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Aszódi Imre
Húsvét

Minden tavasznak ékessége húsvét
hozd el az ünnep szent áhítatát,
mikor felvillan Krisztus dicső szárnya,
s kihajt a remény, a büszke termő ág!

Veled mégis elérjük a boldogságot,
ami után ősidők óta áhítozunk,
szívünket kivesszük  bűn zord kezéből,
és leborulva Neked áldozunk!

Ünnepek között nagy hegy, szent húsvét,
Te hozod énekelve örök malasztod,
nem nézed senki arca színét,
az üdvösséget tiszta szívvel osztod,

hisz az ősköd hordanépei óta
vágyunk mindnyájan a szeretetre,
hogy viszályaink véget érjenek,
s ránk áradjon az Úr kegyelme,

most egyetlen fia kinyitotta előttünk
a minden titkok kemény zárait,
s a reményt lelkünkbe bebocsátja
igaz segítőnk, a drága hit! Golgota - Fazekasné Kondacs Éva üvegfestménye  Fotó: B.M.

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. május 3-án (csütörtökön) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb 

intézkedésekről
Napirendi pontok:

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

2. A Gondozási Központ beszámolója. Előadó: dr. Virág Sándorné intézményvezető
3. A község helyzete a szociális ellátások tükrében. Előadó: Balla Andrásné a jegyző helyettesítésével megbízott pénzügyi 

osztályvezető
4. Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány beszámolója. Előadó: Kozák János az alapítvány elnöke
5. Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos előterjesztése a 
Könyvtárban megtekinthető.
Békésszentandrás, 2007. április 4.

Hamza Zoltán polgármester
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korszakaiban ezek az eszmék világítottak, ezek jelentették a Szép tavaszi időben ünnepelhettük az idén március 15-ét, az 
reményt. Majd figyelmeztetett, hogy napjainkban sem szabad, 1848-as polgári forradalom 159. évfordulóját. Ez az év, bár nem 
hogy a félelem árnyékolja be életünket, hinnünk kell abban  mint kerek jubileum mégis kiemelkedő abból a szempontból, hogy 
ahogy 1848-ban is  most is képesek vagyunk saját sorsunk 2007-ben ünnepeljük gróf Batthyány Lajosnak, az első felelős 
alakítására. „ Legyen példa előttünk a 48-as hősök bátorsága, magyar kormány miniszterelnöke születésének 200. évfordulóját, 
kitartása, akik szembe mertek szállni a hatalom önkényével a aki a forradalmi időszak egyik kiemelkedő személyisége volt.
magyar szabadságért”  fejezte be beszédét Domokos László.Településünkön már március 14-én elkezdődtek a 

Az ünnepi beszéd után az Önkormányzat nevében Hamza megemlékezések. Délelőtt az általános iskolások tartották meg 
Zoltán polgármester és Hévizi Róbert alpolgármester, Domokos iskolai ünnepségüket a Körös Művelődési Házban, majd később az 
László országgyűlési képviselő, a helyi társadalmi szerveztetek és óvodások indultak ebéd előtti sétára a Kossuth Emlékparkba, ahol 
pártok, valamint békésszentandrási üzemek helyezték el az kitűzdelték a Kossuth dombormű közé az általuk készített nemzeti 
emlékezés és a tisztelet koszorúit a Kossuth domborműnél. A színű zászlókat és kokárdákat. Szép hagyomány ez 
koszorúzást követően a jelenlévők elénekeltek egy Kossuth-nótát, Békésszentandráson. 
majd az ünnepségen segédkező Vass Sándor Hagyományőrző Másnap március 15-én 9 órára hívták a meghívók és plakátok a 
Csapat zászlós kíséretében a Körös Művelődési Házba vonultak, község lakosságát a Kossuth Emlékparkba. A községi ünnepség a 
ahol a Hunyadi János Általános Iskola tanulói tartottak műsoros Himnusz eléneklésével kezdődött, majd ifj. Hrncsjár András 
megermlékezést.előadásában hallhattuk Ady Endre: Kossuth halálának 

Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget. Ez év március 15-évfordulóján című versét. Ezt követően a békésszentandrási ifjúság 
re az Önkormányzat csatlakozott azon felhíváshoz, mely arra kérte nevében Virág Sándor szólt a szép számú egybegyűltekhez. 
a települések lakosságát, hogy 1848. március 15-e tiszteletére Beszédének vezérfonalát Kölcsey Ferenc: Mohács című el nem 
minél többen lobogózzák fel épületeiket. Békésszentandráson több mondott beszéde képezte, mely szerint, ha elhisszük, hogy az 
tucat lakóházat díszített a magyar nemzeti zászló, mely által még emlékezet örömében nem vagyunk egyedül és rajtunk kívül még 
méltóságteljesebb volt az idei megemlékezés.sokakban élnek a harcoló büszke érzelmek, akkor elmondhatjuk, 

Hévizi Róberthogy létezik még a hazaszeretet. Majd a költői kérdésre, hogy 
hogyan kell adózni a szülőföldnek, hogy mivel tartozunk a 
hazának, a választ is megadta: „méltó emlékezésben, a közös múlt 
tiszteletében”. Üzenetként mondta a mai fiatalságnak, hogy akkor 
örökéletű egy kultúra, ha minden időben léteznek olyanok, akik 
ápolják és gazdagítják, ha minden időben vannak olyan 
gyermekek, akik meghallgatják az idősek elbeszéléseit és később 
ők is továbbadják gyermekeiknek, a jövő nemzedékének. Így 
létrejön az a kötelék, melynek teremtő ereje olyan eredményekben 
mutatkozik meg, mint 1848. március 15-e. Majd párhuzamot vont, 
hogy mit jelentett ezen nap 1848-ban és mit jelent az ünnep a ma 
gyermekeinek, a jelenkor fiataljainak: „ Az akkori fiatalok 
megmutatták egész Európának, hogy érdemesek és képesek 
elődeik tanítását tovább vinni, megvalósítani a félbemaradt 
álmokat, felemelve egy országot, egy hazát. Nekünk mai 
fiataloknak sem lehet más feladatunk, mint hogy figyeljünk 
elődeink szavaira, tanuljunk belőle, még akkor is, ha sokszor nehéz 
meghallani e szavakat a nagyvilág zajában” fogalmazott Virág 
Sándor. Majd befejezésül kérte az egybegyűlteket, hogy 
emlékezzünk alázattal, tiszta szívvel a mai napra. Díszőrség

Az idei megemlékezésen ünnepi beszédet Domokos László 
országgyűlési képviselőnk, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke 
mondott. Beszéde elején kiemelte, hogy 1848. március 15-én vér 
nélküli forradalom zajlott Magyarországon, azért mert mindenki 
tudta, hogy reformokra van szükség. Majd kitért az 1848-49-es 
eseményekre, kiemelte a vezéregyéniségeket, akik képesek voltak 
a cél érdekében összefogni, meghallgatni egymást, hiszen tudták, a 
nemzet jövőjéről van szó. Domokos László méltatta Békés megye 
és Szentandrás szerepét is: „Békés megye is kiállt a népképviseleti 
választások, az önálló magyar hadügy és pénzügyminisztérium 
felállítása, a megyei nemzetőrség megszervezése mellett és a 
szabadságharcban is kulcsfontosságú szerepet játszott. Békés volt 
az a biztos hátország, amely katonákat adott, élelemmel, 
utánpótlással látta el a magyar hadsereget. Önök is büszkék 
lehetnek elődeikre, hiszen a krónikák tanúsága szerint a 
szentandrásiak is részt vettek a 48-as forradalomban és 
szabadságharcban. Mintegy százan harcoltak a haza 
függetlenségéért, a szabadságért.” Rámutatott az akkori 
események jelentőségére, miszerint 1848 eszméi az elnyomás 
sötétségében is fényforrást jelentettek, Haynau és Rákosi sötét Bevonulás                                                                     Fotó: B&B
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Falunap Kishegyesen
„Ismerem dombját, hajlatát
Fölöttük életem lobban át,
Más szemében tarka szín,
Az én szememben balladás karmazsin.”
Fehér Ferenc: Nyári varázs /részlet/

Testvértelepülésünk alapításának 238. évfordulójára 
emlékeztünk március 23-án.  Ebből  az alkalomból  
önkormányzatunk küldöttsége részt vett az ünnepségsorozaton

A település vezetői a Helyi Közösség székházában fogadtak 
bennünket a hagyományos kishegyesi vendégszeretettel. A rangos 
eseményt megtisztelte a szabadkai főkonzul is. Erre az alkalomra a 
falu információs térképét készítették el kishegyesi barátaink, 
melyet a délután folyamán ünnepélyesen felavattak. Ezt követően a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház előcsarnokában megtekintettük 
Németh László kiállítását, majd a hagyományos kultúrműsor 
következett. Virág Gábor kishegyesi titkár megnyitója után  Hamza 
Zoltán polgármester úr mondta el üdvözlő beszédét. Az est 
folyamán pompás műsorszámokban gyönyörködhettünk. Óriási 
sikerrel adták elő a táncosok a kalotaszegi legényest, a széki lassút 
és a szatmári verbunkost. Az énekszó sem maradhatott el, gyönyörű 
népdalokat mutattak be a lányok. Megtudhattuk, hogy a húsvétot 
Pergolesi: Stabat Mater című művével köszöntik a templomban. 
Ebből hallhattunk egy duettet ízelítőül, zongorakísérettel Ez a 
színvonalas műsor méltó volt az évforduló többi rendezvényéhez.

A baráti beszélgetések még folytatódtak a Hegedűs 
Étteremben, hiszen vannak közös témáink. Érdeklődésemre 
elmondták, hogy közel 150 fiatallal foglalkoznak a koreográfusok 
és a tanárok tánccsoportokban. Van köztük már egyetemista is, aki 
csak a hétvégén tud próbálni, de a nagyobb műsorokra külön elkéri 
magát az iskolából, még Magyarországról is, ha kell.

Elmesélték, hogy végre elkészült a Kemece-kápolna, melyet 
Csete György építész tervezett, két jelentős történelmi évforduló Németh László: Sorskérdés
tiszteletére. 2006-ban emlékeztünk meg a nándorfehérvári diadal 
550. és az 56-os magyar forradalom 50. évfordulójáról. Az új 
kishegyesi prospektusokon már szerepel a kápolna képe is.

Köszönjük a vendégszeretetüket, további sikereket kívánunk 
munkájukhoz.

Bődi Mária

Baráti körben Információs tábla                                                       Fotók: B.M.
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A bölcsődében április 11-12-13-án megtörtént a beiratkozás, elvárásokkal segítsék gyermekük önállósulását. A szülőknek 
azok a szülők jelezték szándékukat, akik szeptembertől szeretnék meg kell tanulni kissé a háttérben maradva bízni csemetéjükben, 
kicsinyeiket bölcsődébe hozni. hogy bátor felfedezővé válhassanak.

Az új kisgyermekek fogadására mindig nagyon fel kell Ugyanakkor problémát jelenthet a hirtelen, előkészítés 
készülni. Szinte ugyanaz a várakozás él bennünk, mint bennük. nélküli elszakadás is, ami betegséghez is vezethet.
Vajon szeret-e majd bölcsődébe járni, elfogad-e bennünket és Nem szabad elfelejtenünk azt a tényt sem, hogy a bölcsőde 
mennyi idő kell hozzá? Sorolhatnám a kérdéseket, amelyre csak átvesz bizonyos funkciókat, amelyeket korábban a család látott 
hosszú, türelmes, szeretetteljes munkával tudunk majd el. Ehhez viszont elengedhetetlen a derűs, nyugodt légkör 
megfelelni. Ha a felnőtt számára meghatározó az első benyomás kialakítása, ami csak úgy valósulhat meg, ha derűs, nyugodt 
valakiről vagy valamiről, akkor miért ne lenne a gyermeknek is gyermekek élik benne vidám életüket.
az? Mi szakemberek egyben szülők is vagyunk és jól tudjuk, 

Ezért tartjuk fontosnak, hogy már a beiratkozást is hogy ,,elég jó” szülőnek lenni nem könnyű feladat. Számunkra 
körültekintően kell megszervezni. Próbálunk nyugodt fontosak a kisgyermekek és meg kell találnunk a módját, hogy 
körülményeket biztosítani, hogy a szülő gyermekével megkönnyítsük a közösségbe kerülést, hiszen ez a hivatásunkhoz 
elbeszélgethessen velünk. Elmondhassa gyermeke szokásait, tartozik.
mesélhessen arról, hogy milyen kellemes és kellemetlen Szeretettel várunk a bölcsibe minden érdeklődő szülőt és 
élményeket éltek át, amióta gyermekük megszületett. kisgyermeket.

