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Öt éve ment el
Dr. Olasz Imre
„Õ elment, de emléke eleven
marad, alakja úgy él tovább
családja, községünk lakossága
emlékében, mint amilyen
életében
volt: kedves,
mosolygós emberként, aki
szeretettel vette körül családját,
aki mindig kész volt segíteni
másokon. Emlékét kegyelettel
megõrizzük.”
Így búcsúztak 2004-ben az
újság hasábjain Doktor Úrtól,
és úgy tûnik mintha pár
hónapja lett volna! Felkapjuk a
fejünket! Már öt éve nincs
közöttünk? Szinte hihetetlen!
Emlékét valóban megõrizzük!
Az idõsek, a betegek, a dolgozók intézményünkben gyakran
elevenítik fel emlékét.
Megállt a Warburg a ház elõtt, és mosolyogva jött be az ajtón a
fehér vasalt ingben, barna kalapban. Sokszor már a jelenléte elég
volt ahhoz, hogy megnyugodjon a beteg: egy-két kedves szó, egy
kéz szorítás…
Hiányzik, hiszen az intézmény megalakulása óta (1970) õ volt az
orvosunk.
Az ûrt, amit maga után hagyott, nagyon nehéz bepótolni.
Biztosak vagyunk abban, hogy az égi hazában is jól érzi magát,
hiszen õ sosem panaszkodott, mindig elfogadta az élettõl, amit el
kellett fogadni.
Kicsit jobban vigyázhatott volna magára, de õ két végén égette a
gyertyát … és a két láng összeért…
„Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak
árnyak, álmok, évek.” /J uhász Gyula/
Tisztelettel emlékeznek a Gondozási Központ lakói és dolgozói.

Vöröskeresztes hír

Nyugdíjas Egyesület hírei
Tisztelt békésszentandrási újságolvasók. Elsõ elgondolásom az
volt, hogy szerettem volna tájékoztatni Önöket az egyesület elsõ
féléves rendezvényeirõl, de a ,,Békés Megyei Hírlap” július 30-i
(csütörtök) számában egy fontos közlésre találtam, mely közlés
közvetlenül érinti a községünkben élõ kisnyugdíjas lakosokat.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára, Korózs
Lajos kifejtette: ,,módosultak a jogosultsági határok is, ugyanis
eddig méltányossági emelésre, illetve egyszeri segélyre azok
voltak jogosultak, akiknek a nyugdíja nem érte el az 57 ezer
forintot. Ezt az összeget 65 ezer forintra emelték. Közölte: egyszeri
segély a jövõben akkor is jár, ha a közeli hozzátartozójával egy
háztartásban élõ nyugdíjas havi jövedelme nem haladja meg a
65.000 forintot. Ez a felsõ határ jelenleg az öregségi teljes nyugdíj
legkisebb összegének kétszerese, azaz 57 ezer forint. Amennyiben
a kérelmezõ nyugdíjas egyedül él, úgy ez a jövedelemhatár 75 ezer
forint lesz. A felsõ határ jelenleg az öregségi teljes nyugdíj
legkisebb összegének két és félszerese, azaz 71.250 forint. Kitért
arra: a módosítás az egyszeri segély összegét is emeli, ez a jövõben
nem lehet kevesebb 15 ezer forintnál, de nem haladhatja meg az
öregségi teljességi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét,
azaz 42.750 forintot. Jelenleg az alsó határ 10.000 forint, a felsõ
határ az öregségi nyugdíj legkisebb összege, azaz 28.500 forint. Az
egyszeri segély összege rendkívül indokolt esetben elérheti az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, azaz 85.500
forintot. Ez a felsõ határ jelenleg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének kétszerese, azaz 57 ezer forint.
Korózs Lajos tájékoztatása szerint az igénybevételkor
kedvezményezettnek minõsül, aki korhatárt elért, öregségi
nyugellátásban részesül, valamint a rokkantak, az árvák, a
fogyatékkal élõk, illetve tartósan betegek vagy legalább két,
árvaellátásra jogosult gyermek ellátásáról gondoskodó özvegyek,
továbbá az, akinek nem haladja meg a 28.500 forintot a
nyugellátása és rendszeres pénzellátásának együttes havi összege.
Kérdésre válaszolva az államtitkár elmondta: a méltányossági
emelés vagy az egyszeri segély kizárja, hogy a krízisalapból is
igényeljenek támogatást a nyugdíjasok.”
Ehhez egyesületünk annyiban segít az igénylõknek, hogy segít a
kérdõívek biztosításában és kitöltésében. Telefonon a 06-20-3161728 mobil vagy a 217-086 vonalas telefonon 18 óra után, valamint
az egyesület ügyfélfogadási napján, minden szerdai napon ½ 3 - ½ 5
óra között az Idõsek klubjában István király u. 50. szám. Várjuk
megkeresésüket.
A kérelmek beküldésének címe: ONYF Dél-alföldi régió, 5600
Békéscsaba, Luther u. 3. vagy Telefon: 66/519-127, vagy 5601
Békéscsaba, Pf. 63.
Tisztelettel:
Kugyela Mihály sk.

Következõ lapzárta:
2009. szeptember 4.
(péntek)
A III. Sport- és Vitamin-napon a Vöröskereszt helyi szervezete
sátrában több mint 250 vércukor- és vérnyomásmérést
végeztek az aktivisták. A mérésekhez szükséges tesztcsíkot és
tût Tóthné Szabó Ágnes gyógyszerész biztosította.

Cikkeiket interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu
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VÉDÕNÕI HÍREK
A szoptatási világhetet több mint 120 országban ünneplik
minden évben.
A Magyar Védõnõk Egyesülete 1993-ban csatlakozott a
világrendezvényhez, amikor is a WHO és az UNICEF 1993-at
az ANYATEJ VILÁGÉVÉNEK nyilvánította.
Az Egészségügyi Világszervezet a kizárólagos szoptatást
ajánlja az elsõ hat hónapban, a kiegészítõ táplálékok bevezetését
hat hónapos kortól kezdve, valamint a szoptatás folytatását két
évig, vagy azon túl.
A széleskörû kutatási anyagokból az INFACT Canada (Infant
Feeding Action Coalition) által válogatott példák dokumentálják a
szoptatás fontosságát.
A szoptatott csecsemõk és gyermekek körében:
?
az anyatej a csecsemõk számára legmegfelelõbb tápanyagokat
tartalmazza,
?
az anyatejet a csecsemõ könnyen emészti meg,
?
az anyatej antitesteket és számos egyéb védõanyagot tartalmaz,
mely a csecsemõk betegségekkel szembeni ellenállását növeli,
?
a szoptatás során bensõséges anya-gyermek kötõdés alakul ki,
?
csökken az asztma kialakulásának kockázata,
?
csökken az allergia kialakulásának kockázata,
?
csökken az akkut légzõszervi betegségek kialakulásának
kockázata,
?
csökken a fogállási rendellenességek kockázata,
?
csökken a szennyezett vízbõl származó fertõzés kockázata,
?
csökken a táplálkozási elégtelenségek veszélye,
?
csökken a gyermekkori rák kialakulásának kockázata,
?
csökken a krónikus megbetegedések kialakulásának kockázata,
?
csökken a cukorbetegség kialakulásának kockázata,
?
csökken a szívbetegségek kialakulásának kockázata,
?
csökken az elhízás kockázata,
?
csökken a bélfertõzés kockázata,
?
csökken a középfülgyulladás kockázata.
A szoptató édesanyák körében:
?
csökken a mellrák kialakulásának kockázata,
?
csökken az elhízás kockázata,
?
csökken a petefészek rák kockázata,
?
csökken a csontritkulás kialakulásának kockázata,
?
csökken a stressz és szorongás kialakulásának kockázata,
?
csökken a cukorbetegség kialakulásának kockázat.
Merrefelé tartunk?
Napjainkban a politikai és társadalmi változások, a HIV
járványszerû terjedése, a környezeti katasztrófák, valamint az
ember okozta katasztrófák ellenére szerencsére egyre több nõ
szoptatja kizárólagosan gyermekét az elsõ hat hónapban. Azonban
a korábbi kedvezõtlen tendencia (a szoptatás visszaszorulása)
megfordulása ellenére is túlságosan rövid ideig szoptatják a
csecsemõket világszerte. Különösen a fejlett országokra igaz, hogy
a tápszerek vélt biztonságára hagyatkozva, és a hiányos
felvilágosítás miatt a nõk jelentõs része (egyes európai országban
közel ötven százaléka) el sem kezdi szoptatni újszülöttjét. A
szoptatás teljes idõtartamának növelésében és a megfelelõ,
biztonságos kiegészítõ táplálás megvalósításában tehát még
jócskán van tennivaló – mindenütt a világon.
Szoptatási trendek Magyarországon
A 60-as években Magyarországon a nõk több mint 50%-a
táplálta kizárólag anyatejjel gyermekét a szülést követõ elsõ három
hónapban. A nyolcvanas évek közepétõl a szoptatás aránya ismét
emelkedni kezdett.
A szoptatást népszerûsítõ programok, a bababarát szülészetek,

valamint a szoptatás támogató civil kezdeményezések terjedését a
szoptatási arányok jelentõs növekedése követte a 90-es években.
A hazai kórházakban jelenleg az édesanyák 90%-a kezdi el
szoptatni gyermekét. Ez jóval magasabb arány, mint az EU átlaga
(60%).
Községünkben az országos átlagnak megfelelõ az anyatejes
táplálás.
Békésszentandráson is csatlakozunk évrõl évre az anyatejes
világnap rendezvényeihez.
Idén ez a BABA-MAMA club keretében történt meg július
27-én megszokott helyszínünkön, a Bölcsödében.
„Vendégelõadónak” egy békésszentandrási két gyermekes
édesanyát, Egriné Rácz Anitát kértünk meg, aki a szoptatással
kapcsolatos személyes élményeit, tapasztalatait osztotta meg a
hallgatósággal.

Az édesanyák megosztják egymás között tapasztalataikat
Fotó: Yetik Éva
Utána kötetlen beszélgetés alakult ki az édesanyák között.
Általános problémaként nevezték meg, hogy kevés az olyan
nyilvános hely, ahol kultúráltan, diszkréten, megfelelõ higienes
körülmények között tudnák természetesen
táplálni
gyermeküket.
Gazsó Noémi és Kovács Lászlóné
védõnõk

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:
Fazekas és Fiai Nyomda, Szarvas, Tel: 66/313-896
NYTSZ: 372/2/1995
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Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete hírei
Augusztus 30-án de. 10 órakor ünnepi szentmise lesz a római
katolikus templomban az egyesület elhunyt tagjaiért. Tisztelettel
adózzunk emléküknek.
VII. Körös-szögi Kistérségi Civil Napok házigazdája
Békésszentandrás volt. 17-én, pénteken 16 órai kezdettel a
református templomban koncertet adott a Szarvasi Kamarazenekar
és Nemcsényi Dóra valamint Aszódi Erika gyönyörû énekét
hallhattuk. Lélekemelõ volt és megnyugtató. 18-án, szombaton a
piactértõl a felvonulók közt az egyesület népdalköre is felvonult és
színesítette a napi programot.
Ebédre tárkonyos pulykaragulevest kínáltunk, amit az
odalátogató résztvevõk jóízûen elfogyasztottak.
A helyszín csodálatos volt és az emberek barátságban,
szomszédolva elbeszélgettek más civil szervezetek tagjaival,
nagyon jól éreztük magunkat.
Az egész napos program kitûnõ volt. A hagyományokhoz
megfelelõen délután díjakat adtak át a szervezõk.
A ,,Legcivilebb Civil” kupát és emléklapot a rendezvényen
megjelent valamennyi békésszentandrási civil szervezet e
rendezvénnyel
kapcsolatban
együttesen végzett aktív
tevékenységéért vehette át. A díjat egyesületünk képviselõje vette
át és büszkén õrizzük és emlékezünk arra a szép napra.
Július 28-29-30-án 3 napos kirándulást szerveztünk a csodálatos
észak-zempléni tájakra.
Minden évben nagy várakozás elõzi meg a hagyományos 3
napos kirándulásunkat. Július végén 45 tagtársunkkal együtt
felkerekedtünk, hogy megismerkedjünk Szerenccsel és
környékével.

