszerzési 
elfogadja.) audit lefolytatásával a 2002-2006-os évben lezajlott 

- 263/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Víz- és vagy folyamatban lévő közbeszerzésekről.)
Csatornamű Fenntartó Intézmény beszámolóját - 280/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (Polgárvédelmi 
elfogadja.) feladatok ellátására Szarvas Várossal kötött 

- 264/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Képviselő- megállapodás módosítása.)
testület támogatja a Víz Terhelési Díj összegéből a Víz- - 281/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Gondozási 
és Csatornamű Fenntartó Intézménye számára  egy Központ alapellátásába tartozó házi segítségnyújtás és 
spektrofotométer (és tartozékai) analizáló műszer nappali szociális ellátás ellátotti létszámának növelése 
megvásárlását.) az elérhető maximális normatíva igénybevételének 

- 265/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Képviselő- érdekében.)
testület 2007. év I. félévi munkaprogramjának - 282/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Képviselő-
elfogadása.) testület tárgyal a Körös-szögi Kistérség által fenntartott 

- 266/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A létszám- szociál is intézményhez való csatlakozásról,  
racionalizálási döntés meghozatalával kapcsolatosan amennyiben a Kistérség minden települése csatlakozik 
szakember meghallgatása.) és a kistérség településeinek szociális intézményei 

- 267/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (Létszám- közös kistérségi fenntartásba kerülnek.)
racionalizálási döntés meghozatala.) - 283/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A 

- 268/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (Az Békésszen tandrás i  Amatő r  Sakkba jnokság  
Önkormányzat tulajdonában levő lakás bérleti díjának támogatása.)
megállapítása.) - 284/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (A Képviselő-

- 269/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (Az testület az István király u. 50. szám alatti nappali ellátást 
Önkormányzat tulajdonában levő lakás bérlőkijelölési biztosító intézmény nyugdíjasai részére karácsony 
jog időtartamának meghosszabbítása.) alkalmából televíziót ajándékoz.)

- 270/2006.(XII.13.) sz. Képv.test.határozat (Építési 
vállalkozó által pótmunka címén benyújtott követelés Az elfogadott rendeletek a Polgármesteri Hivatal 
elutasítása.) hirdetőtábláján kifüggesztésre kerültek!
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FELHÍVÁS
Értesítem a lakosságot, hogy Békésszentandrás 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 
m a g á n s z e m é l y e k  k o m m u n á l i s  a d ó j á r ó l  s z ó l ó  
31/2006.(XII.14.) számú rendelete értelmében 2007. évtől 
megváltozott az ingatlanok adózása.

A módosítás értelmében bővült az adóköteles ingatlanok 
köre, a komfort nélküli ingatlanokkal. Az adó mértéke 6500.-
Ft/év. Az adót évi két egyenlő részletben kell megfizetni, 
március 16-ig illetve szeptember 15-ig.

A rendelet értelmében:
/1/ Mentes a kommunális adó fizetése alól:
- az az adózó, aki az adóévet megelőző év december 31. 

napjáig a 70 életévét betöltötte,
- az a házaspár, aki saját háztartásában három vagy annál 

több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.
/2/ Az egyébként megállapított adó 50 %-át kell 

megfizetni:
- ahol a közös háztartásban élő családtagok egy főre jutó 

havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át.

/3/ Az adó mentesség és kedvezmény az arra alapot adó 
tény bekövetkezését, illetve megszűnését követő év első 
napján keletkezik és szűnik meg.

/4/ A /3/ bekezdésben említett körülményt a jogosultnak 
kell az adóhatósághoz bejelenteni, a körülmény 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül.

Felhívom azon tulajdonosok figyelmét, akik bevallásra 
kötelezett ingatlannal rendelkeznek, de kommunális adó 
bevallásukat nem tették meg, a Polgármesteri Hivatal 8. 
számú irodájában tegyék meg bevallásukat.

A bevallás elmulasztása jogkövetkezménnyel jár, az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 172. § 
alapján, valamint ugyanezen törvény 164.§ alapján az 
adókivetés öt éves elévülési időn belül kivethető az 
adóhatóság részéről.

