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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: 2007. március 1-jén (csütörtökön) 16 órakor
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 költségvetésének II. fordulós tárgyalása. Előadó: Hamza Zoltán polgármester
3. Tájékoztató a községben működő civil szervezetek tevékenységéről. Előadók: civil szervezetek vezetői
4. Bejelentések

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

Békésszentandrás, 2007. február 12.
Hamza Zoltán
polgármester
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REFORMÁTUS  HÍREK
Visszatekintés 2006-ra

Szép szokás református gyülekezeteinkben, hogy az év utolsó és 
első istentiszteletén visszatekintünk az elmúlt év jelentősebb 
eseményeire. Fontos, hogy ilyenkor számot adjunk egymás felé és 
Istennek életünkről. Ebből a gyülekezeti visszatekintésből néhány 
adatot itt is közlünk. Kérjük az olvasókat, hogy maguk is vigyék az 
egyházközség és tagjainak életét Isten elé imában.
Keresztelések: Kondacs Renáta, Bencsik István Bence
Konfirmáltak: Farkas Zsófia, Hamza Adél, Malya Márk, Rónyai 
Gabriella
Elhunytak: Hamza Sándor, Juhász Imréné Győri Jolán, id. Hamza 
István, Lizon Jánosné Deák Margit, Dorogi Sándorné Zuberecz 
Zsuzsanna, id. Dr. Fabó Ferencné Juhász Ilona, Diószegi Lászlóné 
Huszti Ilona Éva, id. Németh Lajos, Sinka Istvánné Szalóki 
Julianna
Jelentősebb gyülekezeti események a rendszeres istentiszteleteken, 
bibliaórákon, hittanórákon, lelkipásztori látogatásokon kívül:
- Ökumenikus imahét több vendég lelkész közreműködésével, 
szeretetvendégségekkel.
- Délvidéki testvéri látogatás, küldöttségünk Kishegyesen és 
Bácsfeketehegyen járt.
- Dr. Veres Sándor pszichológus látogatása és beszélgetés vezetése.
- Részvétel a csabacsüdi evangélikus megyei gyermeknapon.
- Hittanos kerékpáros kirándulás a Gödény halomnál.
- Református Iszákosmentő Misszió hétvégi látogatása előadással, 
istentisztelettel.
- Teológiai hallgató, Komor Csaba legátus fogadása Pünkösdkor.
- Hittanos és csángó gyermekek tábora a parókián vendég 
zenészekkel és foglalkozásvezetőkkel.
- Kajak táborosok templomlátogatása.
- Egyetemista fiatalok nyári 10 napos falumisszója.
- Nagyobb közmunkák gyülekezeti tagokkal, önkéntesekkel: 
tavasszal templomtakarítás, ősszel temető parkoló kialakítása.
- Őszi falumissziós hétvége egyetemistákkal, a vasárnapi gyermek-
istentiszteletek beindítása.
- Békés megyei református missziói bizottságok találkozója.
- Zenés lelkészi vonósnégyes szerenádok nyáron és télen, lelki 
énekórák hetente az Idősek Otthonában.
- Karácsonyi énekes körút gyerekekkel időseknél.
-  Menekültek szeretet-látogatása gyülekezeti tagokkal Orosházán 
és Békéscsabán az év folyamán több ízben, egy nagyobb és egy 
kisebb vendéglátásuk Békésszentandráson.

Drága Mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy megtartottál 
minket az elmúlt esztendőben. Köszönjük, hogy tart még kegyelmi 
időd, 2006-ban is sok szép alkalommal gazdagodhattunk 
szeretetben, és hirdethettük a Te nagy jóságodat másoknak. Hálát 
adunk a fent felsorolt emberekért, alkalmakért, és kérjük Te adj 
áldást azok emlékeire, életükre és hatásaira szíveinkben. Bocsásd 
meg bűneinket, mulasztásainkat Jézus Krisztus értünk hozott 
áldozatáért. Megváltó Urunk, Jézus! Szentlelkeddel vigasztalj, 
gyógyíts, nevelj és vezess bennünket szeretteinkkel, 
egyházközségünk tagjaival és nemzetünkkel együtt! Ámen
Szeretettel várunk mindenkit a 2007-es évben is alkalmainkra:
- Felnőtt istentisztelet vasárnap 9-kor, Húsvéttól Reformáció 
emlékünnepig a templomban, téli időszakban a fűtött parókián.
- Gyermek istentisztelet vasárnap 10.30-kor a parókián.
- Énekes lelki félóra szerda 16.30-kor a parókián.
- Bibliaóra szerda 18.00-kor a parókián.
- Énekes lelki félóra csütörtök 11.00-kor az Idősek Otthonában.
- Hittanórák szerdán és csütörtökön az óvodában és iskolában. 
Óralátogatásra szeretettel fogadok felnőtteket (szülőket, 
családtagokat, érdeklődő gyülekezeti tagokat).
- Lelkészi hivatali órák: kedd 10-11, szerda-csütörtök 8.30-10.30, 

szerda 17.00-18.00. Telefonos vagy személyes egyeztetés szerint 
más időpontokban is lehet a lelkipásztorral ügyeket intézni, 
beszélgetni.
Útravaló gondolatok a Bibliából:
„Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó 
cselekedetre buzdítsuk… (Zsid. 10.24)
„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az 
Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, s megjutalmazza 
azokat, aki őt keresik.” (Zsid. 11:6)
„Szeresd az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, 
teljes elmédből és teljes erődből.” (Márk 12:30)
Vegyük kézbe 2007-ben is naponta a Szentírást. Kérjük Isten 
Szentlelkét, hogy adjon nekünk világosságot, hogy az olvasottakat 
megértsük. Vessük össze életünket azzal, amit olvastunk, és 
igazítsuk azt Isten akaratának tetszően. 
Áldáskívánással, szeretettel: 

Dr. Dobos Ágoston
Békésszentandrási református lelkipásztor

Küldetés
De nehéz munkával bízott meg az Isten! 
Meg kellene csinálnom, ha már ide jöttem. 
Megkért engem születésem előtt, 
hogy töltenék a Földön egy villanásnyi időt.
-Ezer örömmel! Hisz mi az nekem!
-Mondd édes Istenem, mit kellene tennem,
-Próbálj kősziklából nedvet fakasztani, 
Zuhogó esőben tüzeket gyújtani.
Mondd el a vakoknak, milyenek a színek,
Bírjál szeretetre egy emberi szívet!
Nem könnyű feladat, mi mást tudnék tenni,
Jobbnak láttam előbb a nehézzel kezdeni.
Ez a kőszikla lesz, gondoltam magamban.
Fel is kaptam rögtön és szorosan markoltam.
Durva élei felsértették bőröm,
S lám, vérem patakja csordult meg a kövön.
A tűzzel sem volt gondom, lobogott fényesen,
Színeket láttatni ott volt az értelem.
Csak a legkönnyebbnél, akkor kezdtem sírni.
Hogy lehet egy embert szeretetre bírni?
Az emberi léleknek mi lehet a titka?
Hol van a kulcs, ami a szívét kinyitja,
Megpróbáltam mindent, amit csak lehet,
De a földi ember nem tudta, mi az, hogy           
szeretet.

Kedves halandó, figyelj rám nagyon.
Hogyan kell szeretni, néked megmutatom.
Íme fellobbantom szívem tiszta lángját,
Láthatod a tüzet, mint hatalmas máglyát.
Látta az ember, hát persze, hogy látta,
De az ő szíve nem kapott lángra.
Mentem az Istenhez, mindezt jelenteni.
-Nem lehet az embert szeretetre bírni!
Kőkemény a szíve, mintha szikla volna,
De lángjaitól még az is megolvadna.
Szólt az Isten: - Mindent elvégeztél!
Te ott ember voltál, és mégis szerettél.
A saját szívedet bírtad szeretetre.
Nehezebb feladat ennél mi lehetne?!



BABA-MAMA 
CLUB

Évek óta próbálkozunk, a község védőnői, hogy 
egészségmegőrző programunkat ,,kivigyük” a 
tanácsadóból, s kötetlenebb formában beszélgethessünk 
a kisgyermekes szülőkkel. Nem volt egyszerű megfelelő 
helyszínt találni, hiszen az apróságoknak fontos, hogy 
fűtött, világos balesetvédelmi szempontból biztonságos, 
meleg burkolaton ,,mászkálhassanak”. Eleinte a 
tanácsadóban találkoztunk. Itt viszont a hely vált 
szűkössé nagyon hamar.

Ekkor próbálkoztunk a bölcsődével.  Az 
intézményvezető azonnal támogatta a kezdeményezést, 
már csak a megfelelő időpont megválasztása volt a 
feladat. Délelőtt ugyanis a bölcsődés gyermekek 
tartózkodnak a csoportszobában. A gyermekek altatásra 
használt szobája viszont 3 órától szabadul. Indulhatott a 
tájékoztatás, a kiplakátolás, s a fogadtatás nagyon 
kedvező volt. 1 éve tartjuk kéthetente kedden 3 órától fél 
5-ig a foglalkozásokat. A kisebb csecsemők 
babahordozóban, ölben, babakocsiban töltik az időt, a 
nagyobbak a játszószőnyegen mászkálnak, a tipegő 
korúak pedig hozott játékokkal, helyi játékokkal töltik 
az időt, s ismerkednek egymással. Ezalatt az anyukák 
beszélgetnek, vagy éppenséggel etetik, itatják a kicsiket.

Igyekszünk aktuális, mindenkit érintő témákkal 
készülni, de a beszélgetés időnként egész másfelé 
terelődik, s ez a jó, hiszen a személyes problémák 
megoldása, megbeszélése a legfontosabb.

Szeretettel várunk mindenkit, aki a szülői feladatok 
napi örömeit, gondjait szívesen megosztja a többiekkel, 
s nyitott az újdonságokra.

Gazsó Noémi

,,megszerelem...”                                Fotó: Yetik Éva
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MÉHNYAKRÁK-szűrés

Helyszín:
Védőnői tanácsadó

Időpont: 2007. 02. 22. (csütörtök) 13-15 óráig.

Jelentkezni a védőnőknél
(Békésszentandrás, Egészségház)

személyesen vagy a 217-588-as telefonszámon
lehet munkanapokon 8-10 óráig.

A vizsgálat névre szólóan,
előre megbeszélt időpontban történik.

Községünk 25 év feletti női lakosságát várjuk!

