
2009. július Ára: 150 Ft XV. évfolyam 7. szám

III. Sport- és Vitamin-nap
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

2009. augusztus 7-8-án TELEPÜLÉSI NAPOT szervez a Bencsik Mihály Sporttelepen.

Tervezett programok
Augusztus 7., péntek

Megnyitó
Sportbemutatók (családi versenyek, aerobik, futball, sportvetélkedõk, tánc),

gyermekprogramok (ugrálóvár, játszóház, versenyek, vetélkedõk)
Este koncertek: Gazemberek, Jungle Man

Augusztus 8., szombat
További vízi- és szárazföldi sportvetélkedõk (családi versenyek, aerobik, tánc, erõsemberek vetélkedõje, horgászverseny, kötélhúzás, 
tollaslabda- és strandröplabda bajnokság, kispályás futballtorna, kézilabda ügyességi verseny és még sok érdekes sportvetélkedõ).

A Vitamin-nap keretében gasztronómiai bemutatók. Helyi ízek kóstolása (régi korok ízei, paradicsomfõzés, mustkészítés, mézkóstolás,
Helyi sörkülönlegesség, borkóstolás, és minden, ami jól esik)

Halászlé-fõzõverseny, -kóstolás. A fõzõverseny nyertesei értékes díjazásban részesülnek!
Napközben egészséges életmóddal kapcsolatos elõadások.

Délben: jó ebédhez szól a nóta.
Délután: gyermekszínház, bûvész, lufihajtogatás, ugrálóvár, kézmûves játszóház,

lovaskocsikázás, motorozás, íjászbemutató.
Este koncertek: Ceruza, Apropó.

TOMBOLA
Értékes nyeremények: kerékpár, fûnyíró, elektronikai cikkek, stb.

Tombolát lehet vásárolni a Könyvtárban, boltokban, és a helyszínen.

Várunk minden kedves érdeklõdõt!

MEGHÍVÓ

A Békésszentandrási Hunyadi 
Mátyás Kajak-Kenu és 
Szabadidõ Sport Club

értesíti a sportkedvelõket,
hogy ismét megrendezi a

Simon Fiala Tibor

Kajak-Kenu 
Emlékversenyt

2009. július 25-26-án.

A program:

Július 25-én, szombaton
15 órától

10000 m-es verseny a Simon Fiala 
Kupáért, majd hosszútávú 

versenyek.
18 órától 200 m-es távok

Július 26-án, vasárnap 8 órától
1000 m és 500 m-es futamok.
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Nyár a bölcsiben
A nagy fáktól árnyékos udvarunk a nyári melegben is sok egy rosszul sikerült lépés vet véget, de így lehet elölrõl kezdeni az 

játéklehetõséget biztosít a legkisebbeknek. Lehet focizni, egészet.
motorozni, triciklizni, homokozni, de még fára mászni is. Ezek Intézményünk július 13-24-ig zárva tart a nyári nagytakarítás és 
közül a legkedveltebb szórakozás a homokozás. Készülnek itt mély tisztasági meszelés miatt. Július 27-én, hétfõn várjuk ismét a 
gödrök, várak és homoktorták. ,,Munka” közben komoly gyermekeket.
beszélgetések, tervezgetések zaja hallatszik. A kész mûnek sokszor Yetik-Takács Éva

Indulunk fagyizni! Sok jó bölcsis kis helyen is elfér!

Gondozási Központ hírei
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi Csoportja egy Mint köztudomású, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint 

felajánlással kereste meg intézményünket. 1 db mechanikus non-profit szervezet, támogatásokból, adományokból tudja 
kórházi ágyat - a hozzá tartozó kiegészítõkkel, éjjeliszekrénnyel - humanitárius feladatait ellátni. Az adományért - csekély 
adományoztak nekünk. ellenszolgáltatásként - az Önkormányzat 30.000 Ft támogatást 

szavazott meg.
Meghívást kaptunk Furugyba, ahol július 4-én szombaton, 

immár második alkalommal rendeztek "Falunapot" az Ótemplomi 
Szeretetszolgálat szervezésében. Örömmel tettünk eleget a 
meghívásnak, és egy nagyon családias, jó hangulatú programnak 
lehettünk résztvevõi. Önkormányzatunk tombolatárgyak 
felajánlásával járult hozzá a rendezvényhez, melyet nagy örömmel 
fogadtak a szervezõk.

Igyekszünk a meghívást viszonozni, a jövõben egy szabadtéri 
programunkon vendégül látjuk a furugyiakat és a középhalmiakat 
egyaránt.

A tanyagondnoki szolgáltatás tervezett programját, 
elérhetõségét a Szentandrási Híradó következõ számában 
részletesen közzétesszük. Az együttmûködõ civil szervezeteket 
külön értesítjük a lehetõségekrõl.

Kérjük továbbra is jelezzék, ha segítségre, támogatásra van 
szükségük!

Elérhetõségeink a régiek:
Kálvin u. 10. Tel: 218-104

Az ajándékba kapott mechanikus kórházi ágy és István király u. 50. Tel: 218-060.

Forduljanak hozzánk bizalommal!
A több irányba emelhetõ és állítható ágy nagymértékben segíti 

az ellátottakat és az õket gondozókat egyaránt. Köszönjük a Dr. Virág Sándorné
Máltaiak segítségét, bízunk a további együttmûködésben! intézményvezetõ
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Nyári élet az oviban
Az óvodai nevelési év szorgalmi ideje szeptembertõl május 

végéig tart, ami azt jelenti, hogy ebben az idõszakban vannak 
szervezett tevékenységek, kötött programok.

Május végétõl augusztus végéig tart a nyári élet. Ilyenkor 
összevontan mûködnek a csoportok, együtt van a kisovi, nagyovi, 
iskolás napközisek. A dolgozó szülõk veszik igénybe ilyenkor az 
óvodai ellátást.

Sütés-fõzés

A dolgozó óvodapedagógusok nagy gonddal ügyelnek a 
gyermekekre, szervezik az egész napi játékot, de nem marad el a 
nyárral kapcsolatos ismeretszerzés, ismeretbõvítés sem, így 
például a nyári idõjárás megfigyelése, jelenségek megbeszélése, 
nyár veszélyeinek napi megbeszélése /víz, közlekedés, túlzott 
napozás stb./

A ROTI-KOM játék a legkedveltebb A nyár folyamán fontos, hogy legyen együtt a család, szerezzen 
a gyermek közös élményeket anyával, apával, tesóval, mert azt 
senki sem tudja pótolni!

A községben tehát egész nyáron biztosítjuk a Az óvodai nyári életrõl az alábbi képek minden szónál többet 
gyermekfelügyeletet, váltva zárjuk be az óvoda két épületét. A mondanak.
zárás ideje alatt történik a fertõtlenítõ meszelés, festés, mázolás, 
selejtezés, fertõtlenítõ nagytakarítás, egyes javítási munkák, pl. Lancsa Pálné
széldeszkák és a játékok javítása, WC felújítása van betervezve. óvodavezetõ

Nyáron készülnek az óvodapedagógusok a következõ nevelési 
évre, családlátogatáson ismerkednek a leendõ óvodásokkal és 
szüleikkel.

A nyáron óvodába járó gyermekek jól érzik magukat az oviban, 
hiszen mindent „birtokolhatnak” a nagy udvaron, nincs kötelezõ 
tevékenység és a szabad, önfeledt játéknak nagyon örülnek. Ünnepi közgyûlés
Ugyanakkor ismerkednek egymással, a másik óvoda 
gyermekeivel, felnõttekkel.

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományõrzõ Egyesület 
idén ünnepli 10 éves megalakulását. Ebbõl az alkalomból június 
25-én délután, az egyesület születésnapján a tagok összegyûltek a 
könyvtárban, hogy e jeles napra emlékezzenek és éves 
beszámolójukat megtarthassák.

Az elnök, Hévizi Róbert felsorolta az elmúlt év eseményeit, 
kiemelve a kubikosok jelentõségét. Az egyesület szeretné, ha rájuk 
méltón emlékeznének úgy, hogy október 15-ét kubikosok napjának 
nyilvánítanák.

A pénzügyi beszámoló után az elnök rátért az ez évi feladatokra. 
Fontosnak tartotta, hogy a Tájház legalább tetõ alá kerüljön még 
ebben az évben. 

Az õsz legfontosabb dátuma az elõbb említett kubikos nap lesz, 
melyet ismét megrendez az egyesület kibõvítve a 10 éves 
ünnepséggel.

A beszámolók elfogadása után az ünneplés vette át a szerepet, 
nagy meglepetésünkre egy gyönyörû tortát kóstolhattunk meg 
Fulajtárné Aszódi Erzsébet jóvoltából. Köszönjük fáradozását!

Jó hangulatú beszélgetés zárta a közgyûlést, melynek folytatását 
õszre tervezzük.

Készül a homokvár Helytörténeti Egyesület
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,,Ének a Körösben”
Az idén második alkalommal került megrendezésre a Körös 

Mûvelõdési Ház és Könyvtár nagytermében az Ének a Körösben 
elnevezésû zenei rendezvény. Június 8-án, a ,,Miénk itt a tér” címû 
kézmûves kiállítás megnyitóját követõen a zenéé volt a fõszerep. A délutánt 
Hévizi Róbert alpolgármester úr, az ötletadó nyitotta meg, s kívánt jó 
szórakozást a nézõknek, sikeres szereplést a fellépõknek.

Akiket láthattuk, hallhattuk: a Hunyadi János Általános Iskola 
énekkara, Nemcsényi Dóra, Nyéki Valéria, a Szentandrási Népdalkör, 
Tamaskovics-Molnár Kata, Balla Lili, Kanti Eszter, Szabó Alexa, 
Turcsányi Lajos, Turcsányi Áron és Hévizi Mariann. A nézõk vastapssal 
köszönték meg minden fellépõnek a kellemes perceket, a jó hangulatot.

Utolsó mûsorszámként közös énekre került sor, mégpedig Máté Péter: 
Azért vannak a jó barátok c. dalát együtt énekelte fellépõ, nézõ.

                                                                                           Sze

Tamaskovics-Molnár Kata                 Nyéki Valéria

Szabó Alexa, Balla Lili, Kanti Eszter

Közös éneklés                                             Fotók: Körös TV felvételébõl

Amator Artium

Amator Artium, azaz mûvészetek szerelmesei címet viseli az a 
festménykiállítás, amely június 25-én nyílt a Körös Mûvelõdési Ház és 
Könyvtár Galériájában. Hévizi Róbert alpolgármester úr köszöntõ szavai 
után Dombi Ildikó, a Békés Megyei IBSEN Kht. Kulturális Irodájának 
vezetõje nyitotta meg a tárlatot. A megnyitót elõadásukkal színesítették a 
Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola hegedû szakos növendéke Szabó 
Alexa és tanára, Czibulya Zsuzsanna.

