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Reviczky Gyula: Pünkösd
részlet
„Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyeg kétségbe', homályba':
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Az erdélyi, kalotaszegi Riszeg-tetőt április, május hónapban
virágszőnyeg borítja. A 745 méter magasságú hegy tetején nyílik a helyi nevén - „riszegvirág”, amely védett és a vidék növénytani
jelképe, valamint a hegy névadója. 1956 óta április utolsó
szombatján itt tartják a Riszeg-tetői Hagyományos Fesztivált.

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!"

Fotó: Turcsányi Lajos

2

2012. május

Szövegszerkesztő
országos bajnok
Békésszentandrásról
Idén februárban került megrendezésre Budapesten a 2012. évi
gyorsíró-, gépíró-, valamint szövegszerkesztő bajnoki verseny,
mely ismét szentandrási sikerrel végződött, hiszen Csonki Kitti
ifjúsági országos bajnoki címet szerzett. Erről kérdeztük.
Hol és mikor került megrendezésre a verseny és hogyan jutottál el
rá?
A versenyt a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége
rendezi. Elődöntő nélkül zajlik, nevezés alapján vesznek rajta részt
a versenyzők., így én is. Ez év február 25-én, Budapesten, a Katona
József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és
Gimnáziumban került megrendezésre. Békésszentandrásról Tóth
Veronikával ketten vettünk rajta részt.
Milyen kategóriában indultál?
Ifjúsági kategóriában indultam gépírásban és
szövegszerkesztésben. Gépírásban meghatározott idő alatt kell a
megadott szöveget legépelni, szövegszerkesztésben pedig egy
formázatlan szöveget kell a feladatban megadott kritériumok
szerinti formába önteni.
A két feladat pontszámait összesítették, így szereztem az ifjúsági
szövegszerkesztő országos bajnoki címet, mely Tóthné Jansik
Erzsébet munkáját is dicséri, hiszen tőle tanultam mindent, amit
tudni kell a gépírásról.
Van a versenynek folytatása? Mik a jövőbeni terveid?
A versenyt minden év februárjában megrendezik, szeretnék a
későbbiekben is részt venni rajta. Illetve a jövő évben rendeznek
egy nemzetközi versenyt Belgiumban, ahol a részvételi feltétel a
folyamatos jó szereplés hazai versenyeken. Nagyon szeretnék oda
is eljutni. Ehhez azonban sok munka és gyakorlás szükséges.
Gratulálunk! Sok sikert és kitartást kívánunk céljaid eléréséhez!
M.K.

40 év a Bölcsődében
„Ballag már a véndiák…” énekelnénk, ha az iskolában lennénk, de
a helyszín a Bölcsőde és aki elballag, Kis Andrásné, Julika. 1972ben végezte el Gyulán az Erkel Ferenc Egészségügyi
Szakközépiskolában a csecsemő- és gyermekgondozói szakot.
Július 1-je óta tevékenykedett a Bölcsődébe és most a „röpke”
negyven év után búcsúzik egyetlen munkahelyétől. Sok kis
csemetét gondozott, tanított szépre jóra. A jelenleg
intézményünkbe járó gyerekek szülei is az ő közreműködésével
tanultak meg tisztán étkezni, triciklizni, énekelni, verselni és váltak
szobatisztává. A Bölcsőde dolgozói létszáma hol kibővült, hol
lecsökkent. Több helyi lakos volt a kollégája, akikkel mindig
megtalálta a közös hangot. A hosszú szolgálati idő letelt és kívánjuk
neki, hogy legalább ennyi ideig élvezze a szép nyugdíjas éveit
erőben, egészségben szeretett családi körében.
Bölcsőde dolgozói,
A kisgyermekek és szüleik
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Gyermekdélután a vidám és boldog
gyermekarcokért
Várakozással teli, vidám óvodásokkal és bölcsődésekkel telt meg a
Körös Művelődési Ház 2012. április 27-én, ahol immáron 13.
alkalommal került megrendezésre a Szent László utcai Óvoda és
Bölcsőde szervezésében a szokásos zenés műsoros délután,
mellyel az intézmény dolgozói és a szülői munkaközösség egy
remek szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget kívántak nyújtani a
gyermekeknek és családjuknak egyaránt.

Lancsa Pálné óvodavezető asszony bevezetője után Sinka Imre
polgármester úr is köszöntötte az egybegyűlteket, majd átnyújtotta
a gyermekeknek szánt, labdával és homokozó játékkal teli két
hatalmas zsákot a bölcsőde, valamint az óvoda vezetőjének, melyet
a gyermekek nevében ezúton is köszönünk.
A délután egy igazán érdekes és izgalmas műsorszámmal indult. A
nézőközönség apraját, nagyját egy Székkutasról érkezett bűvész,
Molnár Imre ejtette ámulatba trükkjeivel. Testközelből
pillanthattak bele a „varázslás" rejtelmeibe és ajándékot is kaptak

azok a bátor jelentkezők, akik vállalkoztak arra, hogy a színpadon
mérettessék meg magukat. A lufi fújás azonban mindenkinek
feladta a leckét… Nem úgy a bűvésznek, aki még a műsor után is
kívánságra hajtogatta a léggömböket.
A szünet után a szarvasi Tessedik Táncegyüttes táncosai egymásra
épülő összeállításukban galgamenti-, magyarbődi-, nyírségi-,
vajdaszentiványi-, dél-alföldi-, mezőségi-és kalotaszegi táncokat
adtak elő nagy sikerrel, igazán jó hangulatot teremtve színes
műsorukat követő közös táncházhoz, melyet Hankó Tamás és
Bakró Erzsébet vezetett. Öröm volt látni, hogy sok táncos kedvű
gyermek és szülő csatlakozott a táncosokhoz és bízunk benne, hogy
többen kedvet kaptak a néptánchoz, a népzenéhez.
A rendezvény a tombolatárgyak kiosztásával zárult, ahol- a
támogatóknak köszönhetően- sok értékes nyeremény talált
gazdára.
Az idei jótékonysági gyermekdélután is épp úgy, mint az eddigiekegy fontos célért- a gyermekeknek, a gyermekekért jött létre. A
befolyt összegből igyekszünk az óvodás, valamint a bölcsődés
gyerekek mindennapjait színesebbé, környezetüket otthonosabbá
tenni. Készség- és képességfejlesztő eszközöket, sport és
játékszereket kapnak valamint a kirándulásokat, színház
látogatások útiköltségét és a különböző ünnepek ajándékait is
ebből a pénzből fedezzük. A tavalyi évhez hasonlóan, a bevétel egy
részét ebben az évben is a szülők által szorgalmazott
öltözőszekrények cseréjére fordítanánk, a ruhák higiénikusabb
tárolása miatt.
Az önfeledt, boldog arcokat néhány képpel is megörökítettük,
melyek önmagukért beszélnek.
Ezúton szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden a
támogatónak- vállalkozóknak, civileknek, szülőknek,
nagyszülőknek, óvodai, bölcsődei dolgozóknak-, akik valamilyen
formában hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához!
A Szülői Munkaközösség nevében:
Horváth Mariann

Találkoztunk
Igaz, 10 év még nem történelem, mégis mi – a 2002-ben végzett 8.b
osztály tagjai – úgy gondoltuk, jó lenne találkozni, beszélgetni, egy
kellemes vacsora mellett megvitatni, mi is történt velünk, mióta
elhagytuk az iskola padjait.
Végül a 19 ballagó diákból tizennégyen ott is voltunk április 14-én,
s jó hangulatban idéztük fel a nyolc év eseményeit. Nagyon
örültünk, hogy ebben segítségünkre voltak egykori
osztályfőnökeink, Tóth Zoltánné Tündike és Kitajka Béláné Edit
tanító nénik valamint Nyerges Gáborné Márti néni, akik szeretettel
érkeztek közénk, érdeklődéssel hallgatták, kit hová sodort az élet, s
olykor hasznos tanácsokkal is elláttak bennünket. Fő bölcseletként
azt adták nekünk útravalóul, hogy mennyire fontos is lehet egy-egy
ilyen találkozás, mely megerősíti azt a köteléket, ami akarvaakaratlanul, de megszövődik az együtt töltött évek alatt.
Legkésőbb 5 év múlva újra találkozunk s reméljük, akkor azok az
osztálytársaink is velünk lesznek, akik most nem tudtak eljönni
közénk.
M.K.

Állnak: Szűcs Zsolt, Pásztor Zsolt, Virág Csaba, Bobvos
Róbert, Kiss Gergő, Szatmári Tamás, Molnár Karolina, Juhász
Tímea, Csabai Alíz, Szilágyi Edina, Nyéki Valéria, Győri
Nikoletta, Szabó Klaudia. A fotót készítette: Ambrus Boglárka
Ülnek: Tóth Zoltánné, Kitajka Béláné, Nyerges Gáborné
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„Építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőítsenek engem
– mondja az Úr” (Haggeus 1:8)