VÉDŐNŐK

Együtt apraja, nagyja

Közös játék
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A finom fánk hamar elfogyott, de annak az órának az emlékét Az ellátottak számának növelése
még sokáig emlegetjük! Köszönjük a Népdalkör tagjainak, hogy 
eljöttek, és köszönöm a munkatársaimnak, hogy reggel hat órától 

A Képviselő-testület decemberi ülésén határozatot hozott ott álltak a konyhában és sütötték a fánkot!
arról, hogy községünkben a szociális ellátást még több rászoruló 
számára kell biztosítani. Kitűzött célunk, hogy ne maradjon 
egyedül élő, valamilyen szükséget szenvedő idős ember. Ennek Kerékpárokat kaptunkérdekében a Gondozási Központ dolgozói felkeresnek majd  
remélhetően  minden nyugdíjast, hogy van-e szükségük 

Az ellátottak számának növelése nagy kihívás az valamilyen segítségre. Az idős ember nem szeret kérni, inkább 
intézményeinkben dolgozóknak! A munka átcsoportosításával nélkülöz, de nem kopog a hivatalok ajtaján! Ezért kopogunk mi, 
próbáljuk ellátni a feladatokat.hogy felajánljuk a segítséget! Kérjük, fogadjanak minket 

A Képviselő-testület minden segítséget igyekszik megadni bizalommal, és osszák meg gondjaikat velünk! A házi 
ehhez! Az elmúlt héten négy kerékpárt vásároltak nekünk! Kettőt segítségnyújtáson túl, a még aktív és közlekedni tudó időseket 
az ebédek kiszállításához, kettőt pedig a házigondozottak szeretettel várjuk a két nappali ellátást nyújtó klubban (Kálvin u. 
ellátásához használunk. Köszönjük!10. és István király út 50. szám alatt). Itt az étkezésen túl fürdési és 

mosási lehetőséget, valamint kulturális programokat is biztosítunk. 
Ne maradjanak otthon egyedül, hiszen kortársaik körében, 
társaságban még az ebéd is jobban esik. Az elmagányosodás 
megakadályozásával megőrizhetjük az idősek lelki egészségét. 
Senkinek nem jó egyedül! Azok, akik már nem tudják felügyelet 
nélkül  saját otthonukban  ellátni magukat, bentlakásos ellátásra 
szorulnak. Nagyon jó az, hogy a mi időseink itt maradhatnak 
velünk, ebben a községben! Itt születtek, itt éltek, és itt szeretnének 
meghalni is!

Le kell vetkőznünk az előítéleteket!
Gyakran halljuk, hogy jönnének, de félnek a rokonok, 

ismerősök megjegyzéseitől. Úgy gondoljuk, sokkal jobban 
elítélendő az, ha valaki  nem tudja ellátni hozzátartozóját  de csak 
azért nem hozza be, mert fél az emberek megjegyzéseitől.

Szeretettel, az idősek iránti tisztelettel látjuk el a rászorulókat, 
várjuk a jelentkezőket.

Annak érdekében, hogy még több bentlakót tudjunk fogadni, a 
Képviselő-testület a férőhelyek bővítését tervezi.

A főzőkonyha évek óta nem üzemel, a szállított ételt itt csak 
A kép az átadás pillanatait örökíti meg.melegítik és tálalják, ezért sok kihasználatlan helyiség van az 
A Szentandrási Híradó következő számában is beszámolok a épületben. Ezek átalakításával lehetőség lesz két új hálószoba 

Gondozási Központ aktuális híreiről. Szolgáltatásaink létrehozására nyolc idős ember számára. A férőhelyek iránti 
igényelhetők személyesen Kálvin út 10. és István király út 50. szám igényeket jelezzék az intézményben!
alatt. Telefonon: 287-060 vagy 218-104.

Virág SándornéFarsang az időseknél intézményvezető
Fotó: Kiss Imre

Itt a farsangi mulatságok, bálozások ideje! A jókedv, a nevetés 
nem hiányozhat életünkből még akkor sem, ha már nem járunk 
bálba. Munkatársaimmal úgy gondoltuk, hogy emlékezetessé 
tesszük az idei farsangot az időseink számára. Február 8-án délelőtt 
közel kétszáz darab farsangi fánkot sütöttünk. 11 órától a 
Szentandrási Népdalkör tagjaival közösen farsangi nótákat 
énekeltünk. Szép fokozatosan szinten mindenki bekapcsolódott az 
éneklésbe. Megható volt látni, hogy a kerekesszékben ülő idős 
asszony milyen örömmel énekelt  talán évek óta először  elfelejtve 
néhány percre öregsége minden gondját. Hát ezért érdemes 
csinálni!

APRÓ   *   APRÓ

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

Következő lapzárta:

2007. március 9.
(Péntek)

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

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság

Tagjai: Benedek Erika, Bődi Mária, Hévizi Róbert, Nemcsényi Zsolt, 
Tóth Mihályné

Felelős szerkesztő: Benedek Erika
E-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu

Készült: 
NYTSZ: 372/2/1995

Fazekas és Fiai Nyomda, Szarvas, Tel: 66/313-896

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság

Tagjai: Benedek Erika, Bődi Mária, Hévizi Róbert, Nemcsényi Zsolt, 
Tóth Mihályné

Felelős szerkesztő: Benedek Erika
E-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu

Készült: 
NYTSZ: 372/2/1995

Fazekas és Fiai Nyomda, Szarvas, Tel: 66/313-896

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság

Tagjai: Benedek Erika, Bődi Mária, Hévizi Róbert, Nemcsényi Zsolt, 
Tóth Mihályné

Felelős szerkesztő: Benedek Erika
E-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu

Készült: Fazekas és Fiai Nyomda, Szarvas, Tel: 66/313-896
NYTSZ: 372/2/1995

Nyitott könyv - Nyugdíjas oldal

,,Itt az írás forgassátok, A legfontosabb, bennünket főként érintő kérdéseket 
érett ésszel, józanon, tettük fel Dr. Molnár Lajos Egészségügyi Miniszter Úrnak 7 
s benne feltalálhatjátok, pontban megfogalmazva, hogy könnyebb legyen a 
mit tanít bölcs Salamon.” válaszadás! 222 aláírással február 1-jén feladtuk a levelet. 
(Kölcsei Ferenc: Vanitátum, vanitás) Voltak már olyanok, akik azt mondták, hogy kár volt írni, 

mert úgy sem fog semmi sem változni! Én úgy gondolom, 
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az olvasót Kölcsei hogy az én lelkiismeretem nyugodt, mert jeleztük, hogy még 

Ferenc szép és okos, elgondolkodtató szavaival. élünk és nem értünk egyet a csomag zömével. (Nehogy azt 
Nagy költőnk elgondolkodtató, szép sorai után én is azt higgyék, hogy minden rendben van. Most majd várjuk a 

teszem, elgondolkodok. Elgondolkodok azon, hogy tényleg választ! Köszönöm azoknak, akik aláírták a beadványt! 
igaz az közmondás, hogy ,,Ember tervez, Isten végez!” Az Válaszadás esetén természetes, hogy híradással leszek!
elmúlt havi újság kivételesen soká jelent meg, így a Fórumra A soron következő programjaink már megjelentek a 
szóló meghívóm idejét múlta addigra, de mindegy, ez így januári számban, de emlékeztetőként: Febr.17. ,,Zsuzsanna-
sikerült, mert rendkívüli helyzet volt  kérem szíves bál”, 21-én Közgyűlés, ahol számot adunk a végzett 
(utólagos) megértésüket. munkáról! Utána nyilvánosságra hozom egyesületünk 

Akik jelen voltak a Fórum az egészségről c. kulturális tervéből a legfontosabbakat, sok szép programot 
rendezvényünkön, azok egy értékes délutánnal lettek terveztünk.
gazdagabbak. Vendégeink voltak: Dr. Olasz Imre háziorvos Kérem a kedves újságolvasót, hogy a januári számban 
és Győri Jánosné körzeti nővér. Köszönjük a munkájukat! megjelent kérésünket mérlegelve tekintsenek további 

Amikor kiadtuk a programot (november utolsó közhasznú munkánkra.
szerdáján) még nem tudtuk, hogy mi lesz a téma, ezért került Kívánom mindannyiunknak, hogy ne legyen erősebb a 
a fenti cím a programnak, hiszen ez sok mindent takar! tél, hogy ki tudjuk fizetni a fűtési számlákat és közben várjuk 
Doktor úr az aktuális témában tartotta az előadását, Katika a mielőbb megérkező tavaszt. A tavaszvárás gondolatával 
pedig mérte a vércukrot és a vérnyomást. Az előadásban becsukom a könyvet.
hallottuk a leglényegesebb dolgokat, amiknek a végrehajtása Demcsák Andrásné e.
egyértelmű volt, és hallottunk olyanokról is, ahol megjelent a 
törvény, de végrehajtási utasítás nélkül (fejetlenül). Mi 
jelenlévők egyértelműes megfogalmaztuk, (ismereteink 
alapján) hogy egyértelműen az a cél, hogy mi idősek minél A Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú 
kevesebben maradjunk.! Nem mondhatom, hogy ez egy jó Egyesülete jogosult az adó 1%-ára,
érzés, de azt hiszem, hogy a korosztályom szinte minden amit köszönettel fogadunk bárkitől.
tagja ugyanezt érzi! A Fórum után (miután kikísértem a 
vendégeket) született a gondolat, hogy amit már tudtunk, 

Adószámunk: 18370339-1-04amit most hallottunk azok alapján fel kell emelni a szavunkat 
a ,,Csomag” (azért írtam nagy betűvel, mert nagy költséget 
jelent!) ellen!

Szerkesztői közlemény

A szerkesztő bizottság tagjainak változása miatt átmeneti 
nehézségek adódtak az újság megjelenésével kapcsolatban, ezért a 
kedves olvasó megértő türelmét kérjük. Köszönjük megértésüket! 
Előfizetni a Könyvtárban lehet, előfizetési díj: 1.250 Ft/év.

AEROBIKOSAINK
A békésszentandrási Hunyadi János Általános Iskola 
tanulói 2007. február 2-án pénteken, Jánoshalmán a 
területi Aerobik Diákolimpia 1. fordulóján vettek részt. 
A tanulók által elért eredmények a következők:
Basic Up 3 (7-11 évesek) Trió kategóriában 6. helyezést 
értek el  Bagi Ivett, Benedek Berta, Petrovic Maja.
Basic Up 3 (7-11 évesek) Csoport kategóriában 7. 
helyezést értek el: Bagi Ivett, Benedek Berta, Petrovic 
Maja, Sindel Renáta, Gazsó Mirelle, Krizsánszki 
Imola, Turcsányi Luca.

Somogyi Nikolett
edző

Blue Gym Aerobik Egyesület
Szarvas
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A farsang az érkező tavasz ősi örömünnepe. Evés-ivással, Sokan bújtak jelmezbe a közös szereplés után. A sok-sok 
lármás, táncos, alakoskodó mulatozással jár. Ezzel űzik el az kedves és ötletes öltözék nem csak a gyerekek, hanem az anyukák, 
emberek a telet, a hideget. Énekkel, tánccal telik meg a falu és a apukák fantáziáját és kézügyességét is dicséri. A színpadra vonulva 
város. mutatkoztak be a szülőkből álló zsűrinek  minden osztályt egy-egy 

Február 10-én vidám gyermekzsivajtól és zenétől volt hangos anyuka képviselt. Bizony sokáig tanácskoztak, végül a következő 
a művelődési ház iskolánk alsós tanulóinak farsangi bálja döntés született. Első lett „Tükörtojás spenóttal” című jelmez, amit 
alkalmából. Taskó Gergő 3. a osztályos tanuló viselte. Második lett a 

Az eseményt Molnár Imre Zoltán igazgató úr szavai után a 4. „Katicabogár”, Palicska Dorina 1. osztályos kislány. Harmadik lett 
osztályosok nyitották meg a hagyományoknak megfelelően. „Nyuszi répával”, Ambrus Réka 2. a osztályos tanuló. 
Keringőt táncoltak, melyet Szabó Józsefné irányításával tanultak Természetesen ajándék nem csak a helyezetteknek járt. Mint 
meg. Segítették a munkát Czuczi Ernőné és Szalainé Sinka Edit minden évben, most is mindenki kapott egy kis apróságot, aki 
tanító nénik. jelmezbe bújt.