A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus által 20. 
alkalommal meghirdetett pályázatra nyújtották be az alkotók munkáikat. 
Békés megyébõl összesen 200 alkotást neveztek erre a kiállításra és 
zsûrizésre, mely közül 65 képet, szobrot, ékszert, iparmûvészeti alkotást 
minõsített a zsûri. Ez a 65 alkotás látható most itt nálunk, 
Békésszentandráson. Köztük van Mácsár Pálné Suda Eszter: Fenyõk a 
ködben címû festménye, valamint Miknyik Mihály: Betekincs holtág és 
Kákafoki horgászházikó c. grafikája, s ez alkalommal is külön gratulált 
Dombi Ildikó a jelenlévõ alkotónak, hiszen ez utóbbi munkája Nívódíjban 
részesült. Egyetlenegy Békés megyei alkotó kapott díjat, így hát joggal 
lehetünk büszkék rá!

Mi, szentandrásiak fõleg büszkék vagyunk rád, Misi, és szívbõl 
gratulálunk a díjhoz!

Köszönjük a Békés Megyei IBSEN Kht. Kulturális Irodájának, hogy ezt 
a kiállítást elhozták Békésszentandrásra, köszönet Hévizi Róbert 
alpolgármester úrnak a közremûködésért.

A megnyitó végén a jelenlévõket pogácsával, üdítõvel kínáltunk, amit 
köszönünk a Békéssy János Helytörténeti és Hagyományõrzõ 
Egyesületnek.                                                                                         Sze

Dombi Ildikó megnyitja a kiállítást             Fotó: Körös TV felvételébõl

Miknyik Mihály: Kákafoki horgászházikó
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A VII. Kistérségi Civil Találkozó Programja
Idõpont: 2009. július 17-18-19.

  Július 17. (péntek)                   NYITÓRENDEZVÉNYEK a Kistérség településein

SZARVASON:
00VIRÁGKIÁLLÍTÁS AZ „ÉLET” JEGYÉBEN, a Tessedik Sámuel Múzeumban. Megnyitó: 17.  órakor

Köszöntõt mond: Babák Mihály polgármester. Közremûködik a Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola
30IJÁSZ-VERSENY a Lengyel Palotában az MTTSZ Szabadidõ és Lövészklub szervezésében 17. -kor

BÉKÉSSZENTANDRÁSON:
30HANGVERSENY A Református Templomban, este 16.  órakor

KONDOROSON:
00Szalonnasütés 18  órakor a Napsugár Vendéglõ udvarán

GYOMAENDRÖDÖN 
0016.  órakor CIVIL FÓRUM a Közösségi Házba

Téma: „A civilek szerepe a Békés megyei muzeális gyûjtemények létre hozásában és mûködésében”
A békéscsabai, békési és szarvasi gyûjtemények bemutatása.

  Július 18., (szombat)                                   CIVIL PARÁDÉ ÉS CIVIL TALÁLKOZÓ
Egész napos szabadtéri rendezvény Békésszentandráson, a Sporttelepen

9.00 ZENÉS - TÁNCOS FELVONULÁS
Gyülekezés a PIAC téren. Útvonal: Kálvin u. – Szentesi u. – Sporttelep
Felvonulók: Motoros – kerékpáros - gyalogos civilek, mazsorettek, táncosok, lovasok és még sokan mások.

9.45 Érkezés a Sporttelepre. GALAMBRÖPTETÉS a focipályáról.
TOBORZÓ: Közremûködik a Szarvasi Hagyományõrzõ Fúvószenekar. Vezényel: Szabados Tóth Gábor

10.00 MAZSORETT BEMUTATÓ: Közremûködnek a Kondorosi Mazsorett Csoport alsó tagozatos táncosai
10.20 KÖSZÖNTÕK: Hamza Zoltán Békésszentandrás polgármestere

Brlás János a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása elnöke
Dr. Dezsõ István a Körös-szögi Kistérség Civil Fórum Egyesület elnöke

10.30 MAZSORETT BEMUTATÓ: Közremûködnek a Kondorosi Mazsorett Csoport felsõ tagozatos táncosai
11.00 ,,Szentandrási tehetségek”: NEMCSÉNYI DÓRA énekel
11.10 A MOLDVAI CSÁNGÓ TÁBOR: tánc-zene-ének bemutatója
11.40 AEROBIK BEMUTATÓ: Fellépnek a Blue Gym Aerobik Egyesület tagjai
12.00 A VÉRTESSY TÁNC-SPORT EGYESÜLET mûsora
12.20 A Békésszentandrási Baráti Szövetség interaktív mûsora
12.40 ,,Szentandrási tehetségek”: PATKÓS IBOLYA énekel
12.50 A SZENTANDRÁSI NÉPDALKÖR mûsora
13.00 Sztárvendégünk: SOLYMOS TÓNI és zenei kísérete
13.40 Kick-box bemutató
14.00 HEVESI IMRE és zenekara szórakoztató gyermekmûsora
15.30 RUMBA Tánc-Sport Egyesület (Gyomaendrõd) táncbemutatója
15.50 ,,Szentandrási tehetségek”: HÉVIZI MARIANN gitározik
16.00 AEROBIK BEMUTATÓ: Fellépnek a Ritmus Aerobic Club tagjai
16.20 ,,Szentandrási tehetségek”: NYÉKI VALÉRIA énekel
16.30 MODERN TÁNCOK: Babilon TSE bemutatója
17.00 DÍJAK - OKLEVELEK ÁTADÁSA - A ,,LEGCIVILEBB CIVIL”-nek járó serlegek odaítélése.
17.00-19.00 Békésszentandrás - Csorvás Öregfiúk labdarúgó mérkõzés

A színpadi mûsorok mellett a civil szervezetek saját sátraikban, standjaikon bemutatkoznak, sütnek-fõznek, barátkoznak. 
A gyermekeket ugrálóvár, kézmûves foglalkozás, arcfestés szórakoztatja. 

A Lovas Egyesület kocsikáztatást biztosít, a Motoros Egyesületek motorbemutató tartanak. 
A galambászok bemutatják különleges madaraikat. Csillagászati bemutató. 

A rendezvényt népmûvészeti kirakodó vásár kíséri. 
A víz szerelmeseinek meleg idõben a szentandrási fövenystand biztosít felüdülést és kenuk állnak az evezni vágyók rendelkezésére.

ESTI PROGRAM
20.00 ,,Szentandrási tehetségek”: ASZÓDI ERIKA énekel
20.30 Az EMERETTA zenekar játszik. Közremûködik: Turácsányi Áron - basszusgitár
21.30 A GAZEMBER együttes mûsora
22.30 A NEXT zenekar mûsora

  Július 19., Vasárnap                                                              SPORTNAP

Kerékpártúra a Körös-körül Szarvas Város Baráti Köre, a Nagycsaládosok Egyesülete és az MTTSZ Szabadidõ és Lövészklub 
szervezésében. Indulás 9: 00 órakor Szarvason a Szent István parktól

A békésszentandrási sporttelepen Kispályás labdarúgó mérkõzések és íjászverseny
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A HUNYADI JÁNOS

„Miénk itt a tér…”
2001. tavaszán fogalmazódott meg iskolánk akkori rajzot oktató és öröm a szülõknek, hozzátartozóknak, az iskola barátainak, hiszen ismét 

pedagógusában - Nyerges Gábornéban - egy olyan, tanévet átölelõ alkalmat kaphattak arra, hogy legközvetlenebbül, a gyermekek papíron 
kiállításnak a gondolata, amely tanulóink munkáiból, egy év gyermek vagy papírból megjelenõ alkotásain keresztül beláthassanak az iskolai élet 
képzõmûvészeti produktumaiból ad áttekintést az érdeklõdõk számára. A ma már nem is annyira szürke hétköznapjai mögé.
gondolatot tett követte és az elmúlt évek mindegyikében, bár változó A kiállítást az intézmény vezetõjének köszöntõ szavai után Nagy 
tartalommal, koncepcióval, pedagógusokkal és persze gyermekekkel, de Gáborné nyitotta meg. Saját bevallása szerint két „szenvedélye” van az 
megrendeztük ezt a bizonyos gyermektárlatot. Idõközben még a névrõl is életben: az egyik a gyermekei, a gyermekek, a másik pedig a kézmûvesség. 
elfeledkeztünk, így - a tavalyi évben megígérteknek megfelelõen - június A baráti, minden gyermek valamennyi alkotását dicsérõ, a gyermeki 
8-án a szép számban megjelent érdeklõdõk immár kilencedik alkalommal kreativitást éltetõ szavak után a nézelõdésé volt a fõszerep, majd a jelen 
gyülekezhettek a régi-új nevû „Miénk itt a tér” címû, immár rajz- és lévõket egy újabb program, az „Ének a Körösben” címû zenei rendezvény 
kézmûves kiállítás megnyitója alkalmából. várta.

Kettõs öröm szokott lenni ez a többnyire igen forró kora nyári délután. Köszönjük a gyermekek egész éves alkotó munkáját, a két felkészítõ 
Öröm a gyermekeknek, hiszen az iskolai táblákra ekkorra már felkerült a pedagógus – Fabóné Pálinkás Ibolya és Nagyné Körmendi Nikolett – 
„CIÓ!” szótöredék, ami visszavonhatatlanul jelzi a nyári szünidõ kezdetét fáradozását, valamint Nagy Gáborné segítõ közremûködését!            F.R.J.

