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Faludy György:

Búcsú Recsktõl

- részlet -

,,Nem volt tollunk, se könyvünk,

Hír és levél nem ért el,

Beértük a csajkával

S egy szalmazsák felével,

Besúgók és hajcsárok

Közt éltünk; rúgtak, vertek,

Éheztünk s dideregtünk

A meszesgödör mellett,

Heti hétnapos munka

És reménytelen holnap - 

Összenéztünk s azt mondtuk:

Te is élõhalott vagy.

És mégis - mi tartotta legtöbbünkben a lelket?

Akkor még csak sejtettem,

Most tudom, mit feleljek.

Ha majdnem minden elveszett s nincs örömed, se kenyered,

S a zsarnok állam megkötött: annyi hatalmad és jogod

Mindig marad, hogy szabadon választhass jó és rossz között.

E választás a menedék, ahol megõrzöd lényedet,

A fellegvár benned, melyet az ellenség be nem vehet,

Hiszen, ha tudná, micsoda, sem érne semmit ostroma.

S hogy mi a jó és mi a rossz? A kérdés itt kint nehezebb.

Benn egyformán mezítlenek voltunk, rabtartók és rabok.

A rossz? Egy csajka ételért szomszédaidat besúgod

S megfeketedik a pofád, mikor zabálod a babot.

...

A szenvedés. Már rég kijárt nekem belõle egy adag.

Örökké torzó maradok, ha át nem adom magamat,

Volt, aki úgy szürcsölte hideg árját, mint a forrásvizet,

Más elnyúlt, mint a tetszhalott, míg más örökké jajgatott.

Hátranézek s szégyenkezem, amiért könnyebb volt nekem,

Mert minden kínom és bajom elzsibbad, ha megverselem.

S ha nem zsibbadt? Lázongtam s ezt mondtam: mindez mit ér 
nekünk?

Jobb lesz Magyarország attól, hogy oly sok éve szenvedünk?

Békésszentandrás Nagyközség 

Önkormányzatza,
a Békéssy János Helytörténeti és 

Hagyományõrzõ Egyesület
tisztelettel meghívják Önt

2010. február 25-én (csütörtök) 17 órára

a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja

alkalmából

emlékhelyavató megemlékezésre.

Helye: Hõsök tere

Megemlékezõket köszönti:
Hamza Zoltán

polgármester

Megemlékezõ beszédet mond:
Domokos László

Békésszentandrás országgyûlési képviselõje,
a Megyei Közgyûlés elnöke

Tisztelegjünk együtt az áldozatok emléke elõtt!
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Gondozási Központ hírei
Elkezdõdött a közel 30 millió Ft-os beruházás, amely az Európai Január 29-én az orvosi szobában a Szarvasi Szakorvosi 

Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Egészségügyi Szolgáltató Kft. audiológiai szakembere 
társfinanszírozásával valósulhat meg. Ennek keretében az idõsek hallásvizsgálatot tartott az igénylõknek. 15 fõ jelent meg az 
és ellátottak életminõségének javítására kerül sor. ingyenes vizsgálaton, közülük már 3 ember át is vehette az új 

A fejlesztés tartalmaz  egy nyolcvan négyzetméteres bõvítést, 
hallókészülékét.

mely az intézetbõl eddig hiányzó, vagy szûk helyiségeket kívánja 
Továbbra is helyt adunk a hasonló szûrõvizsgálatoknak.

pótolni, így a rendszeres foglalkoztatások térbeli, és idõbeli 
"Itt a farsang, áll a bál!" Ezzel a mondattal csalogattuk február 

elkülönítése valósulhat meg. Egy idõben akár több foglalkozás 
11-én az idõseket a Szent László utcai ovisok farsangi mûsorára, (csoportos és egyéni gyógytorna, vallási programok, óvodásokkal 
mely az intézmény társalgójában került megrendezésre. Az közös foglalkozások, dalkörök, stb.) is megrendezésre kerülhet 
érdeklõdõk színvonalas mûsort láthattak, majd átadták az ovisok az anélkül, hogy a programok egymást zavarnák. A beruházás során az 
idõseknek készített finom süteményt.akadálymentesítés teljesítése érekében mozgáskorlátozott 

Mi is készültünk erre a napra nagyon, Szalai Imréné Brigitta - a vizesblokk kialakítása valósul meg, valamint a felsõ légúti 
problémákkal küzdõk kezelésére és megelõzésére egy só szoba is hagyományokhoz hûen - elkészítette farsangi fánkját. Együtt 
létesül. Az új orvosi és mentálhigiénés szoba kialakításával a fogyasztottuk el a gyerekekkel közösen. Köszönjük a mûsort és a 
"lakosság felé történõ nyitás" lehetõsége teremtõdik meg, amely fánkot!
keretében igény szerint vérnyomás, vércukorszint mérés, Február 12-én délelõtt 9 órakor érdeklõdõkkel telt meg a 
szûrõvizsgálatok megszervezésére is sor kerül.Kialakításra kerül Kultúrház Furugyban, ahol "tanya-fórumot" tartottunk.
egy tágasabb mosó, vasaló, szárító helyiség is, ennek köszenhetõen A fórum célja elsõsorban a tanyagondnoki szolgáltatás 
lerövidül az az idõ, amely alatt a gondozott tiszta és vasalt 

népszerûsítése, az eltelt idõszak tapasztalatainak elemzése, a ruhájához hozzájut. A fejleszés keretében minden ágyhoz jelzõ 
tanyán élõ emberek sérelmére elkövetett bûncselekmények csengõ kerül beszerelésre, amely hozzájárul ahhoz, hogy a nehezen 
megelõzése és egyéb aktuális kérdések megbeszélése volt.mozgó idõsek hamarabb kapjanak segítséget. Az udvari bejáratnál 

A fórumon jelen volt Dr. Gyõri Gabriella jegyzõ asszony, az elõírásnak megfelelõen mozgáskorlátozottaknak felhajtó rámpa 
Sümeginé Ország Edit a Falugondnoki Egyesület munkatársa kerül kialakításra, valamint az épület elõtt parkoló is készül. 

Ezekkel a fejlesztési elemekkel biztosítottá válik az épület Kecskemétrõl, Radics Attila körzeti megbizott, Molnárné Juhász 
megközelítése mozgáskorlátozottak számára is. Az újonnan Eleonóra klubvezetõ és Rágyanszki György tanyagondnok. 
kialakított többfunkciós helyiségbe internetes elérhetõséggel Elmondták a furugyi emberek, hogy örülnek a tanyagondnoki 
számítógépek is kerülnek telepítésre, amellyel az idõsek gyorsan szolgálat létrejöttének, amely kapocs lesz - a távolság ellenére - 
friss információkhoz jutnak, és napi kapcsolatot teremthetnek a 

Békésszentandrás és Furugy között. Rendszeresen szállítjuk majd a 
távol élõ hozzátartozókkal. A meglévõ épületszárny egyik 

tanyagondnoki autóval a furugyiakat a sószobába, igény szerint fürdõjébe, a kádhoz kádlift telepítése van tervezve, amellyel az idõs 
orvoshoz, különbözõ kulturális rendezvényekre, és eljuttatjuk az emberek fürdetése könnyebbé válik. A tetõtérben a személyzet 
egészséges ivóvizet is számukra.számára kulturált öltözõ, (zárható szerkrényekkel) személyzeti 

Ebben az évben nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, az idõskorú WC, tusoló, tea-konyha kerülnek kialakításra. A projekt keretében 
dolgozóink informatikai, személyiségfejlesztési és foglalkoztatói emberek sérelmére elkövetett bûncselekmények megelõzésére. E 
tudásuk bõvítésének céljából szakmai tréningen vesznek részt. A bûncselekmények megelõzését célzó felvilágosító munka 
pályázat további alakulásáról folyamatosan beszámolunk az újság keretében a Békés Megyei Rendõr- Fõkapitányság 
hasábjain. kezdeményezésére vándorkiállítást szervezünk Boros Béla 

Január 12-én délután a Körös Mûvelõdési Házban és a Hõsök 
mezõkovácsházi karikatúrista által készített, mintegy negyven 

szobránál a Doni katasztrófa áldozatainak tiszteletére megtartott 
darab karikatúrából.megemlékezésen vettünk részt.

A képek az idõskorúak sérelmére elkövetett bûncselekményekre Január 22-én a Tél-fény fotókiállításon ismét szép fotókkal 
hívják fel a figyelmet humoros formában.gazdagítottuk a kiállítás anyagát Turcsányi Lajos jóvoltából. A 

E kiállítás megnyitójamellékelt kép a kiállításon készült.

2010. március 10-én délelõtt 10 órakor lesz
a Gondozási Központ ebédlõjében,

és körülbelül két hétig lehet megtekinteni.
A megnyitó elõtt e témában a Bûnmegelõzési Osztály 

munkatársa elõadást tart.
A bûncselekmények megelõzése érdekében kérjük minél többen 

látogassanak el hozzánk, különösen az idõsek közül. Szeretettel 
várunk minden érdeklõdõt!

Gondjaikkal továbbra is keressenek meg minket, készséggel 
állunk a segítségre szoruló emberek szolgálatára!

Elérhetõségeink:
Kálvin u. 10.  Telefon: 218-104
István király u. 50.  Telefon: 218-060 

Dr. Virág Sándorné
intézményvezetõ
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Itt a farsang, áll a bál az oviban

A katica csoport jelmezesei Vidám jelmezesek a körte csoportban

A vidám süni csoportosok Jelmezbe bújt mindenki

,,Ki õriz meg engem”

Hévizi Róbert alpolgármester úr és a Hunyadi János Általános 
Iskola 6. osztályos tanulói                                            Fotó: B&B

2010. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából dr. Aszódi 
Imre költõre, a Magyar Kultúra Lovagjára, Békésszentandrás 
szülöttjére emlékeztünk meg a szülõi háznál.

A Hunyadi János Általános Iskola 6. osztálya színvonalas mûsorát 
hallhatták a jelenlévõk, akik az e naphoz kötõdõ Himnusz 
keletkezésérõl beszéltek. Elõadásukban méltatták a magyar nyelvet 
szépségét, s errõl nagy magyarjaink vallomásait is megismerhették.

Nemcsényi Zsolt képviselõ úr, a Mûvelõdési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke elszavalta dr. Aszódi Imre: Ki õriz meg engem? címû 
versét, majd Hévizi Róbert alpolgármester úr beszélt a Magyar Kultúra 
Napjáról, annak fontosságáról. Sajnálatát fejezte ki, hogy a rossz idõ 
miatt Melinda asszony, dr. Aszódi Imre özvegye nem tudott részt venni 
ezen a megemlékezésen. Beszédében a költõrõl, Békésszentandráshoz 
való kötõdésérõl, érdemeirõl hallhattunk, majd néhány gondolatot 
olvasott fel Melinda asszony egy korábbi írásából, mely dr. Aszódi 
Imre lovaggá avatásáról szólt. Végül választ adott a rendezvény 
címében megfogalmazott kérdésre: mi, akik itt vagyunk, és 
megemlékezünk róla, tiszteletben tartjuk a magyar kultúrát és 
továbbadjuk az utódoknak.

