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Vigyázzunk rájuk!                                                                                          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 31-én (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 község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató.
3. Falugazdász beszámolója. Előadó: Sinka Csaba falugazdász
4. A község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló. Előadó: 

Oltyán Sándor rendőrkapitány
5. Bűnmegelőzési Egyesület beszámolója. Előadó: Nagy Gábor elnök
6. Bejelentések

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

Békésszentandrás, 2007. május 7.
Hamza Zoltán
Polgármester

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk

Békésszentandrás lakosságát

2007. május 27-én (vasárnap)

19.30 órára

a Hősök szobrához,

a Hősök Napja

alkalmából

rendezendő

megemlékezésre.
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Szemétgyűjtés
a Föld Napja alkalmából!

1970. április 22-e óta ünnepeljük a Föld Napját!
Ekkor jelent meg Denis Hayes fiatal amerikai 

újságírónak egy cikke, melyben felhívta a figyelmet az 
emberiség földpusztító életmódjára és kért minden olvasót a 
környezetvédelem fontosságára.

A Magyar Közút Kht. 2007. április 21-én szemétgyűjtési 
akciót szervezett, melyhez felhívásunkra- településünk is 
csatlakozott. Ezen a napon a Magyar Közút Kht. 19 megyei 
területi igazgatósága és 79 üzemmérnöksége kiemelten az 
utak, parkolók, út menti területek megtisztításával 
foglalkozott. Sajnos mindenki által tapasztalt tény, hogy a 
közutak melletti területek gyakori célpontjai az illegális 
hulladék elhelyezésének, a forgalomban résztvevők 
szemetelésének.

Mivel a képviselő-testület eddig is nagy gondot fordított 
településünk tisztaságára, úgy gondoltuk, hogy ezen nemes 
cselekedetekben a lakosságnak is részt kell vállalnia.

Bár április 21-e munka és tanítási nap volt, felhívásomra 
22 szentandrási lakos jelent meg reggel 8 órakor. Volt közte 
fiatal és idősebb, férfi és nő, vadász és horgász, civil 
szervezetek és helyi szakszolgálatok tagjai, egyszerű de 
lelkes polgárok és természetesen a helyi képviselő-
testületünk tagjai.

Rövid eligazítás után a Kht. emberei kiosztották a 
zsákokat, kesztyűket és a láthatósági mellényeket. 
Szétszéledtünk az utak mentén és megkezdődött a munka. A 
déli órákban a Fehér-rámpánál újra összejöttünk és egy 
szerény vendéglátás mellett értékeltük a napot. Amikor pedig 
begördült a szemétheggyel megpakolt tehergépkocsi, 
mindenki ledöbbent. Látható volt, hogy 22 ember 4 óra alatt 
mennyi hulladékot képes összeszedni. Ez dicséretes ugyan, 
de megdöbbentő is.

Mindenesetre jó volt hallani az ötleteket a jövőre nézve, 
és főleg azt, hogy ősszel újra jöjjünk össze, ismételjük meg az 
akciót.

A legvégén szeretném megköszönni: a résztvevőknek a 
lelkes munkát, higgyék el az akció nemes célt szolgált, 
nagyszerű cselekedet volt.

Major Attila
önkormányzati képviselő

Szemétgyűjtés

Virágosítás
Április 21-én a Föld Napja alkalmából egy régi 

adósságot törlesztett a Képviselő-testület, hogy 
megszervezte a község virágosításával kapcsolatos 
teendőket. A Művelődési Sport és Környezetvédelmi 
Bizottság koordinálásával létrehozott virágosítási 
akcióban szép számmal részt vettek a település lakói, 
annak ellenére is, hogy a szombat munkanappá lett 
nyilvánítva a május 1-jei ünnepek miatt.

A település szépítésében részt vevő mintegy 
harminc fő több helyen tevékenykedett egy időben. 
Virágágyások kialakítására került sor a Jubileumi 
Emlékház körül, melyet négy-öt féle, különböző 
színekben pompázó virággal telepítettek be. Szécsi 
Balázs találmánya a Drofa ismét nagy sikert aratott, 
melynek eredménye a buszmegálló környékén, a Szent 
László-Fő utcai kereszteződésben és a Körös 
Művelődési Ház udvarán látható. Jutott a kellemes 
hangulatot árasztó virágokból a Kossuth Emlékparkba 
is. Az ezt megelőző napokban a Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási Egyesülete a Nyugdíjas Klub 
környékén és udvarán végzett, hasonló munkálatokat, 
mellyel szebbé és barátságosabbá tették a környezetet 
az odalátogatóknak.

A serényen dolgozó önkéntesek, a déli harangszóra 
elvégezték vállalásukat. Köszönetet érdemel mindenki, 
aki szabadidejét nem sajnálva a település érdekében és 
szebbé tételében részt vett ezen akcióban.

Reméljük, hogy a gondos ápolás, melyet a hivatal 
dolgozói látnak el a jövőben, eredményes lesz és a nyár 
folyamán is élvezhetjük a virágosítás adta új 
lehetőségeket, a szép és kellemes környezetet.

H.R.

Készül a virágágyás a Jubileumi Emlékháznál
   Fotó: H.R.
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Köszöntő Anyák napjára Már 15 éves hagyomány
Tóth Zoltánné, Tündike tanító néni 15 éve minden anyák Május első vasárnapja minden évben az édesanyáké. 

napján osztályával ellátogat a Gondozóházba és az idős néniknek, Nehéz szavakba önteni hálánkat, hiszen ők azok, akik első 
bácsiknak előadják kis műsorukat e jeles nap alkalmából.lépéseinktől kezdve kísérik életünket megértéssel, 

Most is így volt ez, május 10-én 11 órakor ünneplőbe öltözött türelemmel. Féltve óvnak minket, gondoskodásuk 
első osztályos gyerekek sorakoztak a társalgó ajtaja előtt, hogy 

melegséggel tölti el szívünket, számíthatunk rájuk életünk elmondhassák verseiket az idős embereknek, akiknek nagy örömet 
legnehezebb pillanataiban is. A családi tűzhely őrzőiként jelentenek a vidám gyermekarcok. A „Bújj, bújj zöld ág” kezdetű 
nyugalmat biztosítanak rohanó életünk körforgásában, dalt énekelve vonultak be kezükben virágcsokorral. A fiúk 
szeretetük erőt és bátorságot sugároz felénk. nagymamáknak és édesanyáknak szóló verseket mondtak el 

kiscsoportokban, felváltva. A lányok, fejükön különböző Virág helyett ezekkel a sorokkal köszöntjük az 
papírvirágdíszekkel az anyák napi virágcsokrot jelenítették meg. édesanyákat:
Sok tavaszi, szép dalt hallhattunk tőlük pl: „Már megjöttünk”, „Szívemben őrzöm mosolyod,
„Orgona ága”, „Iglice szívem”. Műsoruk végén minden idős ember lelkemben a sóhajod,
kapott virágot, melyet meghatottan vettek kezükbe.illatoddal takarózom, 

A gyerekek a „Beültettem kiskertemet” című dallal búcsúztak énekeddel ringatózom” 
és megígérték, hogy jövőre is eljönnek örömet szerezni az idős 
néniknek, bácsiknak.

Tisztelettel: Be
Domokos László 

Békés Megyei Közgyűlés elnöke
Békésszentandrás országgyűlési képviselője

Ballagás…
Mérföldkő az ember életében a középiskola befejezése, 

hiszen sokak számára véget ér a gondtalan diákélet, akik 
pedig továbbtanulnak azokra is egy új korszak vár új 
feladatokkal, tervekkel. Az iskola biztonságot nyújtó falai 
közül kikerülve már egyedül kell megtalálnia mindenkinek a 
helyét a világban. 

A ballagást követő vizsgák során mindenkinek számot 
kell adnia arról a tudásról, melyet az elmúlt években szerzett 
meg és aminek jó hasznát veszik majd a későbbiekben. A A tanító nénik és a szereplők                         Fotó: Köteles József
tankönyvekből megtanult ismereteken túl azonban nagy 
szükség lesz azokra az útmutatásokra, tapasztalatokra, amit 
az iskola nyújtott a diákok számára a pedagógusok által. A 
tisztesség, a becsület, a szorgalom, a kitartás olyan értékek, Majális 2007.melyek fontos útravalóul szolgálnak a diákok számára.

Azzal is szembesülni kell azonban, hogy ma már nem 
A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is fáklyás elég egyfajta tudással rendelkezni. Nem lehet befejezni a 
felvonulás volt május elseje előestéjén. A piactéren összegyűlt tanulást, folyamatosan képeznie kell magát az embernek 
szépszámú felvonulók felnőttek és gyerekek- fél nyolc után ahhoz, hogy megfelelő munkát találjon. Békés megyének is 
indultak a Sporttelepre. Az úton végig nagyon jó hangulat és nagy szüksége van a jól képzett szakemberekre, azokra a 
vidámság jellemezte a résztvevőket. A Sporttelepre érkezvén a 

fiatalokra, akik tanulmányaik után itt képzelik el a jövőjüket. fiatalok színes szalagokkal és léggömbökkel díszítették fel a 
Sok sikert kívánok minden végzős diáknak az előttük község májusfáját, melyet az erős férfi kezek könnyedén emeltek a 

álló kihívásokhoz! helyére. A műveletet nagy taps követte.
Az időjárás kegyeibe fogadta a rendezvényt, melyen egyre többen 

„…Vándor vagy és mindennap tovább kell menned. voltak. Miután besötétedett, tábortűz gyújtására került sor. A 
ropogó tűz és a fény sokakat odacsalt és a meleg mellett hosszú Nem tudhatod, meddig élsz, s egyáltalán lesz-e időd, eljutni 
ideig beszélgettek az emberek.utad végcéljához….Ezért menj minden nap tovább, sebes 
Az est hátra lévő részében szabadtéri disco volt, Dankó Ervin lábakkal és szegényen is. Mert vándor vagy.”
közreműködésével. Másnap sportprogramokat rendeztek: /Márai Sándor/
lábteniszt és 11-es rúgó versenyt. A nyolc páros részvételével 
lebonyolított lábtenisz versenyt a Szín Tamás, Farkas Péter duó 

Tisztelettel: nyerte, miután a döntőben legyőzte a Mochnács testvéreket. Igen 
Domokos László izgalmasan alakult a 11-es rúgó verseny is, melyen Rusz Mihály 

Békés Megyei Közgyűlés elnöke diadalmaskodott. A győzteseknek gratulálunk a rendezvényeken 
Békésszentandrás országgyűlési képviselője megjelenőknek pedig köszönjük, hogy eljöttek.                       H.R.
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Versenyeztünk Sulivarázs
2007. március 24-én került megrendezésre Békésen a Dr. 2007.május 4-én került 

Hepp Ferenc Általános Iskolában a megyei Simonyi Zsigmond m e g r e n d e z é s r e  a  K ö r ö s  
helyesírási verseny. Művelődési Házban a Hunyadi 

A tollbamondás után nyelvtani feladatsort oldottak meg a J á n o s  Á l t a l á n o s  I s k o l a  
versenyzők. Évfolyamonként a megye legjobb 25 tanulója vett "Sulivarázs" című műsora.
részt. Az első öt helyezést elért tanulót díjazták. Iskolánkat Yetik 

Rendezvényünk többéves 
Damla (5.a), Turcsányi Áron (6.a), Lengyel Judit (7.a), Tóth 

hagyományra tekint vissza.László (8.a) képviselte. Tóth László III. helyezést ért el.
Itt jutalmazzuk meg iskolánk azon tanulóit, akik a tanév Ezen a napon került átadásra a vándorkupa, melyet az őszi 

során valamilyen területen kimagasló eredményt mutattak.területi verseny eredményei alapján a békésszentandrási 
Az Aranytoll díj három kategóriában került átadásra.Hunyadi János Általános Iskola csapata nyerte. A megye 82 
A sport díjakat Cziglédszky Ákos adta át. Bagi Ivettnek iskolája közül mi büszkélkedhettünk azzal, hogy tanulóink 

aerobikban, Szabó Kittinek kézilabdában, Csípai Péternek minden évfolyamon első helyezést értek el. A kupa átvétele 
futballban, Demcsák Lászlónak táncban, Kovács Tamásnak kötelezettséget is jelent számunkra, a következő tanévben 
kajakban nyújtott teljesítményéért.Békésszentandrásra vár a feladat, hogy megrendezze a megyei 

A reál díjakat Pálné Gelniczky Mária, iskolánk volt versenyt.
Gratulálunk minden versenyzőnek! tanára adta át Szabó Bencének, Szécsi Tamásnak és Tóth 

Lászlónak.
A humán kategóriában díjazott tanulók - Kanti Eszter, 

Lengyel Judit és Tóth László - iskolánk nyugdíjas 
pedagógusától,Horváth Károlynétól vehették át a díjat.

