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Gazdag Erzsi
Tél a falun
Itt a tél, s lám itt a a hó;
habfehér, mint a cipó.
S nézzetek csak ide, hej,
olyan habos, mint a tej,
mit az Örzse néni fej."
A kemence sustorog.
Hallgassuk meg, mit morog!
"Én mindenkit szeretek;
adok egy kis meleget,
jertek körém, gyerekek!"
Most a falu kiscsibe,
pihés hó rajt a pihe.
Tél az anyja, takarja;
szárnya alatt altatja.
- Hadd ébredjen tavaszra!

Téli örömök a gátoldalon

MEGHÍVÓ

Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Békésszentandrás
lakosságát
2012. március 15-én (csütörtök)

13 órára
az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc ünnepi
megemlékezésére
a Körös Művelődési Házba.
Program
-Állampolgársági eskütétel
-Ünnepi köszöntők
-Hunyadi János Általános Iskola 5.a osztályának
megemlékező műsora
- Ünnepi beszéd
Ezt követően a Nemzeti Összetartozás
Emlékparkban zászlótűzés, végül koszorúzás a
Kossuth Emlékparkban.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Iparos kitüntetés
A vállalkozók hagyományos évadnyitó bálján, január 28-án
másodjára került átadásra –a köszöntők után- a Tisztes Iparos
kitüntetés. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és a
Békéssszentandrási Ipartestület közös javaslata alapján 2012-ben
erre a díjra Szécsi Antal kőműves mestert jelölték. A díjat Sinka
Imre polgármester úr és Bobvos János elnök úr adta át. Kozák
János pedig a vállalkozók nevében feleségének, Gizike néninek
köszönte meg a háttérben végzett sokévi segítséget. A
következőkben Szécsi Antal munkásságáról olvashatnak néhány
mondatban:
Szécsi Antal 1938-ban született Békésszentandráson, egy 8
gyermekes család harmadik. gyermekeként. Általános iskolai
tanulmányai után a békéscsabai Vásárhelyi Pál Technikumban
szerzett ács és kőműves mesterséget. 1966-tól szinte napjainkig
kisebb nagyobb kihagyásokkal kőműves iparosként dolgozott.
Tisztes Iparos: Szécsi Antal kőműves mester

A Vértessy Tánc-Sport Egyesület táncosainak bemutatója

1973-tól 1989-ig a szentesi Kontakta Alkatrészgyár megbízásából
10-12 alkalmazott segítségével otthon kialakított műhelyében
elektronikai eszközök, alkatrészek összerakását végeztette. 1988tól tanácstagnak választották, majd 1994-ig a helyi önkormányzat
képviselője volt. A rendszerváltás után 1992-ben a Lengyel major
megvásárlásával 40-45 hektárnyi területen baromfi – és
pulykatenyésztéssel foglalkozott és foglalkozik a mai napig. A
békésszentandrási Ipartestület alapító tagja. Az iparosságért és a
közéletben végzett munkájáért javasolták a Tisztes Iparos
kitüntetésre.
A bálon felléptek a Vértessy Tánc-Sport Egyesület táncosai, 5
pár mutatott be latin és standard táncokat, majd dr. Olasz Imre
klarinéton, gyermekei harmónikán szórakoztatták a közönséget. A
bál jó hangulatban hajnalig tartott.
BE

Köszönet a Civilek Napja alkalmából!
Tisztelettel köszöntöm a békésszentandrási civil szervezetek vezetőit, minden tagját és önkénteseit.
A Civilek Napja alkalmából engedjék meg, hogy kiemeljen a civil szervezetek munkájának fontosságát a mai magyar
társadalomban. A civil szervezetek támogatnak, segítenek, összefognak, programokat szerveznek, olyan feladatokat
látnak el, melyek nélkül szegényebb lenne közösségünk.
Az önkormányzatokkal együttműködve, munkájukat kiegészítve vagy átvállalva, kijelenthetjük, hogy a civilek
mindennapi életünk támogatói és mozgatórugói.
Köszönettel:
Dankó Béla
Békésszentandrás Országgyűlési Képviselője
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A doni katasztrófára emlékeztünk
69 éve, 1943-ban a doni frontszakasz legnagyobb és
legveszélyesebb szovjet beékelődésénél, az urivi hídfőnél a
technikai és személyi fölényben lévő Vörös Hadsereg áttörte a
számottevő páncélos és páncélelhárító fegyverekkel nem
rendelkező, vontatóeszköz hiányában mozgásképtelen tüzérségű,
részben felváltás alatti 2. Magyar Hadsereg arcvonalát.
A február 8-ig tartó téli hadműveletek során a hiányos
fegyverzettel, felszereléssel és téli ruházattal rendelkező magyar
csapatok erőn felüli helytállást tanúsítottak a harcok és a
visszavonulás alatt.

A 2. Magyar Hadsereg veszteségei hatalmasak voltak, elveszett
mintegy 100-120 ezer ember. Az elesettek és fogságba esettek
pontos számát megállapítani nem lehet, azonban a szovjet csapatok
harcmódja miatt a foglyok száma aránylag csekély volt, és ezek
nagy részének sorsáról sem sokat tudunk.
A rendszerváltás előtt nemigen lehetett megemlékezni a
katonákról, akik, mint a németekkel szövetséges haderő tagjai, a
Szovjetunió ellen harcoltak.
Január 12-én rájuk emlékeztünk a Polgármesteri Hivatal
nagytermében, ahol Yetik Deniz szavalata után Roszik Zoltán
mondott emlékező beszédet. A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum
igazgatója történelmi visszaemlékezését hallgathattuk meg, majd a
Himnusz eléneklése után a Hősök szobránál helyeztük el a
megemlékezés koszorúit.
Dicsőség a hősöknek!
BE

Roszik Zoltán emlékező beszédet mondott

A Kertbarát Kör is koszorúzott

Yetik Deníz verssel emlékezett

Következő lapzárta:
2012. március 1.
(csütörtök)
Cikkeiket Interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu
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Nyugdíjasok Szociális és Kulturális
Közhasznú Egyesületének programja

Mezőtúron jártunk

2012. február – március hónapra

A Kézműves Egyesület hímző szakköre örömmel fogadta a
mezőtúriak meghívását az I. Mezőtúri Százszorszép
Hímzőversenyre, melyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendeztek, és elsősorban népi hímzéssel lehetett pályázni. Az
alkotásokat neves zsűri bírálta, és boldogan fogadtuk, hogy két
tagunk – Petrás Ernőné és Szűcs Elekné – munkáját díjjal
jutalmazták. Természtesen a szép hímzéseket mindenkinek
emléklappal és apró ajándékkal köszönték meg.
Gratulálunk tagjainknak, akik részt vettek a megmérettetésen,
vitték jó hírünket és tovább mélyítették a jó barátságot a
mezőtúriakkal.
Szabó Edit

„Szívünk párja mindig a nő
ő az egyetlen szerető.
Ezért nagy ünnep a Nőnap
nincs más kincsünk, ez a nő csak”
(Szuhanics Albert: Nektek)
2012. március 5. (hétfő) Meghívást kaptunk a SZIRÉN Klubtól
Nőnapi rendezvényre: Helye: Négymuskétás kisvendéglő.
Rendelhető: pacal, marhalábszár- és zúza pörkölt. Fizetés helyben.
Indulás: 13.00 órakor a Gondozási Központtól.
2012. március 10. (szombat): Nőnapi rendezvény. Tea délután
keretében. Helye: Idősek Klubja. Ideje: 15.00-tól. Kulturális
műsor, megvendégelés. Ajándéktárgyat, süteményt szívesen
fogadunk. Meghívott vendégek az Egyesületünk tagjai és a
SZIRÉN Klub tagjai.
2012. március 15. Községi rendezvény melyre elvárjuk
tagjainkat minél nagyobb létszámban.
2012. március 21. (szerda) Színházi látogatás 19.00-tól a szarvasi
Művelődési Házban. Indulás: 18.30-kor a Gondozási Központtól.
Ki jön a házamba? Avagy négy kandúr gatyában. Zenés vígjáték.
Következő vezetőségi ülés időpontja: 2012. március 28. 15
órától.
Ügyfélfogadás: szerdán fél 3 – fél 5-ig. Vonalas telefon kizárólag a
217-086-os számon vagyunk elérhetők. (18-20 óra között).
Felszereléseinket, edényeinket (hófehér teríték, hagyományos
rozsdamentes evőeszköz, damasztterítő) 120 fő részére bérbe
adjuk! Tagoknak kedvezménnyel!
Felhívjuk tagjaink valamint a község nyugdíjasainak
figyelmét, hogy az Egyesületnél üdülési csekket igényelhetnek!