Az ünnepség végén Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata, a Hunyadi János Általános Iskola, a Mûvelõdési és 
Környezetvédelmi Bizottság nevében koszorúkat helyeztünk el a ház 
falán lévõ emléktáblán.                                                                     Sze
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10. TÉL-FÉNY Fotókiállítás 2010
Körösparti János búvárként a Vörös-tenger mélyén rejtõzködõ A Magyar Kultúra Napján, január 22-én nyílt meg a 10. TÉL-FÉNY 
titokzatos világháborús hajóroncsról és a korallokról készített Fotókiállítás a Könyvtár Galériájában. Az impozáns tárlat méltó a 
felvételt. Egyiptom partjainál a lemenõ nap fényében gyönyörködve, jubileumhoz.
mintha „Rá Isten tekinteté”-t vélte volna felfedezni. Kurucz János Mára a TÉL-FÉNY több mint egy szokványos fotókiállítás. Értéket 
panoráma képei különleges technikával készültek, ez már ugyancsak a hordoz és ugyanakkor egy bizonyos igényt is kielégít, úgy, mint 
21. század. „Ciprusok”c. fantasztikus alkotásához gratulálunk. összetartozás, találkozás, kapcsolódás a szülõföldhöz. 
Miknyik Mihály „Jó reggelt Békésszentandrás”c. kissé álmodozó Felvetõdik a kérdés, vajon ez hogyan alakult ki egy szerény kis 
képével köszönt bennünket. A „Szinkronúszók”éppolyan sikerkép, millenniumi kiállításból? Talán jó idõben, jó helyen elindított egy 
mint a meghitt hangulatot árasztó „Ártéri füzek”dr. Paljak Jánostól. olyan folyamatot, mely mindenki számára igényes, egyéni 
Röpülõ gólya a repce fölött, mi más lehetne, mint „Röp-ce”! Révész bemutatkozást jelenthet a fotózás terén. Alkotói 
Júlia pillanatfelvételei közül a „Szorgalom”és az „Ebédidõ szabadság? mondhatnánk, mert a téma mindenkor kötetlen, s ebbõl 
Furugyban”c. jól elkapott képeket ajánlom. A fotózás magasiskolája a adódik az is, hogy 10 éve „tél-fény szemmel”járunk a világban. Nem 
portrékészítés. Schmieder Árpád kiválóan vizsgázott ebbõl az „Öreg alakult ki verseny, mert ez a kiállítás a csendes szemlélõdés színtere, 
székely”c. alkotásával. Sinka József, mint régi nagy evezõs, a ahol mindenki szabadon kiválaszthatja a neki legjobban tetszõ 
kajaksport fontos eseményeit örökítette meg képein. A „Hajóépítõk”és képeket, melyek élménybõl és lélekbõl születtek. 
„A bajnok”c. felvételeihez gratulálunk. Sovány István, a lovagok Az idén 30 alkotó 198 fotója látható a színvonalas jubileumi 
szigetén, Máltán „Ünnep elõtt”is gondolt a Tél-Fényre, miközben tárlaton, mely február végéig várja a látogatókat. Levegõbõl, földrõl, 
lencsevégre kapta az „Erkélyszomszédok”-at. Napjaink szomorú tenger mélyérõl kapták lencsevégre a fotóbarátok Ázsiától Amerikáig 
eseményét láthatjuk Szabó Edit „Mi lett veled Üveggyár?”c. képén, de a kontinensek érdekességeit a honi szépségekkel együtt. 
elszáll a bánatunk, ha az „Életmentés”c. fotója elõtt mosolyra A teljesség igénye nélkül tegyünk egy sétát, nézzük, ki mit hozott a 
fakadunk. „London a saját szemével”és a fotós, Szabó Fruzsina jubileumi tárlatra!  
szemén keresztül is csodálatos, akárcsak „Salzburg, kicsit szorosan”. 
Szalai Antal a „Holland piac”-ról és Amerika világvárosaiból is 
gondolt ránk. Szécsi Viola a lóversenyek drámai pillanatait örökítette 
meg igazi bravúrral. A „Márciusi ifjak”láttán a legszentebb nemzeti 
érzés tölti el szívünket. A „Novemberi reggel”színpompája, az „Ebéd 
elõtt”feszült pillanata egy-egy felvillanása az ezerarcú természetnek 
Szélles Tibor remek felvételein. A kiállítás családias légkörét 
Szigyártóné Kiss Éva verssel illusztrált gyerekfotóinak és a finom 
medvehagymás pogácsáiról készült képnek köszönhetjük. Turcsányi 
Lajos „Kezek”c. lírai sorozata az Idõsek otthonában készült. Dr. Virág 
Sándorné versválogatása teszi maradandó élménnyé a felvételeket. 
„A macskák királya”és a „Gyíkszerelem”láttán bizton állíthatjuk, hogy 
Varga Ágnes egy igazi állatbarát. „Bártfa fõtere”a Világörökség része. 
Varga Kata képét nézve az az érzése támad az embernek, hogy 
szívesen megnézné közelebbrõl is a gótika ékszerdobozaként 
emlegetett ódon városházát és a környezõ mûemlékeket ott a 
Felvidéken.   Trianont nem feledve, -- a Tátra felemel, a Hargita 
megölel érzésbõl táplálkozva, túl ezeken a hegyeken -jómagam 
„Krakkó fõteré”-t és az „Õrház az ezeréves határon”c. felvételeimet 
ajánlom a kedves látogatók figyelmébe.Röp-ce                                                                    Fotó: Révész Júlia

Aszódi Mihály horvátországi felvételei közül a „Vukovári 
mementó”a közelmúlt háborús eseményeit idézi fel drámai módon. 
Csikós Éva „Aranyló part”-ja a szépséges Körösünk egyik ragyogó 
pillanatát örökítette meg. Dunai Péter „Lillafüredi vízesés”c. képét 
nézve még a zuhatag robaját is „halljuk”, olyan jól sikerült a felvétel. 
Erdei Zoltán vízparti fotói közül az „Aranyba foglalva”c. kép elõtt 
arra gondoltam, hogy milyen nagyszerûen örökítette meg a fények 
játékát. Fabóné Dorogi Margit és Fabó István kedvet csináltak a Jón-
tenger legszebb szigetének meglátogatásához, a „Fürdés a sziklák alatt 
Korfu szigetén, a „Sisi kastélya”és a „Virágzó jukkapálmák”c. 
csodálatos képeikkel. Számunkra a legkedvesebbet, a szülõföld 
szépségeit mutatja be Fehér Jánosné „Szentandrási emlékek”c. 
képein. Gazsó János remek sorozatából a mesés kelet 
különlegességeivel ismerkedhetünk meg. Nem irigylem azt a szerelõt, 
aki egy kambodzsai villanykarón akar kiigazodni, és nem cserélnék a 
Mekong dzsunkáin élõkkel sem, de szívesen elmennék Angkorba, a 

Ebéd elõtt                                                              Fotó: Szélles Tibordzsungelben rejtõzködõ romvárosba, vagy a Szentföldre, de nem 
hagynám ki a jordániai Petra színjátszó sziklából faragott évezredes 

10 év után szeretném átadni a Tél-Fény rendezését egy arra önként városát sem. színpompás természetfotói közül nehéz választani, de a 
vállalkozónak, aki szívesen csinálná ezt a szép munkát a Magyar "Szépségem"-et szívesen figyelmébe ajánlom mindenkinek.  Herceg 
Kultúra Napjának tiszteletére. Remélem lesz jelentkezõ, és tovább Csaba témája a vadászat, „Tétován”c. képéhez gratulálunk. Hévizi 
élhet a Tél-Fény. Köszönöm az Önkormányzat, a Békéssy János Róbert alkotásai közül a Horthy István Duzzasztómûrõl készült 
Helytörténeti Egyesület és a Könyvtár dolgozóinak segítségét és a dokumentatív fotóit ajánlom. Kanti Dorottya „Õszi fák”c. felvételén 
fotóbarátok gyönyörû felvételeit.                                         Bõdi Máriaaz elmúlás szomorkás hangulatát örökítette meg nagyszerûen. 
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Falugazdászi információk
2010. évi Õstermelõi igazolvány érvényesítéséhez szükséges
- adószám
- adóazonosító jel
- õstermelõi igazolvány
- adatnyilvántartó lap (2008-as érvényesítéskor vagy új igazolvány 
kiváltásakor kapott lap)
- MGSZH csekk befizetése postán
érvényesítés esetén 1.000 Ft
új igazolvány kiadásakor 2.000 Ft
A csekk megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni az õstermelõi 
igazolvány számát.
Tisztelt Ügyfeleink!
A megnövekedett adminisztrációs munka miatt az õstermelõi 
igazolvány ügyintézése idõigényesebbé vált, ezért kérjük 
türelmüket!

Gázolaj jövedéki adó visszaigényléséhez szükséges:
- adószám
- VPID szám
- földhasználati lap (2010-es keltezésû)
Igénylés mértéke:
2009.06.30-ig 68 Ft/l
2009.07.01-tõl 72,40 Ft/l

Monitoring adatszolgáltatás MVH felé:
- kizárólag elektronikusan 2010.02.25-03.15-ig
- KAT, EMVA új gép, szaktanácsadás, Natura 2000 állattartó telep 
korszerûsítés … esetében.

Sinka Csaba
Falugazdász

MEGHÍVÓ
BÉKÉSSZENTANDRÁS BARÁTI SZÖVETSÉGE

tisztelettel meghívja Önt, kedves partnerét, családját és barátait
2010. március 13-án 19 órai kezdettel rendezendõ
hagyományos, megalakulásának 10 éves, jubileumi

FARSANGI BÁLJÁRA.

Helye: Békésszentandrás, Körös Mûvelõdési Ház.

Zene: S.T.B. Band (Kecskemét)

Vacsora: gyöngytyúkleves, szentandrási birkapörkölt
ínyenc tál:- vargányás szarvaspogácsa, baconben,

- fokhagymás libacomb,
- rántott mangalica érme,
- párolt brokkoli roppantósan,
- párolt lilakáposzta, parasztos burgonya.

A belépõjegy ára: 3.500 Ft/fõ

Értékes tombolanyeremények!

Belépõjegyek elõvételben kaphatóak
a Pergamen papírboltban és a Könyvtárban.

Vidéki vendégeink részvételi szándékát szükségszerûen kérjük 
idõben jelezni az alábbi elérhetõségeken.