A díjátadást az osztályok színvonalas műsora 
színesítette, melyben jelen volt zene, tánc, ének, színjáték, 
paródia, mondóka. A gyerekek nagy örömmel mutatták meg 
szüleiknek, hozzátartozóiknak, mennyit fejlődtek az elmúlt 
tanév során.

Év végi rendezvényünk immár harmadik alkalommal 
került megrendezésre, hagyományt teremtve iskolánknak.

Szabó Józsefné

A díjazottak: Yetik Damla, Lengyel Judit, Turcsányi Áron, 
Tóth László

Békéscsabán, a Szabó Pál Téri Általános Iskolában 2007. 
március 30-án a megyei nyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi 
versenyen vett részt Lengyel Judit, Bagi Anett 7. évfolyamos és 
Szalai Máté 5. osztályos tanuló. Évfolyamonként 30 tanuló 
mérte össze tudását. A verseny témája: helyesírás, 
nyelvhelyesség, anyanyelvi érdekességek. Az első nyolc 
helyezést elért tanulót díjazták. Lengyel Judit III., Bagi Anett 
VI. helyezést ért el. Gratulálunk!

Felkészítő tanárok: Baginé Dorogi Anikó, Fazekas 
MajorettekStefánia.
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A kis Pinokkiók Ludas Matyi

Rómeó és Júlia Aerobikosaink                                              Fotók: Révész Júlia

Az idei esztendőben sem nevezett településünk a kategóriákból áll (fekvőtámasz, futás, stb.) Egy 
Kihívás Napja Országos sportrendezvényre. Tette ezt hónapon keresztül a résztvevők naponta bizonyos időt 
azért, mert az utóbbi időben több furcsaság történt az fordítanak mozgásra (reggeli torna, kocogás, stb.), majd 
eredmények tekintetében. a megjelölt idő végén újabb felmérés lesz, amikor is 
Azonban, hogy a mozgás és a sport ne kerüljön háttérbe szembesülhet mindenki az eredménnyel.
Csikós György tanár úr tett egy javaslatot, amely arról Nevezni a május 26-i gyermeknapi rendezvényen is 
szól, hogy egy kis időt szenteljen mindenki a mozgásra, lehet, ahol bővebb felvilágosítást kaphat minden 
aki benevez az akcióba. Akik beneveznek egy érdeklődő.
felmérésen vesznek részt, amely különböző H.R.
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Április 13-án pénteken immáron 9.alkalommal telt meg A műsor teljes ideje alatt üzemelő büfében, lehetőség nyílt 
várakozással, vidám gyermekekkel és szüleikkel a  Művelődési finomabbnál finomabb sütemények, szendvicsek és üdítők 
Ház, hogy együtt szórakozhassanak a Szent László utcai beszerzésére. A gyermekdélután végére a különböző értékes 
Óvoda és Bölcsőde közös rendezésű -ma már hagyománynak tombolatárgyak is gazdára találtak. 
számító- műsoros gyermekdélutánján. A nagy sikerű rendezvényen több alkalommal is köszönet 

A cél továbbra is a közös szórakozási, kikapcsolódási illette mindazokat, akik jelenlétükkel, adományokkal, 
lehetőség biztosítása volt, amelynek keretében a gyermekek és tombolatárgyakkal, vagy egyéb módon hozzájárultak a műsoros 
velük együtt a családjuk is jól érezhette magát. gyermekdélután létrejöttéhez, hiszen ezen rendezvények 

A megnyitót követően Hamza Zoltán polgármester úr egyben fontos célért -  az együtt töltött kellemes perceken , 
köszöntötte az egybegyűlteket. Elismerését fejezte ki -az évek hasznos időtöltésen túlmenően - a gyermekeinknek és a 
óta megrendezésre kerülő, helyi közösségi élet alakításában gyermekeinkért szólnak. A rendezvény bevétele -a korábbi 
fontos szerepet játszó- gyermekdélutáni programért. Rövid évekhez hasonlóan- az óvodai és bölcsődei készség- és 
említést tett a helyi bölcsőde, óvoda és iskola fontos szerepéről, képességfejlesztő eszközök, játékok beszerzését, valamint a 
ezen intézményekkel kapcsolatos tervekről, elképzelésekről. különböző ünnepek (mint a Gyermekhét, Gyermeknap, 
Végezetül átnyújtotta az Önkormányzat hozzájárulását, melyet ballagás, kirándulások) még emlékezetesebbé tételét teszi 
a gyermekek nevében ezúton is tisztelettel megköszönünk. lehetővé.

Majd felcsendült a várva várt zene..... Hevesi Imre és a Ezúton is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy még 
ZűrZavar Zenekar lépett a színpadra és kezdte szórakoztatni a egyszer köszönetet mondjunk támogatóinknak, akik a 
résztvevőket. Pletykázó asszonyok..., Sehallselát Dömötör.., A következők voltak:

AMVILL Kft. - Szarvasnagy ho-ho-ho horgász..., vagy a Macska induló... játékos 
ART-KELIM Kft.előadásmódja, és a gyermekek interaktív bevonása teljesen 
Aszódi Jánosné - tápboltmagával ragadta a lelkes, vidám gyerekeket, akik néhány ének 
AXIS 4000 Kft. - Szarvaselhangzása után már kedvenc dalaikra is táncra perdültek.
Bagi Jánosné - vállalkozóSzámos ismert dalt játszottak el, egy-egy éneket meg is 
Bau-Lux Fürdőszobaszalon - Szarvastanítottak a közönséggel. Sőt a bátrabbak a színpadra is 
Béke Diszkontfeljuthattak, ahol az együttes „újdonsült tagjaiként” részt 
Bencsik Ernő - fotósvállalhattak a műsorban, s közben játszva megismerhették a 
Bencsik Erzsébet - fodrászkülönböző hangszerek hangjait és jellegzetességeit.
Bencsik István - kereskedő
Bohák Mónika
Boglárka Virágüzlet
Boros Szilvia
Cuki Cukrászda
Csernus Jánosné óvónő
Csilla Butik
Csipai László - vállalkozó
Dalma Divat - Szarvas
Darabosné Megyeri Rozália - kozmetikus
Dinya Vendel
ELI-NETT Kft.
EMO Bt.
Farkas Alajosné óvónő
Fabó István - képviselő
Fabó István - vállalkozó
GALLICOOP Rt., - Szarvas
GARAI  Szabó Tibor - villamosipari technikus
GENERALI Providencia Zrt.
Gazsó József - vállalkozó
Gyógyszertár

Hevesi Imre a gyermekek körében        Fotó: Árgyelán Péter Halász István - nagyszülő
Haltáp Kft. - Szarvas
Hamza Zoltán polgármester - Önkormányzat

A zenés műsort követő szünet után a gyermekek testközelből HAR-POL Bt.
ámulhattak Molnár Imre bűvész varázslatos csodáin, ahol sok- Hegedűs László - horgászcikk kereskedő
sok virág, szalag, sőt még galambok, és nyuszi is előkerült a Hófehérke Gyermekruházat
cilinderből, ládikából. Az interaktív műsorban a gyermekek is Istenes Cukrászat

Jelenker Üzletház - Szarvastöbbször szerepet kaptak, ahol a bátor jelentkezők ajándékban 
Joamit Bt.r é s z e s ü l t e k .  A m ű s o r  v é g é n  m e g k e z d ő d ö t t  a  
Jäger Söröző és Sörfőzdeléggömbhajtogatás, s kívánságra készültek a szebbnél szebb 
Kató-Fotó Optika - Szarvasluficsodák.
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A bálozók

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
Kiss Imre - vállalkozó
Konyhastúdió - Szarvas
Kozák János - vállalkozó
Kozák Zoltán - vállalkozó
Kozma Ferenc - vállalkozó
Körös Pizzaház - Békésszentandrás
Körös TEXT Kft.
Kreatívia - Szarvas
Krisz-Mos Autómosó Bt. - Szarvas
Kuliga-Computer - Szarvas
Lancsa Autósiskola
Lázár Gábor - vállalkozó
Lázár Mihályné - virágkereskedő
Lénárt Zoltánné - virágkereskedő
Lestyán-Goda Mihály - kereskedő
Lévai András Bt.
Major Attila - képviselő
Miknyik Mihály
Mihalecz András - vállalkozó
Mini Italbolt
Molnár Imre - Igazgató, képviselő
Mozzareella Kft. - Szarvas
Murányi Sándorné - vállalkozó
Nagy Péter - vállalkozó
Nagy Tünde - fodrász
Onix Ékszerbolt - Szarvas
Oryza Kft. - Szarvas
Ozirisz Kft.
Paletta Üzletház
Pálinkás Pál - vállalkozó
PC Shop - Szarvas

Nappal is láttuk a csillagokat (A Planetárium előtt)Penta-Drink
Pisont András - vállalkozó
Plasto Ball Bt. - Szarvas
Profi Bútorlapszabászat - Szarvas
Rágyi és Társa Bt. - Szarvas
Schmieder Jánosné - kozmetikus
Sinka Györgyi - elektrokozmtikus
Sovány István - Vitamin zöldséges
Szarvas COLOR KFt.
Szarvas Fish Kft.
Szécsi Balázs
SZIRÉN - Szarvas
SZMK és az óvoda dolgozói
Szurovecz Vince - esperes
Takács Brigitta - kereskedő, Szarvas
Takács Szilvia - vállalkozó
Talizmán Játékbolt
Törpi-Csitri gyermekruházat - Szarvas
Vadászkürt Vendéglő - Szarvas
Vadásztársaság
Valencsik Mihály - vállalkozó
Vaskor Jánosné - nagyszülő

Ki ér fel leghamarabb? (A Főtéren)Yong-Hús Kft. - Szarvas
Zalka Máté Szövetkezet

Fotók: Klári és Zsuzsi óvó nénikZöldvilág Kft.
Zsapír Papírbolt - Szarvas
Zsóka néni - logopédus

Bízunk abban, hogy a délutánon szerzett élmények hosszú 
A busszal való utazás varázsa, teljesen megbabonázta a ideig maradandó emlékeket tápláltak gyermekeinkbe.

gyermekeket, miközben tovább bővíthették ismereteiket. Tele sok-Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult 
sok élménnyel, vidám emlékekkel térhettek haza, ahol a szülők és a ehhez. Hisszük, hogy jövőre is lehetőségünk nyílik minderre. 
kisóvodások már nagyon várták őket. Ezúton is megköszönjük ezt Bízunk abban, hogy jövőre ugyanitt ismét találkozunk.
a szép napot az óvó néniknek, dajka néniknek és a további Köszönettel a gyermekek, az Óvoda és a Bölcsőde dolgozói 
segítőknek:nevében:

A Szülői Munkaközösség a gyermekek és a szülők

Kecskeméten jártunk....
néhány pillanat

képekben
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BÉKÉSSZENTANDRÁSI DUZZASZTÓMŰ TÖRTÉNETE V.

