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Vajay Tiborné:
Karácsony éjszaka

Ezüstös dér szõ fátylat
a régi templomon,
jég-csipkét rajzol a tél
az íves ablakon,
,,Egy az Isten” kondul egy harang,
érchangját repíti a szél,
éledjen karácsony csodája
a fáradt szíveknek rejtekén.
A lét megkopott falára
új színt varázsol a remény,
s e csodát ígérõ éjjelen,
lelkünkben újra életre kél.
Halkan sóhajt a világ
borongós köd-fátyol alatt,
s egy szikrázó csillag remegõ 
fénnyel
küld a földre égi reménysugarat.

Békésszentandrás Nagyközség

Önkormányzata nevében

meghitt karácsonyt

és egészségben, szeretetben gazdag

új esztendõt kíván:

Sinka Imre

polgármester

Áldott karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kíván Olvasóinak

a Szentandrási Híradó

Szerkesztõsége
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Az apró kis kezek már napokkal ezelõtt elkészítették a piros kis 
csizmákat, amelyekkel az átadót díszítettük. Nagy volt a 
meglepetés amikor segédeivel, a kis krampuszokkal megérkezett a 
piros ruhás „bácsi”. Volt aki már elõzõ este találkozott vele, de 
többen még nem is láttak ilyen nagyszakállú öregembert. A 
krampuszok téli dalokat énekeltek, de bekapcsolódtak a bölcsisek 
is. 
A Mikulás megdicsérte a kicsiket és egyenként kiosztotta a jól 
megérdemelt  csomagokat. Mindenki bátran odament hozzá és 
boldogan vitte a helyére a finomságokkal teli kis zsákocskát. A 
kisgyermeknevelõk segítségével a kisgyermekek ritmikus 
mozgással kisérve elénekeltek  még egy dalt a Mikulásnak. Amikor 
az elbúcsúzott tõlük mindenki megígérte, hogy továbbra is jól fog 
viselkedni és visszavárjuk õket egy év múlva.
Köszönjük a helyi általános iskola nyolcadikosainak a látogatást és 
a szülõi munkaközösségnek a tartalmas kis csomagokat, amellyel 
meglepték a legkisebbeket!

Yetik-Takács Éva

Megérkezett a Mikulás a Bölcsõdébe!

A várakozás

Ez már az enyém! Együtt bátrabban!

"A világot szeretet hozta létre, szeretettel és a szeretet kedvéért...
Ha van okunk, hogy a karácsonyfa gyertyáit meggyújtsuk, az csak az lehet, hogy emlékeztessük magunkat a szeretet fontosságára 
az emberi létben. A szeretetre, ami ragyogó fényként munkál a bennünket körülvevõ sötétben, ahol ez a mi világunk telve van az 
ember kitalálta rémek ijesztõ árnyaival, melyek a gyûlölködés és a szenvedés egyazon tengelye körül forognak. Ezek a karácsonyi 
fények kell emlékeztessenek bennünket, legalább egyszer az évben, hogy nincs más kiút ebbõl a végzetes örvénybõl, mint a 
szeretet."                                                                                                                                  /Wass Albert: Karácsony igaz története/

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és reményekben és
sikerekben gazdag, új esztendõt kívánok minden kedves békésszentandrási lakosnak!

Dankó Béla, Békésszentandrás Országgyûlési Képviselõje
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Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási Egyesületének 

évadzáró programja

BÉKÉS, BOLDOG, SZÉP 
KARÁCSONYT!

Tisztelettel meghívjuk, 2012. december 20-
án /csütörtökön/ 10.30 órai kezdettel a Körös 
Mûvelõdési Házban tartandó karácsonyi 
ünnepségünkre.

Kultúrmûsor:
10.30 - 10.45-ig gyülekezõ
/bejelentésre kocsit is tudunk biztosítani./
11.00 - 12.00-ig ünnepi gyertyagyújtás.
Köszöntõt mond Oláh Géza elnök
Kondorosi és Szentandrási Dalkör mûsora
12.00 - 13.00-ig ebéd. /Gulyásleves/
Asztali áldást mond Dr. Dobos Ágoston lelkész
13 órától a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola 
tanulóinak zenés Betlehemi mûsora.
Vendégeink lesznek a Kondorosi nyugdíjasok.
Tombolahúzás, tombolatárgyakat köszönettel elfogadunk.
December 31-én  9 órától a hagyományunkhoz híven és tagjaink 
kérésére SZILVESZTERT szervezünk a klubban. Menü: aperitif, 
birkapörkölt körettel. /Sültet is lehet rendelni/. Éjfélkor pezsgõ, 
virsli. Büfé. Tombola. Hangulatos zene. /Tombolatárgyakat 
köszönettel elfogadunk./ Részvételi díj: 3.000.-Ft/ fõ
Tervezett programok:
2013. márciusában eleget teszünk a Mesterszállási nyugdíjasok 
meghívásának.
Április 20-án/szombaton/ birkavacsora szervezése a klubban.
Nyári kirándulásunk a Bükk és környékére./Július vége, vagy 
augusztus eleje./
Január 7-tõl 18 órától-19.30-ig – Jóga foglalkozás a klubban. 
Érdeklõdni személyesen ügyfélfogadási napokon, vagy 06 30 477 
2396 , vagy a 06 20 561 9442 tel.számon.
Gyógymasszázs: Turcsányi Lajos gyógymasszõr tevékenysége: 
gyógymasszázs, méregtelenítés, talpmasszás, akupunktúrás 
kezelések, mely besegít a krónikus betegségben szenvedõknek, 
mozgásszervi és egyéb fájdalmak csillapítására. Bejelentkezés a 
06-20/9539-695-ös telefonszámon.
Ügyfélfogadás: Hétfõ, csütörtök du. 14-17 óráig. Telefonszám, 
ügyfélfogadás ideje alatt a 06 66/218-060, más idõpontban a 06-20/ 
561-9442. Tagdíj 2012-ben 1.000.- Ft/fõ/év. Pártoló tagoknak is. 
Tagkönyvet beírás végett szíveskedjenek behozni. Akadálymentes 
Állami Támogatás, méltányossági, rendkívüli segélykérelem 
/házastárs elhalálozása esetén/, fogyatékossági, nyugdíj ügyek 
intézése.
Kérjük, hogy aki tagdíját nem rendezte / 2012. évre/ tegye meg az 
Egyesület mûködése érdekében.
AKCIÓ: Rizs 220.- Ft/kg, házi tészta 200.- Ft/25 dkg.
Gyógykrémek 650.-Ft/tégely kaphatók. /Reuma és egyéb 
gyógykrémek/
Az Egyesület felszerelései továbbra is bérbe vehetõk. A Szent 
András Jótékonysági Egyesület csütörtökön 9–11 óráig a régi 
malom épületében fogad tiszta még használható ruhákat, bútorokat, 
háztartási gépeket, és ezeket adományozza a rászorulóknak. Tel. 
szám: 06 20 341 0449
Kérjük tagjainkat, hogy kísérjék figyelemmel szervezéseinket, 
várjuk jelentkezéseiket.
Vezetõség nevében:

Oláh Géza Tóth Mihályné
elnök elnökhelyettes, szervezõ

Tájékoztató a szociális 
ellátásokról

(folytatás)

Az aktív korúak ellátására való jogosultság függ az igénylõ és 
családja jövedelmi, vagyoni helyzetétõl?
Igen. Az aktív korúak ellátására való jogosultságot abban az 
esetben lehet megállapítani, ha a családnak az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25, 650, - Ft) és vagyona 
nincs.