Szűcs Elekné, Szűcs Jánosné, Csík Józsefné

Tisztelettel a vezetőség nevében:
Kugyela Mihály
elnök

Tisztelt Békésszentandrási Lakosok!
Ezen cikket mint békésszentandrási lakos civil emberként írom.
Szeretném a békésszentandrásiak figyelmét felhívni arra, hogy
közöttünk mint lakosok között akadnak olyan lakosok, akik minden
felhatalmazás nélkül nyilatkoznak nevünkben. Egy közösség –
nagyközség – egyesület, alkotóközösség nevében csak olyan
személyek nyilatkozzanak, akik e közösségektől felhatalmazást
kaptak vagy kapnak, és nyilatkozatuk tartalma megegyezik a
közösség többségének véleményével.
Azért mert valaki felhatalmazást kap egy közösségtől nem azt
jelenti, hogy a közösség megkérdezése nélkül az Ő nevükben
nyilatkozzon bárhol és bármikor. Minden közösség függetlenül
attól, hogy ez hány főt takar egyénekből áll és ez azt jelenti, hogy
mindenkinek az eseményekről önálló véleménye is van és ezt vagy
megossza a közösséggel, vagy nem, azaz vagy elmegy a
rendezvényre (ez legyen bármilyen rendezvény) vagy nem.
Ezzel nyilvánítja ki véleményét az eseményről vagy
rendezvényről. Ha elfoglaltsága vagy más egyéb ok miatt nem tud
részt venni az eseményen, abban az esetben megkér valakit, hogy
képviselje véleményét. Felhívnám a tisztelt meghatalmazottak
figyelmét arra, hogy az elkövetkezendő időben nyilatkozataik
megtétele előtt mindenki vegye figyelembe a fent említett
szempontokat és vállalja nyilatkozatát nevével is.
Tisztelettel:
Kugyela Mihály

Csík Józsefné, Petrás Ernőné

A hímző szakkör továbbra is szeretettel várja a
hímezni, horgolni kedvelőket
keddenként 16 órától
a Körös Művelődési Ház kistermébe!
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Tisztelt találkozó résztvevői!
Az előző lapszámban
megjelent „50 éves
osztálytalálkozó” című cikk
képe alól lemaradtak a
jelenlévők nevei. Ezúton
szeretnénk elnézést kérni a
résztvevőktől és most pótoljuk
hiányosságunkat.
Szerkesztő Bizottság
Első sor: Szekeres Jánosné,
Csikós Györgyné, Egri
Erzsébet, Lászlófi Rozália,
Fazekas Mária.
Második sor: Pokker Éva,
Magyar Mária, Sinka
Rozália, Szécsi Magdolna,
Lázár Rozália, Nagy
Erzsébet, Bődi Mária
Harmadik sor: Sinka Karola,
Véha Irén, Bontovics Mária,
Szécsi Mária, Tóth Anna,
Dorogi Ilona, Gyömrei
Margit, Tóth Mária, Csikós
György

5 évesek lettünk!
Mottónk:
,,Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.
(Babits)
Szentandrási Dalkörünk 2006. november 6-án alakult a népi
kultúrát, hagyományt tisztelő és énekelni lelkesen szerető
asszonyokból 14-es létszámmal 30 év 60 év között.
A létszámunk változó, mert családjaink élethelyzete – olykor –
sokunktól a megszokottnál több áldozatvállalást kíván
(unokaszületés, idős és beteggondozás, stb.)
Énekszeretetünk segített abban, hogy eddig valahogy össze
tudtuk egyeztetni a hetenkénti próbákat, fellépéseket helyben és
vidéken, melyek költségeit nagy százalékban magunkra vállaltuk.
Önkéntes és örömteli éneklésünkkel egyben szeretetszolgálatot
is felvállaltunk, mert a megosztott öröm dupla öröm.
Jó látni idős otthonokban a megfáradt, fásult emberek szemén a
felcsillanó örömkönnyet. Biztosan szép emlékeket idéztek föl
dalaink. Jó érzés, hogy követelik időseink a Körös Tévében való
fellépéseinket.
Az 5 év folyamán rendszeresen felléptünk községünk minden
aktuális rendezvényén 6-7 alkalommal.
A szarvasi idős otthonokban Öcsödön, Kondoroson,
Mesterszállás, Ezüstszőlőben, Szentkirályon, Tiszaugon
visszavárnak aktuális ünnepeik kapcsán. Virág Sándorné
Györgyikééknél már szinte családtagok vagyunk, legutóbb pl. a
nagy adventi gyertyagyújtáskor úgy, mint saját klubunk
ünnepségein.
Részt vettünk a Körös-szögi Kistérség rendezvényein: pl.
Aratónap, Szarvasi Kézművesek találkozója, Pünkösd a szarvasi
Szárazmalomnál (énekkel). Kézműves bemutatókon
csatlakoztunk a pünkösdi református világ missziós találkozóhoz a

helyi református templomban, mely során lélekemelő egyházi
énekekkel tiszteltük meg a világ sok tájáról (Japán, Korea, Anglia,
Amerika) idelátogató fiatalokat, s kötetlen vendéglátás során népi
dalainkkal öregbítettük községünk, országunk jó hírét. Ugyanitt
szép templomi hangversenyt adtunk a Kecskeméti
Kamarazenekarral karöltve.
Júliusban Tiszaugi Nyugdíjas Fesztiválon vettünk részt a Fürge
Lábak Néptánccsoporttal karöltve. Büszkék vagyunk még
Szülőföldünk Békés megye Orosházán megtartott amatőr
művészeti fesztiválon elért bronz minősítésünkre, melyre Dúló
Erika tanárnő készített fel (Szarvas).
Sok szép dalt köszönhetünk Balláné Tóth Krisztinának, Apáti
Tündének, s a szervezésben Tóthné Margitkának.
Kívánom, még sokáig fényesítsük saját és sok ember lelkét
dalainkkal!
Oláh Gézáné Erzsike
lelkes kórustag
kórusvezető
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REFORMÁTUS HÍREK
Induljunk ki a kályhától!
Ilyen zimankós időben bizony jól esik a meleg kályha mellett
lenni! Valamiért a kályha egy másik mondást is idéz, miszerint az
egyszeri tánctanár mindig a teremben a kályhától kezdte a
tánclépéseket. Amikor a tanulók nem tudták a koreográfia
közepétől a táncot, újból a kályhától kezdték, s akkor minden a
helyére zökkent. Ez a kályhás mondás jut eszembe sokszor, amikor
békésszentandrási kedves emberekkel beszélgetek. Szinte
mindenki a túlzsúfolt, rohanó világot említi meg, s azt, hogy bár
jónak tartja az istentiszteletet, de nincs rá ideje, és energiája. Ekkor
szoktam mondani: „ Induljunk ki a kályhától! Pont fordítva kéne
tenni! Első helyre kéne tenni az Isten tiszteletét, hogy vasárnap
délelőtt elmegyünk a templomba, s ahhoz kéne minden egyebet
igazítani. Legyen az életbeosztásunk kiinduló pontja „kályhája” az
istentisztelet, s meglátjuk, akkor minden szépen helyére zökken.
Ami pedig kimarad, majd meglesz később, ha egyáltalán tényleg
szükséges, hogy beleférjen az életünkbe. Ha az istentisztelet nem a
„kályha” vagyis a legfőbb viszonyítási, elrendeződési pont az
életünkben, akkor szinte garantált, hogy küszködni fogunk azzal,
hogy nincs időnk fontos dolgokra. Ha Isten a háttérbe szorul az
életünkben, semmire nem lesz időnk igazán. Viszont, ha az Úr
Istent tesszük előre, akkor Ő, az idő Ura, szépen segít minden
fontosra eljutnunk. Jézus ugyanezt egy mondattal így fejezte ki a
híres Hegyi Beszédben:
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is
mind ráadásul megadatnak nektek.” (Máté 6:33)
A legtöbb ember úgy gondolkodik, hogy előbb elvégzem a
fontos dolgokat, és ha majd a végén marad egy kis felesleges idő,
akkor majd időt szánok Istenre, és elmegyek a templomba, ha lesz
hozzá hangulatom. Ennek a gondolkodásnak az eredménye az,
hogy az illető nagyon sok mindent tesz, egyre több teendő gyűlik
össze, úgy érzi, szinte összecsapnak feje fölött a hullámok, és mire
vasárnap lesz, a legnagyobb képtelenségnek látszik, hogy most
ilyen századrangú luxus dolgokkal foglalkozzon, mint
istentisztelet. Százszor fontosabb és vonzóbb dolgok vannak
előbbre. És ez így megy heteken, hónapokon, éveken, évtizedeken
át... Néha egy-egy tragédia megállítja az embert, aztán folytatja a
mókuskerék- rabszolga menetet. Te kedves olvasóm, mennyire
érzed magad hasonló cipőben?
Egy kicsit emelkedjünk fel a hétköznapi békaperspektívájából,
és gondoljunk bele, hogy micsoda képtelenség, amit mi és az
emberek többsége teszünk! A Mindenható, a világot teremtő,
kézben tartó, bennünket szerető és szólító Istennek mi hátat
fordítunk, nyüzsgünk, és az érzéseinktől, hangulatunktól tesszük
függővé, hogy megyünk-e templomba, vagy nem! Képzeljük el,
hogy mit éreznél, ha valaki a Te portádra, lakásodba, tulajdonodba
bejönne, és úgy nyüzsögne ott, tenné a kis dolgait, hogy rád a
tulajdonosra rá se hederít? Ugye, képtelenség, ha mégis ilyen
lenne, rövid időn belül kijózanítanánk az illetőt, vagy
kipenderítenénk a kerítésen túlra. Hát Isten is valami hasonlót
érezhet annak látván, ahogy mi emberek tudomást se veszünk Róla.
Fantasztikus, hogy a legtöbb embernek még feljebb áll, azt mondja,
ő nem bűnös. Kíváncsi volnék, mit szólna egy tanyatulajdonos,
víkendtulajdonos, amikor az őt levegőnek néző „vendége” azt
mondaná, hogy ő nem csinált semmi rosszat, csak élte világát a
portán. Valószínűleg el lennénk képedve ezen az arcátlanságon.
Márpedig a legtöbb ember ezt teszi Istennel. Csoda, hogy Isten
mégis türelmesen vár, és még mindig szeret, és hívogat megjobbító
szavával.
Viszont a cselekedeteinknek következménye van. Amit vetünk,
azt aratjuk. Isten nélküli életből istentelen, embertelen élet lesz. Ha