ÉPÍTÉSI FOLYAMAT ÉS KÖLTSÉGEK

Reisenleitner Pál. Az építés helyszíni munkáiban részt vettek még: A művet a Magyar Királyi Öntözésügyi Hivatalban, Lampl 
Markó Jenő, Zánk Kálmán, Kemény László, Bogyó József, Murai Hugó vezetése mellett Freytag Ferenc tervezte A statikus tervező 
Gyula mérnökök. A főpallér munkakörét az építkezés egész Mosonyi Emil, a vizek világjáró professzora volt. A kiviteli 
időtartama alatt Molnár József töltötte be. munkákat is a hivatal irányította. A vállalati munkákban az ország 

Az építés úgy történt, hogy először a hajózsilip készült el jelentős cégei vettek részt. Az oldalcsatorna földmunkáját Bátori 
szárazon, munkagödörben, Oszkár cége végezte. A 
majd ehhez kiépült a duzzasztómű alapozási és 
megkerülő ág felső és alsó f a l a z á s i  m u n k á i t  a  
szakasza. Ezzel lehetővé Skuteczky és Borai cég, 
vált, hogy a folyót ezen az vasszerkezeti és gépi 
ágon és a zsilipen keresztül berendezéseit a Ganz és 
vezessék el. Így a főmeder Társa Villamossági, Gépi 
l e z á r á s á v a l  s z á r a z  és Hajógyár Rt. készítette. 
munkagödörben épülhetett A hajózsilip alapozási és 
meg a duzzasztómű. A falazási munkáit a Prisker 
m u n k á k  n a g y s á g á r a  Művek Hydrotechnik és 
jellemző, hogy el kellett Építő Rt. végezte, a 
végezni 720.000 köbméter vasszerkezeti és gépi 
földmunkát, beépítettek berendezéseket a Magyar 
14.400 köbméter betont és Királyi Állami Vas-Acél-, 
vasbetont, elkészítettek és Gépgyár gyártotta, 
1 0 . 0 0 0  k ö b m é t e r  szállította és szerelte. Az 
kőhányást és kőrakatot, á r a m t a l a n í t ó  b e l s ő  
valamint 17.000 köbméter b e r e n d e z é s é t  é s  a  
r é z s ű b u r k o l a t o t .  A  távvezetéket Kalocsay 

vízlépcső építéséhez 2.150 tonna vasat, 4.000 tonna cementet, Kálmán cége szállította és szerelte. A vízi szállításokat az Újvári 
20.000 köbméter / 36.000 tonna / követ, 17.000 köbméter / 30.000 József  vezette szegedi cég vállalata teljesítette. 
tonna / kavicsot, összesen 72.150 tonna építőanyagot használtak A munkálatok az 1937. évi XX. Öntözési tc. alapján, már 1936. 
fel. Ez a mennyiség mintegy 7200 vagon szállítmányának felelt október 1-jén, az oldalcsatorna földmunkáival megkezdődtek. A 
meg. A munkákhoz 320.000 napszámot használtak fel, amelyért befejezés 1940 végére volt előirányozva. Az 1940. és 1941. évi 
átlagosan napi 5.00- pengőt / kezdetben 2.40 pengőt / fizettek. A tavaszi rendkívüli árvizek és tartósan magas vízállások azonban 
munka nagyságát még inkább kiemeli, ha tudjuk, hogy az akkori annyira késleltették az építőmunkálatokat, hogy a művek üzembe 
építési technológiának megfelelően a munkák zöme kézi, talicskás helyezésére csak 1942. október 15-én került sor. A hatéves építési 
és kordés munka volt. A vízlépcső összesen 6.320.000 pengőbe időtartam alatt a hasznos munkavégzés az időjárás és a folyó 
került, amelyből a hajózsilipre 2.220.000 P, a csatlakozó vízjárása miatt igen változó volt: általában 100-200 munkanap/év 
építményekre, az elő- és utócsatorna kialakítására és a volt felhasználható a különböző jellegű építési munkálatokra. 
kőburkolatok elkészítésére, valamint a kezelőtelepre 1.760.000 P Korabeli számítások szerint a mű 90 munkanap alatt készült el. Az 
esett.építőmunkálatokat Paunz Rezső, a hivatal építési osztályának 

A jövő hónapban a mű szerkezeti felépítésével foglalkozom vezetője irányította. A helyszíni építőmunkálatok vezetésénél 
majd.közreműködött az 1936-38-as években Vázsonyi Ádám, az 1939-

Major Attila41-es években Kozma Zoltán, az 1941-42-es években 

VII. B.I.K.E.-nap 
2007. június 22-23-án

a Szent András-ligetben ismét megrendezésre kerülnek a B.I.K.E.-napok.

A hagyományos körömpörköltfőző-versenyre várjuk a jelentkezéseket
a 06-20/563-7605-ös telefonszámon Szabó Imrénél.

Napközben változatos programokkal, esténként pedig élőzenével szórakoztatjuk a kedves vendégeket.
További információ a plakátokon.

a rendezők
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HOGY  TETSZIK  LENNI?
MÉG  A  PÁPÁVAL  IS  TALÁLKOZOTT

Beszélgetés Komlósi Vencelnével

Komlósi Vencelné, Marika néni több évtizeden keresztül volt a mozi 
vezetője Békésszentandráson. Munkája során kapcsolatba került 
szinte minden itt lakóval. Ismerték, szerették. Jó ideje nem láttuk 
már, azonban április utolsó hétvégéjén haza látogatott. A találkozást 
kihasználva egy beszélgetésre invitáltam.
- Régen találkoztunk. Hogy tetszik lenni?
- Köszönöm szépen jól! Hála Istennek egészségen telnek napjaim, 
nem betegeskedem.
- Valamikor sűrűbben összefutottunk. Mondana néhány gondolatot a 
moziról és az ott eltöltött évekről?
- Nekem a szentandrási mozi volt az életem. 1961-től 1993-ig 32 
évig dolgoztam a Moziüzemi Vállalatnál. Békésszentandráson a 
Nemzeti Moziban voltam üzemvezető és pénztáros egyszemélyben. 
Az országban sehol sem volt így együtt a kettő, de megbíztak 
bennem, és elvégezhettem mind a két feladatot.
- Kik voltak a munkatársai?
Nagyon jó társaság dolgozott a mozinál. A filmszállítást Hegedűs A Komlósi család                                             Fotó: Szécsi Mátyás
László végezte, a mozigépész pedig mindvégig Kécskei László volt. 
Ha néha nem tudott jönni, Gazsó László helyettesítette. A jegyszedés A gyermekeimmel és az unokáimmal. Legutóbb szép Mária-napot 
Szabó Imréné feladata volt. Több mint harminc évig dolgoztunk szereztek nekem a Csepegi csárdában. Könnybe szaladt a szemem, 
együtt. Miután nyugdíjba mentem, még néhány hónapig működött a amikor nekem szólt a zene: ,,Hol van az a nyár, hol a régi szerelem”. 
mozi, majd bezárt. Úgy tudom, azóta sincs, pedig a filmszínház, a Francisco a vejem Kínából repült haza, hogy itt lehessen. Nagyon 
mozizás a mindenkori fiatalság kedvenc szórakozása volt. összetartó család a miénk.
- Mikor és hová tetszett elköltözni? - Szentandrásra hogy tetszik visszagondolni?
- Hét éve mentem el Békésszentandrásról, Kecskemétre. Mivel a - Nagyon-nagyon fájt mikor ott hagytam. Írtam verseket hogy 
férjem súlyos betegsége miatt intézetbe került, így láttam a eljöttem, amely közül nagyon sok foglalkozik Szentandrással. Az 
legjobbnak, hogy a gyerekeim közelébe lehessek. egyiknek az a vége, hogy itt is harangoznak Kecskeméten, de az nem 
- Könnyű volt megszokni? a békésszentandrási harang szava.
Nem! Kecskemét nagyváros. Én ahhoz voltam szokva, hogy megyek - Tetszett említeni, hogy sokszor elkíséri Ildit a fellépéseire. Melyik 
az utcán és köszön, megszólít mindenki a gyerekektől az volt a legemlékezetesebb?
idősebbekig. A moziban eltöltött hosszú idő nem múlt el - Minden előadás, minden fellépés külön élmény. A 
nyomtalanul. Ismert és szeretett mindenki. Nekem sosem volt legemlékezetesebb az volt, amikor II. János Pál pápának énekelt 
haragosom. négy évvel ezelőtt a Föld napján. Egy helikopter felvitte egy 
- Hogyan telnek a napjai? hegycsúcsra és onnan énekelt a pápának. Nagyon tetszett neki és 
- Azt mondhatom, hogy jól. Aranyosak a gyerekeim. Nagyon sokat találkozni akart Ildivel. A férje Francisco, aki a program rendezője 
megyek Ildivel erre-arra. Most voltam Torinóban és Cagliariban volt mondta, hogy nem tud idejönni, de itt van az édesanyja 
vele. Nagy sikere volt. Bár amióta a milánói Scalában énekel, Magyarországról és nagyon szeretne találkozni őeminenciájával. 
rendkívül népszerű. A hálás olasz közönség mindig felállva tapsolja. Erre a pápa mondta, hogy ,,szi” és fogadott engem. Életem egyik 
Ez egy édesanyának csodálatos érzés. Úgy érzi az ember ilyenkor, legnagyobb élménye volt. Remegő lábakkal mentem fel a lépcsőkön 
hogy a szíve kidagad a helyéről. Ha nem utazom, akkor a házban a libériás kísérők között.
serénykedem. Van egy kis virágoskertem, amit nagy szeretettel - Marika néni! Köszönöm a beszélgetést és nagyon jó egészséget 
gondozgatok. Tagja vagyok a kecskeméti Pedagógus Klubnak, ahol kívánok!
szintén nagyon szeretnek az emberek, de az mégsem olyan mint - Köszönöm szépen és üdvözlöm a kedves békésszentandrásiakat!
otthon volt. Úgyhogy igen színes az életem. Nagyon boldog vagyok H.R.

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

FELHÍVÁS
Békésszentandrás Baráti Szövetsége

a befizetett adó egy százalékának fogadásáról!
Az alábbi adószámot a rendelkező nyilatkozatára

kérjük rávezetni: 19059473-1-04
NÉVÉT, LAKCÍMÉT, AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT

ne feledje feltüntetni.
Ön ezzel a saját települése fejlődését segíti elő.