Egyházfentartás Békésszentandráson – kinek a dolga?
Amerikában egy kedves idős professzornőmtől, - aki fiatalkorában
Afrikában volt misszionárius - hallottam a következő történetet:
Amerikai keresztyének egyszer adakoztak arra, hogy az afrikai megtért
hívőknek temploma lehessen. Fel is épült a templom a bennszülöttek nagy
örömére. Ezután már szép körülmények között tarthatták az
istentiszteleteket. Telt-múlt az idő, és egyszer meghibásodott a templom
teteje. A misszionárius szólt az egyik afrikai templomba járó
bennszülöttnek: „Meg kéne javítani a tetőt, hogy nagyobb kár ne legyen
később.” Mire a bennszülött megrángatta a vállát és azt mondta: „Javítsák
meg az amerikaiak! Hiszen ők építették!”
Kedves olvasóm, mi a véleményed erről? Te mit válaszoltál volna a
bennszülött kijelentésére? Valószínűleg Te is megütköztél volna ezen az
arcátlanságon és felelőtlenségen. Ahelyett, hogy hálásan emlékezett volna
az áldozatos adakozókra, és ahelyett, hogy végre a bébi keresztyénségből
felnőtt volna érett hitre a bennszülött, nem volt benne hála, tisztelet, és
belátás, hogy neki most már nem élősködni kell más hitén, hanem legalább
a maguk hitéleti környezetéért a legelemibb áldozatot meg kellene tenni.
Ezzel a történettel szöges ellentétben áll, amit szintén Amerikában
hallottam. Doktori diákéveim alatt, amikor az Ohio állambeli Columbus
városban levő magyar református egyház lelkésze is voltam, mesélték,
hogy miként viszonyultak a kivándorolt első magyar családok a
templomhoz. A nagy szegénység miatt Amerikába kitántorgott
magyarjaink közül voltak olyanok, akik csak akkor kezdtek saját házat
venni vagy építeni, amikor már összeadakozták és felépítették a maguk kis
magyar református templomát ott az amerikai nagyvárosban. Amíg fel
nem épült, addig bérlakásban éltek.
Szívet melengető és megható volt számomra ez a történet, bizonyára,
kedves Olvasóm, számodra is.
Az afrikai és amerikai esetek után térjünk haza Békésszentandrásra! Mi
itt a helyzet az egyházfenntartással? Kedves békésszentandrási hívek, és
emberek! Mi kihez akarunk hasonlítani? A korábban leírt afrikai
bennszülöttekhez, vagy az Amerikába kitántorgott magyarjainkhoz?
Amikor Afrikában a misszionáriusok amerikai adományból templomot
építettek, a bennszülöttek legalább jártak a templomba. Kevesen tudják,
hogy Békésszentandráson ha így folytatódik az istentiszteleti és biblia órai
látogatás, mint most, akkor belátható időn belül be lehet zárni az ajtókat
érdeklődés híján. Hála Istennek, Ő bele szokott szólni a dolgok menetébe,
és bízom benne, hogy eljön a lelki megújulás ideje. Ugyanakkor nem lehet
szó nélkül hagyni azt, ami jelenleg van. Érdemes eljönni az istentiszteletre
és szembesülni a valósággal. Az az érzésem, hogy a legtöbb emberben egy
fantázia kép él, és mivel sose jár a templomba, arra gondol, hogy azért
vannak, akik járnak. Csak akkor csodálkozna el, ha beülne az üres
padsorokba és szétnézne.
Márciusban adtam be a Közigazgatási Minisztériumba egy pályázatot a
templom tető felújítására: 16 millió Forint. Beázik a tető, a gerendázat ittott kritikusan rossz, ha így megy tovább, a templombelső is megsérül, és
még nagyobb lesz a kár. Világos, hogy lépni kell, javítani kell, sőt már
évekkel ezelőtt kellett volna, de nem volt rá lehetőségünk. Ki javítsa ki a
templomtetőt? Mit mond erre az átlag békésszentandrási? Azt amit a fenti
példán az afrikai bennszülött? „Én aztán nem áldozok rá, fizessenek a
reformátusok, vagy a templomba járók, vagy az állam?” Lennének
közöttünk olyanok is, mint a kivándorolt magyarjaink annakidején, akik
azt mondanák?: „Addig nem csinálok a házamon csinosítást, addig nem
megyek nagy vakációra, míg a mi templomunk nem szépül meg! Első
legyen az Isten háza, utána következik az én házam, mert akkor lesz rajta
áldás!” Te kedves békésszentandrási olvasóm, kihez hasonlítasz, mit
vallasz?
Már annak is nagyon örülnék, ha valaki önként jelentkezne, hogy
„vállalok egy évben egy templom körüli fűnyírást, vagy
templomtakarítást, vagy virághozást a vasárnapi úrasztalára, vagy
templomajtó kinyitást és hívek fogadását az istentisztelet előtt, vagy egy
kisebb karbantartói munkát, vagy fafűrészelést”, stb. Jelenleg a naponta
felmerülő egyházközségi feladatokhoz úgy kell sokszor körbe kérdezni
embereket, s legtöbbször csak egy kis hűséges csoportra lehet számítani.
Holott a templom mindannyiunk kincse.
Erkölcstelen dolgot csinálok, amikor pályázok a templomra?
„Milliókat igényelsz egy olyan épületre, ahova alig járnak, amire alig
adakoznak, ahelyett hogy azokat a milliókat hagynád, hogy más
hasznosabb dolgokra, az emberek javára költenék!” – vetődött fel egy
gondolat. Neked, kedves békésszentandrási olvasóm, mi a véleményed?

Amikor megszületik egy gyermek, nagyon örül neki mindenki. Hosszú
évekig nagy szeretettel és örömmel etetgetik, vásárolnak neki,
gondoskodnak neki szülei, szerettei. De eljön a nagykorúság ideje. Az már
igen szomorú, ha egy bőven nagykorú személyt még mindig el kell tartani.
Annak már önállóan meg kéne élni, sőt még másokat is segíteni kéne, s
aztán képessé válni, hogy szülőként már az ő gyermekeit tudja segíteni,
pátyolgatni, nevelgetni nagy áldozatvállalással, örömmel és szeretettel.
A békésszentandrási református gyülekezet kb. 300 éves. Istennek
drága, szeretett gyülekezete vagyunk. Mikor jön el a nagykorúság ideje,
amikor fenn tudjuk tartani magunkat anyagilag, és még más új
egyházközségeket is tudnánk segíteni a megszületésben és növekedésben?
Haggeus próféta évezredekkel ezelőtt így tolmácsolta Isten véleményét
a néphez: „Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok,
azt is elfújtam. Ugyan miért? – így szól a Seregek Ura. Azért, mert az én
házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok.”
(Haggeus 1:9) Vajon ez ránk nem ugyanígy vonatkozik?
Hiszem hogy eljön a megújulás, lelki felüdülés ideje! Engedd, és kérd
az Urat, hogy Isten Szentlelkével töltsön el, és indítson új
gondolkozásmódban, életstílusban! Engedd, hogy szívedet megérintse a
prófétai szó: „Építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjem benne, és
dicsőítsenek engem! – mondja az Úr” (Haggeus 1:8)
„Mire föl? Minek?” – vetődik talán itt-ott a kérdés. A válasz egyszerű:
Azért, mert a legnagyobb templom, ami a földön valaha is látható volt:
Jézus Krisztus teste, a Szentlélek legtökéletesebb temploma a kereszten
Érted, értem, mindenkiért, a mi bűneink miatt megfeszíttetett, hogy aki
hisz Benne, hisz ebben a helyettes Áldozatban, el ne vesszen, ne jusson
ítéletre, hanem bűnbocsánatot kapjon és örök életet. Így lehet a Te tested is
a Szentlélek temploma, és méltó, hogy az Urat Szentlélekben és
valóságosan imádjuk. Így fog igazán boldogan kiteljesedni az életed itt a
földön, és egykor az örökkévalóságban. Higgy ebben! Higgy Jézusban!
Dönts a szívedben, és állj rá az Ő követésére! Várunk szeretettel!
Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási ref. lelkész

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, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7 M Ft
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2 M Ft
Békésszentandrás, István király u. sarki ház nagy telekkel 7,9 M Ft
Békésszentandrás, igényesen felújított tanya 12 M Ft
Békésszentandrás Gondalaposi üdülősoron nyaraló 6,3 M Ft
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7 M Ft
Bika-zugi holtágon 1000 m2 horgásztelek 2 M Ft
Szarvas, Szappanosban vízparti nyaraló tetőteres házzal 15 M Ft
Szarvas, Akácos u. 4 lakásos társasházi lakás, irányár 13 M Ft
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Kondoros, Jókai út 2 szobás összkomfortos családi ház 3.9 M Ft
Orosházán, Martinovics u. 86m2-es ház 575m2 telekkel 6 M Ft
Budapest, Kőbánya 42 m2-es lakás 11,5 M Ft
Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd
5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2.
Tel: 20/3384242
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Gondozási Központ hírei

A hosszú hideg tél után nagyon várták már az idősek a tavaszt, a
napsütést. A Szent László utcai ovisok Süni csoportjának
"tavaszköszöntő" műsora ezért is okozott nagy örömet

mindenkinek. A gyerekek szép versekkel, énekekkel készültek,
majd a műsor után kókuszos sütit kaptunk tőlük. Mi saját készítésű
kis ajándékkal leptük meg őket. Köszönjük szépen!
Évek óta minden héten egy alkalommal Dr. Dobos Ágoston
református lelki pásztor ellátogat intézményünkbe és ökumenikus
lelki énekórát tart a vallásos nyugdíjasoknak. Ezeken az órákon a
lelkész úr hegedül, az idősek pedig énekelnek az énekes könyvből.
Meghitt alkalmak ezek, mert ilyenkor lelkileg feltöltődnek a
résztvevők.
Húsvétkor mind a református, mind a katolikus vallású ellátottak
részére istentiszteletet, illetve szentmisét tartanak a lelki pásztorok
az intézményben. Az ökumenikus imasarok megfelelő
körülményeket biztosít ehhez. Köszönjük Szurovecz Vince
főesperes úrnak és Dr. Dobos Ágoston tiszteletes úrnak, hogy
ápolják időseink lelki életét.
Április 30-án este nagy izgalommal vártuk a fáklyás felvonulás
résztvevőit. Az idősek és a környéken lakók az intézmény előtt
várták a menetet. A Fürge Lábak Néptánccsoport és a Szentandrási
Dalkör tagjai műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. Köszönjük!
(Fotó a címoldalon.)
Dr. Virág Sándorné
intézményvezető

Tüzes majális
Az idén ismét a Piactéren gyülekeztünk április 30-án este, ahonnan
fáklyákkal és léggömbökkel indult a felvonulás a Kálvin utcán.
Néhány lovaskocsi is kísért bennünket és a Gondozási Központ
előtt megálltunk és körbeálltuk a bejáratot, ahol a Fürge Lábak
Néptánccsoport bemutatóját láthattuk és a Szentandrási Dalkör
műsorát hallgathattuk meg.
Majd tovább vonultunk a Sporttelepre és a májusfa feldíszítése
következett. Ezt a gyermekek mindig nagy örömmel és
buzgalommal végzik. A hatalmas májusfát erős férfiak emelték a
magasba nagy taps kíséretében. Ezután a kajakház másik oldalán
polgármester úr meggyújtotta a tábortüzet, mely szintén régi
szokása ennek az estének. Igaz a tűz nem égett nagy lánggal az
esőzések miatt, de a tűzzsonglőrök kezében az égő madzag annál
inkább. A sötétben igazi látványosságot nyújtottak nekünk és a szép
este az énekléssel, zenével, beszélgetésekkel fejeződött be.
Köszönjük mindenkinek, aki segítette ezt a hagyományt
továbbélni.
BE