Az iskolák életében fontos szerepe van az ünnepeknek. A jeles napok vehetik át az okleveleket és a könyvjutalmakat a Paraszt Lajos 
sorában van egy, amikor tisztelegnek névadóik elõtt. Így van ez a mi Matematikaverseny helyezettjei. Nem volt ez másként ebben a tanévben 
iskolánkban is, nálunk ez a Hunyadi-nap. sem. Paraszt Tanár Úr családja jóvoltából vehetett át könyvjutalmat az a 12 

Június 12-én ismét a Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár adott otthont felsõs diák, aki a legjobban teljesített a megmérettetésen.
ennek a rendezvénynek. Mûsorunk elsõ részében Hévizi Róbert Néhány éve született meg az az ötlet, hogy a matematika mellett más 
alpolgármester úr, a Békéssy János Helytörténeti és Hagyományõrzõ természettudományokban is versenyezzenek felsõ tagozatosaink. 
Egyesület elnöke tartott elõadást, melybõl megismertük a Horváth kúria - a Nevezetesen természetismeretbõl, biológiából, földrajzból, fizikából és 
mai kollégiumépület - történetét. A képes beszámolónak külön aktualitást kémiából. És hogy az oklevelek mellé idén könyveket is kaphattak a 
adott, hogy korábban, a Békésszentandrási kódex címû könyv író-olvasó gyerekek, az Major Attila képviselõ úrnak köszönhetõ.
találkozóján a gyermekeket nagyon érdekelte, hogy milyen történetek, Egy rövid képes összefoglalóval folytatódott az ünnepség. Felidéztük 
milyen legendák maradtak ránk a régmúltból. S hogy milyen érdekes volt miminden történt velünk ebben a tanévben. Jó volt újra átélni azt a sok-sok 
az elõadás, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a teremben helyet programot, rendezvényt, amelyek iskolai életünket színesítették.
foglaló 260 tanuló csöndben hallgatta a „mesélõt”. Végül a „Gyermekeink Jövõje” Alapítvány nevében Molnár Imre 

Ezt követõen az alsó tagozatos diákok töltötték meg a színpadot. Zoltán a kuratórium elnöke adta át díjazottaknak a jutalmakat: 
Azokat az okleveleket vették át, melyeket a tanév során megrendezett könyvutalványt, zeneiskolai tandíjat és pénzjutalmat. Valamennyi nyertes 
tanulmányi versenyeken érdemeltek ki. A matematikától a helyesírásig, a pályázó nevében köszönjük.
versmondástól a levelezõs versenyekig több mint hatvan oklevél talált A cikk azzal kezdõdött, hogy az iskolák életében fontos szerepe van az 
gazdára. Az énekkar is készült iskolánk névnapjára. Az Ó, felvirradt a szép ünnepeknek, azoknak a napoknak, amikor a szûkebb és tágabb közösségek 
óra kezdetû dallal szereztek kellemes perceket a hallgatóságnak, melyet összegyûlnek, a világ rohanásában kissé megállnak és megteremtik azt a 
Balláné Tóth Krisztina kísért zongorán. Az énekkarosok fellépését követte néhány percet, néhány órát, amikor vidáman ám mégis méltósággal 
a felsõs tanulmányi verseny eredményének kihirdetése és annak képesek megünnepelni önmagukat, megélni az összetartozás élményét. 
jutalmazása. A tanulmányi verseny gyõztes osztálya és díjazott diákjai Ilyen volt a mi ez évi ünnepünk is, ilyen volt a mi 2009-es Hunyadi-napunk 
ekkor tudták meg hivatalosan, hogy kik utazhatnak a Balatonra, melyet a is: vidám, meghitt, méltóságteljes. Jó volt „hunyadis családtagnak” lenni 
felajánlók egyike, a jelen lévõ Nemcsényi Zsolt képviselõ úr jelentett be a június 12-én, jó volt „hunyadis családtagnak” lenni a 2008-2009-es 
diákoknak. tanévben!

Ezután ismét jutalmazásra került sor. Hagyomány, hogy ilyenkor L. A.

A megnyitón: Nagy Gáborné és Fekete-Rekényi János igazgató Nézelõdõk                                                 Fotók: Körös TV felvételébõl

Hunyadi-nap
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vissza, amelyrõl évtizedeinek szaporodtával egyre több emlék jut Ballagás. Valami lezárul, valami véget ér. Ez egyszerre örömteli és 
eszébe. Higgyétek el nekem, hogy hallatlanul szerencsések vagytok! szomorú. Talán nem véletlen, hogy a búcsúzáshoz kapcsolódó iskolai 
Egy olyan közösség tagjaiként telt el az elmúlt néhány évetek, amelyik hagyományokat is e két érzés határozza meg. Hogy mire gondolok? 
mindig és mindenkor tökéletes egységet, élõ egészet alkotott.Arra a néhány napra, az utolsó napokra, melyet végzõs diákjaink 

2001-ben két osztályként indultatok, a felsõ tagozat hozta meg iskolánkban töltenek.
számotokra a nagy változást, ötödik osztálytól kezdve mindnyájan egy A búcsú vidám „megtestesítõje” a bolondballagás. Amolyan nyári 
tanteremben töltöttétek az iskolai élet hétköznapjait. Közben hol farsang, hiszen ezen a napon jelmezbe bújva járták végig 
elmaradt közületek egy-egy osztálytárs, hol pedig csatlakozott nyolcadikosaink a tantermeket, és így köszöntek el valamennyi itt 
hozzátok egy-kettõ. De ez sosem látszott, érzõdött rajtatok, az újak maradó társuktól, a tavalyi tanév óta immár településüktõl is.
feltûnése a közösségben gyakorlatilag csak a napló névsorán látszott Késõ délután ismét összegyûltek az iskolában, ám ez már 
huzamosabb ideig.emelkedettebb hangulatban telt. Elõször megkoszorúzták az 

Kedves elveszett gyémántok! Bizonyára tudjátok, hogy a világon a intézmény falán található Hunyadi-emléktáblát, majd elbúcsúztak 
legkeményebb anyag a gyémánt. Egy olyan anyag, amely csak önmaga tanítóiktól, tanáraiktól. A szerenád jó néhányunk szemébe csalt 
által csiszolható, alakítható. Ezért vagytok hát Ti is gyémántok! könnyeket. Az elválás legünnepélyesebb momentuma a ballagás. 
Valamennyien gyémántok vagytok! Gyémántok a szüleitek, a Ünnep a diákoknak, a szülõknek és az iskolának. Elköszöntünk hát 
társaitok, az iskolátok és településetek számára. Gyémánt, vagyis egy Tõlük, mindannyiuktól:
olyan értékes anyag, amely csak nehezen formálható, mint Tisztelt Vendégeink! Kedves végzõs évfolyam, kedves nyolcadikos 
mondottam, igazából csak egy másik gyémánt által. És ezt irigylem, és barátaink! Az elmúlt néhány hétben fejben folyamatosan beszédet 
ezt irigyeljük Tõletek! Hogy olyan hatással vagytok, hogy olyan írtam. Keresgéltem a gondolatokat, fogalmaztam a szavakat, 
hatással voltatok egymásra, amely csak keveseknek jut osztályrészül. próbáltam megtalálni azt a néhány kifejezést és legfõképp azt az 

Kedves elveszett gyémántok! Kedves elgurulni látszó gyöngyök!idézetet, amely legjobban kifejezi a most velünk szemben ülõ osztály 
Tudjátok, hogyan fejezõdik be a dal? Idézem: diákjainak elmúlt nyolc évét.
„Elveszett gyémántok, elgurult gyöngyök,Végül egy Presser Gábor dal második versszakát választottam:
Nem vagytok túl távol, mind visszajöttök.„Mindig volt, aki oldani próbált.
Elveszett gyémántok, nem tûntök el,Volt, hát tudjuk már.
Tudjuk, hogy megvártok, tudjuk, ha menni, menni kell.”Mindig volt,

kinek, ha tennie kellett, nem félt, s nem várt új csodát.” Menni kell...
A dalt ti aligha ismerhetitek - bár bizonyosan hallottátok már, hiszen 

rengeteget játsszák a különféle rádióállomások - ám a szüleitek annál 
inkább, ez a mi fiatalkorunk egyik meghatározó szerzeménye.

És hogy miért pont ez jutott eszembe rólatok? Mert amellett, hogy 
egy kitûnõ szerzemény, már a címe is rólatok, a mostani helyzetrõl 
szól. Úgy hangzik a címe, hogy „Elveszett gyémántok”. A 8. a osztály 
tanulói, a mi elveszett gyémántjaink. Bizonyára - ismerve 
önmagatokat - most kissé viccesen hangzik számotokra ez az állítás. 
Pedig nem az, bizonyosan nem!

Valljuk be férfiasan: a 2009. június 13-án Békésszentandráson 
elballagó osztály nem úgy vonul be a Hunyadi János Általános Iskola 
történetébe, aranykönyvébe, mint az a gyermekközösség amelynek 
minden egyes tagjának nyolc éven keresztül példás volt a magatartása. 
Abban a bizonyos képzeletbeli - egyszer talán a valóságban is 
megszületõ - iskolai aranykönyv lapjain azonban mindenképp ott lesz 
a nevetek. Ott lesz! Egyesével is különféle lapokon, különbözõ 
fejezetekben, más-más téma és címszó alatt; és ott lesz mint 8. a osztály 
is, ott lesz, mint az a bizonyos 2009-ben végzett 8. a osztály.

Melyik lesz az a két címszó, az a két kifejezés, amely alá 
mindenképp bejegyeztetik a nevetek? Szerintem az egyik a 

Ballagássokszínûség, a másik pedig az egység.
Sokszínûség. Ha körülnézünk az udvaron, akkor ez megállapítható. 

