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Idősek imája

Istenem, adj erőt, hogy bízni tudjak,
Ha megbántanak, ne zokogjak,
Add Uram, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Ha keresztem botladozva hordom,
Erőtlenségemben Te légy a támaszom.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.

Önts lelkükbe szeretetet, 
Kiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.
Áldd és őrizd őket, édes Jézusom, 
Hogy találkozhassunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz.
A végső órámon irgalmazz!

Idősek köszöntése

Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az Idősek Világnapját október 1-jén. 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tisztelettel és szeretettel 

köszöntöm a településünkön élő idős embereket. Ezen a napon köszöntjük mindazokat, akik hosszú élet 

munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, 

generációrólgenerációra öröklődik a sok tudás. Bölcsességükkel helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a 

jó, amit tovább adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő nemzedéknek. Feladatunk 

lehetővé tenni számukra a méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveiben. 

Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük 

felbecsülhetetlen kincs számunkra.

 

A Képviselő-testület nevében jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánok minden idős 

embertársunknak.

Hamza Zoltán

polgármester

Nyárvégi szerenád a Gondozási Központban
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„Mindennapi kenyerünk…”
Idén augusztus 19-e több pedagógus, nagyszülő, önkormányzati 

dolgozó számára egy életre szóló emlék marad.
Mindenki szemében öröm, lelkesedés csillogott, nekünk 

fiatalabbaknak a kíváncsiságtól, az idősebbeknek pedig az 
emléktől, amikor összejöttünk azon a hűvös, esős reggelen 
kenyérsütésre, úgy ahogy azt az idősebbek az édesanyjuktól 
tanulták.

Azon a napon megtudhattuk és végig követhettük, hogy milyen 
fáradtságos munka volt az asztalra előteremteni a mindennapi 
kenyeret.

Hajnalban Sinka Mihályné Ica néni és Szalai Antalné Erzsike 
néni elkészítették a kovászt, ami a jó kenyér alapja.

Miután a kovász megkelt, a jelenlévők szívüket-lelküket 
beleadva, az utasítás szerint dagasztották a teknőben a 
kenyértésztát. Majd szakajtóba tettük, ahogy régen, hímzett 
abrosszal letakarva kelt a kenyér.

Közben az előző nap előfűtött kemencében ismét fellobbant a 
láng.

,,Pirul” az ünnepi kenyérA megkelt kenyértésztát sütőlapátra borítottuk, a tetejét késsel 
bevágtuk, az izzó kemencébe tettük.

Ez idő alatt meglepetés is volt, a maradék tésztából pernyés 
lángost készítettek az ott lévőknek. Mindenkinek ízlett ez a fiatalok 
számára új íz, hiszen sokan nem ismertük.

Lelkes csapatunkat meglátogatta a munka közben: Hamza 
Zoltán polgármester úr, Hévizi Róbert alpolgármester úr, 
Nemcsényi Zsolt képviselő úr, akik a jó hangulatot fokozták. 

A lelkes csapatunk egy része

Nagy szeretet és önfeledt jókedv, vidámság, emlékezés a 
régmúltra, töltötte be ezt a délelőttöt. Örökre a szívünkben érezzük 
ennek a napnak a szépségét, a friss kenyér illatát.Kemencébe készítés

„Ha Isten éltet”  mondta Ica néni és Erzsike néni, akkor jövőre 
ugyanitt! Ica nénit és Erzsike nénit meghatotta, hogy a község vezetői 

Így búcsúztunk el.nagy érdeklődéssel, tisztelettel és köszönettel illették munkájukat.
Egy óra múlva a kenyér is kisült, belengte az illata az egész 

Brád Ágnes, Szalainé Sinka Editudvart.

FELHÍVÁS
A Szt. Erzsébet úti „Nagy Pista” artézi kút rekonstrukciós munkálatai elkezdődtek, melyhez kérjük és várjuk lehetőségeikhez képest, 

településünk vállalkozóinak és lakosainak anyagi támogatását, hozzájárulását.
A támogatás módozata, a helyi Takarékszövetkezetben vezetett Békésszentandrás Baráti Szövetsége bankszámlájára való befizetés, 

vagy átutalás. 
Szla: 53900021-12002339

Köszönjük, hogy hozzájárul településünk fejlesztéséhez és szebb arculatának alakításához.
Tisztelettel: Békésszentandrás Baráti Szövetsége elnöksége.
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Megáldott kenyérrel ünnepeltünk
eredményeként kialakult egy olyan nemzeti együttműködés, mely Szép nyári napra ébredtünk augusztus 20-án. Délelőtt 10 órakor 
régóta nem létezett az országunkban. Alap, amely megteremtheti az megtelt a katolikus templom, a szent misére gyűlt össze 
összefogást, a nemzet egységét. Mindazt, ami segíti a nemzet Békésszentandrás lakossága. Majd 11 órától a Díszkút előtt 
boldogulását a világban. Az összefogásért, a nemzet ünnepeltük Szent István király napját, a keresztény magyar 
felemelkedésért dolgozni kell. Mindenkinek erejéhez mérten, államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának 
hiszen olyan országban akarunk élni, amely munkát biztosít emléknapját. A Szózat eléneklése után Nemcsényi Dóra csodálatos 
minden dolgozni akaró embernek, ahol érvényesül a tisztesség, a előadásában Magyarország című dalt hallhattuk. Ünnepi beszédet 
kiszolgáltatottak védelme, ahol a gyermekvállalás nem teher, az mondott Hamza Zoltán polgármester úr, mely így hangzott:
egészségünk nem üzlet. Nemzeti érdekeinket nekünk kell 
képviselnünk, mert senki sem teszi meg helyettünk!

Mindannyiunknak erőnkhöz mérten kell az összefogást 
elősegítenünk. Bizonyára emlékeznek a tavaszi, kora nyári 
áradásokra, mely településeket pusztított el és családokat tett 
földönfutóvá. Az ország lakossága -az elmúlt években előidézett 
gazdasági megszorítások ellenére is- példás helytállással 
igyekezett segíteni az árvíz sújtotta településeken élőket. 
Pénzadománnyal, élelmiszercsomaggal, bútorokkal, kinek milyen 
lehetőségei voltak. Békésszentandrás Képviselő-testülete 100.000 
Ft azonnali pénzügyi támogatás átutalásáról intézkedett, és 11 
hernádszentandrási fiatal számára biztosított egy hetes nyaralást a 
településen, ezzel is feledtetve az elmúlt hónapokban átélt 
nehézségeket. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szent István királyunk emberfeletti munkát végzett, országunk 

ma is azokon az erkölcsi, vallási alapokon nyugszik, amit ő 
megteremtett. Életműve révén az ország véglegesen és 
visszavonhatatlanul a keresztény Európa része lett. 

Ünnepi beszéd
Államalapítónk ránk bízott erkölcsi, szellemi örökségét tovább 

kell vinnünk. 
„Tisztelt Ünneplő Közönség! Higgyünk abban, hogy minket magyarokat sokkal több dolog 
Kedves békéssszentandrásiak! köt össze, mint ami elválaszt. 
Augusztus 20-án Szent Istvánra emlékezünk, aki életművével Bízzunk abban, hogy összefogással képesek leszünk 

megteremtette azt a hazát és nemzetet, amely mindig fontos biztonságos, kiszámítható világot és emberhez méltó életet 
szerepet töltött be a Kárpát medencében. Szent István nagyságát teremteni, minden magyar ember számára.
mindig örömmel idézzük fel, hiszen a magyar királyság Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
megalapításával ő biztosította megmaradásunkat. Bekapcsolta 
Magyarországot Európa gazdasági és kulturális vérkeringésébe. 
Nem csak törvényeket, de jogbiztonságot is adott népeinek. 
Vallásossága nem politikai számítás volt, lelke mélyéről fakadt. Ő 
az, aki megtalálta az igaz utat, mely biztosította a magyar nemzet 
fennmaradását és jövőjét Európában. Azt az utat, amely európai 
nemzetté emelt és amely több mint ezer éven át államalkotó 
nemzetként tartott meg bennünket magyarokat, Európában.

Sokféleképpen értelmezték és ünnepelték már augusztus 20-át. 
Ám kiiktatni még a szocialista időkben sem tudták, de mint 
mindent, az ünnepeket is évtizedeken át próbálták átformálni és 
kisajátítani. Az ünnep azonban ellenállt a hamisításoknak és 
hazugságoknak. Az emberek lelkében megmaradt államalapító 
Szent István királyunk emléke, akinek hazaszeretete, bölcsessége, 
történelmi éleslátása, példaértékű ma is. 

A magyar állam és a magyarság határai sohasem estek egybe. A 
magyar államnak kezdettől fogva más nemzetek is részei voltak, és 
részei ma is. A magyarság egy része -a történelem során- nem 
egyszer a magyar állam határain kívül élt. 

KenyérosztásMiközben a határok változtak, a magyarok mindig megmaradtak 
ott, ahol Szent István korában már letelepedtek. Nyelvünk, 
kultúránk, történelmi tudatunk és azonosság érzésünk egysége 

Ezután Virág Sándor „Szent István himnusz” című verset mindmáig fennmaradt. 
szavalta el és a Himnuszt énekeltük el. A kenyér az életet, a 90 évvel a tragikus trianoni döntés után, végre visszaadhatunk 
megélhetést, az otthont jelenti. A nemzeti színű szalaggal átkötött valamint a határokon kívül rekedt magyaroknak. A kettős 
kenyérrel fejezzük ki, hogy a haza és az élet összekapcsolódik. Az állampolgárságot, ami az együvé tartozás, az összegfogás 
ünnepség végén a szent mise alkalmával megáldott kenyeret szimbóluma is. 
feldarabolták és szétosztották az ünneplők között.Tisztelt Jelenlévők!

B.E.2010 tavaszán Magyarország polgárai választottak. Döntésük 
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Nyári táborok

HUNYADI  JÁNOS

PIHI TÁBOR FŐZŐISKOLA

Ebben az évben július 12-ére esett a választásunk, hogy a tábort Ha nyár, akkor szünet. Ha szünet, akkor tábor.
megrendezzük. Ennek azért volt különös jelentősége, mert az előző 

Több éve dédelgetett álmunkat, gondolatot váltottunk valóra az években ilyenkor rendre esett az eső, ám most szerencsénk volt, 
idén nyáron  egy hétre főzőiskolát indítottunk.hamisítatlan kánikulai időjárás köszöntött bennünket.

Tíz lelkes diák volt július 5-9-ig táborunk résztvevője, az iskola A tábor létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
sok jelentkező  főleg alsós  tanuló még nem sátorozhatott velünk parkjában lévő faházban, ami abban a nagy melegben ideális volt.
együtt. Így a tábor örömteli napjaiba mindenképp belekeveredik A cél a táborral az volt, hogy olyan alapvető konyhai dolgokra és 
némi keserűség: az alsósoknak azért, mert még túl kicsik ahhoz, 

ételek elkészítésére tanítsuk meg a gyermekeket, amit anya nélkül  hogy itt aludjanak, valamint a hetedikeseknek, mert ők utoljára 
vagy anyának segítve- el tudnak készíteni.táborozhattak nálunk ilyen formában.

Minden napot úgy kezdtünk, hogy megbeszéltük, hogy mi lesz A programok hagyományosak voltak. Főzés, szalonnasütés, 
számháború, túra, fürdés és sok-sok nagy beszélgetés. A tábor az aznapi menü, és a feladat menete. Ezután közösen 
végén úgy köszöntünk el, hogy jövőre is jövünk. Köszönettel bevásároltunk, utána előkészítettük a nyersanyagokat és a 
tartozom a kollégáimnak: Baginé Dorogi Anikónak, Fazekas 

gyerekek segítségével közösen készítettük el az ebédet. Ebéd után Stefániának, Molnár Józsefnének, Sinka Imrének és családjának, 
jött a kellemetlenebb része, amikor pakolni, mosogatni kellett.Szitó Mónikának és a kedves szülői meglepetéseknek /fagyi, torta/. 

A menüsorban volt milánói makaróni, paprikás krumpli, cézár Jó volt, hogy Bagi Anettet hívni se kellett, úgy jött, valamint Szabó 
Bence és Fekete-Rekényi Balázs is hivatalos hangulatfelelőseink, saláta, piskóta tekercs, pizza, stb.
immár harmadik esztendeje. A gyerekek szavaival élve: CSÚCS 
VOLT.

Rábáné Fazekas Erika

Főzőtábori nyalakodás
Pihi tábori csendélet

Jó hangulatban telt el a hét, ahol az utolsó nap totót és kvízt 

töltettünk ki az aktív kis kuktáinkkal, hogy mi volt a legfinomabb, Iskolai agenda
melyik munkafolyamat volt a legnehezebb, melyik a 

Szeptember 13-17. Szülői értekezletek legérdekesebb, stb.

Szeptember 17. A Magyar Diáksport Napja A legtöbb szavazatot kapta: cézár saláta, pizza.
00Szeptember 21. 17 SZMK Választmányi értekezlet A legmunkásabb feladat a milánói makaróni.

Szeptember 30. A népmese napja Legrosszabb munka: mosogatás, bevásárlás (ezt minden 

Október 1. Az állatok világnapja (október 4.) háziasszony tudja).

Október 6. Iskolai ünnepség az aradi vértanúk A zárónapon eldöntöttük, hogy folytatjuk ebben a tanévben 

emléknapja alkalmából minden B hét csütörtökön a tanfolyamot. Várjuk lelkes kis 
00 00 kuktáinkat!Október 11. 12 -17 Hulladékgyűjtés

Ági néni, Györgyi néni, Edit néni
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ÁLTALÁNOS  ISKOLA  HÍREI

NÉMET TÁBOR Megkezdődött…

A gyerekek nagy ellensége nyáron a tanulás, de a nyelv Mármint a 2010-2011. tanév. A szülők kérésének eleget téve, 
fontosságával tisztában lévők szívesen jönnek el a minden évben valamint az idei nyár szeszélyes időjárásának kiszolgáltatva 
megrendezésre kerülő német nyelvi táborba. Megpróbáltuk rendhagyó időpontban és rendhagyó helyszínen gyülekezett 2010. 
elkerülni az iskolában megszokott kötött foglalkozást, így szeptember 1-jén a Hunyadi János Általános Iskola közössége. 
játékosan jó kedvben töltöttük el a délelőttöket. A német Rendhagyó időpontban, mert az idén először  az SZMK kérésének 
társasjátékkal versenyszerűen tanultuk az idegen szavakat, a eleget téve  nem augusztus végén, hanem szeptemberben, az első 
keresztrejtvények kérdései segítettek az iskolában tanult szavak tanítási napon tartottuk meg tanévnyitó ünnepélyünket. Valamint 
felelevenítésében. A jó hangulat, a vidám órák elfeledtették velünk, rendhagyó helyszínen is, mert az idén megtörtént az, ami 
hogy valójában a német nyelv ismereteit gazdagítottuk így is. tanévnyitóval eddig még talán sosem, a hűvös, csapadékos időjárás 

bekényszerített bennünket iskolánk tornatermébe.
Szitó Mónika Az iskola diákközössége, az ünnepségünket jelenlétükkel 

megtisztelő szülők, valamint a fenntartó képviselői először rövid, 
vidám, hangulatos nyárbúcsúztató műsort tekinthettek meg 
alsósaink egy csoportjának előadásában, melyet a napközis 
munkaközösség tagjai (Barcsikné Aszódi Márta, Debreczeni 
Józsefné, Kerekes Olga, Révész Júlia) tanítottak be. A legkisebbek, 
vagyis az elsősök névsorának elhangzásakor a legnagyobbak, 
vagyis a nyolcadikosok adták át iskolánk alapítványának, a 
Békésszentandrás Nebulóiért Alapítványnak az ajándékát, egy, az 
összetartozást szimbolizáló, iskolánk képével díszített jelvényt. 
Hamza Zoltán polgármester úr köszöntője után szintén a 
legkisebbek voltak a főszereplők, a polgármester úr a Képviselő-
testület ajándékát, játékokból összeállított csomagot adott át 
számukra. Az igazgatói beszéd elhangzásakor, annak utolsó 
mondatával hivatalosan is megkezdődött az új tanítási év, beindult 
az iskola szokásos, hétköznapi működése. A nap osztályfőnöki 
órával, iskolagyűléssel, tanítási órákkal folytatódott, a tanév pedig 
ezeken túl a megszokott dolgokkal, azokkal a dolgokkal, 
amelyekért a tanulás mellett igazán érdemes iskolába járni: 
beszélgetéssel, játékkal, sporttal, barátkozással.

