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Röczey Ödön

HÚSVÉTI HANGOK

Hogy zúgnak szerteszét a nagy harangok!
Bongásuk mély titokkal van tele.
Mily gyorsan szállnak szél szárnyán a hangok.
Megtelik velük a lég tengere.

Hangjuk belekiált az éjszakába. 
Minden harang, mint egy-egy érctorok!
Bong, egyre bong bele a nagy homályba:
Hát halljátok, hogy mit kiáltozok?

Feltámadott! - Ezt bongom, egyre, folyton,
Hadd szálljon a világba szét,
Halljátok meg városban, hegyen s ormon
Húsvétnak boldog üdvüzenetét!

Szeretnék én is ilyen harang lenni.
Hangomat vinné száguldva a szél.
Szeretném én is harangozni messzi
Húsvét üzenetét: hogy Jézus él!

III. GYERMEKNAP

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

2009. május 30-án (szombaton) rendezi meg

a III. GYERMEKNAP-ot, melyre szeretettel várunk mindenkit!

Kedves gyerekek! Vár rátok többek között ugrálóvár, színházi elõadás,
Kézmûves játszóház, lovaglás, motorozás, sok-sok finomság.

Részletes programunk a plakátokon olvasható.

Rendezõség
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,,Piros, fehér, zöld, ez a 
magyar föld!”

Hogyan ünnepeljük március 15-ét a Szent László 
úti óvoda Körte csoportos gyermekeivel?

Márciusi szép ünnepünkrõl az óvodában is megemlékezünk. A 
megelõzõ hét az érzelmi elõkészítéssel indul, közösen eltervezzük 
és beszélgetünk a ,,huszárok ünnepérõl”. Papírból csákót 
hajtogatunk, nemzeti színû papírzászlókat és kokárdákat festünk, 
papírból huszár-bábot készítünk és pálcikára ragasztjuk, 
feldíszítjük vele csoportszobánkat, az ablakokba nemzeti színû 
papírvirág füzéreket helyezünk. Közben gyakran elhangzik a 
közkedvelt kis rigmus:

,,Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!”
Versekkel, dalokkal is készülünk elsõ tavaszi nemzeti 

ünnepünkre, ,,menetelünk” játékosan az ,,Aki nem lép egyszerre” 
címû pattogós dalocskára. Huszáros játékokkal (lovaglás, huszár-
bábok táncoltatása) népi dalos játékokkal köszöntjük a tavaszt és a 
közelgõ ünnepünket. A jeles szép napon kokárdával a ruhájukon 
érkeznek a gyermekek az óvodába. Minden ünnepnek megvan a 
jelképrendszere, és március 15-e összefonódott a kokárdával. Ezzel 
jelezzük, hogy tisztelgünk a forradalom résztvevõi és a 
szabadságharc hõsei elõtt. Ha azt idõjárás lehetõvé teszi a délelõtti 
órákban elsétálunk az 1848-as forradalom és szabadságharc 
tiszteletére állított helyi emlékmûhöz, a Kossuth dombormûhöz. 
Ott énekelve, verselve letûzzük a földbe kis zászlóinkat.

A 3-7 éves gyermekek számára is fontos, hogy életkori 
sajátosságaiknak megfelelõ módon részesei legyenek nemzeti 
ünnepeinknek. Érezzék, hogy az ünnep mindig másabb, 
különlegesebb nap életünkben, tisztelgünk, megemlékezünk régi 
korok hõseirõl sajátos módon, korukhoz illõen, megteremtve ezzel 
csíráját a szülõföld, a haza szeretetének.

Az óvodásnak még nincs szüksége mélyebb magyarázatra, pont 
elegendõ számára a mély tisztelet, amit szüleitõl, felnõttektõl lát, 
saját nemzeti hovatartozásunk iránt, valamint a magyar népmesék 
kincsei. Mesék, mondák szintjén ismertetjük a gyermekekkel a 
magyarság valódi õsi értékeit.

Ambrusné Fábián Klára
Házi Imréné

óvónénik

Huszáros játékot játszunk

A márciusi ifjakra 
emlékeztünk

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 2009. március 15-én délelõtt 11 órára a Kossuth 
Emlékparkba várta a meghívottakat az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 161 éves évfordulója alkalmából rendezett 
megemlékezésre.

Eljött a tavasz, és minden évben ilyenkor az 1848-as 
eseményekre emlékezik a magyarság. 161 éve március 15-én 
kezdõdött nemzetünk történelmének egyik legdicsõbb, 
legnagyszerûbb fejezte, s tisztelegtünk nagy elõdeink tettei és 
emlékei elõtt.

A Himnusz eléneklése után Nemcsényi Zsolt szavalta el Petõfi 
Sándor: Nemzeti dal c. versét, majd Sinka Imre, a Hunyadi János 
Általános Iskola történelem szakos pedagógusa mondta el ünnepi 
gondolatait. Ezt követõen a Szentandrási Népdalkör és a Hunyadi 
János Általános Iskola tanulóinak közös mûsorát hallhattuk. 
Közremûködtek: Albel Róbert és Lénárt Zoltán.

Nemcsényi Zsolt Petõfi-verset szaval

Végül az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hõseire 
emlékezve koszorúkat helyeztek el a jelenlévõk. A koszorúzás alatt 
dr. Zima János tárogatón játszott.

Koszorúzás után                                                         Fotók: B&B

Ünnepségünket a Szózat eléneklése zárta.
Köszönjük a jelenlévõknek, hogy együtt emlékezhettünk 

nemzeti ünnepünkön, és köszönet a szereplõknek, segítõknek a 
közremûködésért.

Sze
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Adri a bölcsõdében
Intézményünkben jelenleg a 12 férõhelyen 21 kisgyermeket 

gondozunk, és örömmel fogadtuk a hírt, hogy segítségünk lesz. 
Sajnos az épület falait kitágítani nem tudjuk, de legalább a személyi 
feltételek javulhattak egy idõre.

A Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezet-
egészségügyi Intézet általános szociális munkás szakának végzõs 
hallgatója, Dorogi Adrienn 220 óra önkéntes munkát végzett a 
bölcsõdénkben. Január, február és március hónapokban, ahogyan a 
tanulmányai engedték „sûrû” vendég volt nálunk. A gyerekek már 
az elsõ napon összebarátkoztak vele és reggelente örömmel 
fogadták õt. Szívesen rajzoltak, kirakóztak, gyurmáztak a 
társaságában és a mesemondáskor az ölébe kéredzkedtek. A séta és 
az udvari levegõzés is kellemesebb volt mellette. Az, hogy Adri 
közöttünk volt, nem csak a gyerekeknek volt érdekes, de a 
gondozónõk munkájába is besegített. Tevékenyen részt vett a 
gondozási folyamatokban: segített a WC használatánál, 
kézmosásnál, pelenkázásnál, öltöztetésnél. A gyerekekkel mindig 
következetes volt és lelkiismeretes munkát végzett. Településünk 
legkisebbjei az étkezések során is bátran kérték a segítségét. Mivel 
Adri is községünk lakója, a szülõkkel sikerült rövid idõn belül jó 
kapcsolatot kialakítania. Mindenki számára volt egy barátságos 
mosolya.

Köszönjük Adrienn, hogy itt voltál és segítettél nekünk! Ha erre 
jársz, mindig szívesen látunk!

Szöveg, kép: Yetik Éva

,,Adri, lerajzolod a jelem?”

,,Gyertek haza, ludaim!”

Húsvéti játszóház
A Békésszentandrási Kézmûvesek Egyesülete szervezésében 

2009. április 4-én játszóházat szerveztünk a HÚSVÉT jegyében.
A nap melege, a jó idõ kicsalogatott bennünket a szabadba, így a 

Körös Mûvelõdési Ház udvarán felállított asztaloknál vártuk az 
érdeklõdõket.

Játszóházunk elején a húsvétról, a húsvéti népszokásokról 
beszéltünk, majd a fiúk (kissé félve) locsolóverset mondtak és 
jelképesek meglocsolták a lányokat, amit õk csokitojással 
jutalmaztak.

Ezután került sor a különbözõ tevékenységekre, így az 
elmaradhatatlan tojásfestésre, hímzésre, gipszfestésre, de készült 
kenderbõl falikép, fonállal díszített tojás, festmény, sógyurmából 
bárány,  és  nem  maradt  el  a  gyermekek  kedvence,  az arcfestés 
sem.

Az elkészített alkotásokat mindenki hazavihette, ezzel kívántunk 
egymásnak áldott húsvétot.

Kézmûvesek Egyesülete nevében:
Szabó Edit

Készül a bárány sóliszt-gyurmából

Az elmaradhatatlan írókázás
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BÉKÉS  VÁNDOR 
BAMAKÓBA

A Hrncsjár-tanya táborozóinak közössége a 2008. évi adventi 
teadélutánon vendégeket fogadott. A nagy figyelemmel kísért 
Budapest-Bamakó Rally két szarvasi túrázója jött el közénk. Védõ 
Pált és Varga Pétert érdeklõdve kérdeztük terveikrõl az út elõtt, akik 
Védõ Erikával együtt egy csapat voltak a 105 közül. Izgalommal 
beszéltek a várhatóan kalandos küldetésrõl, az út céljairól. Tudjuk, 
hogy Mali az afrikai kontinens egyik legszegényebb országa, ezért 
a két vendég arról is szólt, hogy adományokat gyûjtenek az ott élõ 
gyermekek javára. És mi készültünk. Büszkén mondjuk, hogy 
ajándékaink 2009. január 30-án célba érkeztek. A túrázóknak Mali 
fõvárostól 70 km-re egy iskolát jelöltek ki az adományok átadására. 
Mint megtudtuk, ezt az iskolát egy európai misszionáriusnõ vezeti.

Idézet Védõ Erikának, a túra harmadik tagjának naplójából:
,,2009. január 30. Tizenegyedik nap
Egy angol nõ Pam Young Diemában alapított egy elég egyszerû 

kis iskolát, és ide vártak minket szeretettel. Az adományokat õk 
szétosztották a falvakban, vagy maguk használták fel az iskolában. 
Mi is itt hagytuk az adományainkat, többek között a 
Békésszentandrásról kapott mézeskalácsot, a fából faragott juhászt 
és a kézzel szõtt torontáli szõnyeget. Azt lehet mondani, hogy a két 
angol hölgy, aki az iskolát vezeti, ezeknek örült a legjobban.”

Kis falunk híressége a szõnyeg

Köszönjük a Cuki Cukrászdából Orsikának a Lázár Julika 
iparmûvész által készített mézeskalács házikót, Klimaj János 
iparmûvészre ezúttal is büszkék lehetünk, a faragott juhász most 
egy afrikai iskolába került. És a szõnyeg mint már annyiszor, most 
is továbbvitte falunk jó hírét a nagyvilágban. Köszönjük 
gyermekközösségünk szövõnõjének, Bohákné Icikének gyors 
közremûködését.

Ízelítõül még néhány momentum errõl a napról Védõ Erika 
tollából: ,,Közben Semmi-Kis Tünde motorját kocsin hozták a 
mauritánok. Elõzõ éjszaka egyedül maradtak élelem, víz és 
segítség nélkül az afrikai szavannán. Még sátruk sem volt és hideg 
volt. Este a csapatunk kettészakadt, Apuék úgy döntöttek maradnak 
az iskolánál. Mi két kocsival elindultunk Bamakóba, mert a 
homoktól már nem láttam, messzebb akartam lenni a hegyektõl és a 
szandálomtól kidörzsölt sebek fájtak…”

Az út 25 napig tartott. A többi rendkívüli élményrõl terveink 
szerint a nyári táborunkban hallani fogunk.

Kedves Védõ Pál és Társai! Közösen szorítottunk a tizenhatezer 
km-es út megtételéhez! Büszkék vagyunk, hogy jelképes 
ajándékaink örömet szereztek egy, a harmadik világ 
gyermekközösségében.