KÖSZÖNJÜK
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ÖNKORMÁNYZATI

RÖVID  HÍREK
ÖNHIKI Kedvezményes telekvásárlás

A kedvezményes lakótelekhez juttatás programjának első A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. 
lépéseként a Képviselő-testület a program indítására a Kishegyesi évi CXXVII. törvény 6. számú melléklet 1. pontja alapján az 
utcában meglévő három db egyedi és egy sorházas beépítésre alkalmas önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési 
önkormányzati ingatlant jelölte ki, valamint intézkedett a telkek forráshiányos) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás 
jelzálogjog alóli felmentéséről, mely az előző ciklusban felvett igénylésére vonatkozó pályázatát az Önkormányzat benyújtotta. A 
fejlesztési hitel miatt valamennyi forgalomképes önkormányzati kiegészítő támogatási igény kimutatható összege az előző évi 
ingatlant terhel.számítási rendszerhez képest több pontban változott. Ez összesen 

26,567 ezer Ft összegű támogatási igény csökkenéssel érintette 
Önkormányzatunkat. Az Önhiki pályázat a 2006. évi feltételek HAKI telekalakítási terve
szerint  a 2006. évi beszámoló és 2007. évi terv adatait figyelembe Az Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulást adott a 
véve  33,813 ezer Ft támogatási igénnyel lett volna benyújtható. A Halászati és Öntözési Kutató Intézet kérésére a Békésszentandrás 
szigorító intézkedések azonban csak 7,246 ezer Ft-os közigazgatási területén lévő vízparti fekvésű Nemzeti Földalapkezelő 

Szervezet vagyonkezelésében álló területek üdülőterületté történő igénybejelentést tettek lehetővé.
átminősítéséhez.Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelete alapján a 

2006. évi kiegészítő támogatás  34,539 ezer Ft  50 %-ának 
megfelelő  17,269,500 Ft összegű  előleg igénylésére vonatkozó Kálvária tér területrendezése
igénybejelentést tettünk, 2007. március 2-án. Ezen 

A Képviselő-testület döntött a szeszfőzde melletti 
igénybejelentésre az ÖTM Önkormányzati Gazdasági Főosztálya magántulajdonban lévő telek megvásárlásáról. A területtel a Kálvária 
17,269,500 Ft összegű pótelőirányzatot engedélyezett. tér bővítését, a település egyik központjának színvonalas kialakítását 

A jóváhagyott előleg: 17,269,500 Ft kívánja biztosítani az Önkormányzat.
és a benyújtott igénylés 7,246,000 Ft
Különbözete: 10,023,500 Ft

Művelődési Ház pályázatösszegről -kamatfizetés elkerülése érdekében- a Képviselő-
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívást tett testületnek le kellett mondania.

közzé a Közkincs programjának térségi szintű pályázati A megszorító intézkedések hatására a 2006. évihez 
lehetőségeiről.viszonyítottan közel 27 millió Ft-tal kisebb összegű támogatás 

A pályázati felhívás 3. pontja a Közművelődési intézmények, elnyerésére lehet esélyünk.
közművelődési célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, 
könyvtári szolgáltató helyek, népművészeti alkotóházak és muzeális 

Képviselői tiszteletdíj-rendelet intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozik, melynek 
keretén belül a művelődési ház színpad felújítására és a színpad és módosítása terem akusztikájának javítására pályázunk.

A Képviselő-testület felülvizsgálta az október 31-én Egy pályázó által pályázható maximális összeg: 4,5 millió Ft, az 
elfogadott „Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, önrész minimum 10%. A támogatás formája vissza nem térítendő 
juttatásáról és költségtérítéséről” szóló rendeletét. Az elfogadott új támogatás.
helyi szabályzat részletesen tartalmazza a kötelezettségeit 
megszegő képviselő megállapított tiszteletdíjának csökkentési, Kastélyok és kúriák Békésben
megvonási lehetőségeit, mely szankciókat a Képviselő-testület, 

A Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület Békéscsaba illetve a bizottságok állapíthatnak meg kötelezettségszegés esetére. 
egyesü le t i  t i tkára ,  Sze lekovszky  Lász ló  megkeres te  

Ezzel az új szabályozással a helyi képviselők magukkal szemben 
Önkormányzatunkat azzal a kéréssel, hogy hosszú gyűjtőmunka után 

állítottak magasabb mércét önként vállalt -törvényben és helyi nyomdakész állapotba került Békés megye még ma is látható, több 
szabályzatban meghatározott- feladataik ellátására vonatkozóan. mint 40 kastélyának és jelentősebb kúriájának kézirata, színes fotókkal 

mellékelve. A színes kiadvány „Kastélyok és kúriák Békésben” 
címmel kerül a nagyközönség elé. A könyv elékészítéséhez az Folyószámla-hitel
Önkormányzat 10,000 Ft összegű anyagi támogatást biztosít, bízva Az Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződésének 
abban, hogy a turisztikai, kultúrtörténeti, de ezzel párhuzamosan az megújítását kéri a Képviselő-testület a számlavezetőtől. Az eddigi 
arborétumszerű botanikai gazdagságon túl, egy letűnt kor gazdag 

55 millió Ft-os hitelkeret összegét 5 millió Ft-tal csökkenteni 
tájkultúráját is kaphatjuk kézbe a megjelenő kiadványban. A könyv 

kívánja, mivel az ez évi első negyedévi gazdálkodás eredményei a Békésszentandrás kastélya és kúriája történetét is feldolgozza.
csökkentést lehetővé teszik. Ez által a folyószámla-hitel kamata és 
kezelési költség csökkentését is biztosítani lehet.

Az új autó
2007. május 3-án hivatalosan is átvételre került az új Peugeot Az új jegyző kisteherautó. Az új autó a legjobb időpontban érkezett, mivel nagy 

Május 10-én zárt ülésen a képviselő-testület megválasztotta segítséget jelent a most folyó beruházásokban mind a Gondozóház 
Békésszentandrás új jegyzőjét, dr. Győri Gabriella 31 éves orosházi bővítésénél, mind a Családsegítő - és Gyermekjóléti szolgálat új 
lakos személyében, aki a közeljövőben tölti be tisztségét. Az új épületének kialakításánál. A jövőbeni kihasználtság miatt valóban jó 
jegyző a következő lapszámban mutatkozik be a szentandrási döntés volt az autócsere.

Hamza Zoltán polgármesterlakosoknak.
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HÍREK
A gazdasági tevékenység céljára hasznosított ingatlanok A község szociális helyzetének áttekintése 

tulajdonosai a Szolgáltató azonosító jelével ellátott műanyag 
hulladékgyűjtő zsákot megvásárolhatják a Polgármesteri Hivatalban. a szociális ellátások tükrében
A gazdasági tevékenységet végzők a zsák megvásárlásával tesznek A Képviselő-testület legutóbbi ülésén megtárgyalta a község 
eleget a közszolgáltatási díj megfizetésének. A korábban szociális helyzetét a település szociális ellátásainak tükrében. A 
vállalkozásokkal megkötött szerződések az új rendelet testület elé benyújtott beszámoló legfontosabb megállapításai a 
megalkotásával hatályukat vesztik.következők:

A település népessége az elmúlt években fokozatosan csökkent, 
évek óta alacsony az élve születések száma, viszonylag magas a A számítógépes rendszer korszerűsítése 
halandóság, a népesség folyamatosan rosszabbodó korösszetétele 

a Polgármesteri Hivatalbanmutatja az öregedés jegyeit.
A Polgármesteri Hivatal a jelenleginél nagyobb teljesítményű Községünk demográfiai helyzete néhány statisztikai adat 

szerver, 20 klienses novell operációs rendszer, szünetmentes segítségével 5 évre visszamenőleg a következő képet mutatja::
tápegység, új hálózati eszközök telepítésével -a Képviselő-testület 
fej lesztést  jóváhagyó döntésével-  lehetőséget kap a 
számítástechnikai korszerűsítésre. Ezzel a korszerűsítéssel, az 
informatikai rendszer fejlesztésével egy lépéssel közelebb jutunk az 
elektronikus ügyintézés biztosításához, valamint a köztisztviselők 
számára a korszerűbb eszközökkel jobb munkavégzési lehetőséget 
teremtünk.

Végéhez közelednek a belvízredezési 
munkák

A végéhez közelednek a helyi belvízrendezési munkák. A 
kivitelező tájékoztatása szerint május közepére teljesen elkészül a 
tervezett beruházás, majd sor kerül a hiányosságok megszüntetésére. 
Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy amennyiben a kivitelezéssel 

A szociális helyzetről elmondható, hogy a Békés megyére jellemző kapcsolatban kifogása, észrevétele van azt a Polgármesteri Hivatal 
rossz gazdasági, valamint foglalkoztatási helyzet községünkben is Műszaki Osztályán szíveskedjen bejelenteni, legkésőbb május 31-ig. 
meghatározó.

Jelenleg a regisztrált munkanélküliek száma kb. 230 fő, de a 
A közterület-használatrólnem regisztrált, rendszerből kikerült személyek száma ennek 

A település közterületként használt részének igénybevételére többszöröse lehet. A munkalehetőségek hiányában sok a lekötetlen 
vonatkozó előírásokat  Békésszentandrás Nagyközség munkaerő, s ez nem csak szociális, hanem mentálhigiénés 
Önkormányzata többször módosított 2/1999. (II. 10.) számú károsodásokat, illetve ebből eredő egészségi problémákat is okoz.
rendelete tartalmazza. A helyi szabályozás értelmében az árusító A település költségvetésében sajnos jelentős összeggel 
fülke, személyi taxi, tehergépkocsi és vontató, közterületbe 10 cm-en szerepelnek a különböző szociális ellátások, a jövedelemmel nem 
túl benyúló üzlethomlokzat (portal) kirakatszekrény, üzleti előtető, rendelkezők részére nyújtott segélyek, rendszeres szociális segély, 
ernyőszerkezet, hirdetőberendezés, továbbá cég- és címtábla, önálló különféle eseti és átmeneti segélyek. Azonban jelentős számban 
hirdető berendezés, vendéglátóipari előkert, építési munkával vannak azok, akik a Szociális Törvényben meghatározott egy főre 
kapcsolatos állvány, építőanyag, kereskedelmi árut tartalmazó jutó jövedelemhatárt meghaladják, ezért folyamatosan vagy 
automata, távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai átmenetileg ellátás nélkül maradnak.
levélszekrény, totó-lottó láda, üzlet előtti kerékpártároló elhelyezése, A lakosság jelentős része tehát inaktív jövedelmekből él, a 
alkalmi árusítás, mutatványos tevékenység járműről történő árusítás létminimumhoz közeli vagy az alatti szinten.
csak közterülethasználati megállapodás birtokában végezhető.A település alap-, és szakosított ellátását megoldó 

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a közterülethasználattal intézményhálózat kiépült, működése és szolgáltatásai a helyi 
kapcsolatos kérdéseikkel, a kérelem benyújtásával a Polgármesteri lehetőségek ismeretében megfelelőek, az igényeket maximálisan 
Hivatal Műszaki Osztályát szíveskedjenek megkeresni, annak kielégítik. A szociális igazgatás és ellátórendszer területén a 
érdekében, hogy közterületeink igénybevétele jogszerű legyen. dolgozók között a munkakapcsolat napi szintű, és igen hatékony.

FelhívásTelepülési hulladékgyűjtés 
közszolgáltatás Egyre jellemzőbb a településen az útburkolat nélküli utcák 

A Képviselő-testület néhány pontban pontosította a nemrégiben járhatóságának biztosítása érdekében a bontási törmelék lakosság 
elfogadott „A kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és általi kihordása az út területére. A közút spontán módon való 
elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező feltöltése túlnyomó részben balesetveszélyt idéz elő. Felhívjuk a 
igénybevételéről” szóló rendeletét. Ennek keretében meghatározta, figyelmet, hogy a közútként használt utcarész feltöltése csak 
hogy a rendszeres szemétgyűjtés 110 liter háztartási hulladék heti ellenőrzött módon, az önkormányzat tudtával és hozzájárulásával 

történhet.egyszeri elszállítására vonatkozik. A hulladéklerakó telepen 
díjtalanul elhelyezhető építési hulladék fogalmába a tiszta 
szerkezetű törmelék, építési, bontási munkák során keletkező beton Balla Andrásné

a jegyző helyettesítésével megbízotttörmelék tartozik, melynek gyűjtésével az a szándékunk, hogy azt a 
pézügyi osztályvezetőkésőbbiekben útalap építésére felhasználjuk.
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- 118/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (Felzárkóztató - 99/2007.(III.22.) sz. Képv.test.határozat (1. számú pályázó neve 
nem került fel a szavazólapra.) pályázat a községi és városi könyvtárak 

állománygyarapítási összegének támogatására.)- 100/2007.(III.22.) sz. Képv.test.határozat (2. számú pályázó neve 
nem került fel a szavazólapra.) - 119/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (Társadalmi 

szervezetek támogatása.)- 101/2007.(III.22.) sz. Képv.test.határozat (3. számú pályázó neve 
nem került fel a szavazólapra.) - 120/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (Az Önkormányzat 

tulajdonában lévő István király u. 48. szám alatti - 102/2007.(III.22.) sz. Képv.test.határozat (4. számú pályázó neve 
ingatlan hasznosítása.)nem került fel a szavazólapra.)