Vidám, eredményes tanévet kívánunk mindenkinek!Játékosan is lehet nyelvet tanulni
-I-

KIRÁNDULÓ- ÉS TÚRATÁBOR

Már több, mint tíz éve, hogy iskolánkban, minden nyáron 
megszervezzük ezt a tábort, amit a gyerekek nagyon szeretnek.

Hétfőn gyalogtúrával kezdtünk, az Olasz-tanyán megnéztük, 
hogyan tenyésztik a mangalica malacokat, láttunk szürke 
marhákat, simogattunk csikót, s persze kellemesen elfáradtunk 
mire a nagy melegben visszaértünk az iskolához.

A következő napon kerékpártúra következett. Az ezüstszőlői, új 
játszótérre bicikliztünk, ahol igazán jó szórakozást biztosítottak a 
fantasztikus játékszerek. Visszafelé egy-egy jégkrémmel 
hűsítettük magunkat.

Szerdán a cserkeszőlői strandra utaztunk, ami minden évben a 
tábor legnépszerűbb napja.

A negyedik napon ismét biciklire pattantunk és meg sem álltunk 
a Szappanos-zugi lovas-tanyáig. Ott sok érdekes dolgot tanultunk a 
lovak színéről, gondozásukról, akinek kedve volt csutakolhatta a 
lovat, s persze mindenki lovagolhatott. Voltak olyanok is, akiket a 
gépek jobban érdekeltek, ők azt is kipróbálhatták.

Idén is kellemes négy napot töltöttünk együtt.

Révész Júlia
Kerekes Olga

Az első tanévnyitóBarcsikné Aszódi Márta
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Tisztelt Választópolgárok!

Kedves Csabacsűdi, Békésszentandrási, Gyomaendrődi, 
Hunyai, Kardosi, Kondorosi, Szarvasi, Örménykúti Lakosok!

Ez év tavaszán példátlan nemzeti összefogás jött létre, amely új 
irányba fordította az ország szekerét. A változás megkezdődött. 

A nemzeti egységnek köszönhető, hogy a Fidesz-KDNP alig 
három hónap alatt több változást vitt véghez, több eredményt ért el, 
mint a korábbi kormány az elmúlt nyolc évben összesen. 
Csökkentették a parlamenti képviselők számát és a kis- és 
középvállalkozások adóterheit. A nemzeti egység hatalmas 
lehetőség. Az Új Széchenyi Terv minden településnek esélyt fog 
teremteni a gyarapodásra.

Választókörzetünk településeinek mindegyike egyedi értékekkel 
és hagyományokkal bír. A közös erővel, civil szervezetek, támogatók 
segítségével elkészült közterek, játszóterek, parkok, egy szép kút, az 
utak és járdák, a felújított iskolák, óvodák, a Vitamin-Nap, a Halfőző 
verseny, a Betyár-Napok, a Szilvanap az összefogást, az 
összetartozást erősítik.

Számomra mindegyik település egyformán fontos! Hiszem, 
hogy a Fidesz-KDNP által korábban is képviselt együttműködést 
és partnerséget meg kell őrizni, mert csak közösen tudjuk 
érdekeinket képviselni.

Ezért fontos, hogy Békés megye 5. sz. választókörzetének, 
Csabacsűdnek, Békésszentandrásnak, Gyomaendrődnek, 
Hunyának, Kardosnak, Kondorosnak, Szarvasnak és 
Örménykútnak ismét Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője 
legyen!

Kérem, támogasson szavazatával 2010. szeptember 19-én!

Dankó Béla
a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje
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„Osztani marad, hogy így sokasodjál,
kicsikhez hajolni, hogy így magasodjál,
hallgasd őket, hogy tud a világot,
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.”
                                           Váci Mihály

A legnagyobbak átmentek az óvodai csoportokba és így 
megkezdődhetett a kicsik beszoktatása az intézményünkbe. Ez 
fokozatosan történik és hetente 1-2 új kisgyereket fogadunk. 
Minden nap egy órával többet töltenek el a bölcsiben és a második 
hét végére már a délutáni pihenőt is végig alusszák. Az első néhány 
hét nem lesz könnyű. Gyakran tapasztaljuk, hogy a szülőnek 
nehezebben megy az elválás, mint a kisgyerekeknek. Ezen az 
időszakon túl kell jutni! Néhány hét után a kisgyermekek 
megszokják az új környezetet és a gondozónőket, akik őket 
mindenben, segítik, és biztonságot nyújtanak nekik. Ebben az 
időszakban több türelmet, odafigyelést és törődést igényelnek a 
kicsik. Ha megfelelő életkorban kerülnek a kicsik a bölcsődébe, 
akkor az alkalmazkodó képessége is hamarabb kialakul, s az óvoda 
sem jelent később gondot számára. Az ,,öreg lányok”

A kisgyermek életének első három éve döntő fontosságú, hiszen 
ebben az időben megy végbe a legtöbb változás. Elsajátítják a 
beszéd, a járás képességét, sőt megtanulnak alkalmazkodni 
környezetükhöz. Ez a három év adja meg további életük alapját, 
ezért a bölcsődés gyerekek gondozása és nevelése komoly 
felelősségteljes feladat. Bölcsődénk gondozónői igyekeznek 
minden területen segíteni a gyerekek fejlődését. Támogatjuk a 
kisgyermekek önállósági törekvéséit és összehangoljuk az egyes 
gyermekek napirendjét a csoportéval a gyerekek fejlettségének 
egyéni szükségleteinek megfelelően. A szülőkkel napi 
kapcsolatban vagyunk és a találkozások során információt 
cserélünk a napi történésekről.

A lehető legtöbb időt a szabadban töltjük a tágas 
játszókertünkben. Hiszen a mozgás nagyhatalom az értelmi 
képességek fejlesztésében Valljuk és hisszük, hogy ennek a 
korosztálynak a tiszta levegőn, szabadban történő önfeledt játék és 
mozgás való elsősorban. Fontosnak tartjuk a nagy és finom 
mozgásokat kísérő dalok és mondókák elsajátítását.

Kívánunk a Gyerekeknek és a Szülőknek kellemes bölcsis 
időszakot! 

Az ,,új” fiúkA bölcsőde dolgozói

Hírek a Bölcsődéből

REÁL PÁLYÁZAT

Általános iskolás osztályok kirándulási költségeire!

Célja: osztálykirándulások költségeihez való hozzájárulás.
VÁLTOZÁS(!): Minden pályázó osztály támogatásban 

részesül! Csak jelentkezni kell a pályázatra és szorgalmasan 

gyűjteni a Reál termékek csomagolásáról a: 

"Forgalmazza: Reál Hungária Élelmiszer Kft. 1097 

Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14." - feliratot.

A gyűjtött cégszövegeket előírtaknak megfelelően kell 

rendszerezni és beküldeni, részletek:  oldalon.

Ne maradjunk le erről a jó lehetőségről! Tegyük 

könnyebbé mi is gyermekeink osztálykirándulását!

Köszönettel: Egriné Kovács Andrea SZMK e.

www.real.hu

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, baráti 
társaságát a Szent Erzsébet úti Óvoda

JÓTÉKONYSÁGI  VACSORÁJÁRA,

melynek időpontja: 2010. október 9. 19 óra.

Helyszíne: Békésszentandrás, Körös Művelődési Ház
Belépő ára: 2.500 Ft/fő, amely tartalmazza:

az aperitifet, pörköltet és a finom apró süteményeket.

    Jegyek elővételben megvásárolhatók:
* Szécsi Violánál (30/9 834 162),
* Szabó Editnél (Körös Művelődési 

Ház).
Szeretettel várunk minden kedves 
Vendéget, illetve felajánlásaikat:

a Szent Erzsébet úti Óvoda 
gyermekei, dolgozói és szülői 

munkaközössége.
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Az Önkormányzat 2006-2010. évekre vonatkozó társadalmi-gazdasági programjáról szóló 
beszámoló

A 2010. évre szóló munkaterv összeállításakor beépítésre került az * Útalap építés - Csokonai u.
elmúlt négy évről szóló beszámoló elkészítése. A gazdasági - Széchenyi u.
programban a Képviselő-testület célul tűzte ki, hogy egy egységes, - Kenderföldi üdülősor
előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön a * Útfelújítás - Harcsási üdülősor
település egésze és az önkormányzat által fenntartott - Dinnyelaposi üdülősor
intézményhálózat is. - Siratói üdülősor
A program összeállításakor figyelembe kellett venni a terveken, - Keresztháti üdülősor
elképzeléseken felül, a gazdasági környezetet, a kormányzat - Belterületen lévő önkormányzati tulajdonú 
területfejlesztési politikáját és a várható Európai Uniós források szilárd burkolatú utak folyamatos karbantartása
ütemezését is. 
A megfogalmazott célok megvalósításához anyagi eszközökre is 
szükség volt. Az eltelt négy év alatt a gazdasági környezet sem a 
lakosság, sem az önkormányzat szempontjából nem alakult 
kedvezően. Árfolyamingadozások, növekvő munkanélküliség és 
begyűrűző gazdasági válság közepette kellett a mindennapi 
működés és a fejlesztések feltételeit egyaránt megteremteni. A 
változékony gazdasági környezet új feladatot rótt az 
önkormányzatra, hiszen a település legnagyobb foglalkoztatójává 
váltak az intézményeink.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a 
helyi közszolgáltatások biztosítása a települési önkormányzat 
feladata. Azt, hogy hogyan és milyen mértékben látja el, a 
lakossági igények és anyagi lehetőségei függvényében határozza 
meg a település képviselő-testülete.

Infrastruktúra, fejlesztések, foglalkoztatás:
A lakosság életminőségének megítélése szempontjából 
elsődlegesek az infrastrukturális fejlesztések. Mivel a település 

Keresztháti útépítéséletében egyre fontosabb szerepet tölt be az idegenforgalom, ezért 
a nagyközség  rendezettségének, az utak állapotának az ide 
látogató turisták szempontjából is szerepe van. Szívesebben tér 

* Útpadka szélesítés -Batthyány u.vissza a vendég ismét, ha a szálláson kívül az egyéb körülmények is 
* Járdaépítés - Szántó Kovács u., Áchim u., Darabos u., Stefánia u.megfelelőek.  A fejlesztések a település egészét érintették, nem 
* Járdafelújítás - a település minden utcájában folyamatosan csak a faluközpontot, hanem az üdülősorokat is. A társadalmi-

történik a régi járdák karbantartása, javításagazdasági programban meghatározott fejlesztési elképzelések 
* Ligeti üdülősor közvilágítás bővítésefigyelembe vételével készültek a településen útalapok, több km 
* Kinizsi utcai közvilágítás kiépítésehosszúságban járdaépítés valósult meg, korszerűsítettük a 
* Közvilágítás pótlása a Tavaszmező, a Dunai és a Nap utcábanközvilágítás hálózatot és aszfaltozott útjaink közül is felújítottunk 

néhányat.

Megújult a NagybuszmegállóJárdaprogram
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A Fő u. 22. szám alatt található ingatlant teljes körűen felújítottuk A Volánnal történt egyeztetések után megindítottuk a helyközi 
és a korábban  bűncselekmény nyomán tönkretett bankautomata is tömegközlekedést a településen. Ehhez kapcsolódóan 
ebben az épületben került elhelyezésre. Az automata könnyebb buszmegállók kerültek kiépítésre a Bethlen Gábor utcában.
megközelítése érdekében parkolót is kialakítottunk. Az ingatlan Az Önkormányzat támogatja a településen a munkahelyteremtést, 
tulajdonának egy hányada, mint az egykori pártvagyon része, a ezért -összhangban egy korábbi állásfoglalással- a rendezési 
Magyar Állam tulajdonában van, de kezdeményeztük a tulajdon tervben beruházások céljára a Szentesi út melletti területet jelölte 
viszonyok rendezését. ki. Ezen a területen a tervezett húsüzem felépült és már a működést 
A megújult épületben került elhelyezésre a rendőrségi iroda is. is megkezdte. 
Teljes körűen felújítottuk és tulajdonunkba visszakaptuk a Hunyadi A közfoglalkoztatás az elmúlt négy év alatt jelentős változáson 
utcai buszmegálló épületét. ment keresztül.
Voltak olyan ingatlanok melyekről a vagyonrendelet 
elkészítésekor derült ki, hogy az Önkormányzat tulajdona, de más 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
szedi annak hasznait pl: Horgai szivattyútelep, buszmegálló I-VII. hó
épülete. Ezeket a helyzeteket tisztáztuk és a vagyon fenntartásáról 
és hasznosításáról is gondoskodunk. Közcélú
Több pályázatot adtunk be az elmúlt 4 év alatt. Egyetlen egyet sem foglalkoztatott 2 fő 26 fő 24 fő 53 fő 44 fő
utasítottak el formai hiba miatt, azonban a nyertes pályázataink Közhasznú
általában kisebb volumenűek voltak, a támogatás összege nem érte foglalkoztatott 6 fő 29 fő 56 fő 9 fő 20 fő
el egyetlen esetben sem a 100 M Ft-ot. Mégis ezek a kisebb 

TÁMOP 1.1.2 btámogatások is fontosak voltak, hiszen ezek segítségével újulhatott 
érköltség támogatás 1 fő 2 főmeg a Gödényhalmi Tanösvény, vagy szerezhettünk be nagy értékű 
Munkatapasztalatgépeket a Településüzemeltetés számára.
szerzés támogatása 1 fő

Foglalkoztatás
bővítést szolgáló
bértámogatás 1 fő

Pályakezdő
diplomások
ösztöndíjas
programja 1 fő

2007. évtől kezdődően a Munkaügyi Központ által biztosított 
támogatásokat folyamatosan igénybe vettük, hiszen az intézményi 
feladatokat el kellett látni, a lehető leggazdaságosabban. 
Kezdetben elsősorban a településtisztasági feladatok ellátásához 
nyújtottak segítséget a közmunkások. A 2009-ben átalakított 
foglalkoztatás eredményeként szerteágazóbbá vált a rendszer. 
Valamennyi intézményük dolgozóinak munkáját segítik a 
közfoglalkoztatottak. Az új foglalkoztatási rendszer 
eredményeként  az Önkormányzat vált a település legnagyobb 
foglalkoztatójává.Gödény-halmi tanösvény

Belterületi utak kátyúzásaBethlen Gábor utcai új buszmegálló
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Az alacsonyabban képzett 
m u n k a e r ő  m e l l e t t  
s z a k m u n k á s o k a t  i s  
foglalkoztatunk.  A következő 
munkakörökben biztosítjuk a 
közfoglalkoztatást:
- takarító,
- adminisztrátor,
- ebédhordó,
- házi szociális gondozó,
- szobafestő-mázoló,
- konyhalány,
- gépkezelő, lakatos, 
- pedagógiai asszisztens,
- kőműves,
- strandőr, 
- pénzügyi ügyintéző, stb.
A k ö z m u n k á s o k  a k t í v  
r é s z e s e i v é  v á l t a k  a z  
intézmények életének, több 
t e l e p ü l é s i  b e r u h á z á s o n  
végeztek munkát, ezzel értéket 
teremtve a település számára. 
Intézményeink:
Az intézményeink közül a 
v é d ő n ő i  s z o l g á l a t ,  a  
családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat  fe ladatel lá tása  
kistérségi kereteken belül 
történik, 2007 nyara óta. A 
szakszolgálatok biztosításához 
szükséges épületet teljes 
körűen felújítottuk.
I n t é z m é n y e i n k  a z  
önkormányzat fenntartásában 
működnek.