Gratulálunk a sikerhez!
Hrncsjárné Dorogi Mária

Meghívó
A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület 
közgyûlését 2009. május 8-án (péntek) 18 órakor tartja, melyre 
ezúton tisztelettel meghívjuk.
A közgyûlés helye: Körös Mûvelõdési Ház (Békésszentandrás, 
István király u. 16.)
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2008. évi tevékenységérõl.
    Elõadó: Korbely Györgyné
2. Pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés. Elõadó:
    Mrena Lajosné
3. A Felügyelõ Bizottság beszámolója a 2008. évi munkáról.
     Elõadó: Aszódiné Egri Katalin
4. Tisztségviselõk választása
5. Bejelentések
Amennyiben a fenti idõpontra összehívott közgyûlés 
határozatképtelen, azonos napirendbe újabb közgyûlést hívunk 
össze a fenti napra, helyszínre, 18.30 órára. A megismételt 
közgyûlés a jelenlévõk számára való tekintet nélkül 
határozatképes.

Békésszentandrás, 2009. április 4.

Az Egyesület vezetõsége

Szépül a Prohászka utca
A Legszebb virágos utca címet 2008-ban a mi utcánk nyerte el.
A díjjal járó összegbõl virágtartókat vásároltunk. Így még tovább 

szépül a környezetünk.
Köszönjük Hévizi Róbert alpolgármester úrnak a 

virágvásárlásra felajánlott összeget, Major Attila képviselõ úrnak a 
támogatást, és Szécsi Balázs önzetlen segítségét.
Az utcai lakói nevében:

Fulajtárné Aszódi Erzsébet

Tájékoztatom régi és leendõ vendégeimet,

hogy 2009. április 1-jétõl
újra megnyitottam fodrászüzletemet

a Szent László u. 84. sz. alatt,
ahova mindenkit szeretettel várok.

Babákné Bozóki Klára
Bejelentkezés: 217-443, 06-20/447-2332

MEGHÍVÓ
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományõrzõ 

Egyesület
szeretettel meghívja Önt

2009. május 6-án
a Kuruc Lázadás Emléknapja

alkalmából megrendezett ünnepségre.

A részleteket plakátokon olvashatják!
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Tavasz csalogató az ÖNO-ban

Körjáték

Kínálás

Viszontlátásra!

Tisztelettel és szeretettel várjuk

a kedves érdeklõdõket a 

BÉKÉSSZENTANDRÁSI  KÓDEX 

címû könyv írójával,

KOZÁK ISTVÁN-nal való 

találkozásra

2009. május 7-én (csütörtök)

18.30 órakor

a Körös Mûvelõdési Ház nagytermébe.

Kérjük, hogy aki dedikáltatni szeretné a könyvét,
szíveskedjen magával hozni.

Békésszentandrás Kulturális Fejlõdéséért Alapítvány
Kuratóriuma
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Pillanatképek a ,,Kis Óvoda” életébõl

Óvodánk gyermekképe: olyan gyermek nevelése, aki érzelmileg A gyermekek felé történõ nyitottságunkat jellemezte, hogy 
gazdag, a településhez kötõdõ, a környezetében jól tájékozódó, önként - természetesen életkorunknak megfelelõ szinten és felnõtt 
nyitott, érdeklõdõ, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, felügyelete mellett - vállalt tevékenységeket végezhettek. Volt aki 
együttmûködõ. Feladatunk olyan szeretetteljes, családias már reggel 6 órára jött óvodát nyitni, volt aki takarításban, 
környezet megteremtése, ahol közös élményeken alapuló, közös mosogatásban segédkezett, volt aki bejelentette az ebédet vagy 
tevékenységek során pozitív érzelmi kapcsolat jön létre gyermek- vezette a mozgásos perceket, egyéb tevékenységeket. Az egész 
gyermek, gyermek-felnõtt között. délelõttünk vidám hangulatban telt el, nemcsak a gyermekek, 

Személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért fontosnak hanem mi felnõttek is jól éreztük magunkat.
tartjuk a biztonságot nyújtó, derûs, családias légkört. Már a 
beszoktatásnál arra törekszünk, hogy a gyermekeket kedvezõ 
hatások érjék. Az óvó nénik és dajka nénik gondoskodó szeretettel 
várják az óvoda iránt érdeklõdõket. A kisebb létszám, családias 
,,Kis Óvoda” jellemzõje a pozitív viszony biztosítása. Gyakori a 
testvér, rokon, szomszéd, ismerõs, így hamar kialakulnak a társas, 
baráti kapcsolatok.

A gyermekek érzik, hogy a felnõttek jó példája, bátorítása, 
türelme, bizalma, szeretete mind a viselkedést fejleszti. Hamar 
kialakul az együttérzés, segítõkészség, önzetlenség, figyelmesség 
egymással és a felnõttek iránt is.

A napokban visszajelzést kaptunk gyermekeinktõl, hogy 
nevelésünkkel jó irányba haladunk. Április elseje alkalmából 
fordított napot tartottunk óvodánkban.

Gyermekeinkre mindez pozitív hatással volt, hiszen 
óvodánkban a játékba integrált tanulás a gyermekek 
kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, 
önkéntelen figyelmére alapoz. Alapja az óvónõ és gyermek 
kölcsönös egymásra ható közös tevékenysége.

Örömünkre szolgál, hogy nevelõmunkánkban a gyermekek 
szülei mindig partnerek, és így közösen tudjuk irányítani 
fejlõdésüket. Erre jó példa volt a napokban megrendezett 
eseményünk a ,,Húsvéti játszóház”, ahol a gyermek és szüleik 
egyaránt jól érezték magukat. A jól megszervezett és elõkészített 
sokoldalú tevékenységek között alkalom nyílt lovaglásra és 
kocsikázásra is. Köszönjük az SZMK-nak a jó szervezést!

Az egész délutáni program látható lesz a Körös Televízióban.
Csernus Jánosné, Szt. Erzsébet úti Óvoda

Névsorolvasás

Nyitás reggel 6 órakor

EBOLTÁS
Békésszentandrás területén a 2009. évi kötelezõ eboltás az alábbi 
idõpontokban és helyszíneken lesz megtartva:
Május 19. (kedd), 15:30-17:00, Polgármesteri Hivatal udvara
Május 20. (szerda), 15:30-17:00, Vadászház (Hunyadi utca 40.)
Május 21. (csütörtök), 16:00-17:00, volt Zalka Mg. Szöv. Szentesi 
úti központi irodája
Május 22. (péntek), 16:00-17:00, Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
(István kir. u. 50.)
Május 25. (hétfõ), 7:00-9:00, Mázsaház
Május 26. (kedd), 8:00-8:30, Furugyi Mûvelõdési Ház
Május 26. (kedd), 16:00-17:00, Polgármesteri Hivatal udvara, 
PÓTOLTÁS
Az oltás díja a szervezett oltási idõpontokban 2.500,- Ft/eb.
Az oltás minden 3 hónaposnál idõsebb eb tekintetében kötelezõ!
Hívásra az oltás háznál is elvégeztethetõ (tel: 06-30-95-83-199, 
217-842).

dr.Bondor Attila
jogosult állatorvos

Gólyafészkek felújítása

Az elmúlt egy évben többen keresnek meg azzal, hogy lehetne-e valamit 
tenni annak érdekében, hogy a gólyák által újonnan elfoglalt helyeken a 
fészkek biztonságosabb és „lakhatóbb” állapotba kerüljenek.

Ezek a fészkek a Harcsásban és a Szentesi úton találhatóak, és valóban 
veszélyesek voltak. Ugyanis a fészket szinte az oszlopra és a vezetékre 
építették a gólyák, így veszélyesek voltak mind az állatra, mind a 
lakosságra. Megkeresésemre a Körös-Maros Nemzeti Park azt az 
információt adta, hogy amennyiben az E-on darus kocsival besegít, akkor 
õk díjmentesen biztonságossá teszik a fészkeket. Kérésemre az 
önkormányzat mûszaki osztálya felvette a kapcsolatot az 
áramszolgáltatóval, és hosszas várakozás után idén március 9-én 
megtörténtek a fészkek rendbetétele. Az esõs délelõtt folyamán mindkét 
fészek egy speciális szerkezettel megemelésre került, majd fészekalappal 
lett ellátva. Így ha a tavasz folyamán visszatérnek a vendégeink, egy 
biztonságosabb otthont találnak majd. Remélem ez majd elnyeri 
tetszésüket, véglegesen letelepednek településünkön, és hosszú évekig 
hazajárnak majd. Mi lakosok pedig gyönyörködhetünk ezekben a daliás, 
nem mellesleg roppant hasznos madarakban!

Major Attila
Önkormányzati Képviselõ
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Gondozási Központ hírei
Két hónap eseményeirõl szeretnék beszámolni a kedves E célból szervezünk hosszú évek óta gyermekekkel közös 

olvasóknak. hagyományõrzõ foglalkozásokat. Próbálkozásaink már eddig is 
A farsangi idõszakban mi is felelevenítettük az ilyenkor sikeresek voltak, hiszen közösen készítettünk csuhéból, 

szokásos hagyományokat. Elhívtuk a Szentandrási Népdalkör kukoricacsutkából régi játékokat, maradék anyagból fonálbabát, 
tagjait, akik nagy lelkesedéssel és sok szép nótával jöttek el fontunk kosarat, festettünk húsvéti tojást. Nem titkolt célunk a 
hozzánk. Az idõsek az ismert nótákat közösen énekelték a generációk közelítése egymáshoz! Sajnos a mai gyerekek 
dalkörrel. A nótázás után Szalai Imréné, Brigitta jóvoltából többségébõl hiányzik az idõsek iránti tisztelet! Társadalmunk 
farsangi fánkkal leptük meg az idõseket és a vendégeket. szinte sugallja azt a tényt, hogy a beteg, idõs, fogyatékos ember 
Köszönjük a mûsort, és köszönjük a nagyon finom fánkot! teher a fiatalok és egészségesek számára. Mi szeretnénk a 

Gyorsan repülnek a napok, a hetek, és lassan itt a tavasz! A Szt. Békésszentandráson felnövõ gyermekeknek megmutatni, hogy az 
László úti ovisok „Körte csoportja” tavaszköszöntõ mûsorral idõsek nagyon értékesek és tiszteletre méltóak.
látogatott el hozzánk. Nagy izgalomban voltak a gyerekek és az A foglakoztatásokon kívül, a többfunkciós helyiség adna helyet 
idõsek egyaránt. Ez a csoport „hagyományörzõ-néptáncos”, így az egyéni-és csoportos gyógytornának, gyógymasszírozásnak. 
nagyon ügyesen táncoltak a szép népi ruhákban. A „Süss fel Nap” Jelenleg az idõsek számára nincs számítógép, illetve internet 
címû ének után még a Nap is elõbújt, jelezve ezzel, hogy a gyerekek hozzáférés sincs biztosítva, pedig lenne erre igény. Az új közösségi 
igazán színvonalas tavaszköszöntõ mûsort adtak elõ. A mûsor után helyiségben két új számítógép elhelyezése is a tervek között 
ráadásként finom süteménnyel kedveskedtek az idõseknek! szerepel, melyek segítségével számukra is „kinyílik a világ”, 
Köszönet az óvó- és dajka néniknek a fáradozásért, a gyerekeknek valamint napi kapcsolatot tarthatnak gyermekeikkel, unokáikkal.
pedig hála a kedves jelenlétért! Várjuk õket máskor is! A társalgót kettéválasztó, közel húsz éves harmonikaajtó már 

Március elsõ napjaiban kaptuk a jó hírt, hogy a 2008. nem felel meg a célnak, így e helyett egy könnyen kezelhetõ 
októberében beadott pályázatunkat a „Gondozási Központ térelválasztó fal kerül beszerelésre, mely lehetõséget ad egy 
korszerûsítésére” pozitívan bírálták el, így nyertünk 28 millió Ft- ökomenikus imasarok kialakítására is. Jelenleg is rendszeresen 
ot! A támogatás mértéke 94 %. Ezúton szeretném megköszönni járnak hozzánk a lelkipásztorok, ezért a vallásgyakorlás intim 
mindenkinek, akinek része volt ebben a sikeres munkában! körülményeinek biztosítása fontos lenne a vallásos idõsek részére.