- 121/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (Az önkormányzat - 103/2007.(III.22.) sz. Képv.test.határozat (5. számú pályázó neve 
tulajdonában lévő Orvosi Rendelő használatba nem került fel a szavazólapra.)
adása.)

- 104/2007.(III.22.) sz. Képv.test.határozat (6. számú pályázó neve 
- 122/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (Az Önkormányzat nem került fel a szavazólapra.)

letelepedést elősegítő - úgynevezett 1 Ft-os telek 
- 105/2007.(III.22.) sz. Képv.test.határozat (Az ismételt jegyzői program kidolgozásával kapcsolatos előkészítő 

pályázati kiírásban a beadási határidő a feladatok.)
megjelentetéstől számított 30. nap.)

- 123/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
- 106/2007.(III.22.) sz. Képv.test.határozat (A jegyzői munkakör 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
betöltésére vonatkozó pályázati kiírás elfogadása.)

testülete az 591/1 hrsz. alatti halastó művelési ágú 
- 107/2007.(III.22.) sz. Képv.test.határozat (Az Önkormányzat 72 területnek a „Pázsit tó” nevet adja.

hónapos részletfizetéssel + Casco törlesztő részlettel 
- 124/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 

gépjárművet vásárol.)
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

- 108/2007.(III.22.) sz. Képv.test.határozat (Az Önkormányzat 72 testülete pályázatot hirdet 'A Ház ahol élünk” 
hónapos részletfizetéssel + Casco törlesztő részlettel címmel.)
megvásárolja a Peugeot Boxer CHDC 350 L3 2,2 

- 125/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 3HDI 120 Le típusú 2197 cm  hengerűrtartalomú 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-gépjárművet.
testülete támogatja a települési útbaigazító, 

- 111/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (A lejárt határidejű tájékoztató és köszöntő táblák Békésszentandrás 
határozatokról, valamint a két ülés között tett Nagyközség Önkormányzata Intézmények Ellátó, 
fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló Kisegítő Szolgálata általi elkészítését. Megbízza a 
elfogadása.) Művelődési,  Sport  és Környezetvédelmi 

Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a táblák - 112/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (A Szociális, Népjóléti 
információ tartalmára.)és Turisztikai Bizottság beszámolóját az átruházott 

hatáskörben végzett munkáról elfogadja.) - 126/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-- 113/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (A Önkormányzat 
testülete úgy határoz, hogy a Békésszentandrás, 173. 2006. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.)
hrsz-ú ingatlan területén álló „Hősök szobra” 

- 114/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (Az Önkormányzat az 
emlékmű talpazatán található a háborúban elesett adóhátralékok behajtására, valamint a helyi adók 
katonák vésett nevei felújításra kerüljenek.)kivetésének és bevallásának ellenőrzésére vonatkozó 

adóhatósági intézkedési tervet, valamint annak 
időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztatót Az előző ülésen elfogadott Rendeletek:
elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza az 

- 4/2007.(III.22.) sz. Önk. rendelet A telekadóról szóló adóhatóságot ,  hogy a  tar tózkodás utáni  
28/2007.(XII.14.) sz. rendelet módosításárólidegenforgalmi adó ellenőrzésére megbízási 

szerződéssel adóellenőröket alkalmazzon, 2007. - 5/2007.(III.29.) sz. Önk. rendelet Az Önkormányzat 2006. évi 
június 1-jétől 2007. szeptember 30-ig.) költségvetésének végrehajtásáról

- 115/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (Az önhibájukon kívül - 6/2007.(III.29.) sz. Önk. rendelet A kommunális szilárd hulladék 
hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 
helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
igény benyújtásáról.)

- 7/2007.(III.29.) sz. Önk. rendelet Az Önkormányzat 2007. évi 
- 116/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (A Körös-szögi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.01.) számú 

Kistérség Többcélú Társulás Tanácsával kötendő rendeletének módosításáról
megállapodások jóváhagyása.)

- 117/2007.(III.29.) sz. Képv.test.határozat (A Körös-szögi 
Az elfogadott rendeletek a Polgármesteri Hivatal Kistérség Többcélú Társulás pénzügyi kapcsolatai az 

hirdetőtábláján kifüggesztésre kerülnek.önkormányzattal.)

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete által hozott határozatok és rendeletek 

kivonatai
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I. GYERMEKNAP
2007. Ebben az évben az önkormányzat, mint fenntartó jóvoltából 

elkezdődtek a felújítások a Körös Művelődési Házban: a nagytermet és a 
földszinti kistermet kifestették, a parkettát felcsiszolták, lelakkozták. 
Így már szebb a környezetünk és könnyebb a tisztántartása is. A 
felújítások, tisztító festések tovább folytatódnak az év során, most éppen Szeretettel várjuk a gyermekeket az előtér és az illemhelyiségek festése, mázolása történik.

Április 28-án jótékonysági bált szerveztünk intézményünk május 26-án (szombat) 14- 19 óráig 
fejlesztéséért. Ezzel a bállal még kulturáltabbá, használhatóbbá 
kívánjuk tenni a művelődési házat. A ruhatár kialakításával nem kell a a Körös Művelődési Házba és környékére.
hideg udvaron keresztül menni és a kabátokat egy másik helyiségben 
elhelyezni. A mosogató kialakításával szintén nem az udvaron kellene, a 

Programok: sátorban az edényeket, tányérokat mosogatni, hanem a 21. századnak 
14 órától a Békés Megyei Napsugár Bábszínház Majolenka megfelelő helyiségben, modern körülmények között. Reméljük, mindez 

idén megvalósul a bál bevételéből. Köszönjük mindenkinek a segítségét hercegkisasszony című előadását láthatjátok a Művelődési 
főként a helyi önkormányzatnak, a Mozgáskorlátozottak Házban.
Egyesületének, a Kézműves Egyesületnek, magánszemélyeknek, 
vállalkozóknak, akik hozzájárultak a sikeres bál létrejöttéhez. 

Az udvari színpadon: Köszönjük a tombolatárgyakat, támogatójegyeket, a felajánlásokat, 
bármilyen segítséget mindenkinek!15.00 Sulivarázs-mix

Benedek Erika intézményvezető16.00 Daru Ágnes mesét mond,

 Népzenei táncház Babák Ildikóval

17.00 Patkós Ibolya, Hévizi Mariann, Nemcsényi Dóra 

Mozgáskorlátozottak énekel,

 Karaoke verseny Békésszentandrási Egyesületének 18.00 Tinidisco

hírei
Vár rátok még ugrálóvár, palacsinta, fánk, pónilovaglás, 

vadászati kiállítás, tűzoltó bemutató, kézműves játszóház Egyesületünk fő tevékenysége sorstársaink szociális 
(arcfestés, henna, gipszfestés, hímzés, vesszőfonás, gondoskodása törvényes keretek között. Június 2-án küldött 

közgyűlésünkön beszámolunk munkánkról részletesen. Ilyenek: a üvegmatrica festés, kenderkarkötő készítés), vetélkedők.
méltányossági nyugdíjemelés, vissza nem térítendő lakás 
akadálymentes állami támogatás, fogyatékossági, gépkocsiszerzés 

GYERTEK EL! nyilvántartása és különböző nyugdíjügyekben segítkezünk és 
tájékoztatunk.

Orvos-beteg találkozót szervezünk. Gyógyászati segédeszközök, Támogatók jelentkezését szívesen fogadjuk. Jelentkezni a 
gyógycipők kiírása és helyben történő kiszállítása.Könyvtárban vagy 06-20/560-2043-as telefonszámon.

Gyógymasszőrnek kis bioptron lámpát vásároltunk 92.600 Ft 
értékben, hogy a háznál kezelt betegeknek is biztosítsuk a gyógyulás 
lehetőségét. Fekélyek, felfekvések kezelésére elsősorban, de más 
betegségek gyógyítására is alkalmas a fényterápia.

A Pécsi Manufaktúra Kft. biztosított díjmentesen (70.000 Ft 
értékű) SPA méregtelenítő készüléket, melynek használatára nagy 
igény van. A folyamatos használatához a patront a Kft-től vásároljuk.

Szeretnénk bővíteni az anyagi lehetőségeinkhez mérten az 
eszközöket, hogy a helyben történő gyógyulást elősegítsük.

E munka mellett a kulturális tevékenységünk is szorgalmasan 
Békésszentandrás területén a 2007. évi kötelező eboltás az alábbi folyik. Nagy izgalommal készültünk a jótékonysági vacsoránkra, 
időpontokban és helyszíneken lesz megtartva: közösen szerveztük a Körös Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóival. 
- Május 29. (kedd), 16.30-18.30-ig, Polgármesteri Hivatal udvara Köszönjük az egyesület részéről, hogy a rendezvényen részt vettek, 
- Május 30. (szerda), 16.30-18.00-ig, Vadászház (Hunyadi utca 40.) anyagilag segítették tervünk megvalósulását. Köszönjük a sok 

tombolatárgyat, jegyvásárlást és a társadalmi munkát.- Május 31. (csütörtök), 7.00-9.00-ig, Mázsaház
A Föld napja alkalmából részt vettünk nagyközségünk - Június 1. (péntek), 16.30-18.00-ig, Mozgáskorlátozottak 

virágültetési munkálataiban, a szemétgyűjtési akcióban és az iroda Egyesülete (István kir. u. 50.)
parkolóban végzett szépítési munkákban. Köszönjük Szécsi Balázs - Június 4. (hétfő), 16.30-18.00-ig, Zalka Máté Mg. Szöv. Szentesi 
sorstársunknak a virágtartókat. Major Attila képviselő úrnak, hogy úti központi irodája (Szentesi út 15.)
anyagilag hozzájárult a virágvásárlásunkhoz (30 ezer Ft-ot költöttünk - Június 5. (kedd), 7.00-7.45-ig, Furugyi Művelődési Ház
virágpalántára).- Június 5. (kedd), 16.30-18.30-ig, Polgármesteri Hivatal udvara, 

Szeretnénk benevezni a ,,Tiszta udvar, rendes Ház” pályázattal.Pótoltás
Népdalkörünk továbbra is készült nótacsokorral és ellátogatunk az 

Az oltás díja: 2.000 Ft/eb.
Idősek Otthonába. A közös éneklés a jókedv mindnyájunk számára 

Az oltás minden 3 hónaposnál idősebb eb tekintetében kötelező! öröm volt. Köszönjük a megvendégelést és a húsvéti ajándékot.
A féreghajtás díja: 100 Ft/10 kg testtömeg kg. Következő program a Művelődési Háznál színvonalasan 
Hívásra az oltás háznál is elvégeztethető (2.500 Ft/eb). megrendezett Gyermeknap: május 26. du. 2 órától. Vegyünk részt 

Dr. Bondor Attila gyermekeinkkel, unokáinkkal együtt és a jól sikerült nap öröme 
jogosult állatorvos beragyogja a mi életünket is.                         Tóth Mihályné Egy.elnöke

EBOLTÁS

A RUHATÁRÉRT ÉS A 
MOSOGATÓÉRT
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Nyitott könyv-nyugdíjas oldal
,,Szeresd a gyermeket! Még néki szárnya van,
a csillagok közé ő még el-elsuhan,
s kitárja vidoran a mennyek ajtaját:
hiába könyveid, hiába lángeszed,
az Isten titkait ki nem kémlelheted
csak gyermeklelken át!...”
(Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket!)

