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XVI. évfolyam 4. szám

József Attila
(Íme, hát megleltem hazámat)
Íme, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul írják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet.
E föld befogad, mint a persely.
Mert nem kell (mily sajnálatos!)
a háborúból visszamaradt
húszfilléres, a vashatos.
Sem a vasgyűrű, melybe vésve
a szép szó áll, hogy új világ,
jog, föld. - Törvényünk háborús még
s szebbek az arany karikák.
Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném,
ha csak egy csillag gyúlna,
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék a hangján.
Ami csak szép s jó volna
édesanyámnak adnám.
(Létay Lajos: Édesanyámnak)

Köszöntjük az Édesanyákat!
Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevében tisztelettel és szeretettel köszöntök
minden kedves édesanyát.
Hamza Zoltán
polgármester

Egyedül voltam én sokáig.
Majd eljöttek hozzám sokan.
Magad vagy, mondták; bár velük
voltam volna én boldogan.
Így éltem s voltam én hiába,
megállapíthatom magam.
Bolondot játszottak velem
s már halálom is hasztalan.
Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem.
Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az ősz s legszebb a tél,
annak, ki tűzhelyet, családot,
már végképp másoknak remél.
1937. november
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Április 21. a Bölcsődék Napja
2010. március 15-én lépett hatályba (7/2010. (II. 19.) SZMM
utasítás), hogy április 21. a Bölcsődék Napja lett.
A bölcsődék létesítését az tette szükségessé, hogy a múlt század
közepétől világszerte hatalmas iramban megindult az ipar
fejlődése. Egyre több munkáskézre volt szükség. Az anyák
munkába állásuk esetén kénytelenek voltak gyermekeiket
otthonukba bezárni, vagy a munkahelyükre magukkal vinni. Hogy
ezt megszüntessék, Franciaországban 1843-ban Francois Marbeau
indítványára létesült az első ilyen jellegű intézmény. 1844-ben
Párizsban megnyitották az első bölcsődét. Szükségességét
bizonyítja, hogy néhány év alatt 400 bölcsődét nyitottak meg az
országban, melynek működését a francia kormány is támogatta.
Magyarország első óvodái és bölcsődéi:
Magyarországon ekkor még bölcsőde nem, de óvoda már
működött. Brunszvik Teréz 1828. június 1-én Budán Angyalkert
néven megalapította az első magyarországi óvodát. Széleskörű
tevékenysége eredményeképpen 1836-ban már 14 kisdedóvó
intézet működött az országban. Később jöttek a hírek NyugatEurópából, hogy a legkisebbeknek is szerveznek intézeteket,
amelyek „sok ártatlan kisdedet ápolván, roppant számú
munkáskezet feloldottak és ekként a közgazdászatra szintúgy, mint
a társadalom jólétére igen jótékonyan hatottak.” Hazánk első
bölcsődéje Pesten 1852-ben jött létre. Létrehozója és fenntartója a
Pesti Első Bölcsődei Egylet volt. Választmányi elnöknője 12 éven
keresztül Forrayné Brunszvik Júlia volt. Gonddal és
szakértelemmel készített és jóváhagyott működési szabályzat
birtokában kezdte meg a bölcsőde működését. A gyermekeket
szociális indokok és az anya munkavállalása miatt vették fel. A
Pesti Első Bölcsődei Egylet majdnem egy évszázadon át játszott
szerepet a bölcsődék létesítésében és fenntartásában. A bölcsődére
mindig nagy szükség volt, mert a nyomor száz évvel később is
sanyargatta a munkásságot.

A gyöngyfűzést is kedveljük

Nézd milyen jól egyensúlyozom!

A békésszentandrási bölcsőde 1953. május 1-jén nyitotta meg
kapuit. Az Önkormányzat lehetőségéhez képest mindent megtesz,
hogy a bölcsőde üzemeljen, a munkát vállaló szülők és a nehéz
körülmények között élő családok gyermekei napközbeni
ellátásához nyugodt kiegyensúlyozott és esztétikus légkört
biztosítson. E cél elérése érdekében tevékenykednek a bölcsőde
dolgozói, munkájukhoz segítséget nyújtanak a szülők és a
védőnők.

Napsütésben bicajozunk

A rajzolás kedvelt tevékenységünk

A bölcsőde alapfeladata a szeretetteljes, biztonságérzetet adó,
érzelmekben gazdag légkör megteremtése. A derűs, nyugodt
légkör, gyermekekre figyelő gondozónői bánásmód lehetőséget ad,
hogy a gyermekek fejlődéséhez szükséges, sokféle, változatos
tevékenységet biztonságban végezze, napja derűs, nyugodt legyen.
Mint minden évben, az idén is áprilisra szerveztük a bölcsődei
beiratkozást, de természetesen évközben is lehet jelentkezni,
amikor a családoknak igényük lesz a kisgyermekek napközbeni
ellátására.
Ez úton szeretnénk megköszönni minden érdeklődő látogatását
a beiratkozáskor! Köszönjük a bizalmukat, és sok szeretettel várjuk
az apróságokat a nyár végén!
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„Három kis nyúl ül a réten,
Mesebeli faluszélen.
Előttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás.”

Húsvét az óvodában
Nemcsak nyusziéknál voltak húsvéti előkészületek, hanem így
történt ez a Szent László úti óvodában is, ahol megrendezésre került
a már hagyománnyá vált húsvéti teadélután. Nagyon sokan
eljöttek, hogy egy kellemes délutánt eltölthessenek a
gyermekeikkel. Örömünkre a bölcsődéseket és a leendő ovisokat is
felfedezhettük az érdeklődők körében.
A hosszú tél után mindenki örül a tavasznak, a természet
megújulásának és várja ennek a szép évszaknak kedves, vidám
ünnepét: a Húsvétot.
Községünkben is élnek még a húsvéttal kapcsolatos
népszokások. Ezekből adott ízelítőt a „Katica” csoport a rövid
műsorában, kiemelve a locsolkodással kapcsolatos
hagyományokat. A húsvét egyik legrégibb szimbóluma a tojás,
amely az új életet juttatja eszünkbe. Ezért az egyik fő tevékenység a
tojásfestés volt, melyhez készíthettek tojástartó kosárkákat is. A
gyerekek körében nagy sikere volt a nyuszifejes szívószálnak.
Emellett a tavasz vidám színeivel festhettek különböző gipszből
kiöntött húsvéti asztaldíszeket is. Munka közben jól esett a meleg,
citromos tea és a finom kókuszos sütemény. Sok vidám élménnyel
és a szüleikkel közösen készített változatos, esztétikus munkákkal
tértek haza, melyekkel majd otthonukat díszítik.
Csipai Jánosné
Sinka Csabáné
óvónők

Készülnek a szebbnél-szebb kosarak

A Katica csoport húsvéti műsora
A gipszfestés is népszerű volt

Szent András
Jótékonysági Egyesület
hírei

Közös alkotás

Értesítjük az adományozókat és az érintetteket, hogy az épület
felújítása miatt szüneteltetett tevékenységünk nemsokára
folytatódik. Még kis türelmet kérünk.
Az Önkormányzat jóvoltából megújult, szép, kulturált
környezetben fogadhatjuk a lakosságot.
Köszönet érte!
Apáti-Nagy Tünde
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GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI
2010. március 31-én a Képviselő-testület 4.napirendi pontja a
Gondozási Központ beszámolója volt
Részlet a beszámolóból:
Előadó: Dr. Virág Sándorné intézményvezető
„ A Szentandrási Híradó hasábjain keresztül rendszeresen
tájékoztatom az olvasókat az intézményünkről, szinte „nyitott könyv”
az életünk.
2010. január 1-jétől jelentősen változtak a jogszabályok, a
Költségvetési törvény bevezette az otthonközeli ellátás fogalmát, mely
a gyakorlatban az étkezés, a házi segítségnyújtás és az időskorúak
nappali ellátásának finanszírozási módját tartalmazza.
2010. évi normatívák :
- étkezés + házi segítségnyújtás:
221.450 Ft/fő/év
- étkezés + nappali ellátás:
143.942 Ft/fő/év
- csak étkezés:
55.362 Ft/fő/év
- házi segítségnyújtás:
166.087 Ft/fő/év
- nappali ellátás étkezés nélkül:
88.580 Ft/fő/év
- bentlakásos ellátás:
635.650 Ft/fő/év
- tanyagondnoki szolgáltatás:
1. 996.550 Ft/szolgálat/év
2010-ben a tanyagondnoki szolgáltatással bővült repertoárunk. A
tanyagondnok elsősorban a külterületen élők életkörülményeit segíti,
de feladata intézményünk ellátottjai közül a betegek szakrendelőbe
szállítása is. A kerekesszék rámpán feltolható az autóba, így a betegnek
ki sem kell szállnia és könnyedén eljut a megfelelő szakorvoshoz.
A külterületen élő idősek egyre növekvő számban igénylik ezt a
szolgáltatást. Jelenleg 20 fő ellátását biztosítjuk. A furugyi lakosoknak
egészséges ivóvizet, újságot is rendszeresen szállít a tanyagondnok.
Február végén tanyafórumon, márciusban lakossági fórumon
mondhatták el problémáikat az ott élő emberek. Rendszeresen
szállítjuk az óvodásokat és az általános iskola tanulóit is,
gyógytornára, szakmai versenyekre, stb.
A civil szervezetek különböző rendezvényein, az önkormányzat
által szervezett programokon a tanyabusz jó szolgálatot tesz. A
tanyagondnokot elfogadták és megszerették az emberek, munkája
pontos, megbízható. Az intézményben a kisebb javítási munkákat is
elvégzi, így a karbantartó brigád munkáját is tehermentesíti.
A Gondozási Központ szolgáltatásait minél szélesebb körben
szeretnénk megismertetni a lakossággal, szórólapokkal igyekszünk
felhívni a figyelmet a lehetőségekre.
A különböző rendezvények színesítik és tartalmassá teszik az idős
emberek hétköznapjait, így szívesen adunk helyt minden programnak.