Részlet a pályázat szöveges összefoglalójából: A fejlesztés keretében minden ágyhoz jelzõcsengõ kerül 
„...végleges mûködési engedéllyel rendelkezünk, de szakmailag beszerelésre, amely hozzájárul ahhoz, hogy a nehezen mozgó 

indokolt a szolgáltatások színvonalának emelése, és körének idõsek hamarabb kapjanak segítséget. Ezen felül az utcafronti 
bõvítése! A foglalkoztatások, a gyógymasszírozás, a mini sószoba, épületrészen lévõ régi homlokzati nyílászárók új, azonos 
a lelki élet fokozott ápolása segítségével meghaladó színvonalú nagyságú, megfelelõen hõszigetelt mûanyag nyílászárókra történõ 
ellátási környezetet kívánunk nyújtani idõseink részére. cseréje is megvalósul, mely az épület fûtéskorszerûsítésével együtt 
Szolgáltatásaink „kinyitása” a település lakossága felé egy új az energiatakarékos, környezettudatos mûködést is szolgálja.”
orvosi szoba kialakításával valósulhatna meg, ahol a község lakói A fent leírtakból láthatják a kedves olvasók, hogy komoly 
részére végeznénk ingyenes vérnyomás- és vércukormérést, minõségi javulást eredményez ez a beruházás. Többen 
valamint különbözõ szûrõvizsgálatoknak adnánk helyet. Ezáltal megkérdezték már tõlem, hogy miért nem lakószobákat építünk, 
„tehermentesítenénk” a háziorvosi rendelõket, kiküszöböljük a hiszen jelenleg is többen várakoznak férõhelyre. Pályázatot beadni 
sorban állást, nem tesszük ki a fertõzés veszélyének a várakozókat. csak arra lehet, amire kiírják!
Az intézmény kapuinak kinyitása esetén, az ide pl. Ennek a pályázatnak a célja éppen az volt, hogy ne csak 
vérnyomásmérésre betérõk, jobban megismerhetnék az itteni mennyiségi fejlõdésre törekedjenek a fenntartók! Legyen minõségi 
körülményeket, betekinthetnének az idõsek életébe. élet a bentlakásos intézményekben! Mi most kihasználtuk ezt a 

Az otthoni ápolás-gondozás lehetõségeinek bõvítése olyan felkínált lehetõséget!
formában valósulna meg, hogy beszállítanánk a rászorulókat az A másik nyertes pályázatunk, a tanyagondnoki szolgáltatás 
intézmény mini sószobájába, igény szerint a foglalkoztatóba, a beindítása már a célegyenesben van, megkaptuk a mûködési 
kádlift megvásárlása esetén a kádban való kényelmes és engedélyt, van tanyagondnokunk, az autónk már Békéscsabán van. 
biztonságos fürdés is adott lenne a komfort nélküli házban élõ Tájékoztatni fogjuk Önöket minden fontos információról a 
idõseknek. szolgáltatás beindítása kapcsán!

Fontosnak tartjuk az idõsek szabadidejének hasznos eltöltését! Forduljanak hozzánk bizalommal, ha segítségre van szükségük!
Egy unatkozó, magát „haszontalannak” érzõ idõs ember magába Intézményeink kapui nyitva állnak minden rászoruló elõtt!
fordul, betegségei elõtérbe kerülnek, hangulata labilis. A Elérhetõségeink: Kálvin u. 10. T: 218-104  és  István király u. 
foglalkoztatások alkalmával ez az érzés megszûnik. Az idõsek 50. T: 218-060. E-mail: 
bölcsek, tapasztaltak, életkoruk folytán olyan ismeretekkel Dr. Virág Sándorné
rendelkeznek, melyet meg kell osztani a következõ generációkkal. intézményvezetõ 

gondozohaz@szarvasnet.hu

Fáklyás felvonulás
A hagyományokhoz híven

május 1-je elõestéjén megrendezésre kerül

a fáklyás felvonulás.
Április 30-án, csütörtökön 19.30 órakor a 

Piactéren lesz a gyülekezõ, és innen indul a 
felvonulás a Sporttelepre, ahol májusfa állítás 

és tábortûz vár az érdeklõdõkre.

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Olvasók!

A Magyar Köztársaság Elnöke által 2009. június 7-ére kitûzött 
Európai Parlamenti képviselõ-választás FIDESZ-KDNP közös 
listaállításhoz leadott - mintegy 1.300 db - ajánlószelvényeiket 
tisztelettel megköszönjük. Egyúttal biztatunk minden 
választópolgárt, hogy a választás napján éljenek szavazati 
jogukkal.
Köszönettel:                                                FIDESZ helyi csoportja
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Öt évvel ezelõtt 3 097 657 választópolgár
döntött Magyarország európai parlamenti képviseletérõl.HIRDETMÉNY

 
Az Ön szavazata is számít!

 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE Most újra itt a lehetõség!

Vegyen részt2009. JÚNIUS 7-RE
2009. június 7-én

KITÛZTE AZ EURÓPAI PARLAMENT Az Európai Parlament tagjainak megválasztásában,
TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT és döntse el, hogy kik képviseljék Magyarországot!

*****
Mit kell tudni az Európai Parlamenti választásokról?

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrõl Az Európai Unió polgáraiként 5 évente közvetlenül választjuk meg 
2009. április 10-ig az Európai Parlament tagjait.
értesítést kapnak. Magyarországon  2004-et követõen  második alkalommal lesz 

európai parlamenti választás. 2009. június 7-én az Európai 
***** Parlament hazánkat képviselõ 22 tagjának megválasztásában 

vehetünk részt.A névjegyzék
A választáson részt vehet minden olyan polgár, aki a névjegyzéken 2009. április 8-tõl április 15-ig
szerepel.megtekinthetõ a polgármesteri hivatalban.
Az Európai Parlament tagjainak választásán kizárólag pártok 
állíthatnak listát, Ön ezekre a listákra szavazhat.*****
A választás egyfordulós, a pártok listáit a megszerzett szavazatok 

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. arányában illeti meg mandátum . Csak az a lista juthat 
mandátumhoz, amely legalább az érvényesen szavazók 5 %-ának 

***** támogatását elnyerte.
 

A VÁLASZTÓPOLGÁR SZEMÉLYESEN, Tudnivalók az ajánlásról
LAKÓHELYÉN SZAVAZHAT. Listaállításhoz legalább 20 ezer  választópolgár aláírásával 

hitelesített ajánlás szükséges.*****
Egy választópolgár csak egy listát ajánlhat, több ajánlás esetén 
valamennyi ajánlása érvénytelen. Érvénytelen az az ajánlás is, A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár - 
amelyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le.kérelmére - belföldön igazolással,
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ajánlásért bármilyen külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és 
ellenszolgáltatást ígérni, kérni vagy elfogadni tilos!fõkonzulátusain adhatja le szavazatát. 

 
***** Tudnivalók a szavazásról

 A szavazás 6 órától 19 óráig tart. Voksolni a szavazókörben, a 
Igazolás kiadását ajánlott levélben szavazatszámláló bizottság által lepecsételt szavazólapon tud.

2009. június 2-ig, Érvényesen szavazni a lista neve felet lévõ körben elhelyezett, 
személyesen vagy meghatalmazott útján egymást metszõ két vonallal lehet (például: x, +).

2009. június 5-én 16.00 óráig, Az a mozgásában gátolt választópolgár, aki nem tudja felkeresni a 
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt szavazókört, írásban mozgóurnát igényelhet. A kérelmet a szavazás 

2009. május 22-én 16.00 óráig napját megelõzõen a település jegyzõjéhez, a szavazás napján a 
lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl. szavazatszámláló bizottsághoz kell eljuttatni.

Hogyan szavazhat, aki a szavazás napján Magyarországon, de 
A választáson listát ajánlani nem a lakóhelyén tartózkodik?

2009. május 8-ig Aki a szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózkodik, a lakcíme 
ajánlószelvénnyel lehet, melyet a választópolgárok az szerint illetékes jegyzõtõl személyesen vagy meghatalmazott útján 

értesítõvel kapnak meg. Egy választópolgár egy listát ajánlhat. június 5-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy kérhet igazolást, 
A lista állításhoz legalább 20 000 választópolgár ajánlása hogy az június 2-ig megérkezzen a jegyzõhöz.

szükséges. Kérelmében közölnie kell:
-        a nevét,*****
-        a lakcímét,
-        a személyi azonosítóját (személyi szám),Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban
-        és a települést, ahol szavazni kíván.mûködõ választási irodához fordulhat

Szavazni az igazolással szavazók számára kijelölt 
szavazókörben lehet, melynek pontos címét az igazoláson 
feltüntetik.

Helyi Választási Iroda Az igazolás, valamint a személyazonosság és lakcím igazolására 
alkalmas érvényes iratok a szavazáshoz nélkülözhetetlenek!

www.valasztas.hu

VÁLASZTÁSI
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HÍREK

Hogyan szavazhat, aki külföldön tartózkodik a szavazás Békésszentandrás Nagyközség
napján? Helyi Választási Irodája

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, szavazatát a Magyar 5561 Békésszentandrás, Hõsök tere 1.
Köztársaság nagykövetségein és fõkonzulátusain adhatja le, Telefon: 66/218-344
melyek listája és pontos címe megtalálható a   H I R D E T M É N Y 
oldalon.

Békésszentandrás Nagyközség Helyi Választási Irodája értesíti A külképviseleteken akkor szavazhat, ha május 22-ig a lakóhelye 
a lakosságot, hogy a 2009. június 7. napjára kitûzött Európai szerint illetékes jegyzõtõl kéri a külképviseleti névjegyzékbe való 
Parlament tagjainak választásán azon választópolgárok, felvételt.  
akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály Kérelmét személyesen, meghatalmazott útján vagy ajánlott 
értelmében csak az adott település (Békésszentandrás) levélben terjesztheti elõ május 22-ig.
megnevezését tartalmazza, illetõleg, akik igazolással A jegyzõ a külképviseleti névjegyzékbe való felvételrõl, illetõleg 
rendelkeznek, az alábbi szavazókörben szavazhatnak:kérelme elutasításáról az Ön által megadott címen postai úton 

Orvosi Rendelõ Szent László u. 18.értesíti.
Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos további Békésszentandrás, 2009. április 6.
információkért forduljon az Országos Választási Iroda Választási Dr. Gyõri Gabriella
Információs Szolgálatához (VISZ), vagy a lakóhelye szerinti jegyzõ
VISZ-hez!

A Területi Választási Irodák Választási Információs Szolgálatai:
VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Tel.: (66) 525-915

Címe: Békésszentandrás, Hõsök tere 1.Az Országos Választási Iroda Választási Információs Szolgálata:
Polgármesteri Hivatal (3. és 5. sz. Iroda)Cím: 1051 Budapesti , Roosevelt tér 1.