Hejce, Emlékmû

Szerencs, várudvar

Múltidézõ volt a szálláshelyünk is a Huszárvár sok ostromot
kibírt falai közt.
A búcsúesti pincelátogatás és a hangulatos borkóstoló a magyar
és a székely Himnusz eléneklésével zárult, mellyel még a
házigazda szemébe is könnyeket csaltunk.
Köszönetet mondunk Nemcsényi Zsolt gépkocsivezetõnek és a
szervezésben
segítõ tagtársainknak,
hogy egy ilyen
szép,élményekben gazdag kiránduláson vehettünk részt.
A III. Sport- és Vitamin-nap elõkészületei is folytak, amirõl a
következõ számban fogunk beszámolni.
Jó nyarat, pihenést kívánnak az egyesület vezetõi!

Oda útban alkalmunk volt egy magán vadaskertben szelíd
mosómedvét etetni, majd az autópálya építéseknél feltárt régészeti
leleteket megismerni az Archeoparkban.
Szerencsrõl a cukor és a csokoládé jut eszünkbe. A gyár
múzeuma részletesen bemutatja az eltelt 100 évet.
A Hernád völgye és a Zemplén megannyi szépségébõl csak a
legnevezetesebbeket tekinthettük meg. Vizsoly mûemlék
református temploma 800 éves freskókat és a híres Vizsolyi Bibliát
õrzi. Az egykori nyomdában vidám, interaktív dramatikus játék
keretében ismerkedhettünk meg a XVI. századi biblia kiadásának
körülményeivel.
Hollóháza porceláncsodái, a hejcei repülõgép baleset
emlékmûve, Boldogkõ várának lovagi tornája feledhetetlenné
tették ezt a napot. Mád felújított zsinagógája, Monokon Kossuth
Lajos szülõháza és Szerencsen a Vármúzeum történelmünk fontos
eseményeit tárta elénk.
A Vizsolyi Biblia 1590-bõl

Fotó: B.M.
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Közhasznúsági jelentés
Elõterjesztés
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének
2009. május 14-i küldött közgyûlés 1. napirendi pontjához.

e) Központi költségvetési szervektõl kapott támogatás
A költségvetési szervektõl nyújtott támogatások bevételeirõl és azok
felhasználásáról, részletesen beszámoltunk a b) pont alatt.
g) Közhasznú tevékenységrõl beszámoló
Tárgy: Közhasznúsági jelentés elõterjesztése, megvitatása és Egyesületünk alapvetõ célja, hogy az illetékességi területen élõ
elfogadása.
egészségkárosodott emberek társadalmi beilleszkedését mind jobban
Elõadó: Tóth Mihályné elnök.
elõsegítse.
Az egészségmegõrzõ, rehabilitációs, szociális képességfejlesztõ
Tisztelt Küldött Közgyûlés!
lehetõségeket megismertesse. Segítse a mozgáskorlátozott embereket
az önálló életvitelre, hogy megszûnjön - illetve legalábbis csökkenjen
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete a Közhasznú
a társadalmi kiszolgáltatottságuk. Fontos feladatunk, hogy a
szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVL. törvény 19. paragrafusa (1)
közhasznú szervezet által nyújtott szolgáltatásokban minél több –
bekezdése, valamint az egyesület Alapszabályának 5. paragrafus (6)
egészségkárosodott ember – részesüljön.
bekezdés 6. pontjában leírtak szerint közhasznúsági jelentést készít és Az egyesületünk tevékenysége során olyan közfeladatokat is ellát,
azt a küldött közgyûlés elé terjeszti.
melyrõl a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Egyesületünk 2002. március 14-én alakult meg mint önálló egyesület. Mûködési területünkön felmérjük a sérült emberek reális és szükséges
A Cégbíróság 2002. április 11-én jegyezte be egyesületünket, mint
szociális, egészségügyi, kulturális, illetve rehabilitációs igényeit.
kiemelkedõen közhasznú szervezetet.
Segítséget nyújtunk tagjaink egyéni élethelyzetének javításában.
Taglétszámunk: 2008. december 31-én 850 fõ, ebbõl pártoló tag 50 fõ. Figyelemmel kísérjük mozgássérült tagtársaink esélyegyenlõségének
helyzetét.
a) Számviteli beszámoló:
Céljainkat és feladatainkat a mûködési területen élõ bármely
Bevételek 2008. évben:
mozgásfogyatékos személy – nem csupán a tagság – javára látjuk el.
- MEOSZ-tól állami támogatás
196.030 Ft
Közhasznú tevékenységünk során igen sokrétû szociális ügyet
- Önkormányzati támogatás
415.000 Ft
intézünk a tagság érdekében:
- LÁT támogatás
21.000 Ft
– LÁT (Lakás állami támogatás) vonatkozásában 2008. évben 16
- Adományok
157.790 Ft
fõ tagtárs részesült 150.010 Ft vissza nem térítendõ támogatásban /
- Más pályázati támogatás
615.000 Ft
2.400.000 Ft/év).
- Tagdíj bevétel
483.000 Ft
– Gépkocsi szerzési támogatást kapott 14 tagtársunk, bár 16 fõt
- SZJA 1%
67.190 Ft
terjesztettünk fel, azonban 2 fõnél nem telt le a 7 év (pár hónap volt a
- Kamatok
975 Ft
különbség) várakozási idõ. (14 fõ 300.000 Ft-tal 5.200.00 Ft/év).
- Egyéb bevétel
12.193 Ft
– Fogyatékossági támogatásra szintén 14 fõt terjesztettünk fel,
- Elõzõ évi záró pénzkészlet
201.109 Ft
közülük 10 fõ megkapta a FOT összegét, illetve kapja, ebbõl 5 fõ havi
Bevétel összesen: 2.169.287 Ft
18.500 Ft-ot, míg a másik 5 fõ havi 22.800 Ft-ban részesül. Az
összeget a Magyar Államkincstár utalja minden hónap 5-ig.
Kiadások 2008. évben:
– Méltányossági nyugdíjemelésre 15 fõt terjesztettünk fel, illetve
- Tárgyi eszközök beszerzési értéke
150.700 Ft
segédkeztünk a kérelem kitöltésénél. A visszajelzések szerint kb.
- Tagsági rendezvény költsége
729.790 Ft
50%-a kapott soron kívüli emelést havi 2.900 Ft-3.500 Ft közötti
- Külsõ pályázat költsége
10.000 Ft
összegben.
- Utazási költség
59.666 Ft
– Ezen felül 2-4 fõnél indítottunk egyszeri nyugdíjsegélyre
- Egyéb fenntartási költség
122.557 Ft
kérelmet – váratlan nehéz élethelyzetben kerülõk vonatkozásában –
- Személyi költségek
509.490 Ft
ahol 12-15.000 Ft/fõ segélyben részesültek az érintettek.
- Mûködési költség
130.605 Ft
– Közlekedési támogatás benyújtásának határideje minden év
- Beteglátogatás, kegyeleti koszorú
42.874 Ft
január 1-jétõl április 30-ig, aki feltételnek megfelel – vagyis
- Banki költség
17.547 Ft
rendelkezik I. fokú szakorvosi véleménnyel és havi jövedelme nem
- Év végi zárókészlet
396.058 Ft
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 2,5-szeresét – jelenleg
Kiadások összesen:
2.169.287 Ft
71.250 Ft/fõ. A közlekedési támogatást az Önkormányzat folyósítja,
évi 400-500 fõt érint, melynek összegét a Magyar Állam biztosítja.
b) Költségvetési támogatás felhasználása:
Közhasznú tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a
2008. évben civil szervezetek támogatása címen az alábbi
gyógymasszõri tevékenységre, fontosnak tartjuk a szükséges
költségvetési támogatásban részesült az egyesületünk.
eszközök folyamatos bõvítését, az egészségmegõrzés, a megelõzés
Bevételek:
érdekében. Nagy eredménynek tartjuk a sószoba kialakítást, ez az
Önkormányzattól
415.000 Ft
Önkormányzat, az Iskola és Egyesületünk közös szervezési
MEOSZ tagarányos támogatás
96.030 Ft
munkájának eredménye, amely több társadalmi munka támogatásával
Egyéb pályázati bevétel
615.000 Ft
valósult meg. Az ottani felszerelések – a gyógysótól a székekig – mint
Összesen:
1.226.030 Ft
az egyesületünk anyagi hozzájárulásával jött létre.
Felhasználás:
A szükséges eszközökön felül egy tagtársunk folyamatosan ott van a
Eszköz vásárlás
150.700 Ft
nyitva tartás ideje alatt.
Egyéb fenntartási költség
122.557 Ft
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének küldöttMûködési költségek
130.115 Ft
közgyûlése a közhasznúsági jelentést elfogadja.
Tagsági rendezvény költség
Intézmény fenntartási költség
92.868 Ft
Felkéri az egyesület titkárát, hogy a jelentést az ügyészségnek küldje
Összesen:
1.226.030 Ft
meg és a helyi sajtóban tegye közzé.
c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Vagyon felhasználására nem került sor.
d) Célszerinti juttatások kimutatása
Célszerinti juttatásban nem részesültünk.

Békésszentandrás, 2009. május 6.
Tóth Mihályné
elnök
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Megkóstolni egymás fõztjét, borát…
A DÉLVIDÉKI KISHEGYES TESTVÉRTELEPÜLÉSÉN, BÉKÉSSZENTANDRÁSON
TARTOTTÁK MEG A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG VII. CIVIL TALÁLKOZÓJÁT
Sok életre szóló mûvészeti élményben részesülhetett az elmúlt
majd egy évtized során - a forró hétvégéken szinte egész júliusban
és augusztusban tartó - szarvasi nyári fesztivál látogatója.
Élvezhettük már ott Edi Marton hegedûvirtuóz játékát (akkor még a
Körösön ringó vízi színpadon), Szandi énekét, Fenyõ Miklós egész
estét betöltõ mûsorát. És ennek az eseményekben gazdag
szemlének a keretében a két- vagy háromnapos Civil Parádé
egyszerû, de a maguk tiszta emberségében lélekemelõ csodáit is
megszemlélhettük.
Manapság, amikor mindinkább eluralkodni látjuk az embereken
az érdektelenséget, tapasztaljuk az irigységet és rosszindulatot,
meghatódva álldogálunk-szemlélõdünk
a különféle civil
szervezetek bensõséges hangulatú ünnepségén. A Körös-szögi
Kistérségben tavaly Szarvason, az idén Békésszentandráson,
jövõre egy másik helység ligetében állították-állítják fel sátraikat,
és szemléltetik tevékenységüket a környékbeli civil szervezetek,
egyesületek, alapítványok - közöttük a Békésszentandrási Baráti
Szövetség is, amelynek e sorok szerzõje - dr. Bagi István
nyugalmazott alkotmánybíróval, Sinka Brigitta egykori országos
sakkbajnokkal és Bencsik János tatabányai polgármesterrel,
országgyûlési képviselõvel együtt - történetesen tiszteletbeli
elnöke.
„Kicsi a világ” - mondanánk, amikor Szarvason, az Erzsébetligetben megtekintjük
Ruzicskay
György világhírû
festõmûvésznek március 15-én felavatott mellszobrát, s az ötlet fõ
hordozói között mindjárt a névsor elején ott találjuk a kishegyesi
Csépe-napot, a Kárpát-medence egyik legnagyobb irodalmi
rendezvényét, amely tavaly õsszel alkalmat is nyújtott a helyi Ady
Endre Általános Iskola kiállítási csarnokában legalább 30 darab
milliós értékû Ruzicskay-festmény bemutatására. Egy évvel
korábban pedig a kishegyesi õszi irodalmi ünnepséget Babák
Mihály országgyûlési képviselõ, Szarvas város polgármestere
nyitotta meg önazonosságtudatunkat erõsítõ szavakkal, és a
manifesztációra egy autóbusznyi vendég érkezett a Magyarország
középpontjában fekvõ Körös-parti szép városból.

méretû képpel illusztrálja is mondandóját. Mert ebben a községben
azt csinálják az ilyen önkéntes alapon szervezõdõ körök, amit sok
helyütt az önkormányzatok vagy helyi közösségek sem, hogy
kandeláberekkel és parkszigetekkel, virágágyásokkal díszített
sétahelyet teremtenek meg önerõbõl. Emellett a szarvasi Baráti Kör
vagy a szentandrási Baráti Szövetség például magához öleli az
elszármazottakat, farsangi bálat és más rendezvényeket szervez a
tiszteletükre.