Megismerkedhetnek a csoportszobákkal, a bölcsőde Sinka Péterné
házirendjével, sajátosságaival. Amelyik kisgyermeknek kedve bölcsőde vezető
van játszhat is egy kicsit köztünk. Ez idő alatt a szülővel külön is 
van alkalmunk beszélgetni. Elmondhatjuk a fokozatos 
beszoktatás lényegét és kérjük legyenek partnereink ennek 
kivitelezésében.

Lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy nyáron egy-egy 
picit jöjjenek be játszani, ismerkedjenek együtt az új 
környezettel.

Minden esetben megengedjük, hogy ,,kedvencét” (legyen az 
akár csak egy pelenkadarab, kispárna, cumi, játék) magával 
hozhassa. Így az otthon biztonságából is jelen van egy rész és 
nyugodtan félrehúzódhat vele, ha arra van szüksége.

Biztatjuk a szülőket, hogy ne éppen a bölcsődébe kerülés 
előtt akarják megváltoztatni gyermekeik szokásait. Nyugodtan A farsang befejeztével az egyesület kulturális élete csendben 
cumizhat gyermeke, hisz magától is el fogja hagyni azt, ha majd a zajlott. Lelkiekben készültünk húsvéti ünnepekre ki-ki a maga 
játék közben nem érzi szükségét. módján. Meghívást kaptunk március 5-re Sülyi Károly 

Bölcsőde kezdése a családon kívüli, tágabb világgal való nótaénekestől, akinek csodálatos hangját ismerjük a karácsonyi 
ismerkedés kezdete. A gyermek jelzéseit eddig az anya ismerte. A ünnepségünkről. Mint szervező is mutatta tehetségét, hisz a 
jelzések megfejtésére mindenkinek idő kell. A gyermeknek arra szolnoki Művelődési Központban telt ház volt és színvonalas 
van szüksége, hogy befogadják őt és hogy saját ütemében ő is műsort adtak elő a fellépő énekesek. Gyönyörködtünk a felújított 
elfogadhasson bennünket. Az anyának is időt kell adni, hogy épületben. Közös szervezés volt az öcsödi nyugdíjasokkal.
bizalma kialakulhasson, hiszen a bizalommal járó Március 18-án a Kecskeméti Katona József Színházban a 
biztonságérzetet önkéntelenül közvetíti gyermekének. Bob herceg című operett előadásán vetünk részt, majd március 

Fel kell készülni az elválásra és természetesnek mondható, 24-én Szarvason a Művelődési Központban egy nóta délutánon, 
hogy a jó családi környezetből kikerülő kisgyermek ilyenkor melyet a Szarvasi Mozgáskorlátozottak Egyesülete szervezett. 

Fellépő művészek: Dallos Gizike, Farkas Rozika, Karcagi Nagy elhagyatottnak, kiszolgáltatottnak érzi magát és emiatt 
Zoltán és Kolostyák Gyula nóta énekesek voltak. Kísért Szalai szorongását hangos sírással, tiltakozással adja tudtára 
Antal és cigányzenekara. Köszönjük a szervezőknek fáradságot környezetének.

A beszoktatásnál adódhatnak különféle okok, amelyek munkájukat a telt házért és a művészeknek a színvonalas 
nehezítik a beilleszkedést. Előfordul, hogy az anya saját előadásért.

Nem kis izgalommal készülünk az április 28-i jótékonysági bizonytalanságát, az újtól, ismeretlentől való szorongását 
közös vacsoránkra a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóival. nehezen kontrollálja és ez a szorongás tevődik át a gyermekre. Ha 
Klubban a termet részben kinőttük, így a rendezvényeink egy az anyában nem megoldott az elválás, elszakadás problematikája, 
részét a Művelődési Házban tartjuk meg. Az asztalok és a székek a gyermeket túlféltéssel köti magához. Ilyenkor megoldást 
rendbetétele után kulturált helyen a ruhatár, tálaló mosogató jelenthet, ha az apa is bekapcsolódik az elválás segítésébe. 
megépítésében segít szervezetünk is, hisz nekünk is érdekünk, Lehetőséget kell biztosítani a gyermeknek, hogy kipróbálhassa 
hogy ez a terv is megvalósuljon.magát más kapcsolatok rendszerében is. Elképzelhető, hogy az 

Kérjük tagjainkat, családtagokat, hozzátartozókat, hogy a apa és anya eltérő módon kezelik az elválást. Ez természetes, 
lehetőségekhez mérten támogassák, hogy a terv valóra váljon. hiszen a szülők érzelmi hozzáállása is eltérő. Az apák általában, 
Bővebb ismertető a programunkban van.látszólag objektívebb hozzáállása nehézséget jelenthet az 

Tóth Mihálynéanyáknak, ugyanakkor segíti is őket abban, hogy 
Egy.elnökbizonytalanságukat le tudják küzdeni és határozottabb 

Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási 
Egyesületének hírei
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környező iskolásoknak informatika versenyt. Mi, immár három Eredmények informatikából 
éve veszünk részt rajta, egyre bővülő létszámmal. Az idén 11 
gyerek jutott be tőlünk a kétfordulós előválogató feladatsor 

A Megyei Informatika Verseny iskolai fordulóján közel beküldése után, az iskolában március 31-én tartott döntőbe. Mindig 
20 tanul vett részt különböző kategóriákban indulva. szívesen versenyzünk itt, mert nagyon szíves a vendéglátás, 

Egyik kategória az információ kereső verseny, ahol az nagyon gyerekbarátok a feladatok és nagyon sok szép ajándékot 
Interneten kellett megkeresni a három fordulóban kiküldött adnak minden gyereknek. Szinte minden kategóriában elértünk 
munkalap kérdéseire a válaszokat, majd e-mailben visszaküldeni valamilyen szép helyezést: táblázatkezelés 8.o.:  Szabó Bence I.,   
megadott időn belül. Iskolánkból szép eredményeket és sok-sok Szécsi Bence  II.
ismeretet szerzett itt Yetik Damla 5.o., Fekete-Rekényi Balázs 5.o., szövegszerkesztés 8.o.: Dobos Emőke  IV.
Kovács Judit 6.o., Csik Tamás 6.o., Turcsányi Áron 6.o, Farkas szövegszerkesztés 7.o.: Lengyel Judit I., Bagi Anett  II.,
Regina 7.o., Bezzeg Ramóna 8.o., Szécsi Bence 8.o., Kis Máté szövegszerkesztés és rajz 7.o.: Köteles Enikő I., Farkas Regina II.
8.osztályos tanuló. rajz 6.o.: Dobos Borbála  VI.,

Másik kategória a prezentáció készítés,  ahol a Köteles Enikő- rajz 5.o.: Yetik Damla I., Balla Lili  III.
Bagi Anett  7.osztályos páros Békésszentandrásból  mutatta be, mi 
tetszik nekik és mi nem , a Tasi Anett- Lengyel Judit  szintén 

Fizika verseny7.osztályosok pedig iskolánkról meséltek képekben.
Harmadik kategória a számítógép használat, amelyben az 

e lmé le t i  i smere t ek  me l l e t t  s zövegsze rkesz t é sbő l ,  Az Országos Öveges József Fizikaverseny iskolai 
táblázatkezelésből, bemutató készítésből egyaránt számot kell adni fordulóján közel 80 %-os eredményt értek el iskolánkból Szécsi 
két nyolcadikos tanulónk indult Szabó Bence és Kesztyűs Imre, Bence, Tóth László és Szabó Bence 8.osztályos tanulók. A verseny 
közülük Szabó Bence a Békéscsabán megtartott körzeti fordulón feladatait központilag küldték, feladatmegoldásból , 
igen eredményes szerepléssel bejutott az április 14-én tartandó jelenségmagyarázatból és tesztkérdésekből tevődött össze. A  
megyei fordulóra is. megyei fordulóba a megyéből összesen 18 jól szereplő tanulót 

Negyedik kategória a rajzkészítés, ahol az igen érdekes hívtak be eredményeik alapján, itt újabb feladatsort töltöttek ki. A 
rajzaival Yetik Damlát és Farkas Reginát hívták meg a megyei legeredményesebb tanuló jut csak tovább az országos döntőbe. 
kiállításra. Most az eredményeket várjuk.

Mezőtúron a Teleki Blanka Gimnázium évek óta szervez a Molnár Józsefné

Értesítjük a női lakosságot, hogy 2007. április 26-án ismét A citológiai (Papanicolaou)-vizsgálat során sejtmintát vesznek a 
méhnyakrákszűrést tartunk a Védőnői Tanácsadóban. A vizsgálat méhnyak felszínéről. Ez a hüvely eszközös feltárása mellett egy pálcika 
előjegyzés alapján történik. Jelentkezni a tanácsadóban személyesen, vagy kefe segítségével történik. A mintát tárgylemezre kenik és festés 
ill. a 217-588 telefonon lehet a reggeli órákban. után mikroszkóppal vizsgálják, amely fertőzések, gyulladás és daganat 
A méhnyakrákról kimutatására alkalmas.
A méhnyakrák akkor alakul ki, amikor a méhnyak sejtjei szabályozatlan Az esetek 5-10%-ában fordul elő kóros eredmény, amely azonban a 
osztódásba kezdenek. A sejtek betörhetnek a környező szövetekbe, és a legtöbb esetben nem daganatot, hanem gyulladást, vagy spontán 
daganat ráterjedhet a végbélre és a húgyhólyagra. A méhnyakrák főleg a gyógyuló elváltozást jelez.
környező nyirokcsomókban, a gerincben és a tüdőben ad áttéteket. A A felismerés és a kezelés
méhnyakrák általában igen lassan fejlődik. A méhnyakrák leggyakrabban a 40 év feletti nőknél alakul ki, 
Mik a méhnyakrák tünetei? Magyarországon évente több mint 1000 új beteget fedeznek fel és 
Sajnos a legtöbb ráktípushoz hasonlóan a betegség korai formájában a kezelnek. A méhnyakrák korai felismerésére jó módszerek állnak 
méhnyakrák sem okoz tüneteket. Ezért nagyon fontos a rendelkezésre, a kezelés lehetőségei a sebészi, a sugaras és a 
szűrővizsgálatokon való rendszeres megjelenés! gyógyszeres terápia oldaláról maradéktalanul biztosítottak. Hazánkban 
A tünetek rendszerint akkor jelennek meg, ha a rák beszűri a méhnyak a méhnyakrák szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada, 
izomállományát, és/vagy ráterjed a környező szövetekre is. A kb. 70 % nem él ezzel a lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai 
leggyakoribb tünet abnormális vérzés a menstruációs időszakok között, stádiumban a betegséget.
vagy közösülés után. Egy másik gyakori tünet a szokatlan hüvelyfolyás. A méhnyakrák szűrése szempontjából a legfontosabb a rendszeres, 
Miből áll a citológiai vizsgálat? évente végzett nőgyógyászati, illetve citológiai vizsgálat! A korai 
A méhnyakrák, illetve a megelőző állapotok korai felismerésének stádiumban felfedezett méhnyakrák túlélési aránya a kezelés után 
legfontosabb eszköze a citológiai vizsgálat Európában ezzel együtt 100%!
alkalmazzák a méhnyak közvetlen, nagyítóval történő vizsgálatát, az ún. (Akit a téma részletesebben érdekel, nézzen utána a .hu 
kolposzkópos vizsgálatot. veboldalon!)                                                                       Gazsó Noémi

www.daganatok
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Kiegészítő 

szolgáltatás

A segítség mindig akkor ér 
valamit, ha időben érkezik

Új szolgáltatás indult a Gondozási Központban.
Mint végzett gyógytestnevelő napi munkám során azt 
tapasztaltam, hogy az iskolában és az óvodákban végzett 
prevenciós és korrekciós testnevelési, gyógytestnevelési 
munka hatékonyságát azzal tudom segíteni, ha megelőző 
oszteopát masszázs kezeléssel egészítem ki kollégáim 
munkáját.
Egyre több szűrési eredmény mutatja, hogy gyermekeink, 
különböző reverzibilis tartási hibával, blokkolt mozgás-
státusszal rendelkeznek, amelyet időben korrigálni kell, 
ugyanis tartós és kezeletlen hiba esetén deformitás jön létre, 
amely később felnőttkori problémák forrása.
Mi is az az oszteopátia?
Orvosi biomechanikai alapokon nyugvó aktív- passziv 
mozgás  légzés és masszázs-terápia, amely a szervezetben 
kialakult blokkokat oldja, és elősegíti a szervezet, illetve a 
mozgás- szervrendszer regenerációját.
Mi szülők sokszor hibás szokásrendszerrel lépünk az életbe:-
NEM VESSZÜK KOMOLYAN GYERMEKÜNK 
JELZÉSÉT !!!
- fáj a hátam