Neked nem fér bele Isten és az istentisztelet az életedbe, akkor ne
számíts különösebb jóra, sőt az egyre rosszabbra készülj fel. De
ennél van jobb lehetőség.
Kedves Olvasóm, hidd el, hogy Isten a Szentírásban nekünk a
legjobbat adta tudtunkra. Ő a mi alkotónk, Ő tudja, hogy működünk
a legjobban. Isten üzeni ma is a Tízparancsolatban nekem, Neked,
mindannyiunknak, mintha ezt mondaná: Ha a legjobbat akarod
magadnak, megfogadod a szavamat:
„Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt!
Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat!
De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja.
Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se
szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó
jövevény.
Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és
mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért
megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját.”
2Mózes. 20,8-11
Vagyis: Takarékláng! Állj le a pörgéssel vasárnap! Induljunk ki
a „kályhától”! Kezdjük újra rendezni az életünket. Szenteljük meg
a nyugalomnapot. Isten rendelte, hogy a nyugalomnapon
istentiszteletre jöjjünk egybe. „Hat napon át végezhetitek
munkátokat, de a hetedik napon teljes nyugalom legyen szent
összegyülekezéssel. Semmi munkát ne végezzetek; az ÚRtól
rendelt pihenőnap legyen az mindenütt, ahol laktok.” (3 Mózes
23:3)
Az istentisztelet, a templomba járás tehát nem hangulatkérdés,
időkérdés, egyéni bölcsesség és eldöntés kérdés hogy megyek,
vagy nem megyek. Egy drága gépnél is a használati utasítás
betartása nem hangulatkérdés, még csak nem is kötelesség kérdés,
hanem evidencia: Hogy naná, hogy aszerint haladunk!
Ha valaki jót akar magának, akkor Istennek ezt a jó döntését és
akaratát is érvényesíti az életében.
De hadd fordítsak az érvelésen! Kedves Olvasóm, ne én
győzzelek meg, ne nekem fogadj szót! Próbáld ki!
Próbáld ki, milyen az életed, ha a „kályhának”, vagyis kiinduló
pontnak az Isten tiszteletét teszed a hangulatodtól függetlenül
csupán hitből, Isten iránti engedelmességből. Indulj ki
életbeosztásodban a „kályhától”. Tedd kiinduló pontnak életedben
az Isten tiszteletét, a vasárnapi templomi együttlétet, és aznap ne
végezz semmi munkát, hanem pihenj, és legyen időd több
szeretetet adni másoknak. Te magad mérd le az eredményt azon a
héten!
Az istentiszteletre nem azért kell jönni, mert ezzel
megszerezzük a belépőt a mennyországba. Oda már Jézus Krisztus
ingyenes belépőt szerzett számunkra, amikor a kereszten meghalt a
mi bűneinkért.”Aki nem hisz, elkárhozik” (Márk 16:16) – írja Isten
nekünk a Bibliában. Viszont, „aki hisz a Fiúban, annak örök élete
van” (János 3:36). Az istentiszteletre azért jövünk, hogy Jézusban
való hitben megerősödjünk, kifejezzük Isten iránti hálánkat, és
engedjük, hogy abban az életben, ahol sokszor úgy érzed, hogy a
gyeplő kicsúszott a kezed közül és csak úgy száguld veled a világ
eszeveszett tempóban, ott a hatalmas Isten a kezébe vegye az életed
irányítását, és azt mondja: Békesség nektek!
Dr. Dobos Ágoston ref. Lelkész

2012. február

Köszönetnyilvánítás- hittanos
téli túra
Ezúton szeretnénk megköszönni a református egyházkerület,
egyházmegye, gyülekezeti tagok, szülők, Általános Iskola és az
Önkormányzat támogatását, hogy 2012 január 27-28-án egy
csodálatos hittanos jutalom kirándulásra mehettünk Mátraházára. A
legszorgalmasabb hittanos diákok félévi túrájára 16-an mentünk, 5
felnőtt, 11 gyermek. A mátraházi Református Üdülőben festő
tájban, elegáns és szép kiszolgálásban volt részünk.
Gyönyörködhettünk Isten csodálatos teremtett világában, és
nagyon jó hangulatú bibliai áhítatokon vettünk részt. Bőven volt
lehetőségünk a téli örömökben szánkózás, gyalogtúra, éjszakai
kalandséta, síelés változatos formáiban. Reméljük, a második
félévben is sok szorgalmas hittanos lesz, s év végén sikerül egy
újabb fordulót tennünk talán még egy nagyobb csapattal is!
Imádkozzunk és dolgozzunk ezért!
Dobos Ágoston lelkész
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Vöröskeresztes hírek
2012. február 12.-én ismét véradás volt Békésszentandráson.
A vérkészlet csökkenése miatt a véradás előtt levélben kerestük
meg az intézmények és a sportszakosztályok vezetőit azzal a
kéréssel, hogy segítsenek új véradók toborozásában. Felhívásunk
hatására a korábbi egy-két új véradóhoz képest most 12-en
jelentkeztek.
Ők a következők:
- Varga Zita
- Szabó Erzsébet
- Cserhegyi Mária Katalin
- Turgyán Anett
- Farkasné Tomonyiczka Mária
- Bátori Krisztina
- Szabó Edit
- Sztankovics Lászlóné
- Yetik-Takács Éva
- Győriné Házi Veronika
- Szilágyi Gréta
- Nagyné Szucsán Nikoletta
Köszönjük, hogy beálltak a véradók táborába a vezetőknek a
pozitív hozzáállást.
A véradáson a megvendégelésről és az új véradók egy-egy hatalmas
naranccsal történő megajándékozásáról Lestyán-Goda Mihályné
gondoskodott.
Köszönjük!
Vöröskereszt Helyi Szervezete

Földtulajdonosok figyelem!
Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén
nagyobb területű szántóföldet bérelnék!
Bérleti díj 65.000 Ft/ha/év, melyet minden évben előre
(akár több évre is) fizetek.
Lénárt Zoltán * Telefon: 06-30/240-4790
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HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS
Az érzelmek árnyékában

Akiket jégre vittek…

Ez a címe Zsíros Simon Mária 2004 decemberében kiadott első
önálló verses kötetének. A kötet címe beszédes, árulkodó,
kitárulkozó, mint a költőnő maga. 2012. január 17-én, a Magyar
Kultúra Napja előtt nem sokkal, nem titkoltan ahhoz kapcsolódva
tett látogatást intézményünkben, hetedikes és nyolcadikos
tanulóink körében eltöltve mintegy hatvan percet.
A Nagykőrösön élő költőnő nem mellesleg egyben előadó
művész is. Színes, sodró, magával ragadó, érzelmektől átitatott
mondatokkal mutatta be tanulóinknak életét, művészetét, költői
hivatásának talán leghatásosabb verseit. A gyerekek kezdetben
kissé tartózkodóan fogadták mind a művészt, mind pedig az
előadásmódját, de a személyiség, a lélek kitárulkozása, annak
őszintesége és az „emberből áradó fény” rövid időn belül magával
ragadott mindenkit, megtörtént a legnagyobb csodák egyike: verset
hallgató tizenévesek némán figyeltek…
A művek bemutatásán keresztül az esztétikai örömszerzés
mellett volt még néhány, cseppet sem titkolt célja a versfaragónak,
nevezetesen a magyar nyelv szépségének és az olvasás
fontosságának a hangsúlyozása. Összegzésként álljon itt egy
mondat magától a főszereplőtől saját honlapjáról: „A programot a
mély gondolatok, a humoros valóságok és elgondolkodtató
igazságok teszik maradandóvá.” Megtapasztaltuk, igaz!
A délelőtt létrejöttét, annak megszervezését ez úton szeretnénk
megköszönni egykori tanítványunknak, Ugyan Gabriellának!
F. R. J.

És akik ezt nagyon nem bánják, sőt! Az történt ugyanis, hogy
január 27-e délutánján – megelégelve ez eddigi(!) jégmentes
időjárást – Balláné Tóth Krisztina tanárnő és felsős osztályfőnök
társai az 5.a, a 7.a és a 8.b osztály tanulói közül mintegy ötven
gyermekkel ellátogattak a Szentesi Jégpályára. Az ötlet és annak
kivitelezése nem várt sikert és sokáig tartó élményt hozott minden
résztvevő számára. Korcsolyatudástól függetlenül valamennyi ott
lévő remekül szórakozott abban az egy órában, amelyben csak a
miénk, szentandrási gyermekeké volt a teljes jégfelület. A mellékelt
kép is bizonyítja a délután hangulatát. Akik esetleg mozgóképes
élményre vágynak, keressék fel honlapunkat, melynek
elérhetősége: www.hunyadisuli.hu .
A folytatás? Egyenlőre a Körösön, márciusban talán ismét
Szentesen…
F. R. J.

Akiket jégre vittek

„Szép Magyar Beszéd”
verseny Szarvason

Zsíros Simon Mária költőnő

Iskolai agenda
Február 18. 1400
Február 25. 1500
Február 29.
Március 5-23.
Március 14.
Március 16.
Március 24.

Alsós farsang
Felsős farsang
Felsős színház (Légy jó mindhalálig)
Nyílt órák
Nemzeti ünnep – iskolai megemlékezés
Pihenőnap
Munkanap áthelyezés: DÖK nap (tanítás
nélküli munkanap)

2012. január 24-én tartották a Városi Könyvtárban a
Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt Szarvas
város és városkörnyék 11-12, valamint 13-14 éves korosztálya
számára. A területi forduló a Kazinczy-alapítvány által
meghatározott kötelező és egy szabadon választott prózai szöveg
felolvasásából állott.
A versenyen részt vevő tanulók jól felkészültek, és külön öröm,
hogy a fiatalok közül még ilyen sokan tartják fontosnak a szép
magyar beszédet.
Eredmények:
Erdélyi Dorka 5.a
II. hely
Melich Krisztián 6.a
IX. hely
Bencsik Hajnalka 7.a XI. hely
Erdei Kitti 8.a
V. Hely
Gratulálunk!
Baginé Dorogi Anikó
Fazekas Stefánia

2012. február
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ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozok, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.”
/Kosztolányi Dezső/