Szécsi Mátyás elnök a Békésszentandrási Baráti Szövetség
vezetõivel a község díszterének kiépítésérõl beszél a színpadon

A pénteken, szombaton és vasárnap tartó háromnapos
ünnepségsorozat köszöntõiben Brlás János, a Körös-szögi
Többcélú Társulás elnöke, dr. Dezsõ István, a Civil Fórum
Egyesület és a Baráti Kör elnöke, Mihaleczné Kovács Mária
kistérségi irodavezetõ és fõszervezõ, Babák Mihály szarvasi és
Hamza Zoltán békésszentandrási polgármester egyaránt arra a
szeretetre hivatkoztak,
amelyet a mozgássérültek,
a
nagycsaládosok, a nyugdíjasok vagy kézimunkázó asszonyok
sátrainak bejárásakor tapasztaltak, mert ennek a találkozónak a
lényege az, hogy a borunkból, fõztjeinkbõl, süteményeinkbõl, a
mosolyunkból, szép szavainkból adjunk egymásnak.
A 18-án zajló Civil Parádé maga a szemet gyönyörködtetõ,
lelket tisztító pompás látvány volt: a vidám és boldog egyesületi
tagok zenés-táncos felvonulásától - a galambröptetésen, a Szarvasi
Hagyományõrzõ Fúvószenekar toborzóján, a mazsorett
bemutatókon, a tehetséges Nemcsényi Dóra énekén, a moldvai
csángó tábor tánc-zene-énekén, a Blue Gym Aerobik Együttes
bemutatóján és még számos más mûsorszámon keresztül - a
„legcivilebb civil”-nek járó serlegek odaítéléséig.
A szervezõk csodálatos zenekari produkciókkal szerették volna
megkoronázni a Civil Parádét, ám a Balaton tájáról közeledõ, de
Szarvason már kitartó áztató esõvé szelídülõ vihar ebben
megakadályozta õket. Másnap azonban a szentandrási tehetségek
A civil szervezetek tagjai, a táncosok, a mazsorettek és minden (Aszódi Erika énekes és Turcsányi Áron gitáros) Nosztalgia
csatlakozó ünneplõ felvonulása a szentandrási piactértõl a
Koncertjében, az Emeretta zenekar játékában, a Gazember
sporttelepig
Együttes mûsorában és a Next zenekar kiváló teljesítményében
gyönyörködhetett a közönség.
Most is köszöntik a színpadról Kishegyes elsõ két
Vajon jövõre a kistérség sok faluja közül melyiket ismerhetjük
díszpolgárának egyikét, dr. Matisa László Pécsett élõ vállalkozót és meg, melyik lesz a mazsorettek és egyszerû vidám gyermekek,
szerénységemet, aki késõbb a Szentandrási Baráti Szövetség kis
fiatalok, középkorúak és öregek tisztelet- és szeretetgerjesztõ nyári
„vezérkarával” a színpadra is állok, hogy az elnök, Szécsi Mátyás csodatevésének színtere?
beszámoljon a falu díszterének kiépítésérõl, s egy impozáns, nagy
Csordás Mihály
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HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Alapítvány Békésszentandrás Nebulóiért
A 2007-2008-as tanév folyamán - fõként a hétköznapi élet
tapasztalatai alapján - merült fel egy, a mindennapi iskolai életet
támogató alapítványnak a gondolata. Az elképzelés az
iskolahasználók három nagy csoportjában (gyermekek-szülõk,
pedagógusok, fenntartó) szinte egyszerre fogalmazódott meg. Alább
a gondolat megszületésétõl a megvalósulásig megtett utat szeretnénk
felvázolni.
Az elsõ (és egyben legnagyobb) leküzdendõ problémát az
alapítvány induló vagyonának a megszerzése jelentette. Remek
lehetõség nyílott rá a 2008. novemberében rendezett jótékonysági
vacsoránk alkalmából: a nevelõtestület és a Szülõi Munkaközösség
döntése alapján a vacsora bevételének nagy részét, egészen pontosan
300.000 Ft-ot helyeztünk el egy, a Szarvas és Vidéke Körzeti
Takarékszövetkezetnél nyitott bankszámlán. Az új alapítvány
létrehozásakor hármas cél vezetett bennünket. Tevékenysége hassa át
az iskolai élet mindennapjait, szervezetében egyaránt képviselje
magát a szülõk a pedagógusok és a fenntartó képviselõje, valamint
az, hogy a Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium,
Napköziotthonos Óvoda - mint intézmény - mondhasson magáénak
egy alapítványt.
2009. év elején indítottuk el a végül hosszadalmasra sikeredett jogi
folyamatot, melynek eredményeként a Békés Megyei Bíróság
elrendelte az alapítvány 2543. szám alatt történõ közhasznú
nyilvántartásba vételét. Így a 2008-2009-es tanév legvégére végre
megszületett a Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány. Bizonyára
emlékeznek rá azok, akik figyelemmel kísérik iskolánk életét, hogy
az ünnepélyes bejelentésre intézményünk Sulivarázs címû elõadásán
került sor.
Az alapítvány legfontosabb céljai:
?
a békésszentandrási Hunyadi János Általános Iskola,
Kollégium, Napköziotthonos Óvoda tehetséges tanulóinak a
támogatása,
?
a gyermekek jó tanulmányi és közösségi munkájának
elismerése, támogatása,
?
év végi tanulmányi eredmény, szaktárgyi versenyek
jutalmazása,
?
nevezési díjak, tanulmányi versenyek támogatása, házi
versenyek jutalmazása,
?
tanulmányi kirándulások, erdei iskola támogatása,
?
a gyermekek oktatásához szükséges taneszközök,
szemléltetõeszközök, tárgyi eszközök beszerzése,
?
hátrányos helyzetû tehetséges tanulók esélyegyenlõségének
elõsegítése.
Az alapítvány vagyonának kezelõ és legfõbb döntéshozó szerve a
3 tagú Kuratórium. A kuratórium tagjai:
Nemcsényi Zsolt (elnök)
Egriné kovács Andrea
Szabó Józsefné
Az Alapító az alapítvány kezelõ szervének ellenõrzésére 3 tagú
Felügyelõ Bizottságot hozott létre, melynek tagjai:
Dorogi Ildikó
Szécsi Viola
Szitó Mónika
Alapítványunk nyílt, melyet bárki belátása szerint támogathat.
Kérjük, tegyék is meg, hiszünk benne, hogy hasznos támaszává válik
iskolánknak, iskolánk tanulóinak! Bankszámlaszámunk
a
következõ: 53900021-16001457.
Egy gondolat megvalósulása hol rövidebb, hol hosszabb ideig tart.
Egy tanév telt el mire ez a gondolat testet öltött. Ez úton szeretnénk
megköszönni minden segítõ szándékú embernek a támogatását!
F. R. J.

SZILVER
Bõvül a mûvészetoktatás lehetõsége intézményünkben
Az érintett szülõk, vagy azok, akik látták a Körös Televízió
közvetítését Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testületének májusi ülésérõl már bizonyára értesültek
róla, hogy az új tanév beindulásával egy idõben egy újabb, második
mûvészetoktatási intézmény kezdi meg mûködését településünkön, a
Hunyadi János Általános Iskolában: a SZILVER Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény.
A SZILVER Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2003-ban
kezdte meg mûködését 15 telephelyen. Az elkövetkezõ tanévekben
további telephelyekkel bõvült, így a 2008-2009-es tanévben, négy
megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Bács-Kiskun, Csongrád)
25 telephelyen közel 2200 tanuló ismerkedett meg az intézmény
keretei között a táncmûvészet különbözõ ágaival.
A 2009-2010-es tanévtõl kezdõdõen iskolánk is a SZILVER egyik
befogadó intézményévé válik. A 2009. tavaszán megszületett
megállapodás alapján az új tanévben az elsõ és a második osztályok
esetében biztosítjuk a lehetõséget tanulóink számára, hogy
intézményi keretek között megismerkedhessenek a táncmûvészet –
azon belül is a társastánc – szépségeivel, és az alapfokú
mûvészetoktatásba való bekapcsolódásra.
A SZILVER Mûvészetoktatási Intézmény alapvetõ célja: a
táncmûvészet ágai iránt érdeklõdõ gyermekek számára intézményes
keretek között lehetõvé tenni az lapok elsajátítását. Kiemelt
feladatának tekinti a tehetséggondozást, az esélyegyenlõség
megteremtését. A mûvészetoktatási intézmény tantestülete úgy véli:
minden lehetséges eszközzel el kell érni, hogy a mûvészeti oktatás ne
a társadalmi helyzet, a vagyon, hanem a belsõ motiváltság, a tehetség
és kitartás alapján legyen a felnövekvõ nemzedék osztályrésze.
A két intézmény közötti együttmûködésbe bekapcsolódott egy
helyi civil szervezet, nevezetesen a Vértessy TSE is. A megállapodás
értelmében a mûvészeti alapoktatás óráin túl, a délutáni idõszakban a
Vértessy tagjai számára is biztosítanak gyakorlási lehetõséget a
SZILVER táncpedagógusai.
Valamennyi résztvevõnek sikeres, eredményes együttmûködést, a
gyermekeknek, sportolóknak felszabadult idõtöltést kívánunk!

Tankönyvosztás
Értesítjük a Tisztelt Szülõket és Tanulóinkat, hogy a 2009/2010-es
tanév tankönyveit az alábbi idõpontokban vehetik át az iskolában:

2009. augusztus 27. (csütörtök) 14-18 óráig
2009. augusztus 28. (péntek) 8-12 óráig
A tankönyv átvételéhez a szülõk személyes jelenléte szükséges.
Kérjük, hogy a kedvezményes tankönyvvásárlást igazoló
nyomtatványokat (amennyiben még nem tette meg) hozza magával.
Bõvebb felvilágosítás az iskola titkárságán kérhetõ.

Tanévnyitó
a Hunyadi János Általános Iskolában
A 2009/2010-es tanév ünnepélyes tanévnyitóját

2009. augusztus 28-én (pénteken) 1630 órakor tartjuk.
Az elsõ tanítási nap: 2009. szeptember 1. (kedd)
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2009. augusztus 7-8-án harmadik alkalommal került
megrendezésre a Sport- és Vitamin-nap a Bencsik Mihály
Sporttelepen.

A megnyitón: Hévizi Róbert alpolgármester úr, Hamza Zoltán
polgármester úr és Domokos László országgyûlési képviselõ

2009. augusztus

A szombati nap hajnali ½ 5 órakor, a horgászversennyel
kezdõdött. Egészen 9 óráig volt lehetõség a nagy hal kifogására, ½
10-kor minden versenyzõ ,,zsákmánya” mérlegre került. Ezt
követõen a homokstrand melletti parton neves, országos
bajnokságot megjárt horgászok bemutatója következett egészen 13
óráig. Sok hozzáértõ csodálkozott ráz igényes, profi
felszerelésükre.
A nap a ,,Vitamin sátorban” Hévizi Róbert alpolgármester úr
köszöntõjével kezdõdött. Itt a kertbarátok jóvoltából különbözõ
gyümölcs- és zöldségsaláták kóstolására került sor, de
megízlelhettük a finomabbnál finomabb sajtféléket, borokat, a
frissen készített paradicsomlét, fõtt kukoricát, sült halat. Készült
lecsó szentandrási módra, megismerkedhettünk közelebbrõl a
méhészettel.
A nap további részében késõ délutánig versenyekre került sor.
Kerestük Békésszentandrás legízletesebb házi kolbászát és
pálinkáját. Bográcsban halászlé fõtt, melyet szintén zsûri minõsített.
A színpadi mûsor 11 órakor dr. Deák Sándor elõadásával kezdõdött,
majd Molnár Imre illuzionista varázsolta el a nézõket. Délben jó
ebédhez szólt a nóta a Szarvasi Rezesbanda jóvoltából. Délután a
Kukucska Színház verklije csalogatta az érdeklõdõket egy kis
kukucskálásra. Kis színházukban a korabeli ruhába öltözött
színészek néhány perces mulatságos elõadását láthatták.