Dr. Strassburger Gyöngyi

SZEMÉTGYŰJTÉSI  AKCIÓ
Örömmel tapasztaltam, hogy egyre több embert foglalkoztat 
településünk kül-, illetve belterületének rendezettsége, tisztasága! 
Január elején egy lelkes csapat azzal a kéréssel fordult hozzám, 
hogy a jó időre való tekintettel jöjjünk össze, és ha van rá lehetőség, 
szervezzek valamilyen társadalmi munkát. Mivel a külterületek 
tisztasága nekem mindig is a szívügyem volt, így hát ebbe az 
irányba mozdultunk el. A megtisztítandó terület szemléje után 
egyeztettem polgármester úrral az összegyűjtött hulladék 
elszállításáról és beszereztem a szükséges zsákokat / ezennel is 
köszönet Barcsik László gátőrnek a zsákokért! / . Január 6-án, 
reggel 9 órakor szép napos időben gyülekeztünk a Fehér-rámpánál. 
Annak ellenére, hogy az akció nem kapott nagy nyilvánosságot 12-
en érezték úgy, hogy ott kell lenniük. Rövid megbeszélés után 
mindenki nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába. A 
megtelt zsákok meg csak gyűltek… Sajnos még utánpótlásról is 
kellett gondoskodni. Annak ellenére, hogy a horgászok és az 
önkormányzat is szállított már el szemetet a területről, mintegy 70-
80 zsákkal szedtünk össze 3 óra alatt!! Megtapasztalhattuk azt / 
amit eddig is sejtettünk! / hogy sok embert hidegen hagy a tisztaság. 
Ott szemetel ahol tud! Mi mindenesetre tettünk valamit, 
kitakarítottuk a Sirató egy részét, a Duzzasztó és a védtöltés 
környékét, valamint a 44-es főút Öcsöd felé lévő két oldalát. Azt 
hiszem megérdemlik azok a személyek, akik ezt a nemes 
cselekedetet végrehajtották, hogy név szerint említsem meg őket: 
Rusz Mihály és családja, Oláhné Egri Erzsébet, Gugolya Beáta, 
Bencsik Pál, Gazsó László, Károlyi József, Matúz Ferenc, Virág 
Sándor, Vízi Zoltán. Ezennel köszönöm meg nekik a lelkiismeretes 
munkát!
Itt szeretném azt is leírni, hogy az önkormányzat is folytatja a 
kül terület i  szemétlerakó helyek megszüntetését .  A 
képviselőtestület pedig keresi a lehetőségeket a külterületi 
szennyezés csökkentésére. A Tisztelt Lakosok pedig biztosan 
észrevették már, hogy megkezdődött a belterületek tisztítása is. Egy 
megbízott személy járja az utcákat, aki takarítja a közterületeket. 
Kérem, segítsük a munkáját, és minél kevesebbet szemeteljünk, 
mert szerintem mindenki jobban szeretne ápolt, kulturált és tiszta 
környezetben élni! A szemétgyűjtési akció tavasszal folytatódni 
fog, mert sajnos szemét akkor is lesz. Bár remélem egyre 
kevesebb…!   Várom azon személyek illetve civil szervezetek 
jelentkezését, akik majd részt kívánnak venni ezeken a 
programokon!

3 óra és 12 ember munkájának eredménye

Major Attila
képviselő
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A 2007-es esztendő beköszöntével jómagam is köszöntöm az A tevékenységét 2007-ben kezdő őstermelő biztosítási 
agráriummal foglalkozókat és valamennyi olvasónkat, aki kötelezettsége az őstermelői igazolványban feltüntetett 
Híradónkat olvassa. időponttól az igazolvány visszaadása napjáig áll fenn. 

Az alábbiakban néhány aktualitásról szeretnék tájékoztatást Megszűnik az őstermelő biztosítása akkor is, ha kilép a családi 
nyújtani, melyek az új évkezdést követően változást hoztak a gazdaságból, vagy a közös őstermelésből. Lényeges elem, hogy 
termelők számára. szünetel a biztosítás arra az időtartamra is, ameddig az 

- Átszervezéssel kezdődött az új év a falugazdászok számára. értékesítési betétlap nem érvényes.
2006. december 31-ével megszűnt az FVM Békés Megyei A biztosított őstermelő járulékfizetési kötelezettsége:
Hivatala, az addigi falugazdász hálózat munkáltatója. Általános Amennyiben nem volt az őstermelőnek 2006. évben 
jogutódja a Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási árbevétele, vagy tevékenységét 2007. évben kezdi, úgy a 
Hivatal lett, mely 2007. január 1-jével megyei Főigazgató m i n i m á l b é r  ( 6 5 . 5 0 0  F t )  a l a p u l v é t e l é v e l  2 9 %  
irányításával kezdte meg munkáját. A szakigazgatási szervhez társadalombiztosítási járulékot, 8,5% nyugdíjjárulékot, 
tartozik ezentúl a falugazdász hálózat, az Állategészségügyi és valamint 7% egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie.
Élelmiszerellenőrző Állomás, a Növény és Talajvédelmi Amennyiben a 2006. évi őstermelői bevétele  támogatások 
Szolgálat, az OMMI azaz vetőmagfelügyelőség, az Állami nélkül számítva  nem haladta meg a 7 millió forintot, akkor ezen 
Erdészeti Szolgálat ill. a mindezen szervezetek működését bevétel 20%-a után 8,5% nyugdíjbiztosítási járulék és 4% 
biztosító Költségvetési Iroda. egészségbiztosítási járulék fizetendő. A bevallási 