Mit jelent a fogyasztási egység?
Az aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a 
családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejezõ 
arány száma, ahol az elsõ nagykorú családtag arányszáma 1,0, 
azzal, hogy a gyermekét egyedül nevelõ szülõ arányszáma0,2-vel 
növekszik,

• a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,
• az elsõ és második gyermek arányszáma gyermekenként 

0,8,
• minden további gyermek arányszáma gyermekeként 0,7,
• fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, továbbá
• ha az igénylõ vagy házastársa, illetõleg élettársa 

fogyatékossági támogatásban részesül, az arányszám 0,2-
vel növekszik.

Hogyan állapítják meg a család egy fogyasztási egységre jut 
jövedelmét?
A család összes jövedelmét elosztják a család szerkezeti 
egységének megfelelõ arányszámmal, pl. két felnõtt és egy 
gyermek esetén 2,7-tel. Az így kapott összeg fejezi ki a család egy 
fogyasztási egységére jutó jövedelmét.

Családjával együtt élõ nagykorú gyermek esetén a jogosultság 
megállapítása során figyelembe veszik a nagykorú gyermek 
szüleinek jövedelmét?
Nem, csak a nagykorú gyermek jövedelmi, vagyoni helyzetét kell 
vizsgálni.

Mely idõponttól állapítható meg az aktív korúak ellátására való 
jogosultság?
Az álláskeresési támogatás idõtartamának kimerítésétõl, vagy a 
keresõtevékenység megszûnésétõl, vagy a rendszeres pénzellátás 
folyósításának megszûnésétõl számított tizenkettõ hónapon belül.

Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása 
függhet-e a lakókörnyezet rendezettségétõl?
Igen. A települési önkormányzat a rendeletében elõírhatja, hogy a 
kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezet 
rendezettségének biztosítására vonatkozó, a helyi rendeletben 
megállapított feltételeket teljesítse.

A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében milyen 
kötelezettség írható elõ?
A kérelmezõ vagy jogosult által életvitelszerûen lakott lakás vagy 
ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda 
tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerû 
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása.
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Hunyadi János Katolikus

Nyelvi hét 2012

Sok éves hagyomány iskolánkban az idegen nyelvi hét 
megrendezése. Ilyenkor alsósok és felsõsök együtt különbözõ 
programokkal ünnepeljük a „NYELVTANULÁST”. Az idén sem 
volt ez másként, de néhány nem hagyományos elem is bekerült az 
események közé.
Már a kezdet is rendhagyó volt. Október közepén beneveztünk a 
VIII. megyei TELC angol nyelvi versenyre. A békéscsabai TIT 
szervezésében került megrendezésre Békéscsabán és a Szabó Pál 
Téri Általános Iskola adott otthont neki. A feladatokat a TELC 
nyelvvizsga feladatai alapján állították össze, az általános iskolai 
korosztály számára. Az írásbeli részben nyelvtani tesztek 
szerepeltek, míg a szóbeli részben egy rövid bemutatkozás után egy 
prezentációban kellett beszámolni egy választott témáról, valamint 
egy megadott szituációs gyakorlatot kellett megoldani. Szabó 
Kristóf, 8. osztályos tanuló a maximális pontszámmal lett második, 
a zsûri döntése alapján. De a szép teljesítményéért Õ is megkapta az 

Márton-napi tûzgyújtáselsõnek járó jutalmat, elmehet a TIT szervezésében sorra kerülõ 
középfokú nyelv vizsgára. GRATULÁLUNK!
Ilyen szép nyitány után  más megszokottól eltérõ dolog is 

5. osztálykövetkezett. A nyelvi hét majdnem két hetesre sikerült, a sûrû 
angol németprogramok miatt. Az idei évben az angolszász Halloween és a 
1.Bene Martin 1.Pribelszki Johannanémet Martinstag  ünnepkör  volt a fõ téma. S hogy ne essen túl 
2.Boros Vivien 2.Hegedüs Dorinamesszire a hét ettõl a két dátumtól,ezért november 19-én kezdõdött 
3. Liszkai Kristóf, Urbán Alexandra 3.Kovács Benjámina sorozat . 

Elõször a 3. és 4. osztályosoknak meséltünk a hagyományokról, 
6.osztálymajd a témában színezõket festettek a gyerekek. Az 5. és 6. 
angol németosztályosok kedden egy kis „kreatívkodással” ünnepeltek, tököt 
1.Fabó Eszter 1.Bondor Boglárkafaragtunk, szellemet ollóztunk, Márton-napi libát készítettünk 
2.Csík Laura 2.Erdélyi Dorkakartonból. Az este fénypontja a Márton- napi tûzgyújtás volt, ahová 
3.Debreceni Dávid 3.Demcsák Emeseletettük a kifaragott tököket is. A hét további része már a 

szokásoknak megfelelõen zajlott. A felsõs évfolyamok nyelvi 
7.osztályteszteket töltöttek. Ezt követõen az ünnepi témakörben fordító 
angol németversenyen vettek részt, valamint szóban is megmutatták tudásukat. 
1.Kovács Emese 1.Dorogi MónikaAz eredmények magukért beszélnek, s ezért érdemes lesz a jövõ 
2.Csekõ Nikolett 2.Melich Krisztiánévben is megtartani az idegen nyelvi hetet.
3.Kása Antal 3.Fabó Regina

8.osztály
angol német
1.Demcsák Balázs 1.Egri Laura
2.Lestár Enikõ 2.Szekeres Tünde
3.Ézsiás Zoltán 3.Balla Fanni

Rábáné Fazekas Erika

Tökfaragásra készülve

Eredmények
4.osztály
angol német
1.Gugolya Bence 1.Egri Gergõ
2.Bencsik Brigitta 2.Babák Zoltán
3.Erdei Helga 3.Kalmár Vanda Érdekes dolgok készültek



2012. december 5

Általános Iskola hírei

Mikulás - December 6.

Ezzel a felirattal vártuk a rajzteremben a 8. osztály tanulói krampusz 
ruhába öltözve az alsó évfolyamokon illetve az SNI-n tanuló 
gyerekeket és a tanító néniket.
Miklós püspök, aki hosszú éveken keresztül neve napjának elõestéjén 
minden gyereket különféle édességgel ajándékozott meg. Legendáját a 
föld legtöbb országában mai napig õrzik - még ha módosításokkal, 
változtatásokkal is, de Szent Miklós szelleme, a szeretete és 
jótéteményei a mai Mikulás mozgatója. Ezen szavakkal zárta Balla 
Fanni a krampuszok rövid mûsorát.
Ezt követve lelkesen énekelt az összegyûlt kiscsapat, hogy a Mikulás 
közénk is eljöjjön. Mindenki örömére így történt, az éneklõ szájacskák 
néhol tátva maradtak, de a szempárok a Mikulásra szegezõdtek. Az 
ajándékot osztó Mikulás hosszú útja miatt fáradt volt, nem is tudott sok 
idõt nálunk tölteni, viszont a finomságokkal teli csomagokat nekünk, 
segítõinek adta, mi pedig boldogan osztottuk szét a kisebbeknek.
A jókedvet és vidámságot mi, a krampuszok, átvittük településünk más 
intézményeibe is. A legkisebbek, a bölcsõdések, a kis és nagy óvodások 
is találkozhattak a Mikulással. Ezután énekelve átsétáltunk a 
Mikulással az önkormányzat irodáin, ahol nagyon várták bennünket. 
Majd az idõseket látogattuk meg, akik boldogan figyelték a 
fiatalságunkat, és mosolygó arcunkat. Köszönjük a kedvességüket és 
az édességet, amellyel vártak.