A péntek délutáni megnyitón Hamza Zoltán polgármester úr
köszöntötte a megjelenteket, jó szórakozást, kellemes
kikapcsolódást kívánt a rendezvény idejére. Domokos László,
Békésszentandrás országgyûlési képviselõje megnyitotta a két
napos rendezvényt, majd a sportnaphoz kapcsolódóan Hamza
Zoltán polgármester úr és Hévizi Róbert alpolgármester úr gratulált
Bodonyi Dórának, aki a lengyelországi Ostradában megrendezett
ifjúsági maratoni kontinensbajnokságon 17,5 km-es nõi egyéniben
Európa-bajnok lett. Munkáját elismerve köszöntötték továbbá
edzõjét, Pálinkás Andrást, aki egy éve Kovács László, most pedig
Bodonyi Dóra sikerének a részese. Ezúttal is gratulálunk Dórának,
Andrásnak, kívánunk további sok szép eredményt!

A gyerekek azonnal birtokba vették a játszóeszközt a strand
területén

Bodonyi Dóra Európa-bajnok és edzõje, Pálinkás András
köszöntése
Ezt követõen a Békésszentandrási Fit-Form Egyesület
vezetésével közös bemelegítésre került sor. Családi és gyermek
sportverseny várt az érdeklõdõkre, szurkolhattunk a Hunyadi
öregfiúknak, akik a szarvasi csapatot 3:1 arányban legyõzték. Este
koncertekre került sor.

A színpadi mûsorok tovább folytatódtak, így láthattuk,
hallhattuk Ambrusz László természetgyógyászt, masszõrt,
csontkovácsot, õsi népi gyógyítót, REIKI nemzetközi
mestertanárt, majd a Református Egyház által szervezett tábor
résztvevõinek elõadását. Fellépett Hévizi Mariann, aki a
rendezvény alkalmából népdalokat énekelt és gitározott. Õt
követte a Szentandrási Népdalkör, majd a Vértessy Tánc-Sport
Egyesület tagjai latin táncokat adtak elõ. Nyéki Valéria zárta a
fellépõk sorát, s az õ közremûködésével kezdõdött meg a
következõ program, a karaoke.
A nap folyamán lehetõség volt még a Vöröskereszt sátrában
vérnyomás-, vércukorszint- és testtömeg mérésre. A kézmûvesek
játszóházba várták az érdeklõdõket. Izgalmas sakkpartikra került
sor, de lehetett tollasozni, lovaskocsikázni, strandröplabdázni, volt
íjászbemutató, amit a bátrabbak ki is próbálhattak. Aki pedig a nagy
melegben csak szemlélõje akart lenni az eseményeknek,
megpihenhetett a fövenystrandon, megmártózhatott a Körös hûs
vizében. Ezen kívül lehetett kajakozni, indiánkenuval túrázni a
vízen.
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Izgalmas volt az erõs emberek vetélkedõje, és nagy csatát vívtak
a strandkézilabdások. A tombolasorsolás után két együttes
koncertje zárta a rendezvényt.
A programban nem szerepelt ugyan, de egy, a településünkön
nyaraló budapesti csapat kötélhúzó versenyre hívta ki
Békésszentandrást, melynek gyõztese a budapesti csapat lett.
Ezúton is gratulálunk nekik.

Futóverseny:
I. Lázár Bence
II. Horváth Dávid
III. Fekete-Rekényi János
Különdíj: Lázár Balázs
Kispályás labdarúgó
mérkõzés:
1. Gálfi Zoltán, Dernovics
Tamás, Pásztor Dávid, Olasz
Imre, Olasz István, Gálfi
Szilárd csapata

2. Nemcsényi Bence, Fulajtár
Ágnes, Fabó Ferenc, Szalai
Máté, Kis Bálint, Csépai
Barnabás csapata
Gólkirály: Dernovics Tamás és
Olasz Imre 2-2 góllal
Erõs ember:
I. Simon Zoltán
II. Dinya Gábor
III. Kiss István

A rendezvény sikere annak is köszönthetõ, hogy több helyi civil
szervezet és magánszemély vett részt munkájával a programok
megvalósításában, lebonyolításában. Az összefogás jó példája
mutatkozott meg ismét.
Hamza Zoltán polgármester úr a Képviselõ-testület nevében
köszönetet mond minden önkormányzati, intézményi dolgozónak,
civil szervezetnek, magánszemélynek, aki sokat tett azért, hogy
ilyen színvonalas, szép rendezvényt tudjunk megvalósítani.
Köszönjük a polgárõrök közremûködését.
Szervezõk

Díjátadás a kispályás labdarúgó mérkõzés gyõztes csapatának

Támogatóink:

A versenyek eredményei:
Horgászverseny:
Felnõtt kategória
I. Csapó Szilárd
II. Rusz Ferenc
III. Csekõ Lajos
Citromdíj: Mochnács Tamás
5 dkg-mal
Ifi kategória
I. Taskó Dávid
II. Taskó Zoltán
III. Fulajtár Gergõ
Kolbász minõsítés:
I. Juhász Attila
II. Dorogi Károly és Pásztor
Mátyás holtversenyben

Agrár Zrt.
Agro-Flott Bt., Rózsa Sörkert
Almási Erzsébet
Aranykárász Horgászbolt
Argomex Kft.
Axis 4000 Kft.
Bagaméri Tibor
Banász Gábor
Békéssy János Helytörténeti és
Hagyományõrzõ Egyesület
Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzata
Békésszentandrási Dolgozók
Horgász Egyesülete
Békésszentandrási Fit-Form
Egyesület
Békésszentandrási Kézilabda
Club
BO-LU TEX
Carpenters
Doroginé Gulyás Györgyi
dr. Deák Sándor
Farkasné Gácsi Ágnes
Fazekas és Fiai Nyomda
Fehér János és családja
Gyekiczki Pál
Hangadók
Hegedûs Árpád
Hévizi Mariann
Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu
és Szabadidõ Sport Klub
Hunyadi Mátyás Lovas
Egyesület
Hunyadi Mátyás
Sportegyesület

Pálinka minõsítés:
I. Nemcsényi Zsolt
II. Tóth László
III. Révész Károly
Halászlé-fõzõverseny:
I. Szvet Antal
II. ifj. Szalai Antal
III. Fehér Zsolt
Úszóverseny:
I. Olasz Éva
II. Szabó Viktória
III. Bohák Boglárka
IV. Szín Réka

Strandkézilabda a helyi Kézilabda Club közremûködésével

Hunyadi Mátyás
Sportegyesület, Sakk
Szakosztály
Írisz Virágbolt
Jelenker Bt.
Kertbarát Kör
Kézmûves Egyesület
Kiss István
Kohut Kft.
Korr-Nix Bt., Csípai László
Körös Agrár Kft.
Körös-szögi Kft.
Molnár Mátyás
Mozgáskorlátozottak
Békésszentandrási
Egyesülete
Mozzarella Kft.
Nyéki Valéria
Pergamen Papírbolt
Református Egyház
Révész Edit
Röfi Bt.
Szécsi Balázs
Szekeres Tüzép
Szent András Jótékonysági
Egyesület
Szentandrási Népdalkör
Takács József, Szarvas
Taskó Motor Szaküzlet és
Szerviz
Tóthné Szabó Ágnes –
Gyógyszertár
Törley Pezsgõpincészet Kft.
Unitrans Kft.
Vértessy Tánc-Sport Egyesület
Vöröskereszt helyi szervezete
Zöld Sas Kisvendéglõ
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ÖNKORMÁNYZATI
Az örök bajnok elõtt tisztelgett Békésszentandrás és az ország
2009. július 15-én került sor a Kolonics György tiszteletére
állított emlékmû ünnepélyes átadására, ahol Sós Imre, a Zerge
Ifjúsági Túrasport Egyesület elnöke elsõként az emlékmû
létrejöttének körülményeirõl beszélt, majd Hamza Zoltán
polgármester úr ünnepi beszéde hangzott el.

nevelõedzõikre, és az elsõ egyesületükre. A jelenleg versenyzõk
közül gondolok itt Kovács Lászlóra, aki 2008-ban Ifjúsági Európa
Bajnok lett, 2009-ben pedig ismét kivívta a jogot az Európa
Bajnokságon való részvételre, immár szegedi színekben. Másik
tehetségünk Bodonyi Dóra, aki maratoni távon indulhat az Európa
Bajnokságon.
Az Egyesület életében a korábbi idõszakokban is mindig voltak
kimagasló eredményeket elérõ sportolóink. Úgy mint Sinka József,
Hrncsjár András, Pálinkás András és Szító Ákos. Az egykoron még versenyzõként - megkötött sportbarátságok sok esetben a mai
napig is tartanak. Az összetartozás iránti igény eredményezi azt,
hogy idõrõl-idõre több sportág nagyjai fordulnak meg
Sporttelepünkön. Ha körülnéznek, láthatják, hogy mi is az, ami
idecsábítja a sportot szeretõket.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület
Labdarúgó Szakosztálya 2008 júliusában ünnepelte fennállásának
75. évfordulóját. Akkor - ezen a helyen - néma fõhajtással adóztunk
Kolonics György emléke elõtt. Most, egy évvel késõbb, ugyanitt
állunk és emléket állítunk a kivételes sportkarriert befutott kiváló
férfinak.
Egy évvel ezelõtt, egy ország elõtt hangzott el, hogy közös
Emlékbeszédet mond Hamza Zoltán polgármester
felelõsségünk Kolonics György emlékének megõrzése. Egy
gondolat akkor szép, ha tett is követi. A lexikonok csak tárolják az
,,Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Sportolók és
információkat. Lényeges, hogy igazi tartalmat kapjanak az adatok.
Sportbarátok!
Ennek fontosságát Békés megyében is felismertük, így kerülhet sor
Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévõt
arra, hogy közös akarattal Békésszentandráson emlékhelyet
településünkön, Békésszentandráson.
alakítunk ki Kolonics György tiszteletére. Emberi nagysága és
Magasztos
és megtisztelõ
feladatra
vállalkozott
sportsikerei egyaránt arra késztetnek bennünket, hogy
Békésszentandrás Képviselõ-testülete akkor, amikor hónapokkal
tisztelegjünk életútja elõtt.
ezelõtt úgy döntött, hogy otthont ad egy civil kezdeményezésnek
Ez az emlékhely nem csak a kiváló sportember pályafutása elõtti
azzal a céllal, hogy Kolonics György - a kiváló sportember fõhajtás, hanem üzenet a jövõ generációk számára is. Ne csak a
tiszteletére emlékmûvet állít Békésszentandrás Sporttelepén.
sport fényes aranykönyveiben, hanem a mindennapokban, és a
Az emlékhely kialakításával, a felajánlókkal közösen
fiatal tehetségek életében is legyen jelen. Ezért esett a választás erre
igyekszünk méltó módon kifejezni tiszteletünket az igazi bajnok
a helyre, ahonnan a legszebb rálátás nyílik a Körös holtágára. De
nagysága elõtt.
nem csak a rálátás a fontos, sportolókról lévén szó, innen a
Nagy nyelvújítónk – Kazinczy - annak idején azt mondta:
célegyenes látszik. Az itt versenyzõk számára örök biztatást adhat
„Nyelvében él a nemzet!” Ha Kolonics György pályafutására, sport
az emlékmû látványa. Olyan plusz energiát, amely Kolonics
iránti alázatára gondolok, inkább így alkalmaznám Kazinczy
Györgyöt is oly sokszor a dobogó legfelsõ fokára emelte.
szavait: „Szívében él a nemzet!”
Kedves Barátaim!
Kolonics György nem vágyott címlapokra, az eredményei
Néhány perce azt mondtam, hogy szívében él a nemzet! Teszi
beszéltek helyette. Jelkép volt Õ, a megszállottság jelképe.
ezt mindaddig, míg óvón figyel embertársaira és méltón õrzi
Sportolóként megtanulta, hogy a célig kell evezni, nem lehet
emléküket.
félúton letenni a lapátot. Példakép volt. Az Õ sikerein felbuzdulva
Köszönöm, megtisztelõ figyelmüket!”
vajon hányan kezdtek el sportolni? Erre a kérdésre, igazából
sohasem tudhatjuk meg a választ.
Kolonics György többször járt nálunk Békésszentandráson. Volt
miért idejönnie, hiszen a településünkön 1961-ben alakult - akkori
nevén - Hunyadi Mátyás Sportegyesület
Kajak-Kenu
Szakosztálya, ma már komoly szakmai és sportolói eredményekre
tekinthet vissza. Az elsõ kenu - az Árpád vezér - még úgy készült el,
hogy a helyi asztalosmester mûhelyében szétszedett régi
iskolapadokat fenyõdeszkára cserélték, és azokból épült a hajó.
Az elsõ kajakokat attól a csepeli sportegyesülettõl vásárolták,
amelynek színeiben - jóval késõbb - Kolonics György is
versenyzett. A vásárolt kajakok felújítása közben érkezett
településünkre Simon Fiala Tibor, a fiatal gyógyszerész. A szegedi
SZEAC kajakosa volt. Eljött Békésszentandrásra gyógyszerésznek
és edzõnek. Ismerõs volt a szövetségnél, így már 1962 tavaszán
versenyezhetett a békésszentandrási csapat. Az egyesület az azóta
eltelt idõben több kiváló versenyzõt nevelt, akik más nagyhírû
csapatoknál folytatták pályafutásukat, de szeretettel emlékeznek
Az emlékmû leleplezése után
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HÍREK
A délelõtt folyamán a Sportszékházban megtekinthetõ volt
Kolonics György érmeinek egy részébõl, kupáiból, kitüntetéseibõl,
kabaláiból és néhány fotóból berendezett kiállítás.
Szelekovszky László elérzékenyülve beszélt Kolonics
Györgyrõl, a szerénységérõl, a jóságáról, aki mindig mosolygott.
Egy emléklap hátuljára ezt írta fel a bajnok: ,,Mosolyt az arcokon,
melegséget a szívekben.” Ilyen volt Kolonics György, így õrizzük
meg õt emlékeinkben!