Az átszervezést a kistérségi területi alapokon történő kötelezettséget negyedévente elektronikus úton a 07085-ös 
működtetés, valamint költségmegtakarítási szempontok tették járulékbevallási nyomtatványon kell teljesíteni. Ebből az is 
szükségessé. Az agrárium szakigazgatásának átalakítása következik, hogy legkésőbb 2007. első negyedévében az 
egyelőre kimaradt a regionalitásra irányuló törekvésektől, mert elektronikus bevallás elküldéséhez szükséges regisztrációt is el 
az agrárügyek intézését helyileg az adott településen lehet kell végezni.
hatékonyan végezni. Az ügyfelek kiszolgálása a településeken Ha az őstermelő nem minősül biztosítottnak sem őstermelői 
zökkenőmentesen történik. sem más jogviszony alapján és jogszabály szerint egészségügyi 

- További változás történt Békésszentandráson a szolgáltatásra nem jogosult, akkor 2007. április 1-jétől havonta 
falugazdászi iroda áthelyezésével és ügyfélfogadási idejével köteles a minimálbér 9%-át egészségügyi szolgáltatási járulék 
kapcsolatban. Az iroda továbbra is a Polgármesteri Hivatalban címén megfizetni.
marad, de várhatóan január közepétől a bejárati kaputól jobbra - Gázolajtámogatás igénylése esetén szükséges az illetékes 
lévő ,,volt pénztár” helyiségét foglalja el, annak felújítását Földhivataltól beszerezhető földhasználati lap az aktuális év 
követően. földhasználatáról. Továbbra is 95 l/ha a maximálisan 

Az ügyfélfogadási idő is változni fog ettől az időponttól igényelhető mennyiség szántó esetén, míg szarvasmarhánál 85 
kezdődően. Várhatóan a hétfői és csütörtöki lesz a fogadónap, l/ha/év 68 Ft/liter összegben.
amely a Megyei Hivatal jóváhagyása után kerül pontosításra. - Agrár kárenyhítési támogatás egy újonnan bevezetett 

A változtatások szükségességét az indokolta, hogy ellátandó támogatási forma, mely egy 2006. októberében megalkotott 
településeim száma a meglévőkön túlmenően kettővel bővült a jogszabályra épül és eljárási rendje is megjelent már. 2007. évre 
falugazdászi létszám csökkenésének következtében. történő megkötése tárgyév január 31-ig történik az MVH 

- Őstermelőket érintő változások 2007. évtől: Ez év január megyei kirendeltségein.
1-jétől biztosítottá válnak a mezőgazdasági őstermelők. Ez Lényege: a termelő szántó esetében 1.000 Ft-ot befizet 
egyrészt különböző kötelezettségekkel jár (bejelentési, hektáronként, amely összeget az állam ugyanennyivel 
bevallási, járulékfizetési), másrészt biztosítottként a kiegészíti, mely együttesen egy kárenyhítési alapot képez. Nem 
társadalombiztosítás valamennyi ellátására (egészség-, biztosítható elemi kár  aszály, árvíz, belvíz, fagykár  
nyugdíjbiztosítási ellátások) jogosulttá válnak. Az őstermelők bekövetkezését követően a 30% feletti kár hozamérték kiesését 
közül azonban nem válik mindenki biztosítottá, pl. az a kiskorú meghatározott számítási kulcsok segítségével megtéríti: Ha az 
sem, aki közös őstermelői igazolvány alapján, ill. családi alap kevésnek bizonyulna, vagy kimerülne úgy arányos 
gazdaság tagjaként őstermelő. Ugyanakkor biztosítottá válhat visszaosztást alkalmaz a kifizetésben.
pl. az a 17 éves, akinek egyénileg van igazolványa; a saját jogú Ha visszagondolunk a 2000-es esztendőkre, bizony az évek 
nyugdíjas valamint az öregségi nyugdíjban részesülő; aki egyéb többségében szembesülnünk kellett több ízben is a társaságok 
címen biztosított, pl. az aki munkaviszonyban áll. Szünetel a által nem biztosítható elemi károkkal.
biztosítás arra az időtartamra, amelyre az őstermelői - Az aktualitások végére tartogattam egy termelők számára 
igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelő kedvező információt. Az elmúlt év utolsó napjaiban 
értékesítési betétlapja nem érvényes. Nem lesz biztosított akkor bankszámlára kerültek a 2006. évre szól területalapú 
sem az őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő támogatások Uniós (SAPS) részei 24.420 Ft/ha összegben. A 
idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen nincs hazai (TOP-UP) utalások teljesítési időpontja várhatóan 2007. 
legalább 20 év. Ha az előzőek alapján a biztosítási kötelezettség január közepétől várható 12.405 Ft/ha összegben. Így 
fennáll, a biztosítási kötelezettséget érintő adatokról első együttesen csaknem 37 ezer Ft/ha támogatás realizálható az 
alkalommal 2007. január 31-ig kell bejelentést tenni az elmúlt évre azoknál a növényeknél, melyek egyaránt 
adóhatóságnak. Az APEH által rendszeresített 07T1051 jelű támogatottak az UNIÓ és a hazai kifizetések által is. (Lucerna, 
nyomtatványt kell benyújtani. A határidő csak azokra gyep… stb. növények esetében csak EU-s támogatás jár.)
vonatkozik, akik 2007. január 1-je előtt kezdték meg őstermelői 
tevékenységüket és január 1-jén biztosítottnak minősülnek. Sinka Csaba
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Oroszországban. A ,,Csendes Don” A  d o n i  k a t a s z t r ó f a  6 4 .  
vidékén, az urivi hídfőnél a Don folyó évfordulója alkalmából január 12-én 
nagy kanyarjában elszabadulni délután 4  órakor  emlékezők 
készült a pokol. A szörnyű hidegben, gyülekeztek a Hősök szobránál. A 
megfelelő ellátás és fegyverzet Békéssy János Helytörténeti és 
hiányában honvédjeink puskára H a g y o m á n y ő r z ő  E g y e s ü l e t  
fagyott kezekkel várták a szovjetek szervezése már hagyománnyá vált 
támadását, amely január 12-én községünkben. A Himnusz után az 
következett be. Már aznap behatoltak egyesület titkára, Molnár Imre Zoltán 
állásainkba a többszörös túlerőben köszöntötte a jelenlévőket, majd 
lévő szovjet csapatok, majd egy hét Benedek Erika Gyarmati László: 
l e f o r g á s a  a l a t t ,  m a j d h o g y  Békémet mégis… c. versét mondta el. 
megsemmisítették 2. hadseregünket. Ezután hangzott el Hévizi Róbert, 
Katonáink hiányos fegyverzettel, elnök emlékbeszéde, mely a következő 
kiéhezve, kimerülve és agyonfagyva volt:
mégis vitézül harcoltak az ellenük 
támadókkal szemben.„Tisztelt Békésszentandrási 