Levélcím: 1903 Budapest, P.f.: 314. Elérhetõségek telefonon:
Telefon: 1/441-1616

munkaidõben (8-16 óráig)Fax: 1/441-1617
E-mail: Polgármesteri Hivatal

218-344A szavazás napján a részvételi adatokról, továbbá az elõzetes 
217-536eredményekrõl  miután minden tagállamban befejezõdött a 
217-537szavazás  folyamatosan tájékozódhat a  

(23-as mellék)honlapon.

www.valsztas.hu

visztm.gov.hu

www.valasztas.hu

Kertészkedjünk! Tárcsázni máshogyan
Mire a Híradó áprilisi száma megjelenik, Visszavonhatatlanul tavasz van. Füvet nyírunk, 

reméljük bejön a jó idõ. Elültetett fáinkat, kapálgatunk, vagy vendégeket fogadunk a kertben. 
bokrainkat locsolni, kertünket gondozni kell! Gasztronómiai pihenõhely sok portán található a faluban. Nyárson, 

Már ízlelgetjük a friss terméseket, a hónapos retket, újhagymát, grillen, tárcsán sütünk alkalmanként finomságokat. De tárcsázzunk csak 
salátaféléket. Április végén-május elején vetjük a káposztaféléket, máshogyan!
tökféléket és palántálunk. Bemutatjuk Szabó Imre szentandrási szakácsot. 1978-ban született. A 

A szentandrási piacon az oly kedves vágott virágok mellett jó minõségû Csücsök Csárda szakácsa. Pörköltjei rendre sikert aratnak a falu és a 
különféle palánták kaphatók. Május 10-ét (Fagyosszentek) követõen környék különbözõ rendezvényein. A húsételek specialistája. Feleségével, 
palántálhatunk komposzt trágyával jól elõkészített talajba néhány tõ Borikával, szívesen sütnek-fõznek a szabadban. Máris összefut a nyál a 
futóparadicsomot. A lugas paradicsom kevés helyet igényel, néhány tõ (2- szánkban, ha tárcsán készített ételeire gondolunk, ezért megkértük a fiatal 
3 db) ellát egy családot. Kerítéshez, karóhoz kötözve nagyon szeret, bõ mestert, ajánljon az újság olvasóinak egy finom tárcsás menüt.
termést hoz. Udvarunkból, fagyasztónkból vagy a szentandrási üzletekbõl 

Sokféle paprikapalánta megél kertünkben. A kosszarvú, édes, zöld, hozzájuthatunk a baromfi- vagy a tõkehúsokhoz. Hála Istennek újra 
hegyes, csípõs, étkezési fehér, pritamin, a paradicsompaprika palántái hentesüzlet nyílt a falunkban, így nincs akadálya a friss hús vásárlásának 
mind-mind elérhetõk a piacon, vagy magról is vethetõk. Savanyításra sem.
legtöbbjük kiválóan alkalmas. Nagyobb területet igényel, de védjegye Nézzük hát a receptet Szabó Imre ajánlásával!
lehetne Szentandrásnak az õrölt fûszerpaprika. A magyar konyha Tejföldös gombás szárnyas ragu tárcsán elkészítve
nélkülözhetetlen fûszernövénye. Lételeme, a napsütés miatt szereti Hozzávalók: 10 dkg füstölt szalonna, 50 dkg vöröshagyma, 20 dkg gomba 
vidékünket. Ez a kiváló hungarikum a disznóvágások elengedhetetlen (konzerv is lehet), 7 db paprika, 7 db paradicsom. 1 kg pulyka- vagy 
terméke, a jó kolbász alapja. Gondozása munkaigényes, de a gondoskodást csirkehús, ½ l tejföl, 1 evõkanál liszt. Só, bors, delikát. 1 evõkanál zsír.
a növény meghálálja. Árpilis elején jól elõkészített termõföldbe vetjük. A húst felcsíkozzuk, a hagymát metéltre vágjuk, a szalonnát felcsíkozzuk. 
Kb. három hét alatt kel ki. Kapálgatni szükséges, érdemes a sort feltölteni A gombát szeleteljük, a paprikát karikára, a paradicsomot cikkekre vágjuk.
és nagy vízigényû. A tõtávolság 25-30 cm, a sortávolság 30-40 cm legyen! Tárcsán 1 kanál zsírban üvegesre pirítjuk a szalonnát, beletesszük a 
Az édes és csípõs piros fûszerpaprika augusztus végén, szeptember elején hagymát és megsózzuk. Miután a hagyma megpirult, belerakjuk a gombát, 
érik. A szép piros csöveket felfûzzük, napon szárítjuk és október- a húst, a paprikát és sûrû keverés mellett félig megfõzzük. Ekkor adjuk 
november hónapban õröljük. hozzá a paradicsomot és a fûszereket.

A helyrevetés mellett a palánta nevelése vagy vásárlása is megoldható. Mikor megfõtt, a tejfölt kikeverjük a liszttel és a raguba kavarjuk.
Örvendetes, hogy egyre több ablakban látjuk a táblát telente: õrölt Köretnek fõtt tésztát, rizst, burgonyát ajánlok!

fûszerpaprika kapható. Ez azt jelenti, hogy sokan értenek falunkban a Jó étvágyat, az itt nyaralóknak jó pihenést kívánok!
fûszerpaprika termesztéséhez, vállalják a vele való sok munkát. Mivel Szabó Imre szakács
tárolható fûszernövény, nagyon sok nyaraló vendég nálunk veszi meg éves Az oldalt összeállította:
paprikaszükségletét. Termesztését próbáljuk ki! Hrncsjárné Dorogi Mária
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Beszámoltak a civilek

A március 26-ai Képviselõ-testületi ülésen megtartották éves 
beszámolójukat a civil szervezetek, melyeket egyhangúlag 
fogadott el a Képviselõ-testület. Örömmel számoltak be a vezetõk 
arról, hogy szervezetük anyagi biztonsága megalapozott, hiszen a 
2009-es évre minden egyesület pozitívan fordult. Köszönetüket 
fejezték ki az Önkormányzat felé a 2008-ban nyújtott anyagi 
támogatásért, illetve helyiséghasználat biztosításáért.

A Képviselõ-testület nevében Hamza Zoltán polgármester úr 
értékelte a hallottakat. Kifejezte, hogy  mennyire fontosnak tartotta 
és tartja a civil szervezek mûködését a községben, hiszen 
közremûködésükkel valósul meg egy-egy települési rendezvény. A 
beszámolókat követõen a Képviselõ-testület biztosította a civileket 
további támogatásáról, és kérte, hogy ebben az évben is járuljanak 
hozzá aktív részvételükkel a település kulturális és szabadidõs 
rendezvényeinek eredményes megvalósításához.

„Babaszületés - csemeteültetés”

A Képviselõ-testület februári ülésén egyéni képviselõi 
indítványt fogadott el, melyet Major Attila képviselõ úr terjesztett 
be.  Ennek értelmében, a Képviselõ-testület támogató döntése 
alapján minden évben, az elõzõ esztendõben született gyermekek 
számával megegyezõ mennyiségû nemes fa kerül elültetésre. A 
telepítés helyszínét, minden év februárjában határozza meg a 
Képviselõ-testület.

Elsõ alkalommal a Strand területére esett a választás, az idõpont 
pedig március 21-e volt. Idén a meghirdetett programra 22 
gyermeket és  szüleiket hívtuk meg.  A családok örömmel fogadták  
a kezdeményezést, és a hideg-szeles idõ ellenére délelõtt 10 órakor 
gyûlni kezdtek  a babakocsik  a strandon.  A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Domokos László Országgyûlési 
Képviselõ és többen a helyi Képviselõ-testületbõl. A köszöntõk 
után a szépen elõkészített területen nagy lelkesedéssel elkezdõdött 
a munka. A férfiak ástak, ültettek, öntöztek, a hölgyek beszélgettek, 
barátkoztak és babáztak, a bébik pedig nézelõdtek, játszottak vagy 
békésen aludtak. Egy óra múlva  szép látványt nyújtott a frissen 
elültetett és szakszerûen körbevédett fák látványa. A közösen 
elfogyasztott torta után mindenki azzal a tudattal  térhetett haza, 
hogy tett valamit  környezetünkért,  gyermekeinkért, a jövõért.... A 
faültetésben résztvevõknek és az elõmunkálatokban  
közremûködõknek nagy köszönettel tartozunk. A 22 facsemete / 
platán, juhar, hárs, berkenye, nyír, boróka / további gondozását  az 
önkormányzat fogja ellátni, jövõ tavasszal pedig a program 
folytatása következik.

A résztvevõk

Összefogással megújulnak a sportszékházak

Elkezdõdtek az idei évre tervezett munkálatok a Sporttelepen. 
Elsõként a labdarúgók székházának felújítására kerül sor a 
Sportegyesület és az Önkormányzat összefogásában. A 2008-ban 
megvalósított vizesblokk kialakítás folytatásaként megújult a 
nagyterem, felújításra került a villamoshálózat, újra burkolták és 
kifestették a helyiséget. Az Önkormányzat vállalta, hogy a 
tetõszerkezet felújítását is elvégzi, még az idén. A sporttelep és 
környékének további rendezése (faültetés, strand rendbetétele) 
folyamatos. Egy nagyon szép és szomorú eseményre készülünk. 
2009. július 15-én Szelekovszky László által felajánlott Kolonics 
György Emlékmû kerül felállításra Békésszentandráson. 
Egyetértés van abban a sportegyesületekkel, hogy hol kerüljön ez 
elhelyezésre. Az emlékmû felállítása kapcsán a kajakosok 
székházának a homlokzatfelújítása is megtörténik, illetve a két 
székház közötti részen kerékpártároló és útalap kerül kialakításra, 
az emlékmû elõtti rávezetés és a székházak körüli járdák 
díszburkolatot kapnak. A munkálatokról megegyezés jött létre az 
egyesületekkel, a  munkák kivitelezése folyamatosan zajlik 
(zöldfelület kialakítása, díszburkolattal ellátása, emlékhely 
kialakítása) mindamellett, hogy a székházak felújítása is 
folyamatos lesz, a nyári idõszakra mindezek -reményeink szerint- 
megvalósulnak.

Megszépült nagyterem várja a sportszeretõ közönséget a 
HMSE székházában

Közfoglalkoztatás

A Képviselõ-testület elfogadta a 2009. évre vonatkozó 
Közfoglalkoztatási tervet.

A közfoglalkoztatás célja, hogy az önkormányzat az arra 
rászoruló családok jövedelmi viszonyait javítsa. Az önkormányzat 
a jogszabályban rárótt feladatot oly módon próbálja teljesíteni, 
hogy a megnövekedett munkanélküliség idején, átmenetileg 
segítséget nyújt, és lehetõségeihez mérten támogatja a 
munkaerõpiacra való visszakerülést. Reményeink szerint, a 
válságot követõ gazdasági növekedés újra munkalehetõséget 
biztosít azoknak az embereknek, akik az önkormányzat nyújtotta 
közfoglalkoztatással kénytelenek most élni.

Civil szervezetek támogatása

A Képviselõ-testület 229 eFt - képviselõi lemondásokból 
rendelkezésre álló - támogatás odaítélésérõl döntött, társadalmi 
szervezetek és a református egyház részére.



2009. március 11

HÍREK
Elkezdõdtek a tavaszi közterületi 

munkálatok
A Képviselõ-testület a költségvetésben 20 millió Ft-os 

nagyságrendben különített el forrást azokra a fejlesztésekre, 
amelyeket a településen az idén szeretne megvalósítani. Ezek között 
szerepel a Polgármesteri Hivatal és környékének rendbetétele, 
díszburkolattal történõ ellátása és parkoló kialakítása. Ezek a munkák 
már folyamatban vannak. Az elkövetkezõkben buszmegállók 
kialakítására kerül sor. Ennek eredményeként a Bethlen G. utcában is 
lesz autóbusz közlekedés. Mindehhez ki kell alakítani a járdaszigettel 
ellátott buszöblöket. A településközpontot érintõ munkák sorában, 
idén rendbe tesszük az ABC környékét, aszfalttal burkoljuk a 
parkolókat. Reményeink szerint sikerül bõvíteni kerékpárút-
hálózatunkat. Így a Fõ utca és a Hunyadi utca közötti szakaszon 
megvalósulhat a kerékpárút, és ezáltal a Körösök Völgye kerékpárúttal 
az összekötés is. Közterületeink karbantartása, szépítése folyamatos. A 
munka kivitelezése a közmunkaprogramban foglalkoztatottak 
közremûködésével történik. Az Önkormányzat munkalehetõséggel A dísztérhez kapcsolódó parkoló
próbál segíteni azokon az embereken, akik a szociális 
ellátórendszerünkbe kerülnek. Ennek költségét az idei költségvetésbe 
beterveztük, jelenleg mintegy 50 fõt foglalkoztat az Önkormányzat.