A 8. osztály krampuszai és a Mikulás

Merre jár a Mikulás?

December elején minden házba bekopog, ahol gyerekeket talál. 
Bekopogtatott Szarvason a Civil – Házba is december 7 – én. 
Meglátogatta azokat a gyerekeket, akik a Körös – szögi Civil 
Fórum Egyesület által kiírt rajzpályázaton részt vettek. Õ adta át a 
jutalmakat azoknak a gyerekeknek, akik lerajzolták, hogy szerintük 
merre jár a Mikulás, vagy mesét írtak róla. Közel háromszáz rajzot 
küldtek be a város és a környékbeli települések óvodásai és 
iskolásai. Telis – tele voltak a falak a kedves kis munkákkal. Sok 
szép mesét is írtak a gyerekek, melyek közül meghallgattuk a két 
legjobbat, természetesen a Mikulás bácsi olvasta fel a népes 
hallgatóságnak. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy a díjazottak között iskolánk két 4. 
osztályosa is ott sorakozott. Bagdi Veronika 3. helyezést ért el a 3. - 
4. osztályosok között. Gugolya Bence rajzát különdíjjal 
jutalmazták. Gratulálunk mindkettõjüknek és további hasonlóan 
szép sikereket kívánunk nekik!

Molnárné Hürkecz Karolina osztályfõnök

Iskolanap Kishegyesen

Ady Endre születésének évfordulóján a hét végén iskolanapot 
tartott a költõ nevét viselõ kishegyesi iskola.
A zsúfolásig megtelt színházteremben a vendégeket, a szomszédos 
települések iskoláinak képviselõit, a békésszentandrási és kelebiai 
testvériskolák küldöttségeit, a szülõket és a helybelieket, valamint a 
község vezetõit üdvözölve Molnár Márta igazgató elmondta, hogy 
a kishegyesi iskola egy komoly iskola, nagyon komoly 
eredményekkel, egy sikeres és összetartó közösség, amelyben 
mindenki ismeri határait, de lehetõségeit is. Ennek ellenére, mint 
mondta, az iskolában jókedv és a nevetés is van, s az estre készített 
program is ezt tükrözi, amelyben nem kevesebb, mint százötven 
gyerek vett részt.
Az üdvözlõbeszédet követõ másfél órás mûsor, amelyben 
hallhattunk versmondást, sok-sok táncot és különbözõ jeleneteket 
is végignézhettünk, valóban vidám, játékos, pajkos hangulatot 
adott az ünnepségnek. A mûsort követõen az iskolában 
elismeréseket adtak át a tíz és húsz éve a közösségben dolgozó 
pedagógusoknak, valamint a nyugdíjba vonulóknak.
Békésszentandrási vendégeinkkel kirándulni voltunk 
Péterváradon, Újvidéken. Hazafelé jövet megálltunk 
Szenttamáson, Gion Nándor író szülõházánál. 
A Gion Nándor Emlékházat a közösség tisztelete hozta létre. Az író 
halála után, 2002. november 1-jén emléktáblát lepleztünk le, és 
koszorút helyeztünk el szülõházán, amivel hivatalosan is 
kultuszhellyé nyilvánítottuk az épületet.A Gion Nándor Emlékház 
az egyszemélyes, azaz egyetlen szerzõvel foglalkozó irodalmi 
emlékmúzeum típusába tartozik.. A Gion Nándor Emlékház 2010 
nyarán kezdte meg mûködését otthont adva a különféle kulturális 
rendezvényeknek is. Az emlékház gyûjteményének egy kisebb 
része hagyatéki anyag (a Gion-család könyvtára, használati 
tárgyak, fényképek, levelek, dokumentumok), a többi tudatos 
gyûjtõ- és kutatómunka eredménye (az író mûveit tartalmazó 
kötetek, folyóiratok, fordítások, kiadatlan kéziratok, rajzok, a 
mûvei alapján forgatott filmek, dokumentumfilmek az életérõl és 
munkásságáról).

Hagyománnyá vált iskolanapon, hogy a békésszentandrási és 
kishegyesi diákok sportmérkõzéseken mérik össze erejüket. A 
sportszerû találkozón a hazai csapat nyert kézilabdában 14:7 
arányban, tehát ismét Kishegyesé a vándorserleg!

Papp Imre, Kishegyes
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BESZÁMOLÓ DR DUNAY ALAJOS MELLSZOBRÁNAK 
AVATÓ ÜNNEPÉRÕL, BÉKÉSZENTANDRÁSON

Békésszentandrás Baráti Szövetsége elnöke  v.  Szécsi Mátyás Pál , néhány éve farsangi bálunkon tette a nyilatkozatát, hogy miután 
elnökségének tagjai, valamint a projektek megvalósítására alakult vége a küldetésének, mert távolléte a szülõfalutól egy küldetés 
kuratórium tagjai, Dr Dunay Alajos esperes plébános, nagyprépost, számára amit teljesítenie kell, majd szeretne hazaköltözni a 
tb Kanonoknak szobrot állítottak, és  avattak 2012. december 1-jén szülõfaluba, mint teszik ezt mások is.
a település védõszentjének Szentandrás ünnepén, a Római Erdõs Norbert Kormány biztos Úr, beszédében hangsúlyozta, és 
Katolikus templom búcsú után, a falunapon.  Az általuk külön kiemelte, „ Ez a szobor kapocs a múlt, és a jelen között, 
megálmodott és elkészült Római Katolikus templom elõtti jelzésül szolgál a kortársaknak és az utókornak. Hirdeti a település 
dísztéren  amely közepén helyet kapott  a Szent István koronázó Õsök  iránti tiszteletét és a településük iránti odaadását.” továbbá, - 
kút. Most,  a mellette  telepített díszkertben, leendõ szobor kertben II. János Pál szavait idézhetném, mondotta: „Az igazság, és az 
elsõként avattak szobrot példaértékûen és példa képül mutatva fel  erkölcsiség következményei nem alázzák meg, és nem is 
az amúgy rangos egyházi személy nem csak a   Horthy korban az semmisítik meg szabadságunkat, hanem ellenkezõleg, lehetõvé 
azt megelõzõ években is 35 éven keresztül kiemelkedõen kifejtett teszik és megszabadítják azoktól a veszedelmektõl, amelyeket 
keresztény és közéleti munkásságát a mai kornak követendõ magába hordoz.” Mennyire fontos nagy elõdeink megbecsülése, és 
példaként szánva. felmutatása a mai szétzilált társadalmunkban, mert vannak szép 

számmal példaképeink, csak ismerni kell múltunkat, gyökereinket, 
hiteles történelmünket, a kor szellemét, mert „ aki a múltját nem Dr. Dunay Alajos
ismeri, az a jövõt nem érdemli”! (1851- 1927)
Szító Imre, a Szarvasi Agrár Zrt vezérigazgatója, a Baráti Kivonatosan vázlatolt 
Szövetség ügyvezetõ elnöke, aki oroszlánrészt vállalt a szobor Laudációja
létrejöttében, úgyszólván  csatlakozott az elõtte szólóhoz,  
mennyire fontos a múlt megismerése, „ aki a múltját nem ismeri, az 