Ezen az évfordulón most rájuk, a Emlékezők! Kedves Barátaim!
doni hősökre emlékezünk, akiknek Donkanyar… Sokaknak lidérces 
kezébe a történelem adta a fegyvert. álmot jelent ez a szó. Azoknak, akik 
Apáink, nagyapáink és dédapáink túlélték a 2. Magyar Hadsereg 
voltak, akik elestek a szörnyű télben, pusztulásának katasztrófáját és nem 
akik ott pihennek orosz földben a semmisültek meg a szovjet csapatok 
hótakarók alatt. A nagy kanyar gyilkos tüzében. Lidérces álom 
környékén most is hull a hó, nagy azoknak, akik nem haltak éhen a 
pelyhekben, mint hatvannégy évvel hazafelé tartó hosszú menetelés alatt. 
ezelőtt. Ezen az évfordulón mintha Lidérces álom azoknak, akik nem 
hallani lehetne a puskaropogást, az fagytak meg élő szoborrá válva a 
ágyúk dörejét, a sebesültek hörgését, végtelen orosz hómezőkön. De 
a haldoklók utolsó sóhaját ott a nagy mindezeken túl lidérces álom 
kanyarban. Aztán csak az észak-számunkra is, ha belegondolunk, 
keleti szél muzsikál.hogy milyen sokan veszítették 

Rájuk gondolunk a doni hősökre: é le tüket  a  messze  távolban,  
a  h o l t a k r a ,  a z  é l ő k r e ,  a  idegenben, idegen érdekekért.
hozzátartozókra, az egyre távolodó A háború legtöbbször senkinek 
időre, amikor a Don kanyarban élet-sem jó. Emberi és anyagi veszteségek, 
halál harcát vívta a 2. Magyar értelmetlen nélkülözés, nyomor, kín 
Hadsereg.és halál.

Tisztelt Emlékezők!Ismeretes, hogy Magyarország 
E pár gondolattal én emlékezni politikai vezetése a kezdetektől fogva 

és emlékeztetni kívántam. Nem a háborúban való minimális részvételt 
akartam elemezni, magyarázkodni. Tiszteletem a hősi halottaké, akarta fenntartani. Trianon szomorú következményeként a revíziós 
akik 1943 januárjában és az azt követő időszakban meghaltak a politika lehetetlenné tette a magyarság katonai szerepvállalásának 
szovjet hernyótalpak alatt.a teljes kikerülését, a bécsi döntések után. A Felvidék és Erdély egy 

Tisztelgek azok előtt, akik megfagytak, akik megsebesültek, részének, valamint a Délvidéknek visszacsatolása bármekkora 
kiknek segélykiáltásait senki sem hallotta.örömöt is jelentett számunkra, később ezért óriási árat kellett 

Tisztelgek azok előtt is, akik fogságba estek, majd ezrével fizetni.
pusztultak el valahol a szibériai hómezőkön és útközben.A németek nem elégedte meg a gazdasági hátteret nyújtó 

Tisztelgek azok előtt is, akik példátlan hősiességgel harcoltak. szerepünkkel, hanem egyre többet követeltek. Nem kevesebbet, 
Mert ők is sokan voltak, akik bátorságukkal kivívták még a mint 200 ezres hadsereg kiállítását és a keleti frontra való 
szovjetek elismerését is.kiküldését.