Hunyadi János Általános 
I s k o l a ,  K o l l é g i u m  é s  
Napköziotthonos Óvoda
Az általános iskola épületének 
teljes körű felújítása indokolt 
lenne, azonban a beadott 
pályázatot forráshiány miatt 
elutasították és azóta nem írtak 
ki komplex fejlesztésre újabb 
pályázatot. Az intézmény 
é p ü l e t  e g y s é g e i n e k  
felújítására, karbantartására 
folyamatosan sort kerítünk. Az 
elmúlt három tanévben az 
iskolaépület esztétikailag külső 
és belső vonatkozásában 
egyaránt  nagymértékben 
javult.
A műemléki védettséget élvező 
kollégium tetőszerkezetén 2 
éve egy vihar jelentős károkat 
okozott. A tetőszerkezet teljes körű felújítására került sor vis major 
támogatásból (5,8 M Ft). Megújult az épületet körülvevő kerítés is. 
Az elmúlt hónapok egyik legnagyobb volumenű munkája az ebben 
az épületben található napközi konyha teljes körű felújítása volt. 
Ennek keretében megvalósult a konyha teljes körű villamos- és 
gázhálózatának korszerűsítése, a konyha és ebédlő külön mérő órát 

kapott, így az egységet üzemeltető vállalkozó viseli a rezsi 
költségeket. Ez az intézkedés komoly megtakarítást jelent az 
önkormányzat számára. A felújítás munkálatainak egy részét az 
önkormányzati intézmények dolgozói végezték. Megújultak a 
nyílászárók, a burkolatok, a víz- és szennyvízhálózat, és 
természetesen a helyiségek festésére is sor került. 
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Az általános iskola tornatermének tetőszerkezetét fel kellett újítani, 
mert a beázások gondot okoztak. Ezzel a munkálattal 
párhuzamosan megvalósult a tornaterem villamoshálózatának 
felújítása, és a tornaterem teljes belső festése. A gyerekek az akkor 
első alkalommal megrendezett Mikulás Kupa alkalmával vehették 
birtokba a megújult tornatermet. 

Az egészséges életmódra 
nevelést fontosnak tartja a 
Képviselő-testület, ezért a 
M o z g á s k o r l á t o z o t t a k  
B é k é s s z e n t a n d r á s i  
Egyesületével együttműködve 
alakítottunk ki a Kollégiumban 
Sószobát. Különösen a téli 
i d ő s z a k b a n  n a g y  
népszerűségnek örvend, hiszen 
a  l é g ú t i  b e t e g s é g e k  
megelőzésében fontos szerepe 
van a sóterápiának. A sószobát 
a diákok és a lakosság mellett 
igénybe veszik a Sport- és Civil 
szervezetek is. 
Az általános iskola fenntartása 
vonatkozásában legjelentősebb 
költség a gázenergia. Akár a 
havi 1 millió forintot is 
m e g k ö z e l í t h e t i  a  t é l i  
időszakban. Mivel a komplex 
f e l ú j í t á s r a  v o n a t k o z ó  
pályázatunkat elutasították, 
s a j á t  e r ő b ő l  k e l l e t t  
boldogulnunk. A meglévő 
kazánok elavultak voltak és a 
felújítás során kiderült, hogy 
rövid időn belül felmondták 
vo lna  a  s zo lgá l a to t .  A 
radiátorok esetében is hasonló 
volt a helyzet. Különböző 
fajtájú radiátorok üzemeltek, 
ennek következtében a fűtés 
hatásfoka jelentősen eltért az 
épület egyes részeiben. A 
fe lú j í tás  e redményeként  
jelentős fűtési költséget 
takaríthatunk meg és a hőérzet 
is kellemesebbé vált az épület 
helyiségeiben. A beruházás 
költsége 5,6 M Ft volt, melyet 
saját  költségvetésünkből 
finanszíroztunk. 
A  B é k é s  M e g y e i  
Ö n k o r m á n y z a t  á l t a l  
kezdeményezett közös földgáz 
beszerzéshez csatlakozott az 
Ö n k o r m á n y z a t ,  í g y  
valamennyi intézményünk 
kedvezőbb áron jut földgázhoz, 
már második éve.
A z  i s k o l a  u d v a r á n  
biztonságosabb helyre került 
áthelyezésre a kerékpártároló 
é s  u d v a r i  f a j á t é k o k a t  
szereztünk be. Az elmúlt három 

tanévből kettőben iskolabútorokat szereztünk be, folyamatosan 
javítottuk az intézmény technikai felszereltségét. A 
számítás technikai  és  e lektronikai  eszközök száma 
megháromszorozódott az elmúlt három tanév alatt.
Az iskola rendszeresen és aktívan részt vesz a községi 
ünnepségeken, szoros kapcsolatot alakított ki a civil 
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felnőtté vált gyermekek és szüleik. Éppen ezért nagy segítséget 
jelent, ha olyan intézmények működnek, melyek méltó 
körülmények között biztosítják az idősek és a szociálisan 
rászorulók ellátását. 
2007-ben saját forrásból 2 lakószobával bővíttettük az intézményt. 
A Gondozási Központ Átmeneti Otthona folyamatosan telt házzal 
működik, mert az időseknek és családjaiknak egyaránt 
biztonságérzetet ad, ha megfelelő körülmények között tudhatják 
szeretteiket. A kivitelezés során hasznosítottuk a kihasználatlan 
helyiségeket és bővítettük is az épületet. A 2 új lakószobához új 
akadálymentesített fürdőszoba is tartozik, és átadásra került a 
felújított tálalókonyha is.
TIOP pályázati támogatásból lehetőségünk nyílt az Átmeneti 
Otthon további korszerűsítésére. A pályázat a feladatellátáshoz 
kapcsolódó kiszolgáló létesítmények fejlesztését tartalmazza. A 
beruházás eredményeként épült új szárnyban egy többfunkciós 
helyiség (foglalkoztató szoba) került elhelyezésre, és átalakult a 
már meglévő orvosi szoba is. Az emeleten, a dolgozók számára új 
öltözők, étkező és egy megújult mosókonyha került kialakításra. A A felújított ebédlő
fejlesztés eredményeként az idősek méltó körülmények között 
gyakorolhatják vallásukat és lakókörnyezetükben vehetik igénybe 
a sószoba szolgáltatásait. A beruházás 28.068.000 Ft támogatásban 
részesült, a teljes bekerülési költség mely az építési beruházást és 
az eszközbeszerzést tartalmazza, mindösszesen 29.860.000 Ft 
összegű. 
Az intézmény dolgozói létszáma folyamatosan növekedett az 
elmúlt években, igazodva az ellátotti létszám növekedéséhez. 
Egyre több, a házi segítségnyújtást igényébe vevők létszáma. A 
gondozónők munkájának megkönnyítése érdekében 4 db kerékpárt 
szereztünk be. Továbbra is igény van az Idősek Klubja 
szolgáltatásainak igénybe vételére, ezért az István Király úti 
épületet is megújítjuk. Ennek eredményeként tágas előtér fogadja a 
Klubtagokat és a mozgáskorlátozott WC megfelelő kialakítása is 
megtörténik.
Új ellátásként bevezetésre került a tanyagondnoki szolgáltatás. 
Pályázat i  támogatásból  s ikerül t  egy 9 személyes,  
akadálymentesített VW Transporter kisbuszt beszerezni, értéke 8,3 
M Ft. Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján érdemes volt a 
szolgáltatást bevezetni. Ennek segítségével könnyebbé vált az 

A felújított tornaterem orvosi ellátáshoz hozzájutás a mozgásukban akadályozott 
személyek számára, a furugyi településrészen élők ivóvíz ellátását 
is a szolgálat közreműködésével oldjuk meg. A jármű működtetése 

Szervezetekkel. A korábbi rendezvényeiket megtartották és nem csak a szociális ellátáshoz kapcsolódik, hanem segíti az 
színesítették, ezek mellett új programokat is beemeltek a intézmények feladatellátást, a civil- és sportszervezetek 
munkatervbe. versenyekre, kiállításokra eljutását is. 
Az Óvoda épületeinek rendszeres karbantartása az elmúlt három Fontos megmelíteni, hogy a dolgozók pozitív visszajelzést kapnak 
évben megvalósult. Nem csak a tisztasági meszelésekre kerül sor, a gondozottaktól és hozzátartozóiktól is. Ennek legszembetűnőbb 
hanem a szakhatóságok elvárásainak megfelelő átalakításokra is megjelenése az, hogy adományokat kap az intézmény, részben 
sort tudunk keríteni. A „kisóvoda” épületében megvalósult a használati tárgyakat, de pénzadományt is. Ilyen adományból 
fejlesztőszoba, így a fejlesztésre szoruló gyermekek számára vásárolt az intézmény  fényképezőgépet, amellyel megörökítik 
utazgatás nélkül is tudunk ellátást biztosítani, és ezzel is mindennapjaikat és erről a lakosságot is tájékoztatják a helyi 
igyekszünk a szülők terheit könnyíteni. újságon keresztül. 
Szembetűnő változás valamennyi intézményünk és a település 
egésze esetében, hogy folyamatosan parkosítunk, virágosítunk. A Polgármesteri Hivatal
kitermelt, vágásérett fák pótlása megtörtént, emellett a település A Polgármesteri Hivatal főépületében folyamatosan újítottuk fel az 
egészén -szakképzett kertész közreműködésével- folyamatosan irodákat, a megnövekedett iratmennyiség megfelelő elhelyezése 
telepítettünk növényeket és azok megfelelő gondozását is érdekében új irodabútorokat készítettünk és az íróasztalok 
biztosítjuk. kialakítása is praktikusabbá vált, hiszen ma már nem írógéppel 

zajlik a munka, hanem számítógéppel. A bútorokon túl folyamatos 
Gondozási Központ a számítógép hálózat cseréje és karbantartása is. 
A családok szerkezete és funkciója az utóbbi évtizedekben Megújult a Hivatal nagyterme és ebben a környezetben már méltó 
jelentősen megváltozott. Már nem szokás, hogy több generáció módon tudtuk elhelyezni településünk díszpolgárától, Lóránt János 
éljen egy fedél alatt, gyakran különböző településeken élnek a Demeter festőművésztől az ajándékként kapott festményeket. 
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ezért szereztünk be kéziszerszámokat. A közterületek rendben 
tartásához fűnyíró traktorokat és kézi fűnyírókat, sövény- és 
ágvágót. Az eszközök mozgatását és a településtisztasági feladatok 
ellátást megkönnyítik a vásárolt gépjárművek (pl: Peugeot 
teherautó, MTZ traktor, Komatsu kotró-rakodógép).

Megszépült nagyterem

A Hivatal udvarán rendkívül rossz állapotú volt az aszfalt burkolat, 
esőben szinte lehetetlen volt közlekedni a hatalmas tócsák miatt. 
Az udvar a közmunkások munkája nyomán megszépült és 

Parkoló építés a Polgármesteri Hivatal előttdíszburkolatot kapott. 
A Hivatal udvarán kialakításra került -az egykori kmb iroda 
épületében- egy új irodaépület. Ez az épület ad helyt 2010. 

Bár az Uniós előírások miatt a tulajdonunkban álló szeméttelepet szeptember 1-je óta a falugazdász irodának és a pénztárnak. A 
be kellett zárnunk, a kommunális hulladék begyűjtését és pénzügyi iroda felújítását követően ebben az épületben kezdi meg 
ártalmatlanításra elszállítását továbbra is a Településüzemeltetési tevékenységét az ügyfélszolgálat. 
Csoport végzi. A továbbszállítás (Szarvasi átrakóba, onnan 
Gyomára) jelentős költségtöbbletet eredményez, azonban ezt az 
Önkormányzat nem hárította tovább a lakosságra. A 
hulladékgyűjtés működtetésnek kezdetben voltak zökkenői, de 
mára kialakult a megfelelő gyakorlat, ami a lakosság és az üdülő 
tulajdonosok megelégedésére működik. 

Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
A Művelődési Ház színpadának felújítására Közkincs pályázaton 
nyertünk támogatást. A nagyterem azonban ezen túlmenően is 
megérett a felújításra, ezért a pályázati támogatást saját forrásból 
kiegészítettük.

Új irodák a Polgármesteri Hivatalban

A Hivatal előtt parkolóhelyeket alakítottunk ki. Az autóval érkező 
ügyfelek számára megoldatlan volt a parkolás, és a kulturált 
ügyintézéshez ezek a feltételek is hozzátartoznak.
A gazdasági udvarban felújításra került a műhely tetőszerkezete és 
a vagyonvédelmi rendszer bővítésének köszönhetően megfelelő 
védelmet élveznek a beszerzett eszközök. A Településüzemeltetési 
Csoport munkájának könnyítésére mintegy 20 millió Ft értékben 
vásároltunk gépeket, járműveket, kéziszerszámokat. Az 
intézményekben megvalósuló karbantartásokat, fejlesztéseket és 
nagyjavításokat túlnyomó részben a csoport dolgozói végzik. A 
hatékony munkavégzéshez megfelelő eszközökre is szükség van, A megszépült színpad
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Mindezek eredményeként teljesen felújítottuk a nagyterem A Vízmű dolgozói végzik az önkormányzati beruházások során 
világítását, megújult a színpad világítástechnikája is. Felajánlásból vízzel és szennyvízzel kapcsolatos munkálatokat. Ezek közül a 
valósult meg a terem kifestése és a parketta lakkozása. A legjelentősebbek a következők voltak:
felújításhoz kapcsolódóan új székeket is beszereztünk. - Sporttelep vizesblokkjának kiépítése (6 db WC és 2 db tusoló). A 
A Művelődési Ház ad otthont a rendezvényeinknek és a kültéri szennyvíz és ivóvíz csövezés teljes újjáépítése a vizesblokkig.
eseményeknek is koordinálója, ezért -szintén pályázati - A Polgármesteri Hivatal radiátoros fűtésének korszerűsítése. Új 
támogatásból és saját forrásból- korszerű hangosító berendezést radiátorok felszerelése, csövezés átalakítása.
szereztünk be. Ezáltal megoldottá vált a rendezvények, - Általános Iskola tornaterme fűtésének felújítása. Radiátorok 
megemlékezések megfelelő színvonalú hangosítása. átszerelése és karbantartása.
A Képviselő-testület már 2006-os alakuló ülésekor is fontosnak - Óvodában gyermek kézmosók melegvizessé átalakítása.
tartotta a civil- és sportszervezetek támogatását. A társadalmi - Az Átmeneti Otthonban kézmosó és WC átalakítás.
szervezetek komoly anyagi gondokkal küzdöttek, hiszen a - Óvodában szennyvíz szakaszok cseréje és átalakítása.
támogatás folyósítása akkorra már évek óta akadozott. A - A Hunyadi utcai buszmegálló épületében szennyvízcsatorna teljes 
Képviselő-testület döntése nyomán 2007 januárjában jelentős külső újracsövezése és aknák átalakítása, a vizesblokk felújítása. 
anyagi támogatást kaptak, hogy működőképességük - A Polgármesteri Hivatal felújított „C” épületében padlófűtés és 
megmaradjon. A település életének mozgatórugói a civil fűtés csövezése, vizesblokk kiépítése. 
szervezetek és az általuk szervezett rendezvények. A pénzügyi - Körös Művelődési Ház nagytermének szellőztető ventillátorához 
támogatás mellett helyiséghasználatot is biztosítunk a társadalmi csövezés elkészítése.
szervezetek számára. A legtöbb egyesület rendezvényének és - A Római Katolikus Templom előtti dísztéren a díszkút 
foglalkozásának szintén a Művelődési Ház és Könyvtár épülete ad vízgépészetének kiépítése.
otthont, az intézmény dolgozói koordinálják a helyiség használatot - 4 db közterületi díszkút telepítése és felújítása.
és az egyéb támogatások (pl: fénymásoló használat, internet - „Nagy Pista” -féle kút újjáépítése.
használat) igénybe vételét. - Napközi konyha felújításához kapcsolódó víz- és csatorna 
A Szentandrási Híradó szerkesztését átvette az Önkormányzat. A szerelése.
Művelődési Ház vezetője a lap felelős szerkesztője. Az elmúlt A Vízmű legfontosabb feladata a megfelelő minőségű ivóvízellátás 
években sikerült növelni a lap olvasótáborát, emellett a biztosítása. Ennek érdekében, rendszeres időközönként történik az 
Szerkesztőbizottság és a Művelődési Bizottság aktív aktív széntöltet cseréje, a víztorony karbantartása, és az idei évben 
közreműködésének köszönhetően új kiadványokkal is UV fertőtlenítő berendezés beépítése történt meg. 
gazdagodtunk (pl: Települési Rendezvénynaptár; Karácsonykor és 
Szent András nap alkalmával színes melléklet az újságban). Bölcsőde