- fáj a derekam
- lógó vállal csoszog
- fáj a fejem

Ismert az az összefüggés rendszer, amely során a hibás csípő, 
gerinc, végtagműködés nemcsak ízületi és szalag probléma 
okozója, de akár belszervi probléma forrása is lehet, amely 
viszont is működik.
A gyermek un. habituális  tartása a lelki állapot és lelki-típus 
kivetülése, de nem hagyhatjuk figyelnem kívül a 
fájdalomból, blokkokból adódó testtartási hibák vizsgálatát 
sem.
Mivel a gyógyuláshoz vezető út a kezelendő személy 
szervezetében található, a kezelés célja, hogy megszüntesse 
azokat az akadályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
gyógyulás spontán bekövetkezzen.

Elengedhetetlen az orvosi felügyelet, ugyanis nincs tökéletes 
és minden szempontból teljes gyógyulást hozó módszer, de 
az időben elvégzett kiegészítő terápiák nagyban 
hozzájárulnak a közös sikerhez.
A módszer hatékonyságát kipróbálhatják a szülők a helyi 
Gondozási Központban előzetes időpont egyeztetetéssel.

Turcsányi Lajos
Gyógytestnevelő

Oszteopát masszázs-terapeuta
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,,Mert a mértékletesség és a lélek békessége az étek legjobb fűszere”

Aranykincstár
Édesítsük meg napjainkat egy kis túróskával!

A bálozók
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ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI

Az új autó Használatba adás
A 89/2007. számú határozat a Körös-szögi Kistérség Többcélú A Képviselő-testület döntése alapján Peugeot Boxer platós, 

társulása részére átadásra kerülő családsegítő- és gyermekjóléti hét személy szállítására alkalmas kisteherautót vásárol az 
szolgálat, valamint a védőnői szolgálat feladatainak ellátására önkormányzat. Erre azért volt szükség, mert a jelenlegi autó 
telephelyként a Fő u. 20. szám alatti volt orvosi lakás épületét jelöli nincs teljesen kihasználva. A 4,8 millió Ft-ba kerülő új autó 
meg. Az épület átalakítása a jogszabályoknak megfelelően, a összegébe beszámítják a régit 1, 82 millió Ft-ért. Így a 
szakhatóságokkal egyeztetve elkezdődött. Reményeink szerint fennmaradó összeg havi törlesztő részlete 64 e Ft, aminek 
május első heteire befejeződnek a munkálatok és megtörténik az fedezetét az üzemanyag költség különbözete adja.  Az 5 éves 
átköltözés, ahol kulturált körülmények fogadják majd a lakosságot. autó havi 2800-3000 km-t tett meg 2006. október 1-jéig, most az 
Az Orvosi Rendelőben tevékenységet végző vállalkozó orvosok a eltelt félévben mindössze havi 500-600 km-t futott, így a 
megállapodás alapján ingyenes használatba kapják az ingatlant és fennmaradó kilométer üzemanyag összege elegendő a 
az Orvosi Rendelő épületének használatával kapcsolatosan 

törlesztésre. Az új autó már részt tud venni a most folyó 
felmerülő teljes költség őket terheli. Az épület használatba 

beruházásokban, ami az intézményeinkben történik és 
adásának feltételei a szolgálatok új telephelyre történő 

mindamellett a visszavett feladatként ránk háruló üdülősorokon átköltözésével a tulajdonos önkormányzat részéről biztosítottak 
történő szemétszáll í tásban is .  Ezzel  a döntéssel  lesznek, így már csak a szerződés aláírása további feladatunk.
munkavégzésünk sokkal rugalmasabbá válik, erre sokkal 
nagyobb az igény, mint az utóbbi időben felmerülő minimális 
személyszállításra.

Információs táblák
1 Ft-os telkek! Döntés született az útbaigazító, tájékoztató és fogadó táblák 

anyagára és megjelenésére vonatkozóan.
A Képviselő-testület egyik gazdasági programja a A táblák kizárólag kezelt rönkfából (akác) készülnének saját 

letelepedést és a helyben maradást segítő kedvezményes kivitelezésben. A tájékoztató táblák fóliatérképe a tervek szerint 
lakásépítés, építési telek juttatása a fiatalok részére. hirdetési felület is egyben, melyeken helyi vállalkozók, 
Rendelkezünk sorházas beépítésre alkalmas lakóterülettel, ahol szállásadók hirdethetik magukat, ami még több információval 

szolgál az idelátogatóknak.kedvezményes építési programmal, vállalkozók és 
pénzintézetek bevonásával lehetőséget teremthetünk az ilyen Itt hívnánk fel a figyelmet azoknak a vállalkozóknak és 

szállásadóknak, akik szeretnék megjelentetni hirdetésüket, hogy típusú építkezést kedvelők számára is, de a hagyományos családi 
erre vonatkozó szándékukat jelezzék 2007. május 1-jéig a házas beépítésre lehetőséget adó önkormányzati telkek 
Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán.hasznosítását is segítjük. A rendelet kidolgozásához szükséges 

Településünkön kihelyezésre kerülő 5 útbaigazító és 6 egy előzetes felmérés, ezáltal tudunk csak részletes programot 
tájékoztató tábla elhelyezését az alábbi térkép mutatja:összeállítani a jelentkezők igényének figyelembevételével. 

Kérjük, azoknak a 
j e l e n t k e z é s é t ,  a k i k  
érdeklődését felkeltettük a 
Polgármester i  Hivata l  
m ű s z a k i  o s z t á l y á n  
s z e m é l y e s e n  
tájékozódjanak!

Névadás

A Képviselő-testület az 
591/1 hrsz. alatti halastó 
művelési  ágú  területnek  a  
„Pázsit tó”  elnevezést adja. 
Ez  a  halastó  egy  1930-as  
információs  térképen már 
ezen  a  néven  szerepelt,  
így  csak  visszaadtuk  a 
jogos nevét. Ez azért vált 
fontossá, hogy a jövőben 
b e n y ú j t á s r a  k e r ü l ő  
turisztikai pályázatnál név 
s z e r i n t  s z ü k s é g e s  
megemlíteni.
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Gyógycentrum Az Önkormányzati Adóhatóság 
A Gondozási Központ feladatköre kibővül a gyógymasszőri tájékoztatója:
tevékenységgel. Jövőbeli cél, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
István király út 50. szám alatti (Nyugdíjas Klub) ingatlant ennek 

Az Önkormányzat adócsoportja felülvizsgálta az adóbevallás beadási 
megfelelően átalakítani, a feladathoz szükséges tárgyi eszközökkel 

kötelezettségek teljesítését. A felülvizsgálat eredménye a következő:
felszerelni, így egy gyógycentrumot létrehozni. Erre napjainkban egyre 
nagyobb a szükség és igény, ezáltal reméljük, hogy a lakosság 

Adónem: Feltárt adókötelezettség db
egészségügyi állapotán javíthatunk.

Magánszemélyek
      kommunális adója 207 adóztatható, 115 mentes

Társadalmi szervezetek támogatása Kivett beépítetlen terület
      a falun belül telekadó

A 2007. évi költségvetésből biztosított előirányzat terhére a helyi 
      fizetési kötelezettség 65 adóztatható, 16 mentes

önszerveződő közösségek összesen 399 ezer Ft támogatásban részesültek, 
Üdülősorokon lévő ingatlanok

részletezve:
      telekadó fizetési kötelezettség 105 adóztatható

Békésszentandrsái Vértessy Tánc-Sport Egyesület  40 e Ft
Területi Lövész-Klub 36 e Ft

A felülvizsgálatot követően a bevallásadási kötelezettségüket elmulasztó 
Csavargó Motoros Klub 152 e Ft

adóalanyok esetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete 34 e Ft

31.§-a szerint az adó adóhatósági megállapítása felől intézkedünk.
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 78 e Ft

A feltárt adózási kötelezettséggel kapcsolatos meghallgatásokat az 
Békésszentandrás Baráti Szövetsége 50 e Ft

adóhatóság jelen időszakban végzi. Ezúton is kérjük a település lakosait, 
hogy adóbevallásra történő felhívás esetén szíveskedjen az önkormányzati 

A kommunális szilárd hulladék gyűjtése adóhatóságot az értesítőben szereplő időpontban felkeresni.
Jelen adóvizsgálatokkal az a célunk, hogy valamennyi adófizetésre 

A Képviselő-testület új rendeletet alkotott „a kommunális szilárd 
kötelezett állampolgár az egyenlő közteherviselés elve alapján helyi 

hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás 
adójával hozzájáruljon az önkormányzat bevételeihez.

kötelező igénybevételéről” névvel. A rendelet kiterjed a települési szilárd 
A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó  az üdülővendégek után 

hulladékokra. Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott 
vendégéjszakánként fizetendő 200 Ft/nap/fő - beszedésének 

közszolgáltatást igénybe venni. A szilárd hulladék gyűjtése és ideiglenes 
ellenőrzését megbízással alkalmazott adóellenőrök segítségével kívánjuk 

tárolása zsákban történhet. A tulajdonos köteles a kihelyezett zsákot 
végrehajtani az üdülési szezonban. Az adóellenőrök által feltárt 

bekötni. Díjmentességben részesül:
idegenforgalmi adó bevételt az üdülőterületek fejlesztésére kívánjuk az 

- az a magánszemély, ill. gazdálkodó szervezet, aki a szokásosan 
elnyerhető pályázatok önerejeként felhasználni.

termelődő mennyiség felett 50 kg-ot meg nem haladó laza szerkezetű 
hulladékot saját fuvareszközzel a telepre szállít és a telepőr felügyelete 

Hamza Zoltán
mellett lerak,

polgármester
- az, aki tiszta szerkezetű törmeléket helyez el a telepen,
- ha az ingatlant nem használják,
- ha az ingatlant időszakosan használják 50%-ban,
- az a magánszemély, aki 70. életévét betöltötte és egyedül él, kedvezmény 
100%,

Szemétgyűjtési akció!- az a magánszemély, aki a gyermekét, gyermekeit egyedül neveli és az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíj 100%-át, a 
kedvezmény 50%. A Föld Napja alkalmából a Magyar Közút Kht. 2007. április 21-
A mentességekre a kérelmeket minden év április 30. napjáig kell én (szombaton) 08-14 óra között szemétgyűjtési akciót szervez. 
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán. A mentességeken Ezen a napon az MK Kht. 19 megyei területi igazgatósága és 79 
kívül a Szociális-, Népjóléti és Turisztikai Bizottsága átruházott üzemmérnöksége kiemelten és elsősorban az utak, parkolók, út 
hatáskörben méltányosságból a kérelem alapján 50%-os kedvezményt menti területek megtisztításával foglalkozik. Sajnos mindenki 
állapíthat meg.