Fejet hajtok a hozzátartozók felé is, akiknek legtöbbje már Tudva lévő, hogy Trianon után a hivatalosan megengedett 
nincs közöttünk. Ők már együtt vannak a doni hősökkel az magyar hadsereg létszáma 35 ezer főben volt megállapítva, ami 
örökkévalóságban.legfeljebb arra volt elegendő, hogy esetleges határincidenseknél 

Nyugodjanak békében!közbelépjen, nem pedig arra, hogy a Kárpátoktól távoli frontokon 
A jó Isten áldását kérve, köszönöm megtisztelő figyelmüket!”harcoljon. Nem nehéz elképzelni, hogy fenti létszám 

többszörösének toborzása, felszerelése és kiképzése rövid idő alatt 
teljesen lehetetlen volt. A sebtében behívott katonaköteles emberek Elhelyeztük az emlékezés koszorúit és a nagy szél ellenére 
felszerelése, katonai gyakorlata egyáltalán nem felelt meg a gyertyákat, mécseseket gyújtottunk a hős katonák emlékére. 
világháborús követelményeknek. 1943 januárjában  hatvannégy Megemlékezésünk a Szózattal zárult.
esztendővel ezelőtt  sűrű pelyhekben esett a hó a messzi Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület
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Magyarországon törvény rögzíti a családok szociális 
biztonságának elősegítését. Alapelvként  többek közt  lefekteti, 
hogy a gyermekvállalás feltételeinek javítása az állam egyik 
legfontosabb feladata. A gyermekek otthoni gondozásához nyújtott 
ellátások körét szabályozza, beleértve a gyermekgondozási 
támogatásokat is. Emellett a napközbeni gyermekellátásra való 
jogosultságot a gyermekek védelméről szóló törvény rögzíti. A 
gyermekgondozási szabadság és támogatások különböző formái és 
a napközbeni ellátást biztosító különböző intézmények alkotják azt 
a rendszert, amelyik a szülőket hivatott segíteni kisgyermekük 
felnevelésében.

Az édesanyáknak a gyermek hároméves koráig lehetőségük 
van arra, hogy otthon gondozzák és neveljék gyermeküket és ehhez 
szabadságot és pénzbeli támogatást kapjanak. Az egyik ellátási 
forma a GYES, a másik pedig a GYED. A napközbeni 
gyermekellátás intézménye a bölcsőde, amely szolgáltatásainak 
igénybevételére minden család jogosult. Ezt elsősorban azok a 

Játékos tornacsaládok veszik igénybe, ahol az édesanya a gyermek hároméves 
kora előtt munkába áll, munkaerőpiaci részvételt elősegítő 
programban, képzésben részesül, betegség vagy más egyéb ok 
miatt a gyermeke napközbeni ellátásáról nem tud gondoskodni.

A napközbeni ellátás időtartama a szülők munkarendjéhez 
igazodik.

Hazánkban a születendő gyermeklétszámhoz képest nagyon 
kevés bölcsőde működik, így a meglévők túlzsúfoltak, hosszú a 
várakozási idő mire a gyermeket felveszik a bölcsődébe. Vannak 
olyan települések, ahol a gyermeket születése után rögtön beíratják 
a bölcsődébe, hogy haladjon a várólistán. Helyi viszonylatban a 
bölcsőde 150%-os feltöltöttséggel üzemel, most szeptemberig 
nincs lehetőségünk új kisgyermekek fogadására.

A bölcsőde utáni igény 2006. január 1. óta jelentősen 
megnövekedett, amióta az anyák lehetőséget kaptak, hogy a GYES 
mellett főállásban dolgozhassanak.

A bölcsőde a családban nevelkedő, három éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító 
intézmény. Végezheti a fogyatékos gyermekek gondozását is a 
gyermek hatéves koráig.

Sinka Péterné
bölcs.vez.

Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára…

Életképek a békésszentandrási bölcsődében

Készülnek a gyurma ,,giliszták” Hangol már a zenekar
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Együtt játszani jó! Közös képnézegetés                               Fotó: Yetik-Takács Éva

’’Az én házam, az én váram...” Meghitt közös percek a karácsonyfa körül

Karácsonyi mese A karácsonyi várakozás lázas pillanatai...
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BÉKÉSSZENTANDRÁSI DUZZASZTÓMŰ TÖRTÉNETE I.
BEVEZETÉS  ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

felduzzasztott víz vízesésszerű látványa. A Körösökön lévő A vízi erőmű kapcsán az utóbbi időkben igen sokat hallhattunk a 
duzzasztók pedig mind kisebbek a miénknél. Legyünk büszkék rá! helyi duzzasztóműről. Ez nem is baj! De mi helyi lakosok vajon 
Munkámból adódóan igen sok idelátogató horgásszal és turistával képben vagyunk e ezzel a nagy műtárggyal kapcsolatban? Ki 