A szülõk mindig gyermekük mögött álltak - ezt jelképezi az
elültetett fa

Fotók: B&B

Civil-nap
Hetedik alkalommal került megrendezésre a Kistérségi Civil
Találkozó. Eddig minden alkalommal Szarvas adott otthont ennek a
rendezvénynek, most elõször választottak új helyszínt, s esett a
választás Békésszentandrásra.
A nyitórendezvényt mindenki saját településén tartotta meg.
Békésszentandráson a Református Templom adott otthont egy sikeres
Kolonics Györgyné és Kolonics György szülõk, Szelekovszky
hangversenynek. Dr. Dobos Ágoston lelkész úr is tagja annak a
László fafaragó, Sós Imre, a Zerge Egyesület elnöke, Hamza
kamarazenekarnak, akik színvonalas mûsort adtak elõ. Az est második
Zoltán polgármester
részében Aszódi Erika és Nemcsényi Dóra énekelt, orgonán õket
Mrena Ágota kísérte. Káprázatos hangjuk betöltötte a templomot, s
teljesen elvarázsolták a jelenlévõket.
Szombaton a Piactéren találkoztak a civilek. Felvonulással
kezdõdött a nap, zeneszóval, tánccal, sok lufival a kézben érkeztek a
Bencsik Mihály Sporttelepre. Remek adottságokkal rendelkezõ
területen, jó hangulatban került megrendezésre a találkozó, mely a
Civil Nap életében az eddigi legnagyobb látogatottságú
rendezvénynek mondható. Megnyitót házigazdaként Hamza Zoltán
polgármester úr mondott, majd Brlás János, a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása elnöke és dr. Dezsõ István, a Körös-szögi
Kistérség Civil Fórum Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévõket. A
VII. Kistérségi Civil Napok tiszteletére a Szarvasi Kistérség lakossága
nevében dr. Dezsõ István egy platánfa-csemetét ültetett el a strand
területén.
Minden civil sátorban fõtt valami finomság, amit az arra látogatók
meg is kóstolhattak. A színpadi mûsorban többek között településünk
tehetségei mutatkoztak be aerobikkal, énekkel, tánccal. Fellépett a
Békésszentandráson vendégként táborozó csángó csoport, akik
Kolonics György érmei
bemutatták éneküket, táncukat, mûsoruk végén pedig elénekelték a
Csángó Himnuszt.
A beszédet követõen hallhattuk Turcsányi Lajos ez alkalomra írt
Délután 5 órakor került sor az eredményhirdetésre. Az idén a
Kolonics c. versét, illetve Hûség c. dalát Aszódi Erika elõadásában. szentandrási civilek kapták meg a ,,Legcivilebb civil” I. díját, hiszen az
A leleplezést követõen az emlékmû mellé 3 fa került elültetésre, az összefogás, amelyet Békésszentandráson már évek óta
tapasztalunk, ez alkalommal is megmutatta magát. A visszajelzések
jelképezve azt, hogy szülei és kenus társai mindig mellette álltak.
alapján jó házigazdának bizonyultunk, akik itt voltak, egy jó hangulatú
Az emlékhelyet körbeölelve az elültetett 15 fa pedig 15-szörös
napot töltöttek el a Körös partján.
világbajnoki címét jelképezi.

12

2009. augusztus

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KIVONAT
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselõtestületének 2009. július 29-i rendkívüli testületi ülésének
jegyzõkönyvébõl:
,,A szavazás után megállapítja, hogy a Képviselõ-testület a 8
igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi
határozatot, mely kihirdetésre került:
184/2009.(VII.29.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy elismerését fejezi ki
Bodonyi Dóra versenyzõnek, a Maratoni Kajak-Kenu
Európa Bajnokságon ifjúsági korcsoportban egyesben elért
1. helyezéséért.
Békésszentandrás, 2009. július 30.
Hamza Zoltán
polgármester

dr. Gyõri Gabriella
jegyzõ

Hulladékkezelési közszolgáltatás
rendje
Mint az bizonyára sokak tudomására jutott, 2009. július 16-tól
számos települési szintû kommunális szilárd hulladéklerakó
kapuját kellett bezárni az igen szigorú európai uniós
környezetvédelmi elõírások miatt.
A jogszabályi kötelezettség a békésszentandrási hulladéklerakó
telepre is vonatkozott, annak ellenére, hogy az a létesítéskor
érvényes jogszabályok szerint épült, a magyar adófizetõk
pénzébõl, üzemeltetése során betartásra kerültek a mûködési
engedélyben elõírt feltételek, telítettsége pedig alig éri el a 60 %-ot.
Erre, és a telep bezárása miatt a lakosságra háruló aránytalanul
nagy teher elkerülése érdekében kezdeményezte az önkormányzat
a bezárás határidejének meghosszabbítása érdekében szükséges
jogszabály módosítást az illetékes minisztériumnál.
A miniszteri döntés meghozataláig a településen a lakossági
hulladék elszállítása az eddigi rend szerint fog folyni, azonban a
telepre egyénileg nem lehet hulladékot beszállítani. Ezen,
reményeink szerint átmeneti idõszakban keletkezett nagyobb
mennyiségû hulladékot a Szarvasi KOMÉP hulladékátrakó telepén
helyezhetik el térítés ellenében a békésszentandrási lakosok és
üdülõtulajdonosok.
Az átvétel felfüggesztése azért indokolt, mert ellenkezõ esetben
súlyos környezetvédelmi bírság kiszabás lehet a következmény. Az
észszerûséget és a józan emberi gondolkodást nélkülözõ döntés
mögött további népnyúzó gazdasági érdekek lapulhatnak, éppen
úgy mint az élet több más területén.
A szolgáltatás rendjét érintõ esetleges változásokról kellõ
idõben tájékoztatni fogja az önkormányzat a lakosságot. Az ügyben
friss információt a polgármesteri hivatal mûszaki csoportjától lehet
kérni.
Kérjük a lakosság megértését a szolgáltatással kapcsolatos
változások miatt, a Képviselõ-testület mindent megtesz annak
érdekében, hogy a lakosság pénztárcáját kímélõ módon történjen a
hulladék begyûjtése, elszállítása és ártalmatlanítása az
elkövetkezendõ idõszakban.

Megkezdõdik a Vértessy tér
játszóterének megépítése
A hosszú évtizedek óta játszótérként ismert területen a
hiányosan meglévõ játékeszközöket az Önkormányzat felújítás
után letelepítette a Bencsik Mihály Sporttelepre, és a Képviselõtestület döntése alapján településünkön a második új, korszerû,
uniós szabványnak megfelelõ játszótér fog megépülni a Vértessy
téren. A munkálatok augusztusban megkezdõdnek.
A Béke téri játszóteret látva a testület jól döntött, nagy szükség
van a játszóterekre a településen. Nagyon jó a kihasználtsága,
szeretnek ide járni nemcsak a környékbeliek, hanem a távolabb
lakók is. Nagyon hiányzik a Vértessy téri játszótér is, reményeink
szerint hasonlóan jó kihasználtsága lesz.
A késõbbekben tájékoztatjuk a lakosságot, amikor a Vértesy
téren kialakított játszótér átadásra kerül, reményeink szerint még
iskolakezdés elõtt, és a gyerekek birtokba vehetik.

Utolsó üteméhez érkezett a dísztér
kialakítása
Utolsó üteméhez érkezett a dísztér kialakítása a katolikus
templom elõtt. Ennek utolsó elemeként a díszkút felállítására került
sor, amely három Békésszentandrásról elszármazott - Szító Imre,
Tóth János és Gazsó János - felajánlásával készült.
A Képviselõ-testület támogatta a fejlesztés megvalósulását.
A kút tervezett átadási idõpontja 2009. augusztus 20., a
szentmise után 11 órakor.

Tûzoltóparancsnokság
Montvajszki László Tûzoltóparancsnok Úr
részére
5540 Szarvas
Deák Ferenc u. 7.

Tisztelt Parancsnok Úr!
Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete nevében köszönetemet fejezem ki
Önnek és munkatársainak a 2009. július 22-én a
békésszentandrási hulladéklerakó telepen történt tûzeset
során tanúsított gyors, szakszerû és áldozatkész
munkájukért.
A Képviselõ-testület köszönetét a 183/2009. (VII.29.) sz.
Képviselõ-testületi határozatában fogalmazta meg.
Munkájához további jó erõt, egészséget kívánok!
Békésszentandrás, 2009. augusztus 5.
Tisztelettel és köszönettel:
Hamza Zoltán
polgármester
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A 2009-es csángó-magyar táborról
Az idén kilencedik alkalommal szerveztük meg a csángómagyar gyerektábort, amely bizonyára emlékezetes marad mind a
résztvevõk, mind a szentandrásiak számára. Az egykori Etelköz
térségébõl, Felsõ-(Külsõ-)Rekecsinbõl és Somoskáról két felnõtt
kísérõvel érkeztek a csángó gyerekek július 9-én, akik az ottani
magyar nyelvtanulás eredményeképpen kerültek kiválasztásra.
Egyik kísérõjük, Gyurka Valentin Felsõ-Rekecsinben az iskolán
kívüli magyar nyelvoktatásban dolgozik.

Délutánonként Petrás Ernõné, Szûcs Jánosné és Németh Jánosné,
valamint Turcsányi Szilvia oktatták õket hímzésre, gyöngyfûzésre,
lakásdíszek készítésére.
Érdekes látogatást
tettek községünk
nagy múltú
szõnyeggyárába, ahol Czuczi Ernõné vezetésével betekintést
nyerhettek a szõnyegszövés rejtelmeibe, megnézhették a
Parlamentbe készülõ hatalmas új perzsaszõnyeget is. Egynapos
kiránduláson
ismerkedtek az ópusztaszeri Történelmi
Emlékparkkal, ahol nagy érdeklõdéssel figyelték a lovas
hagyományõrzõk gyakorlását, és kérdéseikbõl is kitûnt, mennyire
tetszett nekik mindaz, amit a magyar történelembõl
megtanulhattak.
Esténként nagy szorgalommal készültek az idei Kistérségi Civil
Találkozóra, ahol énekkel és tánccal léptek fel. A felkészülés
folyamán külön lelkesítette õket a tudat, hogy szereplésükkel díjat
is nyerhetnek. Ennek érdekében táncházakat szerveztek, ahol a
helyi gyermek néptánccsoport is részt vett Babák Ildikó
vezetésével. Végül a találkozón a harmadik díjat kapták meg a
csángó gyerekek.