által tapasztalt tény, hogy a közutak melletti területek különösen 
Magánszemélyek hulladékszállítási díja:

célpontjai az illegális hulladék elhelyezésének, a forgalomban 
1. Havonta történő befizetés esetén 435 Ft+ Áfa

részt vevők szemetelésének.2. Évi két részletben történő befizetés esetén 4.784 Ft+ Áfa
Ehhez a nemes cselekedethez szeretném ha a településünk 3. Egyösszegben történő befizetés esetén 4.348 Ft+Áfa
lakossága is csatlakozna, mivel mindannyiunk felelőssége, Üdülő ingatlanok esetében
hogy milyen környezetben élünk ma, és milyen környezetet 1. Havonta történő befizetés esetén 435 Ft+Áfa
örökölnek tőlünk utódaink! Nem mellékes pedig a 2. Egyösszegben (tárgyév április 15-ig) történő befizetés 2.175 
településünkön átutazók is a köztisztaság és rendezettség Ft+Áfa. A díjfizetési kötelezettség a tárgyév április 15. és 
alapján alkotnak véleményt községünkről.október 15. közötti időszakra vonatkozik.

Gazdálkodó szervezetek hulladékszállítási díja A Magyar Közútkezelő Kht. az akcióban résztvevőknek térítés 
200 Ft+Áfa/110 literes hulladékgyűjtő zsák nélkül biztosítja a védőkesztyűi, láthatósági mellényt illetve a 
Kommunális hulladék szeméttelepi lerakása, kezelése szükséges szemétgyűjtő zsákokat. Az összegyűjtött hulladékot 
1. helyi természetes személyek 50 kg-ig: díjmentes pedig maradéktalanul elszállítja.
50 kg felett 3.000 Ft/tonna+Áfa 21-én reggel 8 órakor a Fehér-rámpánál várjuk azokat a jó 
2. nem természetes személyek 7.000 Ft/tonna+Áfa szándékú embereket, civil szervezeteket, baráti társaságokat, 
A rendelet teljes szövege a Könyvtárban elolvasható. akik számára fontosak tisztább útjaink, tisztább 

lakókörnyezetünk.
Kérném, hogy a részvételi szándékot személyesen vagy a 06-F E L H Í V Á S!
70-510-1153-as telefonszámon jelezzék, mivel a 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy Közútkezelőnek a várható részvételi létszámot le kell adjam.
 2007. április 26-án (csütörtök) és 27-én (Péntek),

Fogjunk össze, legyünk minél többen, mert az akció nemes célt 
pótnap 28-án (szombat)

szolgál!tavaszi lomtalanítási akciót szervez a településen.
Kérjük, a lakosságot, hogy a szokásos elszállítási napokon reggel 7 óráig 

Major Attilarakják ki a lakóingatlanuk előtti közterületre a lomtalanítással 
Önkormányzati Képviselőösszegyűjtött hulladékot.

Polgármesteri Hivatal
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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete által hozott határozatok és rendeletek 

- 64/2007.(III.01.) sz. Képv.test.határozat (A lejárt határidejű polgárait arra, hogy nemzeti ünnepeink méltó 
határozatokról, valamint a két ülés között tett megünneplése érdekében, minden naptári év 
fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló március 15-én és október 23-án lobogózzák fel 
elfogadása.) a házaikat.)

- 65/2007.(III.01.) sz. Képv.test.határozat (A Szociális, -  78/2007.(I I I .01.) sz. Képv.test.határozat (Az 
Népjóléti és Turisztikai Bizottság beszámolóját Önkormányzat támogatja Békésszentandrás 
az átruházott hatáskörben végzett munkáról Nagyközség külterületén lévő kolera kereszt 
elfogadja.) környékének helyreállítását, gaztalanítását, 

- 66/2007.(III.01.) sz. Képv.test.határozat (A költségvetési illetve a kőkereszt restaurálását.)
rendelet-tervezet 11. § /3/ bekezdésében - 79/2007.(I I I .01.) sz. Képv.test.határozat (Az 
megjelölt határidőket április 15-re, illetve április Önkormányzat támogató megállapodást köt a 
20-ára módosítja.) Szeret-Klézse Alapítvánnyal a határon túl élő 

- 67/2007.(III.01.) sz. Képv.test.határozat (A községben Moldvai Csángó Magyar fiatalok nyári 
működő civil szervezetek tevékenységéről táboroztatásának megsegítésére.)
szóló tájékoztató elfogadása.) - 80/2007.(I I I .01.) sz. Képv.test.határozat (Az 

- 68/2007.(III.01.) sz. Képv.test.határozat (Önkormányzat Önkormányzat támogatja a Szent András-liget 
Gyermekjóléti, Családsegítő és Védőnői területén az I. RETRO kispályás futball-torna 
Szolgálata Intézményi fenntartói jogának megrendezését a tervezett időpontok alapján.)
átadása a Körös-szögi Kistérség Többcélú - 83/2007.(III.01.) sz. Képv.test.határozat (Első lakáshoz 
Társulásának.) jutók támogatására beérkezett kérelem 

- 69/2007.(I I I .01.) sz. Képv.test.határozat (Az elbírálása.)
Önkormányzat a Békés Megyei Települési -  85/2007.(I I I .12.) sz. Képv.test.határozat (Az 
Önkormányzatok Marketing Egyesületéhez Önkormányzat támogatja Hunya község 
csatlakozik.) átsorolását a szarvasi statisztikai kistérségbe 

- 70/2007.(I I I .01.) sz. Képv.test.határozat (Az és támogatja Hunya község Képviselő-
Önkormányzat pályázatot nyújt be a testületének csatlakozását a Körös-szögi 
Wienerberger Téglaipari Zrt. által kiírt Jövővár Kistérség Többcélú Társulásához.)
Pályázatra, a Kollégium tetőszerkezete - 86/2007.(I I I .12.) sz. Képv.test.határozat (Az 
felújításának támogatására.) Önkormányzat Gyermekjóléti, Családsegítő és 

- 71/2007.(I I I .01.) sz. Képv.test.határozat (Az Védőnői Szolgálata elhelyezésének, valamint 
Önkormányzat a Gyulai Gyermekosztályért Orvosi Rendelő működtetésének rendezése.)
Alapítvány számlájára utalva, a Magyar - 87/2007.(III.12.) sz. Képv.test.határozat (Az önkormányzat 
G y e r m e k o r v o s o k  T á r s a s á g a  D é l - tulajdonában lévő Békésszentandrás, Fő u. 22. 
Magyarországi Területi Szervezetének 40. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó 
Tudományos Ülése megrendezéséhez 5.000,- javaslat kidolgozására létrehozott ad-hoc 
Ft  azaz ötezer forint  összegben támogatást bizottságra vonatkozó 74/2007.(III.01.) számú 
nyújt.) határozatának módosítása.)

- 72/2007.(I I I .01.) sz. Képv.test.határozat (Az -  8 8 / 2 0 0 7 . ( I I I . 1 2 . )  s z .  K é p v. t e s t . h a t á r o z a t  
Önkormányzat támogatja a települési ( B é k é s s z e n t a n d r á s  N a g y k ö z s é g  
i n f o r m á c i ó s  é s  ú t b a i g a z í t ó  t á b l á k  Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kihelyezését.) jegyzői munkakör betöltésére vonatkozó 

- 73/2007.(I I I .01.) sz. Képv.test.határozat (Az pályázati kiírásra jelentkezőket rendkívüli 
Önkormányzat kilép a Délkelet-Alföld Képviselő-testületi ülésen, 2007. március 20-
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer án 15 órai kezdettel meghallgatja.)
létrehozására alakul t  önkormányzat i  
társulásból.) Az előző ülésen elfogadott Rendeletek:

-  74/2007.(I I I .01.) sz. Képv.test.határozat (Az - 1/2007.(III.01.) sz. Önk. rendelet Az Önkormányzat 2007. 
Ö n k o r m á n y z a t  t u l a j d o n á b a n  l é v ő  évi költségvetéséről
Békésszentandrás, Fő u. 22. szám alatti - 2/2007.(III.01.) sz. Önk. rendelet Az Önkormányzat 
ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslat 8/2006.(III.27.) számú rendeletével módosított 
kidolgozására ad-hoc bizottságot hoz létre.) 1/2006.(I.31.) számú, az Önkormányzat 2006. 

-  7 5 / 2 0 0 7 . ( I I I . 0 1 . )  s z .  K é p v. t e s t . h a t á r o z a t  évi költségvetéséről szóló rendeletének 
(Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért módosításáról
Alapítvány Alapító Okirat módosítása.) - 3/2007.(III.12.) sz. Önk. rendelet A 14/2006.(VI.27.) számú 

- 76/2007.(III.01.) sz. Képv.test.határozat (Helyi rendelettel módosított a szociális igazgatásról 
ö n k o r m á n y z a t o k  k ö z m ű v e l ő d é s i  é s  a  s z o c i á l i s  e l l á t á s o k r ó l  s z ó l ó  
érdekeltségnövelő támogatására pályázat 10/2006.(V.03.) számú rendelet módosításáról
benyújtása.)

- 77/2007.(I I I .01.) sz. Képv.test.határozat (Az Az elfogadott rendeletek a Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzat felkéri Békésszentandrás hirdetőtábláján kifüggesztésre kerülnek.
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FELHÍVÁS!
VESZETTSÉG ELLENI 

VÉDEKEZÉS

1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos 
kimenetelű betegség.

2. A betegség legfőbb terjesztője a RÓKA.

3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét  a rókák 
veszettség elleni vakcinázását  Európában évek óta sikerrel 
alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdődött a 
rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, 
az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került 
kihelyezésre a csalétek-vakcina.

4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de 
a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely 
szürkésbarna színű. A róka, m98közben megeszi a csalétket, 
szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.

5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.

6. A csalétekbe helyzeet6t vakcina emberre, állatra ártalmatlan, 
VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek 
ellenére nem szabad hozzányúlni! Semmi esetre sem szabad 
felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, 
szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis 
megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:

a) ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú 
fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal 
történő lemosás. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban. 
A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett 
barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű 
érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség;

b) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, 
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni!

7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 21 napig 
az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak 
pórázon szabad közterületre vinni.

8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot 
talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a 
legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy 
vadásztársaságot.

9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa.

10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok 
és orvosok szolgálnak.

A helyi vakcinázási kampány időpontja:

2007. április 12-17-ig.
FVM

Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állat- és Növényegészségügyi Főosztály

Földhasználók figyelmébe!
Értesítem a termelőket, hogy a 2007, évi területalapú támogatási 
kérelmek borítékjai megérkeztek. Átvehetők a falugazdászi 
irodában hétfői és csütörtöki napokon ügyfélfogadási időben. A 
kitöltött kérelmek ill. rajzok leadási határideje 2007. május 10.

Falugazdász
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Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú Egyesülete
5561 Békésszentandrás, István kir. 50.

ELŐTERJESZTÉS
A 2007. február 21-i Közgyűlés 1. napirendi pontjához.