EBOLTÁS
Békésszentandrás területén a 2012. évi kötelező veszettség elleni eboltás az alábbi időpontokban és helyszíneken lesz megtartva :
 Május 22. (kedd), 16:30-18:00, Polgármesteri Hivatal udvara
 Május 23. (szerda), 7:00-9:00, Mázsaház
 Május 23. (szerda), 16:30-18:00, Vadászház (Hunyadi utca 40.)
 Május 24. (csütörtök), 8:00-8:30, Furugyi Művelődési Ház
 Május 25. (péntek), 16:30-17:30, Mozgáskorlátozottak Egyesülete (István kir. u. 50.)
 Május 29. (kedd), 16:30-17:30, volt Zalka Mg. Szöv. Szentesi úti központi irodája
 Június 5. (kedd), 16:30-17:30, Polgármesteri Hivatal udvara, PÓTOLTÁS
Az oltás minden 3 hónapnál idősebb eb tekintetében kötelező.
Az oltás díja 2.800.-Ft/eb.
Az eb kisállat egészségügyi könyvét („eboltási könyv”) mindenki hozza magával!
Új kisállat egészségügyi könyv kiadása vagy az elveszett könyv pótlása 500.-Ft/db.
Hívásra az oltás elvégeztethető háznál is ezektől eltérő időpontban, a kiszállási díj megtérítésével.
dr.Bondor Attila állatorvos
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Megyei első helyezett diák fizikából

Könyvjelző

Az Öveges József
Országos Fizikaverseny
megyei fordulójába két
tanulónk jutott be: Sinka
Balázs 8.b osztályos és
Yetik Deniz 8.a osztályos
diákunk. A megyei
versenyen 2 számításos
feladat, 14 elméleti,
gyakorlati kérdés és Mikola
Sándor életét feldolgozó
kérdések szerepeltek.
Sinka Balázs 89 ponttal első
lett a megyéből részt vevő tanulók között. Yetik Deniz a 10. helyet
érte el. Sajnos az országos fordulóba nem jutottunk tovább az igen
szép eredményünk ellenére sem (92 ponttól hívtak be az országos
döntőre).
Molnár Józsefné

Hagyományt teremtve az idei tanévben is megrendezésre került a
Művelődési Házban az általános iskola felső tagozatosai számára a
Könyvjelző című irodalmai vetélkedő a költészet napján, április 11én.
Választott témánk Böszörményi Gyula írói munkássága volt.
Villámkérdések, rejtvények, puzzle, szereplők felismerése,
Böszörményi-regények megnevezése, titkosírás megfejtése és még
számtalan érdekes és szórakoztató feladványban mérhették össze
tudásukat a csapatok tagjai.
A zsűri értékelte a versenyzőket, kialakult a végleges sorrend:
I. hely: 5.a
Bondor Boglárka, Csík Laura, Demcsák Emese, Erdélyi Dorka,
Fabó Eszter, Farkas Csenge, Nemcsényi Aliz
II. hely: 6.a
Dorogi Mónika, Fabó Regina, Kovács Emese, Melich Krisztián,
Nyemcsok Dorottya, Sindel Renáta, Tasi László
III. hely: 8.a
Dorogi Imola, Erdei Kitti, Fulajtár Ágnes, Gáti Csaba, Gazsó
Mirella, Pintér Cintia, Török Péter
IV. hely: 7.a
Bencsik Bettina, Bencsik Hajnalka, Kálló Katalin, Molnár
Dorottya, Nyemcsok Zsófia, Olasz Éva, Polónyi Bettina
V. hely: 5.b
Bodonyi József, Debreczeni Dávid, Farkas Lili, Marton
Alexandra, Milák Kinga, Pásztor Enikő, Salamon Dániel
VI. hely: 8.b
Csik Andrea, Csik Dorottya, Fekete-Rekényi Marcell, Kanti
Dorottya, Nemes Réka, Petrovič Maja, Plentri Vivien
Köszönjük a zsűri munkáját, amelyben Benedek Erika és Hévízi
Róbert tevékenykedtek, valamint a könyvtár dolgozóinak a
lebonyolításban nyújtott segítséget.
Az első helyezett csapat jutalma a szarvasi Vízi Színházban
bemutatásra kerülő Monte Cristo grófja című musical
megtekintése a nyár folyamán. A második és harmadik helyezett
csapat tagjai Böszörményi-regényeket kaptak. Jutalmukat
átvehették az íróval való személyes találkozás alkalmával, amelyet
névre szólóan dedikáltathattak. A tanulók jutalmazásáról iskolánk
és a Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány gondoskodott,
segítségüket ez úton is köszönjük.
Baginé Dorogi Anikó

Az álomfogó
Vendégünk volt Böszörményi Gyula
Vajon tudja-e a kedves olvasó, hogy mi a köti össze a Xénia Láz, a
Barátok közt, a Gergő, a Zsófi, valamint a Monyákos Tuba
szavakat, kifejezéseket? A válasz végtelenül egyszerű, bár igazából
mi is csak április 26. óta vagyunk tisztában vele: Böszörményi
Gyula.
Ezen a napon volt iskolánk vendége Böszörményi Gyula író,
újságíró, a Gergő-sorozat írója, az Űrgammák és a Barátok közt
című sorozatok forgatókönyvírója, színpadi, rádiós és televíziós
művek szerzője. Közel kétórányi időt töltött el közöttünk és azt
csinálta, amihez legjobban ért: mesélt, mesélt és mesélt. Először
magáról és magától, majd a tanulók kérdéseire válaszolva minden
másról. A kérdésekben rejlő kíváncsiság, a válaszok szellemessége
és humánuma, a délután hangulata sajnos írásban nem
visszaadható. A délután atmoszféráját leginkább jellemző szó
központi helyet kap az író életművében: fantasztikus.
A író-olvasó találkozóhoz kapcsolódóan kapták meg jutalmukat
azok a tanulók, akik az iskola „Könyvjelző” című irodalmi
vetélkedőjén dobogós helyezést értek el. A jutalom természetesen
Böszörményi Gyula dedikált könyvei formájában öltött testet,
melyet a fenntartó önkormányzat biztosított számunkra. Az
e s e m é n y
létrejöttéhez
pedig külön
köszönjük a
K ö r ö s
Művelődési
H á z
é s
Könyvtár,
valamint a
Békésszentandr
ás Nebulóiért
Alapítvány
segítségét.
F. R. J.
Vendégünk volt Böszörményi Gyula író

A Könyvjelző vetélkedő csapatai
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ISKOLA HÍREI
Helyesírási készségükről adtak számot a
hunyadis diákok…
Az idei tanévben is részt vettünk a Bendegúz nyelvÉSZ Nemzetközi
Anyanyelvi Tanulmányi Versenyen. A háromfordulós verseny célja a
nyelv színességének megismertetése, az érdeklődés felkeltése
anyanyelvünk szépsége iránt, valamint a hagyományok ápolása. A
feladatok között helyesírási és nyelvhelyességi kérdések szerepelnek
teszt formájában.
Az iskolai forduló alapján Csík Laura 5.a osztályos, Csik Andrea,
Kanti Dorottya és Petrovič Maja 8.b osztályos tanulók jutottak
tovább a megyei döntőbe, Békéscsabára március 30-án. Ide a legjobb
30 diákot hívták be évfolyamonként. A versenyzők jól helytálltak a
népes mezőnyben.

köszöntötte a felkészítő tanárokat, akik újra és újra hitet tesznek az
írásbeliség minősége mellett. Ezután Illyés Gyula gondolatait idézve
így fogalmazott: „Nem könnyű vizsga ez, itt a lelket kell kitenni…”
Az ünnepélyes megnyitó után a versenyzők évfolyamonként külön
termekbe vonultak, ahol előbb tollbamondást írtak, majd nyelvtani
feladatlapot oldottak meg. Bizony, nagyon bonyolult a magyar
helyesírás, sok-sok szabály tarkítja beszédünk írásbeli jelölését.
Laura alapos felkészültségével a nyolcadik helyezést érte el ebben a
nagyon szoros mezőnyben. További sok sikert neki, hogy öregbítse
iskolánk hírnevét.
A 2011 októberében meghirdetett Ne felejtsek! Országos levelező
anyanyelvi verseny lezárult. Fabó Eszter 5.a osztályos tanuló ezüst-,
Plentri Vivien 8.b osztályos tanuló bronz fokozatú minősítésben
részesült. A lányoknak anyanyelvi, irodalmi ismereteikről kellett
számot adni, gyakran volt szükségük könyvtári, internetes
böngészésre, és önálló szövegalkotásban is megmutathatták
tehetségüket. A versenyzők oklevelet és jutalomkönyvet kaptak.
Gratulálok!
Baginé Dorogi Anikó

Színház 2011-2012

A nyelvÉsz megyei döntőjének résztvevői
Eredmények:
Csík Laura
V. hely
Kanti Dorottya
X. hely
Petrovič Maja
XII. hely
Csik Andrea
XV. hely
Gratulálok minden versenyzőnek, a nyolcadikos lányoknak a
középiskolai években is hasonló szép eredményeket kívánok!
1997 óta évenként szervezi az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke –
Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens lelkes irányításával – a
Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt
hazai és határon túli 10-14 éves diákok
számára.
Immár a 15. alkalommal megrendezett
helyesírási versenyen iskolánk tanulói a
kezdetektől részt vesznek.
A megyei döntőre április 21-én került sor,
amelynek a gyulai Implom József
Általános Iskola adott otthont, ahol
évfolyamonként 23 tanuló mérte össze
tudását. Iskolánkat Csík Laura 5.a
osztályos tanuló képviselte, aki a 100
pontos feladatlapot 97 pontos
eredménnyel oldotta meg a területi
fordulón.
A megnyitón az iskola igazgatója külön
köszöntötte a versenyző diákokat, akik –
szavai szerint – már bizonyították, hogy
helyesírásból iskolájuk legjobbjai, majd

A véletlen úgy hozta, hogy az év 16. hetében lezárultak a 2011-2012.
tanév felső tagozatos bérletes színházi előadásai. Az utolsó két előadás
megtekintésére ugyanis ugyanazon hét csütörtöki és vasárnapi napjain
vállalkoztak diákjaink és kísérő pedagógusaik. A két egymást követő
előadás műfaját tekintve is azonos volt, mindkettő zenés vígjáték: a
korábbi időpontban a Mirandolina, míg vasárnap délután A három
sárkány című színdarabok megtekintésére került sor a Szolnoki
Szigligeti Színházban.
Az egész éves alsós és felsős színházi előadások megszervezéséért és
lebonyolításáért kettős köszönetet szeretnénk mondani. Köszönet illeti
a kísérő pedagógusokat, valamint a tanulók utazási költségeit magára
vállaló szervezeteket: a Békésszentandrás Nebulóiért Alapítványt és
az SZMK Egyesületet.
Végezetül szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy intézményünk a
következő tanévben is lehetőséget kíván biztosítani tanulói számára,
hogy évente többször eljuthassanak színházba. A Békésszentandrás
Nebulóiért Alapítvány kuratóriuma a jövő tanévben a bérletek
megvásárlásában kíván könnyíteni a szülők anyagi terhein;
valamennyi érdeklődő tanuló az eredeti árnál olcsóbban,
kedvezményes térítés ellenében juthat bérlethez.
F. R. J.