Gyönyörű májusi időben, szikrázó napsütésben köszöntöm a 
kedves olvasót, és kérem maradjon velem-egy kicsit ,,mesélek”. 
Most kivételesen nem tekintek vissza, csak előre, mert sűrű és szép 
programok várnak ránk, s ebből szeretnék egy kis ízelítőt adni.

Május 19-én folytatjuk a márciusban megkezdett fürdőzésünket. 
Mórahalomra megyünk egy jó fürdőzésre” Az útköltséget 
önkormányzati támogatásból fizetjük! Minél többen részesüljenek a 
támogatásból!

Egy gondolat erejéig mégis visszatérek az április 28-i 
békéscsabai színházi előadásra, aminek az útköltségét szintén 
önkormányzati támogatásból fizettük, sőt a belépőket, jegyeket is 
támogattuk. ,,Boldog születésnapot!” c. vígjátékot láttuk-nagyon jó, 
szívet-lelket melengető, fergeteges előadást láttunk! A teli busz az 
örömét egy tapssal fejezte ki és megkértek, hogy köszönjem meg a 
támogatást az ő nevükben is. Köszönjük a képviselő-testületnek a 
nyújtott támogatást és jó programokkal fogjuk megköszönni.

Az év egyik legszebb hónapjában vagyunk, hiszen olyan 
csodálatos ünnepek vannak, mint az Anyák napja és a Gyermeknap. 
Kicsi falunk művelődési bizottságával egyeztetve 2 jó programba 
fogunk aktívan bekapcsolódni! Első a május 26-i ,,Gyermeknap a 
Művelődési Házban”!-ahol saját sátorban várjuk a játszani szerető 
gyermekeket! Minden korosztályt! Játékokat mindig az adott 
csoport életkorának megfelelően váltjuk! Minden egyéb 
meglepetés!! Legyünk minél többen ,,Nagyszülők-Unokák”! A 
,,Szülők” pedig természetes, hogy ott lesznek! Ünnepeljen együtt a 3 
korosztály!! (du. 2 órától!)

Június 9-én délelőtt 9 órakor ,,Juniális” a Sportpályán! 
Változatos programok, játékok lesznek! Egyesületünk römi 
csapattal nevez be! Egy csapat már összeállt! Várjuk a további 
jelentkezőket-ellenfeleket!! Legyünk együtt minél többen ezen az 
első JUNIÁLIS-on!

Június 25-én a Szirén klub vár bennünket ,,Mindenki nevenapja” 
rendezvényére.

Június 30-án Szőregre megyünk ,,RÓZSAÜNNEP”-re, ahol 
egész nap változatos rózsás programok várják a látogatókat: vágott 
rózsa bemutató, virágkötészeti kiállítás, rószakirályné választás…

A 3 és az 5 napos kirándulásnál időpont változás van. A 
következő az érvényes! (Így kaptunk szállást!) Tehát az 5 napos 
Erdélyi körutazás július 25-29-ig lesz! A szállás is megváltozott: 
Szovátán, panzióban lesz!

A 3 napos kaposvári kirándulás pedig ennek megfelelően 
változik. Az új időpont: augusztus 21-23-ig. Az útvonal marad. 
Kiemelném a két legfontosabb programot az: Andocs-búcsújáró 
hely, s a Mária ruha múzeum! Fél nap fürdőzés Balatonlellén!

Közben még a nyár során lesznek 1 napos kirándulások, mivel a 
Hortobággyal kezdtük a Nemzeti parkokat, most lesz Bugac, 
Apajpuszta, Csongrád város és a Köröstorok.

Ezek mellett augusztus első szombatján budapesti 
hajókirándulás! Esztergom-séta a Mária Valéria hídon-Párkány! 
Költséget még nem tudok!

Azt hiszem, hogy bemutattam a szép nyári programokat, ahol az 
elsők a tagok, de bárki velünk jöhet, mivel közhasznúak vagyunk, 
részesülhet javainkból-a jó programokból.

Szép, napsütéses, esős májust kívánok mindenkinek, hiszen 
minden csepp májusi eső aranyat ér!-és eldönti a kenyérgabonák 
sorsát! Add már uram az esőt!!!!
A jó kívánság után becsukom a könyvet.

Demcsák Andrásné e.

Gondozási Központ 
hírei

A tanyagondnoki szolgálat először 1996-ban került be a 
szociális törvénybe. A szolgáltatás célja a külterületi vagy egyéb 
belterület i ,  valamint  a  tanyasi  lakott  helyek egyes 
alapszolgáltatásokhoz  étkeztetés, házi segítségnyújtás  való 
hozzájutás biztosítása.

A Képviselő-testület tervei között szerepel a tanyagondnoki 
szolgálat beindítása. Megkönnyítenénk ezzel a tanyán élő idősek 
vagy kiskorú gyermekek életét.

Az igények felmérése a közeljövőben megtörténik. A Gondozási 
Központ munkatársai felkeresik a külterületen élő lakosokat.

Testületi beszámoló 
2007. május 3-án a Gondozási Központ egy éves munkájáról 

számoltam be, amit a testület egyhangúlag elfogadott. A beszámoló a 
következő kérdéssel indult:

„Mi a dolgunk az idős emberek környezetében?
Segíteni végiggondolni mindazt, ami szomorú volt és mindazt, 

ami boldogsággal töltötte el az élete során.
Felidézni azt, ami fontossá, emlékezetessé tette őt az életben.
Segíteni abban, hogy az elmúlás szorongása ne váljon 

rettegéssé.
A méltatlan körülményeket emberivé, a test és a lélek 

hanyatlását megnyugvássá szelídíteni!”
Anyák napja
2007. május 10-én délelőtt anyák napi műsor volt 

intézményünkben. Tóth Zoltánné, Tündike tanító néni az osztályával 
köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat. Ebben az évben immár 
15 éve, hogy eljönnek ünnepelni hozzánk. Köszönjük!

Továbbá is várjuk azokat, akik segítségre szorulnak, nyitva áll az 
ajtónk mindenki előtt.

Elérhetőségeink:
Gondozási Központ, Békésszentandrás, Kálvin u. 10. Tel.: 

Következő lapzárta:
2007. június 5.

(kedd)
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2500 m -nyi secco borítja, 530 alak látható rajta, a világ teremtésétől A megyeszékhelyre leginkább hivatalos ügyekben, nagyobb 
napjainkig. Patay László festőművész alkotásai mellett a bevásárlás, esetleg gyógykezelés céljából utazunk. Amennyiben időnk 
Mladonyiczky Béla által készített faragott főbejárati ajtót is nézzük engedi, érdemes szétnézni Békéscsabán.
meg. A téren áll Szent László királyunk szobra, melyet a millennium A ma közel 70.000 lakosú város az Árpádkor óta lakott hely. A 
idején avattak fel.török idők után megfogyatkozott a népesség, ezért aztán főleg a 

Felvidékről, jelentős létszámban szlovákokat telepítettek be a XVlll. 
század elején. Napjainkig megőrizték identitásukat, melyhez 
nagymértékben hozzájárult az anyanyelvi oktatást biztosító 
iskolarendszer.

Mint a legtöbb alföldi városban, itt is a templomok tájékán kell 
kezdenünk a sétát. Hatalmas méretével már messziről felhívja 
figyelmünket a 200 éve épült evangélikus nagytemplom. A kéttornyú 
római katolikus templom a hazai téglagótika egyik legszebb emléke. 
Kossuth szobra a szomszédos téren áll, érdemes körbejárni, alaposan 
megfigyelhetjük az aprólékos kidolgozást Horvay János alkotásán.

A közeli Munkácsy Mihály Múzeumot minden időszakban 
érdemes felkeresni. Az állandó kiállítások mellett mindig találunk 
valami aktuális szép látnivalót. Az elmúlt évben hazánk több 
városában mutatták be a Munkácsy-kiállítást. Az Amerikában élő, 
munkácsi születésű Pákh Imre műgyűjtő féltett kincseiből és a hazai 
múzeumok anyagából összeállított rangos tárlat nem állt meg a 
határainknál, jelenleg Csíkszeredában, a Mikó-várban látható június 
közepéig. Akik a somlyói búcsúra mennek, ne hagyják ki ezt a 
világcsodát!

Jézus szíve templom Szent László szobrával

A város rendezvényei közül kiemelkedik a nagy tömegeket vonzó 
Csaba Expo és híres Csabai Kolbászfesztivál, amelyek megerősítenek 
abban, hogy érdemes ide ellátogatni.

Üdvözlettel:
Bődi Mária

Munkácsy Múzeum

Térjünk vissza a Székelyföldről Csabára és nézzük meg a Gyulai 
úton a szép, fehér klasszicista Omaszta-kúriát, amely több mint 20 
Munkácsy-képnek ad otthont. A mester művészi pályafutása innen 
indult, később, amikor már híres és elismert lett, akkor sem feledkezett 
meg Csabáról és környékéről. Az itt szerzett élményeit képein is 
megörökítette.

Háziasszonyként sokan szeretjük a csabai lisztet, melyet a híres 
István Malomban állítanak elő.

A város gazdasági fejlődéséhez nagyban hozzájárult a Budapest-
Arad, majd a Nagyvárad-Fiume vasútvonal kiépítése. Az Andrássy út 
sarkán lévő elegáns szálloda neve innen ered. A szomszédos Jókai 
Színház 130 évvel ezelőtt először vigadónak épült, majd később helyet 
kapott benne a teátrum is.

Azt hiszem, hogy nemcsak gyermekeknek, de felnőtteknek is 
öröm látni a Meseházat, benne Schéner Mihály bűbájos alkotásait.

A szépen parkosított belvárosból érdemes kimenni Jaminába, 
István Malom                                                                   Fotók: B.M.hogy megnézhessük a Jézus szíve templomot. A 15 éve épült falakat 

„Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék” Vörösmarty Mihály

Üdvözlet Békéscsabáról!Üdvözlet Békéscsabáról!
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

Nagy tisztelettel köszöntöm a májusi lapszám olvasóit! Ezen az 
oldalon most azt olvashatják, hogy miért is kellett rendkívüli 
közgyűlést tartanunk, majd pedig a hagyományos vadász-vállalkozók 
focimeccsről számolok be. A vadlexikonom 62. részében egy igen ritka 
ragadozó madárról, a kígyászölyvről írok.

Mint ahogy már a márciusi lapszámban olvashatták az évadzáró 
közgyűlésünkön arról határoztunk, hogy még a tavasz folyamán 
összehívjuk a tagságot, ahol személyi kérdésekről kell döntenünk. Ez a 
személyi kérdés pedig a vadászmester tisztség betöltése. Az 
Intézőbizottság összehívására, március 24-én reggel 9 órakor a 32 
tagból 25 jelent meg. Oláh Géza köszöntötte a megjelenteket, majd 
pedig a Jelölő Bizottság és a Szavazatszedő Bizottság elnöke tartott 
tájékoztatót. Ezekután sor került a titkos szavazásra, melynek 
eredményeként  Fazekas Endre tagtársunk lett a vadásztársaságunk 
vadgazdálkodásért felelőse. A választást több felszólalás követte. 
Végezetül az elnök megköszönte a leköszönő Kozák János 
tevékenységét, az utódjának pedig sok sikert kívánt, majd a gyűlést 
berekesztette. Az összejövetelünk után még sokáig beszélgettünk, ahol 
szóba került a jövő is , mely a körülmények megváltozása miatt biztos 
nehéz lesz, de reméljük sokáig hódolhatunk nemes és ősi 
szenvedélyünknek….