Meghívó
A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület
közgyűlést 2010. április 23-án (péntek) 18 órakor tartja,
melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
A közgyűlés helye:
Körös Művelődési Ház, Békésszentandrás, István király u 16.
Naprendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2009. évi tevékenységéről.
Előadó: Korbely Györgyné
2. P é n z ü g y i b e s z á m o l ó , K ö z h a s z n ú s á g i j e l e n t é s .
Előadó: Mrena Lajosné
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2009. évi munkáról.
Előadó: Fabóné Dancs Mária
Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés
határozatképtelen, azonos napirenddel újabb közgyűlést hívunk
össze a fenti napra, helyszínre, 18 óra 20 percre. A megismételt
közgyűlés a jelenlévők számára való tekintet nélkül
határozatképes.
Békésszentandrás, 2010. április 9.
Az Egyesület elnöksége

Az egészség megőrzése érdekében különböző szűrővizsgálatokat
szervezünk, ahol az ellátottjainkon túl a lakosság köréből is szívesen
fogadunk érdeklődőket. Vérnyomást, vércukrot bármikor bárkinek
megmérünk, az ajtónk nyitva áll mindenki előtt.
A Hunyadi János Általános Iskola diákjai már szinte családtagok
nálunk, Anyák napján, Húsvétkor, bolond-ballagás- és Mikulás napján
eljönnek hozzánk és szórakoztatják az időseket.
Mind a két óvoda gyermekei, óvónői és dajkái rendszeresen
különböző ünnepi műsorokkal, hagyományőrző délelőttökkel
kedveskednek nekünk. A gyerekek részei a nyugdíjasaink
hétköznapjainak és ünnepeinek egyaránt.
Májusban a fáklyás felvonulás estéjén a táncosok és lovasok
megállnak az intézmény előtt, kis műsort adnak, az idősek pedig
örömmel várják őket, és ez is már a hagyományaink közé tartozik. A
Lovas Egyesülettel terveink szerint közös kirándulást szervezünk a
határba.
Köszönettel tartozom mindazoknak, akik kérésünkre vagy sokszor
önként jönnek el hozzánk és igyekeznek örömet szerezni a különböző
programokkal. Jó kapcsolatot ápolunk az egyházakkal, ápoljuk a
vallásos, idős emberek lelkét. A lelki pásztorok rendszeresen és kérésre
bármikor ellátogatnak hozzánk.
Az István király úti Klub népszerű a környéken lakó idős emberek
körében. Jelenleg 30 fő nappali ellátását biztosítjuk ott, de ennél
többen igényelnék, így 10 fővel módosítani kívánjuk a működési
engedélyt.
Ebben az intézményben adunk helyt a különböző civil szerveztetek
rendezvényeinek, a lakosság pedig családi- és egyéb alkalmakra bérbe
veheti az ebédlőt. Több alkalommal az István király úton szervezték
meg a községi véradást is. Az épületben működő egészségcentrumban
gyógymasszőrünk igyekszik ellátni az idősek és a falu lakosainak
igényeit. A hordozható masszőr ágy segítségével a lakásukon élő
betegeket is el tudja látni.
Az önkormányzat minden ünnepen megemlékezik dolgozóinkról,
megköszönve ezzel egész éves munkájukat. A szociális munka napján
ünnepség keretében köszöntöttek minket.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az eltelt közel 4 esztendő alatt sokat és keményen dolgoztunk
együtt az idősek érdekében! Voltak érdemi viták, egyeztetések, sikerek
és olykor kudarcok. Néhány adattal szeretném alátámasztani a
fejlődést.
Részlet következik a 2006. május 2-ai testületi beszámolómból:
„Ellátotti létszám:
- étkeztetés
42 fő,
- házi segítségnyújtás
13 fő,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4 fő,
- nappali ellátás Kálvin úti intézmény
35 fő,
- nappali ellátás István király úti intézmény
21 fő,
- bentlakásos ellátás
16 fő.”
Összesen: 131 fő.
2010. márciusi ellátotti létszám:
- étkeztetés
49 fő,
- házi segítségnyújtás
60 fő,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5 fő,
- nappali ellátás Kálvin úti intézmény
40 fő,
- nappali ellátás István kir. Úti intézmény
30 fő,
- bentlakásos ellátás
27 fő,
- tanyagondnoki szolgáltatás
20 fő.
Összesen: 231 fő.
A számok önmagukért beszélnek!
A fejlődés a növekvő létszám ellenére nem áll, és nem állhat meg!
Jelenleg az idősek és az őket ellátó személyzet életminőségén
javítunk egy pályázati támogatás segítségével. Ennek keretében
valósul meg az intézmény előtti parkoló kialakítása is, melynek
hiányát nagyon érezzük.
Röviden ennyiben kívántam összefoglalni az elmúlt egy év
eseményeit. Köszönjük az eddigi támogatást, az idősek iránti
tiszteletet!Kérjük segítsék munkánkat a jövőben is!”
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Madáretető készült
Április 20-án madáretetőket készítettünk közösen az 5.
osztályos gyerekekkel.Szécsi Balázs hozta a félig kész etetőket, a
gyerekek a kalapácsot, mi adtuk a teret (ebédlő), a frissen sült
palacsintát, és a madarakról szóló népdalokat, nótákat, melyet
együtt énekeltünk
Hangos, de hasznos volt ez a program, jól érezte magát idős és
fiatal egyaránt!
dr. Virág Sándorné
Intézményvezető

INGYENES EMLŐSZŰRÉS!
Tisztelt Női Lakosság!
A Népegészségügyi program keretében Településünk fogadja az
Egészséges Vásárhely Program (EVP) működtetésében lévő
emlőszűrő buszt és ezzel lehetőséget biztosítunk a részvételéhez
A népegészségügyi program keretén belüli ingyenes
szűrővizsgálat csak azoknál a hölgyeknél végezhető, akiknek
névre szóló behívó levelük van, az ÁNTSZ-től
A SZŰRÉS IDEJE: 2010. május 12 – május 14. között
A SZŰRÉS HELYE:
Körös Művelődési Ház és Könyvtár udvara
(Békésszentandrás, István király u. 16.).
A Szűrőbusz nyitvatartási ideje:
2010. 05. 12. Szerda 9.00-15.00
2010. 05. 13. Csütörtök 8.00-15.00
2010. 05.14. Péntek 8.00-15.00
A szűrésre jelentkezéskor be kell mutatni
- az ÁNTSZ által küldött meghívó levelet
- TAJ- kártyát
- az esetleges előzményekről a leleteket
A buszon dolgozó asszisztens ellenőrzi, hogy a vizsgálatra
jelentkező jogosult-e a szűrésre.
Amennyiben behívó levelet nem kapott, de panasza van,
kérjük, keresse fel háziorvosát, nőgyógyászát,
s kérjen beutalót
A szűrés lehetőséget ad az egészséges nők számára arra,
hogy megbizonyosodjanak egészségükről, illetve időben
felismerhessék az esetleges elváltozásokat.
Kérjük éljen a felkínált szűrés lehetőségével.
Szervezők:
- ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET, Hódmezővásárhely
- Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
-KKTT Humán Szolgáltató Központ Védőnői Szolgálata,
Békésszentandrás

Tisztelt békésszentandrási lakosok!

Ajánlja fel adója 1%-át!
Békésszentandrás Amatőr Művészeiért Alapítvány:
Békésszentandrási Bűnmegelőzési Egyesület:
Békésszentandrási Ifjúsági és Kulturális Egyesület:
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete:
Békésszentandrási Kulturális Fejlődéséért Alapítvány:
Békésszentandrási Szülői Munkaközösségi Egyesület:
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület:
Gyermekeink Jövője Alapítvány:
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete
Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú Egyesülete:
Vértessy Tánc-Sport Egyesület:
,,04 az Életért” Alapítvány:

18388817-1-04
19062444-1-04
18384985-1-04
18388934-1-04
19059473-1-04
18383726-1-04
18382220-1-04
19057835-1-04
18386042-1-04
18370339-1-04
18384600-1-04
19059387-1-04

Az utóbbi időben a Fő u. 22. sz. alatti épület felújítása miatt
szünetelt a ruhaválogatás.
Az épület felújítása befejeződött, és előre láthatólag 2010. április
28-tól, minden szerdán 14-15 óráig várjuk azokat, akiknek
szükségük van felnőtt és gyermekruhákra és egyéb használati
tárgyakra.
Szeretnénk megköszönni azoknak az embereknek a
támogatását, akik elhozták a használt, de még jó állapotban levő
ruháikat, cipőiket, s egyéb tárgyaikat.
Továbbra is várjuk felajánlásaikat! (ruhanemű, cipő, ágynemű,
háztartási eszközök, egyéb használati tárgyak, bútorok, múszaki
cikkek stb.)
Ezeket előre is köszönjük.
Családgondozók
Elérhetőségünk: Békésszentandrás, Fő u. 20.
Telefonszám: vez.: 66/217-588 * mobil: 06/20/2528966
Ügyfélfogadás: Hétfő: 12-16-ig
Kedd: 8-16-ig
Szerda: 8-16-ig
Csütörtök: 8-16-ig
Péntek: 8-12-ig
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A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület
hírei
Tisztújító közgyűlés

A doni megemlékezés

2009. december 10-én tartottuk közgyűlésünket, hiszen eltelt 5
év. A határozatképes tagság szavazásának eredménye a következő
lett. Az elnök továbbra is Hévizi Róbert maradt. Az elnökség tagjai:
Virág Sándorné, Benedek Erika, Juhászné Mrena Mária, Szécsi
Viola. A Felügyelő Bizottság tagjai: Szécsi Balázs elnök, Csépai
Pál, Fulajtárné Aszódi Erzsébet. A tisztségviselők megválasztása
után az ezévi faladatokat ismertette az elnök. Továbbra is fő
feladatunk a Tájház építésének befejezése lesz. A közgyűlés vidám,
kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Búcsú a „Kisórástól”
Decemberben a tisztújító közgyűlésünk alkalmával tiszteletbeli
elnöknek választottuk meg Bontovics Imre bácsit. A sors nem
sokáig engedte, hogy élvezze e címet, hiszen 2010. január 29-én
eltávozott közülünk. Hosszú betegsége miatt már néhány éve nem
hallhattuk régi történeteit, elbeszéléseit gyűléseink alkalmával. De
mindig biztosított minket, hogy lélekben velünk van és segíti
terveinket. Imre bácsi 1931-én született községünkben. Elemi
iskoláit itt végezte, majd a gimnáziumban tanult Szarvason. Ezután
órásinas lett és Budapestre került. Másfél év után hazahozta a
honvágy, a barátok és a labdarúgó egyesület. 1963-ban
mestervizsgát tett és az ÁFÉSZ alkalmazottja lett 1991-ig. A
sportegyesületnél 25 évig intézői feladatokat látott és a
sportbarátok adták neki ezt a nevet, melyet a község lakossága is
átvett. Nevére mindig büszke volt. Aktív munkája során olyan
szerencsés környezetben dolgozhatott, ahol nagy élettapasztalattal
rendelkező emberekkel állhatott kapcsolatban, ezáltal figyelemmel
kísérhette a helyi eseményeket. Kedvet kapott
Békésszentandrással kapcsolatos iratok, okmányok gyűjtésére és
méltán lett a helytörténeti egyesület alapító tagja, mely nyugdíjas
éveinek meghatározó időtöltése lett. 2000. november 30-án,
Békésszentandrás Millenniumi Napján a Képviselő-testület
kitüntető-díjat adományozott részére a község közéletében kifejtett
kiemelkedő tevékenységéért. Az egyesület nevében köszönjük
munkáját és rendkívüli faluszeretetét, mely követendő példa lehet
mindenki számára! Nyugodjon békében Imre bácsi, mindenki
„Kisórása”!