1876- ban szentelték 
a jövõt nem érdemli” hangsúlyozottan megtoldotta, hogy azt a, „ A 

p a p p á ,  1 8 9 1 -  b e n  
jövõt cselekvõen kell megélnünk!” Ms. Szurovecz Vince 

nevezték ki plébánosnak. 
Fõesperes, Plébános Pápai Káplán atya, megáldó beszédében 

Békésszen tandráson  
méltatásában a következõ szavakkal illette elõdjét: Dr Dunay 

1892 és 1927 között 
Alajos elõdöm, kiváló gazdasági szakember is volt, ezt példázza 

teljesített szolgálatot. Itt 
számtalan közéleti titulusa, - majd hálaadásában példaadó egyházi 

léte alatt építtetett két 
szolgálatát emelte az Õt megilletõ egyházi rangra, Isten 

elemi iskolát, a katolikus 
kegyelmébe ajánlva személyét. Végül, de nem utolsó sorban nem 

k ö r t ,  a m e l y  m o s t  
szabad megfeledkeznünk arról a tényrõl, hogy a szobor projekt 

mûvelõdési  házként  
nem jött volna létre, ha nincs meg a fõtámogatói jó szándék, akarat, 

funkcionál. Tevékenyen 
mindemellett a lokál patrióta összefogás az elszármazott tagjaink 

és meghatározóan rész 
részérõl, karöltve a helyiekkel, alig egy év alatt kivitelezte a 

vállalt a helyi oktatásban, 
szobrot. Köszönhetõen a fõtámogató kuratóriumi elnök Úrnak, 

hosszú éveken át volt a 
Oláh Gézának és családjának, köszönet érte! Igaz voltak, akik nem 

községi és az egyházi 
jó szemmel nézték munkánkat, kígyót, békát és más egyéb nem ide 

i s k o l a s z é k  e l n ö k e .  
kívánkozó szövegkörnyezettel nyilvánultak meg, azokat is kérem, 

Alapító elnöke volt a 
hogy szeressék meg ezt a szobrot, mert kimagasló teljesítmény van 

helyi Értékesítési és Fogyasztási szövetkezetnek, a 
mögötte, fõleg azon nagyra becsült egyházi személy mögött, 

Malomszövetkezetnek úgyszintén. 1892  és  1927 között tagja volt 
amelyet ábrázol. 

a képviselõ testületnek. Békésszentandráson,  a Római Katolikus 
Az András napot megelõzõ napon ünnepi közgyûlésünkön, amely 

temetõben helyezték örök nyugalomba.
kizárólag a szoborról és annak avatásáról szólt határozatok 

A Himnusz elhangzása után, ifj. Virág Sándor, Mécs László, „ 
meghozatala formájában, a B.B.Sz. vezetõsége, és kurátorai 

Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld” címû csodálatos 
egybehangzóan kijelentettük azt, hogy ezzel a szobor projekt 

versével nyitotta meg a a szoboravató ünnepséget. v. Szécsi Mátyás 
befejezettnek tekinthetõ és lezárult. A másnapi ünnepen Szító Imre 

Pál, Békésszentandrás Baráti Szövetsége elnöke, felolvasta Dr. 
ügyvezetõ elnökúr hivatalosan is átadta az Önkormányzat, és a 

Dunay Alajos aranymiséjére írott felajánlási ének szövegét. A 
Római Katolikus egyház gondozásába, tulajdonába, illetõleg 

nyilvánosságot kihasználva, Díszoklevelet/ Diplomát 
Békésszentandrás lakosai polgárai, valamint az idelátogatók 

adományozott, a Baráti Szövetség 12 éves fennállásának emlékére 
számára, mint településünket gazdagító köztéri szobrot. Kísérje e 

az egyesület tiszteletbeli elnökeinek, név szerint : Dr Bagi István 
szobor a jelen, és az azt követõ népesebb magyar nemzedékek 

nyugállományú Alkotmány Bíró alapító társelnöknek, v. Sinka 
életútját, jó és nemes példájával elõl járva! a költõ sorait idézem: 

Brigitta sakk nagymesternek, aki az elmúlt évben szimultán 
„…a víz halad, de a Kõ marad, a Kõ marad…”

partijaival - szám szerint 10700. - bekerülhet a guiness rekordok 
könyvébe. Soron következõ volt Dr Csordás Mihály Kishegyesi író 

„Ez a föld, a tiéd, ha elmész visszavár” / Koltai/
publicista, az MTA. rendes tagja, a Magyar  Írószövetség bizottsági 
tagja, aki pozitív lélegzetû szép írásaiban felmutatta,  méltatta jó 

EZÚTON IS KÍVÁNUNK, BÉKÉS BOLDOG MEGHITT 
hírét vitte településünknek Békésszentandrásnak írásaiban szerte 

KARÁCSINYI ÜNNEPEKET
vitte publikálta, nem csak Európában, de a nagyvilág 

Sikerekben gazdag boldog újévet!
magyarságának. Ezzel is ápolva, segítve az immár 43 éve tartó és 
egyedülálló testvér települési jó kapcsolatot, melyhez mint küldött, 

Lejegyezte:Kishegyes mindenkori civil nagykövete, minden évben hozzájárul 
v. Szécsi Mátyás Pál elnökrendezvényeinken, hasonlóképpen Szarvason is. Bencsik János TB  

független újságíróelnöknek, országgyûlési képviselõnek, falunk szülöttének aki 
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Gondozási Központ 
hírei képekben

A Szociális Munka alkalmából Polgármester Úr és Jegyzõ 
Asszony ünnepi ebéddel köszöntötték intézményünk dolgozóit

Mesemondó ,,bácsi” szórakoztatja az idõseket

A kis ovisok mûsorral és ajándékkal, az idõsek igazi mikulással 
és krampusszal lepték meg egymást

Áldott, kegyelemteljes karácsonyt és

boldog új évet kívánnak a

Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár

dolgozói!

FELHÍVÁS
Kedves Fotóbarátok!

2013. január 22-án (kedd), a Magyar Kultúra Napján ismét 
megrendezzük a hagyományos Tél-Fény fotókiállításunkat a 

Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár Galériájában.
Nevezni bármilyen témájú képpel lehet, de továbbra is szívesen 
fogadjuk Békésszentandrásról készült képeket is. A fotók mérete 

A/5-ös, A/4-es vagy A/3-as nagyságú lehet.
Személyenként maximum 5 db felvételt tudunk kiállítani.

Kérjük a képek címét, valamint a fotós nevét és elérhetõségét 
megadni.