Végül következzék annak a 36 gyémántnak a neve, akik Sokan vagytok, sokan voltatok, sokszínûek vagytok, sokszínûek 
reményeink szerint vissza-visszagurulnak iskolánkba:voltatok. Pszichológiából tanultuk, hogy a közösséget nem pusztán az 
Árgyelán Márk Kiss Benjamin Pintér Claudia Máriaegyének összessége alkotja, hanem a közösség megszületéséhez 
Babák Olga Kiss Norbert Sindel Zoltánszükség van valamiféle hozzáadott erõre, amelyet a személyek 
Baranyi Dávid Kohut Patrik Szín Gáborsokszínûsége, belsõ ereje, kisugárzása hoz létre. Hát, bennetek 
Bodonyi Zsanna Kovács Judit Szoboszlai-Szabó Gábormegvolt, megvan ez a bizonyos erõ, ez a bizonyos belsõ kisugárzás. 
Bor Dóra Kurján Viktor Takács Richárd JózsefMinden nap minden egyes óráján képesek voltatok jó értelemben 
Buzás György Róbert Lizon Mercédesz Tasgyik Hajnalkasokszínûek lenni. A világ legtehetségesebb festõjének palettáján csak 
Csík Tamás Marton Edina Tasi Jánosnagy nehézségek árán keveredhettek volna ki azok a színek, amelyeket 
Dorogi Vivien Murányi Hajnalka Tolnai Dávida ti könnyedén „elõállítottatok” a saját személyiségetekkel.
Fabó Attila Nagy Elvíra Tóth ZoltánA másik kifejezés az egység. 
Farkas Dóra Nagy Gábor Turcsányi ÁronAz elmúlt néhány évet - bár Ti még ezt nem érzitek - életetek egyik 
Foltán Kitti Pásztor Bence Vereb Zoltánlegmeghatározóbb közösségében éltétek le. Abban a közösségben, 
Kiss Péter János Petrás Blanka Zeitler Norbert Józsefamely mindenkinek kijár, amelyre mindenki szívesen emlékszik 

„Elveszett gyémántok…”
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A HUNYADI JÁNOS

A 2008/2009-es tanév kitûnõ

3. évfolyam: Tasi László, Melich Krisztián, Sindel Renáta, 6. évfolyam: Herceg Anita, Krizsánszki Imola, Rába István
Nyemcsok Dorottya, Dorogi Mónika, Kanti Anna, Kovács Emese

2. évfolyam: Olasz István, Egri Márk, Milák Kinga, Erdélyi 5. évfolyam: Nemes Réka, Gazsó Mirella, Csik Dorottya, Olasz 
Dorka, Bondor Boglárka, Csík Laura, Fabó Eszter Imre, Fekete-Rekényi Marcell, Petrovic Maja, Csik Andrea

1. évfolyam:  Pribelszki Johanna, Csik Krisztina, Ficzere 4. évfolyam: Szabó Kristóf, Nemcsényi Bence, Olasz Éva, Egri 
Ferenc, Gálfi Szilárd, Szekeres Zoltán, Hegedüs Dorina, Bene Laura, Balla Fanni, Szekeres Tünde, Csépai Rebeka, Molnár 
Martin, Boros Vivien, Miknyik Judit Dorottya
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tanulói 

7. évfolyam: Szalai Zsolt, Taskó Annamária, Fekete-Rekényi 
Balázs, Balla Lili, Egri Norbert, Yetik Damla

"A tánc a lélek rejtett nyelve."
(Martha Graham)

Ezt a gyönyörû nyelvet - lélek nyelvét láthatta életre kelni a színpadon 
az, aki június 16-án eljött a Körös Mûvelõdési Házba a Hunyadi János 
Általános Iskola Fürge lábak néptánccsoportjának évzáró elõadására.

A csoport vezetõje, koreográfusa egykori tanítványunk, Babák Ildikó. Õ 
álmodta meg két évvel ezelõtt egy néptánccsoport megalakítását. Az 
álmokat tettek követték, és a kitartó munkának, rendszeres próbáknak 
köszönhetõen mára valóra vált az álom. Ezen a délutánon a „tisztelt 
nagyérdemû” is meggyõzõdhetett errõl.

Ma, amikor oly ritkán hallhatunk tiszta hangot, népzenét, és a fiatalok 
körében is sokkal népszerûbbek a modern táncok, igazán nagy élményt 
nyújtottak iskolánk tanulói. Az elõadást nehéz szavakba önteni, hiszen az 
újság hasábjain nem lehet visszaadni azt a hangulatot, amely a színpadon és 
a teremben volt. Egy fél órára megfeledkeztünk a hétköznapokról, és 
gyönyörködtünk a kislányokban és az egy szem fiúban, aki láthatóan 
nagyon büszke arra, hogy a táncosok egyike lehet.

De a „büszke” kifejezés igaz volt ezen a napon Ildikóra is. Méltán 
lehetett az. Boldog és büszke, hogy azt teheti, amit szeret. Nevezetesen a 
tánc, a gyerekek, a tanítás, a hagyományápolás.

Kedves Ildikó! Köszönjük Neked, hogy immár két éve új színfolttal 
gazdagítod iskolánk - és ezzel településünk - kulturális életét. Köszönjük a 
munkádat, a lelkesedésedet, az elhivatottságodat. Szeptemberben újra 
várunk.                                                                                                  L.A.

Babák Ildikó és a ,,Fürge lábak” néptánccsoport

4,06 = Balaton

A címben megfogalmazott „egyenlet” nem szerepel egyetlen általános 
iskolai matematika tankönyvben sem. Az idei tanévtõl viszont tananyag 
lett nálunk, észrevétlenül beszivárgott a felsõs tanulók tanévenként 
elvégzendõ feladatai közé. Mit is jelent a cím? Fejtsük meg közösen!

Mint minden valamire való egyenletnek, ennek is két oldala van, ha a 
két oldalt egyensúlyba hozzuk, megfejtettük magát az egyenletet. Az egyik 
oldal - mármint a Balaton - remélhetõleg minden iskolahasználó számára 
érthetõ, aki az elmúlt néhány évben kapcsolatban áll/állt intézményünkkel, 
vagy figyelemmel kíséri híradásainkat. Tudvalévõ, hogy évrõl évre június 
hónapban adódik iskolánk tanulói elõtt egy olyan lehetõség, hogy az arra 
érdemesek nem egy, hanem két kiránduláson is részt vehetnek a tavasz 
folyamán. 2004-ben két fiatal önkormányzati képviselõ - Barna Antal és 
Nemcsényi Zsolt - azzal a felajánlással keresett meg bennünket, hogy egy 
havi tiszteletdíjukról lemondva az arra méltó tanulók számára egy 
térítésmentes kirándulás lehetõségét teremtik meg mindaddig, amíg 
képviselõ-testületi tagként ez módjukban áll. Állták a szavukat, így az idei 
évben immár hatodik alkalommal kerekedett fel az iskola népes felsõs 
csapata, hogy egy napot hazánk legnagyobb és legszebb tavának a partján 
töltsön napozással, fürdéssel, vízibiciklizéssel, lazulással, vagyis 
mindazzal, ami a tanév hajtós napjai után ajándékot jelenthetnek a 
gyermekeknek.

Az egyenlet másik oldala csak az idei évtõl fejtõdött meg számunkra és 
a gyermekek számára. A 2008-2009-es tanév elején a nevelõtestület 
tanulmányi versenyt hirdetett. A tanulmányi verseny gyõztese az 5.b 
osztály közössége lett, az egyenlet bal oldalán szereplõ összesített éves 
eredménnyel, vagyis 4,06-os átlaggal. Így a nevelõtestület döntésének 
megfelelõen az osztály valamennyi tanulója részt vehetett az utolsó tanítási 
napon, június 15-én a balatoni jutalomkiránduláson. Az osztály 
valamennyi tanulója mellett szép számmal képviselték még magukat a 
verseny második illetve harmadik helyén végzett osztályok, az 5.a illetve a 
6.a gyermekközössége. Mellettük a két hetedik valamint a nyolcadik 
évfolyamok diákjai élhettek és éltek a lehetõséggel, „lazulhattak” 
Siófokon.

A Balatonnál

Azt hiszem az elsõ olyan év volt, amikor a legszerencsésebben 
találkozott egymással a felajánlók szándéka és a megvalósulás. A 
tanulmányi verseny és annak díjazása betöltötte szerepét, remek motiváló 
erõvé vált, hogy a nyertes osztály valamennyi tanulója egy második 
osztálykirándulással lett a képviselõ urak által megajándékozva. A 
gyerekek hónapról-hónapra figyelemmel kísérték az eredményeket és a 
jutalom napvilágra kerülése után, de különösen a kirándulás alatt jónéhány 
tanuló megfogadta, hogy úgy fog tanulni, hogy a következõ tanévben az õ 
osztálya legyen a verseny gyõztese, és hogy õk jöhessenek valamennyien a 
Balatonra.

A gyermekek tehát készen állnak az újabb balatoni kalandra és azt 
hiszem, hogy a parton és az autóbuszban uralkodó hangulat ismételten 
meggyõzte a jelenlévõ képviselõ urat, hogy nemes célt támogatnak immár 
sokadik éve. Barna Antal és Nemcsényi Zsolt felajánlását a nevelõtestület 
és a diákközösség nevében ezúttal is tisztelettel köszönjük!

F.R.J.
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ÖNKORMÁNYZATI
Átadásra került Szentandrások találkozója

a Béke téri játszótér
A hagyomány folytatódik, így az idén is találkoztak a 

magyarországi Szentandrás nevû települések Képviselõ-
2009. július 4-én, szombaton került sor a Béke téri játszótér testületének tagjai.

átadó ünnepségére. 2009. június 19-20-án, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Az avatáson Hamza Zoltán polgármester úr elmondta, hogy Jászszentandrás adott otthont a rendezvénynek, ami immáron 13. 

Békésszentandrás lakosainak köszönhetõ a játszótér, hiszen az alkalommal került megrendezésre.
adófizetõ polgárok által befizetett összegbõl 2,2 M Ft-ot fordított Ez alkalomból az ünnepi ülésen a települések képviselõi 
az Önkormányzat ennek kialakítására. A Településfejlesztési megállapodtak arról, hogy közös címert terveztetnek és 
csoport közremûködésével sikerült így kialakítani ezt a teret. készíttetnek a barátság jelképeként, amely címer avatása 2010-ben 

Majd Domokos László, Békésszentandrás országgyûlési Békésszentandráson történne meg.
képviselõje köszöntötte a megjelenteket, végül a Képviselõ- Településünkrõl Hamza Zoltán polgármester, Hévizi Róbert 
testület tagjaival közösen átvágták a nemzeti színû szalagot, és a alpolgármester, Petrás Ernõ és Nemcsényi Zsolt képviselõk voltak 
gyerekek kedvükre birtokba vehették a játékokat. jelen

Az Önkormányzat cukorkával kínálta a gyermekeket, aki pedig  A jó hangulatú találkozó végén a Békésszentandrást képviselõ 
a nagy melegben megszomjazott, hûs üdítõvel, ásványvízzel küldöttség átvette a vándorzászlót, és tisztelettel meghívta a 
olthatta szomját. Szentandrásokat 2010-re Békés megyébe, Békésszentandrásra.

A szalagvágás pillanatában - Petrás Ernõ képviselõ, ifj. Rusz 
Mihály képviselõ, Domokos László országgyûlési képviselõ, 
Hamza Zoltán polgármester, Koppányi Gábor képviselõ, 

Hamza Zoltán polgármester úr átvette a vándorzászlótNemcsényi Zsolt képviselõ, Major Attila képviselõ és Major 
Zsófia

A találkozó résztvevõiA gyerekek azonnal birtokba vették a játszóteret
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HÍREK
Sajtótájékoztató Az egészségügyi helyzetrõl

Június 30-án a Kolonics György tiszteletére kialakítandó emlékhely A testületi ülést megelõzõen a Népjóléti és Turisztikai Bizottság is 
ünnepélyes átadásával kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót a tárgyalta a község egészségügyi helyzetérõl szóló beszámolókat, melyeket 
rendezvény szervezõi. háziorvosaink és a gyógyszertár vezetõje készítettek el. 