A hagyományokhoz híven, mint minden évben most is
megemlékezést tartott az egyesület a 67 évvel ezelőtt történt
eseményekről. De mégis rendhagyó volt a megemlékezés, hiszen
január 12-én délután a Körös Művelődési Házban egy előadást
hallhattunk vitéz Pintér István nemzetőr főhadnagy,
hódmezővásárhelyi történésztől a Donnál harcoló magyar
hadsereg veszteségeiről. Elmondta, hogy a II. világháborúban
német követelésre a keleti frontra küldött 2. magyar hadsereg 1943.
január 12-én a Don folyó mentén, a szovjet áttörést követően
szenvedte el a legsúlyosabb vereséget. A 125 ezer fős magyar
seregből körülbelül 45-50 ezren haltak meg a hadszíntéren,
ugyanennyien megsebesültek , 28 ezer ember hadifogságba esett.
Az előadást színesítette korabeli képek, interjúk sokaságával.
Ezt követően a Hősök szobránál folytatódott a megemlékezés.
Itt az egyesület elnöke, Hévizi Róbert mondta el gondolatait és
kérte a jelenlévőket, hogy szavakkal is emlékezzünk, mert annál,
ami a Donhoz
v e z é n y e l t
katonákkal történt,
csak egy valami
l
e
h
e
t
szörnyűségesebb, ha
elfelejtjük őket.
Ezután Benedek
Erika, az egyesület
titkára egy
ismeretlen költő
versét olvasta fel.
Majd elhelyeztük a
megemlékezés
k o s z o r ú i t ,
mécseseit. Az ilyen
emlékezés fontos az
élet zűrzavarai ellen,
ez biztosítja a
folyamatosságot a
generációk között és
hozzájárul a
r e n d h e z ,
értelemhez.
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Falugazdászi hírek
Benyújtási határidők:
Az elektronikus úton benyújtandó egységes kérelmek kitöltése
2010. április elejétől elkezdődött.
Az alapkérelem benyújtására vonatkozóan:
* Az egységes kérelem benyújtási határideje 2010. május 15. Mivel
2010-ben ez a nap szombatra esik, ezért szankció nélkül még 2010.
május 17-én is benyújtható a kérelem.
* Szankció nélkül módosítani lehet a kérelmeket 2010. május 31-ig.
* Az egységes kérelem 2010. május 17-ét követően is benyújtható,
de legkésőbb 2010. június 9-ig, ebben az esetben viszont a
támogatási összeg késedelmes munkanaponként 1%-kal
csökkentésre kerül.
A már benyújtott kérelem esetében:
* A 2010. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem nem
fogadható el, azaz érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
* Szankcióval lehet módosítani a kérelmeket 2010. június 1. és 9.
között munkanaponkénti 1%-os csökkentéssel a módosított
parcellára vonatkozóan. A 2010. június 9. után benyújtott
módosításokat az MVH a támogatás megítélése szempontjából már
nem veszi figyelembe.
* Vis maior benyújtása belvíz esetén ajánlott.

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző
Egyesület
tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerőseit

2010. április 27-én (kedd) 15 órára

,,Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom,
S őrizem a szemedet.”
(Ady Endre: Őrizem a
szemed – részlet)

Sinka János és Bencsik Anna
1950. április 10-én
kötöttek házasságot.
A 60. évforduló alkalmából
kérjük a jó Istent,
hogy tartsa meg őket egymásnak és nekünk sokáig,
jó egészségben.
Családja

a Vértessy szoborhoz a

szentandrási kuruc
lázadás
275. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségre.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt

2010. május 6-án (csütörtök) 16 órára
a Körös Művelődési Ház nagytermébe a

Rákóczi szabadságharc
emlékére rendezett
megemlékezésünkre.
Békéssy János Helytörténeti
és Hagyományőrző Egyesület

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 beköltözhető 2M Ft
Sirató 2 db 800m2-es beépítetlen terület 800.000 Ft/db
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2M Ft
Gondalaposi üdülősoron új építésű hétvégi ház 27M 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
Budapest Kőbánya 42m2-es lakás 11,5M Ft
Szarvas, Hunyadi u. 1,5 szobás téglaépítésű 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 3/4 része 3,642 M Ft

Békésszentandrás 80 m2 3 szobás összkomfortos családi ház nagy
melléképülettel, garázzsal 13,5 M Ft.
Szarvas, Szabadság 78. 3. emeleti 2 szobás, erkélyes lakás téglaházban
7,8 MFt
Bővebb információ és egyéb ingatlanok adatai az irodában!
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,,Szatócskodtunk”
2010. március 27-én már a húsvétra készülődtünk.
Természetesen tiszteletben tartva a böjti időszakot, de
mindenképpen bemutatva a húsvéti hagyományokat, a húsvéti
kézműves tevékenységeket.
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete és a helyi
Kertbarát Kör közösen szervezete meg ezt a játszóházat. A
kertbarátok húsvéti menüvel, annak megkóstolásával várták az
érdeklődőket: kocsonya, sonka, tojás, kolbász, kalács, szendvics, a
gázon pedig főtt a sonka, így illatában is húsvétot varázsoltak a
kertbarátok a terembe.
Egy asztalnál a Boglárka virágüzlet tulajdonosa, Csík Judit
kötészeti bemutatót tartva készítette az asztaldíszeket, és
csodálatos, illatos virágai a tavaszt hozták el hozzánk.
A kézművesek több tevékenységgel várták az alkotni vágyókat,
így készült: hímestojás, asztali ceruzatartó, húsvéti doboz,
gyöngycsibe és -tojás, mézeskalács, lehetett gyertyát önteni,
kifestőzni, és locsolóverset tanulhatott, ki akart.
Reméljük mindenki jól érezte magát, jövőre újra
,,szatócskodunk”.
Sze

A Kertbarát kör tagjai sok finomsággal várták az érdeklődőket

A fiúk közösen mondták el a locsolóverset a lányoknak

Tavaszi mintás asztali ceruzatartót is lehetett készíteni

Szentandrási hímző asszonyok
munkái a múzeumban

Nem maradhatott el a tojásfestés

A Tessedik Sámuel Múzeum márciusban közzétett felhívására
gyermek és felnőtt kézműves alkotások érkeztek, melyek a tavaszi
ünnepkörrel és a húsvéttal voltak kapcsolatosak. A kiállítás a
"Hamvazószerdától Fehérvasárnapig" elnevezésű családi
rendezvényre érkezőket fogadta. Négy békésszentandrási hímző
asszony:Petrás Ernőné, Szűcs Elekné, Szűcs Jánosné és Tóth Mihályné
szemet gyönyörködtető alkotásait mindenki csodálattal szemlélte. A
díjazásra április 3-án délután került sor. Gyermek kategóriában a
szavazatok alapján Csonki Krisztina (Öcsöd) csuhé munkáival, felnőtt
kategóriában Tóth Zoltánné (Szarvas) csuhé csendéletével nyerte el az
első díjat. Második lett holtversenyben Szűcs Elekné gömöri, komádi,
torockói és úri hímzéses terítőivel valamint Petrás Ernőné békési házi
áldásával, gömöri terítőjével és szalvétáival. Szűcs Jánosné pedig
harmadik helyezést ért el vászonbetétes csipkés szélű, varrott rece és
fehér hímzéses terítőjével.
A kiállítóknak köszönjük, hogy megmutatták alkotásaikat, a
díjazottaknak gratulálunk és mindenkinek további szép munkákat
kívánunk!
Horváth Mariann, múzeumpedagógus
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Április 11. - A Költészet Napja
Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a Magyar Költészet Napját.
Ebből az alkalomból Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke c. versét ajánlom a kedves olvasók figyelmébe, s járjon át mindenkit a büszkeség,
hogy a magyart mondhatjuk anyanyelvünknek.
Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol" elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok-sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Mászik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár
Miért éppen andalog?

Aki "slattyog", miért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Ám egy másik itt tekereg,
- Elárulja kósza nesz Itt kóvályog, itt ténfereg. .
Franciául, hogy van ez?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan,
Miért más a törtetés?

Bandukló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet.

Az Allianz Hungária Zrt. képviseletében az alábbi
szolgáltatásokkal várom Önöket:
- lakásbiztosítások
- gépjárműbiztosítások
- nyugdíjpénztár
- vállalkozásbiztosítások
- bankszámlák díjmentesen
- hitelek (jelzáloghitel, hitelkártya)
Hívjon bizalommal: Lénárt Ágnes 06-70-559-5936

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP
Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság
Tagjai: Benedek Erika, Hévizi Róbert, Nemcsényi Zsolt, Szabó Edit
Felelős szerkesztő: Benedek Erika
E-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu
Készült: Fazekas és Fiai Nyomda, Szarvas, Tel: 66/313-896
NYTSZ: 372/2/1995
ISSN 2061-1455 (nyomtatott) ISSN 2061-1463 (online)

EBOLTÁS
Békésszentandrás területén a 2010. évi kötelező eboltás az alábbi
időpontokban és helyszíneken lesz megtartva :
 Május 17. (hétfő), 16:30-18:00, Polgármesteri Hivatal udvara
 Május 18. (kedd), 16:30-18:00, Vadászház (Hunyadi utca 40.)
 Május 19. (szerda), 7:00-9:00, Mázsaház
 Május 20. (csütörtök), 16:30-17:30, Mozgáskorlátozottak Egyesülete
(István kir. u. 50.)
 Május 21. (péntek), 8:00-8:30, Furugyi Művelődési Ház
 Május 21. (péntek), 16:30-17:30, volt Zalka Mg. Szöv. Szentesi úti
központi irodája
 Május 25. (kedd), 16:30-17:30, Polgármesteri Hivatal udvara,
PÓTOLTÁS
Az oltás minden 3 hónapnál idősebb eb tekintetében kötelező.
Az oltás díja 3000 Ft/eb, mely magában foglalja az új rendelet szerinti
eboltási könyv kiadását és a féregtelenítés költségét is.
Hívásra az oltás elvégeztethető háznál is, a kiszállási díj megtérítésével
(egyeztetés dr. Bondor Attilával a 06-30-95-83-199-es vagy a 217-842es telefonszámon).
Bondor Attila
állatorvos
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AZ ÖNKORMÁNYZAT
Beszámoló Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. március 31-én tárgyal-ta meg és fogadta el az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének beszámolóját.
A 2009. évi költségvetésünk eredeti előirányzatát 917.760 ezer Ft
bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el a Képviselő-testület. Az év
folyamán központi költségvetésből és egyéb forrásból kapott
pótelőirányzatokkal kapcsolatosan a következő előirányzat
módosítások történtek:
2009. II. negyedévben:
7.390 ezer Ft előirányzat növelés,
2009. III. negyedévben:
3.918 ezer Ft előirányzat csökkentés,
2009. IV. negyedévben: 270.768 ezer Ft előirányzat csökkentés,
Az éves beszámolóval együtt beterjesztett módosítás:
2.843 ezer
Ft előirányzat növelés.
A fentieknek megfelelően a módosított bevételi-kiadási előirányzat
2009. december 31-én 653.307 ezer Ft.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzforgalmi
előirányzatainak teljesítése - a módosított 650.464 ezer Ft-os bevételikiadási előirányzat figyelembevételével - a következő:
Költségvetési bevételek teljesítése: 650.464 ezer Ft, 99,6 %
Költségvetési kiadások teljesítése: 648.868 ezer Ft, 99,3 %.
Önkormányzatunk intézményszerkezete a beszámolási időszakban
nem változott. Az intézményi feladatellátás feszített gazdálkodás
mellett, megfelelő színvonalon történt és – a jelentős állami normatív
támogatás csökkenések ellenére - folyamatos működésük biztosított.
A Képviselő-testület a továbbiakban is fontosnak tartja a lakosság
életminőségének javítására olyan, nem kötelező önkormányzati
feladatok ellátását, mint a bölcsődei ellátás és a Gondozási Központ
által nyújtott szolgáltatások.
A 2009. év folyamán összesen 33.239 ezer Ft összegű beruházásfelújítás valósult meg Békés-szentandráson, melyek a teljesség
igénye nélkül a következők:
- A gyermekes családok örömére korszerűsítettük a Béke téri
játszóteret 1.215 ezer Ft, a Vértessy téri játszóteret 1.155 ezer Ft
értékben;
- A Képviselő-testület határozatának megfelelően Komatsu típusú
kotrógép megvásárlása történt 5.880 ezer Ft összegben, mely a
településen elvégzendő munkákhoz – elsősorban a Víz- és Csatornamű
Fenntartó Intézmény megnövekedett feladataihoz jelent nagy
segítséget;
- A Település-üzemeltetési egység még hatékonyabb
munkavégzéséhez járul hozzá – szintén Képviselő-testületi döntés
alapján – 4.321 ezer Ft összegben egy kerti fűnyíró traktor és egyéb
kerti gépek beszerzése;
- Az ügyfél-barát Polgármesteri Hivatal jegyében számítógép-park
korszerűsítést, eszközbeszerzést hajtottunk végre összesen 755 ezer Ft
összegben, ezzel is hozzájárulva a lakosság gyorsabb, színvonalasabb
kiszolgálásához;
- A Gondozási Központ által végzett Tanyagondnoki Szolgálat
ellátásához pályázati támogatással 8 személy szállítására alkalmas
Volkswagen Transporter gépjármű megvásárlása történt 9.922 ezer Ft
értékben, melyből 1.530 ezer Ft a saját forrás összege;
- A Gondozási Központ épületének bővítése, szolgáltatási
színvonalának és körének emelése elnevezésű nyertes TIOP
pályázatunk eredményeként a beszámoló évében 9.000 ezer Ft bevétel
realizálódott;
- További jelentős ingatlan felújítások is megvalósultak, um. a
Gödényhalom építményeinek felújítása, melyhez 500 ezer Ft pályázati
támogatás érkezett;
- A Hunyadi János Általános Iskola és Kollégium
fűtéskorszerűsítésének 6.346 ezer Ft összegű végrehajtásával jelentős
energia megtakarítás érhető el;