Már több éve hagyomány, hogy az osztályok egy-egy A tombolahúzást mindig nagy izgalommal várják a gyerekek. 
műsorszámmal is készülnek a farsangra. A 3.a osztályosok Sajnos, a szerencse nem mindenkinek kedvezett, de a 
maskarába bújtak, verssel, dallal, vidám zeneszóval köszöntötték a tombolavásárlás is olyan, mint minden más „játék”. Ha nyerünk, 
bálozókat. Utánuk az 1. osztályosok következtek, akik a régi, örülünk, ha nem, legközelebb újra próbálkozunk. Már a bál végén 
népszerű slágerre, a Limbo hintóra ropták a táncot, „csusszantak” is megtettük, de itt, az újság lapjain is szeretnénk megköszönni 
át a léc alatt. A 2. osztályosok hupikék törpikéknek öltözve azoknak a kedves szülőknek az önzetlen segítséget, akik 
táncoltak körbe Hamit, a szakácsot, repetát követelve a tombolatárgyakkal, tortával, süteménnyel, bármilyen más 
makaróniból. A műsorszámokat a 3. b osztály zárta. Szeretnek felajánlással, vagy személyes közreműködésükkel hozzájárultak a 
énekelni, táncolni, mozogni. Egy vidám, népszerű sláger dallamára délután sikerességéhez.
mutatták meg, hogy milyen ügyesek. Minden osztálynak nagy Hunyadi János Általános Iskola
sikere volt. Boldogan vonultak az öltözőbe, ahol elfogyaszthatták a alsós munkaközössége
megérdemelt süteményt. Fotó: R.J.
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,,Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet 
nem dobok el… Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem 
őrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget 
gazdagítja. A magyarság színét, a magyarság kincsét!”

Babits Mihály gondolata is lehetett volna a mottója annak a 
rendezvénynek, melyet a kézműves egyesület hímző köre rendezett 
2007. február 6-án a Körös Művelődési Ház kistermében.

Vendégük volt Kurucz Jánosné népi hímző, szakoktató, a 
szarvasi hímző szakkör vezetője, aki a népi hímzésről tartott 
előadást a megjelenteknek. Beszélt annak megőrzésének 
fontosságáról, továbbadásáról. A tájegységek mintáiról, 
öltéstechnikáikról, a fonalak színének pontos kiválasztásáról, 
hiszen nem mindegy mit hogyan, milyen színnel varrunk. A hozott 
hímzéseit mindenki csodálattal nézte, tanulmányozta.

Sajnos gyorsan eltelt az idő, de megbeszéltük, hogy a jövőben is 
sort kerítünk ilyen találkozókra.

Kézműves Egyesület
Fotó: B.E.

Csodaszépek ezek a munkák!

FELHÍVÁS
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete 2006. 
december 10-én játszóházat, december 31-én szilveszteri 
mulatságot rendezett. Akik ezeken a rendezvényeken 
készítettek fotókat, és azokat szívesen megmutatnák 
nekünk, kérjük küldjék el a

 e-mail címre,
vagy cd-n juttassák el a Könyvtárba.

Segítségüket előre is köszönjük!

Kézműves EgyesületKurucz Jánosné és a hímzők

konyvtar@bekesszentandras.hu

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületénél az új tárgy került kisorsolásra. Tagjaink a vacsora elő és 
esztendő is mozgalmas munkával kezdődött. A januárra tervezett utómunkálataiban részt vettek és hálás szívvel mondunk 
pihenő helyett segítettünk tagjainknak a gázártámogatási köszönetet a szuper csapatnak (ifj. Dorogi Károly és barátainak 
formanyomtatvány kitöltésében, fénymásoltuk és csatoltuk a is.)
megfelelő iratokat. Február 3-án egy nagyszabású és színvonalas Március 5-én Nőnapi Nótadélutánra buszt szervezünk, melyen 
farsangi ünnepséget szerveztünk a Művelődési Házban. a szolnoki Műv. Központban Sülyi Károly és nóta énekes társai 
Kultúrműsorban részt vett a Szentandrási Népdalkör és a szórakoztatják jelenlévőket.
Vértessy Tánc-Sport Egyesület táncosai. Március 24-én du. 3 órai kezdettel a Szarvasi Műv. 

Vendégeink voltak: Domokos László országgyűlési képviselő Központban Nótadélután lesz. Fellépnek: Dallos Gizi, Karcagi 
úr, Hamza Zoltán polgármester úr, Hévizi Róbert alpolgármester Nagy Zoltán, Farkas Rozika, Kolostyák Gyula nótaénekesek 
úr, Nemcsényi Zsolt, Szító Ágnes, Major Attila, ifj. Barna Antal, kísér Szalai Antal és Cigányzenekara. (Programunkban részletes 
Petrás Ernő egyesületünket támogató képviselő Szécsi Balázs és tájékoztatás lesz). További programunkat a következő számban 
Kozák Balázs külsős bizottsági tagok. Köszönjük, hogy eljöttek, közöljük olvasóinkkal.
megtisztelték rendezvényünket és szórakoztak velünk. A finom Addig is jó egészséget kívánok a magam s a munkatársaim 
birkapörkölt és a sült elfogyasztása után a zenéé és a táncé volt a nevében.
parkett. Majd a tombolahúzás következett. Köszönjük a Tóth Mihályné
jelenlevőknek a tombolatárgyakat és a jegy vásárlást. Sok-sok egyesületi elnök
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Tél-Fény
Fotókiállítás 2007

kalauzol el bennünket, gyermekfotói elragadóak. Révész Éva A Az idei Magyar Kultúra Napján hetedik alkalommal nyílt 
puszta télen 2006-ban c. képsorozata is dokumentum az idei meg a hagyományos Tél-Fény Fotókiállítás a Könyvtár 
enyhe télről, a késő őszi nyíló virágok, a zöldellő mező a Galériájában. A február végéig nyitva tartó tárlat képeivel ismét 
„megtévedt” természetre irányítják figyelmünket. Révész Júlia bebarangolhatjuk a világot, hiszen Amerikától Új-Zélandig 
vízparton készített felvételei közül a Tükröződés c. képe igazi „utazhatunk”. 36 alkotó 19o db szebbnél szebb képe várja a 
fotós szemre vall. Schmieder Árpád képeiről a szépség árad, látogatókat.
lenyűgöző a virágzó faág, a naplemente, a papagájcsőr őszi Lássunk most egy rövid válogatást a tárlat anyagából!

Sinka CsabaAszódi Mihálytól színei. Telitalálat a Titok c. képe.  is a nagy utazók  már megszoktuk, hogy mesés tájakra hív 
közé tartozik. A kínai nagy falról készített sorozata elhiteti bennünket, a Tündéri tó a Kárpátokban igazi csoda, Torockó a 

magasból is és közelről is gyönyönyörű. Babák Zoltán római 
képei közül a Szent Péter Bazilika tetejéről készített felvételét 
ajánlom. Bődi Etelka hófehér pávája igazi különlegesség. A 

velünk, hogy ez az építmény a Holdról is látszik. Remélem, 
hogy egyszer egy ilyen képet is üdvözölhetünk a tárlatunkon. 
Az Igazi kínai csemegék láttán nagymamám mondása jut 
eszembe: Gusztus dolga, fiam! Sinka József Naplementéje 

Bihar és az Alpok szerelmese Bődi László, de a Körös szépsége 
mellett senki nem egy szótlanul, színei varázslatosak, akár egy 

is visszatérő téma a képein. Erdei Zoltán Álom panorámája 
festményt látna az ember. A pillanatot örökítette meg a 

Kanadában készült, ilyet csak álmodni lehet, mert olyan 
Szivárvány fotózásakor. Ma már sporttörténeti dokumentum a 

gyönyörű! Az Alak és forma a XXI. században c. fotójához 
Puskás Ferenccel való kézfogás és az a csoportkép, amelyen 

gratulálunk! Erdei-Horváth Antónia állatképei közül a cica 
még Hidegkúti Nándor is szerepel. Sovány István Róma by 

olyan élethű, hogy legszívesebben megsimogatnánk. Fabó 
night c. sorozata láttán kedvünk támad az örök várost 

István Monte Carloban készített esti képeivel kápráztat el 
közelebbről is megnézni. A Colosseum telitalálat!

bennünket, de a spanyol tengerpartra is csábít egy remek 
fotóval. Farkas Péter az Egy az Isten földjén járt. A Tordai-
hasadékról és környékéről készült felvételei méltó illusztrációi 
lehetnének Jókai regényének. Gulyás Pál és Péter Mexicoban 
járt a híres piramisoknál és a hatalmas kaktuszok őshazájában. 
Hévizi Róbert 2006 szomorú aktualitásait tárja elénk. A tavaszi 
nagy árhullám rettegésben tartotta az egész országot, Szeged, 
Budapest és Békésszentandrás vízállásjelentése igazi 
dokumentum fotó. A sort a Villámcsapás és a Puskás Ferenc 
temetésén készült fotó zárja. Kondacs Mária Új-Zélandon járt 
és igen érdekes és szép helyeket mutat be. Körösparti János 
Hullámok című felvételét nézve magunk elé képzeljük az 
Adriát. Lőrincz Ákos egy eljegyzés fontos pillanatait örökítette 
meg. Major Attila gyönyörű természetfotóival örvendeztetett 
meg bennünket. Lepkesorozata csodálatos! Mrena Judit 
tablóján egy igazi fotós csemegével találkozhatunk, az I. II. III. 
c. képsorához gratulálunk. Mrena Mihály szívszorító felvételei 
Trianont idézik. Pálus Katalin Tunézia és Izrael világába 

Kísértet! Leeds kastély (GB)                       Fotó: Bődi Etelka

,,A Nagy Fal Badalingnál” 2.
Badaling, Pekinghez közel, Kína               Fotó: Sinka Csaba

Colosseum                                                            Sovány István
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Snajder Mihály Írországból küldte képeit, a tengerparton 
készített fotói közül a Lebegés az egyik legjobban elkapott 
pillanat. Szabó István Erdélyből, Benedek Elek 
szülőföldjéről, Kisbaconból jelentkezett. A Toronyalja 
Párizsban, míg az Öreg tölgy valahol, a ház körül került 
lencsevégre. Szalai Antal a Fehér Háztól Hollywoodig 
átszelte Amerikát, még a cowboy filmekből ismert híres 
Grand-kanyonban is járt, s ha már ott van az ember, akkor a 
Niagarát se lehet kihagyni. Fantasztikus képeihez 
gratulálunk! Szalai Eszter téli felvétele igazi csemege, hiszen 
az idén eddig még havat se láttunk. Szigyártóné Kiss Éva az 

Adria szépségeit bemutató panorámaképei mellett az örök 
szerelméről, Biharról sem feledkezik meg. Szigyártó Levente 
Szitakötője és a Virág a patakban c. alkotása mellett senki 
nem el szótlanul.  Dubrovnik bemutatása igazi 
vendégcsalogatóként is felfogható. Tímár Attila a felkelő 
Nap országában, Japánban járt. Az európai ember számára 
egzotikus világ a Távol-Kelet. Képein a rácsodálkozás, az 
elmélyülés együtt van jelen a varázslattal, amit ez a kultúra 
napjainkban is sugall. Tom Monagham Hamburgban él, de a 
Naplemente a Siratóban még a tengerparthoz szokott szemet 
is elbűvölte. Uri Kovács Ferenc természetfotóit már tavaly is 
megcsodáltuk, az idén is szép felvételeket hozott. Az  Etetés, 
A kis beteg a vízi madarak életét mutatja be. A Perspektíva c. 
képe a falakon túli világra is utal, hiszen milyen jövője lehet 
manapság egy pusztulófélben lévő, elöregedő hajdani 
bányászfalunak? Varga Ágnes Őfelsége c. képéről az igazi 
házi kedvencet ismerhetjük meg. Az áhítat földje szent 
he lyünkön,  a  Verecke i -hágón  készü l t ,  ahová  
mindnyájunknak el kell menni, hogy átélhessük azt az érzést, 
ami Árpád lábnyomában állva megérint bennünket.  A 
Csavargók szokásos bravúros és mókás felvételeit külön 
tab lókon tek in the t jük  meg,  fa rsangi  ö t le te ik  
kifogyhatatlanok, hajmeresztő bátorságuk lenyűgöző. „Egy 
hegylánc közepén keresztültörve tetejétől talapjáig, 
négymérföldnyi messzeségben…” így látni a Dunát a 
Vaskapunál Jókai regényében, az Arany emberben. Ez a kép 
fotós számára nem sokat változott, ezért is ajánlom szíves 
figyelmükbe a Szent Borbálára várva c. képemet. 
Köszönöm a fotóbarátok képeit, a Művelődési Ház 
dolgozóinak és a Békéssy János Helytörténeti Egyesületnek 
a segítségét. Jövőre veletek ugyanitt!