IPAROSOK-VADÁSZOK FOCI

A korábbi évek hagyományainak megfelelően május elseje 
a lka lmábó l  a  he ly i  vá l l a lkozók  foc ic sapa ta  k ih ív ta  
vadásztársaságunkat egy mérkőzésre. Az összecsapás április 30-án 
délután négykor kezdődött, és bár megnehezítettük az ellenfelünk 
dolgát, sajnos a szerencse nem nekünk kedvezett, így 2-1-es vereséget 
szenvedtünk! A vendéglátóinknak a vadásztársaságunk nevében 
gratulálok az eredményhez, és megköszönjük a szíves 
megvendégelést, melyre a meccs után került sor! Külön köszönetet 
érdemel Virág Sándor, akinek megint nem sikerült elrontania a 
birkapörköltet, sőt… A vacsora után még sokáig beszélgettünk, ápoltuk 
a barátságokat és abban maradtunk, hogy az ilyen összecsapásokra 
szükség van, mert az összetartozás megerősítése nagyon fontos egy 
település jövője érdekében. A népes nézőközönség remélem jól 
szórakozott, és remélem megtisztelnek majd azzal, hogy augusztus 20-
án  is megtekintik majd a visszavágót, mert természetesen revansra 
készülünk…

A fenti kép a csapatunkról  a meccs szünetében készült.

A testnagyságban törpesashoz „ak, ak, ak”. Vonuló madár, 
hasonló madár Közép- és Dél- á p r i l i s b a n  é r k e z i k  é s  
Európa, Észak-Afrika és októberben vonul el afrikai 
Közép-Ázsiában terjedt el. szálláshelyére. Elsősorban 
Hazánkban a hegyvidékeken, tölgyesekben költ. Viszonylag 
illetve a Duna-Tisza közi kis fészkét a csúcshoz közeli, 
erdőkben költ. Nagyritkán a mi gyakran fagyöngy ágai  közé 
határainkban is találkozhatunk építi. Egyetlen fehér tojását 
vele. Alulról nézve csaknem májusban rakja le. A tojás 
tiszta fehér, csak a melle és a átlagmérete: 73x58 milliméter. 
torka sötétebb. Közelebbről a A kotlási idő 45 nap, a fióka jó 
szárny alsó oldalán apró két hónapig marad a fészekben.  
foltokból álló mintázat látszik. E l s ő s o r b a n  h ü l l ő k k e l  
Feje kerek, bagolyszerű. Nagy táplálkozik, nálunk főleg 
szeme sárga, csőre kicsi. s ik lókkal .  Alkalmanként  
Háto lda la  szürkésbarna ,  gyíkot, békát, kisemlősöket és 
kézevezői feketések. Hosszú madara t  i s  zsákmányol .  
farkán néhány elmosódott, sötét Á l l o m á n y n a g y s á g á n a k  
keresztsáv van. Súlya 1500- meghatározása a madár rejtett 
2100 gramm, hossza 63-67 cm. életmódja és a fészek rendkívüli 
A fiatalok hasoldala barnásabb, körülményes felderíthetősége 
sötét  mintázat tal .  Röpte miatt nehéz feladat.  Az 
erőteljes, egységesen kifeszített mindenesetre biztos, hogy nem 
szárnyon kering. Gyakran sok pár fészkel hazánkban. A 
szitál, lelógatott lábbal. Hangja fokozottan védett madár eszmei 
meglehetősen hangos, érdes, értéke 500 000 Ft.
elnyújtott „gyi”, majd halkabb 

VADLEXIKON 62.

KÍGYÁSZÖLYV - Circaetus gallicus-

A júniusi lapszámban a vadásztagok tavaszi társadalmi 
munkálatairól olvashatnak majd. A vadlexikon soronkövetkező 
részében folytatom Magyarország ragadozó madarainak 
bemutatását, ekkor a halászsasról próbálok meg érdekességeket 
papírra vetni.                                                               Major Attila
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APRÓ  *  APRÓ  *  APRÓ
2Békészentandráson teljes összkomfortos 90 m -es ízlésesen felújított 

gázfűtéses házam nagy telekkel ár alatt eladó. Irányár: 6. 200.000 Ft. Érd.: 
06-20/510-1720

ÁLLÁSAJÁNLAT
Felvételre keresünk cégünkhöz jelentkezőket, azonnali 
belépéssel a következő munkakörökbe:
1 fő informatikus (szerkesztői gyakorlat előny)
1 fő tehergépkocsivezető
1 fő gáz- és fűtésszerelő
2 fő motorkrékpárszerelő (C-s jogosítvány előny)
2 fő vízvezetékszerelő
1 fő villanyszerelő
továbbá júniustól szeptemberig keresünk főiskolás diákokat 
értékesítési munkakörbe, 6-8 főt.
 
Jelentkezni lehet: 30/ 537-6332 Barna Antal

ÁBEL ÉS FIAI BT.

5561 Békésszentandrás Fő u. 64.

Szolgáltatásaink:

-Teljes körű 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

,,Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Aki szeretett, az soha nem feled, mert
Te túléled az őszt és a telet.
Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek, akik szeretett édesanyánk

özv. KÁROLY JÓZSEFNÉ szül. SINDEL MARGIT
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Elhaláloztak
2007. április 8-án Szin Gáspárné sz.: Liszkai Mária /1919/, 
április 12-én Tóth Jánosné sz:. Paraszt Mária /1938/, április 16-
án Bontovics Béla /1940/, április 23-án Szalai Zoltán /1962/, 
április 26-án Dorogi Éva /1971/, április 27-én Bor Zsigmondné 
sz.: Sinka Krisztina /1910/. 
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A Békésszentandráson rendezett különböző bálak és Szeretném még megköszönni szponzoraink támogatását, és 
vacsorák közkedvelt közreműködői a Vértessy Tánc-Sport a szülők segítségét, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
Egyesület táncosai. Az 1993-ban létrehozott, majd 2001- ismét versenyt rendezhessünk.
ben átalakított szervezetnek 57 tagja van  tudtuk meg - Köszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánunk!
Korbely Györgyné Erzsikétől az egyesület elnökétől, akivel H.R.
egy rövid beszélgetésre ültünk le.
- Hány táncosa van az egyesületnek?
- Jelenleg három korcsoportban kezdő, haladó és felnőttek- 
40 fő a táncosok létszáma. Ebből a versenyzői létszám 8 fő, MEGHÍVÓazaz 4 pár, melyből 3 pár a most megrendezendő 
békésszentandrási versenyen indul először az úgynevezett 
hobby kategóriában. Itt akkor érhetnek el eredményt, ha A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület
teljesítik a megfelelő szintet. Sajnos munkahelyi és iskolai 2007. június 3-án 15 órától tartja
elfoglaltság miatt csak egy párosunk van, akik évzáró bemutatóját
táncversenyeken részt vesznek. a Körös Művelődési Ház nagytermében,
- Kik ők és milyen eredményeket értek el eddig az idén? melyre mindenkit szeretettel meghívunk.
Korbely György és Mrena Erzsébet, akik a B felnőtt Kérjük jelenlétükkel tiszteljék meg rendezvényünket.
standard kategóriában szerepelnek. Eddig három versenyen 
vettek részt, ahol igen szép eredményeket értek el. A kelet- Békésszentandrási Vértessy TSE elnöksége
magyarországi bajnokságon Derecskén a 24 induló közül a 
8. helyet szerezték meg. Ezenkívül két klubközi verseny 
volt: Baján 13 pár közül a 7. helyen, Budapesten a 25 pár A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület
közül a 6. helyen végeztek. 2007. május 29-én kedden 18 órai kezdettel tartja 
- Kik foglalkoznak a táncolni vágyókkal? közgyűlését a Körös Művelődési Házban.
- Havonta kétszer Horváthné Kriczky Zita és Horváth 
Ferenc orosházi táncpedagógusok tartják a foglalkozásokat. Napirendi pontok:

1. Az elnökség beszámolója a 2006. évről. Előadó: Korbely A többi alkalommal, havonta háromszor-négyszer pedig a 
GyörgynéKorbely fiúk, Gyuszi és Zsolti tanítják és gyakoroltatják az 
2. Pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés. Előadó: Mrena egyesület táncosait. Ez így megfelelő, mivel a táncosok 
Lajosnénagy része nem versenyszerűen táncol, hanem önmaga és a 
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója. Előadó: Aszódiné Egri felkérők szórakoztatására.
Katalin- Az idén ismét lesz táncverseny Békésszentandráson. 
4. Tisztségviselők választásaHallhatunk róla bővebben?
5. Bejelentések

- Miután megkaptuk az elmaradt önkormányzati 
támogatást, melyet ezúton szeretnénk megköszönni, Ha a közgyűlés 18 órakor nem határozatképes, akkor 18.20-ra új 
lehetőség nyílt, hogy megrendezzük a szokásos klubközi közgyűlést hívunk össze, mely a megjelentek létszámától 
táncversenyünket, immáron 14. alkalommal. 34 egyesület függetlenül határozatképes.
jelezte indulását összesen 120 párral. Május 13-án 10 órakor Békésszentandrási Vértessy TSE elnöksége
kezdődik és este 8 óráig fog tartani. Elmondhatjuk, hogy 
nemzetközi lesz, mert Szlovákiából is érkeznek versenyzők, 
Bár kicsi a hely, de szeretnek idejönni, mert a zsúfoltságot Helyesbítésmeg tudjuk oldani idő eltolással.

Az előző lapszámban helytelenül jelent meg a címlapon - Reményeink?
szereplő üvegfestmény alkotójának neve.A Korbely György-Mrena Erzsébet párostól döntőbe jutást 
Helyesen: Kondacsné Fazekas Éva. Elnézését kérjük!várunk, A hobby kategóriában pedig reméljük, hogy minél 