Magyar nyelv hete
Évek óta hagyomány iskolánkban a magyar nyelv hete. A
rendezvénysorozat mindig január 22-éhez, a magyar kultúra
napjához kapcsolódik. A Himnusz születésnapjáról emlékeztek
meg irodalmi műsorukkal a 8. a osztály tanulói.
A hét során anyanyelvünkkel kapcsolatos versenyeket
szerveztünk. A hétfői nap folyamán, január 23-án 56 diák mérte
össze tudását a felső tagozatosak közül a helyesírásban. Komoly
volt a tét, mivel a három legjobb eredményt elért versenyző
képviselheti iskolánkat a Simonyi Zsigmond területi helyesírási
versenyen.
A legzsúfoltabb versenynap a csütörtök volt. A délutánt a
szépkiejtési verseny nyitotta meg. Majd a versszerető diákok
következtek. Kuriózumként említhetjük meg az 5.a osztályos
Bondor Boglárka szereplését, aki 100. életévét betöltött dédpapája,
Palotás Mihály versét szavalta, s került a dobogó legfelső fokára.
A nap zárásaként a mese- és prózamondók adhattak tudást
felkészültségükről.
Ez a hét azért is örömteli számunkra, mert zsűritagként
meghívhatjuk nyugdíjas kolléganőinket, akik mindig szívesen,
nosztalgiával vesznek részt a közös munkában. Az idén Czuczi
Ernőné és Oncsik Zsuzsanna segítségére számíthattunk.
Köszönjük munkájukat és tanácsukat!
Pénteken, a szövegértés versenyen volt a legnépesebb a
versenyzők tábora (75 fő). A szövegértési feladatokkal az a célunk,
hogy kérdésekkel vezessük rá tanulóinkat az értő olvasásra, a
részletek megfigyelésére.
Úgy gondoljuk, ezen a versenysorozaton minden résztvevő tett a
magyar nyelv ügyéért. A nyelvvel való törődés napjainkban is
legalább olyan fontos, mint valaha. A helyes magyar beszéd, a szép
szó olyan kincs, amelyre mindannyiunknak vigyázni kell. Már
Kazinczy is azt tartotta: „Szólj! S ki vagy, elmondom.” Ez a
megállapítás napjainkban talán időszerűbb, mint valaha.
A kellemes légkörű, jó hangulatú versenyhét a következő
eredményekkel zárult:
Helyesírás:
5. évfolyam
6. évfolyam
I.Csík Laura
I.Melich Krisztián
II.Fabó Eszter
II.Nyemcsok Dorottya
III.Bondor Boglárka
III.Dorogi Mónika
7. évfolyam
I.Molnár Dorottya
II.Olasz Éva
III.Balla Fanni

8. évfolyam
I.Erdei Kitt
II.Csik Andrea
III.Győri Veronika

Szép magyar beszéd verseny
5. évfolyam
I.Erdélyi Dorka
II.Fabó Eszter
III.Bondor Boglárka
Pásztor Enikő

6. évfolyam
I.Dorogi Mónika
II.Melich Krisztián
III.Sindel Renáta

7. évfolyam
I.Bencsik Hajnalka
II.Kálló Katalin
III.Lestár Enikő

8. évfolyam
I.Csik Andrea
Csik Dorottya
II.Pintér Cintia
III.Fekete-Rekényi Marcell

Mesemondó verseny
5. évfolyam
I. Fabó Eszter
II. Nemcsényi Aliz
III. Erdélyi Dorka

Prózamondó verseny
I. Kanti Dorottya 8.b
II. Polónyi Bettina 7.a
III. Kálló Katalin 7.a

Versmondó verseny
5. évfolyam
I.Bondor Boglárka
II.Nemcsényi Aliz
III.Bata Boglárka

6. évfolyam
I.Kanti Anna
II.Nyemcsok Dorottya
III.Kovács Emese

7. évfolyam
I.Bencsik Hajnalka
II.Kálló Katalin
III.Polónyi Bettina

8. évfolyam
I.Kanti Dorottya
II.Kondacs Boglárka
III.Petrovič Maja

Szövegértésverseny
5. évfolyam
I.Csik Laura
II.Bondor Boglárka
III.Herceg Ádám

6. évfolyam
I.Dorogi Mónika, Juhos Bence
II. Csekő Nikolet, Tasi Lászlót
III. Kovács Emese, Sindel Renáta

7. évfolyam
I.Balla Fanni
II.Molnár Dorottya
III.Olasz Éva

8. évfolyam
I.Plentri Vivien
II.Bontovics Máté
III.Gazsó Mirella, Sinka Balázs

Minden versenyzőnek gratulálunk!
A tavasz folyamán nemcsak ezen a versenyhéten részt vevő
tanulókat, hanem újabb érdeklődőket is várunk a hagyománnyá
váló „Könyvjelző” című irodalmi vetélkedőnkre!
Baginé Dorogi Anikó
Fazekas Stefánia

Zene négy gitárral
Január 24-én érkezett második állomásához a Filharmónia
Kelet-Magyarország Kht. által általános iskolásoknak
meghirdetett bérletes hangversenysorozat. Iskolánkból újabb tíz
tanuló – énekkarosok, zeneiskolások – vehettek részt a délelőtt
folyamán a Debreceni Gitár Kvartett hangversenyén, Szarvason, a
Vajda Péter Művelődési Központban.
Magyarország első komolyzenei gitárkvartettje 1993-ban
alakult diplomás debreceni gitárművészekből. Műsorukon az
eredetileg is erre a zenei formációra íródott művek, különböző
népek – dél-amerikai, spanyol, ír, skót – hagyományos dallamai
valamint a kamaracsoport könnyűzenei átiratai szerepeltek.
A tanulók továbbra is ingyenesen, zenei területen nyújtott
teljesítményük, szorgalmuk jutalmaként vehetnek részt a
hangversenyen énektanáruk kíséretében.
F. R. J.
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Tájékoztatás a Képviselő-testület
2012. januári üléseiről
A Képviselő-testület január 26-án közmeghallgatást, majd soros
testületi ülést tartott, melyen több napirend került megtárgyalásra.
I./ 2012. január 26. Közmeghallgatás
Közmeghallgatásra került sor a 2012. évi költségvetéssel
kapcsolatban.
II./ 2012. január 26. Soros KT. ülés
A polgármester Úr a testületi ülés napirendjeinek tárgyalása előtt a
január hónap l egfontosabb eseményeiről tájékoztatta a
jelenlévőket, melyek az alábbi voltak:
2012. január 12. A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg 1943. évi
doni hadműveleteinek 69. évfordulója alkalmából koszorúzást
tartottunk a Hősök szobránál.
2012. január 20. A Magyar Kultúra Napja alkalmából dr. Aszódi
Imrére, a Magyar Kultúra lovagjára emlékeztünk.
Részt vettem a XII. Tél-Fény fotókiállítás megnyitóján.
Újévi köszöntőt tartottunk vállalkozók részvételével.
2012. január 23. Meghallgatást tartottunk a Harcsási üdülősori
útfelújítással kapcsolatban.
2012. január 24. Tájékozódtam a szociális alapú tűzifa szállítási
lehetőségéről.
2012. január 25. Kistérségi ülésre kaptam meghívást.
2012. január 26. Gyulán, a Megyei Bíróságon Fabó István
alpolgármester úr képviselte az önkormányzatot a KÖVITE-Plusz
Kft. ellen indított perben.
A testületi-ülés első napirendjeként a DAOP-4.2.1-11 kódszámú
pályázat megvalósítása került megtárgyalásra, mely az óvoda
bővítésére és korszerűsítésére vonatkozik.
Ezután az Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság
beszámolója hangzott el a január 18-án megtartott bizottsági ülésen
hozott döntésekről, ahol átmeneti segély kérelmeket és
kamatmentes szociális segélykérelmeket bíráltak el.
További napirendek az alábbiak voltak:
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének
beterjesztése (I. forduló), mely további egyeztetésekre szorul, s a
februári testületi ülésen kerülhet sor az elfogadására.
2. A Körös Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011.
évben végzett munkáról, melyet a képviselő-testület elfogadott.
3. A Körös Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási árainak
felülvizsgálata. A rezsi költségek, valamint az áremelkedések
miatt, a szolgáltatási díjakat is kénytelen volt - minimális összeggel
emelni az önkormányzat.
4. A Szentandrási Híradó Szerkesztőbizottságának 2011. évi
beszámolóját a képviselő-testület elfogadta.
5. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról, a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 11/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet
módosítása, melyben átmeneti segélyként tűzifajuttatás feltételeit
határozta meg a testület.
6. A Falugondnokok DunaTisza Közi Egyesületével történő
együttműködésről döntött a testület.
7. Kistérségi okiratok módosítására került sor, törvényességi
észrevétel miatt.
8. Ipartestület részére egy alkalommal - Iparos Bál - térítésmentes
teremhasználatot engedélyezett a testület.
9. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására került
sor, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának
hiánypótlási felhívása után.