A belépõjegy árát az 53900021-12002339 számlaszámra kérjük 
utalni (a beérkezés a helyfoglalás érvényességét jelenti).
Tel: 66/218-593, +36 20/9-690-281, +36 30/639-18-75
E-mail: matyasvitez@citromail.hu ; iszito@t-online.hu

Jó szórakozást kívánnak, a baráti kör elnökségi, és kuratóriumi 
tagjai.

Fórum
2010. február 2-án a késõ délutáni órákban fórumon vettünk 

részt a helyi mûvelõdési házban. Elõadónk Domokos László, az 5. 
sz. választókörzet országgyûlési képviselõje.

A nagy hideg és a csúszós út ellenére elég nagy volt az 
érdeklõdés. A fórum témája a mindennapi élet része. Nyugdíjasok 
kilátásai, családok helyzete, gazdasági leépülés napjainkban.

Hosszasan vázolta a térségben kialakult munkanélküliség okait, 
a családok kilátástalan helyzetét. Rávilágított a megoldások 
lehetõségeire. Közgazdász szemmel nézve a magyar gazdaság 
fellendítése, munkahelyek teremtése lenne a megoldás a térség 
munkaerõpiac bõvítésére.

Hamza Zoltán, nagyközségünk polgármestere, a kérdésekre 
válaszolva részletesen ismertette a lehetõségeket.

A jelenlévõktõl is sok kérdés merült fel, amire a képviselõ úr 
konkrét válaszokat adott.

Tóth Mihályné

Domokos László, Békésszentandrás országgyûlési képviselõje 
és Hamza Zoltán polgármester tájékoztatót tartottak a 
Mûvelõdési Házban

Szent András Jótékonysági 
Egyesület hírei

December 21-én tartottuk közgyûlésünket mûködésünk elsõ 
idõszaka alkalmából. A többi napirendi pont mellett összesítettük a 
forgalmunkat és meglepõdtünk mi is az eredményeken: 117 
adományozó személy adakozott, 393 rászoruló válogatott 
csütörtöki napokon. Ez a lakosság több mint 10 %-a.

Örülünk, hogy tudunk segíteni és szívesen jönnek beszélgetni is. 
Mûködik az a rendszer is, hogy hoznak-visznek így egymáson is 
segítenek. Azóta is rendszeresen osztunk, a leghidegebb idõben is 
10-12 ember válogatott. Nagy sikere van könyveknek, a régebbi 
folyóiratoknak Akinek van felesleges, várjuk felajánlását. Szükség 
lenne még meleg gyermek és férfi ruhákra, cipõkre, ebbõl nagy a 
hiány. 

Az önkormányzatnak köszönhetõen visszaköltözhettünk a Fõ 
utca 22. szám alá, végleges helyünkre. Itt várjuk továbbra is a 
rászorultakat, az adományokat és a híreket a krízishelyzetben 
lévõkrõl, hogy segíteni tudjuk, ahogy eddig is tettük.

A 15 fõs tagság



6 2010. január

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2010. 
február 6-án farsangi mulatságot szervezett birkavacsorával 
egybekötve. Megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket Hévizi 
Róbert alpolgármester úr, Nemcsényi Zsolt képviselõ úr, a 
Mûvelõdési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Szabó Edit a 
Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár megbízott vezetõje, Oláh Géza 
elnök úr és kedves felesége. Kultúrmûsor keretében láthatták-
hallhatták a Hunyadi János Általános Iskola tanulóit (furulya), majd a 
Szentandrási Dalkör mókás népdalokkal szórakoztatta a jelenlévõket. 
Az ízletes vacsora elfogyasztása után a hangulat színvonalát Kocsis 
Marci zenejátéka biztosította. Közben kisorsolásra kerültek a tagság 
és családtagok által jószándékkal hozott nagy mennyiségû 
tombolatárgyak. Köszönjük a rendezvény elõkészítéséhez nyújtott 
segítséget, társadalmi munkát.

Következõ nagy rendezvényünk május 1-jén du. 2 órától tartott 
Anyák Napi ünnepség, teadélután lesz a Mûvelõdési Házban. 
Fellépnek többek között a kondorosi és az öcsödi nyugdíjasok.

Minden kedves tagtársunknak és az újság olvasóinak kívánunk jó 
egészséget.

A vezetõség nevében:
Tóth Mihályné, egyesület elnöke

Most farsang van, álljon a bál…

A Szentandrási Dalkör vidám farsangi dalokkal, népdalokkal 
szórakoztatta a jelenlévõket

20 éves az Ipartestület

A békésszentandrási Ipartestület ebben az évben ünnepli 
újraalakulásának 20. Évfordulóját. 

Ennek megünneplése keretében 2010. január 30-án a 
hagyományos Vállalkozói Bálon IPOSZ-díj kitüntetésben részesült 
Barna Antalné. A kitüntetést átadta Valnerovicz Kálmán az 
Ipartestületek Országos Szövetségének Békés megyei elnökségi 
tagja. Barna Antalné kisiparosnál kezdett tanulóként nõi szabónak 
1963-ban. 1966. december 6-tól egyéni vállalkozó. 1970-ben 
mestervizsgát szerzett szakmájában. Kezdettõl fogva Ipartestületi 
tag, az 1980-as évek elejétõl folyamatosan valamilyen tisztséget 
tölt be. Aktívan részt vett az Ipartestület életében. 1998-tól a 
békésszentandrási Ipartestület tiszteletbeli elnöke. Településünkön 
köztiszteletben álló személy, megbecsülik munkáját. Két gyermek 
édesanyja, három unoka boldog nagymamája.

Továbbra is számít az Ipartestület a segítõkész közremûködésére.
Jó egészséget és sok örömet kíván neki az Ipartestület elnöksége 

és tagsága.

Tájékoztatás pártok részére a 
választáshoz kapcsolódóan

(Szerkesztõségi közlemény)

A választásokon induló pártok részére a Szentandrási Híradó 
2010. márciusi számában ½ oldalt biztosítunk térítésmentesen, a 
politikai program és a jelöltek személyének megismertetésére.

Nem lehet olyan hirdetést közzétenni, amely világnézetet, 
nemzeti vagy etnikai hovatartozást, az emberi méltóságot vagy 
valamely más, személyhez fûzõdõ jogot sértõ elemet tartalmaz. A 
politikai hirdetés más jelöltre vagy szervezetre nézve nem 
tartalmazhat olyan közlést, amely a jelöltet vagy szervezetet 
méltánytalan, elõnytelen színben tünteti fel vagy amely 
nyilvánvalóan nem tényeken alapul. 

Kérjük a lehetõséggel élõ pártokat mindezek figyelembe 
vételére, és az összeállított anyag lapzártáig történõ benyújtására.

Szerkesztõ Bizottság

Következõ lapzárta:

2010. március 12.
(péntek)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu



2010. február 7

Miért...!?
Úgy gondolom a településen élõk és az idelátogatók is 

észrevehették az utóbbi idõben, hogy már sokan nagy figyelmet 
fordítanak a községünk köztisztaságára és szépítésére! Ennek 
jegyében többek között szemétszedési akciók kerülnek 
megrendezésre, hulladéklerakó szigetek létesültek  a nyaralósorok 
mellett és a külterületeken, rendszeresen megtörténik a belterületi 
utak mentén az eldobált hulladék összeszedése, szeméttárolók 
kerültek kihelyezésre, virágosítások  kezdõdtek, ingyenesen 
elhelyezhetõ a zöld hulladék és a kõtörmelék a szeméttelep mellett 
és természetesen ( az ismert nehézségek ellenére ) a kommunális 
hulladék is minden héten elszállításra kerül az ingatlanokról. Egyre 
több lakos kezdi azt érezni, hogy a szemétnek nem a közterületen, 
az utak mellett és a határban van a helye. Ezért tesznek is, hisz a 
mások által eldobált hulladékot rendszeresen összeszedik. Én is 
ezen lakosok közé tartozom, mert irritál a szeméttelepre való 
anyagok közterületen lévõ látványa!   

Olyannal azonban még nem találkoztam , mint amire november 
1-jén lettem figyelmes. A „kisgát” mellett a töltés tövében a képen 
látható monitor messze láthatóan éktelenkedett! A gyönyörû napos 
idõben szinte fájt a szép õszi természetben a nem oda illõ tárgy 
látványa! Vajon ki lehet az, aki ilyet tesz? Miért jó neki ilyen 
messzire kihozni és a természetbe kidobni, amikor (nem túl 
szabályosan), de az útba esõ szeméttárolókban is elhelyezhetné a 
sok lehetséges megoldás mellett? És az sem valószínû, hogy 
véletlenül hagyta el valaki, hisz nem egy doboz gyufáról van szó, 
hanem egy kb. 30 kg súlyú monstrumról! Nem értem! Ilyenkor 
vagyok tanácstalan! És természetesen bosszús, hogy valaki ennyire 
nem tiszteli a környezetet és embertársait!  Mindenesetre a gépet 
nem hagytam ott, elcipeltem onnan...legalább aki utánam arra járt 
ne szörnyülködjön! Elnézést kérek az Tisztelt Olvasóktól az 
indulatos hangnemért, de bízom abban, hogy sokan így éreznek az 
ilyen látvány láttán! Mi többség pedig nagyon vigyázzunk a 
környezetünkre, hadd legyen esélye az utódainknak is 
gyönyörködni benne.

Major Attila
Önkormányzati képviselõ

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
ISSN  2061-1455 (nyomtatott)   ISSN  2061-1463 (online)

Fazekas és Fiai Nyomda, Szarvas, Tel: 66/313-896

A Békésszentandrási Kézmûvesek Egyesülete
tisztelettel kéri az adózó állampolgárokat,

hogy adójuk 1%-ával támogassák egyesületünk munkáját!

Adószámunk: 18388934-1-04

Elõre is köszönjük!

Tisztelettel kérjük,
hogy személyi jövedelemadójának 1%-ával

járuljon hozzá a
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 

mûködéséhez.
Adószámunk: 18386042-1-04

Támogatásukat köszönjük.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-ával 
járuljon hozzá a Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és 

Szabadidõ Sport mûködéséhez.
Adószámunk: 18382983-1-04

Kérjük, támogassák továbbra is adója 1%-ával a 
Békésszentandrási Kézilabda Club

Mûködését!
Adószámunk: 18383647-1-04

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület kéri, hogy aki 
támogatni szeretné a labdarúgás mûködését,

adója 1%-ának felajánlásával megteheti.
Adószámunk: 19976550-1-04

Ajánlja fel adója 1%-át a

Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományõrzõ Egyesület javára!

Adószámunk: 18382220-1-04

Köszönjük támogatásukat!

Kérjük, segítsenek 1%-uk felajánlásával a 

Békésszentandrási Kulturális Fejlõdéséért 
Alapítványnak.