Megújuló ügyféltér és falugazdász iroda a Hivatal udvarábanA fövenystrand tavaszi karbantartása

Kertépítés és parkoló kialakítása a Hivatal elõtt Egységes díszburkolat épült a Hivatal és a Katolikus templom 
Fotók: Kiss Imre elõtt
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Pályázat
A Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár két pályázatot nyújtott be 

az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz. A közmûvelõdési 
érdekeltségnövelõ pályázatot hangosító berendezés beszerzésére, 
míg a Könyvtárra vonatkozó pályázatot állománygyarapításra 
adtuk be.  Eredményhirdetésre a nyár folyamán számíthatunk.

Intézményvezetõi megbízás
Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-

testülete úgy döntött, hogy 2009. április 1-jétõl kezdõdõen, a Körös 
Mûvelõdési Ház és Könyvtár vezetõjének távolléte idejére, az 
intézmény vezetésével Szabó Edit közalkalmazottat bízza meg.

Ingyenes tankönyv
Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-

testülete úgy határozott, hogy a Hunyadi János Általános Iskola, 
Kollégium és Napköziotthonos Óvoda intézményben, a 
2009/2010-es oktatási évben tanulmányaikat megkezdõ elsõ 
osztályos tanulók részére a tankönyvcsomagot az idén is 
ingyenesen biztosítja.

Az elsõ osztályos tanulók tankönyvcsomagjának kiadási 
elõirányzata - az intézmény dologi kiadásainak elõirányzatából - 
rendelkezésre áll.

Lomtalanítás
Május 7-8-án ismét sor kerül a településen a lomtalanításra. 

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a lomtalanítás 
során kizárólag az ingatlan használata során keletkezett nagyobb 
méretû berendezési tárgyak, továbbá a naponta keletkezõ háztartási 
hulladék mennyiségét meghaladó hulladék összegyûjtésére és 
elszállítására kerül sor. A lomtalanítás során a veszélyes hulladékok 
(hûtõszekrény, akkumulátor, stb.), valamint az elektronikai 
hulladékok (televízió, rádió, számítógép, stb.) átvételére nincs 
lehetõség, azok ártalmatlanításáról a hulladék tulajdonosa köteles 
gondoskodni. 

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 
soron következõ ülését összehívom, az ülésre a Képviselõ-testület 
nevében tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2009. április 30. (csütörtök) 16 óra
Napirend elõtt: Tájékoztató a Képviselõ-testület lejárt határidejû 
határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekrõl.

Napirendi pontok:
1. A Népjóléti és Turisztikai Bizottság beszámolója az átruházott 

hatáskörben végzett munkáról. Elõadó: ifj. Barna Antal, a bizottság 
elnöke

2. A Gondozási Központ beszámolója. Elõadó: Dr. Virág Sándorné 
intézményvezetõ

3. Falugazdász beszámolója. Elõadó: Sinka Csaba falugazdász
4. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Víz- és 

Csatornamû Fenntartó Intézményének beszámolója. Elõadó: 
Fazekas Zoltán intézményvezetõ

5. Bejelentések
Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen 
megjelenni szíveskedjen.
A testületi ülés írásos elõterjesztése a Könyvtárban megtekinthetõ.

Hamza Zoltán polgármester

Tél Békésszentandráson

Békésszentandrás Önkormányzata 2009. januárjában 
fotópályázatot hirdetett ,,Téli képek Békésszentandrásról” 
témában. Számos fénykép érkezett be, melyek közül bemutatunk 
néhányat.

Fotó: Balogh Lászlóné

Fotó: Bõdi Mária

Fotó: Balogh Lászlóné

A Mûvelõdési és Környezetvédelmi Bizottság döntése után 
tájékoztatjuk a kedves Olvasókat az eredményrõl.



2009. április 13



14 2009. április



2009. április 15



16 2009. április



2009. április 17



18 2009. április

A HUNYADI JÁNOS

„A mese még él, Megyei siker a Chován Kálmán Mûvészeti 
mindig üzenetet hordoz.” Alapiskolában

2009. március 20-án rendezték meg Szarvason a Békés Megyei - Nagy Olga -
Zeneiskolák Fafúvós Versenyét. A nívós megmérettetésen 11 zeneiskola 
legjobb fafúvósai (oboások, klarinétosok, fagottosok és szaxofonosok) Az iskolai versenyek sorát folytatva került megrendezésre a 
csillogtatták meg zenei tudásukat kedvenc hangszerükön. Az egész napos mese- és verses mesemondás március hónapban. Március 16-án az 
rendezvényen az ifjú zenészek több korcsoportban vettek részt. A Chován 

1-2. évfolyam verses mese, március 17-én a 3-4. évfolyam Kálmán Mûvészeti Alapiskola fafúvós tanára Szabados-Tóth Gábor 4 
mesemondásban mérhette össze képességeit. Az alábbi növendéket tartott érdemesnek arra, hogy ezen a versenyen szerepeljen. 
eredmények születtek: Külön öröm volt számunkra, hogy közöttük volt iskolánk tanulója Balla 

Fanni elõképzõs növendék is, akirõl féléves klarinéttanulás után Gábor 
bácsi úgy gondolta, hogy megállja helyét az elsõ osztályosok között is. 1. évfolyam
Fanni beváltotta a hozzáfûzött reményeket, az I. korcsoportban III. I. Miknyik Judit
helyezést ért el. Ezúton is szeretnénk megköszönni Szabados-Tóth II. Boros Vivien
Gábornak a versenyre való színvonalas felkészítést.III. Bártfai Laura

Balláné Tóth KrisztinaTörök Máté

2. évfolyam
I. Nemcsényi Aliz
II. Milák Kinga
III. Ambrus Izabella

3. évfolyam
I. Tasi László
II. Kovács Emese
III. Melich Krisztián

4. évfolyam
I. Egri Laura
II. Bencsik Hajnalka
III. Polónyi Bettina

Ambrus Réka

Március 18-án rendezték meg Szarvason a Benka Gyula 
Általános Iskolában a Benedek Elek népmesemondó versenyt. Balla Fanni a verseny elõtt
Iskolánkat az alábbi tanulók képviselték. 1-2. évfolyam: Miknyik 
Judit, Boros Vivien, Nemcsényi Aliz, Milák Kinga; 3-4. évfolyam: 
Egri Laura, Tasi László. Dobogós helyezést ugyan nem értek el Sikeres pályázat SNI tanulók számára
tanulóink, de sok tapasztalattal és élményekben gazdagon térhettek 
haza. Köszönet a felkészítésért a tanító néniknek! 2009. február 20-i határidõvel, a Millenáris Nonprofit Kft pályázatot 

Szalainé Sinka Edit hirdetett hátrányos helyzetû tanulók kulturális  szabadidõs programjának 
támogatására. A támogatás elnyerésével az intézmények tanulói, 
tanulmányi kirándulás keretében egy napot a Millenárison, A Jövõ Háza 
kiállításon és a Csodák Palotájában tölthetnek, valamint a Nefelejcs bérlet 
programjain vehetnek részt, továbbá a Jövõ Iskolája foglalkozásain. A 
pályázatnak tartalmaznia kellett az intézmény bemutatását, a gyerekek 
kikapcsolódási-, mûvelõdési lehetõségeit, a szakmai alátámasztásokat, 
hogy milyen hozadéka lehet e pályázat sikeressége tanulóink számára.

A farsang után nem sokkal kaptam telefonon a jó hírt, hogy pályázatunk 
sikeres volt, és április 28-án, kedden 18 gyermek és kísérõi utazhatnak a 
fõvárosba. Kicsit kalandosabbá téve az utazást, és anyagiakban sem 
terhelve senkit, vonattal fogunk utazni a gyermekekkel, utána pedig a helyi 
tömegközlekedés eszközeit felfedezve érkezünk meg a Millenárisra. Itt 
egy tavaszi program után állatterápiás foglalkozáson vehetnek részt 
gyermekeink, ahol megismerkedhetünk e csodálatos módszer 
rejtelmeivel.

Ezután az Országházba fogunk ellátogatni, ahol másfél órás 
programban vehetünk majd részt. Gyermekeink közül még senki nem járt 
a Parlamentben, ezért is nagyon köszönjük Farkas Gyulának, hogy segített 
lehetõvé tenni, hogy belátogathassunk e csodás épületbe.

Nagy várakozással, és nagy izgalommal várjuk április 28-át!
Brád ÁgnesA harmadikos mesemondók
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ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

2009. március 25-én rendezték meg Szarvason a Körzeti Mezei 

Futóversenyt, amin iskolánk hat csapattal vett részt.
Minden csapatban öt fõ versenyzett. Az elsõ két csapat és az 

egyéni elsõ helyezettek jutottak tovább a Megyei Diákolimpia 

döntõjébe.
Iskolánkból  továbbjutott  egyéniben  KANTI  ESZTER,  aki 

1200 m-en ért el elsõ helyezést és BOHÁK ANNAMÁRIA, aki 

1600 m-en lett elsõ helyezett.
Csapatban a IV. korcsoportos lánycsapat (Bohák A., Kovács J., 

Petrás B., Taskó Sz., Dorogi V.) ért el elsõ helyezést, a III. 

korcsoportos lánycsapat pedig második helyezett lett (Kanti E., 

Kanti D., Petrovic M., Nagy M., Balla L.).
Õk Orosházán képviselhetik iskolánkat a Megyei Diákolimpia 

Döntõjében.

Eredmények: 
IV. korcsoport

Lány (1600 m) Fiú (2000 m)
1. Bohák Annamária 13. Dernovics Tamás
6. Kovács Judit 17. Takács Richárd
7. Taskó Szabina 24. Csípai Péter
9. Petrás Blanka 32. Matuz Gergõ
12. Dorogi Vivien 38. Kurján Viktor

Csapat: I. hely Csapat: VI. hely

III. korcsoport

Lány (1200 m) Fiú (1600 m)
1. Kanti Eszter 21. Kondacs Krisztián
4. Kanti Dorottya 25. Rába István
5. Balla Lili 31. Pásztor Dávid
16. Petrovic Maja 34. Tasi Norbert
20. Nagy Martina

Csapat: II. hely

II. korcsoport

Lány (1000 m) Fiú (1000 m)
4. Csontos Andrea 22. Pribelszki Máté
13. Szekeres Tünde 24. Pintér Gergõ
14. Ambrus Réka 26. Salamon Gergõ
21. Egri Laura 32. Olasz Imre
34. Balla Fanni 47. Fabó Ferenc

Csapat: IV. hely Csapat: VI. hely

Minden résztvevõnek gratulálunk!

Sztankovits Lászlóné

Diákolimpia Diákolimpia Megyei Döntõ

2009. április 2-án Orosházán rendezték meg a mezei 

futóverseny döntõjét. Ezen a versenyen III. és IV. korcsoportos lány 

csapatunk vehetett részt a körzeti eredmények alapján.
A megyei döntõbõl az egyéni 1-4. helyezettek és az 1. helyezett 

csapatok juthattak az országos döntõbe.
Sajnos nem sikerült csapatainknak a továbbjutás, de lányainkat 

dicséret illeti a tisztes helytállásért. Különösen Kanti Esztert, akit 

egy hely választott el a továbbjutástól.

Gratulálunk!