Közhasznúsági jelentés

A Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú g.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi 
Egyesülete a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi beszámoló:
CLVI törvény 19.§ 1. bek., valamint az egyesület Szervezeti A szociális oldal áll: beteglátogatásból és mentálhigiénés 
és Működési Szabályzatának 2. pont d. pontjában leírtaknak gondozásból. Szerencsére nem sok munka akadt, mert nem 
megfelelően közhasznúsági jelentést készített és azt a sok betegünk volt. A lelki gondozás annál fontosabb, mert az 
köz6gyűlés elé terjeszti. emberek egyre több lelki sérüléssel és fájdalommal 

küszködnek. Ez a tevékenység nem fogadó órához és 
Tisztelt Közgyűlés! egyesülethez között, hanem mikor, kinek kell a segítség, 

ennek akkor kell működnie, s más ezt nem tudhatja!
Egyesületünk 2004. szeptember 22-től bejegyzett közhasznú A kulturális oldal:
egyesület. 2006. év végén 200 fő volt a taglétszámunk. Mivel évről évre idősebbek lesznek tagjaink, így el kell 
Az 1997. évi CLVI. Tv. Alapján a közhasznú szervezetek fogadnunk, hogy egyre többször halljuk, hogy ,,öreg vagyok 
közgyűlésének minden évben el kell fogadniuk az egyesület már”! Így ennek megfelelően végezzük a munkánkat (és már 
közhasznúsági jelentését, amelyet újságban kell közzé tenni. csak nosztalgiázunk, hogy volt színjátszó csoport, kórus, 
Számviteli beszámoló: irodalmi színpad…). A rendezvényeinket nem visszük ki a 
2006. évi bevételek: házból, hogy mindenki otthon érezze magát.
96.600 Tagdíj Már több éve hagyomány, hogy Nőnap alkalmából minden 
64.008 Magán és közületi támogatás nő kap egy virágos képeslapot a postaládájába. Úgy 
10.670 Nyitó egyenleg gondoljuk, hogy ez személyesebb, olyan, mintha szóban 

171.278 Ft összesen kívántunk volna minden jót. Ebben az évben Nőnapi 
2006. évi kiadások: rendezvény is volt és a képeslapot is megkapták 
67.249 Személyi költségek mindannyian.
40.474 Telefon Kirándulás a téli Mátrába 45 fő
10.340 Posta, koszorú Veresegyháza, Pécel 40 fő
3.706 Irodai eszközök Budapest 40 fő

71.122 Kultúra Budapesti hajókirándulás 45 fő
1.014 Beteglátogatás 2 napos kirándulás (Palócföld) 45 fő
5.919 Idősek Világnapja 5 napos kirándulás 45 fő

199.824 Ft összesen      (nyugat Dunántúl, Pozsony, Bécs…)
Záró egyenleg: 36.454 Ft Színház: Bp. Operett Színház 45 fő
Bevétel: 171.278 Ft Szegedi Nemzeti Színház 6 45 fő
Kiadás: 199.824 Ft Gyógyfürdők: Gyopárosfürdő 2x 45 fő

Mórahalom 45 fő
b.) Költségvetési támogatást nem kaptunk. Magán és Fórum: Sinka József polgármester (szeptember 13.) 30 fő
közületi támogatásból felhasznált pénz  kultúrára. Radics Attila kmb. 30 fő

7.040 nőnapi virág Vacsoránk 4x évente 4x 80 fő
3.000 nőnapi képeslap Idősek Világnapján 3 fő személyi jövedelemadó 1%-ból 
5.700 Mindenki nevenapja (hűtőmágnes) 5919 Ft kitüntetés.
6.660 Idősek Világnapja (kulcstartó) Részt vettünk a Szirén Nyugdíjas Klub rendezvényein 5-10 

42.442 Ft összesen fővel, azért ennyien, mert kicsi a helyük, de a szeretet 
kölcsönös.

c.) Vagyonfelhasználásra nem került sor. A Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú 
Egyesületének közhasznúsági jelentését a közgyűlés 

d.) Cél szerinti juttatásokban nem részesültünk. elfogadja, egyben felkéri a titkárt, hogy a közhasznúsági 
Adó 1%-ból 5.920 Ft Idősek Világnapja 3 db juhász szobor, jelentést a helyi újságban tegye közzé.
kitüntetést adományoztunk

Békésszentandrás, 2007. február 21.
f.) Önkormányzati támogatást nem kaptunk. Demcsák Andrásné
Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek. elnök sk.
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tiszai torkolattól 47 kilométerre létesített mű lehetővé Mint már előzőekben olvashatták, a Tisza-völgy 
teszi a hajózást a Hármas-Körös felső szakaszán, a folyóinak csatornázása a XIX. század végén kezdődött a 
Ket tős -Körösön  Békés ig ,  a  Sebes-Körösön  Fehér-Körösön a Gyulai tűs gát építésével, majd a XX. 
Körösladányig és a Hortobágy-Berettyón Mezőtúrig. század elején folytatódott a Hármas-Körösön létesített 
Magán a művön 1200 tonnás uszályok átzsilipelésére van Bökényi duzzasztóval és hajózsilippel. Ekkor az Alföldön 
lehetőség, A békésszentandrási duzzasztó megépítésével már új vízügyi politikára volt szükség, mely szűkössé vált 
mintegy 100 kilométer hajózóút létesítése vált lehetővé. A vízkészletünk fokozatosabb kihasználását, többek közt az 
mű másik feladata az öntözési lehetőség növelése volt. A öntözéses gazdálkodás szélesebb körű hasznosítását tűzte 

Körös vízállására ki célul. Az 1930-
jellemző, hogy a s  é v e k  
a m i k o r  a  a s z á l y a i n a k  
mezőgazdaság  h a t á s á r a  a  
s z á m á r a  a  T i s z á n t ú l o n  
l e g n a g y o b b  k o m o l y  
v í z i g é n y  öntözésfejlesztési 
jelentkezett ,  -  p r o g r a m  
június,  júl ius,  végrehajtásába 
augusztus hónap  kezdtek. Az 1937-
a vízmennyiség ben elfogadott 
o l y a n  k i c s i r e  öntözési törvény 
csökkent, hogy alapján épült a 
nem lehetett szó Békésszentandrás
ö n t ö z é s r ő l .  A i duzzasztómű és 
v í z s z i n t  h a j ó z s i l i p  
megemelésével és v a l a m i n t  a  
2 3 ,  9  m i l l i ó  t i s z a f ü r e d i  
k ö b m é t e r  v í z  öntözőrendszer. 
t á r o z á s á v a l  Az akkor kezdett 

kedvező lehetőséget  b iz tos í t  11500 hektár  program szerves folytatásaként épült meg a Tiszán 1954-
mezőgazdasági terület öntözésére, a holtágak ben a Tiszalöki, 1973-ban a Kiskörei vízlépcső valamint a 
vízellátására, a horgászatra, halászatra és a vízparti hozzájuk tartozó főcsatornák és azok műtárgyai. 
üdülésre. 1934-ben Kállay Miklós földművelésügyi Folytatódott a Körösök csatornázása is. Megépült 1969-
miniszter  bár az építéshez szükséges hitel nem állt ben a Kettős-Körösön a Békési, 1979-ben pedig a Sebes-
rendelkezésre  Sajó Elemér javaslatára elrendelte a Körösön a Körösladányi duzzasztómű. Így alakult ki 
Hármas-Körösön, Békésszentandrás mellett létesítendő napjainkra Európa egyik legnagyobb összefüggő 
vízlépcső részletes tervének elkészítését. A műveket a vízgazdálkodási rendszere, a Tisza-Körös-Völgyi 
Magyar Királyi Öntözésügyi Hivatalában Lampl Hugó Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer. A Körösök 
műszaki vezetése mellett, Freytag Ferenc a hivatal hajózhatóvá tétele és a térség öntözésfejlesztése céljából 
tervező osztályának vezető mérnöke tervezte. A statikus 1936 és 1942 között épült meg a Hármas-Körös medrében 
tervező mérnök Mosonyi Emil volt. Rövidebb-hosszabb a Békésszentandrási duzzasztó és hajózsilip. 
ideig közreműködtek a tervezésben: Benedek Pál, Hick Üzembehelyezése után a Szarvas-békésszentandrási 
Károly, Riszdorfeer József, Mátrai István, Klier Alajos és holtág felső torkolatát nagyméretű szivornyákkal 
Nyúli József mérnökök. kötötték össze a Hármas-Körössel / 1943 /, s ettől kezdve 

lehetővé vált a holtágak vízzel való feltöltése gravitációs 
A következő hónapban az építés folyamatát kívánom módon. A létesítménynek alapvetően kettős célja volt: a 

majd bemutatni, és megtudhatják azt is, hogy mekkora hajózóút felfelé történő fejlesztése, másrészt a Körös-
volt ennek az anyagi vonzata.völgyben az öntözési lehetőség növelése. A nyári kisvizes 

időszakban se a vízkészlet, se a hajózáshoz szükséges 
Major Attilavízszint nincs biztosítva természetes viszonyok között. A 
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADGAZDÁLKODÁS HAZÁNKBAN

A mostani lapszám megjelenése alkalmából is nagy 
szeretettel üdvözlöm az Olvasókat! Ezen az oldalon most 
Magyarország vadgazdálkodásáról igyekszem ismertetést 
adni. A vadlexikon 61. részében pedig Hazánk legnagyobb és 
legtekintélyesebb ragadozó madaráról, a réti sasról 
olvadhatnak.

Legutóbb majd 5 éve írtam arról, hogy mennyi vadászható 
vad van Magyarországon, és mennyit hasznosítanak ebből a 
vadgazdálkodók. Az elmúlt időben sok minden változott, s én 
erről kívánok ismertetést adni. Most is az Országos 
Vadgazdálkodási Adattár jelentéséből válogattam, a tavalyi 
évi adatokat figyelembe véve. Igyekszem leegyszerűsítve és 
érthetően, táblázat ismertetni a számadatokat.

Tehát a mostani helyzet:

Remélem e táblázat alapján az érdeklődők átfogó képet 
kaptak a vadgazdálkodásunkról. A táblázatban megjelölt 
fenntartható max. mennyiséget évekkel ezelőtt határozták meg 
az érdekelt természetvédelmi hatóságok, Magyarország 
környezeti és mezőgazdasági adottságait figyelembe véve. Az 
adatokból kitűnik, hogy a szakszerű vadászat ellenére még 
mindig túlszaporodott a nagyvad hazánkban, így az észszerű 
szabályozás indokolt. Vadfajokra lebontva az értékelés a 
következő:
Gímszarvas: Bár az állománynagyság csökkenő tendenciát 
mutat,a jelentős károkozása miatt további szabályozása 
indokolt.
Dámszarvas: Állománya stagnál, bár a lelövési számok 
növekedtek, így nagyobb arányú hasznosítás indokolt.
Őz: A szabályozás miatt a létszám kezd az optimális felé 
közeledni, bár még így is 20 000 ezerrel meghaladja az 
optimálist.
Muflon: A kritikus természetvédelmi megítélése miatt az 
állomány csökkentése érdekében a magasabb kilövés 
indokolt.
Vaddisznó: Bár a lelövési számok évről-évre óriásiak, a 
csökkenés nem következett be, így a további intenzív 
vadászata fontos.
Mezei nyúl: Sajnos a nyúlállomány csökkent az országban, 
ezért a kímélet érdekében a hasznosítás is mértékletességet 
mutat.
Fácán: A 582 ezer példány mesterséges kihelyezés és kímélet 
miatt a létszáma 46 ezerrel nőtt, de a további kímélet fontos.
Fogoly: A létszáma továbbra is mélyponton van, bár a közel 
2000 db-os növekedés biztató jel.