Adószám: 19059473-1-04

Köszönettel:
az Alapítvány Kuratóriuma
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TISZTELT  VÁLASZTÓPOLGÁR!
Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal élve MIT VIGYEN MAGÁVAL A SZAVAZÁSKOR?
– szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét 
Országgyûlésben. megfelelõen igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
Hazánkban 2010. április 11-én kerül sor az országgyûlési a./ lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány 
képviselõ-választás elsõ fordulójára, 2010. április 25-én pedig a (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
második fordulóra. b./ személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 

2001. január 1-jét követõen kiállított kártya formátumú vezetõi 
MIT KELL TUDNI A SZAVAZÁS HELYÉRÕL? engedély, ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt 

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítõn feltüntetett fogadhatók el.
szavazókörben szavazhat. Ha lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik a szavazás napján, 
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi akkor az „Igazolás a lakóhelytõl eltérõ helyen történõ szavazáshoz” 
állapota miatt), úgy a szavazást megelõzõen a jegyzõtõl írásban megnevezésû nyomtatványt is magával kell vinnie a szavazókörbe.
kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság Ha a két forduló között lakóhelyet változtat, vigye magával a 
két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával. „Szavazásra szolgáló lakcímigazolást a második fordulóra” 
Mozgóurnát végsõ esetben a szavazás napján – szintén írásban – a elnevezésû nyomtatványt.
szavazatszámláló bizottságtól kérhet. Javasoljuk, hogy az Értesítõt a szavazatszámláló bizottság 

munkájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye 
HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVAZÁS NAPJÁN A magával.

LAKÓHELYÉTÕL ELTÉRÕ TELEPÜLÉSEN 
TARTÓZKODIK? MIT KELL MÉG TUDNI A SZAVAZÁSRÓL?

Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétõl eltérõ - Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.
településen tartózkodik, a jegyzõtõl kapott igazolással szavazhat. - Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság 
Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2010. köteles ellenõrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét. 
április 9-én 16.00 óráig kérhetõ. Ha ajánlott levélben kéri az Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, 
igazolást, a kérelemnek legkésõbb 2010. április 6-án meg kell melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolni.
érkeznie a jegyzõhöz. A kérelem benyújtásához letölthetõ - A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a 
nyomtatvány áll rendelkezésre a  honlapon, illetve elérhetõ szavazófülkét.
bármely választási irodában. - Érvényesen szavazni a jelölt , illetõleg a lista neve alatti, feletti 
Fontos tudnivaló, hogy akár az elsõ, akár a második fordulóra kér vagy melletti körben tollal írt két, egymást metszõ vonallal lehet 
igazolást, azt a fenti idõpontig kell megtennie. (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába 
Az igazolási kérelemben meg kell adnia nevét, személyi kell dobni.
azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), lakcímét, annak a - Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat 
településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik, valamint urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott 
hogy az igazolást az elsõ, a második vagy mindkét fordulóra kéri-e. szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazókörben 
szavazhat. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Amennyiben az országgyûlési képviselõ-választással 
HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVAZÁS NAPJÁN kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a 

KÜLFÖLDÖN TARTÓZKODIK? lakóhelye szerinti jegyzõhöz, a választási információs szolgálathoz 
Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk vagy keresse fel a  internetes oldalt.
nagykövetségén vagy fõkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek 
érdekében a lakcíme szerinti jegyzõnél kell kérnie a külképviseleti Kérjük, éljen választójogával!
névjegyzékbe történõ felvételét. Választási Iroda
A külképviseleti névjegyzékbe történõ felvételét személyesen vagy 
meghatalmazott útján, illetve ajánlott levélben kérheti, amelynek 
legkésõbb 2010. március 19-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Békés Megyei Területi Választási Iroda
jegyzõhöz. A kérelem benyújtásához letölthetõ nyomtatvány áll Választási Információs Szolgálata:
rendelkezésre a  honlapon, illetve elérhetõ bármely választási Cím: 5600 Békéscsaba, Dózsa György út 2.
irodában. Telefon: (66) 525-915
Fontos tudni, hogy a választás elsõ fordulójára külföldön 2010. Telefon: (20) 561-6744
április 4-én (az amerikai kontinensen 2010. április 3-án), a második Fax: (66) 444-875
fordulóra a hazai választás napján, azaz 2010. április 25-én (az E-mail: illvezbcs@t-online.hu
amerikai kontinensen 2010. április 24-én) kerül sor.

Országos Választási Iroda 
Választási Információs Szolgálata:HOL SZAVAZHAT, HA LAKÓHELYET VÁLTOZTAT?
Cím: 1051 Budapesti , Roosevelt tér 1.Az elsõ és második választási forduló között lakóhelyet változtató 
Levélcím: 1903 Budapest, P.f.: 314.választópolgár a második fordulóban nem az új, hanem a korábbi 
Telefon: (1)441-1616lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme 
Telefon: (40) 200-717bejelentésekor az ügyintézõtõl szavazásra szolgáló 
Fax: (1)/441-1617lakcímigazolást kap. Ezen lakcímigazolás birtokában keresheti fel 
E-mail: visz@otm.gov.huaz Értesítõben megjelölt szavazóhelyiséget.
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-  2 0 1 0.
Békésszentandrás Nagyközség
Helyi Választási Irodája
5561 BékésszentandrásHÍRDETMÉNY
Hõsök tere 1.
Telefon: 66/218-344

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITÛZTE
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK H I R D E T M É N Y2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

Békésszentandrás Nagyközség Helyi Választási Irodája értesíti a Az elsõ forduló napja:
lakosságot, hogy a 2010. április 11-25. napjára kitûzött 2010. április 11. vasárnap
országgyûlési képviselõválasztáson azon választópolgárok, 
akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály A második forduló napja:
értelmében csak az adott település (Békésszentandrás) 2010. április 25. Vasárnap
megnevezését tartalmazza, illetõleg, akik igazolással 
rendelkeznek, az alábbi szavazókörben szavazhatnak:A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Orvosi Rendelõ Szent László u. 18.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

Békésszentandrás, 2010. február 8.A választópolgárok a névjegyzékbe történõ felvételükrõl
Dr. Gyõri Gabriella2010. február 12-ig kapnak értesítést.

HVI-vezetõA névjegyzék 2010. február 10-tõl február 17-ig 
tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban.

AJÁNLÁS Szavazókörök címei

A választáson jelöltet ajánlani 2010. március 19-ig 
1.sz.szavazókör Orvosi Rendelõ Szent László u. 18.ajánlószelvényen lehet.

A jelöléshez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása 2.sz.szavazókör Gondozási Központ Kálvin u. 10.
szükséges.

3.sz.szavazókör Szentesi út 15.

4.sz.szavazókör I. sz. Óvoda Szent László u. 54.
SZAVAZÁS

5.sz.szavazókör Vadászház Hunyadi u. 40.

A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. 6.sz.szavazókör István király u. 48.
A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár

7.sz.szavazókör Furugyi Kultúrházbelföldön igazolással,
külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és 

fõkonzulátusain adhatja le szavazatát.

VÁLASZTÁSIIgazolás kiadását ajánlott levében 2010. árpilis 6-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján INFORMÁCIÓS

2010. április 9-én 16.00 óráig,
SZOLGÁLATa külképviseleti névjegyzékbe való felvételt

2010. március 19-én 16.00 óráig  
lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl. Címe: Békésszentandrás, Hõsök tere 1.

Polgármesteri Hivatal (3. és 5. sz. Iroda)
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi  

listára lehet. Elérhetõségek telefonon:
 

Részletes tájékoztatásért munkaidõben (8-16 óráig)
a polgármesteri hivatalban mûködõ

 választási irodához lehet fordulni.
Polgármesteri Hivatal  

218-344
217-536Válsztási Iroda
217-537 

 
(21 és 23-as mellék)www.valasztas.hu
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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

A Képviselõ-testület 2010. január 28-ai ülésén egyhangúlag A 2010. évi felhalmozási bevételek-kiadások elõirányzata 
elfogadta az Önkormányzat 2010. évi költségvetését. A terv 972,722 ezer Ft-os összegben került elfogadásra. A felhalmozás 
kidolgozása az önkormányzat szakbizottságainak elõkészítõ és bevételét képezi a telekadó 20 %-a, valamint a magánszemélyek 
döntéshozó munkájának alapján, az intézmények vezetõinek és a kommunális adójának 100 %-a. Értékesíthetõ, forgalomképes 
polgármesteri hivatal apparátusának közremûködésével a ingatlanállományunk néhány lakó- és üdülõtelek, ebbõl csak 
Képviselõ-testület 2010. évi költségvetési koncepciójának csekély bevételre számíthatunk. Felhalmozási és tõkejellegû 
megfelelõen, a Költségvetési törvény adatainak bevételeink között a 2008-ban kibocsátott – részben hitelek 
figyelembevételével történt. kiváltására fordított - 230 millió Ft összegû kötvénybõl 

beruházások saját forrására tartalékolt 120,000 ezer Ft összegû A 2010. évi önkormányzati költségvetés fõ bevételi-kiadási 
forrás befektetésébõl 12,100 ezer Ft összegû hozambevétellel elõirányzata 1,567,348 ezer Ft.
számolunk. Benyújtott pályázataink, elõkészítés alatt álló és Az Önkormányzat és intézményeinek mûködési bevétele 
tervezett beruházási projektjeink megvalósításához 815,485 ezer 554,711 ezer Ft, a jóváhagyott kiadások elõirányzata 594,626 ezer 
Ft összegû pályázati támogatással számolunk, melyhez – saját Ft, a mûködési forráshiány összege 39,915 ezer Ft összegben került 
forrásként – a kötvénykibocsátásból meglévõ fejlesztési tartalék elfogadásra.
igénybevételét tervezzünk.

A központi költségvetésbõl kapott támogatások közül a 
A 2010. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási-normatív állami támogatás összege az elõzõ évinél 25 millió Ft-tal 

felújítási elõirányzat a következõ: kevesebb. A közoktatás területén a támogatás csökkenését 
befolyásolja a gyermeklétszám csökkenése is, azonban a támogatás 
fajlagos értéke is kisebb az elõzõ évinél. A szociális intézmény 
ellátását igénybevevõ idõs emberek számának növekedésével 
számolunk, azonban az ellátottak után igényelhetõ támogatás 
összege ezen a területen is csökkent az elõzõ évihez viszonyítottan. 
A központi költségvetésbõl igényelhetõ, a tervezésnél figyelembe 
vehetõ forrás az elõzõ évi összeg 86 %-a.

Önkormányzatunk Képviselõ-testülete – tekintettel arra, hogy a 
gazdasági válság miatt a település lakosságának fizetõképessége 
csökkent – a helyi adók mértékét változatlanul hagyta, nem kívánta 
tovább növelni a lakosság egyébként is megnövekedett terheit.