- A Művelődési Ház rendezvényeinek akusztikáját javítja az 545 ezer
Ft értékben megvásárolt erősítő-keverő berendezés.
A fenti beruházások végrehajtásában, közterületeink szépítésében és
gondozásában kiemelt szerepet tölt be önkormányzatunk Településüzemeltetési egysége, valamint a közfoglalkoztatásban résztve-vők.
A 2009. évi költségvetési beszámoló a független könyvvizsgálói
jelentés alapján a vonatkozó jogszabályi előírások alapján került
összeállításra, az Önkormányzat 2009. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valamint a működésről
megbízható, valós képet ad.

Tájékoztató a községben működő civil
szervezetek tevékenységéről
A március 31-ei Képviselő-testületi ülésen megtartották éves
beszámolójukat a civil szervezetek. A 14 civil szervezet vezetője
örömmel számolt be arról, hogy szervezetük anyagi biztonsága
megalapozott, ennek köszönhetően biztonságosan tudtak egész évben
működni és színvonalas rendezvényeket tarthattak. A 2010-es évet is
pozitív pénzmaradvánnyal tudták megkezdeni. A vezetők
köszönetüket fejezték ki az Önkormányzat felé a 2009-ben nyújtott
anyagi támogatásért, illetve a helyiséghasználat és a fénymásolási
lehetőség biztosításáért. A Képviselő-testület nevében Hamza Zoltán
polgármester Úr értékelte a hallottakat. Kifejezte, hogy mennyire
fontosnak tartotta és tartja a civil szerveztek működését a községben,
hiszen aktív közreműködésükkel valósul meg egy-egy települési
rendezvény. A beszámolókat követően tájékoztatta a civileket arról,
hogy az évekkel ezelőtt felhalmozódott és elmaradt kifizetések 2010.
év végére rendezésre kerülnek. Ezzel a Képviselő-testület 2006-ban
kitűzött célja a négyéves ciklus végére teljesül. Polgármester Úr
biztosította a civileket a Képviselő-testület további támogatásáról, és
kérte, hogy ebben az évben is járuljanak hozzá aktív részvételükkel a
település kulturális és szabadidős rendezvényeinek eredményes
megvalósításához.

Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért
Alapítvány beszámolója
A Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítványt az
Önkormányzat 1991-ben hozta létre, elsődleges célja a művelődési ház
tervezett felújításának és bővítésének lebonyolítása volt. Azóta
előtérbe került a kulturális értékek megőrzése, gyarapítása, amelyet a
2007-ben módosított Alapító Okirat is újra meghatározott és
aktualizált. Az Alapítványt a 6 fős Kuratórium irányítja. A
pénzforgalomban megjelenő bevételi és kiadási adatok megfelelnek az
alapítványi céloknak. Az év során a Kuratórium három alkalommal
ülésezett, ahol a beérkezett támogatási kérelmeket bírálták el, illetve
keresték azokat a lehetőségeket, amelyekkel segíteni tudják a község
kulturális, sport vagy egyéb, a jó közérzet elérését szolgáló
eseményeket, rendezvényeket:
- támogatás Turcsányi Lajos könyvmegjelentetésére,
- Békésszentandrási Kódex könyvbemutató megrendezése,
- gyermeknapi rendezvény támogatása,
- a Békésszentandrási Kódex könyvbemutatója Budapesten a Püski
Kiadó szervezésében,
- csángó gyermekek nyári táborozásának támogatása,
- Wass Albert est megrendezése.
Az alapítvány gazdasági ügyeinek intézését a kezdetektől Balla
Andrásné látta el, aki 2009-ben nyugdíjba vonult. Önzetlen és precíz
munkáját ezúton is még egyszer megköszönték. A feladatát 2009.
május 18-a óta Ruszné Víg Rita vette át, akinek pedig sok sikert
kívánnak az elkövetkező időszakban végzendő munkájához, és
köszönték, hogy önzetlenül elvállalta ezt a feladatot.
A beszámolóból kiderült, hogy az alapítvány anyagilag igen stabil,
pozitív pénzmaradvánnyal fordult a 2010-es évre.
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HÍREI
Szent Erzsébet és Zalán utca
kereszteződésének átalakítása
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatta
Békésszentandrás Baráti Szövetsége
kezdeményezését,és előzetes tulajdonosi hozzájárulást adott a Szent
Erzsébet és Zalán utca kereszteződésében az úgynevezett ,,Nagy Pista
féle” kút által határolt terület parkrendezésére, átalakítására és a kút
újra életre keltésére.

Termőföld értékesítés a lakosság részére
Az utóbbi időben megnövekedett lakossági igények kielégítése
érdekében Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete döntést hozott arról, hogy értékesít kb. 1 000 m3 jó minőségű,
telkek feltöltésére, talajminőségének javítására szolgáló termőföldet.
A kizárólag a helyi lakosság számára rendelkezésre álló föld, 5 km-en
belüli helyszínre szállítással történő értékesítésének díja bruttó 4.000,Ft/m3. A minimálisan rendelhető mennyiség 3 m3. A termőföld
megvásárlására irányuló szándékot a Polgármesteri Hivatal műszaki
csoportjánál kell bejelenteni ügyfélfogadási időben, az e célra
rendszeresített megrendelő kitöltésével és aláírásával. A
megrendelésnél figyelembe kell venni, hogy a termőföld kiszállítására
csak csapadékmentes időben, száraz talajállapotok mellett van mód.

IV. GYERMEKNAP
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
2010. május 29-én (szombat) rendezi meg a
IV. GYERMEKNAP-ot, melyre szeretettel várunk mindenkit!
Kedves Gyerekek! Vár rátok többek között ugrálóvár, játékos
vetélkedő, kézműves játszóház, lovaglás, motorozás, sok-sok
finomság.
Részletes programunk a plakátokon olvasható.
Rendezőség

FÁKLYÁS FELVONULÁS
A hagyományokhoz híven május 1-je
előestéjén megrendezésre kerül a
fáklyás felvonulás.
Április 30-án, pénteken 19.30 órakor
a Piactéren lesz a gyülekező, és innen
indul a felvonulás a Bencsik Mihály
Sporttelepre, ahol májusfa állítás és
tábortűz vár az érdeklődőkre.

Közterületek karbantartása
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2004. (III.12.) számú rendelete szabályozza a települési
közterületek, zöldterületek fenntartására és kezelésére vonatkozó
elvárásokat. A helyi lakosságra nézve feladatként határozza meg a
rendelet az ingatlan előtti járdaszakasz, a járda és a burkolt úttest vagy
kijárt földút közötti zöldsáv, továbbá a nyílt árok és ezek műtárgyainak
rendszeres tisztítását. A kötelezettség nem vonatkozik a földmedrű
árkok karbantartásának (folyásfenék szint korrekció) elvégzésre. Az
ingatlant közvetlenül határoló közterületen telepített növényzet
gondozása, a közterületre nyúló fák és más növények, valamint az
élősövény gallyazása, a járdák járhatóvá tétele, továbbá az ingatlanok
előtti közterületen lévő allergén növények irtása az egységes
településkép és az egészséges lakókörnyezet fenntartása érdekében a
legfontosabb lakossági kötelezettség. Kimondottan tiltja és pénzbírság
kiszabásával is rendeli sújtani a helyi jogszabály a közpark területének
nem megengedett módon és célra történő használatát, biztosítva ezzel
az idős és az utókor számára is példaértékű, telepített növénycsoportok
hosszútávú megőrzését.

Társadalmi szervezetek támogatása
A Képviselő-testület 1.335.000 Ft összegben – képviselői
lemondásokból rendelkezésre álló – támogatás odaítéléséről döntött
civil szerveztek részére.