Bődi Mária

Az alapítványi 
1%!

Köszönjük a Békésszentandrás Kulturális 
Fejlődéséért Alapítványnak, hogy a tavalyi évben 
érkező 1%-t intézményünk fejlesztésére fordíthattuk. 
Így valósult meg a művelődési ház hátsó részének 
lambériázása és a fal drapériával való befedése, ezáltal a 
nagyterem akusztikája sokkal jobb lett. Ezenkívül két 
színházi előadást is láthattak gyermekeink. 
Decemberben Mikulás-napi zenés, verses előadással 
ajándékoztuk meg bölcsődés, óvodás csemetéinket, és 
februárban a békéscsabai Jókai Színház művészei 
„Árgyélus királyfi” című mesejátékot mutatták be az 
iskolásoknak. Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, aki 1%-val hozzájárult a kulturális élet és 
környezetünk szebbé tételéhez!

Benedek Erika
intézményvezető

Ilyen lett!

A kis család(Balaton)                    Fotó: Szigyártóné Kiss Éva

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
nyitva tartása

2007. január 1-jétől:

hétfőtől péntekig 9-17 óráig
szombaton 10-12 óráig (iskolai időszakban).

Internetezés 200 Ft/óra
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Kistérségünkbe látogatott 
Sólyom László köztársasági 

elnök úr

Nagy megtiszteltetés érte a Körös-szögi Kistérséget, hogy a 
köztársasági elnök úr nagy országjáró körútját ebben a térségben 
kezdte, az első napját itt töltötte. Fő programként a Körös-Maros 
Nemzeti Park 10 éves évfordulójára látogatott el, és a kistérség 
polgármestereivel ebédelt a kondorosi Betyár Csárdában. Itt a 
közvetlen, emberbaráti hangulatú két órában alkalom volt  sok 
települést érintő problémát megbeszélni. Többek között komolyan 
érdekelte az elnök urat az önkormányzatokat érintő megszorító 
intézkedések és annak hatásai, hogyan csapódnak le itt vidéken 

valamint, hogy az önkormányzatok mit tudnak tenni, segíteni, esetleg védelmet nyújtani a lakosságnak. Elmondtam, hogy nehezen tudjuk 
kezelni és most egy szűk költségvetés elfogadása előtt állunk, ezért sok területen elég kilátástalan a helyzetünk. 

Az elnök úr elmesélte, hogy szentandrási kötődése is van, hiszen a község díszpolgárának, dr. Bagi Istvánnak volt évfolyamtársa a jogi 
egyetemen és így több nyarat is itt töltött. Nagy érdeklődést mutatott településünk gyöngyszeméről, a Szőnyegszövőről. Tájékoztattam a 
mai helyzetről, hogy a privatizációs folyamat révén kilátástalan helyzetbe került a gyár és több száz ember munkahelye szűnt meg. 
Mélységes sajnálatát és szinte felháborodását fejezte ki, hogy ez a 100 éves tradícióval rendelkező üzem, aminek sok-sok szentandrási 
dolgozó keze által készített szőnyegei a Parlamentet és a Sándor-palotát is díszítik, ilyen sorsra jutott! Ígérete szerint ennek a megfelelő 
helyen és fórumon hangot is fog adni!

Településünkön járt
dr. Magyar Bálint,

a területfejlesztési államtitkár

2007. február 13-án nálunk járt dr. Magyar Bálint FIT 
alelnök, területfejlesztési államtitkár, hogy megismerkedjen a 
Körös-szögi Kistérség többcélú Társulás turisztikai 
projektjével. Szeretnénk, ha mintegy 100 milliós turisztikai 
fejlesztési beruházás megvalósulhatna a kistérségi közös 
turisztikai pályázat keretein belül Békésszentandráson. Ezáltal 
valóra válna a község nagy álma, egy sportcentrum létesítése a 
Sporttelepen, melynek az előkészítő munkálatai részünkről 
megtörténtek és reméljük sikeres lesz pályázatunk!

Közmeghallgatás
2007. február 1-jén 16 órától a képviselőtestület 

közmeghallgatást tartott. A polgármester és a képviselők több mint 
három órán keresztül tájékoztatták a lakosságot a költségvetésről és 
más egyéb fontos elképzelésről, a község jövőjét érintő 
kérdésekről. Hiányoltuk az építő jellegű hozzászólásokat, ez a 
Képviselő-testület szívesebben várta, hallotta volna a jelenlévők 
részéről a javaslatokat, igényeket, a megvalósítandó elképzeléseket 
a település fejlesztése érdekében. Ezzel szemben a múlt miatti 
kritikával voltunk kénytelenek foglalkozni, melyre igazán nem is 
mi tudjuk megadni a választ, nehezen magyarázhatjuk mások 
döntéseit. 

A lakossági közmeghallgatáson kívül továbbra is nagy 
tisztelettel várunk minden lakost a testületi ülésekre és segítségüket 
kérjük minden, a településünket érintő kérdésekben.

Megszületett a 
megállapodás

Sokat hallhatott a kedves olvasó már arról, hogy Sinka József 
úr a munkaügyi bíróságon keresztül akarta érvényesíteni 
keresetét az önkormányzattal szemben a személyes megbeszélés 
helyett. A bíróság előtt azonban sikerült olyan érveket 
felsorakoztatnom, hogy a megegyezést javasolta a bíró, ami 15 
perc alatt megtörtént. Ez alapján az önkormányzat 4 millió 25 e 
Ft-ot fizet 12 hónapon keresztül egyenlő kamatmentes 
részletekben Sinka József úrnak. Erre azért volt szükség, mert a 
pénzügyi helyzetünk olyan állapotban van, hogy az egyösszegű 
kifizetés napi problémát okozott volna gazdálkodásunkban. 
Abban, hogy ilyen gyorsan sikerült megegyezni, véleményem 
szerint nagy szerepet játszott, hogy a törvényes és hivatalos 
polgármesteri átadás-átvétel októberben nem valósult meg. 
Függőben maradt az önkormányzat szeptember 30-i pénzügyi 
jelentésének, valamint mérlegjelentésének átadása, ezáltal a 
végleges polgármesteri átadás-átvétel. A jegyzőkönyv 
mellékletében megjelölt hiánylista a hivatalon belül elkészült 
ugyan és a jegyzőasszonynak átadásra került, de mindez csak 
február 5-én a jegyzői átadás-átvételkor derült ki számomra, 
hogy ott van az átadott anyagok között aláíratlanul. Félreértés és 
tévhit volt az „előszobázás”, én csak kizárólag a törvényes utat 
vártam volna, de ők félúton megálltak! Úgy érzem, joggal 
várhattam el azt, hogy egy 12 éves ciklus leteltével az átadás 
részletesebb és sokkal megalapozottabb formájában történjen.

A tisztánlátás érdekében tartottam fontosnak az olvasó 
tényszerű tájékoztatását.

Hamza Zoltán
Polgármester
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A Polgármesteri Hivatal 
tájékoztatója

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy dr. Strassburger Gyöngyi jegyző 
közszolgálati jogviszonya a Képviselő-testülettel történt közös 
megegyezéssel 2007. január 31-el megszűnt. Az Önkormányzat 
Képviselő-testülete a jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázatot 
kiírta. A jegyzői munkakör betöltéséig a jegyző helyettesítésével Balla 
Andrásné pénzügyi osztályvezető van megbízva.

2006. október 1-jétől a Hivatal köztisztviselői körében a következő 
változások voltak:

Egy köztisztviselő nyugdíjba vonult, egy fő más település 
polgármesteri hivatalához kérte áthelyezését, két köztisztviselőnk 
felmentését kérte, mely elfogadásra került.

A Képviselő-testület gazdaságossági okok miatt döntött az I. fokú 
építéshatósági jogkörről való lemondásról. A feladatot ellátó 
köztisztviselő felmentési idejét tölti. A 2006. október 1-jén 19 fős 
köztisztviselői létszámmal szemben jelenleg  átmenetileg - 13 fő 
köztisztviselő látja el a Polgármesteri Hivatalnál a feladatokat. Bízunk 
abban, hogy munkánkkal zökkenőmentesen biztosítani tudjuk a 
lakosság hatósági ügyeinek intézését.

Február közepétől négy fő  jelenleg munkanélküli  közcélú 
foglalkoztatott három és fél hónapon át fogja a köztisztviselők 
munkáját segíteni.

Balla Andrásné
a jegyző helyettesítésével megbízott

pénzügyi osztályvezető

Civilek együtt egymásért 
Békésszentandráson

2006. december 5-én Hévizi Róbert alpolgármester kezdeményezésére 
megalakult a Civil Egyeztető Fórum Békésszentandráson. A szervezet 
célja, hogy koordinálja és irányítsa a településünkön működő társadalmi 
csoportok éves programjait, segédkezzen az eseménynaptár 
összeállításában. A fórum tagjai, a helyi civil szervezetek vezetőiből 
tevődik össze.

Az alakuló ülésen megtárgyalták a 2007. évi terveket, elképzeléseket, 
majd kimondták, hogy negyedévenként fogják megtartani üléseiket.

Az első negyedévi ülésre 2007. február 8-án került sor, melyen közel 
60%-os megjelenés volt. A fórum első részében Hamza Zoltán 
polgármester adott tájékoztatást a helyi civil szervezeteket érintő pénzügyi 
kérdésekről, a támogatásokról, képviselői felajánlásokról. Sok vitás kérdés 
került tisztázásra. Az ülés további részében az éves programtervezet került 
konkretizálásra. Az előző ülésen már megtárgyalásra kerülő programok 
mellé további újak kerültek. A képviselő-testület Művelődési Sport és 
Környezetvédelmi Bizottság nevében Nemcsényi Zsolt bizottsági elnök 
gyermeknapi programot és sportjuniálist javasolt, míg a Tánc-Sport 
Egyesület táncversenyt jelentett be.

Így kialakult egy igen gazdag nyári programsorozat:
- május 13.: táncverseny. Rendező: Vértessy TSE
- május 26.: gyermeknap. Rendező: Önkormányzat
- június 9-10.: sportjuniális. Rendező: Önkormányzat + Sportegyesületek
- június 22-23.: BIKE nap. Rendező: BIKE
- június 30.: Lovasnap. Rendező: Lovas Sportegyesület
- július 6-7.: Simon Fiala kajakverseny. Rendező: Kajak Sport Club
- augusztus 11.: Vitaminnap. Rendező: Kertbarátok + Békéssy János 
Helytörténeti Egyesület
- augusztus 19.: Utcabál. Rendező: BIKE

A felsorolt programokhoz csatlakoztak a kézművesek, a 
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete, Békésszentandrás 
Baráti Szövetsége, a Csavargó Magyar Motoros Baráti Kör és a Vitéz Sinka 
Mátyás Alapítvány. A Bűnmegelőzési Egyesület a rendészeti biztosítást 
ígérte meg.