találkozom és az Ő véleményük is ezt tervezte, ki építette, miért épült meg, 
a megállapításomat tükrözi.mennyibe került és mennyi anyagot 
Most szeretnék egy pár mondatot, használtak fel az építéséhez? Milyen 
arról írni, hogy miért épült meg ez a technikát alkalmaztak az építésekor, 
Duzzasz tómű.  A Tisza-völgy  és mennyi idő alatt készült el? Hány 
folyóinak csatornázása a XIX. század ember építette, mennyit kerestek a 
végén kezdődött a Fehér- Körösön, a munkások és vajon ténylegesen hány 
Gyulai tűs gát építésével, majd a XX. munkanap alatt készült el? Tudják e 
század elején folytatódott a Hármas-azt, hogy milyen elven működik a mű,   
K ö r ö s ö n  l é t e s í t e t t  B ö k é n y i  és hány köbméter vizet képes 
duzzasztóval és hajózsilippel. Ekkor visszaduzzasztani és átengedni egy 
az Alföldön már új vízügyi politikára másodperc alatt? A most induló 
volt szükség, mely szűkössé vált sorozatomban ezekre / és még sok 
v í z k é s z l e t e i n k  f o k o z o t t a b b  érdekességre / találhatják meg a 
kihasználását, többek közt az válaszokat. Bízom abban, hogy 
öntözéses gazdálkodás szélesebb körű azoknak is tudok majd újdonságokkal 
hasznosítását tűzte ki célul. Az 1930-szolgálni, akik már ismerik a 

as évek aszályainak hatására a Tiszántúlon komoly Duzzasztómű történetét. Olvashatnak majd Körösök vízrajzáról, és 
öntözésfejlesztési program végrehajtásába kezdtek. Az 1937-ben áttekintem majd a környékünkön lévő holtágak helyzetét is. 
elfogadott öntözési törvény alapján épült a Békésszentandrási Remélem sokan elolvassák majd ezeket a sorokat, mert hiszem azt, 
duzzasztómű és hajózsilip valamint a tiszafüredi öntözőrendszer. hogy minden szentandrási embernek tisztában kell lennie 

szerintem- Magyarország leglátványosabb Duzzasztóműve 
Bevezetésként talán ennyivel nyitnék. A jövő hónapban a Körösök történetével. Hogy miért mondom azt, hogy a leglátványosabb? 
vízrendszeréről olvashatnak majdMert bár vannak nagyobbak a Tiszán / Tiszalök, Kisköre /, de 

Major Attilaazokon már termelnek áramot, és a turbinák miatt nem látható a 

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének hírei
Évvégi összefoglaló

Egyesületünknél a programok kissé összetorlódtak, hisz az őszi és Szentandrási Népdalkörünk karácsonyi énekekkel. Majd Sülyi Károly 
a házkörüli munkák elhúzódtak a szép idő miatt. November 14-én szolnoki nótaénekes szórakoztatta a 220 fős közönséget. A 
nagytakarítást szerveztünk a klub környékére, 14 tagunk jött el egy megvendégelés és a tombolahúzás után kioszottuk a karácsonyi 
telefonhívásra. Köszönet érte. November 16-án dr. Deák Sándor szeretetcsomagokat, melyet bizalmiakon keresztül az otthon maradt 
belgyógyász főorvos előadását szerveztük meg a klubban. Téma az sorstársaink is megkapták. Itt szeretnénk köszönetet mondani az 
aktuális betegségek megelőzése és gyógyítása volt. Érdeklődéssel önkormányzat Szociális Bizottságának: ifj. Barna Antal elnök úrnak, 
hallgattuk előadását. Szító Ágnes és Bagaméri László képviselőknek, Szalai Antalné és 

November 25-én a Szent András-napi ünnepségen részt vettek az Szécsi Balázs külső tagoknak, hogy egyesületünk számára 10 q lisztet 
egyesület tagjai. Különböző korosztályok töltötték be a nagytermet és adományozott, amely kiosztásra került.
ezt örömmel vette mindenki. Kitüntetésemet nagy meghatottság December 31-én családias körülmények között szilvesztereztünk 
közepette vettem át családom jelenlétében. Köszönöm az elismerést, a klubban. Műsort adtak az ott szilveszterező gyerekek, akik 
de hálás szívvel gondolok mindazokra, akik munkámat segítették nagyszerűen felkészültek a szereplésre. Köszönjük a finom húslevest 
majdnem negyedszázadon keresztül. Népdalkörünk fellépett az Nagy Györgyné, Katikának, Tóthné Veronkának, a pörköltet Révész 
ünnepségen és a kézművesek kiállításán. Köszönjük az elismerő Károlynak és ifj. Pásztor Mátyásnak, a sültet pedig a Zöld Sas 
tapsot. Vendéglőnek. Köszönjük az egész esti videózást ifj. Köteles 