ÚJ KÖNYVEK
Kedvezményes áron új könyvek
vásárolhatók a Könyvtárban:
mesekönyvek, kisfestők,
ismeretterjesztő könyvek.
Nézzen be hozzánk!
Könyvtár

„Te minden erőnél erősebb erő: anyai szeretet! Te emberi testbe öltözött
napfény! Te Isten szívéből leszállott szent láng, haláltól nem félő, erős
gyöngeség!”
Gárdonyi Géza

Köszöntsük az Édesanyákat!
Május első vasárnapján ezernyi, csillogó szemű gyermek özönli el a
virágboltokat. A legkisebb lehet, hogy még nincs egy éves, a legidősebb
pedig lehet, hogy már nyugdíjas. Van, aki csak egy szál virágot vesz, és
olyan is akad, aki egész bokrétára valót. Azt is jól tudjuk, hogy hová
viszik ezt a rettentő mennyiségű virágot: az édesanyáknak.
Május első vasárnapján köszönetet mondunk az édesanyánknak
mindazért, amit kaptunk tőle. Az első, és legfontosabb: megkaptuk tőle
az életünket. Miután hónapokon keresztül óvott bennünket, általa
kezdhettük el életünket ezen a Földön. Először testével, majd
hónapokon keresztül testéből táplált bennünket, és mi az anyatejtől
nőhettünk nagyobbra és nagyobbra. Megtanuljuk tőle az
anyanyelvünket, vigaszt nyújt a legnehezebb pillanatokban, és vigyázó
szemekkel nézi első lépéseinket. Szeretete körülölel bennünket, és tőle
tanuljuk meg azt is, hogy milyen az igazi, önzetlen szeretet.
Az anyai önzetlenség és önfeláldozás legendás. Nem egyszer
olvashatjuk, hogy egy-egy természeti katasztrófa alatt, az anyák
testükkel védik gyermeküket. Az önfeláldozás olyan példája ez,
melyről jól tudjuk, hogy csak egy anya az, aki képes ilyesmire. Egy
anya az, aki képes a saját életét a gyermekéért odaadni. És mindezért
cserébe sokszor csak fájdalmat, bánatot, hálátlanságot adunk, és csak
néha tudunk mosolyt csalni arcukra.
Legkevesebb, hogy ennyi önfeláldozásért cserébe, anyák napjára
egy csokor virággal köszöntjük fel őket. Irány a virágbolt, a többi,
csillogó szemű, hálás gyermekkel együtt!
Köszönjük Édesanyák!
Domokos László
Szarvas, Gyomaendrőd, Békésszentandrás, Csabacsűd, Hunya,
Kardos, Kondoros, Örménykút országgyűlési képviselő-jelöltje
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VÁLASZTÁS - 2010.

KÖSZÖNET
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Jegyzőjeként köszönetemet fejezem ki a 2010. április 11-ei
Országgyűlési Képviselő választás munkálataiban résztvevőknek.
Köszönöm a Szavazatszámláló Bizottságok választott és delegált
tagjainak, a Helyi Választási Iroda tagjainak, a Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak és az önkormányzati intézmények
dolgozóinak szakszerű és pontos munkáját. A választás biztonságos
körülmények között zajlott le, ezért köszönet illeti a Szarvasi
Rendőrkapitányságot, a helyi körzeti megbízottat, és a
Békésszentandrási Polgárőrség tagjait.
Dr. Győri Gabriella, jegyző

Tisztelt békésszentandrási
választópolgárok!
Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete nevében köszönetemet fejezem ki azon választópolgárok
felé, akik éltek a demokrácia keretei által biztosított jogukkal és
részt vettek az Országgyűlési Képviselők választásán. A
békésszentandrási részvételi adatok az országos átlagot lényegesen
meghaladták, a választásra jogosult állampolgárok közel 70%-a
vett részt a választáson.
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik április 11-én
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy minden gördülékenyen,
szabályosan történjen és a legmegfelelőbben végezték a választás
lebonyolítását.
Hamza Zoltán, polgármester

Békésszentandrás Nagyközség
Helyi Választási Irodája
TÁJÉKOZTATÁS
Békésszentandrás Nagyközség Helyi Választási Irodája
tájékoztatja a lakosságot, hogy az 1. számú szavazókörbe (Orvosi
Rendelő Szent László u. 18.) a választást megelőzően 13 fő került
felvételre igazolással, míg a választás napján szintén 13 fő
szavazott igazolással.
Az összes igazolással szavazók száma Békésszentandráson: 26 fő.
Dr. Győri Gabriella
HVI-vezető

Köszönöm a bizalmat
Köszönöm a szarvasiak, gyomaendrődiek, békésszentandrásiak,
csabacsűdiek, hunyaiak, kardosiak, kondorosiak, örménykútiak
támogatását, köszönöm, hogy ismét megtiszteltek bizalmukkal!
Történelmi időket élünk: soha ilyen egység még nem alakult ki,
mint most. Az összefogás megyéjének programját megerősítették,
az egységes változásra, a demokráciára, a jogállamiságra, a rendre
és a biztonságra szavaztak az itt élők.
Azonban még nem dőlt el, hogy akarnak-e az emberek radikális
változást. Minden voks számít! A Békés megyei emberek
széleskörű felhatalmazására van szükség azokhoz a gyökeres
változásokhoz, melyek Magyarország jövőjét, felemelkedését
biztosíthatják.
Domokos László
Szarvas, Gyomaendrőd, Békésszentandrás, Csabacsűd,
Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút országgyűlési képviselője
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Tanulmányi versenyek az alsó tagozaton
A kora tavaszi időszak minden évben a magyar nyelv és irodalom
szeretetének jegyében telik alsósainknak. A helyi versenyek
győztesei az idén is lázasan készültek a területi vers –, és
mesemondó versenyre.
Mindezek mellett az osztályok legjobb helyesírói is összemérték
tudásukat.
Helyi versenyek:
Március 30-án mesemondó verseny zajlott az iskolai könyvtárban.
Gyermekeink lelkesedése még mindig töretlen, így szép számú
mesemondót hallgatott meg a zsűri.
A következő eredmények születtek:
1. osztály: I. Egri Gergő
II. Nyemcsok Edina
III. Kalmár Vanda
2. osztály: I. Török Máté
II. Ficzere Ferenc
III. Hegedűs Dorina
3. osztály: I. Fabó Ferenc 3. a
II. Erdélyi Dorka 3. a
III. Egri Vivien 3. a
4. osztály: I. Gálfi Norbert
II. Dorogi Mónika
III. Kovács Emese
Április 12-én került sor a helyesírási versenyre. A legügyesebbek
hibátlanul vagy nagyon kevés hibával dolgoztak, így több
évfolyamon is született holtverseny:
1. osztály: I. Erdei Helga
II. Gugolya Bence
III. Kalmár Vanda
2. osztály: I. Miknyik Judit,
Pribelszki Johanna
II. Boros Vivien
III. Gálfi Szilárd
3. osztály: I. Demcsák Emese 3. a
II. Nemcsényi Aliz 3. a
III. Csík Laura 3. A,
Milák Kinga 3. b
4. osztály: I. Dorogi Mónika,
Csekő Nikolett
II. Nyemcsok Dorottya,
Melich Krisztián,
Gálfi Norbert
Területi versenyek:
A területi versenyek sorát a Benka Gyula Evangélikus Általános
Iskola által rendezett Kányádi Sándor versmondó versenyen való
részvétellel kezdtük meg április 1-én. Az évek óta megrendezett
versenyen 2 csoportban versenyezhet 4-4 tanuló. Együtt mérik
össze tehetségüket az 1. – 2. osztályosok és a 3. – 4. osztályosok. A
város iskoláival versenyeztek tanulóink, korcsoportonként 18, 19
kisdiák szerepelt.
Nagy örömmel távozhattunk, hiszen a 3. – 4. osztályosok között
szép eredményt értek el tanulóink.
I. Nemcsényi Aliz 3. a
II. Milák Kinga 3. b

Április 13-án Kondorosra indult népes csapatunk négy tanító néni
kíséretével. Itt már minden évfolyamon 3 tanuló indulhat, így 12
gyermekünkért izgultunk. Öt iskola tanulói versenyeztek
egymással, s igen színvonalas, szép előadásokat hallgatott végig a
zsűri.
Eredményeink:
1.osztály: III. Nyemcsok Edina,
Egri Gergő
2. osztály: I. Miknyik Judit
II. Hegedűs Dorina
3. osztály: I. Milák Kinga
II. Ambrus Izabella
4. osztály: II. Gálfi Norbert
Elmondhatjuk, hogy ezen a délutánon is nagyon jó érzés volt
iskolánk diákjának lenni. A gyerekeket az osztályfőnökeik Szalainé
Sinka Edit, Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina, Balláné Tóth
Krisztina, Molnárné Hürkecz Karolina, Hévizi Róbertné és Czuczi
Ernőné készítették fel.
Mindannyiuknak gratulálunk a szép sikerekhez!
Mné

Iskolai agenda
Május 3 – 7.:
Május 3 – 7.:
Május 3. :
Május 4.:
Május 7.:
Május 21.:
Május 25.:
Május 26.:

Természettudományi hét
Szülői értekezletek
Paraszt Lajos matematikaverseny
Alsós matematikaverseny
Madarak és Fák napja
Sulivarázs
SZMK választmányi értekezlet
Országos kompetenciamérés

Következő lapzárta:
2010. május 7.
(péntek)
Cikkeiket Interneten is elküldhetik:
Konyvtar@bekesszentandras.hu
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HUNYADI JÁNOS
Kishegyesen jártunk…

Mezei futóverseny

2010. március 19-e emlékezetes nap marad számunkra,
Kishegyesre utazhattunk jókor, jó időben, jó társasággal. Az
interneten, messengeren és egyéb csevegő programokon folytatott
beszélgetések meghozták az eredményüket: mindenki jó helyre
került a már ismerős vagy épp addig még ismeretlen családoknál.
Az iskolába történő megérkezés, a viszontlátás után lepakoltunk és
ismerkedtünk „ideiglenes” otthonunkkal és annak lakóival. Este 6
órakor kezdődött a Művelődési Házban Kishegyes falunapja, ahol
nagyon jó érzés volt szentandrásinak lenni, mert az ünnepi
beszédekből, hozzászólásokból kiderült, hogy mennyire büszkék
gyökereikre. A beszédek és a kitüntető díjak átadása után
kultúrműsorral ünnepelt Kishegyes közössége, melyben néptáncot,
hangszeres zenét, verseket láthattunk, hallhattunk. A műsort
követően a fiatalokat disco várta, amelyet közülünk is
meglátogattak néhányan.