A találkozó befejező részében közérdekű, civil szervezeteket érintő 
bejelentések hangoztak el.

Benedek Erika

Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-

testülete által hozott határozatok 
kivonatai

- 4/2007.(I.08.) sz. Képv.test.határozat Zárt ülés elrendelése.)
- 5/2007.(I.08.) sz. Képv.test.határozat Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulás megállapodásának módosítása.)
- 6/2007.(I.08.) sz. Képv.test.határozat 2005 évben ki nem fizetett 
társadalmi szervezetek javára lemondott képviselői tiszteletdíjakat 
önkormányzati támogatás címén kiutalja a társadalmi szervezetek 
részére.)
- 7/2007.(I.08.) sz. Képv.test.határozat Kézműves Egyesület 
támogatása a 25.000,- Ft terembérleti díj elengedéséről.)
- 8/2007.(I.08.) sz. Képv.test.határozat A Képviselő-testület a 
munkatervtől eltérően február 1-jén tartja következő ülését.)
- 9/2007.(I.08.) sz. Képv.test.határozat Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata 2007. január 1-jétől kezdődően TÖOSZ tagságáról 
lemond.)
- 13/2007.(I.08.) sz. Képv.test.határozat A Képviselő-testület megbízza 
a polgármestert, hogy Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző asszonnyal 
köztisztviselői jogviszonyával kapcsolatos kérdésekben tárgyalásokat 
folytasson.)
- 14/2007.(I.24.) sz. Képv.test.határozat Zárt ülés elrendelése.)
- 15/2007.(I.24.) sz. Képv.test.határozat (Dr. Tímár Gyöngyi ügyvéd 
jogállásával kapcsolatos kérdések megtárgyalásának felvétele a 
napirendi pontok közé. Ezzel a kiegészítéssel a napirendi pontok 
elfogadásra kerültek.)
- 16/2007.(I.24.) sz. Képv.test.határozat (Dr. Tímár Gyöngyi ügyvéd 
megbízása az Önkormányzat jogi képviseletével. Polgármester 
felhatalmazása a szerződés aláírására.)
- 17/2007.(I.24.) sz. Képv.test.határozat (Jegyzőkönyv hitelesítők 
megválasztása.)
- 18/2007.(I.24.) sz. Képv.test.határozat (Dr. Strassburger Gyöngyi 
jegyző köztisztviselői jogviszonyának megszüntetése.)
- 19/2007.(I.24.) sz. Képv.test.határozat (Az Önkormányzat Dr. 
Strassburger Gyöngyi jegyző 1998. január 1-jétől aljegyzői, 2002. 
április 1-jétől jegyzői munkakörben kifejtett tevékenységéért 
köszönetét fejezi ki.)

Rendőrségi hírek
Ezúton szeretném megköszönni Hamza Zoltán polgármester 

úrnak, ill. a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak azt a munkát, melynek 
során kifestésre került, és ezáltal szebbé, otthonosabbá vált a körzeti 
megbízotti iroda. Remélem a továbbiakban is hasonló jó szándékkal, és 
pozitív hozzáállással fogják segíteni munkánkat.

A településen az eltelt időszakban említésre méltó jogellenes 
cselekmény nem fordult elő. Remélem ez a tendencia továbbra is 
megmarad. A környező településeken továbbra is előfordul gépkocsi 
feltörés, besurranásos lopás. Kérem a lakosságot, hogy értékeiket ne 
hagyják őrizetlenül, a házaik bejárati ajtóit tartsák zárva, nagyobb 
értéket, pénzt lehetőség szerint ne tartsanak otthon, a hasonló 
bűncselekmények megakadályozása céljából.

Elérhetőségünk nem változott, a szolgálati mobil telefonunk 
száma: 06/30/633/7218

Saját mobiltelefonom: 06/70/327/6026 
Radics Attila r.tzls.

körzeti megbízott

T-mobil
A lakosság kérelmét eljutottuk a T-mobil Távközlési Rt. részére. A 

társaság az előzetes térerő mérést elvégezte, ennek eredményéről a 
későbbiekben tájékoztatják a lakosságot. A szolgáltató a 
telefontulajdonok szíves türelmét kéri!
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A strand környékének 
takarítása

Az elmúlt hetekben remélem nem csak én vettem észre a 
változásokat a településünk köztisztaságát illetően. 
Megmozdult valami…

Egy önkormányzati alkalmazott tisztítja a belterületi 
köztereket, rendezettebbé váltak a községet átszelő 44-es főút 
bevezető szakaszainak környéke, kigazolt és ezzel szebbé vált a 
Kiserdő, rendezettebb és tisztább lett a hulladéklerakó környéke, 
sportklubok takarítják a Sporttelepet, helyi lakosok önkéntesen 
szemétszedő akciókban vesznek részt. Sorolhatnám az örömteli 
híreket még hosszasan, melyek a  jó időjárás, az önkormányzat 
és a lakosok összefogásából jöhetett létre. A Képviselő-
testületnek pedig határozott elképzelései vannak a 
köztisztasággal kapcsolatban, rendeleteket hoz, s lépéseket is 
tesz. Ennek érdekében, január 27-ére egy közös munkát 
szerveztünk a strand környékére. Cél a szemétszedés mellett, 
kagylógyűjtés és nádvágás volt.  Felhívásunkra, az igen hideg és 
szeles idő ellenére mintegy 30-40 fő jelent meg a reggeli 
órákban. Volt közte polgármester és képviselők, önkormányzati 
dolgozó és civil szervezetek képviselői, tanárok és diákjaik, 
férfiak és nők, fiatalok és idősebbek. Viszont mindenkit egy cél 
vezérelt, hogy szebb és kulturáltabb legyen környezetünk. A 
munkánkkal azt hiszem elértük célunkat, hisz a déli órákban 
mindenki azzal a tudattal térhetett haza, hogy tett valamit a 
környezetünkért, településünkért! A tényszerűség kedvéért 
leírom, hogy mintegy 3 órás munkával, az egyéb munkák 
mellett, 2 pótkocsi szemetet, kagylóhéjat gyűjtöttünk össze! A 
Polgármesteri Hivatal pedig tette a dolgát, amit tennie kell ilyen 
esetben: biztosította a járműveket és a szerszámokat, valamint a 
szeles időben mindenkinek nagyon jóleső forró teát és forralt 
bort. A Képviselő-testület nevében szeretném megköszönni a 
jelenlévőknek és segítőinknek a részvételt!  A tavasz folyamán 
is tervezünk hasonló összejöveteleket, hisz meggyőződtünk 
róla, hogy összefogással és jószóval sok mindenre képesek 
vagyunk! Mert hiszem azt, hogy minden szentandrási 
lakosnak egy az érdeke: Egy szép, rendezett és kulturált 
településen élni!

A munka szünetében mindenkinek jólesett a frissítő-
melegítő ital.

Major Attila
önkormányzati képviselő

Gondoskodjunk télen 
vízmérőnk fagyvédelméről

(Hasznos tanácsok a fagykár megelőzésére)

A vízmérők elfagyása sajnos igen gyakori, minden télen 
százával - hidegebb években ezrével mennek tönkre a mérők 
országszerte a feledékenység miatt.

Ha a vízmérő elfagy - mivel a vízmérőakna a fogyasztó 
kezelésében van - az elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit és a 
szétfagyott, nem javítható mérőt is a fogyasztónak kell kifizetnie. A 
vízműveknek felesleges és elkerülhető munkát okoznak ezek az 
esetek.

A fagy okozta károk elkerülése, tehát közös érdekünk, az alábbi 
tájékoztatóval ehhez kívánunk fogyasztóinknak segítséget 
nyújtani.
Vízmérőaknák fagy elleni védelme:

Nagyon fontos meggyőződnünk arról, hogy a vízmérőakna 
búvó-nyílását borító fedlap pontosan zárjon, ne fújhasson be a szél a 
réseken keresztül az aknába. Ha nem zár jól borítsuk be a 
vízmérőaknát valamilyen hőszigetelésre alkalmas anyaggal 
(nádpalló, deszka, fóliazsákba töltött falevél, széna, forgács, rongy, 
vagy bármilyen más, sok hézagot tartalmazó anyag). Vigyázzunk 
arra, hogy ez a hőszigetelés a vízmérő leolvasásakor károsodás 
nélkül eltávolítható, majd visszahelyezhető legyen.

A vízmérőaknák fentiek szerinti védelme különösen fontos ott, 
ahol a vizet nem használják rendszeresen.

Abban az esetben, ha a mérő nem talajvizes aknában, vagy 
fagyveszélyes helyiségben van, magát a mérőt és a szabadon lévő 
csöveket is ajánlatos hőszigetelő anyaggal körbetekerni úgy, hogy a 
leolvasó fedél szabadon maradjon.
Udvari kifolyó fagymentesítése

Ha az ingatlan udvarán kifolyó van, annak fagycsapját az első 
fagy bekövetkezése előtt el kell zárni. Az elzárást követően mindig 
győződjünk meg arról, hogy a fagycsapot teljesen - ütközésig  
elzártuk. Ha nincs teljesen elzárva, a víz a víztelenítő nyíláson 
elfolyhat, ami rendkívül magas fogyasztást eredményez. Azt, hogy 
a fagycsapot rendesen elzártuk-e ellenőrizhetjük a vízmérőn is úgy, 
hogy (természetesen erre az időre megszüntetve a többi fogyasztást 
is) ellenőrizzük a mérő számlapján a mutatók a számok vagy a 
csillagkerék mozdulatlanságát.

A fagycsap elzárását követően a kerti csapot ki kell nyitni, ekkor 
történik meg a víztelenítés, melynek során jellegzetes hangot 
hallatva levegő kerül a kerti csap föld feletti részébe.

Ha ezt a hangot nem halljuk, a fagycsap nem működik, ebben az 
esetben mindenképpen kérjünk szakembertől segítséget, és szükség 
esetén cseréltessük ki.

A fagycsapot körülvevő védőcsövet amennyiben van, lássuk el 
eltávolítható ún. szigetelő dugóval. A csapszár és a védőcső közötti 
részt tömködjük be szigetelőanyaggal (pl. rongycsík) oly módon, 
hogy tavasszal az kiszedhető legyen.
Víztelenítés

Ha tartósan nincs az ingatlanon vízfelhasználás (pl. üdülők, 
hétvégi házak, zártkertek, lakatlan ingatlanok) vagy a vízmérő nem 
aknában, hanem fűtetlen helyiségben van, elfagyását csak úgy 
akadályozhatjuk meg teljes biztonsággal, ha az ingatlan belső 
vízhálózatának víztelenítését szakemberrel elvégeztetjük. Ennek 
során ügyeljünk arra, hogy a vízmérő plombája, műanyag 
záróbilincse ne sérüljön meg. A megsérült plomba esetén a vízmű 
károkozási eljárást indíthat. Fontos, hogy a vízmérő előtti és utáni 
elzáró is el legyen zárva.

Reméljük, hogy fenti tanácsainkkal segíteni tudjuk 
fogyasztóinkat a vízmérő elfagyások és a nem kívánatos számlák 
megelőzésében.