Eredmények:

IV. korcsoport (2000 m)

17. Bohák Annamária
43. Kovács Judit
48. Petrás Blanka
50. Dorogi Vivien
51. Taskó Szabina

III. korcsoport (1600 m)

5. Kanti Eszter
37. Balla Lili
51. Nagy Martina
52. Petrovic Maja
53. Kanti Dorottya

Sztankovits Lászlóné

Megyei meezi futóverseny résztvevõi
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Bendegúz, a nyelvÉSZ Megyei Simonyi Zsigmond Helyesírási 
Verseny

Nagy öröm számunkra, hogy minden évben vannak olyan 
tehetséges tanítványok, akik érdeklõdnek az anyanyelv iránt. 

Õket hívta versenyre a szegedi Bendegúz Akadémia által Egy éve, a Szentandrási Híradó áprilisi számában arról 
meghirdetett nemzetközi anyanyelvi tanulmányi verseny. Az idén számoltunk be, hogy a mi iskolánk rendezte meg a megyei Simonyi 
már közel 20.000 diák mérte össze tudását. Zsigmond Helyesírási Versenyt. 2008. ápr. 5-én igazgató úr átadta 

Az iskolai forduló feladatlapját Csik Andrea, Csik Dorottya, az egy évig õrzött Simonyi-serleget a Békési Kistérségi Általános 
Petrovic Maja (5. évfolyam), Bagi Ivett, Herceg Anita, Krizsánszki Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskola gyõztes csapatának.
Imola, Turcsányi Luca (6. évfolyam), és Nagy Gábor, Turcsányi Így az idén, ápr. 4-én Békésen mérték össze tudásukat a megye 
Áron (8. évfolyam) írták meg. A feladatlap témája a helyesírás, a legjobb helyesírói, akik évfolyamonként huszonhatan voltak.
nyelvhelyesség, az anyanyelvi érdekességek megismerésére épül. A területi forduló 5. osztályos gyõztesei Csik Andrea (I. hely) és 

A megye 30 legjobb nyelvésze juthatott évfolyamonként a Gyõri Veronika (II. hely) kapta meg a „behívót” erre a megyei 
békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskolába 2009. március 27- megmérettetésre.
én. A döntõbe jutott tanulók  Csik Andrea, Csik Dorottya, Petrovic A sokéves múltra visszatekintõ versenyen az évfolyamok 
Maja, Bagi Ivett, Herceg Anita Nagy Gábor, Turcsányi Áron  versenyzõi tollbamondást írtak, majd feladatlapot töltöttek ki.
eredményérõl késõbb tájékoztatnak. Büszkék vagyunk a lányokra, hiszen ezen a színvonalas 

Köszönjük, hogy ismét öregbítették iskolánk jó hírnevét! A két rendezvényen nagyon szépen teljesítettek. Eredményüket késõbb 
nyolcadik osztályos fiú, Áron és Gábor a középiskolás éveiben is tudhatjuk meg.
ilyen sikeresen teljesítsen, mint ahogy azt tette az utóbbi 4 évben!

Baginé Dorogi Anikó Baginé Dorogi Anikó

Beindultak az informatika versenyek iskolánkban. A Megyei 
informatika verseny több kategóriára és fordulóra bomlott. 
Iskolánkból az információkeresés kategóriában 12 gyerek 3 fordulós 
internetes levelezõs versenyen vívta meg az elõdöntõbe jutásért a 
harcot. Az elõdöntõ április 17-én, Békéscsabán, a döntõ április 25-én, 
Orosházán lesz. A másik kategória a számítógép használat volt. Itt 
Fekete-Rekényi Balázs 7.b osztályos és Rába István 6.a, valamint 
Kondacs Krisztián 6.a osztályos gyerekek vettek részt a körzeti 
fordulón március 20-án Békéscsabán. Közülük is a legjobbakat a 
megyei döntõn mérhetik össze tudásukat. A széleskörû ismereteket 
felölelõ versenyeken tanulóink szépen szerepeltek egyenlõre várjuk 
az eredményeket.

Másik, sok gyereket megmozgató informatikai vetélkedõ a 
mezõtúri Teleki Blanka Gimnázium által meghirdetett 5. osztálytól 8. 
osztályig terjedõ, rajzot, szöveget, táblázatot, bemutatót kérõ, nagy 
hagyománnyal rendelkezõ verseny. Ide is a döntõre, ami Mezõtúron 
lesz, két elõzetes levelezõs fordulón keresztül lehet bejutni. 
Iskolánkból 25 gyerek küldött képet, formázott szöveget, készített 
prezentációt. Eddig még minden évben gyõztesként szerepeltünk 
kategóriánkban, reméljük az idén is eredményesek leszünk.

Molnár Józsefné Az informatika szerelmesei

Informatika versenyek

A nyelvÉszek A helyesírási verseny résztvevõi
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ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

- A Békésszentandráson nem feltétlenül tradicionális sportágakban - Az aerobikos lányok is újabb szép sikereket értek el. A 2009. 
is versenyeznek idõnként tanulóink, akik közül Olasz Éva 4.a február 15-én Békésen megrendezett Kelet-magyarországi 
osztályos diákunk a Békéscsabai Elõre Úszó Klub által rendezett Diákolimpia elsõ fordulójában a trió csapat az elsõ, egyéniben 
Nyuszi úszóversenyen 50 méteres leány pillangó úszásban Petrovic Maja a második, az öt fõs csoport az ötödik helyen 
megyei hatodik helyezett lett. Ugyanezen a versenyen Kondacs végzett.
Krisztián 6.a osztályos tanuló 50 méteres hátúszásban 11. helyet Ugyanezen verseny második fordulójában 2009. március 7-én 
szerzett. Eredményeikre büszkék vagyunk! Békéscsabán még szebb sikerek születtek. A trió elsõ, a csoport 

második és a szintén egyéniben induló Petrovic Maja elsõ 
helyezettek lettek
2009. március 29-én Budapesten a Magyar Kupa elsõ 
fordulójában a trió csapat ötödik, a csoport hatodik, valamint 

K o n d a c s  
Boglárka és 
Sindel Renáta 
három szarvasi 
társukkal 
második helyen 
végeztek.
Emlékeztetõül 
az aerobikos 
lányok nevei: 
Bagi Ivett, 
Benedek Berta, 
Gazsó Mirella, 
Krizsánszki 
Imola, Petrovic 

Olasz Éva
M a j a ,  
Turcsányi 

- Folytatódnak a bérletes színházi elõadások. Ez úttal a felsõs 
Luca.

diákok március 19-én a Rab ember fiai címû darabot nézhették 
meg a Békés Megyei Jókai Színház mûvészeinek 
tolmácsolásában. Köszönet a kísérõ pedagógusoknak: Baginé 
Dorogi Anikónak, Fazekas Stefániának, Rábáné Fazekas 
Erikának és Rekényiné Gábor Krisztinának.

Az aerobikos 
diákolimpikonok

AZ  IPARTESTÜLET  HÍREI
Ipartestületünk 2009. március 28-án tartotta évzáró taggyûlését, Tisztikeresztje kitüntetést adományozta. A magas elismerést a 

amelyen megtárgyalásra került az elnökség beszámolója, a 2008. Parlamentben Kiss Péter kancelláriaminiszter nyújtotta át.
évi pénzügyi beszámoló, a 2009. évi költségvetés-tervezet, A vállalkozások számára szûkül a piac. Az IPOSZ az azonnali 
valamint az Ellenõrzõ Bizottság 2008. évi tevékenységérõl szóló intézkedések közé sorolja azt, hogy az egyéni vállalkozók munka 
beszámoló. Ezek során elhangzott: hiányában a vállalkozást szüneteltethessék. Ez esetben 

Szervezetünknek jelenleg 47 fõ a tagja. Irodát mûködtetünk, mentesülhetnének a járulékfizetés alól. E témában folyamatosan 
illetve tartunk fenn egy fõ mellékfoglalkozású mérlegképes tárgyalásokat folytat az Igazságügyi Minisztériummal és a 
könyvelõvel. Munkaügyi Minisztériummal. Szeretnék visszahozni a régi iparos 

Szó volt a mikro- és kisvállalkozások mai helyzetérõl. A törvényt, hiszen vannak olyan tevékenységek, ahol nincs egész 
gazdasági- és pénzügyi válság ezt a réteget is sújtja, ennek évben munka (pl. építõipar).
következtében az országban több kisvállalkozás képtelen volt A közgyûlésen a többségnek az volt a véleménye, hogy az 
vállalkozását fenntartani. összefogás és egymás segítése nagyon fontos, ami helyi szinten 

Az országos szervezet - az IPOSZ - lehetõségéhez képest kibontakozni látszik.
mindent megtesz a vállalkozók érdekében. Részt vesz az Az Ipartestület elnöksége szeretné megvalósítani a ,,Tisztes 
Érdekegyeztetõ Tanácsban is. A március 15-i nemzeti ünnepünk iparos” címû elismerést, amelynek az országban már több példája 
alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke Szûcs Györgynek, az is van. Ennek megvalósítása céljából együttmûködési 
IPOSZ elnökének a kis- és középvállalkozások érdekeinek megállapodást akarunk kötni az Önkormányzattal, hiszen az 
védelmében végzett munkássága, közel négy évtizedes közéleti Ipartestület az Önkormányzattal közösen szeretné megvalósítani 
tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend ezen elismerés odaítélését.

Rövidhírek
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Az IPOSZ tagok MIFIN-IPOSZ Ajánlószelvény használatával külön A közgyûlésen az is elhangzott, hogy a helyi önkormányzatnak a 
ügyintézõhöz kerülnek. Fontos, hogy az ajánlószelvényt minden érintett vállalkozói érdekképviseleti szervezettel jobb kapcsolatot kell 
aláírja (vagyis az Ipartestület is). A tagok közvetlenül a MiFiN-nél kialakítani, hiszen a vállalkozók több adónemben is jelentõs 
jelentkezhetnek az ajánlószelvénnyel (vagy annak beküldésével). összegeket fizetnek (pl.: iparûzési adó, tehergépjármûvek utáni 
Telefonon történõ jelentkezés esetén közöljék, hogy IPOSZ tagok (tel.: 

adó, stb.).
06-1-90-90-290 vagy 06-1-90-90-286). E-mailes kapcsolatfelvétel 

A helyi vállalkozók évente több alkalommal összejönnek esetén is írják meg, hogy ipartestületi tagok ( ).
személyes találkozás, baráti beszélgetés és érdekérvényesítés A hitelkérelem egyébként nagyon könnyen, akár külsõ segítség nélkül is 
céljából. Végezetül a taggyûlésen a tagsági hûség (10-15-20-25-30 elkészíthetõ (elérhetõ a  honlapon).

Praktikus tanácsok a hitelkérelem benyújtásakoréve tagja a szervezetnek) elismeréseként emléklapok átadására 
Nagyon fontos, hogy a hitelkérelem benyújtásakor a lent részletezett került sor.
szükséges dokumentumokat pontosan az elõírtaknak megfelelõen A gyûlés után jó hangulatú, kötetlen beszélgetés kerekedett.
csatolják a kérelmezõk!Köztudott, hogy a Fõ u. 16. sz. alatti székházunk utcai 
Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány másolata, személyi homlokzatát leszigeteltük és nemes vakolattal beszíneztük. 
igazolvány és lakcímkártya másolata, SZJA vagy EVA bevallás a tárgyévet 

Példaértékû összefogás volt. Ki munkával, ki pénzzel segítette. 
megelõzõ két évre.