10. 2012. évre szóló települési szilárd hulladék befogadásának árai
a KOMÉP díjközlése szerint kerültek elfogadásra.
11. A Békésszentandrás, 1552 és 2756 hrsz. alatti ingatlanok
telekhatár-rendezése a húsfeldolgozó üzem megvalósítása
érdekében.
12. Fiatalok bevonását szolgáló szabadidős közösségi
rendezvényre kerül sor a településen 2012. július 7-én a Bencsik
Mihály Sporttelepen „TOLD A MÁJKOT- Szarvastól Tokajig”
elnevezéssel.
13. A helyi víz- és csatornamű szolgáltatás a víziközműszolgáltatásról szóló új törvény szellemében, döntött a képviselő
testület 3 potenciális szolgáltató megkereséséről, akik a jövőben
ezt a szolgáltatást el tudnák látni a településen, mivel a törvény
értelmében a Vízmű kikerül a helyi önkormányzatok irányítása
alól.
Zárt ülés napirendi pontjai:
1. Számítógép beszerzés a papíralapú anyagok kiküldése helyett,
költségtakarékossági okokból,.
2. „Békésszentandrás Tisztes Iparosa” kitüntető cím
adományozása, mely az Iparos Bálon került átadásra.
3. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Víz- és
Csatornamű Fenntartó Intézmény vezetésére vonatkozó megbízás
elnapolásra került.
A következő soros testületi ülés időpontja 2012. február 23. 16.
órakor.
Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Újévi köszöntő
A Polgármesteri Hivatalban január 20-án ismét köszöntötték a
település vállalkozóit és az intézmények vezetőit. Sinka Imre
polgármester úr köszöntőjében kifejtette, hogy jó néha megállni,
beszélgetni és átgondolni az előző évet. A vállalkozók a település
életéből is részt vállalnak és fontos a kapcsolattartás velük, a
lakosokkal. Evvel a hagyománnyal (egy pohár pezsgővel és
állófogadással) megköszönte a munkakapcsolatot és sok erőt,
kitartást kívánt erre az évre is.
BE
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A Magyar Kultúra Napján
Január 20-án délután 16 órakor az esős idő ellenére szép
számmal gyűltünk össze a Deák Ferenc utca 2. számú háza előtt.
Dr. Aszódi Imrére, a Kultúra Lovagjára emlékeztünk és felidéztük
röviden életét, munkásságát. Ahogyan egyik versében kérdezi: Ki
őriz meg engem?, elmondhatjuk, hogy szülőfalujának lakossága
biztosan, hiszen minden évben eljövünk és elhelyezzük a tisztelet
koszorúit szülőházának falán. Így tettük ezt most is az
önkormányzat, az iskola és a helytörténeti egyesület nevében
tiszteletünket fejeztük ki annak az írónak, költőnek, aki ennyire
kötődött Békésszentandráshoz és megörökítette műveiben a
paraszti élet személyeit, motívumait, mozdulatait.
Következő programunk a Művelődési Házban folytatódott, ahol
az általános iskola 8.a osztályának irodalmi-zenés műsorát
láthattuk. A Magyar Kultúra Napjára emlékeztek, kiemelték a
Himnusz megalkotásának körülményeit és Kölcsey Ferenc írói
munkáját, melyet Balláné Tóth Krisztina zongorajátéka színesített.
Köszönjük a diákoknak és felkésztő tanáruknak, Baginé Dorogi
Anikónak.
Révész Júlia a kiállítás háziasszonya felhívására a jelenlévők
szavaztak a legjobban tetsző képre, ahogy tavaly is. A következő
lapszámban közzé tesszük a képeket, de addig is bárki szavazhat a
weboldalon: www.bekesszentandras.hu
Várjuk szavazataikat!
BE

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a
Képviselő-testület nevében Tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:

Községháza nagytanácskozó terme

Az ülés ideje:

2012. február 23. (csütörtök) 16 óra

Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt
határidejű határozatainak
végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekről
Napirendi pontok:
1. Az oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság
beszámolója az átruházott hatáskörben végzett
munkáról
Előadó: Molnár Imre Zoltán a bizottság elnöke
2. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Vízés Csatornamű Fenntartó Intézményének beszámolója
Előadó: Fazekas Zoltán intézményvezető
3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének beterjesztése (II. forduló)
Majd a Könyvtár Galériájában a XII. Tél-Fény fotókiállítás
megnyitójára került sor, melyet dr. Paljak János nyitott meg.
Elmondta a fényképezés rövid történetét, visszaemlékezett az
elődök próbálkozásaira. A kiállításra 112 db alkotás érkezett,
melyből 70 db szentandrási témájú, ihletésű. A fényképek között
most is megtalálható volt a messzi távolból érkező (Brazília) és a
kiírásnak megfelelően községünk csodáit bemutató is.

Előadó: Sinka Imre polgármester
4. Bejelentések
Sinka Imre
polgármester
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Rendkívüli téli időjárás, erős havazás
Erős téli lehűlés, intenzív havazás idejében jelezhető, ezért
megfelelő előrelátással fel lehet rá készülni.
Várható következmények:
- Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása
miatt fennakadások lehetnek a (közúti, vasúti, légi) közlekedésben.
· A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető
élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, a betegszállítás,
gyógyszerek beszerzése.
· A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek
akadhatnak el az utakon.
· Az elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lehűl,
fagyási sérüléseket szenvedhetnek.
· A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás
ideiglenesen leállhat.
· Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg
ráfagyott jégréteg miatt átmeneti zavarok keletkezhetnek az
áramszolgáltatásban.
- A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat.
A téli időszakban, amikor enyhébb léghullámok érkeznek fölénk,
gyakran előfordul, hogy először csak a légkör fölső rétegei
melegszenek fel, míg a talaj és a talaj-közeli levegő hőmérséklete
még fagypont alatt marad. Ez a helyzet ónos eső kialakulásához
vezethet, ami a síkosság legalattomosabb fajtáját okozza. Elég egy
kevés eső és néhány perc alatt tükörsima jégpáncél vonja be a
felszínt.
Ha azt észleljük, hogy a hőmérséklet fagypont alatti és az eső esik,
akkor számíthatunk jégréteg kialakulására, emiatt körültekintően
és fokozott óvatossággal közlekedjünk, mind gyalogosan, mind
gépjárművel! Tartós és intenzív ónos eső idején villanyvezetékek
szakadhatnak le, és faágak is letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya
alatt.
Ajánlott magatartási szabályok:
Ha van ideje felkészülni a hóviharra, a következő lépéseket tegye
meg:
- Folyamatosan figyelje a híradásokat.
- Készítsen elő hólapátot, sót, homokot, elemes rádiót és
zseblámpát, tartalék elemeket.
- A mobiltelefonját töltse fel, szerezzen be tartalék akkumulátort.
- Halmozzon fel tartalékokat vízből, nem romlandó
élelmiszerekből, gyógyszerekből.
- Szerezzen be hordozható alternatív fűtőtestet és tűzhelyet.
- Halmozzon fel tartalékokat tüzelőanyagból.
- Készítsen elő meleg ruhákat.
- Víztelenítse a kinti csapokat, nehogy a fagyás miatt elrepedjenek
a csövek, és a víz elárassza a házat.
A hóvihar alatt:
- Maradjon a lakásában, húzza le a redőnyöket, csukja be a
spalettákat.
- Fogyasszon magas energiatartalmú ételeket és meleg italokat.
- Ne végezzen megerőltető fizikai és kockázatos tevékenységet,
hiszen egy esetleges baleset esetén a hóesés intenzitásától függően
lehet, hogy a mentők sem tudják megközelíteni a házat.
- Ne mozduljon ki, hacsak nem muszáj.
- Semmiképp se tegyen meg gyalog hosszabb távokat, főleg
egyedül.
- Ha ki kell mennie az épületből, mindenképp öltözzön fel vastagon
és rétegesen, ne hagyja semelyik testrészét fedetlenül, mert a hideg
és az erős szél együtt hamar fagyási sérüléseket okozhat. Viseljen
sapkát (a legtöbb testhőmérséklet a fedetlen fejen át távozik).

- Ha lakását a lehullott hó elzárta a külvilágtól, értesítse a
hatóságokat, akik a segítségére sietnek majd, és készüljön fel az
esetleges hosszabb benntartózkodásra.
Otthonunkban:
Átmeneti áram- ill. energia kimaradás esetére:
- Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén
különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
- Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek
nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek szabadba
történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne
üzemeltesse folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától és a
fűtési fokozattól függően legalább egy-másfélóránként szellőztetni
kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek
mérgezést okozhatnak.
- A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a
fűtőkészülék elzárócsapját!
- Gondoskodjék szükség-világítóeszközökről (pl. petróleumlámpa
és petróleum, palackról működtethető gázlámpa, elektromos
lámpa).
- Tartson üzemképes állapotban egy elemről működtethető rádiót,
és biztosítson hozzá tartalék elemeket.
- Tároljon otthonában egy hétre elegendő élelmiszert az egész
család számára.
- Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő
van a családban, számára tápszerek.
- Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a
hálózatra a mentésben résztvevőknek van szüksége.
Utazáshoz:
- Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az
utazás, különösen, ha nagyobb távolságra kell eljutni!
- Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal
tegye, és csak abban az esetben, ha meggyőződött róla, hogy úti
célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak.
- Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön
rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan, vigyen
magával meleg kávét vagy teát.
- Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha
gépjárműve megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik a
biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli
gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát
vagy ásó, homok, stb.). Ebben az esetben sem tanácsos egyedül
elindulni.
- Indulás előtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót,
elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább egy napi étkezésre
elegendő élelmiszert.
- Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és
esetleg csak napok múlva fogják kiszabadítani. Öltözetét úgy
állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni
útját.
- Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló
gépjárművében tartózkodni, a motor járatásával fűtheti az
utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként
szellőztetni. Az álló jármű utasterébe ugyanis kipufogó gázok
szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halálos
balesetet okozhatnak.
- Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából!
Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai teljesítőképességet,
fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a
helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely ilyen helyzetben
életveszélyes lehet.
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Tudnivalók a jégen történő biztonságos sportoláshoz
A befagyott állóvíz jellemzői:
A partközelben a jég vékonyabb, esetleg üreges, ezért könnyen
törik.
Az állóvizekbe befolyó vízfolyások, melegebb források
elvékonyítják a jégtakarót.
A sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb.
Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is csökken, ha
vastagsága változatlan marad.
Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni:
- korlátozott látási viszonyok között,
- járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
- kikötők és veszteglőhelyek területén,
- folyókon,
A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő
szilárdságú, nem olvadt, nem mozog.
A fagyásban lévő jég a következőképpen terhelhető:
- kb. 8 cm vastagságú jég -> egy felnőtt

- kb. 12 cm vastagságú jég -> egy csoport illetve sportolásra
alkalmas
- kb. 18 cm vastagságú jég -> szánkók, fakutyák
A hízásban levő, 12-16 centiméter vastagságú jég már kellő
biztonságot ad. Fontos tudni, hogy még a legedzettebbek sem
bírnak ki a jeges vízben 15 percnél többet: ennyi idő alatt kell a
segítségnek megérkeznie, különben annak, aki jég alá került, már
nem sok esélye van a túlélésre.
A szabadvizek befagyott területe gyermekre és felnőttre egyaránt
vonzerőt gyakorol, ugyanakkor veszélyeket is rejt magában. A
jégbeszakadásoknak gyakran halálos kimenetelű végkifejlete van
az emberek felelőtlen viselkedésének és a jég tulajdonságának nem
megfelelő ismerete miatt. A hirtelen hőmérsékletváltozások, illetve
a tartósan enyhe időjárás nagymértékben megváltoztathatja a
jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé, kiismerhetetlenné
válhat.
Folyóvíz jegén tartózkodni nem biztonságos!