A bölcsődei ellátás biztosítása a 10.000 lakos alatti településeken 
Vízmű továbbra sem kötelező feladat. A Képviselő-testület azonban a 
A települési Vízmű dolgozói az ivóvíz-hálózatot folyamatosan bölcsőde fenntartását olyannyira fontosnak tartja, hogy a bölcsőde 
korszerűsíttették az elmúlt években. Minden évben újítottak fel kapacitásbővítést eredményező komplex fejlesztése érdekében 
csomópontokat, körvezetékesítettek, több 100 fm eternit vezetéket pályázatot nyújtott be. A pályázati eljárás két fordulóban zajlott, 
váltottak ki műanyagra és acél bekötő vezetéket cseréltek ki. megközelítőleg két évet vett igénybe az elbírálás, de elmondhatjuk, 
Korszerűsítették a telepek térvilágítását és az épületeken belül hogy a pályázatot 59,4 M Ft támogatásban részesítették. A 
található világítótesteket energia takarékosra cserélték. A beruházás összköltsége 65,9 M Ft. A kivitelezés megkezdéséhez 
hibaelhárítások és karbantartások elvégzéséhez szükség van a szükséges közbeszerzési eljárás megindult, várhatóan szeptember 
munkavégzéshez elengedhetetlen eszközök szállítására is, ezért végére lezárul és megkezdhető a kivitelezés. 
egy VW Transporter kisteherautó került beszerzésre. A fejlesztés szükségességét indokolta, hogy a Bölcsőde 

folyamatosan teljes kihasználtsággal működik, sőt vannak olyan 
gyermekek, akiket Szarvasra hordanak bölcsődébe. A fejlesztésnek 
része a kapacitás bővítése is, azaz a beíratott gyermek létszámot is 
emelni kell. Az ehhez szükséges tárgyi feltételeket segít 
megteremteni a pályázat. 
A munkálatok még nem kezdődtek meg, de figyelembe vettük azt a 
szakmai és szülői álláspontot, hogy a kisgyermekek beszoktatása 
zökkenőmentes legyen, ezért a Szent László utcai Óvoda 
épületében alakítottunk át egy használaton kívüli termet. A 
bölcsődés gyermekek igényeihez mérten átalakításra került a 
vizesblokk is, amelyet kizárólag ők használnak. Az óvodás és a 
bölcsődés korú gyermekek napirendje eltér egymástól, azonban a 
jelenlegi kialakítással és elhelyezéssel ez nem okoz gondot. Amíg a 
beruházás be nem fejeződik, a Bölcsőde az Óvoda épületében fog 
üzemelni. 

Együttműködés, kultúra, támogatások:
Együttműködés 
A közbiztonság biztosítása a Rendőrség feladata, azonban a 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy ennek megteremtéséhez 
partnerséget ajánl fel. A településen 1.200 db üdülőingatlan 

Új vizesblokk a sporttelepen található, mintegy 30 km holtág öleli körül a települést. Ezek 
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alapján kilenc közreműködő szervezet részvételével közbiztonsági 
partnerségi terv került aláírásra. Nem volt célunk a Rendőrség 
feladat végzésébe beavatkozni, de úgy véltük, hogy a hatékonyabb 
vagyonvédelmet együttműködéssel elősegíthetjük. Ezért a 
közreműködők között megtalálhatjuk a Vadásztársaságot, a 
Nemzeti Parkot, a Vízügyi Igazgatóságot is, hiszen a vandalizmus 
valamennyiük vagyonában komoly károkat okozhat. 
Az együttműködés nem csak a bűnmegelőzés területén fontos, 
hanem a rendezvények kapcsán is. Az elmúlt négy évben 
meghonosított települési rendezvények (Gyermeknap, Sport- és 
Vitaminnap, Közös Karácsonyi Gyertyagyújtás) nem lennének 
működőképesek a civil- és sportszervezeteink aktív 
közreműködése nélkül. Természetesen ez megköveteli, hogy az 
Önkormányzat segítse elő a civil szféra működését, a 
lehetőségeihez mérten. 2006. október óta éves átlagban 6 M Ft 
pénzbeli támogatást biztosítottunk a működésük és a fejlődésük 
elősegítésére. Ez a nagyságrend -figyelembe véve a település Kolonics emlékmú
méretét-, mindenképpen figyelemre méltó. 
A civiljeink meghálálják a támogatást. Nem csak a rendezvényeken Nem csak a történelmi múltunkra kell emlékezni, de a jövő 
közreműködnek aktívan, a település szépítésében is. A BBSZ generációira is figyelni, ezért a település három pontján (Béke tér, 
jelentős anyagi támogatásával és magánszemélyek aktív Vértessy tér, Tessedik utca) teljesen felújítottuk az egykori 
közreműködésével valósult meg a Római Katolikus Templom játszótereket. Ezeken túlmenően a megszépített fövenystrandra is 
előtti dísztér. Ugyancsak adomány a téren található díszkút és a telepítettünk játszótéri eszközöket. 
közeli játszótéri eszközök egy része is. 

Díszkút leleplezés Béke téri játszótér átadása

Gyakori, hogy felajánlásokat kapunk a településen végzett 
munkákhoz. Pl: az általános iskola több tantermének festéséhez 
kaptunk alapanyagot; új Ferguson fűnyíró kistraktort kaptunk 
ajándékba.

Kultúra
Ahhoz, hogy egy nemzet fennmaradhasson, fontos, hogy méltó 
módon legyen képes emlékezni a múltjára, a nemzet nagyjaira. 
Ezért a település több pontján alakítottunk ki emlékhelyeket, ahol 
méltó körülmények között emlékezhetünk. 
A fantasztikus tehetségű sportoló Kolonics György emlékére -
összefogással- emlékhelyet alakítottunk ki, ahol már több 
tehetséges sportoló is megfordult.
Ugyanilyen fontosnak tartjuk a történelem szégyenfoltjaira 
emlékezést is, és a múlt által okozott csorbák kiköszörülését. Ezért 
alakítottunk ki emlékhelyet a Kommunizmus áldozatainak 
emlékére, és a trianoni békediktátum napjára emlékeztetve, azt 
végre pozitív tartalommal megtöltve, a Nemzeti Összetartozás 

Vértessy téri játszótér átadásaEmlékparkot. 
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A településen fontos szerepet játszik az idegenforgalom, ezért Településközpont fejlesztése
alakítottuk ki a fövenystrandot és vízi napozómólókat is 
elhelyeztünk. A komfortérzet javítása érdekében új vizesblokk 

Jó ütemben haladnak azok a munkák, melyek a településközpont került kialakításra a Sporttelepen. 
megújulását hivatottak szolgálni. Még a nyár elején elkezdődtek a Szintén az idegenforgalom elősegítése érdekében megújult a 
majdani piactér terület-előkészítő munkái, melyek során lebontásra települési honlap és valamennyi intézményünknek van saját 
került a volt vasbolt épülete, megtörtént az ingatlan tereprendezése, honlapja. A település több pontján elhelyeztünk információs és 
funkcióképes állapotba lett hozva a környező utcai csapadékvíz hirdetőtáblákat. A település határában fogadótáblákat és 
elvezető árok, kialakításra kerültek a megközelítést szolgáló utak fogadózászlókat avattunk.
csomóponti szegélyei, valamint egészen a Fő utcától kezdődően 
elkészült a járda díszburkolat.Támogatások
Jelenleg az orvosi rendelővel szemközti parkoló kialakítása folyik. A lakosság terhei az elmúlt években -a gazdasági válság és a 
Az itt történő alapozási munkákat követően rövidesen elkészül az sikertelen kormányzati intézkedések miatt- egyre nőttek, ezért a 
út mindkét oldali parkolójának díszburkolata is.Képviselő-testület a lehetőségeihez mérten igyekszik támogatást, 
A Képviselő-testület által támogatott, idei évi fejlesztések közül segítséget nyújtani a település lakosságának. Bevezettük a 
végül az ABC és az Iparcikk Pont üzlet parkoló felújítása fog babakelengye támogatást, mely egyszeri 10.000 Ft-os összeggel 
megtörténni, mely mellett az ABC oldalán a járdák díszburkolása is támogatja a békésszentandrási születésű gyermekeket. Elindult -
megtörténik. A kivitelezés során megtörténnek azok az előkészítő képviselői kezdeményezésre- a „Babaszületés-csemeteültetés” 
munkák is, melyek lehetővé teszik majd a Szt. László utcai program, melynek során a korábbi évben született gyermekek 
kerékpárút összekötését a Fő utcai kerékpárúttal. A település ezen számával azonos számú nemesfa kerül elültetésre a település 
forgalmas részén pihenőpadok, új kerékpártároló és információs különböző pontjain. Három éve valamennyi első osztályos kisdiák 
tábla elhelyezésére fog sor kerülni, mindehhez pedig társulni fog ingyenesen jut hozzá a tankönyvekhez. Részt veszünk a Megyei 
fásítás is. A munkák vázolt sorrendjét az indokolta, hogy a település Ösztöndíjas foglalkoztatási programban, és minden évben közel 50 
érintett központi részén az üdülőszezonban kezelhetetlen fiatal felsőfokú tanulmányainak folytatását támogatjuk a Bursa 
fennakadásokat okozott volna a rehabilitációs munka. ösztöndíjprogram keretében. A Képviselő-testület ismét bevezette 
Kedvező időjárás esetén még az idei évben szeretnénk a a korábban megszüntetett fiatal házasok lakásépítési és felújítási 
munkálatok nagy részét elvégezni, hogy a téli időszakra a támogatásának rendszerét. 
közlekedési viszonyok rendeződjenek.Az Önkormányzat kiterjedt szociális ellátórendszert működtet, a 

szociális törvényben meghatározott valamennyi kötelezően 
biztosítandó ellátást nyújtja. Emellett több, mint 1.600 q tüzifát 
juttatunk el támogatásként a lakossághoz. A Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezettel együttműködésben több ezer kg tartós 
élelmiszerből álló csomagot biztosítottunk minden évben, mintegy 
500 családnak. 
A megszorítások és a válság miatt sok esetben szűkített létszámmal 
kellett a működést biztosítani, de ennek ellenére valamennyi 
feladat ellátása folyamatos volt. Ezúton szeretném megköszönni az 
intézmények vezetőinek és valamennyi dolgozónknak az elmúlt 
négy évben végzett áldozatos munkát. 
A választási ciklus során a Képviselő-testület és a Bizottságok 
folyamatosan működtek. Az alakuló ülés óta összesen 88 
alkalommal ülésezett a Képviselő-testület és 1.353 határozatot 
hozott. A képviselők és a bizottságok tagjai felelősségteljes 
hozzáállásukkal mindig biztosították a határozatképességet. 
Köszönöm valamennyiüknek a négy éves kötelességtudó munkát!

Hamza Zoltán
polgármester Munkálatok az orvosi rendelő előtt

T Á J É K O Z T A T Ó
Tisztelt Érdekeltek!

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 2011. évre ismételten kiírta a hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT.
Békésszentandrás Nagyközség Képviselő-testülete a 2010. szeptember 14-i ülésén dönt az ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásról.
Az ösztöndíjpályázatról a T. Érdekeltek a Képviselő-testület döntését követően a Polgármesteri Hivatal vagy a Körös Művelődési 
Ház és Könyvtár hirdetőtábláján valamint a www.bekesszentandras.hu honlapon tájékozódhatnak ill. a Polgármesteri Hivatal 
Szociális és Igazgatási Irodájában vagy a 66/218-344/19-es telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.

Békésszentandrás, 2010. szeptember 8.
Nemcsényi Zsolt

Művelődési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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ÖNKORMÁNYZATI  VÁLASZTÁS

HÍRDETMÉNY

A Magyar Köztársaság elnöke a helyi önkormányzati képviselők és A SZAVAZÁS
polgármesterek általános választását 2010. október 3-ra (vasárnap) A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
tűzte ki. Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet 
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat.
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről 2010. Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen 
augusztus 9-ig kapnak értesítést. vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet 
A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig tekinthető kérni a lakóhely szerinti illetékes jegyzőtől.
meg a Polgármesteri Hivatalban. Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Választási 
AJÁNLÁS Irodához lehet fordulni.
A választópolgár ajánlási jogával 2010. szeptember 3-ig 
ajánlószelvényének átadásával élhet. Választási Iroda

Www.valasztas.hu

2010. október 3-án ismét általános önkormányzati választásra kerül Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen 
sor. vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhet a 
Négyévenként egyszer van lehetőség arra, hogy közös ügyeink lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A kérelem benyújtásához 
vitelére helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a  
válasszunk. Közös döntésünk hosszú időre meghatározza honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában.
településünk sorsát, így nem mindegy ki jár el képviseletünkben. Az igazolási kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját 
Vegyen részt Ön is a választáson, adjon felhatalmazást a közügyek (ismertebb nevén személyi szám), lakcímét, annak a településnek a 
intézésére! Menjen el szavazni 2010. október 3-án! nevét, ahol a bejelentett tartózkodási helye van.
Az alábbi rövid tájékoztató segítséget nyújt Önnek, hogy a választás Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy 
legfontosabb szabályai ismeretében élhessen választójogával. Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodási helyén 

tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.   
JELÖLÉS ÉS A VÁLASZTÁS RENDSZERE

a) A települési önkormányzati képviselők választása MIT VIGYEN MAGÁVAL A SZAVAZÁSKOR?
A települési önkormányzati képviselőket a település választópolgárai Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét 
egyéni listás (régi nevén kislistás) választási rendszerben választják megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
meg. a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány 
Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a településen (azaz a régi tipusú személyi igazolvány);
megválasztható képviselők száma /6/, de szavazata akkor is b) a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú 
érvényes, ha a lehetségesnél /6-nál/ kevesebb jelöltre szavaz. személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély.
száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapák. Ha a bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, és előzetesen 
b) A polgármester választása nem kérte felvételét a névjegyzékre, az „Igazolás a tartózkodási 
Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgármestere, helyen történő szavazáshoz” elnevezésű nyomtatványt is vigye 
aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapta. magával!
c) A megyei közgyűlés tagjainak választása
A megyei közgyűlés tagjait listán választják. Listát pártok és egyéb MIT KELL MÉG TUDNI A SZAVAZÁSRÓL?
társadalmi szervezetek állíthatnak. Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.
A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles 
szavazatok arányában jutnak mandátumhoz, de csak abban az ellenőrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét. Ezután megkapja 
esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 5 %-át a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a 
megszerezték. névjegyzék aláírásával kell igazolnia.

A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a 
A SZAVAZÁS HELYE szavazófülkét!