„Tejtízórai”
A különös cím egy évek óta akart és vágyott dolog megvalósulását jelzi
községünk iskolájában. 1937-ben ezzel a névvel vezették be azt a
programot, amely azóta többször is szünetelt, és amelyet számos
alkalommal indítottak újra. Ebben az évben Dr. Batka István főorvos
javaslatára a város képviselő-testülete magára vállalta, hogy Makó
óvodáiban és iskoláiban naponta 650 adag tejet osztanak szét
ingyenesen. , a város felsőházi képviselője a parlamentben szólalt föl
az akció egész országra való kiterjesztése érdekében. Mindkettőjük
akciója hasznosnak bizonyult, a következő években, évtizedekben
terjedt el az ingyenes, szervezett keretek közötti tejfogyasztás, az ún.
iskolatej-program.
Legutóbb 2004-ben indították újra az akciót, amelyhez ez év április 16.
napjától mi is csatlakoztunk. A fenntartó és a forgalmazó
tárgyalásainak lezárása után, annak eredményeként valamennyi
nálunk tanuló diák napi 2 dl tejet vagy gyümölcsjoghurtot, időnként
Túró Rudit kap tízóraira. A program célja, hogy csökkenthető legyen a
gyermekek körében egyre növekvő csontritkulásos esetek száma, és
megváltozzanak tanulóink egészségtelen élelmiszer-fogyasztási
szokásai.
F. R. J.
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Április végi alsós versenyek
Nagy izgalommal várták kisdiákjaink a kondorosi versmondó
versenyt április 19-én. A megszokott népes csapat – 12 gyermek –
szállt buszra ezen a napon, hogy ismét összemérje tudását a
környező települések öt iskolájának tanulóival. Osztályfőnökeik és
Czuczi Ernőné segítségével több hete készültek már.
Megmérettették magukat az iskolai versenyen, majd néhányan
Szarvason, de a legnagyobb kihívás ezen a napon várt rájuk.
Tizenöt kortársuk között kellett a lehető legjobban teljesíteniük.
Íme a legeredményesebben szereplő tanítványaink:
Gazsó Adél 2. Osztály:
III. hely
Nyemcsok Edina 3. osztály:
II. hely
Hegedüs Dorina 4. osztály:
III. Hely
Az év vége közeledtével már az 1. osztályosok is nagyon ügyesen
írnak, így a helyesírás versenyen már ők is mindig részt vesznek.
Természetesen, mindenki a saját korosztályában versenyez.
Tollbamondás után kell lehetőség szerint hibátlanul írni. S hogy kik
voltak a legügyesebbek? Sorakozzanak itt az eredmények:

2. osztály:
I.
Gazsó Adél
Paraszt Tünde
II.
Pásztor Klaudia
Bobvos Dorina
III.
Szécsi Lili
3. osztály:
I.
Kalmár Vanda
II.
Egri Gergő
III.
Fazekas Tamás
4. osztály:
I.
Hegedűs Dorina
II.
Kovács Benjámin
Pribelszki Johanna
III.
Urbán Alexandra
A szép eredményeikhez gratulálunk Jövőre is eredményes
versenyzést kívánunk!
Alsós munkaközösség

1. osztály:
I.
Szabó Kornél
II.
Miklósi Zsolt
Vámosi Gergő
III.
Fabó Amina

Titok London Bridge Országos Angol Nyelvi Levelezőverseny döntő
Budapest, 2012. 05. 06.
Az idén május első vasárnapján tartották a TITOK angol verseny
döntőjét. Még március 13-án 22 tanuló írta meg iskolánkban a
válogató fordulót. A teljesítmények alapján Csík Laura és Fabó
Eszter 5. osztályos, Kovács Emese 6. osztályos és Demcsák Balázs
valamint Szabó Kristóf 7. osztályos tanulók jutottak be a budapesti
döntőre. Reggel korán és nagy izgalommal indultunk és arról
tanakodtunk, hogy az idén milyen nehézségű feladatlap vár majd
ránk. Ott megtudtuk, 130 ötödikes, 126 hatodikos, 118 hetedikes,
illetve 94 nyolcadikos jutott el idáig. A regisztráció után elmentünk
az Auditórium Maximum nevű előadóba, ahol a megírásra került a
sor. Negyvenöt percig dolgozhattak a gyerekek szigorú felügyelet
mellett. A tesztlapon az évfolyamoknak megfelelő tananyagból
szemezgettek az összeállítók, természetesen a nehezebb,
kevesebbet használt nyelvtani jelenségekre kérdeztek rá. A megírás
után önfeledten és sokkal nyugodtabban sétálgattunk a Dunaparton, várva az eredményhirdetést. Tanulóink sajnos nem jutottak
az első három közé, de így is szép eredményt hozhattak haza
édesanyjuknak anyák napjára.
Eredmények:
Szabó Kristóf
Csík Laura
Fabó Eszter
Demcsák Balázs
Kovács Emese

9. hely
13. hely
13. hely
15. hely
20. hely

Köszönjük az Önkormányzatnak és Rágyanszki Györgynek, Gyuri
bácsinak, hogy sikerült eljutnunk erre a megmérettetésre.
Rábáné Fazekas Erika

A TITOKzatosok csapata
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Atlétika Körzeti Diákolimpia
Szarvason, egyéni és csapat összetett atlétikai versenyen vettünk
részt, május 5-én. A csapatok 6 főből álltak. Korcsoportonként
más-más versenyszámokban kellett összemérniük képességeiket a
versenyzőknek. Minden induló, minden versenyeredményre
pontot kapott, és ezekből a pontokból számolták ki az egyéni
összpontot, és a legjobb öt eredményből, a csapat összpontot. A
legtöbb elért csapatok jutottak tovább a Megyei Diákolimpiára.
Egyéni összetett II. korcsoportban Farkas Csenge 4. helyezést ért
el,
IV. korcsoportban Kanti Dorottya 1.
Petrovic Maja 2. helyezett lett.
A II. korcsoportosok 4x100 m-es váltófutással zárták a versenyt,
melyen a lányok 2 ponttal 4., a fiúk 96 ponttal 5. helyezést értek el.
Csapat eredményeink

IV. korcsoport
100 m futás, Kislabdahajítás, Távolugrás, Súlykökés, 800 m
futás
Kanti Dorottya 667 pont
Milák Achilles
571 pont
Petrovic Maja
545
Yetik Deniz
524
Csontos Andrea
452
Maráz Márk
468
Csík Andrea
383
Taskó Gergő
386
Ambrus Réka
337
Olasz Imre
345
Csík Dorottya
332
Nemcsényi Bence
298
I. helyezés 2384 ponttal
V. helyezés
2294
A IV. korcsoportos lányok jutottak tovább, a Megyei
Diákolimpiára, mely Békéscsabán, május 17-én lesz.
Minden versenyzőnek gratulálunk!
Sztankovits Lászlóné
testnevelő

II. korcsoport
60 m futás, Kislabdahajítás, Távolugrás
Farkas Csenge 281 pont
Szűrszabó Dávid 239 pont
Petrás Kíra
241
Tasi Kristóf
233
Hegedűs Dorina
196
Szécsi László
210
Miknyik Judit
193
Romhányi Roland
185
Nyemcsok Edina 186
Csépai Barnabás
138
Nemes Petra
122
Egri Gergő
121
V. helyezés: 1099 ponttal
VI. helyezés
1101 ponttal
III. korcsoport
60 m futás, Kislabdahajítás, Távolugrás, 600 m futás
Egri Laura
455 pont
Balla Mihály
427 pont
Polonyi Bettina
423
Maczik Gergő
406
Dorogi Mónika
372
Molnár Mihály
290
Sindel Renáta
368
Bencsik Attila
282
Molnár Dorottya
358
Herceg Ádám
246
Olasz Éva
329
Olasz István
183
IV. helyezés 1976 ponttal
V. helyezés
1651 ponttal

A Békésszentandrási atléták

Tavaszi hulladékgyűjtés
A hagyományoknak és a naptár szeszélyének is megfelelve április 23án – a Föld napjához legközelebbi munkanapon – bonyolítottunk le
intézményünkben a tavaszi hulladékgyűjtést. A Föld természeti
környezetének megóvására diákjaink figyelmét mi helyben, közvetlen
környezetünkben, annak rendbetételével hívjuk fel. Így ezen a napon
több konténernyi papír- és fémhulladék gyűlik össze iskolánk udvarán,
amely a szemléletformálás mellett nem csekély, általában a tanév végi
osztálykirándulásokon hasznosuló pénzbeli segítséget is eredményez
osztályainknak. Érdekességképp lássuk az egyes diákcsoportok
eredményét, helyezését, amely nem kis részben a szülőknek is
köszönhető.
Osztály
Papír
Vas
Lemez
Alumínium
Helyezés
1.a
997
570,5
696
5
I.
2.a
791
150
540
VI.
3.a
817,5
1066,5
166,5
II.
4.a
1665,5
446,5
296
III.
5.a
553
218,5
51
X.
5.b
784
20
276,5
IX.
6.a
1020,5
276,5
443
IV.
7.a
539,5
150
219
VIII.
8.a
512
158
302
VII.
8.b
734
675
V.
Sni.
105
20
XI.
Összesen: 8519
3731,5
3010
5

Iskolai agenda
(tanév végi programjaink)
Május 22. 1600 SZILVER vizsgabál
Május 30.

Országos kompetenciamérés

Június 1. 1700

Sulivarázs

Június 3-4-5.

Iskolánkba látogatnak kishegyesi
testvériskolánk diákjai, tanárai

Június 4.

Hunyadi-nap

Június 15.