Kézmûves foglalkozás
A tábort pedagógusok, oktatók, kézmûvesek segítségével
szerveztük meg, amelyen minden napra esett egy vagy több
foglalkozás. Ezeket nem a hagyományos iskolai kötöttségek
alapján végeztük, hanem a gyerekek számára érdekes, változatos
módokon. Így ismerkedtek a történelemmel, az énekekkel. Az
énektanulás alkalmával a gyerekek csángó népdalokat is énekeltek
magyarul. Az egyik foglalkozáson filmeket mutatott be számukra
Szabó László, aki (Foky Ottó rendezõ munkatársa volt a Pannónia
Filmstúdióban a Bábos mesék sorozatban), megismertette velük a
bábfilmezés szakmai fogásait is.

A Civil-napon fellépésükkel nagy sikert arattak

Az eredményhirdetés után Szarvasra látogattak, ahol végigjárva
a Történelmi Emlékutat, eljutottak a történelmi Magyarország
közepére, ahol már várta õket a ,,Katalin II”, amelyen sétahajózást
tettek a Körösön, majd megtekintették a Tessedik Múzeumot, és az
uszodában felfrissülhettek. A fürdés része volt itt töltött
napjaiknak, a nagy melegben gyakran látogattak a helyi strandra, és
a kajak kenu klub segítségével kipróbálhatták a túrakenukat is. A
vasárnapokat
a csángó hagyományoknak
megfelelõen
megszentelték a szentmiséken való részvétellel. Második
alkalommal, az esti mise után a templomban magyarul Máriaéneket és Szent István királyról szóló éneket énekeltek. Szurovecz
Vince fõesperes úr katolikus hittankönyvekkel, a hívek pedig
mézeskaláccsal kedveskedtek a gyerekeknek. Az itt töltött 12 nap
tartalmas, élményekkel teli volt számukra, megismerhették a
magyar Alföldet, a Körös-völgyi tájat, ismerkedhettek a magyar
kultúrával, szokásokkal, barátságokat köthettek helyi gyerekekkel.
Õk sem maradtak adósak, hiszen elhozták nekünk otthonról az õsi
csángó kultúra egy részét.
Nagyon fontos ezeknek a csángó gyerekeknek, hogy
A nagy melegben jó volt a Körösben hûsölni
Magyarországon
megtapasztalják
magyarsághoz
való
tartozásukat, és szabadon gyakorolhassák õseik nyelvét, amelyre
otthon - az Uniós csatlakozás ellenére - nem igazán van
A Mûvelõdési Házban Hosszú Julika ,,néne” ismertette meg
õket a gipszöntéssel, amelyet rövid idõ alatt ügyesen elsajátítottak. lehetõségük. A mi számunkra is fontos, hogy üzenetet kapjunk
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általuk õseinktõl, mert ez erõsítheti a mi nemzeti identitásunkat, és
határainkon túl élõ magyarokkal szembeni felelõsségérzetünket is.
Ahogyan Szabó Dezsõ is mondja: ,,Minden magyar felelõs minden
magyarért!”

2009. augusztus

Tanyákon élõk sérelmére elkövetett
bûncselekmények megelõzése!

Lopás, betöréses lopás megelõzési lehetõségei:
E bûncselekmények elkövetését elsõsorban az óvatosság hiánya, a
lakókörnyezet közömbössége, valamint a szükséges vagyonvédelmi
eszközök és módszerek hiánya teszi lehetõvé. A bûnözõ keres és talál, az
ügyesebbje alkalmat teremt a bûncselekmény elkövetésére. Profi
módon törekszenek a lehetõ legkisebb kockázatot vállalva, a minél
nagyobb anyagi haszonra. A személyi tulajdon védelme elsõsorban a
tulajdonosra tartozik. Öntõl is függ az, hogy tanyája, az abban tartott
értékek mennyire válnak betörõk célpontjává.
Gondolja át mit tett, illetve mit tehet ezek védelmében.
Mi az alábbiakat javasoljuk:
? A régóta jól bevált vagyonvédelmi eszközök, a megfelelõ állapotú
kerítés és a nagytestû házõrzõ kutya jelenléte még ma is visszatartó erõt
jelent a tanyába behatolni szándékozókkal szemben.
? Fontos az épületek nyílászáróinak védelme. A tanya minden ajtajára,
különösen azoknál a helységeknél, amelyekben valamilyen értéket
(vegyszert, takarmányt, élelmiszert, gépet, szerszámot, stb.) tárolnak,
biztonsági zárakat, hevederzárakat, lakatokat, az ablakokra redõnyöket,
Vasárnapi mise után a katolikus templom elõtt Szurovecz Vince zsalugátereket szereltessen fel, amelyek feltartják a betörõt! Esetenként
pápai káplán, esperes úrral
Fotók: Papp Dezsõ olyan hosszú idõre, ami már elegendõ ahhoz, hogy leleplezzék, tetten
érjék õket.
? Ha elmegy otthonról, vagy távolabb, zajos helyen dolgozik (pl.
Végezetül szeretném megköszönni mindazt a támogatást, terményt darál, valamilyen géppel dolgozik, állatokat etet) a kerítéskaput,
szeretetet, segítséget, amelyet községünk és más települések lakói a tanya ajtaját, ablakait, a gazdasági épületek ajtajait zárja be!
adtak a csángó magyar gyerekek számára.
? Fordítson figyelmet környezetére! A kerti szerszámokat, gépeket, a
könnyen elmozdítható eszközöket használat után rakja el és tartsa
Köszönet az anyagi és más módon támogatóknak:
bezárva! A padláshoz tartozó létrát zárja el!
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
? Pénzét ne a szekrényben, szalmazsákban tartsa, hanem vigye
Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár dolgozói
pénzintézetbe!
Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet
? Ha csak rövidebb idõre megy el otthonról, hagyja bekapcsolva a
Mezõmag Kft.
rádiót vagy a televíziót, esti órákban hagyjon égve egy-két beltéri
Horga Kft.
lámpát, így a külsõ szemlélõben azt a látszatot kelti, hogy otthon
Agrár Rt.
tartózkodik.
Körös Aqua Kft.
? A csengõt kapcsolja ki, hogy a tanya elhagyatottsága ne legyen
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete könnyen érzékelhetõ!
Geomark Kft.
? Idegenekkel ne közölje mikor nincs otthon, de jó szomszédaival,
Art-Kelim Kft.
rokonaival mindig, tartózkodási helyét, telefonszámát hagyja meg
Békésszentandrás Kulturális Fejlõdéséért Alapítvány
nekik. Ha hosszabb idõre utazik el otthonról (pl.: nyaralás) kérje meg
Kertbarát Kör, Békésszentandrás
õket a levélszekrény kiürítésére, az újságok, díjbeszedõ cédulák
Szécsi Balázs – DROFA
bevételére, hogy ne látszódjon a távolléte.
35 magánszemély
? Ismeretleneket – akik valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást
ajánlanak, rosszullétet színlelnek, valami apróságot akarnak kérni, vagy
Megyei Katasztrófavédelem
alkalmi munkára ajánlkoznak – ne engedjen be a tanya épületébe. Ilyen
Római katolikus, evangélikus és református egyházak
esetben jegyezze fel a rendszámot, nevet, személyleírást.
Máltai Szeretetszolgálat
? Vegye fel a kapcsolatot közvetlen szomszédaival! Állapodjanak meg
Szent András Jótékonysági Egyesület
abban, hogy kölcsönösen figyelemmel kísérik egymás lakókörnyezetét,
Szarvasi Baráti Kör
értesítik egymást, ha gyanús körülményeket észlelnek, illetve felkeresik
Szabó Bence
a
másikat, ha már hosszabb ideje nem látták.
Szarvasi Gyógy-Termál Kft.
? Kisebb értékek (tojás, baromfi, stb.) vásárlóitól a gyanús, nagyobb
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete
címletû (10.000-20.000,- Ft-os) készpénz átadásánál ügyeljenek,
Tessedik Sámuel Múzeum
nehogy hamis pénzt kapjanak.
Cuki cukrászda
Mit javaslunk baj esetén?
Békésszentandrási Kézmûvesek Egyesülete
Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észleli, ne menjen be a tanyába
Kajak-Kenu Sport és Szabadidõ Szakosztály
Ennek két oka van. Egyrészt a betörõ még bent lehet és nem kizárt, hogy
és több szentandrási családnak vendéglátásukért: Sinka Gáspárné, menekülése érdekében fizikai erõszakot fog alkalmazni. Másrészt, ha
Szécsi János, Dudás Istvánné.
bemegy, akkor a betörõ által hátrahagyott nyomokat megsemmisíti,
Külön köszönet illeti a pedagógusokat: Szenes János, Medvegy
nehezítve az elkövetõ felderítését.
Dorka, elõadókat és sok más személyt.
Bûncselekmény észlelése vagy annak gyanúja esetén a lehetõ
Kérjük, hogy 2010-ben is támogassák a csángó gyerekek legrövidebb idõn belül értesítse a rendõrséget. Forduljon
bizalommal a helyi körzeti megbízotthoz, vagy tegyen bejelentést a
identitását, táborozását!
107-es, illetve a 112-es segélykérõ telefonszámon. Ha mód van rá, a
Idézet a csángó gyerekek kísérõjének levelébõl: ,,Köszönetet
szomszédokkal együtt tartsa szemmel tanyáját, hogy az esetlegesen ott
szeretnénk nyilvánítani minden támogatónak, szervezõnek illetve
tartózkodó betörõ ne tudjon észrevétlenül távozni. Ha látja, jegyezze
közbejárónak ezért a felejthetetlen táborért. Isten fizesse!
Tisztelettel:
Gyurka Valentin, kísérõ” meg ruházatának leírását, gépkocsijának ismertetõ jegyeit – rendszám –
menekülésének útvonalát. Ezek az információk megkönnyítik a
rendõröknek az elkövetõ elfogását, ezáltal az értéktárgyak mihamarabbi
Tisztelettel:
Papp Dezsõ visszajutását.

2009. augusztus
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Jobbikos képviselõk az Európai Parlamentben
2009. július 14-én újabb 5 éves ciklusra újjáalakult és
megkezdte mûködését az Európai Parlament, amelyben a június 7ei választás eredményeként a Jobbik Magyarországért Mozgalom 3
képviselõje is helyet foglal.
Képviselõink hosszas egyeztetések után végül függetlenként
tették le esküjüket, mégis a számunkra legfontosabb kérdésekkel
foglalkozó bizottságokban kaptak helyet. Szegedi Csanád a
Regionális Fejlesztési Bizottságban, Balczó Zoltán az Ipari,
Kutatási és Energiaügyi Bizottságban, Morvai Krisztina pedig a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban tevékenykedik
tagként, míg a Szabadságjogi Bizottságban póttagként.
Bár alig pár hete kezdte csak szárnyát bontogatni az új testület,
képviselõink máris aktív szereplõi lettek az EP életének.
Balczó Zoltán plenáris ülésen emelt szót a magyar
Országgyûlés által olvasatlanul elfogadott Lisszaboni Szerzõdés melynek teljes ratifikálása az ez évben megtartandó írországi
népszavazás eredményétõl függ - nemzeteket romboló hatása ellen,
míg Morvai Krisztina ígéretéhez híven elsõ felszólalásában a 2006.
október 23-án kezdõdõ és azóta is tartó folyamatos - a rendõrség
által elkövetett - jogsértésekre hívta fel Európa országainak
figyelmét, majd a Szabadságjogi Bizottságban kezdeményezte az
üggyel kapcsolatban vizsgálóbizottság felállítását is, mely
elindításának segítésében számít a néppárti frakcióban helyet
foglaló magyar képviselõtársai támogatására is.
A Jobbik választási kampányának egyik pillére a magyar föld, a
gazdák, a vidék és a mezõgazdaság védelme volt, ezért is fontos,
hogy listavezetõnk a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Bizottságnak lett teljes jogú tagja. Az eredményes munka jegyében
folyamatosan nyílt levelekkel fordul a mezõgazdasággal
foglalkozókhoz és kéri mindenki segítségét, hogy minél
célratörõbben tudjon fellépni az egyes szakkérdésekben. Aki úgy
érzi, érdemben segítséget tud nyújtani képviselõnk munkájához, az
kérjük figyelje a weboldalt.
Tisztelt Szerkesztõség!
A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Békés Megyei Területi
Választmányának 2009. július 2-ai ülésén tisztújításra került
sor. A választás eredményeképp újraválasztották Domokos
Lászlót
a Fidesz
Békés Megyei
Területi
Választmányának elnökét. Az elnökség tagjának
választották Babák Mihályt, Fodor Józsefet, Gajda
Mihályt, Takács Ferencet, Tolnai Pétert, Vantara Gyulát.
A Területi Választmány megerõsítette és elfogadta, hogy
nem elég úgy a válságról beszélni, ahogy a kormány teszi,
annak megoldásáért tenni kell, válaszokat keresni és a
folyamat megállítása érdekében olyan javaslatokat kell
kidolgozni, mely nem csak a szavak szintjén, hanem
hathatósan és a gyakorlatban is segíti a családokat, a kis-és
középvállalkozásokat, a civil szervezeteket. Tenni kell a
Békés megyében a mezõgazdaságban -, az egészségügyben , az oktatás területén dolgozókért. A kormánynak új
munkahelyeket kell teremtenie és a régieket megtartani, és
hatékonyabb fellépés kell közbiztonságunk érdekében.
Békéscsaba, 2009. július
Tisztelettel:
Domokos László
a Fidesz megyei elnöke