Elterjedése: Eurázsia középső költőhely környékén maradnak, 
és északi tájai. Hazánkban a még ivaréretlen fiatalok 
egykor, elsősorban a nagyobb kóborolnak. Vaskos ágakból 
f o l y ó k  g a l é r i a e r d e i n e k  épített fészkét sok éven át 
fészkelője volt. Napjainkig használja. A költést megelőző 
csak rendkívül kis számban nászrepülést már a tél folyamán 
maradt fenn az ország déli megkezdődik, és a fészket is 
részén. A legnagyobb hazai nagyon korán, már januárban 
sasfaj ,  súlya 4000-7000 ép í t i  vagy t a tarozza .  A 
gramm. Színezete barna, csűdje fészekalja 1-3 zöldesfehér, csak 
csak félig gatyás. Hatalmas ritkán foltos tojásból áll, melyet 
csőre sárga /öregek/, illetve február-márciusban rakja le. A 
sötét színezetű /fiatalok/. Farka tojások átlagméretei: 75x58 
ék alakú, a fiataloké sötét, de milliméter. A kotlási idő 38-42 
k é s ő b b  f o k o z a t o s a n  nap, a fiatalok kb. 3 hónap alatt 
kifehéredik. Az öreg réti sasok repülőképesek. Tápláléka 
farka hófehér! Röptében széles h a l a k b ó l ,  e m l ő s ö k b ő l ,  
szárnyai és erőteljes széttárt madarakból áll. Rámegy a 
kézevezők i s  je l lemzik .  dögre is, ez a mérgezések idején 
H a z á n k b a n  a  sok példány pusztulását  
legveszélyeztettebb madárfaj, okozza. A hazai madárvilág 
csak néhány pár fészkel. legérzékenyebb faja. Februári 
Állománya ősztől tavaszig költésekor a fészekről való 
é s z a k r ó l  é r k e z ő  t e l e l ő  t ö b b s z ö r i  l e u g r a s z t á s a  
példányokkal gyarapodik. meghiúsíthatja a költést, ezért a 
Fészkelésre folyóárterekben, fészek körüli nyugalom a 
erdei tavak környékén telepszik legfontosabb a védelmében. 
meg. Kedveli a magányosan Hazánk egyik legszebb madara 
vagy kis csoportokban álló öreg fokozottan védett, eszmei 
fákat. A párok egész évben a értéke 1 millió Ft!

VADLEXIKON 61.

RÉTI SAS  Haliaetus albicilla -

A soron következő lapszámban beszámolok majd a már 
hagyományos Vállalkozók-Vadászok május 1-jei focimérkőzéséről, 
melyre az érdeklődőket nagy szeretettel várjuk. A vadlexikonom 62. 
részében pedig a kígyászölyvről olvashatnak majd…
                                                                             Major Attila
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ferences templom maradt meg sok átalakítással, tornyai a középkori Ha valaki megkérdezné, hogy melyik a legszebb városháza a Kárpát-
erősség köveiből épültek.medencében, a szabadkai bizonyára benne lenne az első háromban.
A város a Vajdaság északi részének központja, a lakosságnak közel a A röszkei határátkelőtől jó autóút vezet Belgrád irányába. Az első 
fele még magyarnak vallja magát. A kék szökőkút terén mindig van leágazástól már elindulhatunk Szabadka felé. A város történetét a 
árnyas hely, ahol elmerenghetünk a látottakon, és nem kell sokáig várni városháza aulájában elhelyezett tábláról olvashatjuk le. „ Szabadka 
a következő mondatra sem, amely így kezdődik: Ha a határt egy kicsit város hajdan „Zabatka” néven királyi kézen volt. 1439-től mint 
lejjebb húzzák meg, akkor ez most a miénk lenne, de így…„Oppidum Zabatka” Hunyadi birtok, a török hódoltság után „Fossatum 
Üdvözlettel: Bődi MáriaSzabatka”. 1745 óta „Szent Mária” kamarai mezőváros, 1779 óta pedig 

Fotó: B.M.Mária Terézia királynő kegyéből „Mária Theresiapolis” néven szabad 
királyi város. Eredeti nevét 1845-ben kapta s vette vissza.”
Sétánkat a több mint 100 000 lakosú városban, a központban a már 
említett Városházánál kezdjük. 95 éve avatták fel ezt a szép épületet, 
melyet művészi faragások, gyönyörű kovácsoltvasból készített elemek 
és Zsolnay-kerámiák díszítenek. A központi lépcsősor a 
nagytanácsterembe vezet, melynek remek üvegképei lenyűgözőek. A 
közigazgatási részek mellett művelődési intézmények is helyet kaptak 
ebben a nagyméretű épületben. A Városi Múzeum kiállítását érdemes 
megtekinteni, részletesen bemutatja a település elmúlt évszázadait. Itt 
kérhetjük a jegyet a Városháza tornyába. 50 m magasságból lenézve 
elénk tárul az egész Szabadka
Kedvet kapunk, hogy közelebbről is megnézzük a szomszédos 
Népszínház szép klasszicista épületét. A Korzó a főutca. Egykori 
kereskedelmi út volt, mondhatjuk úgy is, hogy itt találkozott Európa és 
a Kelet. A házak, melyek napjainkban bankok, lakóépületek, 
vendégfogadók, üzlethelyiségek már a szecesszió jegyében épültek, 
nehéz kiválasztani a legszebbet közülük. A Raichle-palotát a neves 
műépítész, Raichle Ferenc építette családja számára. A magyaros 
motívumok közül különösen a szív, mint díszítő elem szerepel a 
leggyakrabban és a legtöbb variációban. A Városi Könyvtár a volt 
Nemzeti Kaszinó épületében található, melyet szintén Raichle Ferenc 
tervezett.   A zsinagóga 105 éves, jelenleg restaurálják, de így is 
ámulatba ejti nézőt, nekem legjobban a kovácsoltvas díszkerítése 
tetszik. A város neves szülöttére, Kosztolányi Dezsőre elékeztet a tábla 
a róla elnevezett gimnázium falán. Az egykori várból mára csak a 

Városháza

ZsinagógaNépszínház
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Békéssy hírek
A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen két témában is 
érintett volt a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület. 
Elfogadásra került a Hévizi Róbert elnökünk által 
elkészített emléktábla tervezete, amely a szentandrási 
kubikusok emlékére és tiszteletére lesz felavatva a közel 
jövőben, a Duzzasztómű falán, Lampl Hugó 
emléktáblája mellett. Azóta az elképzelést a Körösi 
Vízügyi Társaság is jóváhagyta, jelenleg az adatok 
pontosítása folyik. A kivitelezést és a pénzügyi 
finanszírozást az Önkormányzat és a Vízügy vállalta fel.
Ugyanezen ülésen elvi bele egyezését adta a Képviselő-
testület azon elképzelésre, amely a Hősök szobrával 
kapcsolatos. A felállítás óta eltelt hosszú idő alatt a 
szobor talapzatára felírt nevek olvashatósága egyre 
rosszabb. Egyesületünk vállalta, hogy az idei Hősök 
napjára a nevek újra festését elvégezteti úgy, hogy annak 
az anyagi vonzatát is magára vállalja.
Szóba került még a szobor felújításának kérdése is. 
Mivel ez egy nagyon időigényes és csak a 
szakhatóságok által felügyelt illetve elvégezhető 
munka, ezen elhatározás koordinálását is elvállaltuk.

Végül néhány szó a leendő tájházról. Előreláthatólag 
heteken belül elkezdődnek az építési munkálatok. Addig 
is folyamatosan gyűjtjük a berendezési és felszerelési 
tárgyakat és azokat a képeket és dokumentumokat, 
amelyek kiállításra kerülnek majd. Az utóbbi néhány 
napban több felajánlás érkezett. Pintér József és felesége 
Marika néni egy teljes szoba berendezést és több 
használati tárgyat ajánlott fel. Petrás Ernőtől és Ambrus 
Zoltántól különböző szerszámokat és eszközöket 
kaptunk. Mind annyiuknak nagyon szépen köszönjük  
és várjuk a további segítséget!

Helytörténeti Egyesület

A szobabútor új helyre költözött                 Fotó: H.R.

Itt a húsvét, eljött végre...
A Kézművesek Egyesülete 2007. március 31-én húsvétváró 
játszóházat szervezett a Körös Művelődési Ház nagytermében. A 
megjelentekkel textilből kopogtatót fontunk, piros tojásra 
írókáztunk, készült húsvéti üvegmatrica, lehetett festeni húsvéti 
gipszfigurákat, hímezni tojásformára, húsvéti mintás gobelint is 
lehetett választani, valamint húsvéti képeket színezni.
Nagyon kellemes délutánt töltöttünk így együtt!

Kézművesek Egyesülete
Fotó: T.Sz.

50. házassági
évforduló

„Ötven tavasz, nyár, ősz és tél,
Sok jó, szép és rossz idő.
Bizony nem volt sima utunk, 
Botladozva léptünk,
Lassan mégis haza jutunk,
Lassan végig érünk.”

Szabó József és Molnár Erzsébet 1957. március 30-án kötöttek 
házasságot. Ez alkalomból szeretettel köszöntjük őket és kérjük 
Isten áldása továbbra is kísérje útjukat.

A család
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születések

2007. március 2-án Kapitány Andrea és Taskó Lajos 
szülőknek DIÁNA utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

2007. március 5-én Osztroluczki János József /1945/,
március 6-án Némethné Zentai Mária /1965/,
március 8-án Tóth Istvánné sz: Korom Erzsébet /1924/,
március 14-én Németh Lajos /1954/.

APRÓ  *  APRÓ  *  APRÓ

Füzesi üdülőkertben vízparti telek eladó. Tel: 06-
30/9584-877

ÁBEL ÉS FIAI BT.

5561 Békésszentandrás Fő u. 64.

Szolgáltatásaink:

-Teljeskörű temetkezési szolgáltatás:
-Éjjel-nappali ügyelet
-Temetkezési kellékek széles választékban
-Teljes körű ügyintézés(pl.:halotti 
anyakönyvezés,ÁNTSZ engedélyek beszerzése)
-Koszorúk, sírcsokrok készíttetése

-Sírkövek:
-Műkő és gránit sírkeretek, síremlékek készítése
-Régi sírok felújítása, javítása, tisztítása
-Elhunyt hozzátartozóinak sírjait megrendelésre egész 
évben gondozzuk 

-Elérhetőségeink:

-Pleskó Balázs: 30/627-4577
                      30/983-9187

-Ábel Zoltán: 30/9584-877

-E-mail: plesko.balazs@freemail.hu

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
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Gratulálunk, ADRI!
Szép sportteljesítményről kaptam hírt Dorogi Adrienntől. 

Beleegyezésével közlöm levelének néhány sorát.
„Kecskeméten a Vásárhelyi Félmaratonon eredményesen 

szerepeltem. Összesen kb. 100-an indultunk ezen a távon (ebbe a 
létszámba a fiúk is beletartoznak), az én korosztályomból (20-30 
évesek) hatan indultunk, amelyből  a második lettem. Nagyon 
bosszant, mert tessék elképzelni az első helyezett alig 1 perccel 
előzött meg! Ha tudtam volna, akkor biztos jobban trappolok a 
végén, de ennek az eredménynek is nagyon örülök. 1 óra 50 perc 
alatt teljesítettem a 21 km-t. Kaptam egy serleget és egy 
ajándékcsomagot.”

Mi nem bosszankodunk, mert az ezüstnek is szép fénye van, 
melyhez szívből gratulálunk! A következő versenyekhez kitartó 
felkészülést kívánunk testben, lélekben  és további sok sikert a 
futópályákon.

B.M.

Díjátadás

Helyesbítés
Elmúlt havi számunkban beszámoltunk egy ifjú tehetség budapesti 
próbajátékáról.  A fiatal labdarúgó neve pontatlanul jelent meg, 
helyesen Kis László. A tévedésért elnézést kérünk az érintettől és 
kedves családjától.

HIRDETÉSI ÁRAK

1/1 oldal 18.000 Ft
1/2 oldal 9.000 Ft
1/4 oldal 4.500 Ft
1/8 oldal 2.250 Ft

Az árak az Áfá-t tartalmazzák.