A gyermekeknél a krónikus betegségek közül az allergiás nátha, az 
asztma vezet. A felnõttek körében sajnos emelkedett a szív-és érrendszeri-, 
a magas vérnyomás-, a daganatos- és pszichés megbetegedések száma.

Örvendetes, hogy a klasszikus influenza járvány 2008-ban is elkerülte 
Békésszentandrást.

A gazdaság problémái begyûrûztek az egészségügybe is, sajnos egyre 
többen vannak olyanok is, akiknél a gyógyszer ára igen jelentõs tényezõ.

Összességében a Békésszentandráson élõk egészségügyi helyzete az 
országos átlagnak megfelelõ.

Végül orvosaink és a gyógyszertár vezetõje, köszönetet mondtak az 
önkormányzat Képviselõ-testületének a munkájukhoz nyújtott 
segítségért.

Energiahordozók közös beszerzése

Békés Megye Képviselõ-testülete 2009. március 6-i ülésén elrendelte a 
Békés Megyei Önkormányzat és Intézményei által felhasznált 
energiahordozók - elsõ lépésben a gáz és az elektromos áram - 
központosított beszerzésének elõkészítését. Határozatában kinyilvánította 
szándékát továbbá arról is, hogy partneri együttmûködés keretében 
törekszik a felhasznált energiahordozók -Békés megye települési 
önkormányzataival együttesen, konzorciális keretek között történõ- 

Szelekovszky László fafaragó, Hamza Zoltán polgármester, Sós Imre, beszerzésére. A közös, összességében nagy volumenû energiahordozó 
a Zerge Egyesület elnöke beszerzéstõl a résztvevõ szervezetek esetében mindenképpen a kiadások 

csökkenése várható.
A Képviselõ-testület döntött arról, hogy csatlakozik a Békés Megyei 

Hamza Zoltán polgármester köszöntötte a sajtó képviselõit, majd átadta Önkormányzat által kezdeményezett ,,Közös beszerzések” programhoz.
a szót Szelekovszky László fafaragónak, aki beszélt felajánlásáról. 
Elmondta, hogy Kolonics Györgyöt nagyon tisztelte, és megállapodott a 

Civil szervezetek támogatásaZerge Egyesület elnökével, Sós Imre úrral, hogy ünnepségükön 
díszvendégként látják vendégül. Sajnos a sors közbeszólt, és Szelekovszky 

A Képviselõ-testület 826 eFt - képviselõi lemondásokból rendelkezésre László úgy döntött, hogy megfarag egy kenut a kettétört lapáttal, és halála 
álló - támogatás odaítélésérõl döntött, társadalmi szerveztek és a katolikus évfordulóján ezt felavatva tisztelegnek Kolonics György emléke elõtt. A 
egyház részére.választás Békésszentandrásra esett, s ehhez a család is hozzájárult. Az 

Hamza Zoltánemlékmûvet õshonos alföldi fából, kocsányos tölgybõl faragta ki 
polgármesterSzelekovszky László, felajánló.

A tájékoztatót a Zerge Egyesület elnöke, Sós Imre folytatta. 
Köszönettel vette Szelekovszky László felkérését, miszerint legyen 

RENDÕRKAPITÁNYSÁG partnere az emlékmû felállításának megszervezésében. Örömmel és 
S Z A R V A Smegtiszteltetésként vette a békésszentandrási Képviselõ-testület 

hozzáállását, hiszen egyhangúlag melléállt a kezdeményezésnek. A Zerge 
Egyesület a szervezési munkálatokban is részt kíván venni, így felvették a SAJTÓKÖZLEMÉNYkapcsolatot a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel, és a Magyar Olimpiai 
Bizottsággal, akik képviselni is fogják szervezetüket az avatáson.

2009. június 26-án éjszaka a békésszentandrási körzeti megbízott a Az emlékmûvet emlékhellyé kívánják kialakítani, így kapcsolódnak a 
halõrökkel közösen teljesített szolgálatot, amelynek során június 27-én Zerge Egyesület céljához, a környezetvédelemhez. Az emlékmû mellé 
01.25 órakor észlelték, hogy egy kivilágítatlan, feltûnõen nagy jobbról és balról korábbi olimpiai társai ültetnek egy-egy fát, mögé pedig a 
csomagokat szállító kerékpáros halad a település irányába. Megkísérelték szülei ültetnek el egy fát, ezzel is szimbolizálva azt, hogy mindig a fiuk 
megállítani a személyt, aki a felszólítás ellenére - a kerékpárról leesõ mögött álltak támaszként. Ezen kívül élsportolók közremûködésével még 
csomagokat hátrahagyva és sebességét növelve – tovább közlekedett és 15 fát ültetnek el, hiszen Kolonics György 15-ször nyert világbajnokságot.
csak az utána szaladó körzeti megbízott beavatkozására állt meg. Az A szülei ezen a napon kiállítás keretében mutatják be érmeit, 
elszámoltatás során V.R. helyi lakos elismerte, hogy a kerékpárral szállított pályafutása során nyert elismeréseit.
élelmiszereket, italokat és használati tárgyakat egy Kenderföldek Végül Hamza Zoltán polgármester a Képviselõ-testület nevében 
üdülõsoron lévõ víkendházból hozta el, ahova betörés során jutott be.köszönetet mondott Szelekovszky Lászlónak a felajánlásért, a Zerge 

A bevezetett intézkedések során megállapítást nyert, hogy V.R. az Egyesületnek, Sós Imre elnöknek, mert ezt az ötletet felkarolták. 
elmúlt idõszakban másik két békésszentandrási üdülõbe is betört, ahonnan Megtiszteltetésnek veszi, hogy Békésszentandrásra esett a választás, és 
mûszaki cikkeket, élelmiszereket és italokat tulajdonított el, amely nagy megtiszteltetés, hogy ez az emlékhely településünkön kerül 
eltulajdonított tárgyak részben lefoglalásra kerültek végrehajtott kialakításra.
házkutatás során.A Képviselõ-testület nevében polgármester úr 2009. július 15-én 10 

A továbbiakban V.R. õrizetbe vételére került sor, amely során újabb órára a Sporttelepre tisztelettel és szeretettel vár és hív minden sportszeretõ 
víkendház betörésével kapcsolatban volt megállapítható, hogy azt is a embert, és mindenkit, aki szeretné a tiszteletét kifejezni e kivételes 
nevezett személy követte el.sportember emléke elõtt. 

  Hicz Éva r. százados sk.Befejezésül polgármester úr megköszönte a sajtó képviselõinek a 
   hivatalvezetõrészvételt, valamint a szervezõknek a tájékoztatást.
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IV.  Szentandrási
Békésszentandráson már negyedik alkalommal rendezett  

fogathajtó versenyt a helyi Hunyadi Mátyás Lovas Egyesület. 
Az idei rendezvény ismételten felülmúlta az eddigieket, mivel az 
egyesület az idei évben megkapta a CAN-C. kategóriás Békés 
megyei Bajnokság III. fordulójának és a Délkelet-Magyarországi 
Regionális Fogathajtó Bajnokság minõsítõ versenyének rendezési 
jogát. A tavalyi 58 fogathoz képest az idén 63 nevezést regisztrált a 
versenybíróság a szombati napon. Versenyben ennyi fogatot 
megyei lovas pályán igen ritkán láthat a közönség. 

Tiszteletkör a felavatott pályán

Balogh Martin póni kettes

Dorogi Vivien póni kettes
Dorogi Zoltán póni négyes  bemutató hajtás
Frankó Pál nagy ló kettes
Herceg Csaba nagy ló kettesA fogatok egy része
Major Imre nagy ló kettes
Molnár János csikósbemutató
Németh János csikósbemutatóA nevezések lezárása után Hamza Zoltán polgármester úr 
Szabó Ferenc csikósbemutatóköszöntõje következett. Ezután Domokos László, országgyûlési 

Örömmel vettük, hogy az akadályversenyre, annak képviselõ, a Békés megyei közgyûlés elnöke megnyitotta a 
eredményhirdetésére, a bemutatókra  és a malacfogó versenyre Szentandrási Lovasnapokat. Az ünnepélyes pályaavató 
sokan voltak kíváncsiak, amelyet az alábbi fotó is hûen tükröz.szalagátvágással folytatódott, mely után a helyi lovas egyesület 

tagjai lovon ülve birtokba vehették az újonnan elkészült lovas 
pályát.

A  nézõk egy része

Ünnepélyes pályaavatás
A szombat esti lovas bálra szintén sokan ellátogattak.
Vasárnap délelõtt egy, a környékünkön még újdonságnak 

Egy akadálynégyszög és hat maraton akadály (amelybõl egy számító versenyszámra került sor. A maratonhajtásra 18 fogat 
vizes akadály) alkotja a helyi lovas pályát. nevezett. A verseny szabályainak ismertetése után elindult a 

A szombati napon az akadályversenyre került sor, melynek mezõny, a nézõk egyre inkább megismerték és beleélték magukat a 
békésszentandrási indulói illetve helyezettjei a következõk voltak: fogathajtás legizgalmasabb ágába. A pályabírók igen nehéz 

Bohák András póni kettes VI. helyezés
Bohák Annamária póni kettes IV. és V. Helyezés
Boros Szabolcs nagy ló kettes



2009. július 13

Lovasnapok
akadályokat építettek a fogathajtóknak. Az egyik akadályban Reméljük, hogy a versenyre kilátogatók jól érezték 
vadászmesterünk, Fazekas Endre vadászkürtjével jelezte és magukat, és a maratonhajtás valamint a polgármesterek 
nehezítette a fogat érkezését. A pályamunkásoknak igen sok dolga hajtása is felkeltette érdeklõdésüket. Kívánjuk, hogy 
akadt, mivel a közönség láthatott itt vágtázó lovakat, a földbeásott családjukkal együtt jövõre is megtiszteljék versenyünket, az V. 
rönkökön felakadt maratonkocsit, kitört fákat, vizes segédhajtót,  Szentandrási Lovasnapokat.
aki leesett a vizesárokba, egyszóval mindent, ami egy izgalmas 
versenyhez hozzátartozik. Támogatóink:

Ahoy Bt., Aranypók kiskocsma, Bagi Tüzép, Bakula és Rácz Fotó, 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, 
Békésszentandrási Kézmûvesek Egyesülete, Csücsök Csárda, 
Dinya Vendel vállalkozó, Drofa - Szécsi Balázs, Galli-Farm Kft., 
Horga Völgye Szövetkezet, Kertbarát Kör, Koppányi Gábor 
képviselõ, Körös Agrár Kft., Körös Text Kft., Körös TV, Körös-
Aqua, köröspartonnyaralunk.hu, Liget Mix Kft., Major Attila 
képviselõ, Major Lovas Kft., MemoArt Reklámstúdió, Mezõmag 
Kft., MoPlant Kft., Oláh Géza, Pap József szíjgyártó, Pergamen 
Papírbolt, Peugeot Qualité Kft. Kunszentmárton, Pioneer Hi-Bred 
Termelõ és Szolgáltató Zrt., Rádió Szarvas, Szabó István, Szarvasi 
Agrár Zrt., Szarvasi Galli-Farm Kft., Szitó Ágnes képviselõ, 
Tessedik Sámuel Vadásztársaság, Vitafort Zrt., Young-Hús Kft., és 
még sokan mások.
Köszönettel:

Major Imre
Békésszentandrási Hunyadi Mátyás

Lovas Egyesület elnöke

Major Imre verseny közben                                           Fotók: Vi
Meghívó az 

A maratonverseny békésszentandrási indulói illetve helyezettjei elszármazottak 
a következõk voltak:
Bohák András póni kettes találkozójára

Ezúton is meghívjuk Önt és kedves családját a VII. 
Ezután a megye különbözõ településeirõl érkezett Kistérségi Civil Találkozó keretein belül megrendezendõ 

polgármesterek vették át a hajtószárat és megmutatták, hogy a településünkrõl elszármazottak találkozójára.
településük vezetése mellett hogyan boldogulnak a fogathajtással. Helye Békésszentandrási sporttelep. Ideje 2009. július 18. de. 9. 
A nyolc indulóból polgármesterünk, Hamza Zoltán az elõkelõ órától zenés táncos felvonulással indul a piac tértõl, melyben részt 
második helyezést érte el, melyhez ezúton is gratulálunk és további vesznek motorosok, kerékpárosok civilek, táncosok, mazsorettek, 
eredményes versenyzést kívánunk. lovasok és még sokan mások. 9.45-kor érkezés a sporttelepre, 

galambröptetés, mazsorett bamutató 10 órakor, megnyitó, 
köszöntõk. 11 órakor kezdõdik, kerül sor a civilek, szentandrási 
tehetségek színpadi fellépéseire., a legcivilebb civil díjak 
átadására.

A civil szervezetek sátras standjaikon várják a kedves 
vendégeket, bográcsos étkekkel, egy jó baráti beszélgetésre. 
Békésszentandrás Baráti Szövetsége is várja helyi és elszármazott 
tagtársait a sátrában, ahol egy 50 éves János Vitéz elõadásának 
jubileumi találkozójára is sor kerül.

Motoros bemutató, kézmûves foglalkozások, csillagászati 
bemutató és népmûvészeti kirakodó vásár teszi még színesebbé a 
Civil Napot. Este nosztalgia koncertek, a színpadon az Emeretta, a 
Gazember és a Next zenekar adja és szórakoztatja a Civil Nap 
vendégeit.

Szeretettel várunk és látunk minden kedves vendéget a 
Kistérségi Civil Találkozóra a rendezõség és Békésszentandrás 
Baráti Szövetsége elnöksége és kuratóriuma nevében:

Hamza Zoltán polgármester a 2. helyen végzett Szécsi Mátyás
  Fotó: Bakula és Rácz elnök

II. helyezés
Boros Szabolcs nagy ló kettes
Dorogi Zoltán póni négyes  bemutató hajtás
Major Imre nagy ló kettes III. Helyezés
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Táncos hírek
Június 14-én 16 órától évzáró bemutatót tartottunk, ahol 

táncosaink megmutatták mit tudnak.
A bemutató után tombolasorsolás következett. Az értékes 

nyereményekért köszönet támogatóinknak és a szülõknek.
A kellemes délutánt – a torta elfogyasztása után – vacsora zárta 

az udvaron.
Köszönjük vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték 

rendezvényünket, gyermekeinket.

Junior csoport

Kezdõ csoport

Felnõtt csoport

Jucus Szalon
Kertbarátok Köre
Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Kreatív Hagyomány Szociális Szövetkezet, Kuszi Martina
Lancsa Autósiskola
Lénárt Zoltánné IRISZ VirágboltHaladó csoport
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Szervezetének Békésszentandrási 
CsoportjaTámogatóink:
Nyugdíjasok Szociális és Kulturális EgyesületeAlmási Erzsébet vállalkozó
Pápai Andrea fodrászAxis 4000 Kft., Sinka Gyula
Patkós Ildikó kozmetikusBabákné Bozóki Klára fodrász
Schmieder Jánosné kozmetikusBagi Jánosné
SYNGENTA SEEDS Kft., MezõtúrBékésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Szécsi BalázsBékésszentandrási Hunyadi Mátyás Lovas Egyesület
Szécsi ViolaBencsik Erzsébet fodrász
VITAMIN ZöldségboltCsipai Gáspár
Zöld Fatelep Bt.Csipai László vállalkozó
Zöld Sas VendéglõDarabosné Megyeri Rozália kozmetikus

Korbely GyörgynéDorogi Károly
Vértessy Tánc-Sport EgyesületELI-NETT Kft., Melis Györgyné

elnökeGALLI-EEX Kft.
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VADÁSZOLDAL

,,A vadászat aktív természetvédelem”

A rigó nagyságú bankának Többnyire alacsonyan, kissé 
nincsenek ragyogó színei, hullámos vonalban repül. A 
mégis tarka madár. Tarka párok április és június között 
tollazatáról és hosszú rendszerint kétszer költenek. A 
tollbóbitájáról könnyen tojó odvas fa belsejébe, 
felismerhetõ. Alapszíne világos partoldalak üregeibe, 
rozsdabarna. Szárnya és farka kõrakásba, olykor 
fekete-fehér keresztsávozású. padlásgerendák közé rakja le 5-
Legyezõszerûen széttárható 8 darab szürkésfehér tojását. 
bóbitáján az egyes tollak hegye Ezek átlagméretei: 26x18 
fekete. Hosszú csõre ívben milliméter. A kotlási idõ 15-16 
lefelé hajlik. Súlya 50-70 nap, a fiatalok 23-25 nap múlva 
gramm, hossza 27 cm. Röpte röpülõsek. A költõüregben 
lepkeszerûen könnyed, sziszegõ hangot adnak, és 
csapongó. Kilenc alfaja közül bûzös ürülékkel fröcskölik le a 
hazánkban a törzsalak él. betolakodót. (Ezért a népies 
Közismert madár, többnyire neve. büdös banka.) Táplálékuk 
falvak, tanyák közelében, gilisztákból, csigákból, 
kertekben, szõlõkben, öreg pókokból, rovarokból áll. A 
fákkal tarkított legelõkön és nyílt terepen futkározva szerzi 
réteken találkozhatunk vele. rovartáplálékát. Csõrével 
Vonuló, általában április elsõ megforgatja a háziállatok 
felében, néha március végén ürülékét, hogy alóla 
érkezik a trópusi Afrikából. Az élõlényeket szedjen. A kerti 
õszi vonulás ideje szeptember. ágyások között fõként lótetû és 
Áprilistól a költõhelyek pajor után kutat. Fõleg az 
környékén gyakran hallhatjuk Alföldön gyakori fészkelõ 
jellegzetes „upupup” hangját. madár.

Szentandrás-Szarvas vadász foci

A tavaly elkezdett kezdeményezés folytatásaként, idén is 
megmérkõztünk a Szarvasi Táncsics Vadásztársaság tagjaiból álló 
focicsapattal. A vezetõség és a tagság úgy ítélte meg, hogy szükség van az 
ilyen típusú összejövetelre, ahol a jószomszédi viszonyt tovább 
erõsíthetjük. Mivel koronglövészetben hosszú évekre visszamenõen tart a 
kapcsolat, szeretnénk, ha ez fociban is hagyománnyá válna. Mivel ezt a 
szarvasiak is így gondolják, május 22-én lehetõséget adtunk 
vadászbarátainknak a revánsra.  Ezt természetesen nem kell komolyan 
venni, hisz elmondhatom, hogy igazi barátságos küzdelem alakult ki. A 
csak vadásztagokból álló csapatok, kispályán, sportszerû keretek között 
csaptak össze. A végeredmény nem is igen fontos, de azért leírom, hogy egy 
gól esett a meccsen, és azt nekünk sikerült a hálóba juttatni. A nap 
zárásaként vendégül láttuk a résztvevõket egy italra és egy finom 
vacsorára. Utána még sokáig együtt töltöttük az estét, beszélgettünk, jól 
éreztük magunkat, mint ahogy kell is olyan emberek között, akiknek közös 
szenvedélyük van, a vadászat.

Házi koronglövõ verseny 2009

A  hagyományos házi koronglövõ versenyünket június 6-án tartottuk 
meg, ahol a vadásztagjaink lemérhették, hogy a téli vadászszezon után 
milyen formában vannak. A jó hangulatú versenyen mindenki 20 korongra 
lõhetett. Miután mindenki letudta a maga korongadagját, az élen 15 
találattal hármas holtverseny alakult ki. Szétlövések után a sorrend a 
következõ lett: 1. Kis Gábor, 2. Fazekas Endre, 3. Oláh Géza. A további 
helyezettek: 4. Viszkok Péter, 5. Csapkovits György, 6. Aszódi István. 
Lehetõség volt még versenyen kívüli gyakorlásra, ezt az eredményhirdetés 
és a finom ebéd elfogyasztása követte. Mint minden évben, most is 
megegyeztünk abban, hogy jövõre a hagyomány folytatódik.

VADLEXIKON 85.

BÚBOS BANKA -Upupa epops

Az augusztusi lapszámban nyomon követhetik majd a 3 baráti 
vadásztársaság közötti területi koronglövõ csapatverseny 
eredményeit. A vadlexikon soron következõ részében a sokak által 
ismert feketerigót igyekszem majd bemutatni.

Major Attila
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Földtulajdonosok figyelem!

Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén
nagyobb területû szántóföldet bérelnék!

Bérleti díj akár 40 KG BÚZA/AK!

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

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

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!