Diákolimpia Körzeti Döntő
2010. március 22-én délután rendezték meg Szarvason, a mezei
futóverseny körzeti döntőjét. Hat iskola részvételével zajlott le a
verseny, melyen 375 tanuló futotta le a korosztályának megfelelő
távot. Csapatonként 5 fő indult, közülük a 4 legjobb eredményéből
számították ki a csapathelyezést. Iskolánk tanulói idén is szép
eredményt értek el, 21 érmet szereztek egyéniben és csapatban.
Helyezések
I. Korcsoport
600 m
1. Farkas Csenge
4. Miknyik Judit
17. Hegedűs Dorina
21. Petrás Kira
23. Urbán Alexandra
Csapat: IV. hely

600 m
18. Gálfi Szilárd
23. Tasi Kristóf
28. Ficzere Ferenc
30. Dóda Dominik
41. Mészáros János
Csapat: VI. hely
II. Korcsoport

1000 m
2. Kanti Anna
6. Lestár Enikő
8. Egri Laura
14. Polonyi Bettina
21. Nemcsényi Alíz
Csapat: I. hely
1200 m
1. Szabó Alexa
3. Kanti Dorottya
6. Csontos Andrea
14. Csík Andrea
15. Csík Dorottya
Csapat: I. hely

SZABADprogram SZABADkán

Másnap mindenkinek szabad program állt rendelkezésére,
melyet a családokkal együtt töltöttünk el. Sokan lovagolni mentek
el, de voltak olyanok is, akik a focipályát választották, vagy a
kellemes tavaszi időt kihasználva sétáltak, ismerkedtek a
községgel, és nem utolsósorban egymással.
Ahogy mondani szokás, gyorsan eltelt ez a két nap, felejthetetlen
élményekkel.
A buszunk 2 órakor indult hazafelé. Hazafelé rövid kitérőt
tettünk Szabadkán, ahol sétáltunk a város központjában.
A búcsú nehéz volt, ám vigasztaló az a tény, hogy júniusban újra
találkozhatunk itt, Békésszentandráson.
Argyelan Tünde, Bagi Ivett, Brusznyiczki Bettina,
Kondacs Krisztián, Rába István,
Szabó Alexa, Tasi Norbert, Turcsányi Luca

1000 m
8. Gálfi Norbert
50. Molnár Mihály
53. Olasz Imre
56. Maczik Gergő
63. Herceg Ádám
Csapat: VI. hely
III. Korcsoport
1600 m
12. Pásztor Dávid
18. Olasz Imre
25. Csabai Róbert
29. Székely László
37. Krizsánszki Norbert
Csapat: V. hely

VI. Korcsoport
1600 m
2000 m
1. Kanti Eszter
10. Rába István
2. Bohák Annamária
12. Csipai Péter
11. Bezzeg Xénia
18. Pintér László
16. Bohák Boglárka
19. Kondacs Krisztián
24. Székely Alexandra
25. Major József
Csapat: III. hely
Csapat: IV. hely
Minden versenyzőnek gratulálunk!
Sztankovits Lászlóné testnevelő

A Diákolimpia érmesei
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ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
„Az éltető víz” rajzverseny
A víz világnapja alkalmából március 22-én és 23-án 14 órától
megrendezésre került „Az éltető víz” című rajzverseny.
A felső tagozatos gyerekek hétfőn, az alsósok kedden készítették el
az alkotásaikat. A tanulók bármilyen technikát választhattak, de
leginkább színes ceruzával dolgoztak.
A zsűrizést Gere Éva és Mucha Nikoletta segítette. Nehéz feladat
hárult ránk. A részt vevő diákok sikeresen ábrázolták a víz
szeretetét, szükségességét, s a tiszta víz fontosságát.
Az eredményhirdetésre április 1-jei iskolagyűlésen került sor, s a
díjakat és az okleveleket itt vehették át a jutalmazott tanulók.
Felsős rajzverseny eredmények:
I. helyezett: Gurszki Alexandra 8. b
II. helyezett: Bencsik Hajnalka 5.a
III. helyezett: Németh Kitti 6. b
Különdíjas: Olasz Éva 5.a
Alsós rajzverseny eredmények:
I. Balla Mihály 4. a
II. Hegedűs Dorina 2. a
III. Bondor Bíborka 1. a
Különdíjas: Miknyik Judit 2.a

Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek, köszönjük a zsűrizést, s
biztatjuk a diákokat a rajzversenyek,- pályázatok részvételére!
Nagyné Körmendi Nikolett

A rajzverseny résztvevői

Húsvétoltunk…
A tavaszi szünet előtti tanítási napok nem tartoznak a
legkönnyebbek közé. Na, nem azért, mert ilyenkor az átlagnál
nehezebb tananyagot kellene elsajátítani, hanem azért, mert a
hosszú tél után mindenki várja a jó időt, a tavaszt, a szünetet és a
Húsvétot.

Húsvéti nyusziváltó az alsósoknak Hogy oldjuk e néhány nap nehézségeit, az utolsó tanítási napra
mind az alsó, mind a felső tagozat számára a Diákönkormányzat
tagja amolyan Húsvétváró programokat állítottak össze. És mivel
idén ez a nap április 1-jére esett – ami köztudottan a vidámság, a
nevetés napja – dupla „ünnep” kerekedett, vagyis az ünnepvárás
vidám perceit tölthettük el. Hogy mivel? A kicsik a tornateremben
adtak egymásnak randevút, ahol osztályonként mérték össze
ügyességüket, gyorsaságukat. Ha Húsvét, akkor nyuszi, azaz
nyuszi ugrás, locsolkodás, tojásfestés, stb. Ezek a feladatok voltak

becsempészve abba a váltóversenybe, melyet Bohák Annamária és
Székely Alexandra vezetett. És a jutalom mi is lehetett volna más,
mint csoki tojás. A vetélkedőnek nem volt győztese, vagy vesztese.
Azazhogy volt/voltak győztesei. Mindenki. Mindenki, mert egy
remek hangulatú délelőttben volt részük, mely nem szűkölködött a
jókedvben, nevetésben, játékban.

- vidám vetélkedő a felsősöknek
Délután a nagyobbakra „került sor”. Ők a rajzteremben gyűltek
össze, ahol csapatokat alakítva birkóztak meg a feladatokkal:
Húsvéti puzzle, tojástánc, szófejtés. De a legvidámabbra az a
néhány perc sikeredett, amikor is énektudásukat kellett
megmutatniuk. Mindannyiunknak nagyon tetszett, ahogyan a
Tavaszi szél vizet áraszt című dalt különböző stílusokban adták elő
a csapatok. A közel két óra hangulata feledtette a tanítási napok
fáradságát.
Hát így vártuk mi a tavaszt, a tavasz szünetet és a Húsvétot…
DÖK
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VADÁSZOLDAL
,,A vadászat aktív természetvédelem”

ÉVADZÁRÓ KÖZGYŰLÉS

VADLEXIKON 93.

Nagy tisztelettel köszöntöm az áprilisi lapszám Olvasóit. Ebben
a hónapban megtudhatják azt, hogy mi is történt a márciusi évadzáró
közgyűlésünkön. A vadlexikon 97. részében pedig azt a madarat
igyekszem majd bemutatni, akit jellegzetes fejszínezetéről
barátkának neveztek el.
A hosszú évek hagyományainak megfelelően március hónapban
került sor vadásztársaságunk évadzáró közgyűlésére. Ezen
alkalomkor értékeljük az elmúlt vadászati évet. Az öttagú vezetőség
pedig beszámol az elért eredményekről és a jövőbeni tervekről.
A mostani közgyűlés március 6-án került megrendezésre, amikor
is a délutáni egy órai kezdéskor a 26 fős tagságból 22 tag jelent meg.
Oláh Géza röviden köszöntötte a megjelenteket és nagy vonalakban
értékelte a vadásztársaságunk jelenlegi helyzetét. Beszámolt az
Intézőbizottság munkájáról, melynek tagjai a két közgyűlés közötti
aktuális döntéseket meghozzák. A napirendi pontok elfogadása után
először a vadgazdálkodási beszámoló következett, és az elnök
átadta a szót Fazekas Endre vadászmesternek. Ő értékelte az elmúlt
év vadászati eredményeit, beszámolt az idei tervekről és
tájékoztatást adott a vadlétszámbecslés jelenlegi helyzetéről. Ebből
kitűnik: a vadászati eredményeink javultak, mégpedig úgy, hogy a
vadlétszám nem mutat csökkenő tendenciát.
Viszont a
fácánállományunk sajnos kevesebb lett / jelenleg kb. 900 db. /. Ezért
a közgyűlés most is úgy határozott, hogy a tavalyi évhez hasonlóan
most is vásárolunk mesterségesen felnevelt madarakat, és ezeket a
területre kiengedve növeljük az állományunkat. Mezei nyulaink
száma nőtt, a tavaszi szaporulatok megjelenése előtt mintegy 1450
db található vadászterületünkön, és ez a szám is növekedést mutat.
Az őzek száma is emelkedett, jelenleg 350 körüli a létszámuk. Az
idei hasznosítási tervek mértéktartóak, a cél a további
létszámnövelés és a minőségjavítás. A következő napirendi
pontként a gazdasági helyzet értékelése következett, mely
áttekintve a kiadási és bevételi oldalt, pozitív eredményt mutat. A
bevételeink nagy részét természetesen visszaforgatjuk a
vadgazdálkodásba, hisz nekünk vadászoknak a gazdaságos
működés mellett, a célunk a minél több vadászati lehetőség
biztosítása. A továbbiakban jómagam számoltam be a társaságunk
elmúlt évi rendezvényeiről, és ismertettem az idei évi terveinket. Az
Ellenőrző és a Fegyelmi Bizottság beszámolása szerencsére rövidre
sikerült, melynek meghallgatása után az derült ki, hogy nem volt sok
munkájuk. Ezek után a tagság egyhangúlag elfogadta a
költségvetést és a beszámolókat, majd a bejelentések,
hozzászólások következtek, melyeket értékeltünk és
megtárgyaltunk. A közgyűlés utolsó napirendi pontja következett,
mégpedig az ötévente esedékes választások megtartása. Ennek
végeredménye a következő lett: az Intézőbizottságot továbbra is
Oláh Géza vezeti. Tagjai: Virág Imre, Fazekas Endre, Opauszki
Györgyné és Aszódi István. Az EB. elnöke: Ivanics Sándor ( tagjai:
Vereb Mihály, Major Attila). A FB. elnöke: Csapkovits György (
tagjai: Csík Zsolt, Major Imre ) Ezt követően az elnök a közgyűlést
berekesztette és, mindenkit invitált családtagjaival együtt az esti
vadászbálba. A hangulatot a jelenlevő hölgyek köszöntése, Frankó
Pál muzsikája és az elmaradhatatlan tombolahúzás színesítette. Az
este folyamán sor került Oláh Géza köszöntésére is, aki a napokban
tölti be 70. életévét. Mi vadásztársak, jó egészséget, és még hosszú,
tartalmas és eredményekben gazdag vadászéveket kívánunk neki a
továbbiakban! A vacsorán résztvettek sokáig beszélgettek,
kulturáltan szórakoztak, és igyekeztek a mindennapok rohanása
után kikapcsolódni egy olyan társaságban, ahol a fő összetartó erő a
közös szenvedélyünk mellett, a barátság!

BARÁTKA –Sylvia atricapilla
Bokrosaink egyik legismertebb
madara. Érdekes nevüket a hím
jellegzetes fényes fekete,
egészen szeméig érő
„sapkájáról” kapták. Gazdag
aljnövényzetű erdők, parkok,
bokrosok gyakori fészkelője,
de csak nyáron. Telelőhelye a
Közel-Keleten van. Egyes
példányok néha nálunk is
áttelelnek. Ezek a nyugtalan,
örökké mozgó madarak egész
nap a sűrűben tartózkodnak, és
jelenlétüket legtöbbször csak
énekük vagy érdes csettegésük
árulja el. Nálunk a bokros
aljnövényzetű parkokban,
ligetekben, lomberdőkben,
ártereken csendül fel a hímek
erőteljes, dallamos éneke,
amely a többi poszátáéhoz
hasonló. Csodálatos hangú
csattogással kezdi énekét, ami
fuvolaszerűen, lágyan
folytatódik (tónusa hasonló a
fekete rigóéhoz), majd hirtelen
véget ér. Éneke gazdagságban
é s é l é n k s é g b e n
felülmúlhatatlan, a legszebb
hangú énekesek közé tartozik.
K i c s i n y t e r m e t ű m a d á r,

mindössze 14 cm. Hátoldala
szürkésbarna, fejoldala és
testalja hamuszürke. A tojó
sapkája rozsdabarna. A fiatalok
háta rozsdásabb, testaljuk
sárgás árnyalatú, a hímek
sapkája barna. Farkában nincs
fehér szín. Vékony növényi
szálakból csésze alakú fészket
építenek, amit mindig
talajközelbe, többnyire egy
méternél alacsonyabban, a
bokrok alsó ágára vagy az
aljnövényzet közé helyeznek
el. A tojó 4-6 tojást rak, amit a
hímmel 13-14 napig felváltva
melenget. A szülők a kikelő fák,
bokrok leveleiről leszedegetett
rovarral, hernyóval etetik. A
fiatalok gyorsan fejlődnek, és
alig kéthetes korukban, amikor
még nem tudnak repülni,
szétugrálnak a sűrűben, és
várják az eleséggel érkező
szülőket. Nyár végén
előszeretettel keresik fel az
érett bodzásokat. Kedvező
időjárás esetén sokáig
kitartanak a területen, de pár
napos hideg után délre
vonulnak.