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy 
szavazókörben szavazhat. melletti körben tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy 
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.
állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől, a szavazás Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába 
napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot 
Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja foga Önt egy alkalommal kicseréli.
felkeresni a mozgóurnával.  

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVAZÁS NAPJÁN A Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatosan 

LAKÓHELYÉTŐL ELTÉRŐ TELEPÜLÉSEN bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a lakóhelye szerinti 
TARTÓZKODIK? jegyzőhöz, a választási információs szolgálathoz vagy keresse fel a 

Amennyiben Ön 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített,  internetes oldalt.
igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson megjelölt Kérjük, éljen választójogával!
szavazókörben szavazhat. Választási Iroda

www.valasztas.hu

www.valasztas.hu

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
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Békésszentandrás Nagyközség Nyilvántartásba vett Helyi Választási Irodája
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. polgármesterjelöltekTelefon: 66/218-344

H I R D E T M É N Y 6/2010.(VIII .26.)  sz.  HVB határozat:  Sinka Imre  
polgármesterjelölt /független/ 

Békésszentandrás Nagyközség Helyi Választási Irodája értesíti a 
24/2010.(IX.03) sz. HVB határozat: Hamza Zoltán Gábor 

lakosságot, hogy a 2010. szeptember 19.  október 3. napjára 
polgármesterjelölt /FIDESZ-KDNP/ 

kitűzött időközi országgyűlési képviselőválasztáson azon 
választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre 
vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település 
(Békésszentandrás) megnevezését tartalmazza, illetőleg, akik Nyilvántartásba vett igazolással rendelkeznek, az alábbi szavazókörben szavazhatnak:

képviselőjelöltekOrvosi Rendelő 
Szent László u. 18.

2/2010.(VIII.26.) sz. HVB határozat: Szabó Imre egyéni listás 
képviselőjelölt /független/ Dr. Győri Gabriella 

HVI-vezető 3/2010.(VIII.26.) sz. HVB határozat: Aszódi Zsolt János egyéni 
listás képviselőjelölt /független/ 

4/2010.(VIII.26.) sz. HVB határozat: Molnár Imre Zoltán egyéni 
listás képviselőjelölt /független/ 

VÁLASZTÁSI  5/2010.(VIII.26.) sz. HVB határozat: Sinka Imre egyéni listás 
képviselőjelölt /független/ INFORMÁCIÓS  
7/2010.(VIII.27.) sz. HVB határozat: Révész Norbert egyéni listás 
képviselőjelölt /JOBBIK/ SZOLGÁLAT
8/2010.(VIII.27.) sz. HVB határozat: Filip András egyéni listás 

Címe: képviselőjelölt /JOBBIK/  
Békésszentandrás, Hősök tere 1.

11/2010.(IX.01.) sz. HVB határozat: Major Attila egyéni listás Polgármesteri Hivatal
képviselőjelölt  /független/(anyakönyvi és népességnyilvántartási iroda)

12/2010.(IX.01.) sz. HVB határozat: Dr. Olasz Imre egyéni listás 
Elérhetőségek telefonon: képviselőjelölt /független/ 

Munkaidőben (8-16 óráig)
13/2010.(IX.01) sz. HVB határozat: Fabó István egyéni listás Polgármesteri Hivatal   
képviselőjelölt /független/  218-344

217-536 15/2010.(IX.01) sz. HVB határozat: Bobvos János egyéni listás 
217-537 képviselőjelölt /Bszta. Ipartest./ 
(21 és 23-as mellék)

16/2010.(IX.01) sz. HVB határozat: Csipai László egyéni listás 
képviselőjelölt /Bszta. Ipartest./ 

17/2010.(IX.01) sz. HVB határozat: Fabó István Aqua egyéni 
listás képviselőjelölt  /független/  

Szavazókörök címei: 18/2010.(IX.03.) sz. HVB határozat: Rusz Mihály  egyéni listás 
képviselőjelölt /FIDESZ-KDNP/  

19/2010.(IX.03.) sz. HVB határozat: Szitó Ágnes egyéni listás 
1. sz. szavazókör Orvosi Rendelő Szent László u. 18. képviselőjelölt /FIDESZ-KDNP/  

2. sz. szavazókör Gondozási Központ Kálvin u. 10. 20/2010.(IX.03) sz. HVB határozat: Barna Antal egyéni listás 
képviselőjelölt /FIDESZ-KDNP/  3. sz. szavazókör Szentesi út 15.

21/2010.(IX.03) sz. HVB határozat: Nemcsényi Zsolt egyéni listás 4. sz. szavazókör I. sz. Óvoda Szent László u. 54.
képviselőjelölt /FIDESZ-KDNP/  

5. sz. szavazókör Vadászház Hunyadi u. 40.
22/2010.(IX.03) sz. HVB határozat: Hévizi Róbert egyéni listás 

6. sz. szavazókör István király u. 48. képviselőjelölt /FIDESZ-KDNP/  
7. sz. szavazókör Furugyi Kultúrház 23/2010.(IX.03) sz. HVB határozat: Koppányi Gábor Pál egyéni 

listás képviselőjelölt /FIDESZ-KDNP/ 

ÖNKORMÁNYZATI  VÁLASZTÁS
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Hamza Zoltán, Barna Antal, 35 éves, házas 

egy gyönyörű leánygyermek büszke 48 éves, nős, kétcsaládos 
apukája vagyok. Második gyermekünk 

édesapa vagyok. 
(fiú) születését januárra várjuk. A 

Békésszentandráson élek, békésszentandrási testületben 2002 óta 
dolgozom. 2006 őszétől a testület mindig is nagyon erősen 
felállását követően a Gazdasági kötődtem szülőfalumhoz. 
bizottság tagjaként, és a Szociális-

Tizenkét éve dolgozom a Népjóléti és Turisztikai bizottság 
település közéletében. elnökeként kezdhettem a munkát. Az új 

testület új célokat tűzött ki maga elé, Négy évet az 
mely feladatok a szakbizottságok között Önkormányzat 
k e r ü l t e k  s z é t o s z t á s r a .  A z  é n  

Képviselő-testületében, bizottságom a szociális és turisztikai 
mint települési képviselő, téren lévő lehetőségek teljes körű 

felkutatását tűzte ki célul. Felvettük a kapcsolatot az EU-s Élelmiszer négy éve pedig  
Bankkal, a Körös Szögi Kistérséggel, és a Magyar Ökumenikus Békésszentandrás  
Segélyszervezettel. Az Ő segítségükkel az elmúlt négy évben több 

polgármestereként. 1998. mint 2500 élelmiszercsomagot tudtunk családok részére kiosztani. 
óta vezetem a FIDESZ Bevezettük a Babakelengye támogatást, az ingyenes tankönyvet az 

első osztályos gyerekeknek. Folytattuk a Bursa ösztöndíj programot, helyi csoportját, tíz éve a 
és a korábban megszüntetett fiatal házasok lakás építés- felújítási FIDESZ politikusaként, a 
támogatást újra indítottuk. Az elmúlt években célként kitűzött 

Békés Megyei Közgyűlés tagjaként végzem munkámat. Közéleti Fövenystrand mára valóság. Vizesblokkal, napozó mólókkal, 
tevékenységem során mindig arra törekedtem, hogy a megye és a játszótérrel, parkosítással. Szentandrásiként büszke vagyok az elért 

eredményekre, és öröm tölt el, ha egy elképzelés megvalósul, legyen település lakosságának érdekeit szolgáljam.
az intézmény felújítás-, bővítés, park- közterület- játszótér építés. 

Polgármesterként az elsődleges célom az volt, hogy megszűnjön a 
Ezért, az elért eredményekért, és a jövő építéséért jó, és érdemes egy 

felhalmozott forráshiány és megvalósuljon a településen a közösen gondolkodó testületben dolgozni. Munkánk folytatásához 
pénzügyi egyensúly. Ez az alapja az intézmények biztonságos kérem, támogassák polgármester jelöltünket Hamza Zoltánt, és 

képviselőjelöltjeinket.működésének, és így biztosíthatjuk a lakosság irányába megfelelő 

szintű szolgáltatásainkat. Mindezek mellett, ugyanilyen 

fontosságot kell tulajdonítani a településfejlesztési Tisztelt Választópolgárok!
elképzeléseknek. A Képviselő-testület fejlesztési koncepcióját 

12 éve, 1998-tól vagyok tagja a tudatosan hajtottuk végre az elmúlt négy évben. Így kerülhetett sor 
Képviselő-testületnek, ahol 8 évig a 

intézményeink korszerűsítésére, járdaépítésre, játszóterek Művelődési Bizottság elnöki, 4 évig az 
építésére, utak felújítására, útalap építésre, emlékhelyek alpolgármesteri tisztséget töltöttem be. 

Az eltelt időszakban munkatársaim kialakítására, közterületeink parkosítására. Fejlődött, szépült 
segítségével mindig arra törekedtem, Békésszentandrás. A civil szervezetekkel együttműködve új 
hogy Békésszentandrás épüljön, 

rendezvényeket honosítottunk meg. Büszke vagyok a településen szépüljön. Az volt a fő cél, hogy az itt 
összefogással megvalósult pezsgő kulturális- és sportéletre. lakók egy élhető, az idelátogatók egy 

vonzó településképet kapjanak. Sok A 2010-es tavaszi országgyűlési képviselő választás új irányt és 
elképzelést sikerült megvalósítani, de reményt adott az országnak. Fontosnak tartom, hogy a kormányzati 
a folyton változó világunk újabb és 

politika és Békésszentandrás gazdasági és társadalmi érdekei újabb követelményeket állít elénk. 
között összhangot teremtsünk. Az elért eredmények megtartása Ahhoz, hogy ennek megfeleljünk sok 

munkára van szükség. Továbbra is mellett, a közös politikával további munkahelyek és fejlesztések 
szeretnék részt venni az előttünk álló feladatok megoldásában, ezért jöhessenek létre. Az eltelt időszakban az élet számos területén 
képviselőjelöltként indulok az önkormányzati választáson.

tudtunk előrelépni.  Az elképzeléseknek nem ciklusokra kell Remélem, hogy az elkövetkezendő négy évben eredményes munkát 
vonatkozniuk, hanem az előttünk álló időszakra is kell, hogy végez a testület a közbiztonság területén mind vagyonvédelmi, mind 

közlekedési szempontból. Megválasztásom esetén indítványoznám a legyenek terveink. Szeretném, hogy tovább szépüljön és épüljön a 
térfigyelő kamerák, közlekedési jelzőlámpák felszerelését.

faluközpont, a meglévő tervek alapján utakat építhessünk, 
Fontosnak tartom a múlthoz való kötődésünk ápolását. Miután 

megtörténjen a kerékpárút felújítása, megvalósulhasson az iskola történészi diplomát szereztem a szegedi Bölcsészkaron, 
levéltárosként dolgozom a Békés Megyei Levéltárban. Munkám teljes körű korszerűsítése, elvégezhessük a Bölcsőde komplex 
során sok értékes információhoz jutok, melyek feldolgozása után felújítását, építhessünk egy szép falusi piacteret, korszerűsíthessük 
tartalmas és színvonalas ünnepségek és megemlékezések 

a Művelődési Házat.  Meggyőződésem szerint, mindez úgy 
rendezhetőek, melyek méltó tiszteletet és megbecsülést adnak 

valósítható meg, ha a már bizonyított példaértékű összefogás, és elődeinknek. Fontos a múlt pontos ismerete, mert aki tudja, hogy 
honnan indult, az azt is tudja, hogy hová tart, mit akar.közös akarat továbbra is működik a közösségünkben! A FIDESZ-
Ezeken kívül folytatni kívánom a megkezdett programokat, melyek KDNP képviselő jelöltjeivel -akik képviselőként munkájukkal már 
településünk fejlődését és lakosaink jobb életszínvonalát szolgálják.

bizonyították településünk iránti elkötelezettségüket-, mindezek Kérem Önöket, hogy szavazataikkal támogassák jelölésemet!
közösen megvalósíthatók.  Kérem, szavazataikkal támogassák Bizalmukat előre is köszönöm!
megkezdett munkánk folytatását!

Tisztelettel: Hévizi Róbert
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Koppányi Gábor 44 éves Nemcsényi Zsolt, 40 éves, 

családommal Szentandráson élő ember mezőgazdasági vállalkozó vagyok.
vagyok. 2002-ben lettem először a 

Jelenleg egy takarmánygyártó - és Képviselő-testület tagja. A 8 éves 
képviselőségemnek köszönhetően átlátom forgalmazó magyar tulajdonú cég 
a településünkkel kapcsolatos dolgokat, és k é p v i s e l ő j e k é n t  d o l g o z o m .  
szeretném ezt a tapasztalatot tovább 

Feleségem pedagógus, gyermekeim kamatoztatni.
Életem  a  munkámból  és  c ivi l  középiskolába járnak.
tevékenységemből adódóan  az emberek 

2006-ban az Önök szavazatai alapján között telik, megtanultam még jobban 
tisztelni és becsülni Őket. Az elmúlt 8 év lehetőséget kaptam arra, hogy tagja 
munkájának tapasztala ta  a lapján legyek annak a képviselőtestületnek, 
megértettem, hogy a településünk nagy 

melynek sikerült a település céljai az itt élő emberek saját céljaiból 
adódnak össze. Éppen ezért közösen kell gazdálkodását jó irányba fordítani, a 
megtennünk mindent annak érdekében, hogy gyermekeink itt, fejlesztéseket elindítani. Így édesapám és édesanyám után 
Békésszentandráson akarjanak élni, boldogulni, dolgozni és családot 

immár Én is formálhattam a település arculatát, életét. A alapítani. Véleményem szerint még ma is ez a legfontosabb feladat. 
Belátom, ezt nem könnyű elérni, de jó csapatmunkával középtávon megtisztelő bizalommal nem szabad visszaélni és úgy 
kivitelezhető, ami persze a mindennapok csatáját jelenti.

gondolom - mint a Pénzügyi bizottság elnöke - ennek az Nehezen hiszek a függetlenségben, pláne nem a közéletben, amelyben 
elvárásnak megfeleltem. jócskán benne van a politika. Viszont hiszek az összefogás erejében és a 

csapatmunkában. Csak az eredmény a fontos!A Békésszentandrási Baráti Szövetség alelnökeként részt vetten 
2002-ben azt ígértem Önöknek, hogy problémákkal megyek majd a 

a dísztér munkálataiban, rendezvényeinek szervezésében, testületi ülésekre, és igyekszem onnan megoldásokkal kijönni. Ezt most is 
tartanám, amennyiben bizalmat szavaznak nekem, mint tették azt 2002-jelenleg pedig a „Nagy Pista” kút helyreállításának feladatai 
ben és 2006 októberében. jelentenek újabb kihívást a szövetségnek és tagjaként nekem is. 
Kérem Önöket, tiszteljék meg a FIDESZ  KDNP jelöltjeit bizalmukkal, 

Aktívan szervezem az öregfiúk futball csapatának programját. szavazatukkal. Együtt sikerülni fog!
Nemrég megragadott egy Bibliai idézet, szeretném ha ez az Istenre figyelő A már stabilizált jó irányba fordított települési költségvetés 
elszántság jellemezné a következő Testület és jómagam munkáját.

egyre több lehetőséget ad a jól megfontolt, előkészített Pál levele: Fil 3, 13-14 "Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy 
elképzelések megvalósítására. Az elmúlt négy évben sajnos már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig 

előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei sokat kellett a lyukak betömésével az elmaradt, de szükséges 
elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért."

feladatok elvégzésével tölteni. Csupán az utóbbi két év adott Rám számíthatnak, és én is számítok Önökre!
Nemcsényi Zsolt képviselő jelöltlehetőséget a megígért dolgok megvalósítására és a munka még 

FIDESZ  KDNPnem ért véget. Ha a települést végig tekintjük, sok változást 

láthatunk, de közel sem annyit amennyire igény lenne! 