Az alábbiakban Dr. Morvai Krisztina foglalja össze az elsõ
bizottsági ülés eseményeit:
„Az Európai Parlament Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Bizottságának tagjaként lehetõséget kaptam a felszólalásra a
Bizottságnak a tejtermelõk helyzetével, valamint a 2010. évi
költségvetéssel kapcsolatos ülésén. (Ehhez kértem segítséget,
tapasztalatokat a gazdáktól.)
Felszólalásomat azzal kezdtem, hogy a magyar gazdák üzenetét
szeretném tolmácsolni az Európai Uniónak. Elmondtam, hogy a
felvásárlási árak mesterséges leszorítása miatt a gazdák sorra
mennek tönkre, mert a tejért kapott összeg a bekerülési költségek
fedezésétõl is távol van. Rámutattam, hogy a nagy
élelmiszerláncok durván visszaélve helyzetükkel - nyilvánvalóan
összebeszélve - siralmasan alacsony árat kínálnak a termelõnek s
igen igazságtalan hatalmas profitot érvényesítve magas árat a
fogyasztónak. Kértem az EU segítségét e jelenséggel szembeni
határozott, kemény fellépésben s abban, hogy a gazdáknak minél
több lehetõségük legyen a közvetlen értékesítésre. Ez utóbbi, azaz a
fogyasztók
felé a kizsákmányoló
kereskedõk
„kikapcsolásával”történõ árusítás az alkalmas módszer arra, hogy
az eladó (a termelõ) és a vevõ (a magyar háziasszonyok, családok)
egymásra találjanak s a hatalmas árrést kiküszöbölve mindenki jól
járjon. A vevõ elsõsorban azért, mert tudja, hogy mi az, amit
fogyaszt (adott esetben magyar falusi kisgazdától beszerzett friss,
valódi tej, vagy tejtermék nem pedig az áruházak polcain lévõ
génkezelt szója-származék, ami tehenet sosem látott), a termelõ
pedig a tisztességesebb ár érvényesíthetõsége miatt. Támogatást
kértem tehát ahhoz, hogy minél több lehetõsége legyen a magyar
gazdáknak a tej és tejtermékek házhozszállítására, hûtõkocsiból
történõ értékesítésére, helyi piacon vagy háznál történõ árusításra.
Mint kiderült, ez a megközelítés teljes összhangban van az EU
elképzeléseivel, szó nincs róla, hogy az Unió a magyar
hatóságokhoz hasonlóan minden gazdában, minden közvetlen
értékesítésben valamiféle „közegészségügyi kockázatot” látna.
Küldetésemnek tekintem, hogy ezt a szemléletet itthon
tudatosítsam.”
Pártunk tehát immár az Európai Unióban is folytatja munkáját
folyamatosan szem elõtt tartva és a közösségi érdekek elé helyezve
a magyarság, a magyar gazdák, a magyar vállalkozók és a magyar
munkavállalók érdekeit, mert Magyarország a magyaroké.
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Békésszentandrási Szervezete

Meghívó
A Jobbik Békésszentandrási Szervezete
szeretettel hív és vár mindenkit
2009. szeptember 19-én 18.00 órakor tartandó
lakossági fórumára.
A rendezvény vendége:
Ifj. Hegedûs Lóránt
református lelkész
Helyszín:
Szent László utcai volt ÁFÉSZ épület
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VADÁSZOLDAL
,,A vadászat aktív természetvédelem”

Területi
koronglövõ verseny

VADLEXIKON 86.
FEKETERIGÓ -Turdus merula

Nagy tisztelettel köszöntöm az augusztusi lapszám olvasóit!
Egyik leggyakoribb madarunk,
Köszönöm, hogy ismét megtisztelnek azzal, hogy elolvassák helyi úgyszólván mindenütt él, ahol
vadászközösségünk aktuális híreit. Ismét egy korongversenyrõl
csak fák vagy bokrok vannak. A
számolok be, a vadlexikonom soron következõ részében pedig a
városokban fészkelõk egy része
közismert feketerigót mutatom be röviden.
a telet is nálunk tölti, de a többi
Az elõzõ Híradóból megtudhatták a helyi házi versenyünk
és a szabadban fészkelõk a
történéseit, most a hagyományos területi korongversenyrõl Földközi-tenger
mellékén
tájékoztatom Önöket.
telelnek. Ez a leghangosabb
Ennek a versengésnek régi hagyományai vannak, és eddig
valamennyi rigófaj között,
három vadásztársaság tagjai részvételével zajlott le. Most sajnos az különösen
télen, amikor
eperjesi vadászok nem tudtak eljönni, így a szarvasiakkal estefelé
nyugovóra
tér,
küzdöttünk meg a vándorserlegért. Azért a serlegért, amit egy évig szaggatott „dik-dik-dik” hangja
mi birtokoltunk, hisz tavaly mindkét vetélytársunkat magunk mögé csaknem olyan átható, mint a
utasítottuk.
sûrûben káráló fácánoké.
Az idén a szarvasiak voltak a vendéglátók, igaz pályahiányuk
Megriasztva hangosan csetteg:
miatt a mi lõterünkön került lebonyolításra a verseny.
ez a hosszan ismételt hangja
Június 20-án kora reggel gyülekeztek a két vadásztársaság tagjai közismert. Kevés madár éneke
és az érdeklõdõk a külterületi vadászházunk lõterén. A köszöntõk és dallamosabb, a fuvola hangjára
a balesetvédelmi oktatás után sorszámhúzás következett.
emlékeztetõ
szép éneke
Elkezdõdött a verseny és szép sorban mindenki letudta a gép
meglehetõsen
dallamtalan
által kidobott 25 korongját. A 32 nevezett versenyzõ nagyon
hanggal fejezõdik be. A hím
megizzadt az olykor kánikulai melegben. Sajnos ezen a napon a
tollazata tiszta fekete, csõre és
Szarvasi Táncsics Vadásztársaság tagjait nem lehetett legyõzni,
szemgyûrûje
élénk
hisz az elõre kijelölt csapattagok mindegyike kiegyensúlyozott
narancssárga. A tojó hátoldala
teljesítményt nyújtott.
egyszínû sötétbarna,
alul
12 koronggal lõttek többet mint mi, de az egyéni küzdelemben a világosabb barna, sötétebb
képzeletbeli dobogóra két szentandrási állhatott fel. Az elsõ helyen sávozással. Csõre barna, torka
Kis Gábor végzett, a harmadikon pedig Major Imre. Közéjük
ékelõdött be a szarvasi Jónás Attila. A helyezetteknek ezennel is
gratulálok. A verseny után közösen elfogyasztottuk az igen finomra
sikerült birkapörköltet, majd lehetõség volt még a lõtéren a
lõkészség fejlesztésére. Akiknek pedig elég volt aznapra a
„lõporillat” belélegzése, az árnyas fák alatt talált helyet magának.
Ott pedig a résztvevõk még hosszú ideig beszélgettek, felelevenítve
a régi vadászemlékeket, és a jövõ vadászati lehetõségeit is
kitárgyalták. A nap hamar eltelt, remélem mindenki élményekkel
telve tért haza, de a résztvevõk kinyilatkozták, hogy jövõre
folytatás következik.

A fenti fényképen a két vadásztársaság tagjai láthatók

fehéres. A fiatalok tollazata
rozsdásbarna,
sûrû barna
mintázattal. A fiatal hím
barnásfekete, csõre is fekete. A
nem túl ritkán elõforduló,
részlegesen albínó hímeken
néhány tiszta fehér toll látható.
A földön keresgéli táplálékát,
de õsszel rájár az érett
vadbogyókra.
Fákon,
bokrokon, sziklák közt és
földön fészkelnek. A tojó május
utolsó napjaiban rakja le 4-5
tojását, s a fiókák 14-15 nap
múlva kelnek ki és körülbelül
ugyanennyi ideig maradnak a
fészekben. A fiókákat a földrõl,
a falevelek alól összeszedett
rovarokkal, gilisztákkal etetik.
A fiatalok még a röpképességük
elérése elõtt kiugrálnak a
fészekbõl. Ilyenkor elõfordul,
hogy a szétugrált fiatalokat a
hím eteti tovább, miközben a
tojó már újra a tojásokon ül.
Városokban egyre inkább
terjeszkedik, gyakori költõfaj.

Ha megvásárolják a következõ hónapban megjelenõ Szentandrási
Híradót, akkor a vadászoldal vadlexikonjában a házi
rozsdafarkúról olvashatnak majd. Valamint megtudhatják, hogy mi
történt az évadnyitó közgyûlésünkön, és az azt követõ
korongverseny eredményeit is ismertetni fogom.
Major Attila
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések:
2009. július 28-án Farkas Katalin és
Szegvári József szülõknek SOMA
2009. július 30-án Sinka Györgyi és
Farkas Roland szülõknek ROLAND
utónevû gyermeke született.

Éjjel-nappali ügyelet
Békésszentandrás, Fõ u. 53.

CSIPAI LÁSZLÓ

Házasságkötés:

Tel.: 66-218-230
Mobil: 06-30/974-9031

2009. július 4-én Jámbor András Zoltán és
Dankó Kata, 2009. július 11-én Szpisjak
Péter és Balázs Nikolett kötött házasságot.

Kiváló minõségû GRÁNIT síremlékek, vázák, sírkövek
megrendelhetõk kedvezõ áron!
Érdeklõdni: Csipai László Fõ u. 53. Telefon: 30/974-9031

Halálesetek:
2009. július 11. Hasuga István /1931/
2009. július 13. Tomanyicka Imréné ln.: Pálinkás Ilona /1921/
2009. július 17. Seres Istvánné ln.: Virág Zsuzsanna /1925/
2009. július 20. Csabai Lajos /1922/
2009. július 23. Pálinkás András /1938/
2009. július 25. Gombár Istvánné ln.: Kis Klára /1950/

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

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
jó szomszédoknak, ismerõsöknek, akik
CSABAI LAJOS
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.
A gyászoló család

Földtulajdonosok figyelem!
Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén
nagyobb területû szántóföldet bérelnék!

Bérleti díj akár 40 KG BÚZA/AK!
Lénárt Zoltán * Telefon: 06-30/240-4790

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.
* Gondalaposi üdülõsoron új építésû hétvégi ház
* Siratóban 700m2-es üdülõtelek 1,3 Mft
* Békésszentandráson felújított, igényes tanya Irányár: 13,5 MFt.
Bõvebb információ és egyéb ingatlanok adatai az irodában!
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REJTVÉNY
A júliusi rejtvény helyes megfejtése:
Majakovszkij, Örmény himnusz, Spartacus
Nyertesünk: Gazsó János, Szent Erzsébet u. 3.
Íme következõ rejtvényünk!
A megfejtéseket kérjük
2009. szeptember 4-ig (péntek) eljuttatni a Könyvtárba.
Jó fejtörést kíván:
Nemcsényi Zsolt
a Mûvelõdési és Környezetvédelmi Bizottság nevében

2009. augusztus
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KAJAK-KENU
Bodonyi Dóra Európa-bajnok maratonin
Július 24-e óta újabb
Európa-bajnokunk van.
Dóra a lengyelországi
Ostrodában megnyerte
az ifjúsági maratoni
kontinensbajnokság 17,5
kilométeres nõi egyéni
számát. Ez az eredmény
48 éves
klubunk
legfényesebb sikere. A
serdülõ korú Dóra egy
svéd
lánnyal
és
honfitársával,
Oláh
Virággal
vívta
a
legkiélezettebb csatát az
aranyéremért. Az utolsó
kilométereken már csak a skandináv vetélytárs veszélyeztette
elsõségét, de 1500 méterrel a vége elõtt Dóra robbantott és szinte
állva hagyta riválisát, meggyõzõ fölénnyel nyert. A versenyre
elkísérte tanítványát edzõje, Pálinkás András. A siker részleteirõl a
következõ számban számolnak be a sikerkovácsok.