Jégen való tartózkodás szabályai
Amennyiben egyedül haladunk a jégen, nyugodtan és
egyenletesen lépkedjünk, ha van lehetőségünk, egy arra alkalmas
bottal folyamatosan ellenőrizzük az előttünk lévő jég állapotát, az
elesést lehetőleg kerüljük.
Több személy együttes sportolása esetén pihenéskor is tartsuk
be a szükséges távolságot.
A jég beszakadását rendszerint előre jelzi:
- a ropogás és recsegés,
- rianások megjelenése,
- a jégfelület süllyedése, ekkor még a beszakadás elkerülhető
Ha beszakad a jég alattunk:
- Azonnal feküdjünk hason a jégre minél nagyobb testfelülettel,
lehetőleg arccal a part felé és lassú, nyugodt mozdulatokkal mindig a lehető legnagyobb testfelülettel - a legközelebbi biztos
pontot hason csúszva elérni és kússzunk a part felé.
- Azonnal tárjuk szét karjainkat és ejtsük magunkat előre.
- Minden lehető eszközzel (pl. a bot keresztbe fordítása)
akadályozzuk meg, hogy a jégfelület alá csússzunk, vagy
lemerüljünk a vízbe.
- Beszakadás esetén a kerüljük a felesleges mozdulatokat - félve
a kihűléstől - , ezáltal megőrizve a ruházatunkban lévő szigetelő
légréteget.
- Igyekezzünk a lábunkkal az ellenkező irányban lévő jég
szélét elérni és a part felé előrelökni magunkat, illetve segítséget
kérni.
- Ha lesüllyedtünk a jég alá, próbáljuk szemünket nyitva tartani
és felfelé (a világosság felé) nézni. Ha a jég hóval fedett, akkor a

közelben lévő jégtörés helyét a beeső fénysugár alapján fel lehet
ismerni, és el lehet érni.
- Ha a jég újra beszakad alattunk, vágjunk magunknak utat a part
felé addig, míg ki nem jutunk a partra, vagy teherbíró felülethez
nem érünk.
- Ha partot érünk, azonnal menjünk meleg helyre, szárítkozzunk
meg, testünket töröljük szárazra, igyunk forró, meleg italt.
Kávé, alkohol fogyasztása tilos!
A víz hőmérséklete a jégfelület alatt 0-4 Co, vagyis már 20-30
másodperc után hidegsokk következhet be (vérkeringési zavarok,
sőt a szívműködés leállása).
Ne kezdjünk felelőtlenül mások mentésébe, mert csak tetézhetjük a
bajt. Életünket kockáztathatjuk, illetve további beszakadások
keletkezhetnek.
Segítségnyújtás:
- A jég felszíne felett lévő személy hason csúszva közelítse meg
a bajba jutottat.
- Hívjunk segítséget és a mentést végzőt kötelekkel, társakkal
biztosítsuk!
- Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erős ágat, ruhadarabot
nyújtsunk a jégbeszakadtnak: ha többen vannak, egymás lábát
fogva - mint egy hason fekvő lánc - segíthetnek
- Ha a beszakadt jég alá került a személy, a mentési kísérletet
már csak felkészült szakemberek tudják végezni, ezért nagyon
fontos a 105-ös számon a Tűzoltóság, illetve a 104-es számon a
Mentőszolgálat értesítése.
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FALUGAZDÁSZ HÍREK
Tájékoztató a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti
kockázatok kezelését szolgáló, 2012. évtől hatályos rendszerről (2012. 01. 25.)
2012. január 1-jével lépett hatályba a mezőgazdasági termelést
érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: MKK tv.), mely
megteremti a mezőgazdasági kockázatkezelés új feltételrendszerét
és hatályon kívül helyezi az eddigi nemzeti agrárkár-enyhítési
rendszer alapjául szolgáló jogszabályokat – azzal, hogy a
folyamatban lévő ügyekre még a korábbi szabályozás érvényes. Az
MKK tv. a korábbinál jóval szélesebb körű kockázatkezelési és
kárenyhítési rendszer alapjait teremtette meg: a mezőgazdasági
termelők a jövőben mind a MKK tv. II. fejezetének 1. és 2.
pontjában szabályozott ,,I. pillér” - ami gyakorlatilag az eddigi
nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer továbbfejlesztett változata -,
mind a törvény II. fejezetének 3-4. pontjaiban leírt ,,II. pillér” - ami
a piaci mezőgazdasági biztosítások díj-támogatási konstrukciója –
szerinti segítséget igénybe vehetik.
1. Az agrárkár-enyhítési rendszer
Mivel az agrárkár-enyhítési rendszer átdolgozott változtatásnak
tekinthető I. pillér működésének végrehajtási feladatait szabályozó
VM rendelet közigazgatási egyeztetése jelen Tájékoztató
kiadásának időpontjába, 2012. január 25-én még nem zárult le,
ezért az intézkedés gyakorlati alkalmazásának nem minden elem
tekinthető véglegesnek, azonban a törvény szövege alapján a
korábbi kárenyhítési rendszerhez képest az alábbiak a legfőbb
változások:
--Bővül a kockázatkezelési közösséghez kötelezően csatlakozó
mezőgazdasági termelők köre. Ezentúl minden mikro-, kis- és
középvállalkozás (beleértve az őstermelőket is), aki egységes
kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent be:
-legalább 10 ha szántóföldi kultúra, vagy
-legalább 5 ha szántóföldi zöldség, vagy
-legalább 1 ha ültetvény, vagy
-együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra (zöldség vagy
egyéb) és ültetvény, vagy
-együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvény,
kötelezően csatlakozó tagnak minősül!
--Megváltozik a kockázatkezelési közösséghez történő önkéntes
csatlakozás feltételrendszere. Minden olyan mikro-, kis- és
középvállalkozás (beleértve az őstermelőket is), aki az egységes
kérelmében bejelentett területe, amellyel a kockázatközösséghez
csatlakozhat, az egységes kérelemben kell, hogy nyilatkozatot
tegyen a csatlakozási szándékáról. A csatlakozást választók
hároméves időtartamra vállalnak tagságot, tehát a tárgyévet követő
két évben nem mondhatják fel tagviszonyukat.
--Emelkedik a kárenyhítési hozzájárulás mértéke, ami egyúttal az
állami támogatás összegét is megnöveli:
-ültetvény után 3000 Ft/ha;
-szántóföldi zöldség után 3000 Ft/ha;
-egyéb szántóföldi kultúrák után 1000 Ft/ha.
Az állami támogatás összege 2013-tól nem lehet kevesebb, mint a
tagság által a tárgyévet megelőző évben megfizetendő kárenyhítési
hozzájárulás összege. (A bővülő taglétszám és a magasabb összegű
kárenyhítési hozzájárulások alapján jelentősen nő az állami
támogatás, ezáltal a ténylegesen felhasználható, a károsultak
részére kifizethető forrás összege is.)
--Kedvezőbb fizetési határidő. 2012-től a kárenyhítési
hozzájárulásként megfizetett összeg beérkezésére vonatkozó
határidő a tárgyév szeptember 15. napja. Továbbra is nagyon
fontos, hogy ez a határidő nem a banki átutalási megbízás
megadásának vagy az átutalásnak az időpontjára vonatkozik,

hanem a megfizetett összeg MVH-hoz történő beérkezésére, a
kárenyhítési lebonyolítási számlán történő jóváírására! Az
átutalást ezért legkésőbb a határidőt megelőző néhány
munkanappal el kell indítani ahhoz, hogy a kötelezettség
határidőben teljesüljön. A befizetés elmaradása, vagy a határidőn
túli befizetés a továbbiakban is a kárenyhítő juttatást
igénybevételére vonatkozó jogosultság elveszítését eredményezi!
--Bővül a figyelembe vehető káresemények köre. Az eddig is
figyelembe vehető aszálykár, belvízkár, jégesőkár, tavaszi- és táli
fagykár mellett ezentúl viharkár, felhőszakadáskár, illetve az
Európai Unió bizottságának egyedi jóváhagyása esetében árvízkár
alapján is lehet majd kárenyhítő juttatást igényelni. Fontos
változás, hogy belvízkár alapján öt egymást követő évben
legfeljebb három alkalommal vehető igénybe kárenyhítő juttatás.
--Az uniós szabályozással összhangban megnő a piaci biztosítások
(ideértve a kockázatkezelési rendszer I. pillére alapján köthető
biztosításokat) meglétének jelentősége a kockázatviselésben. Azok
a termelők, akik az üzemszintű referenciahozam-értéknek legalább
a felére kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára
jellemző kár ellen biztosítást, csak az elszenvedett károk alapján
számított kárenyhítő juttatás felére lesznek jogosultak.
--Változik a kárbejelentésekhez kapcsolódó eljárás, ezentúl a
hozamérték-csökkenést hatósági bizonyítvánnyal igazolja az
agrárkár-megállapító szerv. Az eljárás részleteit a végrehajtási
rendelet fogja tartalmazni. Figyelem! A kárbejelentés határideje
továbbra is a káresemény bekövetkezését követő 15. nap!
--A törvényi változásokra tekintettel a továbbiakban már nem
lehetséges a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerhez történő
csatlakozás, illetve kilépés, az MKK. tv. 26.§ (3) bekezdése
értelmében a Krt. alapján nyilatkozattal létrejött tagsági jogviszony
a törvény erejénél fogva megszűnt.
2. A mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatás
Az MKK törvény meghatározza az időjárási kockázatokra kötött
mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
feltételrendszerét is. A támogatás igénybevételének részletes
feltételeit, illetve a végrehajtási feladatokat a 143/2011. (XII.23.)
VM rendelet szabályozza.
-Támogatásra jogosultak
Támogatásra jogosultak az MKK tv. 2.§ 23. pontja szerinti
mezőgazdasági termelők, akik az egységes kérelemben bejelentett,
hasznosítási kódok szerint szántóföldi kultúrák termelésére,
valamint ültetvény művelésére szolgáló mezőgazdasági terület
vonatkozásában a fenti rendelet szerinti ,,A”, ,,B” vagy ,,C” típusú
mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek.
Az ,,A” típusú, ún. ,,csomagbiztosítás” keretében a rendeletben
meghatározott kárnemek mindegyikére együttesen köthető
biztosítás szántóföldi növényekre, borszőlőre, almára, a ,,B” típusú
biztosítás keretében nagyrészt zöldség- gyümölcs kultúrákra
köthető biztosítás jégeső, téli fagy, vihar és tűz kárnemekre, míg a
,,C” típusú biztosítás az ,,A” és ,,B” típusú biztosításokon kívüli
konstrukciókat tartalmazza.
-Támogatás igénylése, feltételei
A termelők a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatást az egységes
kérelemben igényelhetik. A támogatás igénybevételéhez három
fontos határidőre hívjuk fel a kérelmezők figyelmét:
2012. május 15-éig a termelők az egységes kérelmen igényelhetik a
díjtámogatást.
2012. július 30-áig a termelőknek meg kell küldeniük a megkötött
biztosítási szerződést az MVH részére.
2012. november 15-éig a termelőknek meg kell küldeniük a
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(folytatás az előző oldalról)