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés

2009. március 12-én Osztroluczki Klára és 
Petneházi István szülõknek LUCA, 
március 18-án Aszódi Éva és Szabó 
Roland szülõknek HAJNALKA utónevû 
gyermeke született.

Házasságkötés

2009. június 26-án Bolgár Tamás és Izbéki 
Gyöngyi kötött házasságot.

Halálesetek

2009. június 7-én Nagy György /1925/
2009. június 9-én Csik Ferenc /1929/ halálozott el.

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.
* Szarvason tanya 2 MFt beköltözhetõ.
* Siratóban 2x800 m2 beépítetlen terület.
* Hársfa u. családi ház 7,2 MFt.

Bõvebb információ és egyéb ingatlanok adatai az 
irodában!

Következõ lapzárta:

2009. augusztus 3.
(hétfõ)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu

Kedves Gyerekek!
Augusztusban minden kedden 9-12 óráig 

szeretettel várunk benneteket
a Körös Mûvelõdési Házban

gipszöntõ játszóházunkba!

Belépõ: 200 Ft/fõ alkalmanként
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Vigyázzunk értékeinkre 
nyáron is!

Vége az iskolának, a legtöbb ember nyári szabadságra megy. Azt 
senki se feledje, hogy a tolvaj soha nem megy szabadságra! Igaz a 
mondás "Alkalom szüli a tolvajt. ", de az alkalmat ne önök teremtsék 
meg. Sokan hajlamosak üdülésük során könnyelmûen kezelni 
értéktárgyaikat. Az alábbiakban néhány eljárásra teszünk ajánlást, 
melyek figyelembevételével elkerülhetik, hogy sértetté váljanak, 
rossz emlékeik maradjanak errõl a nyárról.

Amennyiben üdülni megy a család, kérjék meg megbízható 
rokonukat, szomszédjukat, hogy levélszekrényüket rendszeresen 
ürítse ki, ugyanis a megtelt levélszekrény árulkodó jel a tolvaj 
számára, hogy senki nem tartózkodik a lakásban. Arra is 
megkérhetik megbízottjukat, hogy ne csak a virágokat locsolják 
meg, hanem az utcai függönyöket alkalmanként húzzák el. Azt a 
látszatot kell kelteni, hogy nem õrizetlen a lakás. Kertes ház esetén 
arra is meg lehet kérni a szomszédot, hogy az önök lakása elõtt 
parkoljon. A csengõt kapcsolják ki annak érdekében, hogy a lakás 
elhagyatottsága ne legyen érzékelhetõ. A telefonkészülék 
üzenetrögzítõjére véletlenül se mondják rá, hogy nyaralni mentek.

Hosszabb út elõtt - amennyiben már foglakoztak ezzel a 
gondolattal - javasoljuk a gépkocsit ellátni különbözõelektronikus 
védelmi berendezésekkel, mint pl. elektromos indításgátló 
(immobiliser), riasztóberendezés (riasztóberendezéseknél az ún., 
ugrókódos berendezéseket javasoljuk). A védelem hatásfokát még 
mechanikus eszközökkel tudjuk növelni. Ajánljuk a különféle 
kormány-, pedál- és sebváltó zárakat.

Útközben autóval közlekedve az üdülõhely felé, amennyiben 
meg kell állni pihenni, soha ne hagyják az autót lezáratlanul, 
értékeiket ne látható helyen tartsák. Inkább tegyék a gépkocsi 
csomagtartójába, bár az sem értékmegõrzõ, de nem lehet látni, nem 
jelent csábítást a tolvajnak. Éjszakai pihenõesetén soha ne az út 
szélén álljanak meg aludni, mindig keressenek kivilágított parkolót, 
vagy benzinkutat. Az autó szélvédõjét betörni és az értékeket 
kikapni pillanatok mûve. Mire felébrednek, a tolvajnak és 
értékeiknek már hûlt helye. Sajnos terjedõelkövetési mód, hogy 
parkolóban, benzinkútnál, stb. kiszúrják az autó kerekét és azt 
követve megállás után, segítséget imitálva eltulajdonítanak 
különbözõ értéktárgyakat, pénzt stb. Kérjük, hogy ilyen esetekben is 
körültekintõen járjanak el, akár külföldön, akár Magyarországon.

Az üdülõhelyre érkezve törekedjenek arra, hogy ha nem 
közlekednek az autóval, azt lehetõség szerint kivilágított, szem elõtt 
lévõparkolóhelyen hagyják. Az autóból minden értéket, a gépkocsi 
okmányait és egyéb személyes iratokat vegyenek magukhoz, 
helyezzék biztonságba. Amennyiben lehetõség nyílik rá, vegyék 
igénybe a szálláshely értékmegõrzõjét. Ékszereket, értékes mûszaki 
tárgyaikat kirándulás, strandolás idejére ott helyezzék el. Fürdõzés 
alkalmával csak a szükséges pénzmennyiséget tartsák maguknál, 
ékszert, videokamerát, fényképezõgépet hagyjanak otthon, vagy 
valaki mindig maradjon a parton az értékek mellett. A gépkocsi 
indítókulcsát soha ne hagyják látható helyen, a rajta lévõriasztó 
távkapcsolóval a tolvaj feltûnés nélkül eltulajdoníthatja jármûvüket.

Városnézõséta közben se feledkezzenek meg arról, hogy a 
zsebtolvajok elõszeretettel portyáznak az üdülõhelyeken a nagy 
tömegben. Pénztárcájukat, okmányaikat lehetõség szerint 
övtáskában elõl, vagy lezárt válltáskában hónalj alá szorítva 
javasoljuk maguknál tartani. A táska érintetlenségét többször 
ellenõrizzék. A tolvajok szinte mindig csoportosan tevékenykednek, 
és a bûncselekmény elkövetése elõtt az Ön figyelmének elterelésére 
törekednek. Kedvelt trükkök az áldozat tudatos oldalba lökése, vagy 
ruhájának szándékos bepiszkítása és a tisztogatás közbeni 
„segítsége”, cigaretta vagy tûzkérés.

Ha tetten éri a zsebtolvajt, hangosan kérje az emberek segítségét, 
a zsebtolvaj soha nincs egyedül!

SAKK HÍREK
Március 29-én a Békés Megyei Sakk Csapatbajnokság véget ért, 

amelyen a Békésszentandrási HMSE csapata hatodik helyezést ért 
el. Ezen a napon tartottuk meg az évi rendes közgyûlésünket is, 
amely számos meglepetéssel szolgált és jó hangulatban telt el. Bár 
sok segítõnk volt az év folyamán, azért a bajnokság végén minden 
forintnak meg kellett néznünk a helyét. Éppen ezért volt hatalmas 
segítség és egyben nemes gesztus is az a felajánlás, melyet Fulajtár 
Gergõ tett a szakosztály irányába. A felajánlás egy birka volt, mely 
nem kis érték, pláne egy 17 éves fiatalembertõl. Még egyszer 
nagyon köszöntjük neki!

Bár a csapatbajnokság befejezõdött, a sakkélet nem állt meg, 
hiszen különbözõ megyei versenykiírások szerepelnek a Szövetség 
honlapján, amelyek közül néhányon mi is részt vettünk, illetve részt 
kívánunk venni.

Így ott voltunk május elsején a Dévaványai Városi Bajnokságon, 
ahol Radics László IV. helyezést ért el. Gratulálunk a szép 
eredményéhez.

2009. május 30-31-én Orosházán, a dr. Pálka István Rapid Sakk 
Emlékverseny résztvevõje volt a mi csapatunk is. Sporttörténeti 
sikert ért el a békésszentandrási csapat a jó szereplésével, ahol a 
következõ helyezések születtek:

1. Gyõri Szabolcs
5. Radics László
10. Révész Norbert
12. Biró István
20. Csipai Levente
38. Fulajtár Gergõ
Remek eredményeikkel öregbítették Békésszentandrás 

hírnevét, gratulálunk a fiúknak!
A nyári községi rendezvényeken is (Civil-napok, Falunap) ott 

leszünk, mindenkit szeretettel látunk és várunk. Bízunk benne, 
megtisztelnek érdeklõdésükkel.

Céljaink között szerepel továbbá részt venni Szarvason a Szent 
István Kupán augusztusban, mely egy kilenc napos versenysorozat 
lesz, ahol a fiataljaink feliratkozhatnak a nemzetközi (FIDE) 
ranglistára, reméljük minél eredményesebben.

Visszagondolva a megalakulás óta eltelt egy évre, szép 
eredményeket értünk el, remélem a következõ szezon is hasonló 
sikereket tartogat számunkra.

Köszönöm a játékosoknak, a csapat vezetõinek, a támogatóknak 
a pozitív hozzáállást, és önzetlen munkájukat!

Támogatóink: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, 
Petrás Ernõ képviselõ úr, Major Attila képviselõ úr, Röfi 
Vegyesbolt, Eli-Nett Kft., Fulajtár György és családja, 
Békésszentandrási Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Bagi Erika, 
Szarvasi Agrár Rt.

Nemcsényi Zsolt

Az Amator Artium festménykiállítás

a Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Galériájában

2009. augusztus 31-ig látogatható

a Könyvtár nyitvatartási idejében

(hétfõtõl péntekig 9-17 óráig).
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Közhasznúsági jelentés 2008. évre

Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidõ Versenyzési engedélyek 83
Sport Club Simon Fiala verseny rendezése251
Székhely: 5561 Békésszentandrás, Vizitelep, II. kk. 5. Bérköltség és járulékok 649
Adószám: 18382983-1-04 Beszerzésiek (hajók, lapátok, csónakmotor) 915
Közhasznúsági fokozat: közhasznú társadalmi szervezet Anyagköltség 386
Közhasznúsági végzés: Pk.60.032/2000/2. Egyéb költség 116

Pénzeszközök 2008.12.31. záró készlet Ft-ban
1. Számviteli beszámoló Bank 167.321 Ft
Közhasznú egyszerûsített beszámolója az egyszeres könyvvitelt Bank 50.635 Ft
vezetõ közhasznú szervezeteknél Pénztár

Adatok ezer Ft-ban Összesen 217.956 Ft
2008.12.31. Sportegyesületünk vállalkozási tevékenységet nem végzett 2008. 