Tervezett kiadásaink – az elõzetes számítások szerint – az 
intézmények mûködtetésének feltételeit biztosítják. Az 
önkormányzat által kötelezõen ellátandó és vállalt feladatok 
teljesítése változatlan intézményi szervezeti keretek között 
történik. Létszámcsökkentést nem tervezünk, a feladatellátás 
növekedése miatt a szociális intézmény szakdolgozói létszámának 
növekedésével számoltunk.

A közoktatási, kulturális és szociális ellátás folyamatos és egyre 
korszerûbb keretek között történõ biztosítása mellett az 

Az Önkormányzat által benyújtott és benyújtani tervezett önkormányzat 2010-ben is feladatának tekinti a 
pályázatok – eredményes elbírálás esetén – közel egymilliárdos településüzemeltetés kiemelt kezelését. Ezen belül folytatjuk a 
nagyságrendû fejlesztés megvalósítására adnak lehetõséget. járda-javítási programot, gondot fordítunk közterületeink 
Önkormányzatunk Képviselõ-testülete a tervezett projektek tisztántartására, szépítésére, parkosítására. Ennek érdekében a 
megvalósítására törekszik. Amennyiben a pályázati döntések közcélú foglalkoztatást – az Önkormányzat 2010-re érvényes 
kedvezõen támogatják elképzeléseinket, kidolgozott beruházási közfoglalkoztatási tervének megfelelõen – 20 fõ 12 havi 
programjaink megvalósulhatnak, úgy olyan léptékû fejlõdés érhetõ idõtartamra történõ foglalkoztatásával tervezzük.
el településünkön, amire eddig még nem volt példa. Törekvésünk, 

A mûködési költségvetés az elõzõ évi formában és mértékben 
hogy településünk lakói számára XXI. századhoz méltó 

lehetõséget biztosít a civil szervezetek és sportegyesületek 
körülményeket biztosítsunk.

mûködésének támogatására is, valamint fedezetet biztosít a 
A költségvetési rendeletben megtervezett bevételeken túl társadalom- szociálpolitikai juttatások biztosítására is.

törekszünk minden lehetséges pályázati forrás felhasználására 
2010. évi költségvetési rendeletünkben biztosított felhalmozási 

településünk fejlesztése, életkörülményeink javítása érdekében.
forrásrész a költségvetési fõösszeg 61 %-a. Ez a terv – megfelelõ 

A tervezett kiadások a mûködés feltételeit szigorú gazdálkodás pályázati támogatással – igen nagy lehetõséget biztosít 
mellett biztosítják, a mûködési forráshiány pályázati lehetõségek Önkormányzatunk számára ahhoz, hogy településünk 
kihasználásával, odafigyeléssel csökkenthetõ.fejlesztésében elõbbre lépjünk, lakóhelyünk élhetõvé, a kor 

követelményeinek megfelelõ élettérré váljon. Fejlesztési céljaink 
között elsõsorban, kiemelt helyen szerepel a közúthálózat, Békésszentandrás, 2010. február 15.
valamint nevelési, oktatási és mûvelõdési intézményeink 
fejlesztése. Elõkészített beruházásaink mellett a pályázati 

Hamza Zoltánkiírásokhoz kapcsolódóan újabb lehetõségeket kell megtalálni a 
polgármestertelepülés fejlesztése, szépítése érdekében.
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A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturális rendszer hõleadóinak cseréjére, valamint a fõépület lapos tetejének 
fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez vízszigetelésére vonatkozik. Az átfogó fejlesztés eredményeként 
kapcsolódó, központosított elõirányzatból származó támogatás jelentõs mértékben csökkeni fog az épület fûtési költsége, és 
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM megszûnnek a sajnálatos módon egyre sûrûbben jelentkezõ rendelettel összhangban Békésszentandrás Nagyközség 

beázások.Önkormányzata pályázatot nyújtott be a legnagyobb 
A korszerûsítés teljes bekerülési költsége 24.398.963,- Ft, intézményének számító iskola épületének korszerûsítésére.

melynek 20 %-át kell támogatás esetén az önkormányzatnak A tervezett korszerûsítés az 1980-as években épült általános 
sajáterõként biztosítania.iskolai épület teljes külsõ homlokzati nyílászáróinak, a fûtési 

Infrastrukturális fejlesztések
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A helyi adók nem emelkedtek

Tisztelt Adózók!
A Képviselõ-testület figyelemmel a lakosság teherviselõ képességére úgy döntött, hogy a helyi adómértékeket nem emeli meg.

Gépjármûadót érintõ változások: A helyi iparûzési adót érintõ változások:
A gépjármûadó mértékében történt változás érinti az adóalanyokat, Változtak a helyi iparûzési adóval kapcsolatos hatáskörök. A 
melyet törvény határoz meg, nem pedig önkormányzati helyi Parlament döntése értelmében a helyi iparûzési adóval kapcsolatos 
döntés. Az adó alanya az a személy, aki az év elsõ napján a hatáskör 2010. január 1-tõl az állami adóhatósághoz (APEH) 
jármûnyilvántartásban üzembentartóként, ennek hiányában került. Az APEH 2010. január 1-tõl kezdõdõ adóéveket érintõen 
tulajdonosként szerepel. gyakorolja a helyi iparûzési adóval összefüggõ hatásköröket. 
Az adó mértéke az Országgyûlés döntése alapján 15 %-kal Bevallási kötelezettség: 2009. adóévrõl 2010. május 31-ig kell 
emelkedik, így a következõkre változik: bevallást benyújtani és az adót megfizetni az önkormányzati 
Személygépjármûvek esetén a adóhatósághoz.
- gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345,-Ft/kw Az adóelõleg fizetés határideje 2010. évben nem változik: március 
- gyártási évet követõ 4-7 naptári évben 300,-Ft/kw 15 és szeptember 15.
- gyártási évet követõ 8-11 naptári évben 230,-Ft/kw Figyelem! 2010. március 15-én esedékes elõleget az 
- gyártási évet követõ 12-15 naptári évben 185,-Ft/kw önkormányzati adóhatóság felé kell megfizetni 
- gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári A 2010. szeptember 15-én esedékes adóelõleg részletet az APEH 
években 140,-Ft/kw. felé kell teljesíteni.
Ügyfeleink visszajelzései alapján azt tapasztaljuk, hogy továbbra Az elõlegkiegészítés, (feltöltés) megfizetésének határideje nem 
is problémát okoz a gépjármû adásvételét követõ bejelentési változik, ugyanúgy december 20., azonban megfizetni az APEH 
kötelezettség értelmezése és határidõben történõ teljesítése az felé kell.
okmányirodák felé. Az I. félévi adófizetési kötelezettség teljesítéséhez értesítést 
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a gépjármû tulajdonjogában postázunk az adózóknak február hónapban.
bekövetkezett változásról 5 napon belül a régi tulajdonost is terheli Amennyiben további tájékoztatásra lenne szüksége kérjük keresse 
a bejelentési kötelezettség. fel a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának munkatársait, 
A bejelentést a tulajdonjog változásáról készült okirat (adásvételi ügyfélfogadási idõben készséggel állnak T. Ügyfeleink 
szerzõdés) Okmányirodához történõ benyújtásával kell rendelkezésére. (8. sz. Iroda). 
teljesíteni. Telefon: 66/218-344
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2010. évi Szépkorúak jubileumi köszöntése

Közfoglalkoztatási terv
A ma eredményei az idõsebb generációk munkájára épülnek, 

ezért erkölcsi kötelességünk a tisztelet és megbecsülés kifejezése a 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi hosszú élet munkája elõtt. Ennek a kötelezettségnek tett eleget a 

III. törvény 37/A. §-a alapján a közfoglalkoztatási feladatok Kormány akkor, amikor a Magyar Köztársaság Alkotmányában 
hatékony megvalósítása érdekében Békésszentandrás foglalt szociális biztonsághoz fûzõdõ alapjoggal összhangban 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. január 28- megalkotta a szépkorúak jubileumi juttatásáról szóló rendeletet. A 
án megtartott ülésén elfogadta a 2010. évi Közfoglalkoztatási 90., 95. és 100. életévüket betöltõk jubileumi juttatásának 
tervet. bevezetése 3 év alatt fokozatosan történik.

Az elõzõ évben készült elõször ilyen terv, akkor a Az idei évben a 95. életévüket betöltõk köszöntésére kerül sor, 
közfoglalkoztatást átlagosan 20 fõ/hóra terveztük. Tavaly 53 fõ ennek keretében -Békésszentandráson- az Önkormányzat nevében 
rendelkezésre állási támogatásban részesülõ foglalkoztatására Hamza Zoltán polgármester és dr. Gyõri Gabriella jegyzõ 
került sor, a foglalkoztatás idõtartama  éves átlagban 195 nap/fõ. A köszöntötte 95. születésnapján Sindel Györgyöt. 
közcélú foglalkoztatás bérköltségének 95 %-át központi Kedves Gyuri bácsi!  Erõben, egészségben, szeretetben eltöltött 
támogatásból visszaigényeljük, azonban a különbözõ hosszú életet kívánunk!
munkafeladatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése az 
önkormányzat költségvetését terheli. 

Az elmúlt év tapasztalata alapján megállapítható, hogy a 
MEGHÍVÓrendelkezésre állási támogatásban részesülõk örömmel vállalták a 

munkát, mert a megnövekedett munkanélküliség idején az arra 
rászoruló családok számára a közcélú foglalkoztatásban való Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-
részvétel egyetlen munkalehetõségnek bizonyult. Az testületének soron következõ ülését összehívom, az ülésre a 
önkormányzati feladatok ellátása során az így alkalmazott munkát Képviselõ-testület nevében tisztelettel meghívom.
végzõk becsülettel helyt álltak és maradandó értéket teremtettek a Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
településen. Az ülés ideje: 2010. február 25. (csütörtök) 16 óra

Közfoglalkoztatás keretében 2009. szeptemberétõl lehetõsége Napirend elõtt: Tájékoztató a Képviselõ-testület lejárt határidejû 
volt önkormányzatunknak 9 fõ közhasznú támogatott határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés köztt tett 
foglalkoztatására, melynek elõnye, hogy a feladatok teljesítéséhez fontosabb intézkedésekrõl
elengedhetetlenül szükséges megfelelõ szakmával, gyakorlattal 
rendelkezõ munkaerõ alkalmazására került sor, akik egyébként a Napirendi pontok:
közcélú foglalkoztatási körbe még, vagy már nem kerülhettek be. 1. A Népjóléti és Turisztikai Bizottság beszámolója az áûtruházott 

2010-ben is hasonló – 20 fõ/hó – létszámú közcélú munkaerõ hatáskörben végzett munkáról. Elõadó: ifj. Barna Antal a bizottság 
foglalkoztatását tervezzük. Az önkormányzat a jogszabályban elnöke
rárótt feladatot oly módon próbálja teljesíteni, hogy a 2. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének beszámolója. 
megnövekedett munkanélküliség idején átmenetileg segítséget Elõadó: Hamza Zoltán polgármester
nyújt, és lehetõségeihez mérten támogatja a munkaerõpiacra való 3. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Víz- és 
visszakerülést, illetve lehetõséget biztosít a közcélú Csatornamû Fenntartó Intézményének beszámolója. Elõadó: 
foglalkoztatással arra, hogy a rendelkezésre állási támogatásban Fazekas Zoltán intézményvezetõ
részesülõk átmenetileg se szakadjanak el a munka világától. 4. Sportegyesületek beszámolója. Elõadók: Sportegyesületek 

vezetõi
5. Bejelentések

Szociális alapon tüzifa támogatás Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az 
ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos 

Az Önkormányzat ebben az évben is folytatta a 2009-ben elõterjesztése a Könyvtárban megtekinthetõ.
megkezdett tüzifa támogatást, a segítséget  igénylõ családok 

Békésszentandrás, 2010. február 18.részére. 
Hamza ZoltánA településen mûködõ szociális ellátórendszer 
polgármesterközremûködésével készítettük elõ a kiszállítást. Békésszentandrás 

közigazgatási területén rendelkezésünkre álló vágásérett fákból 
120 család részére biztosítottunk -háztartásonként-  5-6 q gurigára 
vágott tüzifát.