Képviselőként törekszem arra, hogy minden döntést, ami a 

testületi üléseken születik körültekintően, s jól átgondolva Rusz Mihály vagyok, 42 éves 
hozzunk meg. A polgármester és a testület gazdálkodása, é p í t ő m é r n ö k .  S z ü l e t é s e m  ó t a  

Békésszentandráson élek és dolgozok.  konstruktív, előremutató törekvései az utóbbi években nagy 
Nős vagyok, feleségemmel idén októberre 

sikereket hoztak. Örülök, hogy tagja vagyok ennek a várjuk első gyermekünket. 
Az Önök jóvoltából 2006 óta veszek részt képviselőtestületnek. Ezt a fejlődést a továbbiakban is tartani 
községünk  közé le t i  munká jában  kell!
önkormányzati képviselőként. Az elmúlt 

Megválasztásom esetén tovább szeretném folytatni a szigorú négy év során a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
elnökeként dolgoztam, ahol számos, a költségvetés mellett, a pályázati lehetőségek felhasználásával a 
lakosság érdekeit szolgáló helyi rendeletet 

település szépítését, az itt élők lehetőségeinek bővítését. készítettünk elő, közreműködtünk az 
Terveim a következő 4 évre: Fejleszteni kell úthálózatunkat, Önkormányza t  szerveze tének  és  

működésének szabályozásában. A nemcsak a falu belterületén. Közintézményeink állapotának 
Pénzügyi és Tele-pülésfejlesztési 

szinten tartása illetve fejlesztése továbbra is a fontos éves Bizottság tagjaként szakmámból adódóan 
elsősorban a község fejlesz-tésének terén, teendők egyike. Közterületeink rendezettek, virággal 
a beruházások megvalósításában működtem tevékenyen közre, melyek a borítottak, ennek megőrzését, bővítését fontos feladatnak 
teljesség igénye nélkül a következők: a Művelődési Ház színpadának 

tartom. Előtérbe kell helyezni az ügyfélközpontú korszerűsítése, a Kálvin úti Idősek Gondozóházának új épületszárnnyal 
történő bővítése, a Böcsőde komplex fejlesztése, egyéb önkormányzati közszolgálatot. Az önkormányzat dolgozóinak fent kell 
ingatlanok felújítása, útfelújítások.  Munkám során kiemelt fontosságúnak tartanunk a nyugodt munkavégzés feltételeit, gondolok itt a 
tartom a helyi civil szervezetekkel történő együttműködést, feladataik 

megfelelő nagyságú és elrendezésű munkahelyek kialakítására. támoga-tását. A FIDESZ-KDNP által támogatott képviselőjelölt 
társaimmal tovább szeretnénk folytatni a megkezdett munkát, személy Ezeknek a tervnek a megvalósításához mindenkire szükség 
szerint a jövőben szorgalmazni fogom a faluközpont rehabilitáció 

lesz. A közösség, az összefogás, a jóakarat és tenni akarás befejezését, a járdaprogram és útfelújítások folytatását, munkahely 
meghozza a munkánk gyümölcsét! Ennek érdekében kérem, teremtő beruházások megvalósítását, a pályázati források további 

kiaknázását. hogy szavaza táva l  támogassa  a  FIDESZ-KDNP 
Kérem támogassanak az október 3-i választáson, hogy továbbra is tehessek 

polgármesterjelöltjét és képviselő-jelöltjeit! településünk fejlődéséért! Bizalmukat előre is köszönöm!
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„A jól megcsinált dolog Szitó Ágnes vagyok. 1948-ban 
j o b b ,  m i n t  a  j ó l  

Békésszentandráson születtem. 2 elmondott.” Franklin
gyermekem és 2 unokám van. 
Békésszentandráson élek és lakom. 

S i n k a  I m r e  É v e k  ó t a  v e z e t e m  a  K D N P 
v a g y o k ,  1 9 7 0 - b e n  békésszentandrási szervezetét.
szü le t t em Sza rvason .  

2006-ban önkormányzati választáson 
Békésszentandráson nottem 

indultam és a  szentandrásiak fel és a mai napig a helyi 
bizalmának köszönhetoen kerültem be á l t a l á n o s  i s k o l á b a n  
a képviselotestületbe.Újraválasztásom dolgozom, mint történelem-

erkölcstan szakos tanár. 18 esetén a noket szeretném képviselni.
éve  vagyok nos ,  ké t  Tu d j u k ,  h o g y  a  m a i  n e h é z  
g y e r m e k e m  v a n .  A z  munkahelyzetben fiataljaink rá vannak 
önkormányzati választáson kényszerülve a szüloi segítségre. Mint 
független polgármester-, 

gyakorló nagymama is ezt teszem, hiszen e nélkül az én gyerekem illetve képviselojelöltként 
sem tudná munkahelyét megtartani. Éppen ezért kérek minden indulok.
szülot, nagyszülot, hogy ugyanúgy segítsék gyermeküket. Hiszen a   Élve az adott lehetoséggel, 

ezúton is szeretnék néhány szót szólni terveimrol, elképzeléseimrol.mindennapi életben az összetartozás és a szeretet nagyon fontos. 
  Ez a választás nem a múltról szól, hanem a jövorol. Településünkön A társadalom családból tevodik össze, és napjainkban a nokre hárul 
nem a pártpolitika kell, hogy legyen a legfontosabb kérdés, hanem a több feladat- gyermekgondozás, gondoskodás, háztartási munka. 
nagyközség elorehaladása. Ezt leginkább szélesköru összefogás Az Önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy az itt 
megteremtésével tudjuk megvalósítani, lakosok, civil szervezetek, 

élo gyerekek bölcsödébe, óvodába, iskolába elhelyezést nyerjenek, 
vállalkozók, pártok és egyházak között. Ezért indulok független 

és a mai követelményeknek megfelelo, színvonalas környezetben jelöltként, és éppen ezért értékelem nagyra a helyi civil szervezetek, a 
fejlodjenek. gazdakör, az Ipartestület, valamint a helyi pártszervezetek 
Ahhoz, hogy az Önkormányzat eredményesen muködjön, és ezzel támogatását. Ezzel együtt elképzeléseim megvalósítását a helyi 

lakosságra támaszkodva, a helyi pártpolitika befolyásától mentesen a községünk érdekeit szolgálja, összefogásra, együttmuködésre és 
szeretném valóra váltani.egymás tiszteletben tartására van szükség.
  Településünk minden választópolgárához szeretnék szólni, Számomra a képviseloi munkaszolgálat, ezért szívesen veszem 
függetlenül attól, mit gondol és kit szeretne választani. Akkor 

kéréseiket.
lennék igazán boldog, ha minél többen vennének részt a választáson, 

Továbbra is fontos számomra a szociálisan rászoruló gyerekek mert a demokrácia úgy érvényesül fokozottan, ha sok ember félelem 
(gyermekek, egyedül élok, idosek, betegek) anyagi támogatása, nélküli véleményét tükrözi.
hogy jobb körülmények között éljenek.   Elképzeléseimrol röviden:
Községünkben muködo intézmények (egyházak, bölcsode, ? Személyeskedés nélküli nyugodt településirányítás, melyben a 

lakosság akarata, vállalkozóink érdekei közösen érvényre jutva óvodák, iskola Idosek Napközi Otthona, sportszakosztályok, 
szabják meg az irányt.társadalmi szervezetek minél jobb muködésének lehetové tétele, 
? Kiemelten kezelem fiataljaink itthon tartását, mert rajtuk múlik hisz mindegyikre nagy szükség van.
településünk jövoje, és amennyiben bárki kicsit is eloretekint, ezt Megválasztásom esetén továbbra is tiszteletdíjamból támogatni 
egyértelmunek kell tekintse. Emellett nagyon fontos ebben a 

szeretném oket.
kérdéskörben nyugdíjasaink véleményformálása: kérem oket, 

Folytassuk tovább, hogy a településünk látványosan fejlodjön és tartsák szem elott unokáik helyzetét is, mikor megválasztják a 
szépüljön. következo képviselotestületet, mert egy rossz döntés miatt akár 
A részemre adott ajánlószelvényeket ezúton is hálásan köszönöm. családtagjaik kényszerülhetnek rá, hogy elhagyják településünket.
Tisztelettel kérek minden választópolgárt, hogy 2010. október 3-án ? Terveim középtávúak: úgy vélem, jelen gazdasági helyzetben egy 

ilyen jellegu és nagyságú településen nem szabad csak 4 évben választási jogával éljen és támogasson bennünket!
gondolkodni, az önkormányzatoknak folytonosság alapján, kitartóan 
kell 8-10 év alatt végigvinni a változtatásokat. Aki a jelenlegi 
helyzetben gyors és konkrét változtatásokat ígér - az elmúlt évek 
gyakorlatát figyelembe véve -, nem biztos, hogy ura tud lenni Csipai László 
szavának.Képviselojelölt
? Nem akarok konkrét ígéreteket tenni, csak egyetlen dologra tudok 25 éve vállalkozó
garanciát vállalni: amennyiben megválasztanak, minden tolem Az Ipartestület jelöltje, a Gazdakör 
telhetot meg fogok tenni Békésszentandrás fejlodése érdekében úgy, támogatásával. 1994-1998 közötti 
hogy a tisztesség és a becsület lesz mindig az elsodleges irányelv ciklusban már voltam képviselo, most 
döntéseimben. Nem szeretnék késobb sem csalódást okozni senkinek, ismét megkerestek, hogy jelöltessem 
aki megtisztelt bizalmával, és engem választott.magam. Vállalom, mert tenni 
? Amennyiben Önök is úgy gondolják, hogy ezen az úton fejlodhet szeretnék szülofalum fellendítéséért. 
településünk, fogjunk hozzá közösen ennek megvalósításához. Erre Nem vagyok egyik pártnak sem 
eloször  október 3-án, az önkormányzati választáson lesz elkötelezettje, engem nem irányít 
lehetoségük. Kérem tiszteljenek meg szavazataikkal! A helyzet 

senki, azt teszem, amit a szívem diktál, 
értékelésére legjobb hely a szavazófülke, ahol mindenki egyedül 

az eszem parancsol, és amit a becsület van, és külso hatások nélkül kifejtheti oszinte véleményét.
megkövetel. Vállalkozásomban is erre Ezúton köszönöm a bemutatkozás lehetoségét az újság 
törekszem, tisztességgel elvégezni a szerkesztoségének.

rám bízott feladatot. Ezt tartanám szem elott településünk 
érdekében végzett munkámban is  megválasztásom esetén. Tisztelettel Sinka Imre polgármester- és képviselojelölt
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K e d v e s  b é k é s s z e n t a n d r á s i a k ,  Fabó István  függet len 
Aszódi Zsoltnak hívnak képviselőjelölt
idén nyáron töltöttem be 42. életévemet Békésszentandráson születtem 1953-
ennek nagy részét itt Szentandráson 

ban, azóta itt élek ezen a településen, 
éltem meg. Elsősorban tanulmányaim 

12 éve dolgozom képviselőként, így szólítottak el néhány évre, amelyet 
azt hiszem, nem kell különösebben B é k é s c s a b á n  t ö l t ö t t e m  e l  

szakképzőben, technikumban és bemutatkoznom.
katonaként is. Néhány évet Budapesten 12 év alatt kellő gyakorlatot szereztem 
tanultam az akkori Kandó Kálmán a képviselői munkában, látom a 
Villamosipari Műszaki Főiskolán. 

problémákat, hogy milyen feladatokat Erősen röghöz kötött vagyok, mert 
kell megoldani, mik a sürgős nagyon szeretem a környezetemet, 
tennivalók.idekötnek a rokonaim, a barátaim az 

értékeim, a vagyonom és nagyrészt a Békésszentandráson és ilyen kis 
munkám is. Tanulmányaim után dolgozhattam Szarvason a településen el kell felejteni a pártpolitikát, politizálni csak a 
Vasipariban, évekig a Cervinus Rádióban és jó néhány évet a Körös település érdekében kell. Meg kell szüntetni a megosztottságot, 
Televízióban is. Jelenleg egy gazdasági társaságnak vagyok tagja, 

kirekesztődést, ami jellemző volt az elmúlt 4 évre. Helyre kell aminek köszönhetően járom az országot és próbálom túlélni 
állítani az embereknek a vezetőkbe vetett bizalmát, mert vezetni sokadmagammal a nehéz hétköznapokat. Az elmúlt években sikerült 
csak bizalommal lehet, de azt tisztességgel végzett munkával kell megvalósítani olyan programokat, amelyek alapjai a 2000-es évek 

elején fogalmazódtak meg nemcsak szóban, hanem írásban is és kiérdemelni. Minden ember, civil szervezet, bármilyen problémát, 
nagyon büszke vagyok, hogy azoknak az elképzeléseknek személyes feladatot egyforma mértékkel kell kezelni, nem kell szimpátia- 
résztvevője lehettem. Büszke vagyok arra, hogy Békésszentandrás 

különösen nem pártszimpátia-alapján megkülönböztetni. Meg kell 
igazán nagy beruházásának egyik koordinátora voltam. Amennyiben 

teremteni a békét az emberek között, és ezért a változásra kell a választók megtisztelnek bizalmukkal, szeretnék nagyságrendileg 
szavazni.közreműködni Békésszentandrás turisztikai programjainak 
Támogatom Sinka Imre polgármester jelölt megválasztását, mert a megvalósításában a turisztikával kapcsolatos közösségi 

elképzelésekben. Lehetőséghez mérve fontosnak tartom a vele és őt támogató képviselőjelöltekkel együtt ez a cél 
közlekedés fejlesztését, a közmunka program és a közbiztonság megvalósítható.
működésének segítését. A pártpolitikai megosztottság enyhítését!!! 
Köszönöm, hogy elolvasták programomat, bárhol és bármikor 
számíthatnak rám! Kérem, tiszteljenek meg szavazatukkal!