December 1-jén orvos-betegtalálkozót szerveztünk, ahol Józsefnek, aki családjával is velünk mulatott. Köszönjük 
gyógyászati segédeszközöket is ki lehetett íratni. December 2-án a mindenkinek, aki részt vett az elő - és utómunkálatokban. Kisebb 
Körös Művelődési Házban birkavacsorát rendeztünk, ahová létszám, 70 fő ellenére rengeteg tombola gyűlt össze, amit 11 óra körül 
meghívást kaptak támogató képviselőink és az egyesület irodáján sorsoltunk ki. Éjfélkor pezsgővel búcsúztattuk az ó évet és 
dolgozó szakemberek hozzátartozói is. Társadalmi munkájuk közel köszöntöttük az újat. A gyerekek nagy örömére a tűzijáték szép 
300 ezer Ft-ot tett ki, anyagköltségre 255 ezer Ft-ot költöttünk. látványt nyújtott az udvaron. A friss sült hús illata becsalogatta a 
Polgármester úr köszönte meg odaadó munkájukat, hisz nem csak az szilveszterezőket a terembe, ahol reggel 4 óráig tartott a mulatozás. 
egyesület tagjai részére lett kényelmesebb az akadálymentes iroda, Zenészünk, Korcsok János fáradságot nem ismerve húzta a 
hanem mint önkormányzati épület, az értéke is nőtt ezáltal. A közös talpalávalót. Köszönet érte.
vacsora és szórakozás közelebb hozta az embereket egymáshoz. Minden kedves olvasónak Boldog Új Évet kívánok magam és az 

Nagy volt a készülődés a karácsonyi ünnepségünkre, amit a nagy egyesület tagjai nevében.
létszám miatt a Körös Művelődési Házban kellett megtartani. Terveinkről, programjainkról a következő számban olvashatnak.
Vendégeink voltak és műsort adtak a Kondorosi Rózsa Pávakör, az Tóth Mihályné
öcsödi Hagyományőrző Népdalkör. Műsorunkban fellépett a egyesületi elnök
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

HÍRES MAGYAR VADÁSZOK 11.
NEMESKÉRI-KISS SÁNDOR

Ismét eltelt egy év, remélem idén is megtisztelnek azzal, hogy 
elolvassák vadászoldal nevű cikkeimet! Bízom abban, hogy tudok 
még újdonságokkal szolgálni. Az év első lapszámában folytatom a 
híres magyar vadászokat bemutató sorozatomat, a vadlexikonban 
pedig ez évben minden hónapban egy környékünkön előforduló 
ragadozó madarat mutatok majd be. A januárt az igen gyakori 
egerészölyvvel kezdem.
Nemeskéri-Kiss Sándor nem állt soha igazán reflektorfényben, ám 
igen értékes tagja volt a magyar vadásztársadalomnak. Kiváló 
vadász édesapja, Nemeskéri Kiss Pál irányításával vált kiváló 
vadásszá testvérével, Gézával együtt. 1884-ben született, alap 
iskolái után két diplomát szerzett: egy gazdászit Magyaróvárott és 
egy jogit Budapesten. A gazdászgyakornoki idejét Mezőhegyesen 
töltötte. Katonai ideje után néhány   évet bennmaradt a 
huszárezrednél, és hadnagyként szolgált. Már a diplomáciai 
pályával kacérkodott jogi doktorátusa megszerzése után, ám kitört 
az akkor még egyetlennek tekintett világháború. Addigra már 
kiderült átlagon felüli nyelvtehetsége. Bizonyíthatóan a következő 
idegen nyelveken volt tárgyalóképes: angol, bolgár, francia, latin, 
német, orosz, szlovák. Ehhez képest még jött a finn és a svéd. 1914 
augusztusától 1918 októberéig végig a fronton volt. A 
vadászlapokba már a háború előtt írogatott, de igazán rendszeres 
szerzővé a háború után vált. 1924- től évente jelentek meg 
szarvasbőgési beszámolói, melyek igen tanulságosak voltak a kor 
vadászainak. Diplomataként számos országban teljesített 
szolgálatot, és mindenütt megragadta az alkalmat, hogy 
vadászhasson. Ezen élményeiről is hűségesen beszámolt a 
vadászújságban. Később kötetbe is gyűjtötte elbeszéléseit, így 
jelent meg 1939-ben az Egyszer volt…, majd 1943-ban a folytatása 
a Hol nem volt. Ezek máig alapműnek számítanak a vadászok 
körében. Későbbiekben még több könyv szerzője volt. A háború 
elérte őt is. Neki  személy szerint  nem lett baja, hiszen ragyogóan 
beszélt oroszul, ám egyetlen fiát „véletlenül” lelőtték. Aztán akár 
éhen is halhatott volna, de nyelvtudása itt is átsegítette a 
lehetetlennek látszókon. Az akkoriban alakult Országos Fordító és 
Fordításhitelesítő Irodának nagy szüksége volt a külső 
munkatársakra a „legszebb” ötvenes években. Itt dolgozott az 
1958ban bekövetkezett haláláig, s bár vadászott az utolsó évekig, 
már nem élt benne igazán a régmúlt vadászati szenvedélye.