Vidékbajnokság
Szolnok, 2009. július 17-19.
K-4 serdülõ fiú V-VI. 500 m, 2. Mrena Lajos-Rusz Tamás-Takács
Richárd-Kitajka Béla (Szarvas)
K-4 serdülõ fiú V-VI. 1.000 m, 2. Mrena Lajos-Rusz Tamás-Takács
Richárd-Kitajka Béla (Szarvas)
K-1 serdülõ lány VI. 1.000 m, 1. Bodonyi Dóra
K-2 nõi ifi 1.000 m, 1. Bodonyi Dóra-Terék Vivien (Mezõgép)
K-4 serdülõ fiú V-VI. 4.000 m, 3. Mrena Lajos-Rusz Tamás-Takács
Richárd-Kitajka Béla (Szarvas)
K-1 kölyök fiú III. 4.000 m, 7. Bodonyi Ádám
K-1 kölyök fiú IV. 2.000 m, 3. Pintér László
MK-2 gyerek fiú II. 2.000 m, 16. Pintér Gergõ-Székely László
MK-1 kölyök lány III. 4.000 m, 14. Kanti Eszter
MK-1 gyerek lány II. 2.000 m, 16. Szabó Alexa
MK-1 gyerek lány I. 2.000 m, 17. Kanti Anna

hölgyeknél Kanti Eszter lett. A versenyre kilátogató nézõk nem
csalódtak, jó és színvonalas versenyeket láttak.
Eredmények:
MK-1 gyerek fiú I. 2.000 m, 8. Pintér Gergõ
K-2 serd. fiú V-VI 4.000 m, 1. Mrena Lajos-Rusz Tamás
K-1 serd. fiú V-VI. 4.000 m, 16. Takács Richárd
MK-1 gyerek lány I. 2.000 m, 5. Kanti Anna
MK-1 gyerek lány II. 2.000 m, 5. Kanti Dorottya
K-1 kölyök fiú III. 4.000 m, 1. Bodonyi Ádám
K-1 kölyök fiú IV. 4.000 m, 7. Pintér László
MK-1 kölyök lány III. 4.000 m, 3. Kanti Eszter
K-1 serd. fiú V. 1.000 m, 6. Takács Richárd
K-2 serd. fiú VI. 1.000 m, 3. Mrena Lajos-Rusz Tamás
K-2 serd. fiú V. 1.000 m, 1. Takács Richárd-Bodonyi Ádám
K-1 serd. fiú V. 500 m, 7. Takács Richárd
K-2 serd. fiú VI. 500 m, 2. Mrena Lajos-Rusz Tamás
Támogatók:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata,
Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet,
Békés Megyei Kajak-Kenu Szövetség,
Körös Aqua Kft.,
Argomex Kft.,
Mezõmag Kft.,
Körös Agrár Kft.,
Horga Völgye Szövetkezet,
Növényolaj Szövetkezet,
Szarvasi GalliFarm Kft.,
KENZO Kft.,
Haltáp Kft.,
Szarvas Fisch Kft.,
Oryza-Karex Kft.,
HAKI,
Simon Fiala Szabolcs és dr. Simon Fiala Ágnes,
Dr. Simon Fiala János,
Kabai György hajóépítõ,
Pálus István,
Pisont András,
EMO Bt.,
És még sokan mások.

Éremesõ az országos bajnokságon

2009. 07.31-08.02. között rendezték meg az Országos Gyermek,
Kölyök, Serdülõ Bajnokságot Sukorón. Kajakosaink jól szerepeltek,
négy alkalommal álltak dobogón. Teljesítményével kiemelkedik ifi
válogatott versenyzõnk, Bodonyi Dóra, és nem kis kellemes
meglepetésünkre a K-4 serdülõ fiú csapatunk. Az utánpótláskorúak is
értékes bajnoki pontokat szereztek.
K-1 nõi serdülõ VI. 500 m, 3. Bodonyi Dóra
K-1 nõi serdülõ VI. 1.000 m, 3. Bodonyi Dóra
K-1 nõi serdülõ VI. 4.000 m, 2. Bodonyi Dóra
39. Simon-Fiala Emlékverseny
K-4 serd.fiú V-VI. 500 m, 2. Mrena Lajos-Rusz Tamás-Takács
Richárd-Kitajka Béla (Szarvas)
Békésszentandrás, 2009. július 25-26.
K-4 serd.fiú V-VI. 1.000 m, 5. Mrena Lajos-Rusz Tamás-Takács
Richárd-Kitajka Béla (Szarvas)
Nagy érdeklõdés mellett óriási mezõnyökkel zajlott le a klub 2009.
K-4 serd.fiú V-VI. 4.000 m, 10. Mrena Lajos-Rusz Tamás-Takács
évi kajak-kenu versenye. 23 egyesület több mint 600 nevezését 84
futamban bonyolította le a versenybíróság. a verseny fõ számát a K-1 Richárd-Kitajka Béla (Szarvas)
10.000 m-t Kiss Csaba gyomaendrõdi ifi válogatott versenyzõ nyerte MK-1 kölyök lány III. 4.000 m, 12. Kanti Eszter
igen kiélezett versenyben. Óriási érdeklõdés volt a szponzorok által K-1 kölyök fiú III. 4.000 m, 13. Bodonyi Ádám
K-1 kölyök fiú IV. 2.000 m, 6. Pintér László
felajánlott pénzdíjas 200 m-es versenyek iránt, a férfi K-1 200m
MK-1 gyerek lány II. 2.000 m, 16. Szabó Alexa
versenyszámban 39 nevezés érkezett, a döntõt Schenk Áron, az
MTK-Erzsébetváros versenyzõje nyerte. A csapatversenyt 319 MK-1 gyerek fiú I. 2.000 m, 18. Pintér Gergõ
ponttal a budapesti MULTI nyerte a Körös-Kajak Gyomaendrõd 312, MK-1 gyerek lány I. 2.000 m, 20. Kanti Anna
Sinka József
és a Szarvas 233 pontja elõtt, míg csapatunk 71 ponttal a 9. lett. A
Fabó István
legeredményesebb hazai férfi versenyzõ Bodonyi Ádám, míg a
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KÉZILABDA
MÁSODIK HELYEZÉS A VI. SZENTANDRÁS KÉZILABDA TORNÁN
2009. augusztus 1-jén megrendezésre került a VI. Szentandrás
Kézilabda Kupa - Apáti-Nagy Ferenc Emléktorna - a
Békésszentandrási Kézilabda Club szervezésében. Az idén
Kondoros, Gádoros és Békésszentandrás felnõtt csapatai között
folytak a küzdelmek, mivel JALTE Bcs. az utolsó napokban sérülések miatt - visszamondta a részvételt. Az utánpótlás nevelés
fontosságát szem elõtt tartva, további színfoltként a Békési Ifjúsági
csapata is meghívást kapott, akik a szentandrási ifis lányokkal
játszottak két barátságos mérkõzést.
A csatákat végül egy vidám, ötletekkel tarkított buli-meccs
zárta, amelyek résztvevõi a csapatokból, kézilabdát szeretõ
„apróságokból”, játékvezetõbõl tetszõlegesen alakított játékosok
voltak.
A torna a hazaiak szemszögébõl az elõzõ évhez hasonlóan - egy
gyõzelemmel és egy vereséggel - a második helyen zárult.
Végeredmény:
I. Kondoros
II. Békésszentandrás
III. Gádoros
A Debreceni Péter által két évvel ezelõtt indított, legjobb
hazainak járó Apáti-Nagy Ferenc vándorserleget - Egriné Kovács
Andreát, és az elmúlt évi díjazott, Kondacs Renátát követõen - ez
évben Bagi Brigitta kapus érdemelte ki, s birtokolhatja egy éven
keresztül a következõ Szentandrás Kupáig. Teljesítményéhez és
eredményéhez ezúton is gratulálunk.
A díjkiosztást a tombolahúzás követte, majd körömpörkölttel és
uborkasalátával vendégeltük meg a meghívottakat. A tikkasztó
meleg ellenére a megszokott jó hangulat sem maradhatott el.
Ezúton is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet
mondjunk mindenkinek, aki pénzbeli támogatással vagy
tombolatárgyak biztosításával, ill. munkájával hozzájárult ezen
hagyományos rendezvényünk színvonalas megvalósításához.
KÖSZÖNJÜK NEKIK:
AXIS 4000 Kft., Sinka Gyula
Apáti-Nagy Mariann, Békésszentandrás
ASKOPÁN Sütõipari Kft., Csabacsûd
Bagi László
Bencsik Éva, Békésszentandrás
Balogh Gyula Sándor, Mezõtúr
Bodonyiné Zsuzsa, Békésszentandrás
BORA-Patrik Kft. - Vermes Gábor
Borsodi Sörgyár Zrt. - Gõcze Diána
Czuczi Ernõ, Békésszentandrás
Csekõ Lajos, Békésszentandrás
CERBONA Zrt., Székesfehérvár - Szivák Imre
CHIO Magyarország Kft. - Paulik Gábor

Dezsõ Szilvia fodrász, Békésszentandrás
DREHER Sörgyárak Zrt. - Farkas Attila
Egri Imre
Fazekasné Erzsike
FUNDY Kft., Gyomaendrõd - Somogyi István
Geréby és Társa Kft., Szentes
HAMAR-DUÓ Bt., Csabacsüd
HAR-POL BT.
Hungary Kft., Szolnok - Horváth Anikó
HÚSTRANSIT Kft., Kecskemét - Nagy Zoltán
Jelen János, Kardos
KÖRÖS-AQUA Kft., Fabó István, Békésszentandrás
Lestyan-Goda Bolt - Lestyan-Goda Mihály és Lestyan-Goda
Mihályné
MATTES HUNGARY Kft. - Pásztor Csongor
MAUS Kft., Békéscsaba
Nánási Zoltán (Family Kft)
QUATTRO-MAX Kft., Derekegyház - Szõlõsi Károly
Sinka Imre, Békésszentandrás
Sinka Imre (Pisze), Békésszentandrás
Sinka Pálné Marika, Békésszentandrás
SOVITAL Bt., Békésszentandrás - Sovány István
SWEET Elefánt Édesség Nagykereskedés, Gyula - Bátori Attila
SWEET CARCO Kft. - Tóth Attila
SZARVAS RÁDIÓ 105,4 - Dankó Ervin
Szarvas Coop Zrt., Szarvas
SZARVASI KENYÉR Kft., Hunya Zoltán, Szarvas
Szécsi Gáborné, Békésszentandrás
Taskóné Icu, Békésszentandrás
YOUNG HÚS KFT., Szarvas
VINO 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Kunhegyes
Virág Imre Békésszentandrás
WITAL-COO Bt., Örménykút - Búzás Pál
Zolván György Takarmánybolt, Békésszentandrás
Külön köszönetet
kívánunk
továbbá
mondani
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestületének, Hamza Zoltán polgármester úrnak, valamint FeketeRekényi Jánosnak a Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának
a tornához szükséges helyiségek biztosításáért.
Jövõre újra, ugyanitt.
A következõ elõkészületi megmérettetés a Kondorosi Betyár
Napokon lesz, mely tornára évek óta meghívást kap a csapat. A
bajnoki mérkõzések sorozatát várhatóan augusztus 30-án, hazai
környezetben nyithatjuk meg szintén Kondoros csapata ellen.
Hívunk és várunk mindenkit.
Ené