Fi l ip  András  (önkormányza t i  

képviselőjelölt  Jobbik)
Fogjunk össze, függetlenek, hogy ki 
m i l y e n  t e r ü l e t e n  d o l g o z i k  
Békésszentandrás fejlődéséért! Filip András vagyok. 1977. 

október 25-én születtem Gyulán. 
Ipartestület jelöltje a Gazdakör 

Általános iskolai tanulmányaim után a támogatásával
s z a r v a s i  S z é k e l y  M i h á l y  

Bobvos János Szakmunkásképzőbe jelentkezetem 
Települési képviselőjelölt asztalos szakma tanulására, majd 

ugyanitt tettem le az érettségi vizsgát 
Tisztelt Választópolgárok!

is. Gyomaendrődön személy- és Először is engedjék meg, hogy 
vagyonőr szakképesítést szereztem. köszönetet mondjak, mindazoknak, 

1997-től tagja vagyok a szarvasi Polgárőr Egyesületnek. 1999 óta akik ajánlócédulák leadásával részemre 
lehetővé tették, hogy Helyi Képviselőjelölt lehettem. halőrként dolgozom. 2003-ban megnősültem, 2004-ben pedig 
Bobvos János 57 éves Építőipari kis vállalkozó immár 28 éve. megszületett Bence nevű gyermekünk.
Társadalmi megbízatások Békésszentandrási Ipartestület elnöke 20 

2007-ig Szarvason éltem családommal, majd Békésszentandrásra 
éve, Hunyadi Mátyás Sport Egyesület elnöke 11 éve. Azt gondolom 

költöztünk. 2008-ban csatlakoztam a Jobbik helyi szervezetéhez, és vallom, hogy fontosak a civil szervezetek a település életében. 
melynek rövid ideig vezetője is voltam. Valamennyi civil szervezetre szüksége van az Önkormányzatnak, 

hiszen csak így lehet össze fogással előbbre haladni. Fontosnak Szintén ebben az évben kezdtem foglalkozni a megújuló 
tartom a mikro- és kisvállalkozásoknak esélyegyenlőségét, mivel energiaforrások felhasználásának lehetőségeivel. A település 
azok is munkahelyet teremtenek, és teszik ezt saját kockázat javára szeretném fordítani az e területen, valamint a 
vállalásokkal. Közmunka program remélem továbbra is támogatva 

vagyonvédelemben szerzett tapasztalataimat. Polgárőrként úgy lesz, mert annak folytatása jó hatással van a településekre.
látom, szükség van a település polgárőrségének megerősítésére, Fontosnak tartom:
fokozott segítésére. Szakmámból adódóan fontos számomra a Az idősek és rászorulók odafigyelésére és támogatását,

Kulturális és sporttevékenység fejlődését, támogatását, Körös vízminőségének javítása, hiszen erre építve nyílik lehetőség 
Fiatalok és kezdő vállalkozások segítése a turizmus fellendítésére, mely egyaránt segítené az 
Minél több pályázatok elkészítése és higgadt lobbizása, annak önkormányzatot, a helyi kereskedőket, vendéglátókat és 
érdekében, hogy a település élhetőbb legyen és fejlődjön.

vállalkozókat. Kérem, október 3-án támogassák szavazataikkal Tisztelt Választópolgárok!
a Jobbik által indított és támogatott jelölteket!Ha úgy gondolják, kérem szavazatukkal támogassanak!
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Kedves Szentandrásiak!Major Attila vagyok, független 
Elég régóta Szentandráson élek, Önök jelöltként szeretném elnyerni bizalmukat 
ismernek engem, ezért kérem az az október 3.-ai önkormányzati képviselő 

választáson. Remélem személyesen is ö n é l e t r a j z i  b e m u t a t k o z á s t ó l  
sokan ismernek, hisz itt élek, a tekintsenek el, inkább a szerintem 
szentandrási lakosok felhatalmazásával megvalósítható, előremutató és jobb 
pedig az elmúlt négy évben szolgálhattam életminőséget biztosító terveimről 
településünket. Köszönettel tartozok ezért, tájékoztatom Önöket/Titeket.
remélem nem éltem vissza a bizalmukkal!
Magamról röviden annyit szeretnék leírni, -Az iskola konyhájának önkormányzati 
hogy 1975-ben születtem. Az általános kézbe történő visszavétele.
i s k o l á t  B é k é s s z e n t a n d r á s o n ,  a  -Hatályos jogszabályok biztosította 
középiskolát Mezőtúron végeztem, ahol lehetőségek értelmében az alapanyagok 
m e z ő g a z d a s á g i  g é p é s z t e c h n i k u s  beszerzése helyi őstermelőktől, 
végze t t sége t  sze rez tem.  12  éve  vállalkozóktól.
közalkalmazottként dolgozom a helyi 

-Az iskolai étkeztetés lehetőség szerint ingyenessé tétele, ha a 
Duzzasztóműnél, mint gépész. Feleségemmel közösen, szeretetben 

költségvetés nem engedi, akkor a térítési díj 100 Ft/nap összegben neveljük 2 éves leánygyermekünket. 
történő maximálása.Az elmúlt négy esztendőben igyekeztem a legjobb tudásom szerint, 
-Az általános iskoláskorú gyermekeknek a tankönyvet ingyenesen lelkiismeretesen képviselni Önöket. A Testületi és a Bizottsági munkákban 
kell biztosítani.szinte hiánytalanul részt vettem, tiszteletdíjamat pedig többnyire 
-Nagy fűtési költségű közintézmények fűtésátalakítása megújuló felajánlottam helyi civil- és sportegyesületeknek. Minden 

kezdeményezést és fejlesztést támogattam ami településünk javát energia alapú fűtésre.
szolgálta.    Munkámmal igyekeztem a rendezvényeket segíteni, a helyi -A Holt-Köröst újra vonzóvá kell tenni mind helyiek, mind a nyaralni 
emberek gondolatait, kérdéseit, kéréseit mindig meghallgattam, és ezekre vágyó vidékiek számára.
próbáltam is megoldást találni. Mert számomra a képviselőség nem -Összefogás Szarvassal a Holt-Körös kotrására, a Haki híd 
dicsőséget és hatalmat, hanem szolgálatot, és megtiszteltetést jelentett! Ha átalakítására.
a lakosság számomra továbbra is bizalmat szavaz, akkor ígérem nem élek -Telekadók csökkentése.
vissza vele. Javaslatokat, véleményeket összegyűjtve továbbra is mindig a -Önkormányzati beruházásoknál helyi vállalkozóknak lehetőséget 
lakosok érdekében járnék el.

teremteni.
Rövid bemutatkozásomat, akárcsak 2006 őszén, talán szokatlanul zárom, 

-Méhnyakrák elleni védőoltás ingyenes biztosítása minden 14-18 tudniillik nem ígérek semmit.  Meggyőződésem szerint ugyanis nem 
éves szentandrási leánynak.ígérgetni kell, hanem a mindennapok gondjain enyhíteni, és a jövőt 

formáló, jobbító feladatokat elvégezni. Fentiek egy része költség csökkentést eredményez, mely biztosítja a 
Ha tisztelt Választópolgár úgy ítéli meg, hogy munkámat tisztességesen forrást a többi célhoz. A gyermekek iskoláztatását könnyítő 
láttam el, és továbbra is érdemes vagyok a képviseletükre, akkor én lépéssekkel mind a gyermeket, mind szüleit, mind nagyszüleit 
lelkiismeretes munkával hálálom meg a rám adott szavazatokat.

segítjük, hisz az így megmaradt összeget a család költségvetésében 
tudja használni.

Az egészségügyben és a mezőgazdaságban eltöltött éveim alatt Molnár Imre Zoltán szembesültem a szentandrási lakosság minden rétegének 
(független) problémáival. A problémák jelentős részét csak helyi szinten lehet és 

kell is megoldani összefogással, pártállásra való tekintet nélkül. A 
Békésszentandrásiként, tanárként, megoldáshoz vezető úton legfontosabb alapelvnek tekintem a 
gazdálkodóként, volt vállalkozóként, Hippocrates-i eskümben is fogadottakat: „Nil no cere.” NE 
nagycsaládos édesapaként, képviselői ÁRTS!!!!!
tapasztalattal rendelkezőként tisztán 
látom a község előtt álló, megoldásra Dr. Olasz Imre
váró problémákat. A legfontosabbnak független képviselőjelölt
mégis azt az alapelvet tartom, hogy Ipartestület és a Békésszentandrási Általános Gazdakör 
Békésszentandrás minden polgára támogatásával
egyenrangú, pártállásra, vallásra, 
nemre  és még sorolhatnám  való 
tekintet nélkül. Közösen, mindnyájunknak kell tennünk azért, 
hogy ez valósággá válhasson, s osztályozás nélkül, mindenki Szabó Imrének hívnak. 31 
büszke lehessen arra, hogy békésszentandrási. A képviselői 

éves vagyok. Születésemtől fogva munkában pedig legfontosabbnak azt tartom, hogy mindig, és 
B é k é s s z e n t a n d r á s o n  é l e k ,  kizárólagosan a község érdekei érvényesüljenek, pártpolitikától 
t anu lmánya imat  i t t  kezd tem,  mentesen. Ezt csak együtt valósíthatjuk meg úgy, ha minden helyi 
középiskolába Szarvasra jártam. 10 polgár a szavazófülke magányában szem előtt tartja II. János Pál 
éve aktív résztvevője vagyok a falu pápa híres mondatát: „Ne féljetek!”, illetve az általa is sokszor 
kulturális életének szervezésében a idézett jézusi mondást: „ …és az igazság szabaddá tesz 
Békésszentandrási  If júsági és benneteket.”, és szabad akaratából szavaz. Nem megfélemlítve, 
Kulturális Egyesület tagjaként.különböző kényszereknek engedve. Mert végre véget kell vetni 
Céljaim között szerepel a fiatal annak a helyi hatalmaskodásnak, kiskirálykodásnak, amely 
h á z a s o k  l a k á s h o z  j u t á s á n a k  politikai szempontok alapján osztályoz embereket, csoportokat az 
megkönnyítése, a civil szervezetek élet minden területén. Amely másod-, sőt harmadosztályúként 
támogatásának átdolgozása, a falu kezeli a baráti köréhez, az érdekköréhez nem tartozókat.
közösségi életének fellendítése, Békésszentandrás legyen végre minden békésszentandrásié! 
munkahelyteremtés, a sportegyesületek eredményeikhez mért Ehhez kérem támogatásukat!
támogatása.
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Révész Norbert Idősek Napjára készülünk
(önkormányzati képviselőjelölt - 
Jobbik) Egy kis szünet után nagy szervezéssel járó rendezvényre 

készülünk: szeptember 25-én ünnepeljük az Idősek Világnapját, Révész Norbert vagyok, 1989. június 
amely az Egyesület, Gondozási Központ és a helyi Önkormányzat 1 9 - é n  s z ü l e t t e m  S z a r v a s o n .  
rendezésében zajlik le a Kőrös Művelődési Házban. Békés Megye Tanulmányaimat szülővárosomban, 

majd Békéscsabán végeztem. Víz- és Önkormányzatához benyújtott  nyertes pályázatunk a színvonalas 
környezetgazdálkodási technikusként kultúrműsort biztosítja. Az ünnepi köszöntőt Hamza Zoltán 
hagytam el a középiskolát. Ez után 

Békésszentandrás polgármestere mondja, valamint Dankó Béla 
Budapesten dolgoztam, majd a 

Kondoros polgármestere, az V. sz. választókerület képviselőjelöltje szarvas i  körze tben  pénzügyi  
köszönti a megjelent időseket. A köszöntők és a szavalatok tanácsadó, biztosítási üzletkötő 
elhangzása után Tarnai-Kis László magyarnóta énekes műsorát lettem.

Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem környezettan szakos hallhatjuk. A megvendégelést a Gondozási Központ fenntartója az 
hallgatója vagyok, ahol szakos képviselőként tevékenykedem a Önkormányzat biztosítja a műsor után a Műv. Házban. MENÜ: 
hallgatói érdekképviseletben.

babgulyás, túrós bukta. Nem csak a jelenlévő ünneplők, hanem a  2006-tól aktív tagja vagyok a Holt-Körös Vízimentő 
Gondozóház külső gondozottjai, valamint az Egyesület meghívót Egyesületnek, 2009-től pedig a Körös Mentőcsoportnak. 2006-ban 
kapott tagjai (60 év felettiek) is részesülnek a megvendégelésből csatlakoztam a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szarvasi 

tagszervezetéhez, majd 2007-ben megalakítottuk a Jobbik ezt a tanyagondnoki busz biztosítja. 
Békésszentandrási Szervezetét, melyet azóta  kisebb A rendezvény része a tombola tárgyak összegyűjtése, jegyek 
megszakítással  vezetek. árusítása, majd sorsolása a szokásoknak megfelelően. 
Önkormányzati képviselővé választásom esetén határozottan 

Köszönjük ezt a hozzájárulást vendégeink valamint a tagjaink 
szeretném képviselni a választókat. Fontosnak tartom a folyamatos 

részéről.kapcsolattartást képviselő és lakos között. Szívügyemnek tartom a 
Kedves újságolvasó! A következő számban részletesen és Hangya Szövetkezetek mozgalmának újraindítását, ezzel is a helyi 
képekben beszámolunk a rendezvényről.termelőket, vállalkozókat támogatva. Fontosnak tartom támogatni 

a sportegyesületeket, valamint javítani a fiatalok helyzetét. Tóth Mihályné
Ehhez kérem bizalmukat és támogatásukat október 3-án! elnök

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 
Sirató 2 db 800m2-es beépítetlen terület 800.000 Ft/db 
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2M Ft 
Gondalaposi üdülõsoron új építésû hétvégi ház 23M Ft 
Békésszentandrás, felújított igényes tanya 13,5M Ft 
Békésszentandrás, Sebestyén u. családi ház 4,5M Ft 
Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft 
Budapest Kõbánya 42m2-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 
Bszentandrás zártkerti lakóház építésére alkalmas vízparti telek 4,5M Ft
Békésszentandrás, 7,87 HA szántó 3 része 3,7M Ft 
Békésszentandrás, 80m2 összkomfortos családi ház 13,5M Ft 
Békésszentandrás, Hámán Kató u. új építésû családi ház 15M Ft 
Szarvas Szappanosban vízparti nyaraló tetõteres házzal 15M Ft
Békésszentandrás Gondalaposi üdülõsoron nyaraló 7,1M Ft
Solymár zártkerti építési telek 6M Ft
Szarvas 4 lakásos társasházi lakás garázzsal 13M Ft
Szarvas Szabadság 78. téglaépítésû 2 szobás lakás 7,5M Ft

Érdeklődni: Dr. Bodnár Beáta ügyvéd
5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2. Tel: 20/3384242

Úszásoktatás
2010. augusztus 2-án indult Békésszentandráson egy 2 hetes 
intenzív úszásoktatás, melyet a békésszentandrási önkormányzat 
finanszírozott. A gyermekek a szentandrási Hunyadi János Ált. Isk. 
tanulói voltak, és közülük is azok, akik semmiféle úszástudással 
nem rendelkeztek. A két hetes tanfolyamon 45 tanuló vett részt, az 
első osztályostól kezdve a nyolcadik osztályos tanulóig. 
Úszástudásuk napról napra megerősödött, pedig a víz 
hőmérséklete, és az időjárás nem mindig volt kedvező. Kitartóan 
vették az akadályokat, és a 10. alkalom után elmondhatjuk, hogy a 
csoportok 90 százaléka vízbiztos lett. Nagy örömömre szolgál, 
hogy az ügyesebb gyermekek közül néhányan folytatják az úszást, 
és edzések keretében látogatják a szarvasi uszodát. Remélem 
kedvet adtunk az úszáshoz, és a későbbiekben egyre több gyermek 
szeretné ezt a sportot űzni. Farkasné Gácsi Ágnes úszóedző

A jövő bajnokai?
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FREESTYLE MOTOCROSS UGRÓSHOW

Békésszentandrás, 2010. augusztus 21.

Lamos Attila magyar bajnok Németh Kornél motocross világbajnokság egyedüli magyar 
versenyzője, többszörös európai bajnok

Tóth Gergő Triál magyar bajnok Hujber Péter magyar bajnok                     Fotók: Mrena Judit

A rendezvény a támogatók jóvoltából valósult meg:

Békés Megyei Önkormányzat MemoArt Stúdió
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Szuperinfó

Körös Televízió
Molto-Car autókozmetika
Rózsa Sörkert
Nagy Péter
Oláh Géza
Major Imre
Pálus István

Támogatóinkon túl köszönjük azon személyek 
segítségét, akik rendezvényünk sikeres megtartásához 
hozzájárultak.
A Csavargó Magyar Motoros Baráti Kör nevében:

Barna Antal
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Kiváló minőségű GRÁNIT síremlékek, vázák, 
sírkövek megrendelhetők kedvező áron!

Érdeklődni: Csipai László, Fő u. 53. Telefon: 30/974-9031

Bemutatókert: Bagi Tüzép (Rákóczi u. felől)

Éjjel-nappali ügyelet

Békésszentandrás, Fő u. 53.

CSIPAI  LÁSZLÓ
Tel.: 66-218-230

Mobil: 06-30/974-9031

Földtulajdonosok figyelem!
Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén

Nagyobb területű szántóföldet bérelnék!

Bérleti díj akár 40 KG BÚZA/AK!

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

SÁNTA  ZOLTÁN kőfaragó

Vállal:
- síremlékek készítése,

- beton- és műkőkerítés elemek gyártása,
- műkő-, gránit ablakpárkány, konyhapult,

- gránit kertibútor, csobogó készítése.

GÉPI KARCMENTES SÍRKŐTISZTÍTÁS!