MeghívóAz elõzõ évhez hasonlóan, a szállítást is magára vállalta az 
Önkormányzat, ezzel is támogatva a családokat.

A tavalyi évben és az idei évben együttesen mintegy 1.600 q Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
tüzifa támogatással igyekezett az Önkormányzat enyhíteni a Képviselõ-testülete tisztelettel meghívja Önt
lakosság nehéz helyzetét. 

2010. március 15-én (hétfõn)Természetesen gondoskodunk a letermelt famennyiség 
pótlásáról is.

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
Major Attila Képviselõ Úr közremûködésével 200 db nyárfa 

ünnepi megemlékezésérekerül elültetésre tavasszal a letermelt fák helyén, emellett más 
a Kossuth Emlékparkba.jellegû fákat is telepítünk közigazgatási területünkön, éppúgy, mint 

az elõzõ években.



14 2010. február

HUNYADI  JÁNOS 

Alsó tagozatosaink is megkezdték a 
tanulmányi versenyeket

A magyar nyelv hete izgalmasan telt az alsós tanulóknak is. Olvasás 
versenyt õsszel csak a 2.-3.-4. osztályosoknak szervezünk, hiszen 
kis elsõseink még csak most tanulják a betûvetés tudományát.
A január 9-én lezajlott verseny eredményei a következõk:
2.o. I. Gálfi Szilárd

II. Boros Vivien
III. Urbán Alexandra

3.o. I. Erdélyi Dorka (3.a)
II. Fabó Eszter, Csík Laura (3.a)
III. Bondor Boglárka (3.a)

4.o. I. Melich Krisztián
II. Bihari Beatrix
III. Kovács Emese

A mesemondó versenyre már az 1. osztályosok is izgalommal 
készültek. A tanító néniknek minden évfolyamon népes kis 
csoportot kellett felkészíteni a január 26-án lezajlott versenyre. 
Ekkor verses mesék elõadásában mérték össze tudásukat a kicsik.
Eredményeik:
1.o. I. Nyemcsok Edina

II. Egri Gergõ
III. Árgyelán Kíra

2.o. I. Ficzere Ferenc
II. Török Máté
III. Bártfai Laura

3.o. I. Milák Kinga (3.b)
II. Ambrus Izabella (3.b)
III. Szász Milán, Erdélyi Dorka (3.a)

4.o. I. Gálfi Norbert
II. Melich Krisztián
III. Sindel Renáta

A tavasz folyamán még versmondó és mesemondó versenyt is 
rendezünk, hiszen a területi versenyek többsége irodalmi verseny, s 
nagy izgalommal várjuk vajon az idén milyen kategóriákra szól 
majd a versenykiírás.

Molnárné

A mesemondó verseny legkisebbjei

Közép-Európai Színházi 
Szomszédolás

A novemberi és a decemberi lapszámokban adtunk hírt arról, 

hogy megkezdõdött a színházi évad mind az alsó-, mind pedig a 

felsõ tagozatos tanulóink számára. Az e havi újság hasábjain immár 

az évad folytatásról adhatunk hírt.
Elõször az alsósaink január 15-én juthattak el Békéscsabára, a 

Jókai Színházba, ahol Ivo Andric-Zalán Tibor: Aska és a farkas 

címû zenés mesejátékát élvezhették, majd február 8-án a felsõsök 

Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya, vagyis a dámák diadala a 

fársángon címû darabját tekinthették meg.
Köszönet a kísérõ pedagógusoknak: Baginé Dorogi Anikó, 

Czuczi Ernõné, Fazekas Stefánia, Rábáné Fazekas Erika és 

Rekényiné Gábor Krisztina tanító- illetve tanárnõknek!

„Szép magyar beszéd” verseny 
Szarvason

2010. január 20-

á n  k e r ü l t  

megrendezésre a 

„Szép magyar 

beszéd”, a helyes 

kiejtés versenye 

Szarvason, a városi 

könyvtárban.
A versenyzõknek 

(köztük iskolánk 

képviselõinek: Balla 

Fanni 5.a, Kondacs 

Boglárka 6.a, Bagi Ivett 7.a, Balla Lili 8.b) a hagyományoknak 

megfelelõen két, 2-3 percnél nem hosszabb, XX-XXI. századi 

szerzõtõl származó esszé-vagy szépprózai szöveget kellett 

felolvasniuk.
Az egyik szöveget szabadon választhatták, így ennek 

felolvasására elõzetesen felkészülhettek.
A másikat a verseny helyszínén kapták meg, s néhány perc 

felkészülési idõ után olvasták fel a háromtagú zsûri elõtt.
A versenyen az 5-6. osztályos korcsoportban Kondacs Boglárka 

I. helyezést ért el.
Gratulálunk!

Baginé Dorogi Anikó

Értesítés

 Értesítjük az SZMK Választmányának tagjait, hogy - az 
elõzetesen megbeszélteknek megfelelõen - a következõ SZMK 

00Választmányi Értekezletre 2010. február 23-án 17  órai kezdettel 
kerül sor a Hunyadi János Általános Iskolában.
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Magyar nyelv hete

„A nyelv egyik legféltõbb kincse, egyik legfõbb dísze a nemzetnek, s a nemzeti léleknek mind igen szép képe, mind hív fenntartója, s 
ébresztõje”

/Kazinczy Ferenc/

A magyar nyelv hete (2010. január 18-22.) az idén is a szokásos 
program szerint zajlott iskolánkban.

Mi történik ezen a héten? Mi a versenyek célja, haszna? Nem 
több és nem kevesebb, mint az, hogy lehetõleg minél több tanulót 
ébresszen rá arra, hogy az anyanyelv használatának módja, 
színvonala- akár írásban, akár szóban- gondolkodásukról, 
jellemükrõl árulkodik.

Hétfõn a helyesírási versenyek zajlottak, kedden a Kazinczy 
Ferencrõl elnevezett olvasásverseny került megrendezésre. 
Csütörtökön az 5-6. osztályosok mesét mondtak, a 7. évfolyam 
tanulói prózamondásban jeleskedtek. A felsõsök kedvenc verseiket 
is ezen a délutánon mutathatták be.

Január 22-én, pénteken, a Magyar Kultúra Napján - a Himnusz 
születésnapján - a 6.a osztályosok mûsorában hallhattunk a magyar 
nyelv jelentõségérõl, szépségérõl, a nyelvápolás fontosságáról. 
Majd a délután folyamán a szövegértési versennyel ért véget 
rendezvénysorozatunk.

Minden délután megtelt az iskolai könyvtár helyisége a felsõs 
tanulók lelkes csoportjával. Ez buzdít, ösztönöz bennünket – Megemlékezés a Magyar Kultúra Napján
magyartanárokat - arra, hogy évrõl évre lebonyolítsuk ezt a 
rendezvénysorozatot. Örömmel jön hozzánk iskolánk nyugdíjas kolleganõje, Oncsik 

A tanulók napról napra izgalommal várták, hogy az eredmények Zsuzsanna, akinek köszönjük munkáját, a zsûriben nyújtott aktív 
megjelenjenek az iskolai faliújságon. közremûködését.

Versenyeredmények:

Helyesírási verseny: 6. osztály: Prózamondó verseny Szövegértés verseny:
5. osztály: I. Csik Dorottya 7. évfolyam: 5. osztály:
I. Bencsik Hajnalka II. Csik Andrea I. Bagi Ivett I. Szekeres Tünde
II. Szekeres Tünde III. Erdei Kitti II. Szabó Alexa II. Balla Fanni
III. Egri Laura III. Brusznyiczki Bettina III. Egri Laura

7. Osztály:
6. osztály:6. osztály: I. Bagi Ivett, Turcsányi Luca Versmondó verseny:
I. Gazsó MirellaI. Gyõri Veronika II. Szabó Alexa 5. osztály:
II. Csik DorottyaII. Erdei Kitti III. Brusznyiczki Bettina, I. Olasz Éva
III. Erdei Kitti,III. Kondacs Boglárka II. Polónyi BettinaHerceg Anita
      Németh KittiIII. Bencsik Bettina

7. osztály: 8. osztály:
7. osztály:I. Brusznyiczki Bettina 6. osztály:I. Balla Lili
I. Rába IstvánII. Bagi Ivett I. Gáti CsabaII. Kis Bettina
II. Bagi Ivett,III. Herceg Anita II. Gazsó MirellaIII. Székely Alexandra
    Kanti EszterIII. Fekete-Rekényi Marcell
III. Krizsánszki Imola8. osztály: Mesemondó verseny

I. Yetik Damla 7. osztály:5. osztály:
8. osztály:II. Bohák Annamária I. Szabó AlexaI. Polónyi Bettina
I. Balla LiliIII. Egri Norbert II. Turcsányi LucaII. Kálló Katalin
II. Bohák Annamária,III. Bagi IvettIII. Csontos Andrea
    Egri Norbert

Kazinczy-verseny III. Yetik Damla
5. osztály: 8. osztály:6. osztály:
I. Balla Fanni I. Balla LiliI. Petrovic Maja
II. Bencsik Hajnalka II. Gazsó ViktóriaII. Csik Andrea
III. Molnár Dorottya III. Szalai Máté Baginé Dorogi AnikóIII. Kondacs Boglárka
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Országos Öveges József Fizikaverseny

Fél éve készültünk a fizikaverseny iskolai fordulójára, amit 
január 26-án írtunk meg. 20 tesztkérdés és 3 számolási feladat volt a 
központilag összeállított feladatlapon. Öt nyolcadikos fiú nevezett 
a versenyre. Sajnos évek óta fizetni kell a versenyre való 
benevezésért (mint mostanában szinte minden tanulmányi 
versenyért), s ez bizony gátként szerepel a fizikaverseny 
népszerûsítésének, a résztvevõk tömegesítésének. Csak azok a 
tanulók juthatnak a megyei fordulóra, akik 70 %k-nál jobb 
eredményt értek el a megoldásban. Iskolánkat így Egri Norbert 8.a 
és Bodonyi Ádám 8.a osztályos tanulók fogják képviselni a 
következõ megmérettetésen.