Az utolsó tanítási nap

Június 16. 900

Ballagás

Június 20. 1700 Tanévzáró ünnepély
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AZ ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztatás a Képviselő-Testület 2012 áprilisi üléséről
A Képviselő-testület április 19-én soros testületi ülést tartott,
melyen több napirend került megtárgyalásra.
I:/ 2012. április 19. Soros KT. ülés
A polgármester Úr a testületi ülés napirendjeinek tárgyalása előtt a
március havi testületi ülés óta eltelt időszak legfontosabb
eseményeiről tájékoztatta a jelenlévőket, melyek az alábbiak
voltak:
2012. április 10. Tárgyalást folytattam dr. Vass László ügyvéd
úrral és a Bíróság által kijelölt igazságügyi útügyi
szakértővel, a Harcsási üdülősori útfelújítás
ügyében.
2012. április 14. A „Babaszületés facsemete ültetés” program
keretében 44 db díszfát ültettünk a Hunyadi utca
Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében.
2012. április 17. Részt vettem Gádoroson a Polgármesterek
találkozóján.
2012. április 18. „Szentandrás régi képekben” című kiállítás
megnyitóján vettem részt a Könyvtár
Galériájában.
Ezután az Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság
beszámolója hangzott el a április 11-én megtartott bizottsági ülésen
hozott döntésekről. Zárt ülésen rendkívüli gyermekvédelmi
támogatási kérelmeket bíráltak el.
További napirendek az alábbiak voltak:
1. Gondozási Központ beszámolóját hallgatta meg a képviselőtestület, melyet elfogadott, megköszönve az intézmény
minden dolgozójának lelkiismeretes munkáját.
2. Falugazdász tájékoztatójának elfogadása. Szóbeli
kiegészítésében a falugazdász felhívta a lakosság figyelmét,
hogy május 15-ig lehet leadni a földalapú támogatási
kérelmeket.
3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítását fogadta el a képviselő-testület, mely a szükséges
módosításokat tartalmazta.
4. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének beszámolóját
fogadta el a képviselő-testület.
5. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására benyújtásra kerülő pályázatról
döntött a képviselő-testület, hogy az esetlegesen ezen
megnyert összeggel is csökkenthető legyen a költségvetési
hiány.
6. Kistérségi okiratok megtárgyalása és a módosítások
elfogadása következett ezután.
7. Tájékoztatót fogadott el a képviselő testület a Körös-szögi Kft.
2011. évi közhasznú jelentésről.

Következő lapzárta:
2012. június 4.
(hétfő)
Cikkeiket Interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu

8. Intézményi ivóvíz felhasználás csökkentéséhez szükséges
beruházás megvalósítását támogatta a testület.
9. Szennyvízelvezetés kiépítését támogatta a testület a Bencsik
Mihály Sporttelepen.
10. Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napközisotthon
Óvoda egyházi fenntartásba történő átadásával kapcsolatosan
a Szent Gellért Katolikus Iskola Főhatóság kinyilvánította
szándékát, az intézmény átvételére a 2012/2013-as tanévtől. A
képviselő-testület megbízta a polgármester urat és a jegyző
asszonyt az átadás-átvétellel kapcsolatos tárgyalások
lefolytatására.
11. „Országos Egyesület A Mosolyért” Közhasznú Egyesület
részére történő támogatásról döntött a képviselő-testület.
12. E-ON Családi Foci koncepcióját támogatta a testület, s döntött
a Bencsik Mihály Sporttelep fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról.
13. Rendezvény kellékbeszerzésről döntött a testület, mely szerint
10 db sörpad kerül beszerzésre olyan formában, hogy 3-3
darab megvásárlását a Nyugdíjasok Szociális és Kulturális
Egyesülete, és a Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete
Békésszentandrási Csoportja támogatja. Ezeket a sörpadokat a
települési és egyéb rendezvényeken tudjuk mi is és a civilek is
használni.
14. Települési rendezvények támogatásának anyagi kereteit
határozta meg a képviselő-testület.
15. Bejelentésekben egy nagyon kedvezményes árú
fénymásológép beszerzéséről döntött a képviselő-testület.
Zárt ülés napirendi pontjai:
1. Folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséről az OTP Bank
Nyrt.-vel döntött a képviselő-testület.
2. Munkabérhitel-szerződés megkötéséről az OTP Bank Nyrt.vel döntött a képviselő-testület.
3. 2012. évi Közmunka Program közbeszerzési eljárással
kapcsolatos döntést hozta meg a képviselő-testület.
4. Szódagép beszerzéséről döntött a képviselő-testület, mellyel a
közmunkások védőitalát is meg tudjuk oldalni.
A következő soros testületi ülés időpontja:
2012. május 24. 16 órakor
Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző
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HÍREI
Állampolgársági eskü

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete értesíti a lakosságot, hogy
2012. május 24-én (csütörtök) 16 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST
tart.
Helye:
Községháza nagytanácskozó terme
Napirend: Tájékoztató a településen bevezetésre kerülő
szelektív hulladékgyűjtésről
Tisztelettel várjuk a lakosságot!

MEGHÍVÓ

„Magyarnak lenni:
nem a szó, a név, az ősök, az élet,
magyarrá csak a szív tesz és a lélek!”
2012. április 12-én hatan érkeztek állampolgársági esküre
testvértelepülésünkről Kishegyesről, miután településünket
választották eskütételük helyszínéül. Az eskütételre Sinka Imre
polgármester előtt került sor, aki befogadó beszédében üdvözölte a
legújabb magyar állampolgárokat, majd átadta részükre a
honosítási, visszahonosítási okiratokat.
Az ünnepség keretén belül ,,Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson”
című versét Molnár Karolina szavalta el.
Bagi Erika

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a
Képviselő-testület nevében Tisztelettel meghívom.
Községháza nagytanácskozó terme
2012. május 24. (csütörtök)
a közmeghallgatást követően kb. 17 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról, valamint a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Az ülés helye:
Az ülés ideje:

Napirendi pontok:
1. Az Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság
beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkáról
Előadó: Molnár Imre Zoltán a bizottság elnöke
2. Gyermekvédelmi beszámoló
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
3. Bölcsőde beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Yetik-Takács Éva megbízott intézményvezető
4. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának és
Védőnői Szolgálatának tájékoztatója
Előadó: Bagaméri László intézményvezető
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának részéről
Előadók: Tóth Tamásné intézményegység-vezető
Dr. Mótyan Pálné családgondozó
Albelné Benkő Beatrix családgondozó
Védőnői Szolgálatának részéről
Előadók: Kantiné Szín Mária intézményegység-vezető
Kovács Lászlóné védőnő
Gazsó Noémi védőnő
5. A nagyközség egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató
Előadók: Gyermekorvosok
Dr. Gémes Etelka fogszakorvos
Dr. Fabó Ferenc háziorvos
Dr. Olasz Imre háziorvos
Tóthné Dr. Szabó Ágnes gyógyszertárvezető
6. Bejelentések
Sinka Imre
polgármester

Egyre nézettebb a Mozaik
10 hónappal ezelőtt, 2011. júliusában indult útjára a
Békésszentandrási Mozaik televíziós magazinműsor. Április
végéig 42 alkalommal került az adás képernyőre, melynek keretein
belül 65 eseményről adtunk tudósítást, 13 alkalommal volt
stúdióbeszélgetés, és 7 archív felvétel került lejátszásra.
Az eltelt időszakban folyamatosan nőtt a nézők száma és sokan
megelégedésüknek adtak hangot.
Köszönet a Szarvasi Kábel TV-nek, hogy lehetőséget biztosít
kedden és szombaton. Szintén köszönettel tartozunk Kötele
Józsefnek és Köteles Tamásnak, akik ellenszolgáltatás nélkül
veszik fel a műsorok nagy részét és „vágják” leadható állapotba.
A Békésszentandrási Mozaik keddenként 18 órakor kezdődik. A
műsort még aznap 23 órakor, illetve hétvégén szombaton reggel 6
órától 4 óránként újra megismétlik.
Kedden a Szarvasi Kábel TV-n (képújságos csatorna) hétvégén
pedig az információs (HBO-s) csatornán látható az összeállítás.
Hévizi Róbert
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Csemeték a csemetékért
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a hagyományokhoz hűen az előző esztendőben született
gyermekek számával megegyező mennyiségű nemes fa elültetését
szavazta meg. A fák elültetésére 2012. április 14-én (szombat)
délután 15 órakor a Hunyadi utca és Bajcsy-Zsilinszky utca

kereszteződésében található zöldterületen és játszótéren került sor.
Újabb 44 db díszfa szépíti környezetünket és településünket ezen
kezdeményezés jóvoltából. Gratulálunk a kedves szülőknek és
további jó egészséget kívánunk!
BE

INGYENES EMLŐSZŰRÉS!
Tisztelt Női Lakosság!
A Népegészségügyi program keretében Településünk fogadja az
Egészséges Vásárhely Program (EVP) működtetésében lévő
emlőszűrő buszt és ezzel lehetőséget biztosítunk a 45-65 év közötti
nők emlőszűrési részvételéhez
A népegészségügyi program keretén belüli ingyenes
szűrővizsgálat csak azoknál a hölgyeknél végezhető, akiknek
névre szóló behívó levelük van, az ÁNTSZ-től

A SZŰRÉS IDEJE:
2012. május 29-május 31. között
A SZŰRÉS HELYE:
Körös Művelődési Ház és Könyvtár udvara
(Békésszentandrás, István király u. 16.).
A Szűrőbusz nyitvatartási ideje:
2010. 05. 29. Kedd 11.00-17.00
2010. 05. 30. Szerda 9.00-15.00
2010. 05.31. Csütörtök 9.00-14.00

A szűrésre jelentkezéskor be kell mutatni
- az ÁNTSZ által küldött meghívó levelet
- TAJ- kártyát
- az esetleges előzményekről a leleteket
A buszon dolgozó asszisztens ellenőrzi, hogy a vizsgálatra
jelentkező jogosult-e a szűrésre. Amennyiben behívó levelet nem
kapott, de panasza van, kérjük, keresse fel háziorvosát,
nőgyógyászát, s kérjen beutalót
A szűrés lehetőséget ad az egészséges nők számára arra, hogy
megbizonyosodjanak egészségükről, illetve időben
felismerhessék az esetleges elváltozásokat. Kérjük éljen a
felkínált szűrés lehetőségével
Szervezők:
- ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET,
Hódmezővásárhely
- Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
- KKTT Humán Szolgáltató Központ Védőnői Szolgálata,
Békésszentandrás
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Példaértékű összefogás
„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok.”
A tavalyi évben tettük közzé felhívásunkat, mely szerint régi
Szentandráshoz kapcsolódó képeket gyűjtünk a 20. századból.
Kezdeményezésünkre sokan nézték meg a fiókokat és szedték elő a
régi családi képeket különböző eseményekről, helyszínekről. Az
összegyűjtött anyagból szerettünk volna egy kiállítást szervezni,
melyet községünk jeles eseményéhez kötünk. Április 18-án
iktatták be községünket az Uzvásáry család birtokába és innen
származtatjuk születésnapunkat. Így ezen a napon 17 órakor
nyitottuk meg kiállításunkat, mely Sinka Imre polgármester úr
köszöntő szavaival kezdődött. Hangsúlyozta, hogy ez a század az,
amely már rendelkezik képi dokumentumokkal, és ezáltal
közelebb hozhatja az eseményeket a ma emberének. Reményét
fejezte ki, hogy több ilyen átfogó vagy kiterjesztett témájú kiállítás
lesz még a Könyvtár Galériájában. Majd Hévizi Róbert képviselő
úr, a helytörténeti együttes elnöke vette át a szót és bemutatta a
kiállítást, közben a képek történelmi hátterét vázolta fel. Sokan
eljöttek a megnyitóra és a május elejéig tartó kiállítást óvodások,

iskolások és a helyiek is megnézték. Köszönjük mindenkinek a
segítő szándékát! Jó volt látni, hogy a kultúra jegyében ilyen
összefogás mutatkozott meg és mindenki magáénak érezte, érzi a
fenti Radnóti Miklós idézetet. A későbbiekben is várjuk még a régi
képeket, hiszen szeretnénk egy-egy kort, eseményt bővebben
bemutatni.
Benedek Erika könyvtárvezető