Békésszentandrási
Víz-és Csatornamű
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medrét, s abban folytatták útjukat Szentes és Csongrád A vízrendszert napjainkban a Fehér-, Fekete-, Sebes-, 
felé. Kettős-, Hármas-Körös / korábbi nevén: Nagy Körös /, és a 

A térség vízrendszerének kezdeti szabályozásait a Berettyó alkotja. A Körös neve a latin Crisius-ból 
XVII. század második felére nyúlnak vissza. E származik. A Körös / Cris / a Tisza bal oldali mellékfolyója, 
munkálatokat leginkább az éppen sürgető helyi érdekek mely a fent említett folyók egyesüléséből jön létre. A 
szerint sokszor szakszerűtlenül valósították meg, ezért Fehér-Körös Doboztól DK-re egyesül a Feketekörössel / 
nagy részüket az árvizek elmosták. A régi árvizek innen Kettős-Körösnek nevezik /, Körösladánynál 

t e r j e d é s é t  csatlakozik hozzá 
érzékelteti az a a Sebes-Körös / 
a d a t ,  a m e l y  i n n e n  k e z d v e  
szerint Békéstől Hármas-Körös a 
Szarvasig 20-23 neve /. A források 
km szélességben E r d é l y b e n  
is víz alá kerültek erednek. A Körös 
a folyók menti C s o n g r á d n á l  
alacsony fekvésű ömlik a Tiszába. A 
t e r ü l e t e k .  A  Fehér-Körös, a 
v í z r e n d s z e r  Kettős-Körös és a 
t é r s é g é b e n  H á r m a s - K ö r ö s  
fellépő egykori hossza 360 km. A 
á r v i z e k  K ö r ö s ö k  é s  a  
nyomasztó hatása Berettyó vízgyűjtő 
alatt készültek el területe, amelyet a 
1818-23 között a Réz-hegység, a 
Körös-Berettyó-Meszes, a Bihar-
v ö l g y  h e g y s é g ,  a z  
s z a b á l y o z á s á t  E r d é l y i -
megelőző vízrajzi é r c h e g y s é g ,  a  

mérések és rendezési javaslatok. Javaslataik alapján a Zárándi-hegység, valamint a Maros hordalékkúpja határol, 
térségben 1830-35-ig csupán helyi jelentőségű, un. 28 ezer négyzetkilométer kiterjedésű, csaknem fele 

Berettyó Körgátak létesültek, és medertisztítások, valamint a vizek részben hegyvidék. A  a Réz-hegység lábánál 
gyorsabb lefolyását előmozdító átvágások valósultak meg. ered, kezdetben É-ra, majd szelíd dombvidéken át NY felé 
Az 1881-es évektől a Körös-völgyi szabályozási folyik. A szabályozások előtt  a Nagy-Sárrét 
munkálatokat az állam hajtotta végre, a művek fenntartását mocsárvilágában terült szét. Áradásai során Borz-
és fejlesztését viszont az érdekeltségi alapon szervezett pusztánál tört ki, egyesült a Hortobágyon pangó Tisza-
ármentesítő társulatokra bízta. Sok tízezer kubikos, vízzel, és DNY-i irányba tartva Mezőtúrnál találkozott a 

Sebes-Körös számos, európai színvonalon képzett mérnök és ötletes Nagy-Körössel. A a Hunyadi-medencében, 
gépész, valamint a közigazgatás összefogása egy csendes Körösfő közelében ered, romantikus szurdokait Révnél 
második honfoglaláshoz vezetett. A félmillió hektárnyi hagyja el, de gyors folyása csak Nagyvárad után 
terület megszabadítása az árvizek fenyegetésétől a kor csendesedik. Hajdan vizének kétharmada a Kis-Sárrét 
legnagyobb vállalkozása volt. Ezen szabályozások az lapályában veszett el. Túlfolyója Körösladánynál volt, 
1890-as évekre lezárultak. A Hármas-Körösön további, ahonnan tekervényes mederben közelítette Tarcsát és 
alsó szakaszán helyi érdekeltségű szabályozások már a találkozott az egyesült Fehér-Körössel. A Fekete-Körös az 
XIX. század elején is folytak / például a Halásztelek-kákai 1849 m magas Nagy-Bihar falként leszakadó lejtőinek 
töltésrendszer megépítése /. 1834-ig készült el a torkolati, a vizét hozza, majd a peremvidéken fölveszi a Tőz-patakot. 
Szarvas-békésszentandrási és még 4 kisebb átmetszés. Egykor Dobozt érintve Békésnél ömlött a Fehér-Körösbe. 

Fehér-Körös Végleges arculatát 1934-ben úgy kapta, hogy hossza 54 A  az Erdélyi- érchegységből keskeny, a 
átmetszéssel 308 km-ről 128 km-re csökkent.Marossal párhuzamos völgyben fut Ny-ra. Gyulát, majd az 

egykori Vesze falut érintve Békésen vette föl a Fekete-
A jövő hónapban a Körösök vízszabályozásáról és a Köröst és közösen keresték kapcsolatukat a Sebes-

csatornázásukról olvashatnak majd.Körössel. Egyesülésük után kényelmes lustasággal 
kanyarodva Mezőtúrnál fogadták magukba a Berettyó 

Major Attilavizét. Szarvasnál megtalálták az Ős-Maros DK-ről érkező 
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„Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” Vörösmarty Mihály

Üdvözlet Kecskemétről!
Kodály Zoltánra, a város híres szülöttére, kinek nevét a közeli A tél eddig csak késő őszből és korai tavaszból állt, így aztán a 
zeneiskola is őrzi.szokatlan, de annál kellemesebb napfény kirándulásra csábít 

Még néhány lépés, és jól látszik a magyar dráma atyjaként is bennünket. Ne menjünk nagyon messzire, hiszen a 70 km-re lévő 
emlegetett Katona Józsefről elnevezett 110 éves színház, mely a Kecskemét sok szép látnivalóval várja a vendégeket.
monarchia pompáját idézi.Hol is kezdhetnénk a sétát,--ez nem kérdéses, irány a központ! 

Jó időben érkeztünk, mert a Városháza harangjátékában 
gyönyörködhetünk. „Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját…” 
Amíg a jól ismert dallamot hallgatom már biztos vagyok abban, 
hogy minden jelentős látnivaló nem fog ráférni a képzeletbeli 
üdvözlő lapra.

A 110 éves Városháza a magyar szecesszió legnagyobb 
2mesterét, Lechner Ödönt dicséri. Az 5500 m  alapterületű épületet 

28 hónap alatt készítették el az akkori gondos munkáskezek. A 
díszterem történelmi falképeit Székely Bertalan festette, melyeket 
még inkább kiemel a faragott faburkolat. Arany János 
tündérpalotának nevezte ezt a Zsolnay-majolikákkal fedett ma is 
elismerésre méltó épületet.

A bejárattól kissé jobbra egy emlékkő jelzi, hogy 1830-ban itt 
halt meg szívszélhűdésben a város híres szülötte, Katona József, a 
Bánk bán szerzője.

A tér közepén látható Kossuth szobra, kinek hívó szavára 
büszkén kiállt a nyalka verbunk. Időközben megkondul a 
szomszédos Öregtemplom nagyharangja, s mi fájó szívvel 
olvassuk a történelmi idők szomorú veszteségeit a 
márványtáblákon. Meghatottan betérünk egy imára. A késő barokk 
ragyogásától övezett főoltáron Krisztus mennybemenetelét látva 
úgy érezzük, mintha a fohászunkat is magával vinné.

Lélekben megnyugodva sétáljunk át az egykori zsinagógába, 
amely ma a Tudomány és Technika Háza. Itt őrzik Michelangelo 15 
szobrának Melocco Miklós által készített másolatát.

A szemközti 100 éves épület a Cifrapalota és tényleg zöld az 
ablaka. A pávákkal ékesített nagytermében időszaki kiállításokat 
szoktak rendezni a meglévő állandó képzőművészeti tárlat mellett.

Az Öregtemplom tornya

A Klapka utcában található Bozsó Gyűjtemény értékes 
műkincseinek láttán elmondhatjuk, hogy ide nem jöttünk hiába.

Nyáron a szép látványfürdő, a szabadidő központ, egy 
arborétumi séta, a nemzeti park székháza tarkíthatja a 
programunkat. Érdemes időt szentelni a Szórakaténusz Játszóház, 
a Naiv Művészek Múzeuma, vagy a hangszer- netán a 
gyógyszerészeti kiállítás megtekintésére is az Erdei Ferenc 
Művelődési Központ szomszédságában, és akkor még nem szóltam 
a Planetáriumról továbbá a Népi Iparművészeti Gyűjtemény 
remekeiről. Évről évre egyre többen keresik fel az Országos 
Repülőnap bravúros bemutatóit  és a Hírös Napok 
rendezvénysorozatát.Cifrapalota

A zene városából Kodály Zoltán szavaival búcsúzom:”A zene 
lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki 
vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Az egykori Újkollégium bejáratánál Jókai emléktáblájával 
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be."találkozunk. Bent egyházművészeti gyűjtemény és csodás 

Üdvözlettel: Bődi Máriaásványkiállítás várja a látogatókat.
Fotó: B.M.Az idén emlékezünk a 125 éve született és 40 éve elhunyt 
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

Visszatekintés a téli vadászszezonra

A februári lapszám megjelenése alkalmából köszöntöm az 
Olvasókat! Ebben a hónapban visszatekintést olvashatnak a téli 
apróvadvadászatok eredményeiről. Vadlexikonom 59. részében 
egy közismert ragadozó madárról, a héjáról írok érdekességeket…

A hazai apróvadas vadásztársaságok mindig nagy várakozással 
várják az október 1-jét, mivel ekkor kezdődik az apróvad vadászati 
idénye. Ugyanis ilyenkor derül ki, hogy milyen volt az idei 
szaporulat, és mi vadászok hogyan gazdálkodtunk ezzel.  Egész 
évben keményen dolgozunk, etetőket építünk s karbantartjuk őket, 
fácánt nevelünk, őrizünk és kibocsátjuk a madarakat, fát ültetünk… 
stb. Sok-sok munkát elvégezünk azért, hogy a vadállományunk az 
ésszerű hasznosítás ellenére ne fogyjon, hanem inkább nőjön! Ezt a 
hasznosítást természetesen az illetékes hatóságok az 
állománybecslés alapján határozzák meg, majd a kilövéseket 
keményen ellenőrzik. . Komoly követelményeket követelnek meg, 
hogy vadászhassunk, de mi igyekszünk ennek megfelelni, hisz még 
hosszú évekig szeretnénk hódolni szenvedélyünknek. Ennyi 
bevezetés után térjünk rá a téli vadászatokra.

Tavalyi évben 8 alkalommal tartottunk társas vadászatot és 
összesen 313 fácán, 15 nyulat és 4 rókát hoztunk terítékre. Ezen 
kívül vadásztak a területen külföldi bérvadászok is / erre sajnos 
nagy szükségünk van a pénzük miatt / és 32 db élőnyulat is 
levettünk a területről, majd értékesítettünk.

A vadászatokon általában 15-20-an vettünk részt, ettől csak egy 
esetben volt eltérés, amikor vendéghívási lehetőség volt, s ez 
esetben 34-en vadásztunk.  A tavalyi eredmények elég szerényre 
sikerültek… Hiába vettünk, neveltünk és bocsátottunk ki majd 800 
db. előnevelt fácánkakast, sajnos igen keveset hasznosítottunk 
belőle. Talán lőhettünk volna többet is, de gondolnunk kell a jövőre 
is. Hatványozottan igaz ez a mezei nyúlra is, amiknek a száma 
nagyon megfogyatkozott. Le is álltunk mind a lövéssel és az 
é l ő n y ú l f o g á s s a l  i s …  H o g y  m i  a z  o k a  e n n e k  a  
létszámcsökkenésnek? Sajnos ez országos tendencia, és a 
szakemberek keresik a válaszokat. Remélem minél hamarabb 
megtalálják! Mi addig is megteszünk mindent, és a fenti példákból 
is látható, hogy nem „öldössük össze-vissza „ a vadakat, mint ahogy 
sokan gondolják. Reménykedünk abban, hogy a jövőben is 
vadászhatunk még és sokáig hódolhatunk ősi szenvedélyünknek…

A fenti kép  december 11-én készült, 11-en 43 db fácánt lőttünk.