Molnár Józsefné

1 %

Többen keresték meg iskolánkat az elmúlt néhány napban, hogy 
szeretnék személyi jövedelemadójuk 1 %-át intézményünknek, 
diákjaink számára felajánlani; és érdeklõdtek a hogyanról, arról 
hogy miképp tehetik ezt meg.

Többen gondoltak a frissen megalakult Békésszentandrás 
Nebulóiért Alapítványra. Ám ez az út jelenleg még nem járható, 
hiszen 2010-ben az a társadalmi szervezet és alapítvány jogosult 
1%-ra, melyet a bíróság legalább két éve jogerõsen nyilvántartásba 
vett (tehát 2008. január 1. elõtt). Mivel a nevezett alapítvány 2009-
ben lett bejegyezve, ezért pillanatnyilag még nem tudja fogadni az 
1%-okat. Szerencsére van más, alternatív megoldás!

 Amennyiben személyi jövedelemadója 1%-ával iskolánkat, 
óvodánkat, intézményünk gyermekeit szeretné támogatni, vagy 
egyszerûbben fogalmazva: amennyiben személyi jövedelemadója 
1%-ával a helyi iskolát szeretné támogatni, úgy ajánlja azt a 
Békésszentandrási Szülõi Munkaközösségi Egyesület részére. 
Adószámunk: 18383726-1-04.

Tájékoztató

Az alábbiak szerint tájékoztatom a Békésszentandrás bel- 
és külterületéért felelõs körzeti megbízottak elérhetõségérõl:

Radics Attila r. törzszászlós 30/633-7218
Farkas Attila r. törzsõrmester 30/633-7218

KMB iroda:
Békésszentandrás, Fõ út 21.

Fogadóóra:
szerda 10.00-12.00 

Tisztelettel:
Oltyán Sándor r. alezredes sk.

rendõrségi fõtanácsos
kapitányságvezetõ

K i t û n õ

Babák Zoltán, Egri Gergõ, Erdei Helga, Kalmár Vanda, Oncsik 
János, Bondor Bíborka, Fazekas Tamás

Ficzere Ferenc, Szekeres Zoltán, Boros Vivien, Miknyik Judit, 
Hegedüs Dorina, Bene Martin, Gálfi Szilárd, Pribelszki 
Johanna, Csík Krisztina

Csík Laura, Olasz István, Erdélyi Dorka, Nemcsényi Alíz, Fabó 
Eszter
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t a n u l ó k  -  I.  f é l é v

Dorogi Mónika, Melich Krisztián

Balla Fanni, Molnár Dorottya, Szabó Kristóf, Egri Laura

Sinka Balázs, Csík Andre, Petrovic Maja, Csík Dorottya

Rába István

Egri Norbert, Yetik Damla

Fekete-Rekényi Balázs, Szalai Zsolt, Balla Lili, Szalai Máté
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VADÁSZOLDAL

,,A vadászat aktív természetvédelem”

Búcsúzás Zsuzsa nénitõl...

Köszöntöm az Olvasókat a februári Híradó megjelenése 
alkalmából! A vadlexikon 95. részében a Magyarországon gyakran 
fészkelõ kerti poszátáról olvashatnak majd. Sajnos az élet átírta a 
terveimet, mert a beígért cikk helyett ismételten ( bõ egy évvel 
Lászlófi Jani bácsi hagyott itt minket ) egy vadásztársunktól kell 
búcsúzzak... A helyi újságban a vadászoldalt 2002 áprilisa óta 
szerkesztem, s azóta hét tagtársunkat vesztettük el, s írtam róluk 
visszaemlékezést. Sajnálatos, és nagyon nehéz ilyen írásokat 
papírra vetni ( bár soha ne kerülne rá sor, de az élet ilyen... ), de a 
vadásztársak nevében mi is szeretnénk elbúcsúzni.

A rövid hír : 2009 
december 2-án, 
életének 69. évében 
elhunyt Demcsák 
Andrásné. Milyen 
kegyetlen az élet, mi 
vadásztársak ezt a hírt 
pont a vadászterületen 
t u d t u k  m e g  
élõnyúlbefogás kellõs 
k ö z e p é n .  
Mindannyiunkat 
nagyon letaglózott, 
mert bár tudtuk, hogy 
Zsuzsa néni nem volt túl 
jól, azért erre nem 
számítottunk. Pár héttel 
ezelõtt még õ fõzte 
nekünk a vadászat utáni 
vacsorát. Ugyan az 
elmúlt években a 

vadászatokon aktívan már nem vett részt, de ahhoz ragaszkodott 
hogy a fözõtudományával kényeztessen bennünket férfiakat. Mi 
pedig ezt szívesen vettük tõle, hisz soha nem csalódtunk benne... 
Mindig nagyon ízletesen és odaadóan készítette a jobbnál jobb 
étkeket. Azt hiszem a fácánból készült hús-, illetve ragulevesét  
sohasem fogjuk elfelejteni.  Nem beszélve a babgulyásról...De nem 
csak fõzni tudott remekül, hanem a korábbi években a 
vadásztársasági közéletbõl is kivette a részét. A vadásztársasági 
történetünkben ez eddig egyetlen nõi tagja volt. Büszke is volt erre, 
és mi is büszkék voltunk rá! Sajnos most elveszítettük, és nagy ûrt 
hagyott maga után, amit nagyon nehéz lesz betölteni. Demcsák 
Andrásné, 1941. augusztus 17-én született Mészáros Zsuzsanna 
néven. 1977. május 30-a óta volt vadász és halála idején már csak 
ketten vadásztak régebben nála. Igazi vadászcsalád volt az övé, 
mert férje és szeretett fia is rabja volt eme nemes és õsi 
szenvedélynek. Szeretett Bandika fia, majd Bandi bácsi elvesztése 
igencsak megviselte, és utána már nem fogott puskát a kezébe. De 
mint a fentiekben már írtam nem fordított hátat nekünk, azt hiszem 
õ is jól érezte magát közöttünk. A településünk közéletében is 
aktívan részt vett, hisz a Nyugdíjas Egyesületet is hosszú éveken 
keresztül vezette, mindig a rá jellemzõ alázattal és kitartással 
végezte a munkáját. Hosszan tartó betegsége nagyon meggyötörte 
az életét, de õ küzdött és tervezett, sohasem adta fel. De a sors 
közbeszólt és itt hagyott bennünket! A vadásztársaságunk tagjai 
jelenlétében december 12-én helyeztük örök nyugalomba.

Emlékét kegyelettel és tisztelettel megõrizzük! Zsuzsa néni, 
nyugodj békében.

VADLEXIKON 91.

Kerti poszáta – Sylvia borin- 

E madarunk neve nem egészen Éneke folyamatos, dallamosan 
találó, mert kertekben csak gurgulázó. A sûrûségben, az 
ritkán találkozhatunk vele. ágak között ugrálva énekel. 
Hazánkban a ligetekben, a Elsõsorban különbözõ 
nagyobb parkokban és a rovarokkal táplálkoznak, amit a 
folyóparti bokrosokban a levelekrõl szednek össze, de 
gyakori. Ügyesen bujkál a nyár végén szívesen 
sûrûben, és gyakran fogyasztanak érett bogyókat is, 
tartózkodik  magasan a fõleg a bodzát szereti. 
lombkoronában, ezért nehezen Fészküket alacsonyan, a 
vehetõ észre. Igen kistermetû bokrok alsó ágaira, a sûrû indák 
madár, hossza mindössze 14 és a  csalán közé vagy más lágy 
cm. Zömök testû, egyszínû szárú növények rejtekébe 
barnásszürke, alsó fele rakják. A fészkek külsõ részét 
világosszürke. Feje kerek, kissé durvább fû- és 
csõre rövid. Tollazatán nincs gyökérszálakból készíti, 
feltûnõ jel, de hosszan tartó belsejét finom, hajszálvékony 
szép énekérõl biztosan gyökérdarabkákkal béleli. A 
felismerhetõ. A barátposzáta tojó május második felében 
tojójától és fiataljaitól egyszínû rakja le 4-6 tojását. Körülbelül 
barnás feje és hátoldala 12-14 nap múlva kelnek ki a 
különbözteti meg. Lába fiókák és ugyanennyi ideig 
ólomkék, szeme feltûnõen maradnak a fészekben. 
fekete. Egész Európában és Elõfordul, hogy a fiatalok idõ 
Nyugat-Szibériában elterjedt. elõtt kimásznak a fészekbõl, és 
Közép-Afrikában telel. az aljnövényzetben húzódnak 
Szeptemberben vonul el, május meg, ahol az öregek tovább 
elején tér vissza. etetik õket.

Ha megvásárolja a Tisztelt Olvasó a márciusban megjelenõ 
lapszámot, akkor a téli apróvadvdászatainkról olvashatnak majd. A 
vadlexikonom soronkövetkezõ részében pedig a sokak által hallott, 
de kevesek által ismert madarat a fülemülét igyekszem majd 
bemutatni.

Major Attila



20 2010. február

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. családi ház nagy telekkel 4,5M Ft
Békésszentandrás, dr. Dunai u. felújított családi ház 13M Ft 
Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7,5M Ft 
Békésszentandrás, Harcsás belterületi építési telek, 

megosztható 6,5M Ft Szarvas, külterületi tanya beköltözhetõ 
2M Ft 

2Sirató 2 db 800m-es beépítetlen terület 800.000 Ft/db 
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2M Ft 
Gondalaposi üdülõsoron új építésû hétvégi ház 27M Ft 

2Siratóban 700m-es üdülõtelek 1,3M Ft 
Békésszentandrás, felújított igényes tanya 13,5M Ft 
Békésszentandrás, Sebestyén u. családi ház 6M Ft 
Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft 
Budapest III.k. Váradi utca garzonlakás 9,5M Ft 

2Budapest Kõbánya 42m-es lakás 11,5M Ft 
Szarvas, Hunyadi u.  1,5 szobás téglaépítésû lakás 5,5M Ft
Sirató legszebb részén dupla telek vízparti osztható 8M Ft 
Békésszentandrás zártkerti lakóház építésére alkalmas vízparti 

telek 6M Ft
Békésszentandrás külterületi szántó 173.39 AK háromnegyed 

része 3,642 millió forint.

Bõvebb információ és egyéb ingatlanok adatai az irodában!

Éjjel-nappali ügyelet

Békésszentandrás, Fõ u. 53.

CSIPAI  LÁSZLÓ
Tel.: 66-218-230

Mobil: 06-30/974-9031

Földtulajdonosok figyelem!
Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén

Nagyobb területû szántóföldet bérelnék!