Beküldési határidõ: 2013. január 14., hétfõ.

Elõre is köszönjük a szép felvételeket.

A rendezõség

Tisztelt békésszentandrási 
lakosok!

A Szarvasi Informatikai Kft. értesíti a lakosságot, hogy 2013. 
január 1-jétõl megszûnik a lakossági kábeltelevízió díjának 

befizetése a helyi Takarékszövetkezetben.
Helyette a helyi Nyugdíjas Egyesület irodájában 

(Békésszentandrás, István király u. 50.)
lehet kiegyenlíteni a számlákat

2013. január 8-ától minden héten kedden 14 -16 óráig
a kft alkalmazottjánál.
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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete által hozott 
határozatok kivonatai

ÖNKORMÁNYZATI

281/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás fellendítése” célterületre benyújtott pályázatát 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete továbbtárgyalás végett visszautalja a Pénzügyi-gazdasági-
jegyzõkönyv hitelesítõnek Nemcsényi Zsolt képviselõ urat mezõgazdasági-településfejlesztési és ügyrendi Bizottság 
választja meg.) következõ ülésére.)

282/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 293/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy 
elfogadta a napirendi pontokat.) határoz, hogy a Körös-menti Turisztikai és Kulturális 

283/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás Egyesület által a DAOP-2.1.3-12 – Helyi és térségi 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és 
határoz, hogy a lejárt határidejû határozatokról, valamint a turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése – címû 
két ülés között tett fontosabb intézkedésekrõl szóló pályázat benyújtásához az önrészt biztosítja.)
beszámolót elfogadja.) 294/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 

284/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy  
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a DEMAN DESIGN Reklámgrafikai és 
határoz,  hogy Hetényi István Úrnak,  a Körös-szögi Pályázati Tanácsadó Iroda (5540 Szarvas, Deák F. u. 35.) 
Nonprofit Kft. (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.) Ügyvezetõ ajánlatát a pályázatírói-, pályázati tanácsadói szolgáltatásra 
Igazgatói megbízatásáról 2012. szeptember hó 30. napjával vonatkozóan elfogadja.)
történõ lemondását tudomásul veszi.) 295/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 

285/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy  
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy támogatja annak megvizsgálását, hogy a DAOP-
határoz, hogy az Oktatási-mûvelõdési-ifjúsági és szociális 2.1.1/J-12 kódszámú pályázati  kiírás alapján 
Bizottság 2012. augusztus 07-ei rendkívüli ülésérõl készült megvalósítható-e a 44 számú fõút mellett hiányzó 
beszámolóját az átruházott hatáskörben végzett munkáról belterületi kerékpárút szakasz kiépítése.)
elfogadja.) 296/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 

286/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete zárt 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy ülést rendel el.)
határoz, hogy az Oktatási-mûvelõdési-ifjúsági és szociális 297/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Bizottság 2012. szept. 19-ei ülésérõl készült beszámolóját Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
az átruházott hatáskörben végzett munkáról elfogadja.) jegyzõkönyv hitelesítõnek Nemcsényi Zsolt képviselõ urat 

287/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás választja meg.)
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete az 298/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
teljesítésérõl szóló beszámolót elfogadja.) elfogadta a zárt ülés napirendi pontjait.)

288/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 299/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy 
határoz, hogy a fenntartásában 2012. augusztus 31-ig határoz, hogy elfogadja a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és 
mûködõ Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Informatikai Szolgáltató Kft.-vel (5600 Békéscsaba, 
Napköziotthonos Óvoda 2011/2012. tanévben végzett Mogyoró u. 22.) kötött könyvvizsgálói feladatok ellátására 
munkájáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.) vonatkozó „Megbízási Szerzõdés” módosítását.)

300/2012. (X.04.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 289/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy 
jegyzõkönyv hitelesítõnek ifj. Barna Antal képviselõ urat határoz,  hogy a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 
választja meg.)és Óvoda 2012-es tanévkezdésérõl szóló tájékoztatóját 

301/2012. (X.04.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás tudomásul veszi.)
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 290/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
elfogadta a napirendi pontokat.)Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy  

302/2012. (X.04.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal munkájáról készült – 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2011. október 1. és 2012. augusztus 31. közötti idõtartamra 
meghatározza az önkormányzat létszámkeretét  2012. vonatkozó – beszámolót elfogadja.)
december 31. napjáig.)291/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 

303/2012. (X.04.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete  határoz, hogy a Békésszentandráson mûködõ társadalmi 
utasítja a jegyzõt, hogy az Önkormányzat 2012. évi szervezeteknek a 113/2012.(III.29.) sz. határozattal 
költségvetési rendeletének módosítását a következõ soros megállapított, és a 2012. szept. 14. napjáig kifizetésre került 
testületi ülésre készítse elõ.)pénzügyi támogatásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

304/2012. (X.04.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 292/2012. (IX.25.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy 
felhatalmazza Dr. Olasz Imréné dr. jegyzõ asszonyt a 2013. határoz,  hogy A Körösök Völgye Naturpark Egyesület 
január 01-jén induló járási rendszerbe kerülõ (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)  „Promóciós és 
köztisztviselõk listájának összeállításával.)marketing tevékenységek támogatása a térségi turizmus 
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HÍREK
305/2012. (X.04.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás FELHÍVÁS!

Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
felhatalmazza Sinka Imre polgármester urat, Dr. Olasz Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a decemberi szelektív 
Imréné dr. jegyzõ asszony által összeállított, a járási hulladékgyûjtés idõpontja 2012. december 31-e helyett 
rendszerbe kerülõ köztisztviselõk listájának aláírására.) 2013. január 7-ére módosul.

306/2012. (X.04.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás Kérjük, hogy a szelektív hulladékot ezen a napon helyezzék ki.
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete zárt 
ülést tart.)

307/2012. (X.04.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás Kedves Olvasó, Régi és Új Elõfizetõnk!
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
jegyzõkönyv hitelesítõnek ifj. Barna Antal képviselõ urat 

A Szentandrási Híradó jövõ évi számait is kényelmesen 
választja meg.)

olvashatja otthonában, ha elõfizet újságunkra.
308/2012. (X.04.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás Elõfizetési díj: 2.145 Ft/év.

Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete Elõfizetni a Könyvtárban lehet 2013. január 15-ig.
elfogadta a zárt ülés napirendi pontjait.) 

II. A két ülés között tett fontosabb intézkedések:
M E G H Í V Ó2012.  szeptember 29. Idõsek Napja alkalmából köszöntöttük 

településünk idõs lakosságát a Körös Mûvelõdési 
Házban. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-

2012. szeptember 30. Meghívást kaptam a Nyugdíjasok Szociális testületének soron következõ ülését összehívom, az ülésre a 
Képviselõ-testület nevében Tisztelettel meghívom.és Kulturális Egyesülete Idõsek Napi megemlékezésére

2012. október 05. Részt vettem az aradi vértanúk emlékére 
rendezett ünnepségen, a Kossuth Emlékparkban. Az ülés helye:  Községháza nagytanácskozó terme

2012. október 06. Meghívást kaptam a Mozgáskorlátozottak Az ülés ideje: 2012. december 18. (kedd) 16 óra
Békésszentandrási Egyesületének Idõsek Napi Napirend elõtt: Tájékoztató a Képviselõ-testület lejárt határidejû 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés ünnepségére.
Részt vett Furugyban, az aradi vértanúk emlékére között tett fontosabb intézkedésekrõl
rendezett ünnepségen.