Elterjedési területe nagy. 38-40 napos korukban hagyják 
Észak-Amerikától  Eurázsián el a fészket. Hazai ragadozó 
keresztül  Japánig terjed. madaraink közül egynek sem 
Európában Írország kivételével ilyen változatos a tápláléka. Az 
mindenüt t  megta lá lha tó .  apró rágcsálóktól a vele azonos 
S z í n e z e t e  v á l t o z ó ,  nagyságú ragadozókig mindent 
nagyobbrészt barnás. A hím elfog. Elsősorban galambok, 
hossza 52-56 cm, a tojóé 60-65 gerlék, rigók, fácán, nyúl és 
c m .  H a z á n k  h e g y -  é s  menyét teszi ki tápláléka nagy 
dombvidékein általánosan r é s z é t .  N a p j a i n k b a n  
elterjedt, de az Alföldön is legfontosabb táplálékát a 
megtelepszik, ahol fészkelésre tar lóra  k i járó  galambok 
alkalmas erdők vannak. A képezik. Állandó madarunk. Az 
lombszint  alat t  köl t ,  és  öregek már decemberben a 
előszeretettel építi fészkét f é s z e k  k ö r n y é k é n  
árterek ültetett nyárasaiban. tartózkodnak, a fiatalok a 
Elsősorban saját maga építette szertekóborolnak az országban. 
f é s z e k b e n  k ö l t .  R i t k á n  Rég i  időkben  ő  vo l t  a  
elfoglalja más fajok előző évi tyúkudvarok rettegett madara. 
fészkét is. Az évek óta használt A z i d ő t á j t  t ű z z e l - v a s s a l  
fészek magassága és szélessége p u s z t í t o t t á k .  S z á m u k  
meghaladja az 1 m-t. Március megfogyatkozott, de mára 
végé tő l  j ún ius ig  t a r t  a  s t ab i l i z á lódo t t .  Könnyű  
fészkelése. Tojásainak száma 2- taníthatósága és ragaszkodása 
4 .  M i n d k é t  m a d á r ,  d e  miatt a magyar solymászok 
elsősorban a tojó kotlik. A kedvenc vadászmadara Védett 
kotlási idő 35-38 nap, a fiókák madár, eszmei értéke 50 000 Ft. 

VADLEXIKON 59.

HÉJA - Accipiter gentilis -

A soron következő lapszámban beszámolok majd arról, hogy mi 
történt a március 3-án megtartott évadértékelő közgyűlésünkön és 
az azt követő vacsorán. A vadlexikon 60. részében a környékünkön 
gyakori gatyás ölyvről olvashatnak majd…

Major Attila
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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 rám emlékeztek, mosolyogjatok,
Mert akkor érzitek, hogy köztetek vagyok.”

Fájdalomtól megtört szívvel,
de Isten akaratában megnyugodva mondunk köszönetet

minden rokonnak, jóbarátnak, szomszédnak és ismerősnek,
akik

FILÁK  JÁNOST
a hőn szeretett férjet, édes jó apát, drága nagypapát és testvért 

utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
vagy bármily módon igyekeztek

fájdalmunk elviselésében segíteni.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Találjál odafenn örök boldogságot.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban.
De az emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra Te soha meg nem haltál.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett férjem, édesapánk

LÁZÁR  ALBERT
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

„Elnémult egy hang, a szíve utolsót dobbant,
lehullott egy fénylő csillag,
megkondult az égi harang.
Ő volt a jóság, szeretet.
Visszatekintünk a múltba,
emlékeinkben szüntelen itt vagy.
Ha el is fedett téged a sír komor göröngye,
emléked itt maradt a szívünkben örökre.”

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akarában megnyugodva 
mondunk köszönetet minden rokonnak, jóbarátnak,

szomszédnak és ismerősnek, akik
Szalai Gábor

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
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Születések
2006. október október 5-én Fazekas 
Zoltán és Harmati Judit szülőknek 
NORBERT és DÓRA, 28-án Horváth 
Gábor és Tóth Tünde szülőknek 
BOGLÁRKA, november 23-án Majzik 
Vilmos és Madarász Csilla szülőknek 

CSENGE JUDIT, november 29-én Tóth András és Lázár 
Anita szülőknek BALÁZS, 2007. január 8-án Holló 
Sándor és Bencsik Katalin szülőknek PATRIK, január 
17-én Maczik János és Nagy Éva szülőknek KRISTÓF 
nevű gyermeke született.

Elhaláloztak
2007. január hónapban

2007. január 3-án Németh Imre (1956), január 5-én Babák 
István (1926), január 6-án Lázár Albert (1947), január 7-
én Asztalos József (1985), január 17-én Komáromi Imrén 
sz. Mészáros Jolán (1921), január 24-én Czinkóczki János 
(1922),január 26-án Nótári Pál (1961), január 27-én Szalai 
Gábor (1918), január 29-én Kovács Imre (1922).

Köszönet
Január 7-én fiunk Győri János súlyos 

autóbalesetet szenvedett. Ezúton szeretnénk 
megköszönni mindenkinek, aki gyógyulása 
érdekében aggódott, telefonált vagy felajánlotta 
segítségét.

Sokat  je lente t t  nekünk az  emberek 
együttérzése, és Janinak is erőt adott a 
gyógyuláshoz. Örömmel tudatjuk mindenkivel, 
hogy itthon van, mankóval már néhány métert 
sétál! Bízunk benne, hogy minél előbb felépül! 
Fiatalok! Ne feledjétek Esperes úr szavait!

,,Vigyázzatok magatokra, úgy menjetek el 
szórakozni, hogy Édesanyátok hazavár!”

Győri János és családja

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a lakosságot

2007. február 25-én 18 órára
a kommunizmus áldozatainak 

megemlékezésére
a Hősök szobrához.

Tisztelegjünk együtt
az áldozatok emléke előtt!

Békéssy János Helytörténeti
és Hagyomnyőrző Egyesület
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HÍRLEVÉL-SZÁMADÁS-BESZÁMOLÓ A BARÁTI KÖR 
2006-os évéről

A 2006-os év tavaszán, több mint kétszáz értékes kapcsolatok alakultak ki, nemcsak baráti körünkkel, de 
könyvet adományoztunk tovább, a lakiteleki Antológia a későbbiekben Szarvas városával kistérségi szinten 
Kiadó jóvoltából településünk intézményeinek, együttműködési megállapodás került aláírásra.
óvodáknak nyugdíjasoknak és az egyházaknak. A nyáridő elmúltával ismét a dísztér került előtérbe, 

2006-ban is tevékenységünk középpontjában a melynek első üteme 2005-ben a járdák burkolása és 
dísztér munkálatai álltak, melynek ünnepélyes átadása parkolók kialakítása után, 2006-ban a 400 négyzetméter 
2006. december 22-én megtörtént. A dísztér átadását díszburkolattal folytatódott A munkálatok több 
ünnepélyes kibővített elnökségi ülés előzte meg, hétvégére lekötötték nem csak a baráti kör, de a község 
melyen egyhangúlag kiemelkedő hangsúlyt kapott az segítőkész polgárait és a templomba járó emberek is 
önálló arculat megőrzése, a megszokott baráti magukénak érezték a kezdeményezést, és mellénk 
társaságokra jellemző emberi vonulat, modorosság, álltak a négyszáz négyzetméter díszburkolat elő- és 
amely igen fontos, tekintettel az elszármazottak elkészítésében. A falunkhoz kötődő elszármazottak és a 
nagyszámú tagságára, kiknek aktivizálásához, helyi lokálpatrióta mecénások gondoskodtak róla, hogy 
helyzetbe hozásához elengedhetetlen a barátság és karácsonyra kigyúlhassanak a kandeláberek fényei. A 
szívélyesség, a vendégvárás és vendégszeretet. Mivel község vezetői, elöljárói első alkalommal állíthattak a 
az egyéb programjaink pénzügyi alapja az elnyert civil templom előtt egy óriás fenyőt karácsony ünnepe és a 
önkormányzati támogatás, melyet más civil község tiszteletére, népiesen mondva, megkoronázva az 
szervezetekkel egyetemben az idén sem folyósítottak, együtt végzett munka eredményét, melynek 
ennek okán az egyéb kulturális programjainkról le nagyságrendjéről néhány adat: az anyagi ráfordítás 
kellett mondanunk. közel négy millió forint és 1500 munkaóra, amely 

A baráti kör ez évben is részt vett a nyári kerékpártúra anyagiakban hasonló nagyságrendet képvisel. 
egész napos szarvasi programján egy kellemes hétvégét Mindezek tudatában a munkálatok megkezdése előtt 
eltöltve a szarvasi partner baráti körrel, és a egy nyolctagú kuratórium alakult, amely a kurátorok 
nagycsaládosokkal egyetemben. Igaz jó volna, ha más által koordinálta, szervezte, tervezte és felügyelte a 
helyi civil szervezetek is csatlakoznának a jó munkálatokat és a pénzügyeket is az alszámlánkon. 
kezdeményezéshez ,  a  hagyományos  nyár i  Ezen időszakban a főszámlánkon, 2005. május 14-től 
kerékpártúrához. mindössze a Nemzeti Civil Alapból elnyert működési 

Éves programunk következő állomása a civil pályázat és a könyvelési díj jelentett pénzmozgást és 
kistérségi nyári találkozó szintén hétvégés programja felhasználást  valamint szigorú elszámolási 
volt, melyen a kishegyesi vendégekkel vettünk részt kötelezettséget és egyben lehetőséget is, az adott 
immár másodízben, sátrunkban népszerűsítve és időszak túlélésére.
támogatva a szerző Debreceni Péter Békésszentandrás Apróbb, de fontos kötelezettségeinknek is rendre 
történetének első megjelent és kiadott füzetét, amely a eleget tettünk, nemzeti és községi ünnepeinken 
helyi zsidóságot, mint közösséget vette górcső alá az megemlékeztünk és koszorúztunk. Hírmondót küldtünk 
1800-as, 1900-as években az akkori történelmi és tájékoztatásul több alkalommal, a vidéken élő 
kulturális környezetben. Szintén támogattuk a nyári elszármazott tagtársainknak, valamint újságban és 
csángó tábort két egész nappal, így léphettek fel a civil interneten is hírt adtunk az eseményeinkről.
találkozó színpadán az Anna-ligetben a Körös-Maros Várjuk továbbra is a helyi lakosok, polgárok, 
Nemzeti parkban. A másik napon megismerhették a vállalkozók mind nagyobb aktivitását, csatlakozását 
Lakiteleki Népfőiskolát, ebéddel megvendégelve, jövő évi programjainkhoz és felajánlásaikat, 
szabadidős programokkal és uszodahasználattal, ezúton támogatásukat a faluközpont munkálatainak 
is köszönet a Népfőiskola munkatársainak. befejezéséhez, bízva az új önkormányzati testülettel 

Szeptember 22-én baráti körös meghívást való hatékonyabb és eredményes együttműködésben. 
teljesítettünk Kishegyesen a Csépe-emléknapon, Ez évben is jó egészséget és sikeres újévet kívánok helyi 
melyet tiszteletbeli elnökünk Dr. Csordás Mihály író és elszármazott tagtársainknak, szimpatizánsainknak! 
publicista minden évben megrendez. A rangos Többlet információ a település honlapján a 
tanácskozás megnyitója  és  díszvendége a  www.bekesszentandras.hu  szervezetek / baráti 
köztiszteletben álló Dr. Bagi István alkotmánybíró úr, a szövetség rovatában.
civil egyesületünk másik tiszteletbeli elnöke volt. Békésszentandrás Baráti Szövetsége civil egyesület 
Immár harmadik éve tisztelnek meg meghívásukkal elnöksége és kuratóriuma nevében:
bennünket és a Szarvasiakat, így nemcsak Szécsi Mátyás Pál
testvértelepülési és jószomszédi, de szorosabb baráti Baráti kör elnöke
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Változások a 
Hunyadi háza táján

Nehéz őszi szezont tud maga mögött a Békésszentandrási 
Hunyadi SE labdarúgó csapata. Jelenleg a 12. helyen foglalják 
el a megyei I. osztályú bajnokságban. Az elmúlt időszakról és a 
tavaszi tervekről kérdeztük a csapat vezetőit.