Köszönet mindenkinek a támogatásért. Társas vállalkozás esetén: eredeti cégbírósági cégkivonat (30 napnál 
Jelenleg az udvari klubhelyiségünk áll felújítás alatt. A nem régebbi), eredeti aláírási címpéldány, a képviseletre jogosult személyi 

falburkolások folyamatosan haladnak. Év végére készen lesz a igazolvány és lakcímkártya másolata az ügyfél által aláírva, a 
termékmenedzser által hitelesítve; Pénzügyi beszámoló a tárgyévet mellékhelyiségekkel együtt. Ez a helyiség alkalmas kisebb 
megelõzõ két évre; Fõkönyvi kivonat az utolsó negyedévre.rendezvények megtartására kb. 40-50 fõ részére. A helyiség már 
Egyéni vállalkozó és társas vállalkozás esetén: 15 napnál nem régebbi olyan állapotban van, hogy kiadható. Érdeklõdni lehet Bobvos 
banki igazolás arról, hogy nem áll sorban azonnali beszedési megbízás az Jánosnál a 06-30-9-688-680-as telefonon.
ügyfél számláján, Általános (részletes) APEH igazolás (30 napnál nem Bobvos János
régebbi), Önkormányzati igazolás (30 napnál nem régebbi), VPOP 

Ipartestület elnöke
igazolás.
Az igényelt hitelre vonatkozó dokumentumok: Üzleti terv 
(formanyomtatvány a honlapon elérhetõ), hitelképesség vizsgálati díj 
befizetése ill. átutalása.
Az igényelt hitel fedezeteként felajánlott jogi biztosítékok dokumentumai:
Ingatlan fedezet esetén: Tulajdoni lap (10 napnál nem régebbi), 
Értékbecslés vagy Adó- és értékbizonyítvány vagy biztosítási kötvény a 
fedezet értékének megállapításához, valamint külsõ és belsõ képek a 
fedezetül felajánlott ingatlanról, Zálogkötelezett személyi igazolvány és 
lakcímkártya másolata illetve cégkivonata, aláírási címpéldánya.
Ingó fedezet esetén: Ingó fedezet értékének igazolása (számla, adásvételi 
szerz.)

Kik részesülhetnek támogatásban?
- A Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel 
rendelkezõ vállalkozások, amelyeknél
* az éves nettó árbevétel legfeljebb 200 millió Ft,A közgyûlésen
* az alkalmazottak száma nem több, mint 9 fõ,
* a Mikrohitel Programkeretében és/vagy az Országos Mikrohitel Alappal 
szemben fennálló tõketartozásának együttes értéke a 10 millió Ft-ot nem 

Minden eddiginél kedvezõbb hitellehetõség az IPOSZ-MIFIN 
haladja meg.

együttmûködésnek köszönhetõen

A támogatásból kizárt fõbb tevékenységek
Az IPOSZ Országos Elnökségének 2009. február 19-én tartott ülésén - mezõgazdasági termékek elsõdleges feldolgozásával foglalkozó 
mutatta be Szûcs György elnök és dr. Antal Gergely, a MiFiN Pénzügyi Zrt. vállalkozások, továbbá állattenyésztés, fakitermelés,
vezérigazgatója a két szervezet között létrejött együttmûködést. Az - a kereskedelmi fuvarozás területén mûködõ vállalkozások tekintetében 
együttmûködési megállapodás lényege, hogy az ipartestületek tagjai teherszállító jármûvek megvásárlása.
kiemelt ügyfelekként, a lehetõ legrövidebb idõ alatt (ami akár 1 hét is 
lehet) juthatnak hozzá a támogatott, kedvezményes hitelhez. Új Magyarország Beruházási mikrohitel feltételei
A MiFiN 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy a Magyarországon Termék mértéke: 500 eFt  10 millió Ft
tõkehiánnyal küzdõ mikro- és kisvállalkozói körnek finanszírozási Termék ügyleti kamata: évi 8,5%-tól a jegybanki alapkamatig
lehetõségeket biztosítson, különös tekintettel a KKV-k számára Futamidõ: 1-10 év
meghirdetésre kerülõ Új Magyarország Mikrohitel Programra. A cég a A tõketörlesztés türelmi ideje: max. 24 hónap
mikrohitelezés területén nagy múltra visszatekintõ Magyar Biztosíték: a Társaság által a Fedezetértékelési Szabályzat alapján 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA), a kisvállalkozói megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tõkeösszegének 
érdekképviseletek (IPOSZ, OKISZ, KISOSZ, ÁFEOSZ) széles és a teljes futamidõre számított ügyleti kamatnak a 100%-át.
összefogásán alapszik. Alapvetõ célja ennek megfelelõen nem a profit 
maximalizálása, hanem a kisvállalkozások minél szélesebb rétegeinek Új Magyarország Forgóeszköz mikrohitel feltételei
kedvezményes hitellel való ellátása. Az alapítók szándéka, hogy Termék min. mértéke: 500 eFt  6 millió Ft
lehetõségeikhez mérten a vállalkozás rendelkezésére bocsátott saját Termék ügyleti kamata: évi 8,5%-tól a jegybanki alapkamatig
forrásaikkal a kisvállalkozói réteg versenyképességét minél nagyobb Futamidõ: max. 3 év
mértékben elõmozdítsák. A tõketörlesztés türelmi ideje: max. 2 hónap
Az Új Magyarország Mikrohitel elõsegíti a gazdasági válságból történõ Biztosíték: a Társaság által a Fedezetértékelési Szabályzat alapján 
kilábalást, új beruházások beindításához ad forrást, illetve segítséget nyújt megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tõkeösszegének 
az átmeneti finanszírozási problémák áthidalására. A hitel forintalapú - és a teljes futamidõre számított ügyleti kamatnak a 100%-át.
ami a jelenlegi devizaárfolyam-mozgásokat látva elõny. Sõt, a hitel kamata 
fix, jelenleg 8,5%, ami kevesebb, mint a jegybanki alapkamat. A További részletek a  honlapon olvashatók, kérje 
maximális hitel összeg 10 millió Ft, amit tíz évre lehet igénybe venni. A tíz ügyintézõnk segítségét az  e-mail címen, illetve a 06-1-90-
év futamidõ - ami vállalkozói hiteleknél különösen kedvezõ - a viszonylag 90-290-es telefonszámon!
alacsony havi törlesztõ részleteket jelent. MiFiN          IPOSZ

info@mifin.hu

www.mifin.hu

www.mifin.hu
info@mifin.hu
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VADÁSZOLDAL

,,A vadászat aktív természetvédelem”

VADLEXIKON 82.

MEZEI PACSIRTA -Alauda arvensis

Alfajai közül hazánkban a fehéresnek látszik. Rövid, 
törzsalak él. A mezei pacsirta a kerek bóbitáját gyakran 
nagy legelõkön és a felmereszti.  Hossza 18 cm, 
kultúrterületeken mindenütt súlya 35-45 gramm. A földön 
elõfordul,  de számuk sajnos az lapulva fut. Röpte erõteljes, 
utóbbi évtizedekben változatos, kissé hullámos 
é s z r e v e h e t õ e n   vonalú. A kora tavaszi idõben, a 
megfogyatkozott. Elõfordulási párok kialakulásakor, gyakran 
helye még Eurázsia és megfigyelhetjük az alacsonyan 
Északnyugat-Afrika. Vonuló repülõ és egymást kergetõ 
madár, de néha áttelel. Az elsõ pacsirtákat. A fészek 
madarak február második talajmélyedésben fûcsomó 
felében érkeznek, az õszi mellett növényi anyagokból 
vonulás fõ ideje október. A épül, belsejét korábban fõleg 
közismert pacsirtaszó /tiszta szõrszálakkal bélelték. A párok 
éneke dallamosan áradó s évente kétszer költenek. A 
nagyon kitartó, rendszerint tojások száma 3-5, 
röptében, de néha a földön is piszkosfehér alapon 
énekel/ elõször márciusban foltozottak. Csak a tojó kotlik, a 
hangzik el, a hímek a fiókák 11 nap múlva kelnek ki, 
kiválasztott területeik felett és 13-16 napos korukban 
keringve énekelnek. Barna hagyják el a fészket. 
hátoldala sötét sávozású. Táplálékuk az évszaktól 
Testalja sárgásfehér, mellén függõen alakul: tavasszal az 
sötét hosszanti sávok õszi gabonák hajtásainak a 
sorakoznak. Farka aránylag hegyét csipkedik, nyáron 
hosszú, a szélsõ faroktollak rovarokat, õsszel 
fehérek. Hosszú hegyes gyommagvakat fogyasztanak.
szárnyának hátsó éle röptében 

ÉVADZÁRÓ KÖZGYÛLÉS

Nagy tisztelettel köszöntöm az áprilisi lapszám Olvasóit. Ebben 
a hónapban megtudhatják, hogy mi is történt a márciusi évadzáró 
közgyûlésünkön. A vadlexikon 82. részében pedig azt a madarat 
mutatom be, aki igen közismert településünkön, ez a madár pedig a 
dallamos énekû mezei pacsirta.

A hosszú évek hagyományainak megfelelõen március hónapban 
került sor vadásztársaságunk évadzáró közgyûlésére. Ekkor 
értékeljük az elmúlt vadászati évet. Az öttagú vezetõség pedig 
beszámol az elért eredményekrõl, és a jövõbeni tervekrõl. A tagság 
pedig értékeli az Intézõbizottság munkáját, lehetõség van 
bírálatokra és javaslatokra, és minden olyan hozzászólásra, amely a 
minél kulturáltabb és barátibb társasági életet szolgálja.

A mostani közgyûlés március 14-én került megrendezésre, 
melyen  a 29 fõs tagságból 22 tag jelent meg. Oláh Géza röviden 
köszöntötte a megjelenteket, és nagyvonalakban értékelte 
vadásztársaságunk jelenlegi helyzetét. Beszámolt az 
Intézõbizottság munkájáról, melynek tagjai a két közgyûlés közötti 
aktuális döntéseket meghozzák. A napirendi pontok elfogadása 
után elõször a vadgazdálkodási beszámoló következett, és az elnök 
átadta a szót Fazekas Endre vadászmesternek. Õ értékelte az elmúlt 
év vadászati eredményeit, beszámolt az idei tervekrõl, és 
tájékoztatást adott a vadlétszámbecslés jelenlegi helyzetérõl. Igen 
körültekintõ írásos anyagot tett le elénk, melybõl kitûnik: a 
vadászati eredményeink javultak, úgy, hogy a vadlétszám nem 
mutat csökkenõ tendenciát.  A fácánállományunk kicsit emelkedett 
/jelenleg kb. 1100 db/, ez a tojóállomány kíméletével, a gondos téli 
etetéssel, a kártékony vadak apasztásával, és a takarások 
biztosításával értük el. Viszont a közgyûlés most is úgy határozott, 
hogy a tavalyi évhez hasonlóan most is vásárolunk mesterségesen 
felnevelt madarakat, és ezeket a területre kiengedve növeljük az 
állományunkat. Mezei nyúlból a tavaszi szaporulatok megjelenése 
elõtt mintegy 1200 db található vadászterületünkön, és ez a szám is 
növekedést mutat. Az õzek száma is emelkedett, jelenleg 300 körüli 
a létszámuk. Az idei hasznosítási tervek mértéktartóak, a cél a 
további létszámnövelés és a minõségjavítás. A következõ napirendi 
pontként a gazdasági helyzet értékelése következett, mely - 
áttekintve a kiadási és bevételi oldalt - pozitív eredményt mutat. A 
bevételeink nagy részét természetesen visszaforgatjuk a 
vadgazdálkodásba, hisz nekünk vadászoknak a gazdaságos 
mûködés mellett a célunk a minél több vadászati lehetõség 
biztosítása. A továbbiakban jómagam számoltam be társaságunk 
elmúlt évi rendezvényeirõl, és ismertettem az idei évi terveinket. Az 
Ellenõrzõ és a Fegyelmi Bizottság beszámolója szerencsére rövidre 
sikerült, melynek meghallgatása után az derült ki, hogy nem volt 
sok munkájuk.