1. Az Oktatási-mûvelõdési-ifjúsági és szociális Bizottság 2012. október 15. Köszöntõt mondott a vitéz Horthy István 
beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkárólDuzzasztómû átadásának 70. évfordulója alkalmából,  
Elõadó: Molnár Imre Zoltán bizottsági elnökmajd a Kubikosok emlékére koszorút helyeztek el. 

2. A Képviselõ-testület 2013. évi munkaterve2012. október 17. Fogadóórát tartottak Furugyban.  
Elõadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyzõ2012. október 19. Megbeszélést tartott Várkonyi Imre KBC vezetõ 

3. A szociális igazgatásról, a szociális és gyermekvédelmi úrral.
ellátásokról szóló 11/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 2012. október 20. Megrendezésre került a Szt. Erzsébet utcai óvoda 
módosítása. Elõadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyzõovibálja, melyre tisztelettel meghívták.

4. A szociális célú tûzifa támogatás helyi szabályairól szóló 2012. október 23. Részt vettem az 1956-os forradalom és 
rendelet-tervezet megtárgyalásaszabadságharc ünnepi megemlékezésén, a Hõsök 
Elõadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyzõszobránál. 

5. Kistérségi okiratok megtárgyalása2012. október 30. Szarvason aláírtuk a Járási Hivatalok 
Elõadó: dr. Babák Zoltán aljegyzõmûködésével kapcsolatos megállapodást. 

6. A Fõ út 22. szám alatti ingatlannal kapcsolatos tájékoztatási 
2012. november 05. Lakossági Fórumot tartottunk a Körös 

kötelezettség. Elõadó: dr. Babák Zoltán aljegyzõ
Mûvelõdési Házban.

7. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület promóciós és marketing 
2012. november 07. Megjelent Csabacsûdön, a Mûvelõdési Ház 

tevékenységének a támogatása
átadásán. Elõadó: dr. Babák Zoltán aljegyzõ

2012. november 10. Kertbarát Kör vacsorameghívásának tett 8. Bejelentések
eleget, és részt vett a Mozgáskorlátozottak Szarvasi Sinka Imre, polgármester
Egyesület Békésszentandrási Csoportjának vacsoráján 
is. 

2012. november 11. Rovásírásos helységnévtábla avatása volt a 
Régi híd felõli üdvözlõtáblánal.  

2012. november 17. Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidõ 
Sport Club vacsorával egybekötött évadzáró 
rendezvényére kaptam meghívást. 

2012. november 19. Megbeszélést folytattam dr. Tánczos 
Borbálával, az OZIRISZ Kft. ügyvezetõ igazgatójával. 

2012. november 20. Dér Imre Úrral, a „11 utca” terveirõl folytattak 
megbeszélést.

2012. november 21. Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja ellenõrzést tartott a Startmunka 
Mintaprogram megvalósulásával kapcsolatban.
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Szent András-
Szerbhorváth György – író, publicista, kritikus, szociológus választás – jelen estben a Nõ kiválasztása – volt, mely szintén 
1972-ben született Kishegyesen. Ott általános iskolába járt, majd tartalmazott némi önkritikát.
Zentán gimnáziumba, késõbb a háború idején besorozták, végül az Fontos számára azonban, hogy úgy fogalmazza meg írásait, hogy a 
ELTE-n szociológus lesz. negatív dolgokat is kellõ humorral, szarkazmussal tudja bemutatni, 
Szerkesztette az újvidéki Symposiont, írt a Magyar Narancsban, az hiszen ha mindent a lehetõ legkomolyabban dolgozunk fel, akkor 
Élet és Irodalomban, a litera.hu irodalmi portálon. Utoljára az megkeseredik tõle az életünk. Akik ott voltunk, elmondhatjuk, 
MTVA munkatársaként dolgozott. hogy tartalmas szûk órát töltöttünk együtt, melyben ízelítõt 
Könyv formában a Dombosi történetekben jelentek meg írásai, kaphattunk az író személyiségébõl, a kultúráról és irodalomról 
hosszabb lélegzetvételû mûve még a Vajdasági lakoma c. könyv. alkotott véleményérõl, humorából. S nem utolsó sorban kedvet a 

másnapi elõadáshoz.
M.K.

Kedvcsináló „biciklizéshez”
 - Vendégünk volt Szerbhorváth György

Az idei évben Kultúrházi Kávéházzal vette kezdetét a Szent 
András-napi ünnepségsorozat, melynek vendége Szerbhorváth 
György volt, akivel Molnár Imre Zoltán annak apropóján 
beszélgetett, hogy szombaton az ünnepség zárásaként bemutatásra 
került „De ki viszi haza a biciklit?” c. monodrámája.
A beszélgetés Kávéházhoz illõen, családias hangulatban, vidáman 
zajlott november 30-án este a Könyvtárban.
Szerbhorváth nem elõször járt településünkön, hiszen 
gyermekkorának nyarait gyakran töltötte itt családjuk barátainál, 
Hürkecz Miska bácsinál és Emi néninél. Utolsó látogatása óta 
azonban 25 év telt el. Bár egyszer egy munka miatt utaznia kellett 
volna Szentandrás felé, de az élet és az autó mûszaki hibája ezt 
megakadályozta.
Elmondta, hogy az irodalom már egész kicsi korában megfertõzte. 
8 évesen írta elsõ versét és bátyjával ellentétben falta a könyveket, 

Részlet a monodrámából
melyek egy részéhez nyaralásai során Szarvason jutott hozzá.
Magát nem is tartja igazán írónak, szociológus mivoltából 
fakadóan közöttük mindig kilógott a sorból. Tanulni is azért került 
Budapestre, mert az akkori Jugoszláviában csak irodalmat lehetett 
tanulni, ahhoz pedig nem volt kedve, amit mindenki más is csinál. „Hontalan vagyok.
Írásai egyébként gyakran hordoznak magukban szociológiai De vallom rendületlenül, hogy Õ az út s az élet,
megfigyeléseket, kritikákat. És maradok ez úton, míg csak élek
Ilyen a monodráma is, melyet Krizsán Szilvia, az Újvidéki Színház 

Töretlen hittel ember és magyar.”mûvésznõjének kérésére írt. A darab kedvéért kénytelen volt egy 
30-40 éves nõ bõrébe bújni – az õ gondolatait tükrözi a „De ki viszi 