többen megfelelnek a követelményeknek. A szerkesztő bizottság

TÁNCVERSENY
Egy év kihagyás után
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Fontos győzelmet aratott a Hunyadi
A bennmaradás érdekében minden pontnak nagy jelentősége van. 23. forduló
Főleg akkor, ha az ellenlábasoktól sikerül megszerezni. Így történt Szeghalom-B.Hunyadi 3-0 (2-0)
ez a Hunyadi áprilisi mérkőzésén, melyeket Kiss Tiborral a csapat Szeghalom, 300 néző. V.: Csatári
egyik játékosával értékelünk. Hunyadi: Kondacs-Melian, Virág, Darida, Mochnács t., Csipai, 
Kiss Tibi, akinek édesapja is és nagyapja is tagja volt a Hunyadi első Petykó, Bobvos F. (Nagy) Szécsi, Kiss T. (Sinka), Kis L.
csapatának - így már a harmadik generáció képviselője- 10 évesen Edző: Pisont András
kezdett focizni versenyszerűen. Előbb a serdülő, majd ifjúsági Sárga lap: Petykó, Bobvos F., Kondacs, Mochnács T., Sinka
csapatot erősítette. Hat éve 18 évesen került az első csapatba, ahol 24. forduló
mára már meghatározó játékos lett. B.Hunyadi-Vésztő
- Előző számainkban írtuk már, hogy változások voltak a csapatnál. Békésszentandrás, 250 néző. V.: Benyovszki
Milyennek látod a mostani megfiatalított Hunyadit? Hunyadi: Kondacs-Melian, Virág, Darida, Bobvos F., Petykó 
- Sokkal egységesebbek vagyunk az utóbbi időben. Jót tett, hogy (Nagy), Nyemcsok (Szécsi), Csipőai, Kiss T., Sinka (Mochnács T.), 
több szentandrási van a keretben és a kezdőben egyaránt. E kedvező Kis L.
változás jele, hogy a társaság egységes és az edzések, melyeken Edző: Pisont András
átlagban 13-14 játékos van, nagyon jó hangulatban zajlanak. Góllövők: Csipai (2), Bobvos F. Sárga lap: Nagy, Bobvos F., Kiss T., 
- Nehéz az idén a tavaszi szezon. Milyen helyezést látsz reálisnak a Melian
végelszámolásnál?
- Igyekszünk fordulóról fordulóra jobb játékot produkálni. A A Hunyadi 24 forduló után a 12. helyen áll 25 ponttal.
kezdetekben kiütközött a csapat rutintalansága, így becsúszott 
néhány egy gólos vereség. Az utóbbi fordulókban már Ifjúságiak:
eredményesebben játszottunk. Ha ezt tudjuk folytatni, akkor B.Hunyadi-Battonya 0-4 (0-2)
sikerülhet a biztos bennmaradás. A 12. hely megszerzésében bízom. Magyarbánhegyes-B.Hunyadi 3-0 (1-0)
- Nézzük az áprilisi meccseket. Belülről hogy láttad? Szeghalom-B.Hunyadi 4-0 (0-0)
- A Battonya elleni hazai mérkőzésen végre nem nyomott bennünket B.Hunyadi-Vésztő 0-4 (0-2)
a győzelmi kényszer terhe. 60 percig nagyon jól játszottunk, ha 
bírtuk volna végig, akkor biztos meglepetést okozunk. Elkerülhető Serdülők:
gólokat kaptunk, így a végén csak szépítésre futotta. Ezután Szarvas  B.Hunyadi 15-0 (6-0)
látogattunk az egyik ellenlábas a Magyarbánhegyes otthonába, ahol B.Hunyadi-Szeghalom 0-12 (0-7)
az egész meccsen látszott, hogy jobb csapat vagyunk. Az első Csabacsüd-B.Hunyadi 7-0 (4-0)
félidőben sok helyzet kimaradt. Ha hamarabb rúgjuk a gólt, B.Hunyadi-Füzesgyarmat 9-0 (4-0)
nagyobb arányban nyertünk volna. A nagyon fontos győzelem után 
ismét idegenben, Szeghalmon játszottuk a következő mérkőzést. A Öregfiúk:
szezon eddigi legrosszabb pályáján már az 5. percben eldőlt a B.Hunyadi-Hódmezővásárhely 2-4 (2-3)
mérkőzés a két gyors gól miatt. Utána csak a tisztes helytállásra Szarvas-B.Hunyadi 2-4 (2-2)
futotta. Így érkeztünk a tavasz legfontosabb találkozójához. Hazai 
környezetben sikerült nyernünk Vésztő ellen egy igen fordulatos, 
változatos csatában. Ezen a meccsen az egész csapat dicséretet 
érdemel. Óriási lelkesedéssel játszottunk és megérdemelten Továbbjutás a kupában
nyertünk.
- Az ilyen hozzáállásra a hátra lévő mérkőzéseken is szükség lesz, A sok csapatra való tekintettel ideje korán, már 2006 őszén 
melyek megvívásához sok sikert kívánunk! Köszönöm a elkezdődtek a csatározások a labdarúgó Magyar Kupa 2007/2008-as 
beszélgetést. évadjában. Az országos főtáblára kerülést megelőzik a több fordulós 

megyei selejtező mérkőzések. Csapatunk a Békésszentandrási 
Eredmények Hunyadi az első fordulóba Kardosra látogatott, ahol a megyei III. 
21. forduló osztályban szereplő Kardos-Örménykút csapatát könnyed játékkal 3-
B.Hunyadi-Battonya 1-2 (0-0) 1-re legyőzte. A gólokat Petykó, Kajtár és Kis László szerezték. A 
Békésszentandrás, 250 néző. V.: Czirbuly második fordulóban erőnyerő volt a Hunyadi, majd a következő, a 
Hunyadi: Kondacs-Darida, Virág (Pisont), Mochnács T., Petykó, harmadik játéknapon magabiztos játékkal győzte le a II. osztályban 
Bobvos F., Sinka, Kiss T., Kis L., Nagy, Szabó (Mochnács G.) szereplő hazaiak, a Csabacsüd csapatát:
Edő: Pisont András Csabacsüd  B.Hunyadi 0-2 (0-2)
Góllövő: Kiss T. Sárga lap: Szabó, Kis L. Csabacsüd, 50 néző. Vezette: Gyekiczki (Kepka, Varga)
22. forduló Hunyadi: Kondacs-Melian, Virág, Steigler, Mochnács T. (Nagy), 
Magyarbánhegyes-B.Hunyadi 0-1 (0-0) Petykó, Szécsi, Nyemcsok, Kiss T., Sinka (Mochnács G.,), Kis L. 
Magyarbánhegyes, 250 néző. V.: Suck (Csipai)
Hunyadi: Kondacs-Steigler, Melian, Darida, Bobvos F., Szécsi Edző: Pisont András
(Sinka), Virág, Petykó (Nagy), Kiss T., Lis L., Csipai Góllövők: Sinka, Kis L. Sárga lap: Kiss T., Szécsi
Edző: Pisont András A következő fordulóra május 30-án kerül sor. A sorsolást lapzárta 
Góllövő: Kis L. Sárga lap: Melian után készítik el.
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Kézilabda
Az első két szoros vidéki mérkőzést követően itthoni pályán Anna (2), csere: Zahorecz Beáta (kapus), Szilágyi Krisztina (3), 

folytatódhatott tovább a kézilabdások mérkőzés-sorozata egy Aszódi Mónika (2), Sinka Petra, Petrás Viktória
nagyarányú győzelemmel Füzesgyarmat ellen. edző : Lestyan Goda Mihályné 

Békésszentandrás - Füzesgyarmat 29 : 17 (15: 9) Ifjúsági csapatunk 6: 5-ös félidőt kővetően, nagy csatában 
A 6:1-es, majd 10: 2 részeredményt követően 6 gólos 2 góllal maradt alul. A mérkőzés 16-14-es végeredménnyel 

előnnyel zártuk az első félidőt, melyet a második félidőben zárult. Utánpótlás csatapunk tagjai: 
sikerült megdupláznunk. Mindvégig érezhető volt a fölényünk. Aszódi Mónika (5), Babák Nikolett, Balogh Nikolett, Bór 
Jó védekezéssel, megfelelő kapusteljesítményekkel sikerült a Orsolya (1), Kondacs Renáta (1), Liszkai Kitti, Lénárt Anett, 
közönségünknek megköszönni a bíztatást. Petrás Viktória (3), Rónyai Henriett, Sinka Petra (4), Szabó 

Csapat: Bagi Brigitta, Erdélyi Melinda (8), Egriné Kovács Kitti, Ugyan Hajnalka
Andrea (5), Árgyelánné Hangyás Tünde (3), Domjánné Kozák Április 28-án a tabellán a sarkunkban lévő Kondoros 
Györgyi (5), Nagyné Szucsán Nikoletta (5), Szilágyi Krisztina csapatát fogadtuk, akiket mindvégig szoros mérkőzésen, nagy 
(1), csere: Zahorecz Beáta (kapus), Lestyan Goda Anna (2), csatában, a jobb hajránknak köszönhetően 9: 9-es félidőt 
Aszódi Mónika, Sinka Petra, Kondacs Renáta követően 21: 20-ra sikerült legyőznünk.

edző: Lestyan Goda Mihályné Bár nehezen kaptuk el a fonalat, de aztán mégis sikerült 
"Szép játékkal, magabiztosan hoztuk a 2 pontot. Gratulálok összehangolni mind védekezésünket, mind támadásunkat. 

a lányoknak". Lestyan Goda Mihályné edző Nagyon akartuk a győzelmet, mely bár nem túl könnyen 
Ifjúsági (utánpótlás) csapatunk is összemérhette erejét a sikerült, de a végén a szurkolókkal együtt örülhettünk az 

felnőtt mérkőzést megelőzően, akik hullámzó teljesítményű eredménynek. 
mérkőzésen, néhol nagyon jó csapatjátékkal hozták tavaszi 1. Csapatunk tagjai: Bagi Brigitta, Erdélyi Melinda (3), Egriné 
pontjukat Végeredmény: Kovács Andrea (8), Lestyan Goda Anna (2), Árgyelánné 

18 : 18 (6:5) Hangyás Tünde (2), Nagyné Szucsán Nikoletta (3), Domjánné 
Góllövők: Sinka Petra 6, Aszódi Mónika 5, Petrás Viktória 3, Kozák Györgyi (3), csere: Zahorecz Beáta (kapus), Szilágyi 

Kondacs Renáta 2, Bór Orsolya-Lénárt Anett 1-1 Krisztina, Körmendi Nikolett, Sinka Petra, Kondacs Renáta 
Ezt követően felnőtt csapatunk Szarvas ellen lépett pályára, edző : Lestyan Goda Mihályné 

bizakodva, a bajnokság megkezdése előtti eredményes "Fej-fej melletti kemény csata hajrában sikerült jobban 
edzőmérkőzéssel a tarsolyunkban”.  A mérkőzés forgatókönyve összpontosítanunk. Gratulálok mindkét csapatnak a 
azonban számunkra nem úgy alakult, hogy szerettük volna. küzdelemhez."   Lestyan Goda Mihályné edző
Szoros, jó mérkőzést játszottunk ismét, azonban többet Öt mérkőzésünk van hátra a nyári pihenőig. A következő két 
hibáztunk, mint ellenfelünk, akik ezt kihasználva, második meccset Dobozon és Gerlán játszuk, majd május 19-én 15 
félidőre erősen feljavuló kapusteljesítménnyel párosulva a órakor Gádoros csapatát fogadjuk. A Mezőberény elleni 
végére 1 góllal felénk kerekedtek. küzdelmünket követően pedig június 2-án 15.30 órakor  

Végeredmény:  Szarvas-Békésszentandrás 21:20 (12 : 10) zárásként a békési lányokat szeretnénk legyőzni. 
Csapatunk tagjai: Bagi Brigitta, Erdélyi Melinda (2), Egriné Mérkőzéseinkre mindenkit szeretettel várunk.

Kovács Andrea (2), Árgyelánné Hangyás Tünde (2), Domjánné 
Kozák Györgyi (7), Nagyné Szucsán Nikoletta, Lestyan Goda Egriné Kovács Andrea

Kajak-kenu versenynaptár 2007.
Május 11-13. Ifjúsági Tájékoztató verseny, Szeged Július 27-29. Gyermek, Kölyök, Serdülő OB II. EORV 
Május 25-27. Országos Maraton Bajnokság, Győr válogató, Sukoró; Ifjúsági Síkvizi Világbajnokság, Racice
Június 8-10. I. Ifjúsági Síkvizi Válogató Tisz-Régió Augusztus 4-5. Ifjúsági Síkvizi EB válogató U23 és Ifjúsági 
Diákolimpia, Szeged OB, Szolnok
Június 22-24. Országos Diákolimpia I. EORV válogató Augusztus 30-szept.2. Ifjúsági és U23 Síkvizi 
Szabó F. Emlékverseny, Sukoró Európabajnokság  Belgrád
Június 30-júl.1. II. Ifjúsági Síkvizi Válogató, Szolnok; Körös Szeptember 22-23. OERV, Lengyelország
Kupa, Sándor Tamás Emlékverseny, Szarvas Szeptember 29-30. Dunai István Emlékverseny, Sukoró
Július 7-8. Simon Fiala Emlékverseny, Békésszentandrás Október 6. Nagy Zoltán Emlékverseny, Szolnok
Július 13-15. Vidék Bajnokság, Szeged
Július 21-22. Viharsarok Kupa, Gyomaendrőd; Masterek és __________________________________________
Szabadidős OB, Sukoró A sportoldalakat írta és szerkesztette: Hévizi Róbert
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