A májusi lapszámban folytatom a híres magyar vadászokat
bemutató sorozatomat. Ekkor majd az egyik legnagyobb magyar
írót, a közismert Fekete Istvánt mutatom be, főként, mint vadászt. A
vadlexikonom soronkövetkező részében pedig a cigány
csaláncsúcsot igyekszem majd megismertetni az Olvasókkal.
Major Attila
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés
2010. március 16-án Sinka Dóra és Farkas Péter
szülőknek PÉTER, március 25-én Cseh Anita és
Nagypál László szülőknek ANNA, március 31én Horváth Antónia és Erdei Zoltán szülőknek
MIKLÓS utónevű gyermeke született.

Házasságkötés
2010. március 27-én Nagy Imre József és Bozóki Erika
Éva kötött házasságot.

Éjjel-nappali ügyelet
Békésszentandrás, Fő u. 53.

CSIPAI LÁSZLÓ
Tel.: 66-218-230
Mobil: 06-30/974-9031
Kiváló minőségű GRÁNIT síremlékek, vázák,
sírkövek megrendelhetők kedvező áron!
Érdeklődni: Csipai László, Fő u. 53. Telefon: 30/974-9031

Halálesetek
2010. március 18-án Dorogi Sándor /1927/,
március 21-én Tóth László Gáspárné ln.: Vincze Ilona /1927/,
március 29-én Patai Lászlóné ln.: Hamza Erzsébet Margit /1946/
halálozott el.

Bemutatókert: Bagi Tüzép (Rákóczi u. felől)

Földtulajdonosok figyelem!
Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén
Nagyobb területű szántóföldet bérelnék!
Bérleti díj akár 40 KG BÚZA/AK!
Lénárt Zoltán * Telefon: 06-30/240-4790

„Ma szomorúbb lett a föld,
Szürkébb az ég kékje,
Egy szív állt meg örökre.
Édesapánk szerető szíve.”

SÁNTA ZOLTÁN kőfaragó
Vállal:
- síremlékek készítése,
- beton- és műkőkerítés elemek gyártása,
- műkő-, gránit ablakpárkány, konyhapult,
- gránit kertibútor, csobogó készítése.

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Dorogi Sándor
temetésén őt utolsó útjára elkísérték, jelenlétükkel
búcsúvirágaikkal és együtt érző szeretetükkel mély
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

GÉPI KARCMENTES SÍRKŐTISZTÍTÁS!

A gyászoló család

Cím: Köröstarcsa, Árpád tér 5. Mobil: 06-30/528-2081
Bővebb felvilágosítás:
CSIPAI LÁSZLÓ
Békésszentandrás, Fő út 53. Tel.: 30/974-9031

ÁBEL ÉS FIAI BT.
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
S akit szeretünk, azt nem feledjük el”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak akik drága
édesanyánk
Tóth Lászlóné sz. Vincze Ilona
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
részvételükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

5561 Békésszentandrás, Fő u. 64.
Szolgáltatásaink:
- Teljes körű temetkezési szolgáltatás:
- Éjjel-nappali ügyelet
- Temetkezési kellékek széles választékban
- Teljes körű ügyintézés (pl.: halotti anyakönyvezés, ÁNTSZ
engedélyek beszerzése)
- Sírkövek:
- Műkő és gránit sírkeretek, síremlékek készítése
- Régi sírok felújítása, javítása, tisztítása
- Elhunyt hozzátartozóinak sírjait megrendelésre egész évben
gondozzuk.
Elérhetőségünk: Ábel Zoltán: 30/9584-877
Fedlap-készítés és síremlék cserénél kerettisztítás ingyenes.
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Kajak-kenu
Közhasznúsági jelentés 2009. évre
Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidő
Sport Club
Székhely: 5561 Békésszentandrás, Vizitelep, II. kk. 5.
Adószám: 18382983-1-04
Közhasznúsági fokozat: közhasznú társadalmi szervezet
Közhasznúsági végzés: Pk.60.032/2000/2.
1. Számviteli beszámoló

B. Forgóeszközök
IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen:
FORRÁSOK /PASSZIVÁK/
C. Saját tőke
II. Tőkeváltozás /eredmény /induló/
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
közhasznú tevékenységből/
Források összesen:
Összes közhasznú tevékenység bevétele
Pénzügyileg rendezett bevételek /1+5/
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a./ MKKSZ
b/ Sport XXI. Program
c/ Szponzoroktól
d/ Helyi önkormányzattól
e/ SZJA 1%
f/ Egyéb /reklám/
Pályázat útján elnyert támogatás
a/ Wesselényi Alapítványtól
b/ NCA
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel
Tényleges pénzbevételek /A/I+B/I/
Közhasznú tevékenység ráfordítása /1+4/
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Közhasznú tevékenység eredménye /1+2/
Tárgy évi pénzügyi eredmény
Összes pénzügyi eredmény

Adatok ezer Ft-ban
2009.12.31
133
133
133

Gázdíj
Áramdíj
MKKSZ tagsági díj
Versenyzési engedélyek
Simon Fiala verseny rendezése
Bérköltség és járulékok
Beszerzések /hajók, lapátok, csónakmotor/
Anyagköltség
Egyéb költség
Pénzeszközök 2009.12.31 záró készlet Ft-ban
Bank
Pénztár
Összesen:

209
17
35
80
209
757
295
383
136

25.496 Ft
107.965 Ft
133.461 Ft

133
218

Sportegyesületünk vállalkozási tevékenységet nem végzett 2009.
évben.
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4. Helyi önkormányzattól és képviselőktől kapott támogatás
Helyi önkormányzati támogatás 1.033.000 Ft

133
4193
4193
2906
921
400
142
1033
260
150
110
268
0
153
756
4193
4278
4278
-85
-85
-85

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az egyesület 2009-ben kapott Önkormányzati támogatást teljes
egészében a cél szerinti juttatásainak a finanszírozására fordítja. Ez
a megállapítás érvényes az államháztartás alrendszerei terhére
biztosított juttatásokra is.
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TÉNYLEGES BEVÉTELE
ezer Ft-ban
/nyitó pénzállomány és tagi betét nélkül/
4193
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI
Részletezve ezer Ft-ban
4278
Versenyekre utazás, étkezés
1462
Benzinköltség motorcsónakhoz
695

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az egyesület valamennyi bevétele és kiadása az alapító okiratban
meghatározott céljai
elérését szolgálják és alátámasztják a
megjelölt cél szerinti tevékenységét úgy mint:
a. / az egyesület tagjainak rendszeres sportolási, testedzési,
versenyzési lehetőséget biztosítani 3.300.081 Ft
b./ Békésszentandrás és környéke vizitúrizmusának fejlesztése és
színvonalas emelése 977.488 Ft
6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
támogatások
Az egyesület vezetői, tisztségviselői tevékenységüket díjazás
nélkül látják el.
7. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Elsődleges célunk volt, hogy biztosítsuk a versenyzők
felkészítéséhez és a versenyeztetéshez a feltételeket. 35 fő részére
váltottuk ki a versenyzési engedélyt. Ebből 7 fő gyermek, 7 fő
kölyök, 7 fő serdülő, 1 junior és 13 fő masters korosztályú. Ezen
kívül mintegy 15-20 fő részére biztosítottuk a versenyzési
lehetőséget. Ők szabadidős sportolóként indultak a versenyeken.
Összesen 21 versenyen indultunk. Az országos bajnoki
pontversenyben 136.75 ponttal 31. helyezést értük el. A tavalyi
évhez hasonlóan ismét van Európa bajnoka az egyesületnek.
Bodonyi Dóra a Maratoni Ifjúsági EB-n kajak-egyesben
aranyérmet nyert. Egyesületünk biztosította a lehetőséget a
szabadidő hasznos eltöltésére. A konditeremben rendszeresen
edzett 10-15 fő fiatal, valamint a nyári időszakban sokan jártak le
kajakozni, kenuzni.
Egyesületünk részt vett a községi tömegsportnapok rendezésében
és biztosított hozzá sporteszközöket, helyiségeket.
Nagy figyelmet fordítottunk a sporttelep környékének tisztaságára,
gondozására, a Körös vízminőségének óvására.
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Záradék:
A fenti közhasznúsági jelentést a békésszentandrási Hunyadi
Mátyás Kajak-kenu és Szabadidő Sport Club 2010. március 28.
közgyűlése elfogadta.
Békésszentandrás, 2010. március 28.
Sinka József
Elnök

Fabó István
Ügyvezető elnök

Kajak-kenu
Egyesületünk 2010. március 28-án tartotta éves közgyűlését,
mely egyben tisztújító is volt, mert lejárt az elnökség 5 éves
mandátuma. A közgyűlés 7 tagú elnökséget választott. Elnök ismét
Sinka József lett, ügyvezető elnök Fabó István. A további elnökségi
tagok: Bagaméri László, Bencsik Imre, Lénárt Róbert, Pálinkás
András és Sinka Péter.
A Felügyelő Bizottság elnöke Dr. Hangya István, tagjai Szabóné
Farkas Borbála és Sindel Imre.
Fabó István

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-ával járuljon
hozzá a Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport
működéséhez.
Adószámunk: 18382983-1-04

Kérjük, támogassák továbbra is adója 1%-ával a
Békésszentandrási Kézilabda Club
Működését!
Adószámunk: 18383647-1-04

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület kéri, hogy aki támogatni
szeretné a labdarúgás működését,
adója 1%-ának felajánlásával megteheti.
Adószámunk: 19976550-1-04

GYERMEKNAP 1%-kal
Az elmúlt három évben -úgy gondoljuk- sikeres gyermeknapi
programot szerveztünk a község gyermekeinek, amit a jövőben
is szeretnénk folytatni. Egy egész napos rendezvény
lebonyolítása sok munkával jár, de megérti, látva mosolygós,
hálás kis arcokat, akik önfeledten játszadoznak, ugrálnak,
veszik ki részüket a gyermekprogramokból. Ha Ön elégedett
volt, és szeretne segíteni, hogy a jövőben is hasonló, családias
hangulatú gyermeknapunk legyen, szívesen vesszük azt.
A Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány
számlaszámára ajánlja fel adója 1%-át, s így hozzájárul a
Gyermeknapi kiadásokhoz. Ha felajánlotta az 1%-ot, kérjük
jelezze felénk telefonon vagy személyesen Nemcsényi Zsoltnál
(20/560-2043), illetve a Könyvtárban (66/218-660), hogy
tudjuk, milyen nagyságrendű összegre számíthatunk.
Az adószám: 19059473-1-04
Segítségüket előre is köszönjük!
Szervezők