A december 1-jén XVII. alkalommal rendezett Szent András-napi 
haza a biciklit?”. A nõ a városba indul takarítani, várja a mindig ünnepség elsõ részében ünnepélyes állampolgársági eskütételre 
késõ vagy meg sem érkezõ buszt,  s  közben éles került sor, melyet Bagi Erika anyakönyvvezetõ vezetett le. Az 
társadalomkritikával meséli el az életét és az elmúlt 20-30 év ünnepség a történelmi zászlók bevonulásával kezdõdött, majd 
Jugoszláviát-Szerbiát és az ott élõ (magyar) embereket érintõ Erdõs Norbert kormánymegbízott mondta el ünnepi gondolatait. 
eseményeit. Egyes kérdései azonban határainkon belül is Az eskütételre a Vajdaságból, Erdélybõl és Kárpátaljáról 23 fõ 
érzékelhetõ problémákat feszegetnek. Megtudhattuk, hogy a érkezett, miután településünket választották eskütételük 

helyszínéül. színpadon látott eredmény a mûvésznõ keze munkáját is dicséri, 
Az állampolgársági eskü letételére Sinka Imre polgármester úr hiszen a szöveg közben látható videókat õ állította össze a férjével 
elõtt került sor, aki befogadó beszédében üdvözölte a legújabb és gyúrta eggyé a darabbal. 
magyar állampolgárokat, majd átadta részükre a honosítási Egyébként a kritika nem csak a drámát jellemzi, hanem magát a 
okiratot. szerzõt is. Amint elmondta, kérdés számára, hogy amit írt, bír-e 
Az ünnepséget a Balla Lili által elõadott népdalok, valamint a 

irodalmi értékkel, hiszen a nagy írókat - bármennyire is azt hisszük 
Molnár Karolina elõadásában hallott Wass Albert: Volt egyszer egy 

– soha nem becsülték életükben, mûveiket nem forgatták. 
ember címû prózája tette felejthetetlenné. 

Példaként a Nyugat c. folyóiratot hozta fel, melyet pár százas Balázs Izabella, aki Erdélybõl érkezett hozzánk, és e napon vált 
nagyságrendû példányban árultak, mégis ma az iskolai tananyag magyar állampolgárrá, Reményik Sándor: Az ige cím versét 
elkerülhetetlen része. Kérdés tehát, hogy ami aktuálisan tetszik a szavalta el.
közönségnek, az vajon tényleg része-e a kultúrának? Gyakran már Az ünnepség záró aktusaként a jelenlévõk állva, a Hazám, hazám 

címû dallal köszöntötték a legújabb magyar állampolgárokat és nem is tudja, büszkének kell-e lennie rá avagy szégyellnie kell.
pezsgõs koccintással adtak hangsúlyt esküjüknek.A beszélgetés során felolvasta egy írását, melynek témája a 
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nap  -  2012.
Ezt követõen a hagyományos ünnepség pillanatai következtek. Önkormányzatunk, melyet mintegy 600 család számára ki is 
Molnár Veronika és Petrás Viktória köszöntötte a jelenlévõket, osztottunk.  Az idei évre is beadtuk pályázatunkat, bár ezt már 
majd Sinka Imre polgármester úr mondott ünnepi beszédet: limitálta az állam, így csak 400 erdei köbméter fára pályázhattunk. 

Ebbõl a tegnapi napon 64 köbmétert ítéltek meg nyertes 
„Tisztelt Jelenlévõk, Kedves Vendégeink! pályázatunknak, így ez is 600 mázsa tûzifát jelent ingyen 