ANYAKÖNYVI HÍREK

Biztosító által kiállított, a biztosítási díj megfizetéséről szóló
igazolást az MVH részére.
Ez utóbbi két határidő jogvesztő, amelyeket követően módosításra
és hiánypótlásra lehetőség nincs!
-Támogatás forrása, mértéke
A mezőgazdasági biztosítások díjához a nettó biztosítási díj
legfeljebb 65%áának megfelelő mértékű támogatás vehető
igénybe. 2012-ben országosan 9,33 millió eurónak megfelelő
forintösszeg áll rendelkezésre a támogatás forrásaként. A keret
túligénylése esetén a támogatási intenzitás arányosan csökkentésre
kerül. A forrás felosztás sorrendje a következő:
,,A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések
,,B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések
,,C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések
Az MKK tv. kapcsán a 2012. évi egységes kérelem benyújtásakor
kötelezően teljesítendő adatszolgáltatásra hívjuk fel Ügyfeleink
figyelmét:
Az MKK tv. 18.§ (3) bekezdés értelmében a mezőgazdasági
termelőnek egy egységes kérelmen nyilatkoznia kell a tárgyévet
megelőző évben használatában lévő termőterületen megtermelt
összes termény mennyiségéről termények szerinti bontásban.

Születés
2012. január 4-én Házi Ferenc és Csabai
Ildikó szülőknek FERENC,

január 5-én Gerzsenyi Tamás és
Bodnár Beáta szülőknek MÁRTON
utónevű gyermeke született.

Sinka Csaba

Elhaláloztak
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.
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7,5 M Ft
Békésszentandrás, Harcsás belterületi építési telek, megosztható 6,5 M Ft
Szarvas, külterületi tanya beköltözhető 2 M Ft
Sirató 2 db 800 m2-es beépítetlen terület 800.000 Ft/db
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2 M Ft
Békésszentandrás, felújított igényes tanya 13,5 M Ft
Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Budapest Kőbánya 42 m2-es lakás 11,5 M Ft
Békésszentandrás, 80 m2 összkomfortos családi ház 13,5 M Ft
Békésszentandrás, Hámán Kató u. új építésű családi ház 15 M Ft
Szarvas Szappanosban vízparti nyaraló tetőteres házzal 15 M Ft
Békésszentandrás Gondalaposi üdülősoron nyaraló 6,3 M Ft
Szarvason 4 lakásos társasházi lakás, irányár 13.000.000 Ft
Szarvason sorházi lakás 100 m2, irányár 20.000.000 Ft
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7.000.000 Ft
Békésszentandrás, Nyíl u. családi házak 6 M Ft és 5 M Ft-ért
Békésszentandrás, István király u. sarki ház nagy telekkel 7,9 M Ft

Aszódi Mihály /1939/ 2012. január 3-án,
Sinka András /1948/ 2012. január 6-án,
Sinka Emerencia /1931/ 2012. január 8-án,
Bencsik Pál /1955/ 2012. január 12-én,
Tóth Ferencné ln. Jusztin Rozália /1922/ 2012. január 26-án,
Pesztránszki Károly Antalné ln.: Tóth Erzsébet Mária /1961/ 2012.
január 31-én hunyt el.

Éjjel-nappali ügyelet
Békésszentandrás, Fő u. 53.
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Ajánlja fel adója 1%-át!
Kérjük támogassa az egyházakat jövedelemadója 1%-ával:
A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve: Magyar Katolikus Egyház
A kedvezményezett technikai száma: 0066
A kedvezményezett neve: Magyarországi Református
Egyház

A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport
Egyesület értesíti az adózó állampolgárokat, hogy az
egyesület részére ebben az évben is lehetőség nyílik az
SZJA 1%-ának felajánlására. Ha támogatni szeretné
működésünket, az alábbi adószámra teheti meg a felajánlást:

18384600-1-04.
Támogatásukat Egyesületünk vezetősége, tagjai és táncoasai
nevében előre is tisztelettel megköszönjük.

,,04 az Életért” Alapítvány köszöni az eddigi
támogatásukat, és továbbra is várja felajánlásaikat!
Címünk: Szarvas Mentőállomás, 5540 Szarvas, vasút u. 44.
Adószám: 19059387-1-04
Számlaszámunk:
Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet 53900014-13002136

Ajánlja fel adója 1%-át a Békéssy

János Helytörténeti és
Hagyományőrző Egyesület javára!
Adószám: 18382220-1-04
Köszönjük támogatásukat!

Ajánlja fel adója 1%-át a Békésszentandrás Amatőr
Művészeiért Alapítvány javára!

Adószám: 18388817-1-04
Támogatásukat előre is köszönjük!

Ajánlja fel adója 1%-át a

Gyermekeink Jövője Alapítvány 19057835-1-04
adóigazgatási számra.

Kérjük, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával járuljon hozzá a

Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport
működéséhez.

Adószám: 18382983-1-04

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület kéri, hogy aki
támogatni szeretné a labdarúgás működését,
Adója 1%-ának felajánlásával megteheti.

Adószám: 19976550-1-04

Ajánlja fel adója 1%-át a

Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány javára!
Adószám: 18395552-1-04
Köszönjük.

A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete
tisztelettel kéri az adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-ával
támogassák egyesületünk munkáját!
Adószámunk: 18388934-1-04
Előre is köszönjük!

Ajánlja fel adója 1%-át a

Mozgáskorlátozottak
Békésszentandrási Egyesület javára!
Adószám: 18386042-1-04

A Nyugdíjasok

Szociális és Kulturális Közhasznú
Egyesülete jogosult

az adó 1%-ára, amit köszönettel fogadunk bárkitől.
Kérjük, segítsenek 1%-uk felajánlásával a Békésszentandrási
Kulturális Fejlődéséért Alapítványnak.

Adószámunk: 18370339-1-04

Adószám: 19059473-1-04
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma
Kérjük ajánlja fel adója 1%-át a
Adója 1%-ával kérjük támogassa a Békésszentandrási
Szülői Munkaközösségi Egyesületet.

Adószám: 18383726-1-04

Szent András Jótékonysági Egyesület javára.
Adószám: 18395404-1-04
Segítsen, hogy segíthessünk!
Előre is köszönjük.
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FELHÍVÁS
A Körös Művelődési
Ház és Könyvtár
segítséget szeretne
kérni a kedves
lakosságtól. A tavasz
f o l y a m á n
fotókiállítást
szeretnénk rendezni a
2 0 . s z á z a d i
békésszentandrási
eseményekről.
Szívesen vennénk a
fényképeket
bármilyen témában
pl.: községi
rendezvényekről,
c s a l á d i
eseményekről, régi
épületekről vagy
v a l a m i l y e n
érdekesnek tartott
történésről.
A fényképeket szkennelés után azonnal visszaadnánk. Előre is
köszönjük segítségüket!
Benedek Erika
intézményvezető

MUNKALEHETŐSÉG

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár
szolgáltatásának árai
2012. február 1-jétől
Internet használat
Gépelés nyomtatással
Nyomtatás
Színes A/4
Színes A/5
Színes szöveg
Fekete-fehér fotó A/4
Fekete-fehér fotó A/5
Fekete-fehér szöveg
Fénymásolás

230 Ft/óra
150 Ft/oldal
230 Ft/oldal
150 Ft/oldal
50 Ft/oldal
70 Ft/oldal
50 Ft/oldal
20 Ft/oldal
20 Ft/A4-egyoldalas, 30 Ft/A4-kétoldalas
30 Ft/A3-egyoldalas, 50 Ft/A3-kétoldalas
500 Ft/oldal + 100 Ft minden további
oldal
200 Ft/oldal
200 Ft/db (A4-es)
120 Ft/oldal
120 Ft/db
120 Ft/üzenet

Fax küldése
Fax fogadása
Laminálás
Szkennelés
CD/DVD írás:
E-mail küldés:

Ingyenes: Önkormányzati intézmények részére
Civil szervezeteknek havi 30 oldal ingyen fénymásolás, 6 óra
ingyen internetezés.

Terembérleti díjak
Nyári időszak (ápr.16.-okt.14.)
Nagyterem
Táncos rendezvény
egyéb rendezvény
Kisterem, emeleti terem

35.000 Ft (3 helyiség),
30.000 Ft (2 helyiség)
8.000 Ft
6.000 Ft

Téli időszak (okt.15.-ápr.15.)
Nagyterem
Táncos rendezvény

KARBANTARTÓI ÁLLÁS
BETÖLTÉSÉRE
TELJES MUNKAIDŐS MUNKATÁRSAKAT KERES
Elvárások: 20-65 év közötti, nem dohányzó férfi; precíz,
pontos munkavégzés; önállóság, megbízhatóság
Előny, de nem feltétel: Autószerelő-, Mezőgazdasági
gépszerelő-, Kisgépszerelő-, Villanyszerelő-, Lakatos
szakképesítés; otthoni, karbantartói műhely; személy-,
vagy tehergépjármű;
„B”, „C”, „E” kategóriás
jogosítvány
Jelentkezés a 06/20-553-1065 telefonszámon .

egyéb rendezvény
kisterem, emeleti terem

40.000 Ft (3 helyiség)
35.000 Ft (2 helyiség)
13.000 Ft
7.000 Ft

Rezsiköltség: Áramfogyasztás a fogyasztásmérő leolvasott adatai
alapján.