Idegenbeli sikerrel kezdtek a
kézisek
Megkezdődtek a 2009/2010. évi megyei I. osztályú női kézilabda
bajnokság tavaszi fordulói, melynek már az első összecsapása
rangadóba illő küzdelmet és végül szentandrási vendégsikert
hozott.
Kondorosi NKK–Békésszentandrási KC 24–27 (félidei
eredmény: 11–16)
Játékosok: Bagi Brigitta, Egriné Kovács Andrea (8), Lestyan Goda
Anna (6) Aszódi Mónika (5), Sinka Petra (1), Árgyelánné Hangyás
Tünde (4), Petrás Viktória (2). Csere: Lólé Emília és Rónyai
Henrietta (kapusok), Kondacs Renáta (1), Lénárt Anett, Ugyan
Hajnalka, Szilágyi Gréta
Változatos, közönségszórakoztató mérkőzésen, kemény csatában
sikerült legyőzni a Kondorosiakat, ahol a türelmesebb játék, a jobb
helyzetkihasználás és nem utolsó sorban az erős akarat meghozta a
várt eredményt. A szentandrásiak ébredtek hamarabb és ötgólos
előnyt szereztek. A második félidőt még fokozottabb tempóban
kezdték a csapatok, fej-fej mellett haladva egyik fél sem tudott
jobban ellépni. A hajrá azután mégis a vendég Szentandrásnak
sikerült jobban: az ötgólos vezetésüket ugyan valamelyest
mérsékelték a hazaiak, de megérdemelt győzelmet arattak a
vendégek. Mindvégig nagy nyomás nehezedett a szentandrásiakra,
de küzdeni tudásból kiemelkedőt teljesített a csapat.
Gyomaendrődi NKSE–Békésszentandrási KC 26–21 (félidei
eredmény: 11–8)
Játékosok: Bagi Brigitta, Egriné Kovács Andrea (5), Lestyan Goda
Anna (1) Aszódi Mónika (6), Sinka Petra (1), Árgyelánné Hangyás
Tünde (3), Petrás Viktória (3). Csere: Lólé Emília és Rónyai
Henrietta (kapusok), Kondacs Renáta (2), Lénárt Anett, Ugyan
Hajnalka, Szilágyi Gréta
Sok –sok hiba jellemezte mindkét fél játékát, melyből mindezek
ellenére a hazai – egyben egyik éremesélyes – csapat került ki
győztesen, így végül a papírforma érvényesült.
Gádoros – Békésszentandrási KC 18 - 30 (félidei eredmény:
5–12)
Játékosok: Bagi Brigitta, Egriné Kovács Andrea (5), Lestyan Goda
Anna (7) Aszódi Mónika (6), Sinka Petra (1), Lénárt Anett, Petrás
Viktória (3). Csere: Lólé Emília és Rónyai Henrietta (kapusok),
Kondacs Renáta (2), Árgyelánné Hangyás Tünde (6), Szilágyi
Gréta, Rohoska Nóra
Jól kezdtek a szentandrásiak, majd a félidő közepe táján kisebb
hullámvölgyüket kihasználva egy gólra sikerült felzárkózni a
hazaiaknak. Kissé átszervezett játéknak köszönhetően a félidei
mérce már ismét kedvező volt a vendégek számára. A megszerzett
előnyt – főként a hazaiak eladott labdáit kihasználva – a második
félidőben tovább növelve, már nem is engedte ki a kezéből a
győzelmet a Szentandrás.
A következő megmérettetés rendkívül fontos mérföldkő lehet a
Szentandrás számára, mivel a mezőnyben előtte tanyázó
Mezőberény csapatát fogadja, április 17-én szombaton 15 órakor.
További tavaszi összecsapások:
Április 24., szombat, 16.30: Kétsopronyi SE–Bszentandrási KC
Május 2., vasárnap 15.00:Békésszentandrási KC–Szarvasi NKK
Május 9., vasárnap, 15.00: Békésszentandrási KC–Dobozi KE
Május 15., szombat, 17.30: Füzesgyarmati SK–Bszentandrási KC
Május 23., vasárnap, 16.00: Békésszentandrási KC–Békési NKTE
Június 5., szombat, 16.00: Békésszentandrási KC–JALTE
(A)
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Remek sorozatot produkált a Hunyadi!
A tavaszi rajton vereséget szenvedő Hunyadi a folytatásban
remek sorozatot produkált, mely során öt mérkőzésből négyet
megnyert.
Fontos győzelem volt az Újkígyós elleni, mert a kiesés elleni
küzdelemben az ,,hatpontos” siker volt. A következő fordulóban
izgalmas csatában sikerült legyőzni a Csorvás együttesét, melynek
következtében a 13. helyre került a Hunyadi. Ezt követően újabb
kiesési rangadóra került sor Nagyszénáson, ahol vereséget
szenvedtünk, bár a játék képe alapján nem érdemeltünk azt. A
folytatásban azonban ismét győzelmek következtek. Előbb hazai
pályán sikerült elcsípni az élmezőnyhöz tartozó Medgyesegyházát,
majd idegenben az utolsó percben szerzett góllal nyert a Hunyadi a
12. helyen álló Doboz ellen.
Hét fordulóval a vége előtt még nem dőlt el semmi a megyei II.
osztályban.
A bajnoki címért és a feljutásért nagyon éles verseny alakult ki,
bármi lehet még a végső sorrend.
A Békésszentandrási Hunyadi sajnos a másik versenyben, a
kiesés elleni küzdelemben érdekelt. Jelenleg lépéselőnyben
vagyunk ellenlábasainkkal szemben és ha a hazai mérkőzéseken
sikerül diadalmaskodni, akkor komolyabb baj nem lehet. Bízzunk
tehát a további jó folytatásban és szurkoljunk együtt a minél jobb
eredmény elérése érdekében.
Eredmények:
19. forduló
Újkígyós – B. Hunyadi 0:2
Újkígyós, 150 néző. Vezette: Petrovszky (Rácz, ifj. Rácz)
Hunyadi: Szabó Z. - Melián, Gugolya, Mochnács T., Borgulya,
Sinka (Mochnács G.), Kis L., Bobvos F., Steigler (Rusz), Tóth A.
(Rácz), Gazsó (Bálint)
Edző: Varga László
Góllövők: Sinka, Gazsó
Sárga lap: Borgulya, Sinka
20. forduló
B. Hunyadi – Csorvás 2:1
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Kocsondi (Kalmár, Kovács)
Hunyadi: Szabó Z. - Melián, Gugolya, Mochnács T., Borgulya,
Steigler (Erdei), Bobvos F. (Rácz), Mochnács G. (Rusz), Kis L.,
Tóth A. (Fazekas), Gazsó.
Edző: Varga László
Góllövők: Kis L., Gazsó
Sárga lap: Kis L., Steigler
21. forduló
Nagyszénás – B. Hunyadi 2:0
Nagyszénás, 200 néző. Vezette: Majoros (Nagy G., Kalmár)
Hunyadi: Szabó Z. - Melián (Rácz), Gugolya, Mochnács T.,
Borgulya (Erdei), Steigler, Bobvos (Rusz), Kis L., Sinka, Tóth A.,
Gazsó (Mochnács G.).
Edző: Varga László
Sárga lap: Melián, Mochnács T., Gazsó, Mochnács G.
22. forduló
B. Hunyadi – Medgyesegyháza 2:0
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Czirbuly (Petrovszki, Varga)
Hunyadi: Szabó Z. - Rusz, Gugolya, Mochnács T., Borgulya,
Fazekas, Bobvos F. (Erdei), Steigler (Melián), Kis L., Sinka
(Mochnács G.), Tóth A. (Kiss V.).
Edző: Varga László
Góllövők: Bobvos F., Kis L.
Kiállítva: Borgulya (második sárga lap után)
Sárga lap: Mochnács T., Tóth A., Mochnács G.

23. forduló
Doboz – B. Hunyadi 1-2
Doboz, 150 néző. Vezette: Győri (Kovács, Tímár)
Hunyadi: Szabó Z. - Rusz Z., Gugolya, Mochnács T., Erdei
(Szeleczki), Fazekas (Rácz), Bobvos F. (Mochnács G.), Steigler,
Sinka (Melián), Tóth A.
Edző: Varga László
Góllövők: Kis L., Tóth A.
Sárga lap: Rusz Z., Gugolya, Steigler, Kis L., Sinka
A megyei II. o. bajnokság állása a 23. forduló után
1. Tótkomlós
2. Füzesgyarmat
3. Kétegyháza
4. Magyarbánhegyes
5. Medgyesegyháza
6. Dévaványa
7. Mezőkovácsháza
8. Sarkad
9. Csorvás
10 Dombegyház
11. Köröstarcsa
12. Doboz
13. B. Hunyadi
14. Nagyszénás
15. Újkígyós
16. Kaszaper

23
23
23
23
23
22
23
23
22
23
22
23
23
23
23
22

17
17
17
11
11
10
9
8
9
9
7
6
5
4
4
3

3
3
2
6
4
4
6
7
3
2
5
5
5
8
4
3

3
3
4
6
8
8
8
8
10
12
10
12
13
11
15
16

58-23
65-32
58-17
51-31
39-33
38-36
46-41
53-45
21-35
33-40
30-40
45-55
28-44
31-45
27-61
24-69

54
54
53
39
37
34
33
31
30
29
26
23
20
20
16
12

Ifjúságiak:
Újkígyós – B. Hunyadi 2:1
Góllövő: Taskó Z.
B. Hunyadi – Csorvás 5:2
Góllövők: Dezső Cs. (2), Panyik Z. (2), Szabó F.
Nagyszénás – B. Hunyadi 0:0
B. Hunyadi – Medgyesegyháza 5:3
Góllövők: Panyik Z. (2), Szabó M., Bakos, Szabó F.
Doboz – B. Hunyadi 2-0
Az ifjúsági bajnokság állása
1. Dévaványa
2. Sarkad
3. Füzesgyarmat
4. Mezőkovácsháza
5. Tótkomlós
6. Újkígyós
7. Doboz
8. Köröstarcsa
9. Csorvás
10. B. Hunyadi
11. Nagyszénás
12. Medgyesegyháza

22
23
23
23
22
23
22
22
21
23
23
23

19
18
16
16
13
11
11
10
8
8
7
7

1
2
2
1
6
2
1
4
2
1
4
3

2
3
5
6
3
10
10
8
11
14
12
13

13. Kaszaper
14. Kétegyháza
15. Magyarbánhegyes
16. Dombegyház

22
23
23
22

6
5
4
1

4
4
1
2

12
14
18
19

92-16 58
100-24 56
96-22 50
72-33 49
61-24 45
39-40 35
54-43 34
63-61 34
40-55 26
35-51 24
41-62 24
55-77 23
(-1 pont)
34-60 22
48-74 19
23-100 13
25-136
5