Eszközök (aktívák) évben.
A. Befektetett eszközök 0 4. Helyi önkormányzattól és képviselõktõl kapott támogatás
B. Forgóeszközök 218 Helyi önkormányzati támogatás 1.163.000 Ft
IV. Pénzeszközök 218
Eszközök összesen: 218 5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Források (passzívák) Az egyesület valamennyi bevétele és kiadása az alapító okiratban 
C. Saját tõke 218 meghatározott céljai elérését szolgálják és alátámasztják a 
II. Tõkeváltozás/eredmény (induló) 836 megjelölt cél szerinti tevékenységét úgy mint:
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl (közhasznú a) az egyesület tagjainak rendszeres sportolási, testedzési, 
tevékenységbõl) -618 versenyzési lehetõséget biztosítani 3.295.742 Ft
Források összesen: 218 b) Békésszentandrás és környéke viziturizmusának fejlesztése és 
A. Összesen közhasznú tevékenység bevétele 3665 színvonalának emelése 987.621 Ft
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+5) 3665
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 2521 6. Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott 
a) MKKSZ 392 támogatások
b) Sport XXI. Program 300 Az egyesület vezetõi, tisztségviselõi tevékenységüket díjazás 
c) Szponzoroktól 328 nélkül látják el.
d) Helyi önkormányzattól 1163
e) SZJA 1% 218 7. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
f) Egyéb (reklám) 120 Elsõdleges célunk volt, hogy biztosítsuk a versenyzõk 

felkészítéséhez és a versenyeztetéshez a feltételeket. 32 fõ részére 
2. Pályázat útján elnyert támogatás váltottuk ki a versenyzési engedélyt. Ebbõl 5 fõ gyermek, 7 fõ 
a) Wesselényi Alapítványtól 0 kölyök, 5 fõ serdülõ, 2 ifi és 13 fõ masters korosztályú. Ezen kívül 
b) NCA 300 mintegy 15-20 fõ részére biztosítottuk a versenyzési lehetõséget. 

Õk szabadidõs sportolóként indultak a versenyeken.
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 0 Összesen 16 versenyen indultunk. Az országos bajnoki 

pontversenyben 137 ponttal 35. helyezést értük el.
4. Tagdíjból származó bevétel 193 Kovács László az ifjúsági válogatott tagjaként nemzetközi 

versenyen indult, és egyesületünk történetének legkiemelkedõbb 
5. Egyéb bevétel 551 eredményét érte el.
C. Tényleges pénzbevételek (A/I + B/I) 3665 A Szegeden rendezett Ifjúsági Európa Bajnokiságon K-4500 m-en 
E. Közhasznú tevékenység ráfordítása (1+4) 4283 aranyérmet nyert, és K-4 1000 m-en 5. helyezést ért el.
1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 4283 Egyesületünk biztosította a lehetõséget a szabadidõ hasznos 
G. Közhasznú tevékenység eredménye (1+2) -618 eltöltésére. A konditeremben rendszeresen edzett 10-15 fõ fiatal, 
1. Tárgy évi pénzügyi eredmény -618 valamint a nyári idõszakban sokan jártak le kajakozni, kenuzni.
I. Összes pénzügyi eredmény -618 Egyesületünk részt vett a községi tömegsportnapok rendezésében 
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásról (május 1., augusztus 20.) és biztosított hozzá sporteszközöket, 
Az egyesület 2008-ban kapott Önkormányzati támogatást teljes helyiségeket.
egészében a cél szerinti juttatásainak a finanszírozására fordítja. Ez Nagy figyelmet fordítottunk a sporttelep környékének tisztaságár,a 
a megállapítás érvényes az államháztartás alrendszerei terhére gondozására, a Körös vízminõségének vására.
biztosított juttatásokra is.
3.Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Záradék:
Közhasznú tevékenység tényleges bevétele ezer Ft-ban A fenti közhasznúsági jelentést a Békésszentandrási Hunyadi 
(nyitó pénzállomány és tagi betét nélkül) 836 Mátyás Kajak-kenu és Szabadidõ Sport club 2009. április 5-i 
Közhasznú tevékenység kiadásai közgyûlése elfogadta.
Részletezve ezer Ft-ban 4283
Versenyekre utazás, étkezés 1286 Békésszentandrás, 2009. április 5.
Benzinköltség motorcsónakhoz 337
Gázdíj 212
Áramdíj 23 Sinka József Fabó István
MKKSZ tagsági díj 25 elnök ügyvezetõ elnök



2009. július 19

Kajak-kenu

Bodonyi Dóra indul a maratoni ifi EB-n

Ebben az évben ismét van békésszentandrási résztvevõje a K-1 ffi masters 24-29 év 200 m, 7. Krajcsovics György
kajak-kenu sportágban megrendezett világversenynek. K-2 ffi masters 50-54 év 200 m, 3. Bencsik Imre-Molnár Mátyás

A válogatóversenyek során eldõlt, hogy Bodonyi Dóra az K-1 ffi masters 40-44 év 200 m, 3. Szabó Tamás
ifjúsági maratoni EB-n fog indulni K-1 21 km-en K-2 ffi masters 30-34 év 200 m, 5. Badar Gergõ-szatmári Lajos
Lengyelországban (Ostrada) július 25-26-án. Volt rá esélyük, hogy K-2 ffi masters 24-29 év 200 m, 2. Krajcsovics György-Lénárt 
a síkvizi EB-n induló csapatba is bekerüljenek páros társával, Terék Róbert
Viviennel, de végül ismét negyedikek lettek, így nem kerültek be a K-2 mix masters 30-34 év 200 m, 5. Molnár Gabriella-Bagaméri 
négyesbe, tehát maradt a maratoni EB. László

Gratulálunk Dórának, és reméljük, hogy valamilyen szép K-1 ffi masters 50-54 év 200 m, 1. Bencsik Imre
eredménnyel fog bennünket megörvendeztetni. K-4 ffi masters 40-44 év 200 m, 4. Krajcsovics György-Bencsik 

A verseny idõpontja sajnos egybeesik a Simon Fiala Imre-Szatmári Lajos-Molnár Mátyás
versenyével, így nem tudjuk õt elkísérni, csak itthonról fogunk neki 
szurkolni. Reméljük, hogy edzõje, Pálinkás András el tudja õt Eszkimó-Indián játékok
kísérni, hiszen jelenléte nagyon fontos a maratoni versenyen. Velence, 2009. 07. 04.
Sajnos a szövetség rossz anyagi helyzete miatt egyesületünknek is Elsõ alkalommal vettünk részt a gyerekeknek szervezett 
hozzá kell járulni az utazási költségekhez, és ezért kérek mindenkit, versenyen, mely egy összetett verseny, áll 2000 m-es evezésbõl, 
hogy aki tudja, támogassa Dóra versenyét. 200 m-es szlalom evezésbõl (bójákat kell kerülgetni), 1000 m-es 

Köszönjük szépen! futásból és célbadobásból.
A nagy számú mezõnyben helytálltak versenyzõink:

Eredmények: MK gyermek fiú I. évfolyam 3.
Pintér Gergõ 16.

II. ifjúsági válogató MK-1 gyermek leány I. évfolyam 1.
Szeged, 2009. 06. 19-21. Kanti Anna 19.
K-2 nõi ifi 1000 m, 4. Bodonyi Dóra-Terék Vivien (Mezõgép) MK-1 gyermek fiú II. évfolyam 1.
K-2 nõi ifi 500 m, 5. Bodonyi Dóra-Terék Vivien (Mezõgép) Székely László 33.

MK-1 gyermek lány II. évfolyam 1.
Szabó Alexa 13.Országos Diákolimpia
Kanti Dorottya 20.Velence, 2009. 06. 26-28.
MK-1 kölyök lány III. évfolyamK-1 serd. Lány VI. 1000 m, 3. Bodonyi Dóra
Kanti Eszter 13. helyezést ért el.K-1 serd. Lány VI. 500 m, 6. Bodonyi Dóra
A versenyszámok közül 1000 m-es futásban korcsoportjában Kanti K-4 serd. Fiú V-VI. 1000 m, 6. Mrena Lajos-Takács Richárd-Rusz 
Eszter 1., Szabó Alexa 2. helyezést ért el.Tamás-Kitajka Béla (Szarvas)

Fabó IstvánK-4 serd. Fiú V-VI. 500 m, 3. Mrena Lajos-Takács Richárd-Rusz 
Tamás-Kitajka Béla (Szarvas)
K-1 kölyök fiú III. 4000 m, 7. Bodonyi Ádám
Szabadidõsök:
MK-1 gyermek fiú I. 500 m 2. Pintér Gergõ
MK-1 gyermek fiú II. 500 m, 4. Székely László

Masters Bajnokság
Velence, 2009. 07. 4-5.
K-1 ffi masters 19-23 év 2000 m, 5. Badar Gergõ
K-1 ffi masters 40-44 év 2000 m, 9. Szabó Tamás
K-1 ffi masters 45-49 év 2000 m, 7. Szatmári Lajos
K-1 ffi masters 50-54 év 2000 m, 3. Bencsik Imre
K-4 ffi masters 40-44 év 2000 m, 2. Krajcsovics György-Bencsik 
Imre-Szatmári Lajos-Molnár Mátyás
K-2 ffi masters 45-49 év 2000 m, 1. Szabó Tamás-Waltner 
István(AVSE)
K-1 ffi masters 19-23 év 200 m, 2. Badar Gergõ
K-1 ffi masters 19-23 év 200 m, 6. Lénárt Róbert
K-2 ffi masters 45-49 év 200 m, 3. Szabó Tamás-Waltner István 
(AVSE)

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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REJTVÉNY
Júniusi rejtvényünk helyes megfejtése:

Nagy ábránd, Nyomorultak, Karakter

Nyertesünk:
Gazsó Dóra Júlia

Gratulálunk, nyereményét a Könyvtárban veheti át.

Íme e havi rejtvényünk, a megfejtéseket
augusztus 3-ig (hétfõ) kérjük leadni a Könyvtárban.

Jó fejtörést kíván:

Nemcsényi Zsolt
a Mûvelõdési és Környezetvédelmi Bizottság

nevében

MEGHÍVÓ
minden sportkedvelõ és kikapcsolódni vágyó részére

2009. augusztus 1-jén (szombaton) 8 órai kezdettel 
megrendezésre kerülõ

VI. Szentandrási Kézilabda Kupa
Apáti-Nagy Ferenc Emléktornára.

Helyszín: Hunyadi János Általános Iskola kézilabda pálya
Programok:

- izgalmasnak ígérkezõ mérkõzések a meghívott csapatokkal 
(Gádoros, Kondoros, Jalte-Bcs, Békés)

- vegyes csapatokból összeverbuvált "bulimeccs"
- körömpörkölt, tombola, értékes nyeremények, buli

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a

Békésszentandrási Kézilabda Club
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