Helytörténeti Közgyűlés
Április 27-én tartotta évi rendes közgyűlését a Békéssy János
Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület. Hévizi Róbert az
egyesület elnöke beszámolt a 2011-ben végzett munkáról, majd
ismertette az egyesület közhasznúsági jelentését és az ahhoz
kapcsolódó pénzügyi beszámolót. Az elmúlt évi tevékenységgel
kapcsolatban elmondta, hogy sikerült a terveket megvalósítani:
tető alá került a Tájház, színvonalas tanácskozás volt a Kubikosok
Napja alkalmából, tisztelet teljes megemlékezéseket szerveztek az
egyes emléknapokon és nagy sikerrel vettek részt a nyári
gasztronómiai rendezvényeken, ahol a békésszentandrási
hagyományos ételeket kínálták az érdeklődőknek. A
közhasznúsági jelentésből az is kiderült, hogy a terveknek
megfelelően gazdálkodott az egyesület.
Fulajtárné Aszódi Erzsébet FB elnök beszámolójában elmondta,
hogy az egyesület munkájával és gazdálkodásával kapcsolatos

ellenőrzés során mindent rendben találtak. A közgyűlés az
elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolóját valamint a
Közhasznúsági jelentést a pénzügyi kiegészítéssel egyhangúlag
elfogadta.
A továbbiakban a 2012. évi terveket ismertette Hévizi Róbert,
amelyek közül kiemelkedik az idén először megrendezésre kerülő
Péter-Pál napi kuláküldözés áldozatainak emléknapja a
békésszentandrási oktatás 290 éves történetével kapcsolatos
ünnepségsorozat és a vitéz Horthy István Duzzasztómű átadásának
7 0 . é v f o r d u l ó j a . „ Te r m é s z e t e s e n , a h a g y o m á n y o s
megemlékezések is meg lesznek tartva, és részt veszünk több nyári
gasztronómiai rendezvényen is” – mondta az egyesület elnöke.
A Közgyűlés jó hangulatú beszélgetéssel ért véget.
Helytörténeti Egyesület

277 éve történt
Az idei esztendőben is megrendezte a Békéssy János Helytörténeti
és Hagyományőrző Egyesület az 1735. évi szentandrási
kurucfelkelés emlékünnepségét. A szikrázó napsütésben Benedek
Erika az egyesület titkára köszöntötte a jelenlévőket. Örömének
adott hangot hogy ünnepségünkre ellátogatott Hodák Gáborné
Klárika, Vértessy Mihály leszármazottja. (Édesanyja Vértessy
Mária, nagyapja Vértessy Lajos volt), aki több Vértessy Mihállyal
kapcsolatos dokumentumot is ajándékozott a Körös Művelődési
Ház és Könyvtár intézménynek.
Ünnepi beszédet Hrncsjárné Dorogi Mária a helytörténeti
egyesület tagja, a vitéz Sinka Mátyás Alapítvány alapítója mondott.
Beszédében kiemelte Vértessy Mihály alakját és a felkelés
jelentőségét. Elmondta személyes élményét, és amikor a Budavári
Palotában látogató csoport tagjaként megtekinthette a felkelés
vezetőinek kivégzése alkalmából állított emléktáblát. Ezt követően
az önkormányzat és a jelen lévő civil szervezetek, valamint Hodák
Gáborné koszorút helyezett el az egykori bíró, a felkelés egyik

vezetőjének szobránál. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért
véget.
Helytörténeti Egyesület
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Válság és önismeret
Válságban van az életünk! Nem csak személyes értelemben,
hanem globális megközelítésben is. Gazdasági, pénzügyi,
ökológiai, környezetszennyezési, társadalmi, nemzeti, erkölcsi,
etikai, értékrendbeli krízisek sokaságát vagyunk kénytelenek átélni
napról napra. A válságnak mindig vannak már korábban jelző
tünetei. Sokszor azonban nem vesszük ezeket komolyan, nem
tulajdonítunk nagy jelentőséget nekik. Ha tudatosan szemléljük a
világot, benne saját életünket, sorsunkat, időben reagálhatunk az
előttünk álló változásokat kikényszerítő krízisekre.
A válság ugyanis mindig krízissel jár együtt. Minden egyes
válsághelyzet lehetőség arra, hogy új megküzdési stratégiákat
dolgozzunk ki. Ugyanis a régiek már használhatatlanok,
idejétmúltak, elavultak. Ezzel személyiségünk fejlődik, régi
fejlettségi szintünket meghaladjuk. Olyan új információkat
integrálunk be személyiségünkbe, melyekkel korábban nem
rendelkeztünk. Minden válság és krízis tehát fejlődést generál,
egyéni és közösségi síkon egyaránt.
Nehéz élethelyzetben bírnom kell a „kínnyomást" egy ideig.
Nem omolhatok össze, nem nyúlhatok depressziót csökkentő
gyógyszerekhez, nem menekülhetek el előle, mondjuk alkoholba
fojtva kétségbeesésemet. Minden nehézség azt mutatja meg
számunkra, hogy mennyire vagyunk erősek. Ha a sors nem hozna
elénk nehézségeket, hogyan tudnánk meg, hogy mennyi minden
elviselésére és túlélésére vagyunk képesek. A nehézségek
megdolgozása árán fejlődik teherbíró képességünk. Igaz a mondás:
Amibe nem halunk bele, attól csak erősebbek leszünk.
Minden krízis aktivizálja belső, bölcs önvalónkat, ahonnan a
nem racionális megoldás érkezik. Racionális tudatunk, tudásunk
ugyanis csődöt mond egy olyan helyzetben, amiben még nem
voltunk, ami új válsághelyzet számunkra. Minél inkább erőlködünk
ésszel, hogy megszüljük a továbblépéshez szükséges megfelelő
megoldást, annál inkább tehetetlenekké válunk. Ilyenkor talán
éppen az a legjobb megoldás, ha hagyjuk a dolgokat folyni a maguk
medrében, és elfogadjuk, hogy ezen a síkon képtelenek vagyunk
bármi eredményeset is tenni.
A válságokkal való megküzdési stratégiáink fizikai
megszületésünk folyamatát képezik le. Talán furcsa ezt így olvasni,
de talán mindenki megtalálja a hasonló analógiákat, ha egy kissé
elgondolkodik. A megszületési folyamat előtti utolsó fázisban
„beszorulunk" egy helyzetbe. Nincs mozgásterünk, alig kapunk
levegőt. Nem tudjuk, mi vár ránk, de valamit tennünk kell,
különben meghalunk. Az élettől, a változástól, a fejlődéstől való
félelmünket legyőzi ebben a pillanatban a haláltól való félelmünk.
Ez az érzés indít el bennünket, hogy minden erőnket összeszedve
elinduljunk az ismeretlenbe, bízva abban, hogy a véres küzdelem
után is hasonló idilli állapot vár ránk, mint az anyaméhben. A
változás tehát mindig egy új életre való megszületés.
Személyiségünk gazdagabbá válik általa.
Ahhoz, hogy teljes átalakuláson menjünk keresztül, hogy
megszülethessünk egy új életre, el kell engednünk a régit, le kell
rombolnunk önmagunkat totálisan. Hiszen a főnixmadár is csak
úgy tud hamvaiból feltámadni, ha előtte teljesen meghal. Ímmelámmal, csak félig nem lehet meghalni. Így új életet kezdeni sem.
Egyéni és közösségi válságainkról szóló hangfelvételt
bővebben a következő linken hallgathatod meg:
http://www.mindenamionismeret.hu/eloadasok/eloadashangfelvetelek
Benedek Emília
benedekemi65@gmail.com

Szeretettel köszöntök minden kedves Édesanyát
és a Nagymamát Anyák Napja alkalmából!
Borbás Ferenc versével köszöntöm Önöket,
akik fáradságot és küzdelmet nem ismerve
oltalmazzák, védik és nevelik gyermekeiket,
unokáikat!
Dankó Béla
Békésszentandrás Országgyűlési Képviselője

Aki jó volt hozzám, az volt az anyám.
Minden pillanatban gondolt Ő reám.
Ha sorsom megvadult s látta, hogy elüt
félretolt az útból, s elé Ő feküdt.
Aki jó volt hozzám, az volt az anyám.
Ha fáztam, a lelkét terítette rám.
Átvette terheim, hogy azt ne én vigyem,
simogatta sebeim, siratta könnyeim.
Hogyha megbántottam, -már bánom azt,
nem sírt Ő sohasem, szemeim előtt.
Nem hangzott ajkáról soha, soha vád,
mert Ő a legdrágább kincs, az Édesanyám!
/Borbás Ferenc: Édesanyám/

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke ,,tanulási problémára” vagy ,,viselkedési
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyens tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