- Hogyan értékeli a csapat őszi teljesítményét? - kérdeztük 
Varga László vezető edzőt.

- A csapat jól kezdett, a szezon elején az elvárásoknak 
megfelelően teljesített. A későbbiekben a húzóemberek (Bakró 
Géza, Virág Imre) sérülése már meglátszott a csapat 
teljesítményén, majd sárga lapok és további sérülések vetették 
vissza csapatunkat. Ehhez párosult egy két figyelmetlenség, 
amelyek után meg kellett elégednünk a 12. hellyel és 17 
megszerzett ponttal. Ha néhány mérkőzést nem engedünk ki a 
kezünkből, akkor a kitűzött célt, a 10. helyet el tudtuk volna 
érni.

- Kikkel elégedett?
- Jó teljesítményt nyújtott a kapusunk Kondacs. Elégedett 

vagyok Daridával és Csipaival, valamint az őszi felfedezettjével 
Kiss Lászlóval. A többieknek volt jó és gyengébb meccsük.

- Kik szerezték a gólokat?
- Huszonegyszer zörgettük meg ellenfeleink hálóját: Bakró 

és Csípai ötször-ötször, Kajtár és Virág kétszer-kétszer, 
Bordács, Chlebik, Fehér, Petykó, Sinka és Szécsi egyszer-
egyszer volt eredményes. Az utolsó meccsen pedig öngóllal 
egyenlítettünk.

- Milyen tervekkel várják a tavaszt?
- Mivel a csapat átalakításon megy keresztül, a cél a biztos 

bentmaradás. Továbbá szeretnénk egy stabil ifjúsági csapatot 
kialakítani.

A csapat körüli változásokról és a most folyó felkészülésről 
az együttes pályaedzőjét, Pisont Andrást faggattuk.

- Mikor kezdték meg a felkészülést a tavaszi szezonra?
- Január 25-e óta tart az alapozás, heti négy edzéssel és heti 

egy felkészülési mérkőzéssel. Az edzés látogatottsággal 
elégedett vagyok, bár több helyen változás történt a keretben.

- Melyek ezek? Hallhatunk róla bővebben?
- Sajnos meghatározó játékosok távoztak a téli szünetben. 

Bakró Géza Mezőtúrra tart, Kajtár István pedig visszatért a 
Szarvasi FC-hez. Chlebik Zsolt a Szarvasi LSZK-hoz igazolt, 
Fehér Csaba pedig külföldi munkavállalása miatt nem tart a 
csapattal. A távozók helyére helyi fiatalokat kívánunk 
megnyerni. Fazekas Péter, Szabó Norbert és Virág Sándor már 
elkezdték az edzéseket, kiket reményeink szerint követnek még 
néhányan. Nagy szükség lenne rá, mert egyre közelebb van 
március 17-e, a tavaszi szezon kezdete, mely a Hunyadinak 
Mezőberényben jelenti az első akadályt.

Előkészületi mérkőzések
B. Hunyadi - Szarvasi LSZK 2:3 (0:1)
Békésszentandrás: 20 néző. Vezette: Ruzs Z., Székely L.
Hunyadi: Kondacs  Melian, Darida, Steigler, Mochnács T., Szécsi, 
Bobvos F., Petykó, Mochnács G., Szabó N., Csipai. Játszott még: 
Dunai, Sinka, Nagy Z., Virág S.
Gólszerzők: Szabó N., Petykó (11-esből)
A felkészülés elején fáradtan mozgott a csapat.

Kondoros - B. Hunyadi 1:2 (0:1)
Kondoros: 30 néző. Vezette: Hegedűs (Kondoros)
Hunyadi. Dunai  Mochnács T., Darida, Bobvos F., steigler, Fazekas P., 
Petykó, Kiss L., Szécsi, Kiss T., Sinka. Játszott még: Mochnács G., 
Virág S., Szabó N.
Gólszerzők: Sinka, Szabó N.
Javuló játék, magabiztos győzelem.

Tessedik Kupa
Második hely a teremlabdarúgó tornán

Hat labdarúgó csapat részvételével terem tornát rendezett a 
szarvasi Mg Főiskola Hallgatói Önkormányzata, január utolsó 
hétvégéjén. A második alkalommal lebonyolított tornán két 
csoportba sorolva kezdték meg a küzdelmet a csapatok.

A Békésszentandrási Hunyadi focistái az A csoportban a 
Szarvasi FC I. és az OMTK Rákóczi Vasas csapataival találkoztak, 
ahonnan jobb gólkülönbséggel, csoportelsőként a legjobb négy 
közé jutottak. Az elődöntőben Kondoros ellen iskolajátékot 
bemutatva győzelmet arattak, így bejutottak a döntőbe, ahol nem 
tudták megismételni addigi jó teljesítményüket, így meg kellett 
elégedni a második hellyel. Természetesen ez is nagyon szép siker 
volt a megfiatalított csapat részéről.

Eredmények:
A csoport: Szarvasi FC I.B.Hunyadi 2:1, B.HunyadiOMTK 
Rákóczi 3:1, Szarvasi FC I.OMTK Rákóczi 0:2
B csoport: CsabacsüdKondoros 1:1, Szarvasi FC II.Csabacsüd 5:2, 
Szarvasi FC II.Kondoros 3:3
Elődöntők: B.HunyadiKondoros 4:0, Szarvasi FC II.OMTK 
Rákóczi 2:2 (büntetőkkel 6:5)
Helyosztók:
5. helyért: CsabacsüdSzarvasi FC I. 5:2
3. helyért: OMTK RákócziKondoros 3:1
Döntő: Szarvasi FC II.B.Hunyadi 5:1
Végeredmény:
1. Szarvasi FC II., 2. B.Hunyadi, 3. Orosházi MTK Rákóczi, 4. 
Kondoros, 5. Csabacsüd, 6. Szarvasi FC I.
Az eredményhirdetéskor különdíjak kiosztására is sor került:
A torna gólkirálya: Kis Mátyás (Szarvasi FC II.) 5 góllal
Legjobb kapus: Dunai Tamás (B.Hunyadi)
Legjobb mezőnyjátékos: Kajtár István (Szarvasi FC II.)
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Előtérben az erőnlét
Bizonyára nagyon várják már a szentandrási kajakosok, hogy 

vízre szállhassanak, mert a hagyományokhoz híven ebben az 
időszakban kemény erőnléti edzéseken vesznek részt. Fabó István 
ügyvezető elnöknél érdeklődtünk, hogy mi a helyzet a klub háza 
táján.

- Két csoportban készülünk az idei versenyekre. A gyermek 
korosztállyal a Sinka Pétert helyettesítő Sinka József foglalkozik, 
heti három edzéssel. A nagyobbak Pálinkás András irányításával 
hetente ötször találkoznak. A felkészülés ezen időszakában a 
csónakházban található konditerem és a futás játssza a főszerepet. 
Szombatonként mindkét csoport a szarvasi uszodában vezeti le a 
hét fáradalmait.

- Mikor kezdődik a versenyszezon?
- Az első versenyek májusban lesznek. Addig tovább folytatjuk 

az alapozást, majd ahogy az idő engedi elkezdjük a vízi edzéseket.
- Több fórumon elhangzott, hogy a klub kiválósága Kovács 

László itthon készül az ezévi feladatokra. Hol tart a felkészülésben?
- Laci nagy erőbedobással készül. Az enyhe télnek 

köszönhetően, már egyszer-kétszer lemerészkedett a vízre is. 
Egyébként januárban, mint válogatott részt vett Győrben egy 
fizikai felmérő versenyen, ahol a 10. helyet szerezte meg. Március 
3-án melegvízi edzőtáborba megy Horvátországba. A kinti 
felkészülést a Kajak Szövetség is támogatta 50 ezer forinttal. 
Reméljük, hogy Kovács Laci és a többi szentandrási kajakos a 
versenyidőszakra olyan formába lendülnek, mellyel tovább 
öregbíthetik sportklubjuk hírnevét.

A beszélgetés végén Fabó István még elmondta, hogy január 
elején részt vettek a Heraklész-gálán, ahol azokat az utánpótlás 
korú versenyzőket díjazták, akik a 2006-os esztendőben kiemelkedő 
eredményt értek el.

- Bízunk benne, hogy jövőre is részt veszünk a gálán, de 
nemcsak nézőként - fejezte ki reményét az ügyvezető elnök.

Teremben készülnek
A szeszélyes téli időjárás ellenére a Hunyadi János Általános 

Iskola tornatermében készülnek a tavaszi szezonra a szentandrási 
kézilabdás hölgyek. Lestyan Goda Mihályné irányításával január 
közepe óta heti három alkalommal találkoznak.

A vezető edzőtől érdeklődtünk, hogy állnak a felkészülésben?
- A lányok nagyon lelkesen edzenek, és öröm hogy szép 

számmal jelennek meg a foglalkozásokon. Sajnos a szűkös anyagi 
helyzet miatt az idén nem vettünk részt a több fordulós Téli Kupa 
teremtornán. Mivel megfelelő nagyságú termünk nincs, ezért 
edzőmeccseket sem tudunk játszani. Reméljük, hogy márciusban 
részt vehetünk a hagyományos Nőnapi Kupán Kondoroson, ahol 
meccseken is gyakorolhatnánk.

- Milyen reményekkel vágnak a bajnoki folytatásba?
- A tavaszi szezon március végén kezdődik. Nagyon nehéz 

feladatot kell megoldanunk az elején, mert az első három meccset 
vidéken játsszuk. Reményt adhat a jó folytatáshoz az, hogy a 
játékos keretben nincs változás! - bizakodott Lestyan Goda 
Mihályné vezető edző.

Majd búcsúzóul még hozzátette, hogy tavasszal is szeretettel 
várnak minden kedves kézilabdát szerető sportbarátot a hazai 
mérkőzéseiken.

Köszönjük!
A békésszentanndrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület kick-box 
szakosztálya köszöni az önkormányzatnak, az Argomex Kft-nek, 
Dinya Vendel vállalkozónak, a Hunyadi János Általános Iskolának, 
és külön köszönet Domjánné Marikának a takarításért, a Körös 
Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, a szülőknek és 
mindazon magánszemélyeknek, akik bármilyen formában 
támogatták a szakosztály működését.

Bohákné Makai Erika, szakosztályvezető

A sportoldalakat írta és szerkesztette: Hévizi Róbert
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