Ezek után a tagság egyhangúlag elfogadta a költségvetést és a 
beszámolókat, majd a bejelentések következtek, melyeket 
értékeltünk és megtárgyaltunk. Ezt követõen az elnök a közgyûlést 
berekesztette, és mindenkit invitált családtagjaival együtt az esti 
vadászbálba. Aki eljött, remélem jól érezte magát, melyhez 
hozzájárult a Demcsák Andrásné irányításával készült fácánleves 
és  a Vereb Imre készítette birkapörkölt. A hangulatot a jelenlevõ 
hölgyek köszöntése, Frankó Pál muzsikája és az elmaradhatatlan 
tombolahúzás színesítette. A vacsora résztvevõi sokáig 
beszélgettek, jól szórakoztak, és igyekeztek a mindennapok 
rohanása után kikapcsolódni egy olyan társaságban, ahol a fõ 
összetartó erõ a közös szenvedélyünk mellett a barátság!

Májusi írásomból megtudhatják, hogy milyen közösségi munkát 
végeztek a vadászok a tavasz folyamán. A vadlexikon soron 
következõ részében pedig az érdekes nevû tövisszúró gébicsrõl 
olvashatnak majd.

Major Attila
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Éjjel-nappali ügyelet

Békésszentandrás, Fõ u. 53.

CSIPAI  LÁSZLÓ
Tel.: 66-218-230

Mobil: 06-30/974-9031

SÁNTA  ZOLTÁN kõfaragó

Vállal:
- síremlékek készítése,

- beton- és mûkõkerítés elemek gyártása,
- mûkõ-, gránit ablakpárkány, konyhapult,

- gránit kertibútor, csobogó készítése.

GÉPI KARCMENTES SÍRKÕTISZTÍTÁS!

Cím: Köröstarcsa, Árpád tér 5. Mobil: 06-30/528-2081

Bõvebb felvilágosítás:
CSIPAI LÁSZLÓ

Békésszentandrás, Fõ út 53. Tel.: 30/974-9031

Dr. Bodnár Beáta egyéni ügyvéd
Szarvas Lehel u. 3-5. B. lph. I.em. 2.

Tel/fax:06-66-215-496  *  mobil: 20-338-4242
drbodnar@szarvasnet.hu
ügyvédi irodájában vállalja

ingatlanok adás-vételének, bérletének közvetítését is az ország egész területén.

* Békésszentandrás Bocskai u. 2 szobás ház alsóépületekkel, nagy telekkel 
5,5M Ft.

* Békésszentandrás dr. Dunay u. tetõteres, felújított családi ház 13,5M Ft.
* Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7,6M Ft.
* Békésszentandráson, Harcsásban belterületi építési telek 1000 nöl 

(megosztás lehetséges) irányár: 6,5 Mft.
* Szarvas, Szabadság u. 78. 54m2-es lakás
* Békésszentandrás, Ságvári u. építési telek 200e Ft

Bõvebb információ és egyéb ingatlanok adatai az irodában!

Kiváló minõségû GRÁNIT síremlékek, vázák, sírkövek 
megrendelhetõk kedvezõ áron!

Érdeklõdni: Csipai László Fõ u. 53. Telefon: 30/974-9031

Bemutatókert: Bagi Tüzép (Rákóczi u. felõl)
Gránit urnasírok nagyon kedvezõ áron!

Következõ lapzárta:

2009. május 11.
(hétfõ)

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés:

2009. március 20-án Valicska Róbert és Brlás 
Mónika kötött házasságot.

Halálesetek:

2009. március 6-án Gazsó Antal /1933/
2009. március 10-én Babák András /1925/
2009. március 17-én Serbán Zoltán /1942/
2009. március 29-én Bíró Károly /1941/ halálozott el.

ÁBEL ÉS FIAI BT.
5561 Békésszentandrás, Fõ u. 64.

Szolgáltatásaink:
- Teljes körû temetkezési szolgáltatás:

- Éjjel-nappali ügyelet
- Temetkezési kellékek széles választékban
- Teljek körû ügyintézés (pl.: halotti anyakönyvezés, ÁNTSZ engedélyek 
beszerzése)

- Sírkövek:
- Mûkõ és gránit sírkeretek, síremlékek készítése
- Régi sírok felújítása, javítása, tisztítása

- Elhunyt hozzátartozóinak sírjait megrendelésre egész évben gondozzuk.

Elérhetõségünk: Ábel Zoltán: 30/9584-877
Figyelem! Temetések után kedvezõ díjtétellel a sírkörnyezet rendbetételét 

vállalom.

Földtulajdonosok figyelem!

Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén
nagyobb területû szántóföldet bérelnék!

Bérleti díj akár 40 KG BÚZA/AK!

Lénárt Zoltán * Telefon: 06-30/240-4790

APRÓ *  APRÓ

Komfortos egy szobás ház kiadó, valamint Opel Astra diesel 
személygépkocsi eladó.
Érdeklõdni: 06-30-358-6394

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Szerkeszti: Szerkesztõ Bizottság
Tagjai:

Benedek Erika, Hévizi Róbert,
Nemcsényi Zsolt, Szabó Edit

Felelõs szerkesztõ: 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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Március havi rejtvényünk nyertese: Íme következõ feladványunk,
a megfejtéseket a Könyvtárban adhatják le május 11-ig.

ifj. Balla Imre
Békésszentandrás, Hársfa u. 10. Jó fejtörést kíván:

Nemcsényi Zsolt
Nyereményét a Könyvtárban veheti át! a Mûvelõdési és Környezetvédelmi Bizottság nevében

REJTVÉNY
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KÉZILABDA
Az elsõ visszavágók többségére vidéki környezetben került sor. A A megilletõdött játékunk már az elsõ félidõben eldöntötte a 
kemény csaták eredményeként 14 ponttal, 370 dobott és 396 kapott mérkõzést, s bár a második felvonásban többször sikerült 
góllal továbbra is a 8. helyen áll a csapat annak ellenére, hogy betalálnunk a hazaiaknál, a teljes felzárkózáshoz mégis kevésnek 
sérülésektõl megtizedelve, bizonyos játékvezetõi ítéletek bizonyult.
következtében a vártnál kevesebb sikert könyvelhettünk el. Békésszentandrás - GÁDOROS   24 : 14   (12 : 8)
Kondoros - Békésszentandrás   20 : 18   (12 : 9) Csapat: Bagi Brigitta, Egriné Kovács Andrea (3), Lestyan-Goda 
Csapat: Bagi Brigitta, Egriné Kovács Andrea (2), Lestyan-Goda Anna (3), Árgyelánné Hangyás Tünde (5), Sinka Petra ( 2), 
Anna (1), Árgyelánné Hangyás Tünde (2), Aszódi Mónika (10), Kondacs Renáta (4 ), Szilágyi Krisztina (5), csere: Lólé Emília, 
Sinka Petra (1), Kondacs Renáta (1), csere: Lólé Emília, Zahorecz Zahorecz Beáta (kapusok), Petrás Viktória (1), Lénárt Anett, 
Beáta (kapusok), Szilágyi Krisztina, Petrás Viktória (1) Lénárt Rohoska Nóra (1).
Anett, Rohoska Nóra. Edzõ: Lestyan-Goda Mihályné
Edzõ: Lestyan-Goda Mihályné Magabiztos gyõzelem született, a beépítés alatt álló utánpótlás is 
Kezdeti hibáink megbosszulták magukat, a felzárkózás ellenére a nagy lelkesedéssel és felszabadult játékkal járult hozzá a sikerhez, 
hajrá mégsem sikerült. ami külön öröm volt számunka, és a jelenlévõ szurkolók számára 
Gyomaendrõd - Békésszentandrás   23 : 21   (14 : 12) egyaránt.
Csapat: Bagi Brigitta, Egriné Kovács Andrea (5), Lestyan-Goda Kétsoprony - Békésszentandrás   21 : 20   (12 : 7)
Anna (1), Árgyelánné Hangyás Tünde (6), Aszódi Mónika (3), Csapat: Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (2), Lestyan-Goda 
Sinka Petra (2), Kondacs Renáta (2), csere: Lólé Emília, Petrás Anna (6), Árgyelánné Hangyás Tünde (5), Sinka Petra, Petrás 
Viktória (2) Lénárt Anett, Szilágyi Gréta. Viktória (1), Kondacs Renáta (5), csere: Bagi Brigitta, Zahorecz 
Edzõ: Lestyan-Goda Mihályné Beáta (kapusok), Rohoska Nóra (1), Lénárt Anett, Ugyan Hajnalka.
Mindvégig fej-fej melletti csatában maradtunk alul. Edzõ: Lestyan-Goda Mihályné
Békéscsaba JALTE - Békésszentandrás   22 : 13   (15 : 4) Kemény küzdelemben, rengeteg sérülést szerezve kitartásunk és 
Csapat: Bagi Brigitta, Egriné Kovács Andrea (2), Lestyan-Goda óriási akaraterõnk ellenére sem hozhattunk pontot a hazaiaktól.
Anna (2), Árgyelánné Hangyás Tünde (5), Aszódi Mónika (2), Április 25-én 15 órakor Füzesgyarmat csapatát fogadjuk, majd 
Sinka Petra, Kondacs Renáta, csere: Lólé Emília, Zahorecz Beáta az azt követõ Békéscsaba elleni mérkõzést követõ öt csatánkat 
(kapusok), Petrás Viktória (2), Lénárt Anett, Rohoska Nóra. már hazai környezetben vívhatjuk. Mindenkit szeretettel 
Edzõ: Lestyan-Goda Mihályné várunk!

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás PÉNZESZKÖZÖK:
Közhasznú tevékenység tényleges bevétele 652 ezer Ft 2008.12.31. ZÁRÓ KÉSZLET Ft-ban!
Ebbõl: 2008.01.01. Nyitó: 261 eFt
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 549 Bevételek 652 +60 eFt tagi kölcsön
   a.) alapítótól 0 Kiadás 796 eFt
   b.) központi költségvetéstõl 0 2008.12.31. Záró pénzeszköz: 177 eFt,
   c.) helyi önkormányzattól  439 ebbõl tagi kölcsönbõl adódó kötelezettség 60eFt, azaz a valós év végi 
   d.) egyéb (reklám célra) 110 kp. állomány: 117ezer Ft.
2. Pályázati úton elnyert támogatás 0
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel (1%) 0 Helyi önkormányzattól és szerveitõl kapott támogatás 
4. Tagdíjból származó bevétel 101 részletezése
5. Egyéb bevétel 2 Egyesületünk részére kifolyósított önkormányzati támogatás

2008. évben összesen 439.000.-Ft volt, ebbõl 2007.évi maradvány: 
Közhasznú tevékenység kiadásai 796 ezer Ft 139.000 Ft.
Részletezve ezer Ft-ban: 2008. évben egyesületünk részére jóváhagyásra került önkormányzati 
Anyagköltség : 176 támogatás összege 300.000 Ft volt, mely két egyenlõ részletben 
Ebbõl sportszerek,sportfelszerelések 44 09.10-én és 12.30-án került kiutalásra.
           Eü-ládába anyagok 9
           Egyéb anyagok 61 2009.évi költségvetés-tervezet:
            (pl:mûanyag,klubhelyiségbe kieg, 2009.01.01-jei nyitó pénzeszköz (a bajnokság tavaszi fordulójára 
             admin.anyagszüks_patron.) tartalékolt összeg, kötelezettségeink rendezését követõen) 117 eFt
            anyagjell.szolgként_sportorvosi ellátás 62 Tervezett bevételek
Vidéki mérk.útiköltsége 279      (Egyre szûkösebb pénzforrásból eredõen  700 eFt
Nevezési díj+regisztr+leig. 101 Tervezett kiadások 700 eFt
Bankköltség 9 2009.12.31. tervezett záró pénzeszközök: 117 eFt
Játékvezetõi díjak 134
Kifizetõi SZJA-járulék 36 Záradék:
Egyéb kiadások 49 A teljes Közhasznúsági jelentést a Közgyûlés 2009.02.07-i ülésén 
Admin.ktg. 12 elfogadta, jóváhagyta.

Kivonat a Békésszentandrási Kézilabda Club 2008. évi Közhasznúsági Jelentésébõl
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