,,Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést
követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás,
stb.), írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja az alábbi
telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének hírei
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének 2012.
április 26-i küldöttgyűlése elfogadta az alábbi közhasznúsági
jelentést.
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete a Közhasznú
szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény 19 §/1./ bekezdése,
valamint az Egyesület Alapszabályának 5.§ /6/bekezdés c./pontjában
leírtak szerint Közhasznúsági jelentést készít és azt a küldöttgyűlés elé
terjeszti.
Egyesületünk 2002. március 14-én alakult meg, mint önálló egyesület.
A cégbíróság 2002. április 11-én jegyezte be egyesületünket, mint
/kiemelkedően/ közhasznú szervezet. 2003-tól tagjai vagyunk a
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Országos Szövetségének.
Taglétszámunk: 2011. december 31-vel: 807 fő
ebből pártoló tag: 60 fő
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a./ Számviteli beszámoló:
Bevételek 2011. évben:
- MEOSZ-tól – szolgáltatási szerződéssel:
- pályázaton elnyert:
- Önkormányzati támogatás:
- Tagdíj bevétel – továbbra is 700 Ft/fő/év
- LÁT – ügyintézés utáni támogatás
/áthúzódott 2010-ről/
- Adományok:
SzJA 1%-ból részünkre felajánlott összeg:
Pályázatból nyert támogatás:
Kamatok, hozamok:
Előző évi zárókészlet
Bevétel összesen:
Kiadások 2011. évben:
- Tagsági rendezvények költsége:
- Személyi költségek – és járulékai:
- Utazási költségek:
- Beruházási, tárgyi eszközök beszerzése:
- Működési költségek
/Telefon, posta, nyomtatványok stb./
- Egyéb fenntartás:
- Közüzemi költségek:
- Banki költség:
- Beteglátogatás, kegyeleti koszorúk:
- Év végi zárókészlet:
Kiadás összesen:

72.700 Ft
154.000 Ft
230.000 Ft
469.700 Ft
16.500 Ft
367.060 Ft
38.885 Ft
525.100 Ft
311 Ft
302.601 Ft
2.176.857 Ft
290.699 Ft
913.422 Ft
150.408 Ft
96.328 Ft
275.342 Ft
212.940 Ft
19.770 Ft
21.980 Ft
23.720 Ft
172.248 Ft
2.176.857 Ft

b./ Költségvetési támogatás felhasználása:
2011. évben Civil szervezetek támogatása címen,
költségvetési támogatásban részesült az egyesületünk.
Bevételek:
- Önkormányzattól:
- MEOSZ szolg. szerződéssel:
- MEOSZ állami támogatás:
- Egyéb pályázati bevétel:
Összesen:
Felhasználás:
- Eszközvásárlás:
- Működési költség:
- Tagsági rendezvény költsége:
- Banki költség:
- Utazási költség:
- Egyéb fenntartási költség:
Összesen:
c./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Vagyon felhasználásra nem került sor.

az alábbi
230.000 Ft
72.700 Ft
154.000 Ft
525.100 Ft
981.800 Ft
96.328 Ft
209.445 Ft
290.699 Ft
21.980 Ft
50.408 Ft
212.940 Ft
981.800 Ft

d./ Célszerinti juttatások kimutatása:
Célszerinti juttatásban nem részesítettünk senkit, nem írtunk ki
pályázatot.
e./ Központi költségvetési szervektől kapott támogatás:
A költségvetési szervektől nyújtott támogatások bevételeikről és azok
felhasználásáról, részletesen beszámoltunk a b./ pont alatt. 2011-ben a
helyi önkormányzattól 230.000 Ft támogatásban részesültünk.
f./ Közhasznú szervezetünk tisztségviselői:
Elnök, Titkár, Gazdaságvezető – személyenként 20.000 Ft/hó
megbízási díjban részül.
g./ Közhasznú tevékenységünk:
Egyesületünk fő tevékenységei:
Beteg tagtársaink részére egészségmegőrző, életminőség javító
szolgáltatások nyújtása. Ennek érdekében a szükséges eszközök
folyamatos bővítése.
A gyógy masszázsi szolgáltatás folyamatos fejlesztése, az eszközök
bővítése egyesületünk által kiemelten kezelt feladat. Hozzájárultunk a
só szoba zavartalan működéséhez, bútorok felszerelések vásárlásával,
1 fő folyamatos jelenlétével gondoskodunk a rendről. Mindezeken
felül a folyamatos tanácsadás, az ügyfélfogadások alatt igen sokrétű,
szociális jellegű ügyek intézése, felvilágosítás, aktív segítségnyújtás a
kérelmek, nyomtatványok elkészítésében, kitöltésében, szint a
postára adásig.
2011. XII. 31-i leltár szerint, több mint 800.000 Ft eszköze van a
gyógy masszőrnek – egyesületi és pályázati pénzből.

Indulás előtt
,,2012. január 18-án rendezték meg Békéscsabán a Széchenyi
István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolában az
Implom József Helyesírási Verseny megyei döntőjét. A versenyen
iskolánkat egy gimnáziumi és egy szakközépiskolai tanuló
képviselte. Nagy
örömünkre Sinka
Mária 12.E osztályos,
o k t a t á s
szakmacsoportban
tanuló diákunk I.
helyezést ért el, így
bejutott a Verseny
Kárpát-medencei
döntőjébe, ezzel
bizonyítva, hogy
szakközépiskolásaink
nem csak a szakmai,
hanem a közismereti
tárgyak terén is
sikeresek tudnak
lenni...
Hajas Gabriella
felkészítő tanár”
(A teljes cikk a
„Szarvasi 7” havi
magazin, 2012.
márciusi számában
olvasható)
Sinka Mária a gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban február
24-25-én megrendezett döntőn a középmezőnyben végzett.
Az olvasók nevében gratulálunk, és további sok sikert kívánunk
Máriának!
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KÉZILABDA HÍREK

K I V O NAT

Bár az eddig lejátszott tavaszi fordulók változatos eredményeket
hoztak, ennek ellenére mégis sokat jelentettek a tabellán való
feljebb jutás szempontjából.

A békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület
2011. évi közhasznúsági jelentéséből

Kondoros – Békésszentandrás 30 : 22 (17 : 12)
Játékunkat teljesen széttördelte a játékvezetés, számos gólunkat
nem adták meg, így a végeredmény nem tükrözte a tényleges
teljesítményt.
Békésszentandrás – Nagyszénás 12 : 15 (3 : 7)
Rendkívül rossz napot fogtunk ki, mind a hétmétereseket, mind a
kidolgozott helyzeteket csak kis százalékban tudtunk értékesíteni,
mely megpecsételte a mérkőzés kimenetelét.
Kétsoprony – Békésszentandrás 16 : 15 (10 : 8)
A mieink nem kezdtek igazán jól, de a mutatott küzdésért az
együttest csak dicséret illeti .A második játékrészben a
szentandrásiak egyre igyekeztek kihasználni az ellenfél hibáit, így
még a győzelemre is volt esély. Azonban az utolsó támadásban
értékesített egyenlítő gólt, sőt az előtte pár perccel kiharcolt jogos
hétméterest sem ítélték meg a játékvezetők, így a nagy küzdés és a
mutatott játék ellenére sem szerezhettünk pontot. Szomorú, hogy
egyre több esetben nem a játék dönt a pályán.
Békésszentandrás – Dobozi KE 21 : 20 (11 : 8)
A találkozó tétje az volt, hogy megtoroljuk az őszi idegenbeli
vereséget, és lépést tegyünk a középmezőny felé. Magabiztosan
kezdtük a játékot, sőt a 40. percben már hatgólosra is duzzadt az
előnyünk. Ezt követően azonban kissé elfáradtunk, több hibát
vétettünk, amit rögtön büntetett az ellenfél. Így bár szorossá tettük a
végjátékot, de így is sikerült itthon tartani a pontokat.
Sarkadi KSE – Békésszentandrás 23 : 30 (11 : 15)
Újabb fontos állomás volt ez a vidéki mérkőzés, hogy lépéselőnybe
kerülhessünk főbb riválisainkkal szemben. A kezdeti percekben
még kissé akadozott a gépezet, de az időkérést követően beindult a
gólgyártás, s a félidőre már 4 gólos vezetést tudhattunk
magunkénak. A második játékrészben egy ideig tartottuk az
eredményt , ekkor a hazaiaknak még sikerült felzárkózniuk, de a
hajrában ismét jobbnak bizonyultunk. Kézben tartottuk a
találkozót, és meggyőző 7 gólos fölénnyel hoztuk el idegenből a két
pontot.

A Békés megyei Bíróság /Gyula/ 2000. április 20-án kelt Pk.60.243
sz. végzése alapján szervezetünk közhasznú.
A sportegyesület az 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c/14 pontjában foglalt
közhasznú tevékenység, valamint részben verseny, részben
szabadidős sporttevékenység folytatása érdekében alakult.
A versenysport területén tagjainknak biztosítjuk a rendszeres
sportolási, edzési, versenyzési lehetőséget.
Nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás nevelésre.
Együttműködünk a helyi Általános Iskolával a Bozsik-program
keretén belül.
2011.évi közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú tevékenység kiadásai:
Részletezve:
Anyagköltség /áram,telefon,gáz/
Vidéki mérkőzések utazási költsége
Nevezési díj
Bankköltség
Egyéb kiadások

6.352.000 Ft
5.376.000 Ft
1.751.000 Ft
2.014.000 Ft
871.000 Ft
20.000 Ft
720.000 Ft

Sportegyesületünk vállalkozási tevékenységet nem végzett 2011.
évben.
Wesselényi Sport Közalapítványtól csoportos utazási költségre
pályáztunk, ahonnan 140.000,- Ft-ot nyertünk.
A helyi önkormányzattól kapott támogatás

1.250.000 Ft

Sportegyesületünk 2011. évben nem nyújtott juttatást
tisztségviselőinek. Alkalmazottat nem foglalkoztat, egyéni
megbízási szerződést nem kötött.
Az Elnökség és a Felügyelő Bizottsági tagok mellett szervezetünk
munkáját továbbra is önkéntes segítők végezték.

Mindezekkel az eredményekkel a bajnoki tabellán több helyet is
sikerült feljebb lépnünk, így a 7-8. helyről várhatjuk nagy
bizakodással a folytatást.

Sportegyesületünk az alapszabályban foglalt közhasznú céloknak
megfelelően végezte 2011. évben a tevékenységét, az abban foglalt
feladatokat megvalósította, ellátja közhasznú feladatait, fontos
szerepet játszva községünk sportéletében, ifjúságának
nevelésében.

Még hátralévő mérkőzéseink:
B.szentandrási SE - Gy.endrődi NKSE
Békési NKTE - B.szentandrási SE
B.szentandrási SE - Mezőberényi SDSE
B.szentandrási SE - JALTE
B.szentandrási SE - Füzesgyarmati SE

Záradék: A fenti közhasznúsági jelentést a Hunyadi Mátyás
Sportegyesület 2012. február 19-i közgyűlése elfogadta.

Május 5.
Május 13.
Május 19.
Május 26.
Június 2.