Kölcsönözhető eszközeink:
(alkalmanként)
- Asztal:
350 Ft/db
- Szék:
70 Ft/db
- Teríték: 150 Ft/fő
(mélytányér, lapostányér, kistányér, evőeszközök, pohár,
abrosz, tál, kenyeres kosár, váza)
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Megkezdte a felkészülést a Hunyadi

KÉZILABDA HÍREK

Január 17-én megkezdte a tavaszi felkészülést a Békésszentandrási
Hunyadi Mátyás SE labdarúgó-csapata, amely az előzetes
várakozástól elmaradva, csupán a nyolcadik helyen zárta a megyei
II. osztályú pontvadászat első felvonását.
A téli alapozásról az együttest idén húsz esztendeje irányító tréner,
Varga László számolt be.
Hogyan és hol készültök a tavaszra?
A keret tagjai számára Székely László pályaedző heti négy
foglalkozást vezényel. A munkát terem hiányában szabadtéren
végezzük, ezért nagyon bízunk abban, hogy a tél kegyes lesz
hozzánk, bár a február eleji havazás kissé megnehezítette a
dolgunkat. A menetrendet január 28-tól öt edzőmérkőzés színesíti,
melyeken a szomszédos települések csapataival találkozunk. Az
elsőt már le is játszottuk. Gádorosi vendégszereplésünk 5 – 4-es
győzelmünkkel zárult. A február 4-re tervezett Csabacsűd elleni
felkészülési mérkőzés a nagy havazás miatt elmaradt. Ezeken kívül
találkozunk még a Szarvasi FC-vel, a Szarvasi LSZK-val és
Mezőtúr együttesével.
Milyen tervekkel vágtok neki a tavaszi folytatásnak?
Úgy állunk, hogy feljutási álmaink, illetve kiesési gondjaink nem
lehetnek, ezért megpróbáljuk kialakítani a következő évi csapatunk
gerincét. Persze azért a feljutásért zajló versenybe szeretnénk
beleszólni, mivel a bajnokesélyes riválisok közül kettő is hozzánk
látogat. Márpedig itthon nem akarjuk olcsón adni a bőrünket.
Annál is inkább, mert a csapatunk egyik célja, hogy a szurkolóink
igényeit a hazai mérkőzéseken maradéktalanul kielégítsük.
A tél folyamán történt-e változás a keretben?
Úgy tűnik, hogy nem lesz jelentős játékos mozgás a téli átigazolási
időszakban. Az érkezési oldalon egyelőre csak Szegi Gábor áll, aki
Újszászról érkezett. A 21 éves kapusra várhatóan az ifjúsági
csapatban vár feladat, hiszen az őszi szezon döntő részét sérülése
miatt kihagyni kényszerülő Dunai Tamás immár teljes intenzitású
munkát végez. El kell majd a támadósorba is egy játékos, hiszen
Gazsó Péter visszatért nevelőegyesületébe, Csabacsűdre.
Kiszemelt már van, megállapodás még nincs, miként a középpálya
erősítésére is akad jelölt.
Változott-e a szezon elején kitűzött cél?
Úgy gondolom, hogy a némileg gyengébb őszi produkció ellenére
sem elérhetetlen az év elején kitűzött cél, vagyis az első öt között
zárni. Ehhez megfelelő felkészülés és eredményes tavaszi
szereplés szükséges, amihez adottak a lehetőségek.
Köszönöm a beszélgetést!
Hévizi Róbert

A 2011/2012-es bajnokság őszi szezonját követő hosszabb
pihenő után, január közepén megkezdődött a felkészülés a tavaszi
fordulókra a kézilabdások mindhárom korcsoportjában.
A tavaszi fordulók időpontjairól még nincs végleges
információ, azonban az alapozási időszakban a csapatok részére
edzőmérkőzéseket, valamint lehetőség szerint tornán való
részvételt is biztosít ez évben is az egyesület.
Ez utóbbi keretében az elmúlt évhez hasonlóan idén is
képviseltetjük magunkat a Horváth István kézilabda emléktornán,
ahol az alábbi, rendkívül nehéz ellenfelekkel kell megküzdeni
csapatunknak:

Előkészületi mérkőzés
B. Hunyadi SE – Gádoros 5 – 4 (2 – 2)
Gádoros, 20 néző. Vezette: Héjjas
Hunyadi: Szegi – Mochnács T., Bobvos F., Rusz, Rostás, Szabó F.,
Rácz A., Kovács N., Kis L., Tóth A., Csipai.
Játszott még: Bagi L., Laluska, Kovács P., Rácz R., Bódi, Földi.
Edző: Varga László, Székely László.
Gólszerzők:Csipai. Kis L., Bódi, Bagi L., Kovács N.
A gólzáporos mérkőzésen a támadó játék érdemel dicséretet. A
védelemben akadtak hiányosságok, ami elsősorban az
összeszokottság hiányával magyarázható.

2012. február 26. (vasárnap) Gyomaendrőd Sportcsarnok
09:00 Békésszentandrási KC – Gyomaendrődi NKSE
11:00 Kétsopronyi SE – Békésszentandrási KC
15:00 Békési NKTE – Békésszentandrási KC
2012. március 11 (vasárnap) Orosháza Eötvös Sportcsarnok
10:00 JALTE Békéscsaba – Békésszentandrási KC
12:00 Békésszentandrási KC – Orosháza KSC
A februári edzőmérkőzéseket a felnőtt csapat Martfűvel, míg
az utánpótlásunk Szarvas csapatával játssza.
Bízunk abban, hogy a 2012-es év is legalább annyi maradandó
sport-és sikerélményt nyújt majd mind a játékosoknak, mind a
szurkolóknak, mint az előző év!
„Győzni sohasem könnyű, de megpróbálni azért érdemes! „
-A-

A Hunyadi SE labdarúgó
csapatának tavasz sorsolása
16. forduló:
17. forduló:
18. forduló:
19. forduló:
20. forduló:
21. forduló:
22. forduló:
23. forduló:
24. forduló:
25. forduló:
26. forduló:
27. forduló:
28. forduló:
29. forduló:
30. forduló:

március 10. 14.30
március 17. 15.00
március 25. 16.00
március 31. 16.30
április 7. 16.30
április 14.
április 22. 17.00
április 28. 17.00
május 5. 16.00
május 12. 17.00
május 19. 17.00
május 26. 17.00
június 2. 17.00
június 9. 17.00
június 16. 17.00

Hunyadi SE - Gádoros
Csanádapáca - Hunyadi SE
Hunyadi SE - Okány
Battonya - Hunyadi SE
Hunyadi SE - Vésztő
A Hunyadi SE szabadnapos
Hunyadi SE - Kétegyháza
Újkígyós - Hunyadi SE
Hunyadi SE - Nagyszénás
Hunyadi SE - Mezőkovácsháza
Dévaványa - Hunyadi SE
Hunyadi SE - Doboz
Dombegyház - Hunyadi SE
Hunyadi SE - Köröstarcsa
Körösladány - Hunyadi SE

Az ifjúsági mérkőzések ugyanezeken a napokon lesznek
megrendezve, két órával a felnőtt mérkőzések előtt.
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A Sándor-palotában jártunk
A Békésy János Helytörténeti Egyesület, a vitéz Sinka Mátyás
Alapítvány, a Vitézi Rend és a Sinka család néhány tagja a
hidegben, de még a napsütéses időben látogatott el Budapestre a
Sándor-palotába. Kivételes alkalom volt február 2-a, mivel ezt az
épületet évente egyszer nyitják meg a nagyközönség előtt.
Kivételes, hiszen vitéz Sinka Brigitta sakkmestert, falunk szülöttét
kísértük el a köztársasági elnök rezidenciájába, ahol kitüntetést
vehetett át. Mielőtt beléptünk volna az 1806-ban befejezett
épületbe a tiszteletünkre díszőrség váltást mutattak be a katonák,
majd a Tükörterembe vezettek bennünket. Itt Schmitt Pál
Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Éremmel
kitüntetést nyújtott át vitéz Sinka Brigitta sakkmesternek. Brigitta
néni most is szerényen vette át a díjat és elmondta, hogy továbbra is
a sakknak szenteli életét és folytatja a gyermekek ilyen irányú
nevelését. Majd megkérte a köztársasági elnök urat, hogy lépjenek
a sakktáblán egyet-egyet a következő játszmák kezdő lépéseként. A
sajtótájékoztatók előtt a köztársasági elnök úr megvendégelt
bennünket és a kötetlen beszélgetések alkalmával lehetőség nyílt a
Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány részéről, hogy Hrncsjárné Dorogi
Marika átadta a gyerekek és a szövőnők által készített szentandrási
madaras mintás szőnyeget. Brigitta néni pedig beszámolt jövőbeni
terveiről, hogy most túl a tízezredik partin a cél a 13.600 szimultán
játszma. Majd megtekintettük az épület minden termét, a piros
színű Mária Terézia termet, a kék színűt, a Széchenyi termet, a
konferencia termet, ahol a delegációkat fogadják és természetesen
a teraszra is kimentünk, ahonnan csodálatos panoráma tárult a
városra és a szép parlament épületére. A Tükörteremben sokáig
időztünk a szentandrási szőnyeg látványán meghatódva.
Elmondhatjuk, hogy örömteli eseményen vettünk részt,
büszkék vagyunk Brigitta nénire és reméljük, hogy sok sakkpartit
szervezhetünk még tiszteletére.
BE

A Tükörteremben lévő szőnyeg szentandrási asszonyok keze
munkája