VADLEXIKON 58.
EGERÉSZÖLYV  Buteo buteo -

A lege l te r jed tebb  haza i  végzik. Március-áprilisban 
ragadozó madarunk. Színezete rakja le 2-3 világos alapon 
különböző árnyalatú barna, alul rozsdabarnásan mintázott 
világosabb alapon foltozott. tojásait. Átlagméreteik 60x47 
Előfordulnak szinte teljesen mm. A szülők felvál tva 
fehér példányok is. Súlya 700- kotlanak. A kotlási idő 28-33 
1200 gramm. Csüdje csupasz, nap, a fiatalok 45 nap után 
farka sűrűn sávozott. Röptében repülőképesek. Tápláléka 
behúzott feje, rövid farka és elsősorban rágcsálókból / 
széles szárnyai jellemzik. ná lunk  főképpen  meze i  
E u r ó p á b a n  á l t a l á n o s a n  pockokból / áll,  de sok 
elterjedt, csak Skandinávia és a vakondot is elfog, nagyobb 
Brit-szigetek egyes területeiről bogarakat is fogyaszt. Szívesen 
hiányzik. Ázsiában egészen fogyaszt dögöt is, pl. sebzetten 
J a p á n i g  m e g t a l á l h a t ó .  elhullott vagy mezőgazdasági 
Magyarországon általánosan gép által kikaszált fácánt, 
elterjedt. Állandó madár, amely nyulat stb. A hazai állomány 
a középhegységi és az alföldi gyakorlatilag állandó, télen a 
erdőkben egyaránt költ. Fészkét hegyvidékekről lehúzódik a 
15-20 méter magasságban a síkságra. Ritkán dél felé 
törzs közelében építi. Egy-egy kóborolnak néhány száz 
alkalmas fészket akár egy k i l o m é t e r t .  S a j n o s  a  
évtizedig is használhatnak. n ö v é n y v é d ő  s z e r e k  
Minden évben tatarozzák, így szakszerűtlen alkalmazása 
a z  e l é r i  a z  e g y  m é t e r  miatt számuk megfogyatkozott, 
magasságot és átmérőt is. Jelenleg védett, eszmei értéke 
Párzásukat a fészek peremén 10 000 Ft.

A következő hónapban megjelenő lapszámban beszámolok majd a 
téli apróvad vadászatokról. A vadlexikonom 59. részében pedig a 
héjáról olvashatnak majd…

Major Attila
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csapatunkat. Vereb Gergő, Szekeres Balázs, Pákozdi Tamás, Dávid Serdülő csapat Zoltán és Sárkány János példa lehet a többiek számára.
Harangozó Sándor

Beszámolok a békésszentandrási labdarúgás legfiatalabb 
csapatának, a helyi serdülő csapatnak a 2006. őszi szerepléséről. 
Augusztus elejétől heti három edzéssel készültünk a 
megmérettetésre. Szeptembertől minden vasárnap játszottuk a 
bajnoki találkozókat. Sajnos nem sok sikerrel, mivel mind a 11 
találkozót elvesztettük. Egy kicsit, hogy magyarázzam a 
bizonyítványunkat, ebben a bajnokságban az 1990-1994-ben 
született gyerekek szerepelhetnek. Nálunk a 25-ös keretet 16 fő 
1994-es vagy annál később születettek alkotják! Ezért többször is 
előfordult, hogy komplett ifjúsági csapatok ellen kellett szembe 
szállnunk. De még ebből a fiatal keretből 7-en bemutatkoztak az 
ifjúsági csapatban is!

Mivel sikerekről még nem beszélhetek, talán a jövő 
ígéretesebb lehet. Azért szeretnék egy pár labdarúgót név szerint is 
megemlíteni, akik a hozzáállásukkal, lelkesedésükkel segítik kis 

Hunyadi SE serdülő csapata

Sakkbajnokság 2006.
Immáron hatodik alkalommal le t t  megrendezve Amatőr versenyzők:

Békésszentandráson a községi sakkbajnokság. A remek Nők:
hangulatban megrendezett versenyen izgalmas partik után I. Korbely Györgyné 2 p.
alakultak ki a végeredmények a különböző csoportokban. II. Hévizi Bianka     1 p.

III. Csík Mónika    0 p.
Férfiak:

I. Korbely Zsolt         3 p.
II. Vasadi László       2 p.
III. Nemcsényi Zsolt   1 p.
IV. Csipai Dániel         0 p.

Községi Kupa ( amatőr összetett )
I. Korbely Györgyné 6 p.
II. Korbely Zsolt          5 p.
III. Hévizi Bianka         3 p.
IV. Vasadi László        3 p.
V. Nemcsényi Zsolt    2 p.
VI. Csipai Dániel         2 p.
VII. Csík Mónika     0 p.

Az igazolt versenyzők kategóriájában Radics László 
sorozatban ötödik bajnoki címének örülhetett. Győzelméhez most 
sem fért kétség, magabiztosan sakkozott.

Az amatőr sakkozók kategóriájában, ebben az évben külön 
avattak női és férfi  bajnokokat. A hölgyeknél Korbely Györgyné, a 
férfiaknál Korbely Zsolt büszkélkedhet az amatőr bajnoki címmel.

Az amatőr községi kupában az összesített eredmények után 
Korbely Györgyné bizonyult a legeredményesebbnek.

Eredmények:
Igazolt versenyzők:

I. Radics László 4 p.
II. Csipai Levente    2 p. A résztvevők emléklapot kaptak, a helyezettek pedig érem 
III. Csipai Ignác        0 p. díjazásban részesültek.                         Kép, szöveg: Hévizi Róbert
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