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

Bővebb felvilágosítás:
CSIPAI LÁSZLÓ

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

Anyakönyvi hírek

Halálesetek:

2010. augusztus 11-én Lévai György /1962/, augusztus 14-én 
Bontovics Mária /1924/,  augusztus 15-én Bencsik Antalné 
ln.: Kis Veronika /1926/, augusztus 16-án Rusz Ferenc 
/1941/, augusztus 19-én Bagi Istvánné ln.: Bencsik Erzsébet
/1937/, augusztus 29-én Kozák Alajosné ln.: Mrena 
Emerencia /1930/ hunyt el.

Házasságkötések:

2010. augusztus 28-án Brakszatórisz Noémi és 
Bencsik Imre, 
Dr. Szécsi Edit Sarolta és Szabó Krisztián kötött 
házasságot. 

ÁBEL ÉS FIAI BT.
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.

Köszönetnyilvánítás

„Úgy mentem el, hogy el sem búcsúztál, 
de lelkünkben örökké velünk maradtál. 
Szeretteid nélküled élnek,
de szívünkben megőrzünk téged.
Fájó szívünk fel-fel zokog érted,
örökké szeretünk, nem felejtünk téged.”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Lévai György 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút hoztak 
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

2010/2011. évi megyei női bajnokság 
őszi fordulói

felnőtt ifi

1.Kétsopronyi SE-Bsztandrási KC 09.04 16.30 15.00

2.Békésszentandrási KC-Füzegyarmat SK 09.12 16.00

3.Szarvas NKK-Bszentandrási KC 09.18 10.00 12.00

4.Kondorosi NKK-Bsztandrási KC 10.02 16.30 18.00

5.Békésszentandrási KC-Orosháza Stílus II 10.09. 15.00

6.Dobozi KE-Békésszentandrási KC 10.17 14.00

7.Bszentandrási KC-Mezőberényi SDSE 10.23 16.00

8.Békésszentandrási KC-JALTE 10.31 16.30

9.Gyomaendrődi NKSE-Bszt-i KC 11.06 17.30 16.00

10.Békési NKTE-Bsztandrási KC 11.14 17.00 15.00
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VADÁSZOLDAL

,,A vadászat aktív természetvédelem”

Neve rendkívül találó, mert az fészkét is. Fákon is fészkel. 
emberi településektől távolabb Elsősorban a nyár- és az 
csak ritkán látható. Látjuk őket akácfák koronájába rakja nagy, 
a legforgalmasabb utcákon, a belül tyúktollakkal gondosan 
parkokban és a piacokon, ahol kibélelt szalmafészkét. A tojó 4-
tőlünk néhány méternyire 6, világos alapon sűrűn barna 
nyugodtan csipegetik a földre foltos tojást rak. Csaknem két 
hullott kenyérmorzsát. „Fél hét múlva kelnek ki a fiókák. Az 
szemmel”  azé r t  mind ig  öregek apró gyommagokkal és 
figyelnek, és ha túl közel érünk rovarokkal etetik őket. A házi 
hozzájuk, szinte az utolsó veréb annyira alkalmazkodott 
pillanatban szárnyra kapnak, s az emberi környezethez, hogy 
n é h á n y  m é t e r r e l  o d á b b  éjjel a neonlámpák fényétől 
repülnek. Nyár végétől nagy elkábult és földre hullott 
csapatokban éjszakáznak az rovarokat fogdossa össze és 
utak mentén, fasorokon.  A hím viszi fiókáinak. Rovar és 
fej tetője szürke,  tarkója g y o m m a g f o g y a s z t á s á v a l  
gesztenyebarna, torka fekete. A ugyan némi hasznot hajt, 
tojón és a fiatalokon nincs viszont tetemes kárt okozhat az 
fekete torokfolt, hátodaluk érő gabonában, ahol nagy 
barna, testaljuk szürkésfehér. csapatokban jelenik meg. 
Csak ritkán fészkel egy Ezenkívül megcsipkedik az érő 
k i l o m é t e r n é l  n a g y o b b   gyümölcsöt és a fák rügyeit is. 
t á v o l s á g r a  a z  e m b e r i  Hangja gyakran hallatott, 
településektől. Fészkét falak v á l t o z a t o s ,  d a l l a m t a l a n  
üregébe,  te tőcserép alá ,  csiripelés. Magyarországon 
faodúba, neonlámpákba rakja, rendkívül gyakori, állandó 
de elfoglalja a molnárfecske madár. Nem védett madár!

A következő hónapban megjelenő lapszámban   a területi 
koronglövő bajnokság történéseit olvashatják majd, a vadlexikon 
soronkövetkező részében pedig a most bemutatott házi veréb mezei 
változatát igyekszem majd bemutatni.

Major Attila

VADLEXIKON 98.

HÁZI VERÉB – Passer domesticus

ÉVADNYITÓ KÖZGYŰLÉS

Nagy tisztelettel köszöntöm a Szentandrási Híradó Olvasóit! Ebben 
a lapszámban megtudhatják az évadnyitó közgyűlésünk történéseit, 
a vadlexikonom 102. részében a mindenki által ismert házi verebet 
igyekszem jobban közelebb hozni Önökhöz. Ugyanis nagyon 
sokan összetévesztik a védett mezei verébbel.
Mint az évek hosszú folyamán eddig, most is a vadászati szezon 
kezdete előtt tartottuk meg évadnyitó közgyűlésünket. Az 
augusztus 7-én reggel 9-kor megkezdett összejövetelünkön a 
jelenleg 26-fős tagságból 17-en jelentünk meg. Az elnöki köszöntő 
után, Oláh Géza rögtön kitért a gazdasági helyzetünkre. A 
számokból kitűnt, hogy a takarékos gazdálkodás eredményes volt, 
mert a működésünk kiegyensúlyozott és stabil. Következő 
napirendi pontként Fazekas Endre vadászmester vadgazdálkodási 
beszámolója következett. Ismertette a nyári őzbakvadászati 
eredményeket. Eszerint a gazdasági válság érezteti a hatását a 
vadgazdálkodásban is. A külföldi vendégvadászok kevesebben 
vannak, és kevesebbet is költenek. Az időjárás viszontagságai miatt 
sajnos a szaporulat is kevesebb. Az vadászterületünket átszelő 
közlekedési utakon pedig nagyon sok vadelütés tapasztalható. 
Beszámolt a dúvadgyérítés hatékonyságáról, és további 
fontosságáról. Hallhattunk a létszámbecslési adatokat, melyek a 
fácán kivételével nem mutatnak csökkenést. Ezt a vadfajunkat 
továbbra is mesterséges kiengedéssel igyekszünk majd pótolni.   
De szólt az élőhelyfejlesztésről, fásításról, pályázati lehetőségekről 
és még sok egyéb vadgazdálkodási feladatról. A vadföldeink be 
vannak művelve, a téli takarmánybetárolás pedig folyamatosan 
zajlik. Az Intézőbizottságból Aszódi István szólalt fel utoljára, 
értékelte az elmúlt időszak rendezvényeit, vázolta az előttünk álló 
program-tervezetet és természetesen megtartotta az 
elmaradhatatlan balesetvédelmi oktatást is. A beszámolókat 
hozzászólások, kérdések, javaslatok követték. Ezekből kiderült, 
hogy több békésmegyei vadgazdálkodóval ellentétben, minket 
elkerültek a nagy természeti csapások. Azonban nem mindenki volt 
ilyen szerencsés, sokaknak a vadállományuk 70-80%-a elpusztult a 
jégverések következtében. A közeljövőben valószínűleg mi is 
hozzájárulunk majd az állományuk visszapótlásához. A szokásos 
elhunyt vadásztársaink emlékére rendezett korongverseny 
megkezdése előtt egy perces néma csenddel adóztunk emlékük 
előtt. NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 
A jó légkörben lezajlott versenyt Fazekas Endre nyerte 18 találattal  
Lukács István előtt, akinek 15 korongot sikerült „széttörnie”. A 
harmadik helyezett pedig  az idén 60 életévét betöltött Viszkok 
János lett. János, az addigi életéből 33 évet szentelt a vadászatnak, s 
reméljük még hosszú évekig aktív tagja marad közösségünknek. A 
negyedik és ötödik helyezést pedig Virág Imre és Kis Gábor ért el, 
egyaránt 14 találattal. A verseny a szórakozás mellett természetesen 
a felkészülést is szolgálta a közeledő őszi vadászati szezon előtt. A 
rendezvényt egy igen finomra sikerült babgulyással koronáztuk 
meg. Természetesen az ebéd után lehetőség volt még a lőtéren a 
lőkézség fejlesztésére, az árnyékban pedig a kötetlen beszélgetésre, 
és a barátságok ápolására. Majd abban maradtunk, hogy 
szeptember 4-én megrendezésre kerülő kondorosi vadásznapon 
találkozunk, ahol megpróbáljuk ismételten jól érezni magunkat. 
Erről az eseményről a későbbiekben olvashatnak majd.
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Remekül rajtolt a Hunyadi
A tavalyi gyengébb szereplés után úgy néz ki, hogy sikerült Edző: Varga László. 
rendezni a sorokat a Hunyadi labdarúgó csapatánál. A 2010/11-es Gólszerzők: Csipai 2, Sinka, Ugrai, Kis L.
bajnoki szezonban négy mérkőzés után veretlen a csapat. Varga Sárga lap: Mochnács T., Gugolya, Kis L.
László vezető edző szerint a nyáron olyan játékosok leigazolása Jó iramú mérkőzésen,  az  öt  gól  ellenére  is  sok helyzetet 
történt meg, akik által az eddigi jó játék mellé az eredményesség is puskáztak el a hazaiak. 
párosul. A felkészülés folyamán több edzőmérkőzést játszott az Varga László:  Időnként jól játékkal arattunk magabiztos 
együttes, mely során összekovácsolódott egy olyan gárda, hogy győzelmet
komolyabb célok elérésére is képes lehet. Ha így folytatják a fiúk, Ifi : B. Hunyadi  Mezőkovácsháza 1- 2.
megfelelhetnek az elvárásoknak. A szakvezetés és az elnökség a 4- Gólszerző: Molnár M.
6. hely megszerzését tűzték ki célul. Ehhez a feltételek adottak, Sárga lap: Dezső D., Dezső J.
bízunk a további jó szereplésben  hallhattuk a csapat edzőjétől.
A bajnoki szezont megelőzte a Ciglédszky Sámuel emléktorna, 4. forduló: Köröstarcsa KSK  Hunyadi SE 0  2 (0  0)
ahol az első mérkőzésen a Hunyadi 7-1-re verte a Szarvasi LSZK-t, Köröstarcsa, 150 néző. Vezette: Pogonyi (Hévizi, Megyeri)
a döntőben azonban 1-0 arányú vereséget szenvedett a Szarvasi FC Hunyadi: Dunai  Mochnács T., Gugolya, Bobvos F. (Rusz), 
NB III-as csapatától. Így az idén a második hely jutott a Borgulya, Csipai (Kiss V.), Steigler (Laluska), Kovács N., Kis L., 
szentandrási csapatnak. Örömteli hír volt, hogy a torna legjobb Sinka (Bobvos I.), Ugrai
játékosának Bobvos Ferencet választották. Edző: Varga László

Gólszerző: Ugrai 2.
Bajnoki eredmények: Sárga lap: Borgulya, Bobvos F.

A minden csapatrészében jobb Hunyadi felőrölte ellenfelét és 
1. forduló: Hunyadi SEDombegyház NSE 62 (22) megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.
Békésszentandrás, 250 néző. Vezette: Petrovszki (Varga Z., Varga László: Ha nehezen is, de hoztuk a kötelezőt.
Krisán). Ifi : Köröstarcsa  B. Hunyadi 6  1.
Hunyadi: Dunai  Mochnács T., Gugolya, Bobvos F., Rusz, Gólszerző: Tónya I.
Csipai, Kovács N., Kis L., 
Steigler (Rácz), Laluska (Mochnács G.), Ugrai, Tóth  A.  (Sinka).  A bajnokság állása:
Edző: Varga László. 
Gólszerző: Ugrai 4, Tóth A., Bobvos F. 1. BATTONYAI TK 4 4 0 0 11 4 12
Sárga lap: Rusz, Bobvos F., Sinka. 2. B. HUNYADI 4 3 1 0 14 4 10
A vendégek egy félidőn keresztül tudtak partnerei lenni, a szünet 3. KÉTEGYHÁZI SE 4 3 1 0 9 3 10
után magasabb sebességi fokozatba kapcsoló házigazdáknak. 4. DOBOZI SE 4 3 0 1 18 8 9
Varga László:  Az első félidőben kapkodtunk, a másodikban már 5. OKÁNY KSK 4 3 0 1 7 3 9
eredményesek is voltunk. 6. MAGYARBÁNHEGYES FC 4 2 1 1 15 7 7
I? : B. Hunyadi  Dombegyház 51 7. DÉVAVÁNYAI SE 4 2 1 1 7 5 7

Gólszerzők:Panyik Z. (3), Bohák D.(2). 8. NAGYSZÉNÁS SE 4 2 1 1 8 7 7
Sárga lap: Tónya I., Szabó A. 9. CSORVÁSI SK 4 2 0 2 9 9 6

10. MEDGYESEGYHÁZA SE 4 2 0 2 5 8 6
2. forduló: Nagyszénás SE Hunyadi SE 11 (10) 11. KÖRÖSTARCSA KSK 4 1 0 3 5 6 3
Nagyszénás, 300 néző. Vezette: Szelezsán (Szűcs, Kovács) 12. MEZŐKOVÁCSHAZA TE 4 1 0 3 6 9 3
Hunyadi: Dunai  Mochnács T., Gugolya, Bobvos F. (Fazekas), 13. DOMBEGYHÁZ NSE 4 0 1 3 5 14 1
Rusz (Borgulya), Csipai (Kovács N.), Kis L., Steigler, Laluska 14. VÉSZTŐI SE 4 0 1 3 4 13 1
(Mochnács G.), Ugrai, Sinka. 15. BÉKÉSSÁMSONI SK 4 0 1 3 8 22 1
Edző: Varga László. 16. CSANÁDAPÁCAI EFC 4 0 0 4 5 14 0
Gólszerző: Kis L. 
Kiállítva:  Mochnács G. (kakaskodásért), Wéber Cs. (kispadról Az őszi szezon további mérkőzései:
való szövegért)
Sárga lap: Gugolya, Rusz, Bobvos F., Kis L., Ugrai.   5. forduló: szeptember 11.14.30 B. Hunyadi - Medgyesegyháza
Jobb kapu előtti koncentrálással mindkét fél eldönthette volna a   6. forduló: szeptember 18.16.00 Vésztő - B. Hunyadi
presztízscsatát.   7. forduló: szeptember 25.16.00 B. Hunyadi - Csorvás
Varga László:  Egy jó csapat otthonában értünk el reálisnak   8. forduló: október 3. 15.00 Békéssámson - B. Hunyadi
tekinthető döntetlent.   9. forduló: október 9. 15.00 B. Hunyadi - Doboz
I? : Nagyszénás  B. Hunyadi 41. 10. forduló: október 16. 14.30 Kétegyháza - B. Hunyadi

Gólszerző: Panyik Z. 11. forduló: október 23. 14.30 B. Hunyadi - Okány
Sárga lap: Dezső D. 12. forduló: október 30. 14.30 Dévaványa - B. Hunyadi

13. forduló: november 6. 13.30 B. Hunyadi - Csanádapáca
3. forduló: Hunyadi SEMezőkovácsházi TE 51 (30) 14. forduló: november 13. 13.30 B. Hunyadi-Magyarbánhegyes
Békésszentandrás, 300 néző. Vezette: Kundla (Nagy G., 15. forduló: november 20. 13.00 Battonya - B. Hunyadi
Krasznai)
Hunyadi: Dunai  Borgulya, Gugolya, Bobvos F. (Fazekas), Az ifjúsági mérkőzések két órával korábban kezdődnek.
Mochnács T., Csipai, Kovács N. (Benke), Kis L., Steigler  
(Laluska), Ugrai, Sinka (Bobvos I.). Hévizi Róbert