16:00 14:00
15:00 17:00
16:00
16:00
16:00 14:00
E-né

Bobvos János
elnök
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Úszás

Táncos hírek

2012. március 24-én került megrendezésre a Diákolimpia Országos
Döntője Hódmezővásárhelyen, ahol Békés megyét iskolánk 7.
osztályos tanulója Olasz :Éva képviselte két számban. 100 m-es
gyorsúszásban az országos 10. helyezést, míg 100 m-es
hátúszásban az országos 18. helyezést szerezte meg.

Egyesületünk táncosai 2012. március 31-én Békésen a Fregolina
Kupán vettek részt, ahol a következő eredmények születtek.
Gyermek II. korcsoportban Bene Martin-Nyemcsok Edina mindkét
kategóriában 2. helyezést, Egri Gergő-Kalmár Vanda standardból
15., latinból 19. helyezést, Berkó Zsolt-Miknyik Judit standardból
10. helyezést értek el.
Junior I. korcsoportban Melich Krisztián-Petrás Kíra standardból
5., latinból 6. helyezést, Egri Márk-Fabó Eszter standardból 11.,
latinból 16. helyezést, Szvoboda Gábor-Varga Cintia latinból 15.
helyezést értek el.
Junior II. korcsoportban két párosunk indult: Egri Erik-Bencsik
Hajnalka, valamint Lestyan Szabolcs-Kanti Dorottya, akik
standardból 6., latinból 5. helyezést értek el.
Ifjúsági korcsoportban Tasi János-Szabó Fruzsina standardból 6.,
latinból 8. helyezést, Tasi Norbert-Nyemcsok Zsófia standardból
8., latinból 7. helyezést értek el.
A táncosoknak gratulálunk, további sok sikert kívánunk!
Korbely Györgyné

Foci
2012. április 29-én került megrendezésre II. Varga László Kupa a
Bencsik Mihály Sporttelepen 5 település részvételével:
Gyomaendrőd, Szarvas, Csabacsűd, Csorvás, Békésszentandrás.
Békésszentandrás mindhárom korosztályban képviseltette magát,
az U7, U9 és U11-es korosztályban is.
A résztvevő játékosok és edzőik az alábbiak voltak:
U7:
Szabó Kornél, Szabó Norbert, Kopasz Péter, Juhász Gergő, Jordán
Lajos, Gugolya Norbert, Banász Bendegúz
edző: Juhász Attila
U9:
Bencsik Bence, Csipai Márk, Farkas Bence, Kalmár Ádám,
Kepenyes Balázs, Nagy Botond, Petrás Bene, Romhányi Dominik
edző: Prjevara Gábor
2. helyezést értek el.
U11:
Jónás Márió, Mészáros János, Molnár Mihály, Olasz István,
Romhányi Roland, Salamon Dániel, Sztricskó Botond, Tasi Károly
edző: Pisont András
1. helyezést értek el.
Legjobb U7-es játékos: Kopasz Péter
Legjobb U9-es hazai játékos: Bencsik Bence
Legjobb U11-es játékos: Olasz István
Legjobb U11-es hazai játékos: Romhányi Roland
Gratulálunk a fiúknak és edzőiknek. További sportsikereket
kívánunk minden sportolónak.

Bene Martin-Nyemcsok Edina a dobogó 2. fokán

Tasi János-Szabó Fruzsina standardból 6. helyezést értek el
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Megtorpant a Hunyadi
Gyengére sikerült az áprilisi hónap a Békésszentandrási Hunyadi
SE labdarúgó csapatának. Sajnos győzelem nélkül zárta az elmúlt
öt fordulót a körösparti együttes, csupán egy hazai döntetlenre
futotta. A Vésztő elleni mérkőzés botrányos körülmények között
ért véget a játékvezetői hármas határozatlansága és tévedései miatt.
A vendégek harmadik gólja nem jutott túl a gólvonalon!
Kétegyháza ellen igazságos pontosztozgatás született, egyenlő
erők küzdelméből.
Az újkígyósi vendégszereplést gyorsan el kell felejteni. Az a
csapat, amely öt gólt szerez idegenben és mégis vereséget szenved,
arra nehéz magyarázatot találni.
Nagyszénással mindig szoros meccseket, játszik a Hunyadi
váltakozó eredménnyel.
Most a vendégek voltak egységesebbek és megérdemelten vitték el
a három pontot.
Eredmények:
20. forduló: 2012. április 7. szombat
B. Hunyadi – Vésztői SE 2-3 (1-1)
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Belanka Zsolt (Petrovszki
György, Kovács János)
Hunyadi: Petrás B. – Borgulya, Borgulya, Bobvos F., Barna, Rusz,
Mochnács T., Kovács N. Rácz Ra (Laluska), Rácz A (Csipai, Bagi),
Ugrai, Tóth A.
Edző: Varga László
Gólszerzők: Tóth A. Ugrai
Kiállítva: Bobvos F., (kakaskodásért)
Sárga lap: Barna, Ugrai
Indulatos mérkőzésen a játékvezetők pontot raboltak a Hunyaditól.
A döntetlen, igazságos eredmény lett volna.
Varga László: Ilyen a labdarúgás, amikor nem a játékosok döntik el
a mérkőzést. A játékvezetők „belenyúltak” a mérkőzésbe.
Ifj: B. Hunyadi – Vésztő: 2-4
Gólszerzők: Szabó F., Földi G.
Sárgalap: Yetik D., Vizi G.
21. forduló: 2012. április 14. szombat
Medgyesegyháza – B. Hunyadi
A Medgyesegyháza visszalépése miatt törölték a mérkőzés. A
Hunyadi szabadnapos volt.
22. forduló: 2012. április 22. vasárnap
B. Hunyadi – Kétegyháza: 1-1 (1-1)
Békésszentandrás, 180 néző. Vezette: Csonka Bence (Kerekes
Zsolt, Gebei Viktor)
Hunyadi: Szegi – Borgulya, Barna, Mochnács T., Rusz (Bagi),
Kovács N., Rácz Ra., Rácz A., Laluska (Bódi) Kis L. (Szabó F.)
Tóth A.
Edző: Varga László
Gólszerző: Rácz A.
Sárga lap: Barna, Mochnács T., Rácz Ra, Kis L.

Ellentétes félidők után reális eredmény született.
Varga László: „Összességében véve értékes pontot szereztünk egy
jó Kétegyháza ellen.”
Ifj: B. Hunyadi – Kétegyháza: 0-2
Sárga lap: Dernovics T.
23. forduló: 2012. április 28. szombat
Újkígyós – B. Hunyadi: 6-5 (4-1)
Újkígyós, 150 néző. Vezette: Bálint Zoltán (Krasznai Imre, Kovács
Krisztina)
Hunyadi: Szegi – Borgulya, Barna, Mochnács T., Rusz (Csipai),
Kovács N., Rácz A. (Szabó F.), Rácz Ra., Kis L., Tóth A. (Laluska),
Ugrai
Edző: Varga László
Gólszerzők: Ugrai (2), Rácz Ra, Borgulya, Borzó Z. (öngól)
Kiállítva: Barna (utolsó emberként szabálytalankodott)
Sárga lap: Borgulya Mochnács T., Tóth A., Csipai
A szentandrási védelem „átjáróház” volt. Ezt a mérkőzést meg
kellett volna nyerni!
Varga László: „Vízilabda eredmény született, a védelem csődöt
mondott. Öt góllal illő lett volna pontot is vinni.”
Ifj: Újkígyós – B. Hunyadi: 1-1
Gólszerző: Nagy G.
Sárga lap: Petrás B., Szirom S.
24. forduló: 2012. május 5. (szombat)
B. Hunyadi – Nagyszénás: 0-1 (0-0)
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Kerekes Zsolt (Erdős Máté,
Szalai Ádám)
Hunyadi: Szegi – Borgulya, Bobvos F., Mochnács T., Rusz, Kovács
N., Rácz Ra. (Bódi), Csipai (Rácz A), Kis L., Tóth A.
Edző: Varga László
Sárga lap: Kis L., Ugrai
A bajnoki elsőségért küzdő szénásiak magabiztos győzelmet
arattak. Az eredmény a sok kihagyott helyzet miatt tűnik
szorosnak.
Varga László: „Nem szabad itt nyilatkozni, mert ha véletlenül az
igazat mondjuk, akkor megrovásban részesül az edző.”
Ifi: B. Hunyadi – Nagyszénás: 2-5
Gólszerző: Földi G.(2)
Kiállítva: Nagy G., Rostás T.,
Sárga lap: Petrás B., Kovács P., Kis P.,
24. forduló után a Hunyadi hármas holt-versenyben a hetedik
helyen áll. Nyolc győzelem, öt döntetlen és kilenc vereség a
mérleg, 48-47 a gólarány és 29a megszerzett pontok száma.
Reméljük, hogy a hátralévő mérkőzéseken eredményesebben
játszik a Hunyadi és meg tudja tartani a 7. helyet. Az ifik a 13.
helyen tanyáznak.
A Hunyadi SE játékosai és vezetői továbbra is várják a szurkolókat
a hátra lévő mérkőzésekre.
Hévizi Róbert
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
2012. április 14-én Nagy Dániel és Kerek Ágnes kötött házasságot.

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

Születés
2012. április 24-én Wéber Csaba
és Hanzó Terézia szülőknek
EMMA utónevű gyermeke
született.

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

Elhalálozás
Molnár Györgyné ln.: Szenczi Erzsébet (1950) április 4-én,
Bankó Mihályné ln.: Szitó Mária (1936) április 10-én,
Kovács Istvánné ln.: Dauda Márta (1927) április 10-én,
Maczik Pál (1925) április 11-én,
Kardos Imre (1955) április 14-én,
Aszódi János (1942) április 15-én,
Tolnai Lajosné ln.: Kollár Zsuzsanna (1918) április 17-én,
Farkas Péter (1948) április 18-án,
Sindel Gáborné ln.: Magyar Anna (1922) április 28-án hunyt el.

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresni, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a ház
még most sem hiszem el, hogy örökre itt hagytál.”

Köszönetnyilvánítás

Éjjel-nappali ügyelet
Békésszentandrás, Fő u. 53.

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

Köszönetnyilvánítás
"Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Találjál odafent örök boldogságot.
Emléked szívünkben örökké élni fog. "

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Farkas Pétert
utolsó útjára kísérték, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonnak,
jó szomszédnak, ismerősnek,
akik

Mucuka
Bankó Mihályné szül. Szitó Mária
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhítni igyekeztek.

Kiváló minőségű GRÁNIT síremlékek, vázák,
sírkövek megrendelhetők!
Érdeklődni: Csipai László, Fő u. 53. Telefon: 30/974-9031
Bemutatókert: Bagi Tüzép (Rákóczi u. felől)

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

A gyászoló család
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