Lövészet
Településünkön 1990 óta működik a Területi Lövészklub. Jelenleg 13 
taggal, akik közül 9-en aktív versenyzők. A klub életéről eredményeiről 
és terveiről Kis Gábor az egyesület elnöke  adott tájékoztatást.
A versenyekkel kapcsolatban elmondta, hogy évi 10-12 viadalon 
vesznek részt: két országos, négy-öt régiós és négy-öt megyei szintűn. A 
felszerelést tekintve négy kiskaliberű puskával, hat légfegyverrel és egy 
pisztollyal rendelkeznek. Három éve amióta a kunszentmártoni lőteret 
bezárták, Békéscsabára járnak gyakorolni, mivel ott van a legközelebbi 
engedélyes lőtér.
Az idei tervek kialakításában nagy szerepet játszott a Képviselő-testület 
decemberi rendelkezése, amikor az elmaradt támogatásokat kiutalta, 
mert így lehetőség van komolyabb fegyverek vásárlására és 
színvonalasabb versenyen való részt vételre. Szeretnék, ha több fiatal 
bekapcsolódna a klub életébe, mert a hagyományok tovább vitele ezt 
kívánja.
Kis Gábor befejezésül még elmondta, hogy többek kérésére egy íjász 
szakosztály beindítását is tervezik. Mivel ezen szakág nem igényel 
engedélyes pályát, akár helyben is gyakorolhatnának a jövő íjászai.
A klub az érdeklődők mellett várja a támogatók jelentkezését is. 
Megérdemlik, hisz folyamatosan jó eredményeket érnek el. Tették ezt 
március 15-én Szarvason is, a megyei lövészversenyen, ahol a 
légfegyver kategóriában a 30 induló közül Lizon János az első, míg Kis 
Gábor a harmadik helyet szerezte meg.
A szép eredményekhez gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Sakk - Radics László a megyei 
bajnokságon

Március 17-én és 18-án Békéscsabán rendezték a megyei 
sakkbajnokság egyéni döntőjét. A hagyományos versenyen 38 
résztvevő ült asztalhoz. Köztük volt Radics László békésszentandrási 
bajnokunk is. A lejátszott nyolc parti során három győzelmet aratott, 
háromszor remizett és két alkalommal vereséget szenvedett. 
Így 4,5 pontot szerzett, ami a 10-12. hely megszerzéséhez volt 
elegendő. Bajnokunk ezzel teljesítette a célkitűzést, mivel sikerült a 
mezőny első harmadában végeznie, mely eredményhez ezúton is 
gratulálunk.
Radics László egyébként folyamatosan játékban van, mivel az OB II-es 
bajnokságban a Mezőberény 5. táblása, a megyei bajnokságban pedig a 
Dévaványa csapatát erősíti, ahol a 2. táblán vezeti a bábukat.

Képünk a községi bajnokságon készült                              Fotó:H.R.
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Nehéz tavasz vár a Hunyadira
Virág I., sinka, Kiss T., Kis L., Szécsi (Fazekas), Steigler (Nagy Z.)Március 17-én elkezdődött a labdarúgó megyei I. osztály tavaszi 
Kiállítva: Darida (utolsó emberként szabálytalankodott)szezonja. A megfiatalított Békésszentandrási Hunyadi célja, hogy 
Sárga lap: Melian, Kiss T., Virág I.továbbra is az „elit” osztály maradjon. Az esélyekről és a bajnoki 
20. forduló:kezdetről beszélgettünk Pisont András vezető edzővel.

- Hogyan sikerült teljesíteni az alapozás terveit? Füzesgyarmat - B. Hunyadi 1 - 1 (0 - 0)
Füzesgyarmat, 350 néző. Vezette: Dajka (Benyovszki, Alberti)- A felkészülésünk jónak mondható, még annak ellenére is, hogy a 

 Kondacs - Steigler, Melian, Mochnács T., Petykó, Kis L. keret jó néhány helyen változott. Az edzések látogatottsága megfelelő B. Hunyadi:
(Szabó N.), Bobvos F.,  Szécsi, Sinka (Fazekas), Virág I., Kiss T.volt és több edzőmeccset is játszottunk, ami jó alkalmat adott új 
Gólszerző: Kiss T.játékosok kipróbálására.
Kiállítva: Steigler (kakaskodásért)- A folytatás, a bajnoki kezdet felemásra sikerült. Miben látod az 
Sárga lap: Szécsi, Melianokokat?

- Az első három fordulóból 3-4 pont megszerzésében bíztam. 
Meghatározó probléma volt, hogy mindhárom mérkőzésen más-más A megyei I. osztály állása a 20. forduló után

1. Battonya 20 13 5 2 52  17 44összeállításban kellett pályára lépni. A Füzesgyarmaton megszerzett 
2. Mezőhegyes 20 13 4 3 61  27 43pont jókor jött lelkileg, mert a Sarkadkeresztúr elleni meccs után elég 
3. Gyomaendrőd 20 11 5 4 45  28 38hitehagyott volt a társaság.
4. Bcs. Jamina 20 9 8 3 39  20 35- A bajnoki mérkőzésekről hallhatnánk egy kicsit bővebb értékelést?
5. Szabadkígyós 20 9 7 4 30  21 34- A nyitómeccsen Mezőberényben az eredmény ellenére azt 
6. Füzesgyarmat 20 9 5 6 42  31 32mondhatom, hogy közelebb álltunk a győzelemhez. Az újjá alakuló 
7. Méhkerék 20 8 5 7 29  21 29csapatunk jó hozzá állással és nagy akarattal játszott, sok helyzetet 
8. OMTK Rákóczi 20 7 6 7 37  33 27dolgozott ki, melyek sorra kimaradtak. Az ellenfél egyetlen lövése utat 
9. Sarkadkeresztúr 20 8 2 10 25  33 26talált a hálóba, ami azt jelentette, hogy elveszítettük a „6 pontos” 
10. Szeghalom 20 5 10 5 23  20 25mérkőzést.
11. Kondoros 20 6 6 8 26  30 24Sajnos a hazai bemutatkozásunk sem sikerült. Egyenlő erők 
12. Vésztő 20 5 5 10 22  44 20küzdelmében a Sarkadkeresztúr ráérzett csapatunk gyengéjére, így 
13. Mezőberény 20 5 4 11 20  30 19másként alakult a játék. Ezen a találkozón eléggé megijedve és rossz 

felfogásban játszottunk. Ettől függetlenül jobb összpontosítással a 14. B. Hunyadi 20 4 7 9 22  34 19
15. Magyarbánhegyes 20 5 3 12 28  56 18vereség elkerülhető lett volna.
16. Dévaványa 20 - 4 16 13  69 4Füzesgyarmaton két pontot hagytunk ott. 00-ás állásnál egy szabályos 

gólunkat nem adta meg a játékvezető, majd 1-0-ás vezetésünknél 
jogtalan 11-est ítélt ellenünk, melyet értékesített a hazai csapat. Ifjúságiak:

Mezőberény - B. Hunyadi 4 - 0 (4 - 0)- Mit vársz a folytatástól?
B. Hunyadi - Sarkadkeresztúr 4 - 4 (0 - 2) Gólszerzők: Mochnács G.(2), - Ha tovább tudjuk vinni azt az akaratot és dinamikát, amit a 
Nyemcsók (2)füzesgyarmati meccsen láthattunk, a közel jövőben szép eredmények 
Füzesgyarmat - B. Hunyadi 4 - 0 (4 - 0)születhetnek. Az edzéslátogatottság maximális, 17-18 fővel készülünk 

az újabb feladatokra. A cél  a jövő építése mellett  megpróbálni 
bennmaradni, ami ebben a helyzetben bravúrnak számítana. Serdülők:

B. Hunyadi - Mezőberény 1-  5 (1 - 3) Gólszerző: Szekeres- Sok sikert kívánunk a csapatnak és köszönöm a beszélgetést.

Eredmények
Előkészületi mérkőzésen:
Csabacsüd - B. Hunyadi 3-  4 (1 - 4)
Csabacsüd, 50 néző. Vezette: Pusztai
B. Hunyadi: Kondacs - Mochnács T., Darida, Steigler, Petykó, Bobvos 
F., Sinka, Kiss T., Szabó N., Szécsi, Kis L.
Játszott még: Dunai, Nagy Z., Csipai, Virág I., Bobvos I.
Gólszerzők: Kiss T. 2, Kis L., Szabó N.
Bajnoki eredmények:
18. forduló:
Mezőberény - B. Hunyadi  1 - 0 (0 - 0)
Mezőberény, 110 néző. Vezette: Sáfián (Barna, Ács)
B. Hunyadi: Kondacs - Steigler (Melian), Darida, Mochnács T., 
Petykó, Kis L., Bobvos F., Szécsi, Sinka (Nagy Z.), Szabó N. (Virág I.), 
Kiss T.
Sárga lap: Bobvos F., Kiss T., Mochnács T., Petykó
19. forduló.
B. Hunyadi - Sarkadkeresztúr  0 - 2 (0 - 1)

Nagy Lajos gyúró emlékére egy perces gyászszünettel kezdődött a Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Széll (Tóth, Somodi)
Sarkadkeresztúr elleni hazai mérkőzés.                          Fotó: H. R.B. Hunyadi: Kondacs - Melian, darida, Rusz (Szabó N.), Bobvos F., 
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Közgyűlésekről jelentjük
Kézilabda

Február 10-én 47 fő klubtagot köszöntött dr. Strassburger Gyöngyi 
elnök asszony, amikor beszámolt a 2006. évi eredményekről és a 2007. évi 
tervekről a kézilabdás hölgyek közgyűlésén. Mondandójában hangot adott 
örömeinek és bánatának egyaránt. Büszkeséggel tölti el  mondotta, hogy a 
csapat egyenletes teljesítményt nyújt, továbbá az, hogy 2006-ban létre 
tudták hozni azt a raktárt, ahol a vásárolt felszereléseket tárolni tudják. 
Sajnálattal beszélt arról, hogy a játékos keret állandó és az anyagi gondok 
sem kerülik el a sportklubot. A szakmai munkáról Lestyan Goda Mihályné 
vezető edző számolt be. Elmondta, hogy elégedett a lányok 
teljesítményével, hisz mind a bajnokságban, mind a különböző kupákon jó 
eredményeket értek el. A következő napirendi pontban Egriné Kovács 
Andrea adott teljes körű tájékoztatást a pénzügyi helyzetről és bejelentette 
a közhasznúsági jelentést is. Ezt követően Mrena Mihály a felügyeleti 
szerv nevében szólt a jelenlévőkhöz. A jelenlévő tagok a beszámolókat és 
jelentéseket egyhangúlag elfogadták.

Labdarúgás
A focisták március 10-én tartották évzárójukat, amely csak a második 

nekifutásra sikerült, mert a meghirdetett időpontra nem voltak 
határozatképesek. A rövid várakozás után Bobvos János egyesületi elnök 
tartotta meg beszámolóját, akit Varga László szakosztály igazgató, vezető 
edző követett, aki szakmailag értékelte az elmúlt esztendőt. A szakvezetők 
jónak ítélték meg az elmúlt esztendőt legfőképpen azért, mert sikerült 
megfelelni az elvárásoknak. A csapat továbbra is megyei I. osztályban 
játszik és gazdasági szempontból is sikerült teljesíteni a 2006-os évet. 
Mrena Mihály vezette felügyelő Bizottság mindent rendben talált. A jövőre 
nézve már borúlátóbb megnyilatkozások hangzottak el, de a hozzászólók 
támogatásukkal és segítségükkel biztatták az egyesület vezetőit. Hamza 
Zoltán polgármester a Sporttelep rendezési tervéből adódóan ígért 
kedvezményeket. Hévizi Róbert alpolgármester, vezetőségi tag az újonnan 
beépülő fiatalokat bíztatta és kérte őket a jó teljesítményre. Bencsik János a 
fiatalságban rejlő lehetőségeket tárta a közgyűlés elé. A játékosok nevében 
Szabó Gergő rokonszenves megnyilvánulása jövőbe mutató lehet. A 
hosszúra nyúlt tanácskozás példa volt arra, hogy a nehéz helyzetben milyen 
sokat jelent az összefogás és a közös cél. Jelenleg mindenki azt akarja, 
hogy a Hunyadi tovább haladjon a megkezdett úton. A közgyűlés végén a 
jelenlévők kegyelettel emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt egykori 
elnökükről dr. Modor Csabáról és Nagy Lajos gyúróról, pályagondnokról.

Kajak-kenu
Március 25-én délelőtt, az egy órával rövidebb éjszaka után 

közgyűlésük megtartására gyülekeztek a kajakosok a Sportszékház 
klubtermében.

A megjelent 36 egyesületi tag az újbóli kezdés után először az 
elnökség 2006. évi beszámolóját hallgatta meg Sinka József elnöktől, majd 
Fabó István ügyvezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket a 2006-os 
pénzügyi helyzetről. A szakmai munkáról, az elért eredményekről 
Bagaméri László és Sinka Péter edzők beszéltek.