Bérleti díj akár 40 KG BÚZA/AK!

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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés

2010. január 19-én Bencsik Tünde és Farkas 
Ferenc szülõknek CSANÁD, január 28-án 
Pocsai Luja és Sinka Péter szülõknek SÁRA, 
január 29-én Varga Zsuzsanna és Gyõri Vince 
szülõknek ZSUZSANNA és ALEXANDRA 
utónevû gyermeke született.

Halálesetek:

2010. január 3-án Ambrus Ernõ /1944/,
január 5-én Daróczi Sándorné ln.: Kozák Mária /1925/,
január 5-én Serfõzõ Istvánné ln.: Mrena Rozália /1927/,
január 9-én Farkas Gyuláné ln.: Szécsi Borbála /1948/,
január 10-én Nagy Józsefné ln.: Hali Mária Julianna /1944/,
január 11-én Bartal József /1984/,
január 13-án Csüllög János /1941/
január 19-én Erdei Erzsébet /1967/,
január 20-án Rácz Imre /1944/,
január 23-án Magyar András /1923/,
január 23-án Kiss Sándor /1938/,
január 29-én Bontovics Imre /1931/
január 31-én Tóth Ferenc /1919/ halálozott el.

„Az életben az a gyönyörû, hogy számtalan titkot rejt a jövõ”

Id. Csüllög János 2010. január 13-án elhunyt.
Köszönetünket fejezzük ki a fájdalmunkban, 
bánatunkban velünk érzõkkel.
Az elhunyt búcsúzik a békésszentandrási 
kedves emberektõl, horgásztársaktól, 
barátoktól, szomszédoktól és mindenkitõl, 
akik õt ismerték, szerették, tisztelték.

„Nem búcsúztál, csak elmentél,
szereteted a szívünkben él.”

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondok köszönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátoknak, ismerõsöknek,

akik szeretett férjem,
BONTOVICS  IMRE

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel mély fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.

Bontovicsné Ruzsicska Irén

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!
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Szarvason maradt a vándorserleg

Szarvasi sikerrel zárult a hagyományteremtõ szándékkal 
megrendezett Unitras Kupa öregfiúk labdarúgó-torna, amelyet február 
6-án négy környékbeli csapat részvételével tartottak meg a Vajda Péter 
Gimnázium sportcsarnokában. A házigazdák jobb gólarányuknak 
köszönhetõen tartották otthonukban a vándorserleget a Gyomaendrõd 
helyére „beugró”Martfûvel szemben, míg a Hunyadi SE kissé 
tartalékosan a negyedik helyen végzett.

Az Unitrans Kupa eredményei: Szarvas–Kondoros 5–3, 
Békésszentandrás–Martfû 1–3, Martfû–Kondoros 3–2, 
Kondoros–Békésszentandrás 5–2, Martfû–Szarvas 2–2, 
Szarvas–Békésszentandrás 7–0. 

Végeredmény: 1. Szarvas 7 pont (14–5), 2. Martfû 7 (8–5), 3. 
Kondoros 3, 4. Békésszentandrás 0.

A békésszentandrási csapat

A békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület elnöksége 
köszönetet mond azon adózóknak,

akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át
egyesületünk részére felajánlották 2009. évben.

Az összeg 169.440 Ft
Ezt az összeget az egyesület mûködési kiadásaira,

mérkõzések költségeire, utánpótlás nevelésre fordította.

Köszönjük a támogatást.

Elnökség

KIVONAT
A békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület 

2009. évi közhasznúsági jelentésébõl

A Békés Megyei Bíróság (Gyula) 2000. április 20-án kelt Pk.60.243 
sz. végzése alapján szervezetünk közhasznú.

A sportegyesület az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c/14 pontjában foglalt 
közhasznú tevékenység, valamint részben verseny, részben szabadidõs 
sporttevékenység folytatása érdekében alakult.

A versenysport területén tagjainknak biztosítjuk rendszeres 
sportolási, edzési, versenyzési lehetõséget.

Nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás nevelésre. 
Együttmûködünk a helyi Általános Iskolával a Bozsik-program 
keretén belül.

2009. évi közhasznú tevékenység bevétele 4.826.000 Ft
Közhasznú tevékenység kiadásai 5.167.000 Ft
Részletezve
Anyagköltség (áram, telefon, gáz) 2.188.000 Ft
Vidéki mérkõzések utazási költsége 1.602.000 Ft
Nevezési díj 1.120.000 Ft
Bankköltség 18.000 Ft
Egyéb kiadások 239.000 Ft

Sportegyesületünk vállalkozási tevékenységet nem végzett 2009. 
évben.

Nemzeti Civil Alapprogram pályázaton nyertünk 200.000 Ft-ot 
mûködési költségre.

Wesselényi Sport Közalapítványtól csoportos utazási költségre 
pályáztunk, ahonnan 120.000 Ft-ot nyertünk, 2009. évi pénzügyi 
teljesítéssel.

A helyi önkormányzattól kapott támogatás 1.097.000 Ft

Sportegyesületünk 2009. évben nem nyújtott juttatást 
tisztségviselõinek. Alkalmazottat nem foglalkoztat, egyéni megbízási 
szerzõdést nem kötött.

Az Elnökség és a Felügyelõ Bizottsági tagok mellett szerveztünk 
munkáját továbbra is önkéntes segítõk végezték.

Sportegyesületünk az alapszabályban foglalt közhasznú céloknak 
megfelelõen végezte 2009. évben a tevékenységét, az abban foglalt 
feladatokat megvalósította, ellátja közhasznú feladatait, fontos 
szerepet játszva községünk sportéletében, ifjúságának nevelésében.

Záradék: A fenti közhasznúsági jelentést a Hunyadi Mátyás 
Sportegyesület 2010. január 24-i közgyûlése elfogadta.

Bobvos János
elnök

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület január 24-én tartotta tisztújító lehetõséget az Egyesület. Ígéretet tett, hogy az Önkormányzat továbbra is 
közgyûlését a sporttelepen. támogatni fogja a Sportegyesületet, és megköszönte a leköszönõ 

Bobvos János, az egyesület elnöke beszámolt a 2009. év Vezetõség és Felügyelõ Bizottság munkáját.
gazdálkodásáról, ismertette a közhasznúsági jelentést és a 2010. évi Mrena Mihály  a Felügyelõ Bizottság részérõl tájékoztatást adott a 
költségvetés tervezetet. A Sportkör pozitív pénzügyi évet könyvelhet el, a bizottság tevékenységérõl.
gazdálkodás zökkenõmentes volt. Megköszönte az Önkormányzatnak a Az év értékelõ után a tisztségviselõk választásra került sor. A közgyûlés 
nyújtott támogatást, a szponzorok segítségét, a Sportkör körül a következõ öt évre megválasztotta a vezetõséget. Elnök Bobvos János, 
munkálkodó edzõk, rendezõk, egyéb területen aktívan résztvevõk tagok Gazsó János, Hévizi Róbert, Tóth Zoltán és Varga László lettek.
áldozatos munkáját. A Hunyadi MSE a labdarugókon kívül sakk és kick- A Felügyelõ Bizottság mandátuma is lejárt, itt elnöknek Juhászné 
box szakosztályt mûködtet, akik önállóan gazdálkodnak, és a Vezetõség Mrena Máriát, tagoknak Petrás Ernõt és Virág Imrét választották meg.
felé adnak számot tevékenységükrõl. Örvendetes, hogy a taglétszám az A közgyûlés Mrena Mihályt,a Felügylõ Bizottság volt elnökét és Sinka 
elmúlt évben nõtt, ez is mutatja, hogy van szurkolótábor az Egyesületnek. Imrét, aki elnökségi tag volt és a pénztárosi teendõket is ellátja, 
A csapat a megye II-ben szerepel, cél a tavaszi fordulóban a tiszteletbeli örökös taggá választotta.
középmezõnybe kerülni. A rendezvény jó hangulatú ebéddel zárult, ahol a sportbarátok 

Hamza Zoltán polgármester úr az Önkormányzat részérõl  jónak ítélte kellemesen elbeszélgettek a sportkörrel, a labdarúgással  kapcsolatos 
meg az együttmûködést, kérte, hogy a tömegsportra is biztosítson emlékeikrõl.

Tisztújító közgyûlés
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Kérjük, támogassa az egyházat
jövedelemadója 1%-ával:

A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve:Magyar Katolikus 

Egyház

Kérjük, támogassa az egyházat
jövedelemadója 1%-ával:

A kedvezményezett technikai száma: 0066
A kedvezményezett neve: Magyarországi 

Református 
Egyház

Ajánlja fel adója 1%-át a

Gyermekeink Jövõje Alapítvány
19057835-1-04 adóigazgatási számra.

Adója 1%-át a 19062444-1-04 adószámon 
ajánlhatják fel a

Békésszentandrási Bûnmegelõzési 
Egyesületnek.

Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója 
1%-ának felajánlásával járuljon hozzá a 

Békésszentandrási Ifjúsági és Kulturális 
Egyesület (B.I.K.E.) mûködéséhez és ezáltal 

rendezvényeink, programjaink színvonalas 
megvalósításához.

Adószámunk: 18384985-1-04

Támogatásukat köszönjük.
A ,,04 az Életért” Alapítvány köszöni eddigi 
támogatásukat, és továbbra is várja felajánlásaikat!

Címünk:
Szarvas Mentõállomás

5540 Szarvas, Vasút u. 44.

Adószámunk: 19059387-1-04

Számlaszámunk:
Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet

53900014-13002136

Ajánlja fel adója 1%-át a

Békésszentandrás Amatõr Mûvészeiért 
Alapítvány javára!

Adószámunk: 18388817-1-04
Támogatásukat elõre is köszönjük!

A Békésszentandrási Vértessy
Tánc-Sport Egyesület

értesíti az adózó állampolgárokat,
hogy az egyesület részére ebben az évben is

lehetõség nyílik az SZJA 1%-ának felajánlására.

Ha támogatni szeretné mûködésünket az alábbi 
adószámra teheti meg a felajánlást:

18384600-1-04

Támogatásukat Egyesületünk vezetõsége, tagjai
és táncosai nevében

elõre is tisztelettel megköszönjük.

A Nyugdíjasok Szociális és Kulturális 
Közhasznú Egyesülete jogosult az adó 1%-ára, 

amit köszönettel fogadunk bárkitõl.

Adószámunk: 18370339-1-04

Amennyiben személyi jövedelemadója 1 %-ának 
felajánlásával a

Hunyadi János Általános Iskola
tanulóit szeretné támogatni,

úgy kérjük, hogy ajánlja fel azt a

Békésszentandrási Szülõi Munkaközösségi
Egyesület

részére.

Adószámunk: 18383726-1-04

Támogatásukat elõre is köszönjük!
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