A közhasznúsági jelentés előterjesztése és elfogadása után Dr. Hangya 
István a felügyelő Bizottság elnöke tartotta meg jelentését. 

Az idei tervek ismertetésekor ismét az elnök és az ügyvezető elnök 
vette át a szót. Az érdeklődőknek elmondták, hogy szeretnének az idén 
komolyabb összeget fordítani hajóvásárlásra, valamint a ruházat 
egységesítésére úgy, hogy nemcsak pólót, hanem melegítőt is vásárolni 
kívánnak a versenyzőknek. Tovább folytatják a hajók bérbe adását és 
szeretnék kielégíteni azt a napokban felmerülő igényt, hogy a kajakozást 
megtanulni vágyó csoportokat és iskolákat is fogadni tudjanak.

A klub tiszteletbeli elnöke Csikós György méltatta a 2006-os év 
eredményeit és a kenu szakág beindítására biztatta a vezetőket.

Bagaméri László válaszában elmondta, hogy mivel nincs 
hagyománya és valójában nem is értenek hozzá, inkább a szabadidős 
evezés irányába mozdulnak el bővítésként a jövőben.

KÉZILABDA
A felkészülési időszak lezárult a kézilabdások háza táján is. 

Egyetlen edzőmérkőzést sikerült Szarvas ellen játszani a lányoknak a 
bajnokság megkezdése előtt, azonban az ott mutatott játék, és 
eredmény bizakodásra adhatott okot. Három hete kezdődött el a 
2006/2007 évi kézilabda bajnokság tavaszi fordulója, mely a 
szentandrásiak számára - ennek ellenére - mindeddig nem hozta meg 
a várt sikert.

Az első mérkőzést Kétsopronyban játszotta a csapat, ahol 7: 5 -
ös félidő után 16: 12 re nyertek a hazaiak. Az ifjúságiak még kellemes 
időben játszották a mérkőzésüket, majd egy hatalmas jegeseső miatt 
később kezdődhetett a felnőttek játéka. Immáron évek óta rossz 
időjárási körülmények között kell ezen csapat ellen pályára lépni, 
ahol sokkal nagyobb szerepe van a szerencsének, mint a szép 
játéknak. Bár a második félidő elején sikerült megfordítani a 
mérkőzést, majd előnyre is szert tettek a szentandrásiak, azonban a 
felhők mögül előbújt erős napfény miatt kapusunknak nappal 
szemben kellett védenie, ami tovább nehezítette a helyzetet. 

Csapat: Bagi Brigitta, Egriné Kovács Andrea (2), Árgyelánné 
Hangyás Tünde (3), Erdélyi Melinda (2), Nagyné Szucsán Nikoletta, 
Domjánné Kozák György i (3), Lestyan Goda Anna (2) csere: 
Zahorecz Beáta (kapus), Aszódi Mónika, Sinka Petra, Kondacs 
Renáta

edző : Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné
"Az időjárás ezúttal nem nekünk kedvezett. Gratulálok a 

Kétsopronynak." Lestyan Goda Mihályné edző
Ifjúsági csapatunk 15:4 -es félidőt követően 22:10 es vereséget 

szenvedett. Góldobók: Aszódi Mónika -Sinka Petra-Kondacs Renáta 
(3-3), Petrás Viktória (1) voltak.

Második mérkőzést a Békéscsabai Főiskola ellen játszotta a 
csapat Békéscsabán. Végeredmény: 22: 21 (félidőben 10 :9)

A szentandrásiak pech-sorozata tovább folytatódott. Lestyan 
Goda Annát az első félidő közepe táján egy védekezési szituáció 
kapcsán, - kicsit elhamarkodottan - piros lappal kiállították a 
játékvezetők. MIndezt tovább tetőzte a második félidő elején 
Árgyelánné Hangyás Tünde rosszulléte, melyet egy lövő játékostól 
kapott ütés kapcsán szenvedett el, a mérkőzés közben kórházba 
kellett szállítani. Ezzel két kezdő játékos nélkül kellett folytatni a 
küzdelmet, melyet még így sem adtak fel a szentandrásiak. 
Megfogyatkozva is vezetett csapatunk, a végsőkig tartva a 
megszerzett előnyt. Azonban a végén egy - mindenki által vitatható, 
még szabaddobást sem érő - hétméteres döntött a hazaiak javára.

Csapat: Bagi Brigitta, Egriné Kovács Andrea (3), Erdélyi 
Melinda (4), Árgyelánné Hangyás Tünde (4), Domjánné Kozák 
Györgyi (1), Nagyné Szucsán Nikoletta (3), Lestyan Goda Anna 
csere: Zahorecz Beáta (kapus), Szilágyi Krisztina (6), Aszódi 
Mónika, Sinka Petra, Kondacs Renáta 

edző : Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné
"Úgy látszik a szerencse is elpártolt tőlünk. Mindvégig hősiesen 

küzdöttünk, a játék alapján minimum egy döntetlent 
megérdemeltünk volna." Lestyan Goda Mihályné edző

Bízunk a kézilabdás pech-sorozat mielőbbi megszakadásában, s 
a kedvező folytatásban. Legközelebb április 14-én szombaton hazai 
környezetben lépnek pályára a kézis lányok Füzesgyarmat ellen. 
Szurkoljanak Önök is a szép eredményekért, a sikerért. Köszönjük.

Egriné Kovács Andrea

                                                                                                                                                                                                                     .

A sportoldalakat írta és szerkesztette: Hévizi Róbert
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A Képviselő-testület 2007. március 29-én tárgyalta meg Az Önkormányzat 2006. évi ÖNHIKI támogatásával 
az Önkormányzat 2006. évi költségvetési beszámolóját. A kapcsolatos elszámolásnál is visszafizetési kötelezettségünk 
könyvvizsgáló által auditált egyszerűsített mérleg, keletkezett. Az Önkormányzati saját bevételek tervezett és 
pénzforgalmi jelentés, továbbá egyszerűsített pénzmaradvány teljesítési adatai a következők:
kimutatás  közzétételi kötelezettség alapján elkészített - Támogatásnál figyelembe vett
egyszerűsített beszámoló  tábláit mellékeljük.           intézményi bevétel: 80,092 eFt

Az Önkormányzat vagyona - a könyvviteli mérleg - Támogatásnál figyelembe vett sajátos bevétel 55,698 eFt
eszközök-források főösszege - az előző évi 1,675 millió - Támogatásnál figyelembe vett
forintról 1,625 millió forintra csökkent. Ennek egyik oka,           működési bevételek összesen:             135,790 eFt
hogy a befektetett eszközök állománynövekedése  a 2006-ban - Teljesített intézményi bevétel: 93,031 eFt
megvalósított beruházások értéke  kisebb, mint a beszámolási - Teljesített sajátos önkormányzati
évben elszámolt eszközök értékcsökkenése. A befektetett           bevétel 67,065 eFt
eszközök állomány-csökkenése 35 millió Ft. A Összes teljesített működési
kötelezettségek mérlegben szereplő állománya 216 millió Ft-           bevétel:              160,096 eFt
ról 224 millió Ft-ra emelkedett. Ezen belül a hosszú lejáratú A sajátos működési bevételek - helyi adók - 110 %-ot 
hitelek összege 80 millió Ft-ról 137 millió Ft-ra, 57 millió Ft- meghaladó teljesítése miatt visszafizetendő ÖNHIKI 
tal nőtt, a rövid lejáratú kötelezettségek összege 116 millió Ft- támogatás összege 5,797 eFt
ról 66 millió Ft-ra csökkent, a csökkenés 50 millió Ft. A 2006. A 2006-os évet negatív - 6,697 ezer Ft összegű - 
IV. negyedévben felvett hosszú lejáratú működési hitellel a pénzmaradvánnyal zártuk. 2006-ban teljesített kiadásainkból 
napi fizetési gondjaink megszűntek, az Önkormányzat közel hétmillió Ft-ot 2007. évi bevételek terhére költöttük el. 
átmenetileg „lélegzethez” jutott. A negatív pénzmaradványt 11,458 ezer Ft összegű 

A 2006. évi költségvetés pénzforgalmi előirányzatainak költségvetési befizetési kötelezettség is terheli.
teljesítése a módosított 744,783 ezer Ft-os bevételi-kiadási 2005. évben 5,689 ezer Ft összegű költségvetési 
előirányzat figyelembevételével a következő: támogatás visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mely a 
Költségvetési bevételek teljesítése 681,834 ezer Ft, 2005. évi zárszámadás során pénzmaradvány terhére került 
91,54 % elszámolásra. Ezt a visszafizetési kötelezettséget  a 2006. évi 
Költségvetési kiadások teljesítése 688,531 ezer Ft, működési gondok miatt  csak 2006. negyedik negyedévében 
92,44 % tudtuk teljesíteni.

Költségvetési bevételeink eredeti előirányzata 138 millió A működési célú 2006. évi kötelezettségvállalások 
Ft összegű, módosított előirányzata 88 millió Ft forráshiányt pénzügyileg nem teljesített maradványa - a következő tételek - 
tartalmazott. Ezért természetszerűleg  mivel a forráshiányt év teljesítését a 2007. évi költségvetés terhére kell biztosítani:
végéig nem sikerült valós bevétellel kiváltani, - a bevétel- 1. Működési célú pénzeszközátadás - társadalmi
kiadás teljesítése egyaránt 92 %-os.           szervek támogatása 4,729 ezer Ft

Az elfogadott kiadási előirányzatokat - bevételi 2. Személyi juttatások - Képviselői
forráshiány miatt - csak részben tudtuk teljesíteni. Szállítókkal           tiszteletdíjak helyi rendelet alapján
szemben fennálló tartozásállományunk kisebb, mint a nyitó           Járó 2005. -2006. évi összege 10,328 ezer Ft
állomány volt. Nem tudtuk kifizetni a 2005-2006. évi 3. Munkaadót terhelő járulékok a személyi
képviselői tiszteletdíjakat, és a társadalmi szervezetek           juttatások után 4,521 ezer Ft
támogatásai is csak részben lettek átutalva a támogatott 4. dologi kiadások  2006.december 31-én fennálló
szervezeteknek.           szállítói követelés 28,134 ezer Ft

A 2006. évi központi támogatások elszámolása után 5. Folyószámla hitel december 31-én fennálló
11,458 ezer Ft összegű visszafizetési kötelezettségünk           kötelezettsége 16,323 ezer Ft
keletkezett. Ennek fele a normatív támogatások 2006. évet terhelő pénzügyileg nem teljesített
túligényléséből származik. Annak ellenére, hogy az egyes  a           kötelezettség: 64,035 ezer Ft.
költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján figyelembe A 2006. évi önkormányzati gazdálkodás nehézségeit az 
vehető  mutatószámok tervezett adata a 2005. évi tényadatot ismertetett számadatok alátámasztják. A likviditási helyzet, a 
sem éri el, a Szociális étkezés, nappali szociális ellátás, óvodai napi működési gondok a hitelek átütemezésével 2006. IV. 
nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi ellátás normatívák negyedévében enyhültek. A 2006-ban megtett racionalizálási 
esetében a tényleges mutatószámok alapján visszafizetési intézkedések következtében 2006-ban az önkormányzat 
kötelezettség keletkezett: intézményeinél alkalmazottak létszáma 13 fővel csökkent. 

A tervezettnél kevesebben vették igénybe a szociális Csak ésszerű, a feladatellátáshoz szükséges létszám-
étkezést, a nappali szociális ellátást. Kevesebb lett az racionalizálással, takarékos gazdálkodással, a bevételi 
óvodások és iskolások száma. A tervezettnél lényegesen források növelésével tudjuk a forráshiányból adódó elmaradt 
kevesebb gyermek részére biztosítottuk a kollégiumi nevelést, kötelezettségeket teljesíteni, az Önkormányzat gazdálkodását 
oktatást. biztonságossá tenni.

A Szentandrási Híradó melléklete

Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési beszámolója
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