Ismét eltelt egy év, megint András nap alkalmából találkozunk településünk lakóinak. 
ebben a teremben. Nagyon nehéz, programokkal, eseményekkel Pályázatainkat folyamatosan nyújtjuk be, készítjük elõ. Sajnálatos 
teli évet tudunk magunk mögött. Büszkén elmondhatom, hogy módon a megyei önkormányzathoz címzett pályázatainkat annyi 
anyagilag bõven sikerült gyarapítani településünket az elmúlt gáncs éri, hogy lassan feleslegesnek találjuk benyújtani is õket, 
idõszakban. Nyertünk a Mûvelõdési háznak egy informatikai hiszen 14 pályázatból egy sem nyert. Szerencsére a DAOP és 
pályázatot kb. 7,5 M Ft értékben, Szarvas várossal és a Köviziggel KEOP rendszerben benyújtott pályázatainkat rendszeresen magas 
közösen több száz millió Ft értékû pályázataink futottak be: 120 M színvonalúnak, megvalósításra alkalmasnak ítélik magasabb 
Ft-ot nyertünk a Fehér rámpa átépítésére, már 25 M FT-ot nyertünk szinteken, így ezekkel sok sikert érünk el, mint ahogy azt már 
a Pityigát környékének rehabilitációjára és 2. körben még 500 M Ft említettem is. Ezek megvalósításakor mindig számíthatunk a 
van ebben a pályázatban. 20M FT plusz 60 M Ft –ot várunk a Pázsit megyei kormányhivatal szakmai szerveinek segítségére is. Melyért 
tó környékének megújítására. Ezek közös pályázatok, amiért ezúton is köszönetemet fejezem ki államtitkár úrnak.
ezúton is szeretnék köszönetet mondani szomszéd városunk  Év közben rengeteg változás történt településünkön, ami sok 
képviselõ testületének, valamint a Kövizig szakembereinek. szóbeszédre is alapot adott. Ezek közé tartozott a Vízmûvünk 
Segítségük nélkül nekünk túl nagy falat lett volna ekkora projektek átadása az Alföldvíz Zrt-nek. Azt kell errõl tudni, hogy 
megtervezése és pályáztatása. Sikereket értünk el a közmunka településünk törvényi kötelezettségének tett eleget, és bár pár 
projekt pályázataiban is, több mint 130 M ft értéket tudtunk ezekkel hónapig – de nem két évig! - húzhattuk volna az idõt aminek 
a projektekkel településünkre hozni. Ezek jó része új gépek, más következményeként sokkal rosszabb feltételekkel tudtunk volna 
része anyagok, sóder homok, átereszek formájában került és kerül hasonló végeredményt elérni, súlyosbítva azzal, hogy január 1-
beépítésre falunkban. jétõl még a hálózatok után fizetendõ súlyos sokmilliós adóterhet is 
18 különbözõ ellenõrzést kaptunk ezzel a projekttel kapcsolatosan, ki kellene fizetnünk. Nem szívesen adtuk át mi sem a vízmûvet, 
melyek eredményeként az ellenõrzõ minisztérium kiemelte bárki bármit állít is, nagyon komoly megbeszélések, számtalan 
projektünket, és beválasztotta az ország 2000 települése közül az 5 egyeztetés eredményeként jutottunk el a szerzõdés aláírásáig, 
legjobb közé, melyet hivatalosan a belügyminisztériumban melyet településünk érdekeit szem elõtt tartva tettünk meg.
közöltek testületünk képviselõivel. A másik komoly változás az általános iskola életében történt. Nem 
 Az idei évben kiemelten fontos volt belvízvédelmi rendszerünk új gondolatot valósítottunk meg az egyházi fenntartásba adással, 
f e l ü l v i z s g á l a t a :  t a n u l v a  a  2 0 1 0 - e s  é v  k o m o l y  hiszen a 2002-2006 között regnáló önkormányzat már egészen a 
belvízfenyegetésébõl, nem szabad megvárnunk a következõt. Ezért szerzõdéskötésig eljutott annak idején. Mi ezt az utat tartottuk és 
településünk árokrendszerét felülvizsgáltuk, ahol szükséges volt, tartjuk a leginkább járhatónak annak érdekében, hogy ne sérüljenek 
új árkokat nyitottunk. A régieket végig- takarították munkásaink, a településünk érdekei semmilyen szinten. Gyermekeink saját 
legkeskenyebb utcákban pedig fedett rendszer került kialakításra, iskolánkba járhatnak, pedagógusaink ugyanúgy taníthatják õket, a 
több mint 1 km dudacsõ beépítésével. Természetesen ez a folyamat településnek a vagyona egy fillérrel sem csökkent. Viszont a 
sincsen még befejezve, most is láthatóak településünkön a fenntartásból eredõ hiányainkat tekintve ez a lépés több 10 M Ft 
kikarózott árokszakaszok, melyek szintezése, beállítása jelenleg is megtakarítást eredményez. Településvezetõként és pedagógusként 
folyamatban van. Emellett igyekeztünk településünk közlekedésén is azt kell mondanom, ez volt a legoptimálisabb megoldás. Bár 
is javítani, járdarendszerünket is ellenõriztük. Ahol szükséges volt, hozzáértõ bírálóink „visszarendezõdésrõl” beszélnek, úgy vélem, 
munkásaink szintbe hozták az elmozdult járdalapokat, ahol kellett ez a fogalom relatív. Több mint 20 évet dolgoztam az 
pedig egész új járdaszakaszokat hoztak létre. intézményben, belülrõl tapasztaltam, hogy politikailag nézni és „ 
Továbbra is neuralgikus pont településünkön a 44105 számú közút, rendezgetni” egy iskolát hozzáértés nélkül  bûn és vétek. Nem 
amely már járhatatlan és egyszerûen bárhová is fordul az ember, szabad egy iskola életébe laikusként beavatkozni, mert az az 
maximum a foltozgatásig tudunk eljutni, innentõl pedig nem a oktatás és így gyermekeink rovására megy. Megéltem már egy 
gödrök törik ki autóink kerekét, hanem a púpok. Néha Don ilyen politikai tisztogatást pedagógusként, utána több évig tartott a 
Quijoténak érzem magam, harcolva a szélmalmok ellen, de lassú normalizálódás. 
egyszerûen csak süket füleket találunk és széttárt karokat, bármerre Fontos és kiemelt településünk civil élete. Mindig öröm, ha erre a 
is próbálkozunk lobbizni az ügy érdekében. Ígérem, továbbra is témára terelõdik a szó. Megszámlálhatatlan, szinte felsorolhatatlan 
küzdeni fogunk, bízva benne, hogy egyszer csak meghallgatásra rendezvény van egy évben településünkön, messzire juttatva ezzel 
találunk, és járható, élhetõ úton közlekedhetünk településünk e is falunk hírnevét. Példás civilszervezeteink segítõkészsége akkor 
központi részén is. is, ha önkormányzati rendezvényen kell segíteniük, szeretném ezt 
Újszerû tevékenységbe is kezdtünk a mezõgazdasági hangsúlyozottan is megköszönni nekik. Tudom és elismerem, 
projektünkkel, hiszen ez a tevékenység eddig nem volt lehetséges támogatásaikat még nem kapták meg maradéktalanul, de minden 
az önkormányzatok számára. Idén egy kis területtel kezdtük a volt igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a szükséges forrásokat 
iskolai gyakorlókert helyén fólia kertészettel. Januártól kb. 40 ha elõteremtsük. Hiszen tudom, hogy értünk, községünkért 
földterületen indul a munka. Ezek egy részét kapás mûvelés alá használják fel azokat. Elképzelhetetlennek tartom, a Gyereknapot a 
vontuk, egy részén energiafûz ültetvény kialakítása van Vitamin-napot és a többi rendezvényt civiljeink közremûködése 
folyamatban, más részén hagyományos növénytermesztésbe nélkül, s áldozatos munkájukat nem tudom elégszer megköszönni. 
kezdtünk. Itt még a kezdeti nehézségek idõszakát éljük, de úgy Szándékosan nem emelem ki egyik egyesület munkáját sem, hiszen 
gondolom, idei elsõ terményeinkkel sok rászoruló család mindegyikük tevékenysége egyedi és nélkülözhetetlen. Az õ 
mindennapjain tudtunk egy kicsit segíteni. Ehhez a munkához 20 együttmûködésüknek is köszönhetõ a lakosság körében 
M ft értékû új gépparkkal gyarapítottuk a település vagyonát. tapasztalható nyugalom. Az emberek békességben élik 
Tavasszal 10 M Ft értékben szociális felhasználású tûzifát nyert mindennapjaikat, folyamatos a kommunikáció, a vélemény-
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Szent András-
nyilvánítás. Ettõl is fejlõdik településünk, ettõl leszünk egyediek, A vállalkozás területén elért eredményeiért és közéleti 
különlegesek, ez a nyugalom is feltétele annak, hogy folyamatosan tevékenységéért 2009 decemberében az Év Vállalkozója (Príma 
fejlõdhessünk. Szeretnénk ezt megtartani a jövõben is. díj) díjazásban részesült.   
Röviden ezek a legfontosabb eseményei, eredményei településünk 1970-tõl a Hunyadi Mátyás Sportegyesület igazolt labdarúgója 
elmúlt esztendejének. Örülök neki, hogy ennyi pozitívumról volt. 1975-ben megszervezte a községi kispályás labdarúgó 
számolhattam be, és bízom benne, hogy a közeljövõben bajnokságot, majd 1980-ban a községi asztalitenisz bajnokságot. A 
megtörténik településünk svájci frankos hitelállományának állami Hunyadi Mátyás Sportegyesületnek 2000-tõl jelenleg is elnökségi 
kompenzációja is, annak ellenére, hogy van olyan helyi jóakarónk, tagja.
aki ennek ellenkezõjében bízik. Én hiszek az állam lojalitásában 2000-tõl 8 éven át a helyi öregfiúk csapatának vezetõje és 
illetve abban, hogy mindezek elbírálását szakemberekre fogják csapatkapitánya. Ma is aktívan ûzi a focit barátaival a szarvasi 
bízni. teremlabdarúgó bajnokságban.
A múlt mindig tanulságos az embernek, de leginkább a jövõ 21 éve tagja a Békésszentandrás Kulturális Fejlõdéséért 
építésével kell törõdnünk, ha építeni és szépíteni akarjuk falunkat. Alapítvány Kuratóriumának, néhány évig elnöke is volt. A 
Március 1-jével újra indítjuk a közmunka projektet, most 140 Békésszentandrási Baráti Szövetség kuratóriumának tagja.
álláshellyel. Ennek a projektnek a keretein belül sáros, rossz Támogatja a civilszervezeteket, a sportot, alapítványokat, 
települési földútjainkra zúzott beton útalapokat fogunk készíteni. magánembereket. 
Újabb 1 km járda kerül jövõre megépítésre falunkban, illetve a jövõ Sokat tesz és tett a kulturális és épített emlékeink gyarapításáért és 
évi terveink között szerepel a kerékpárút javítása és az fenntartásáért, mint például a katolikus templom elõtti szökõkút 
árokrendszer további fejlesztése is. Bízom benne, hogy földjeinken megépítése, a Nagy Pista-féle kút és környéke rehabilitációja.
is szépen fog teremni minden, s ezáltal ismét sok rászoruló Elsõ házasságából két gyermeke született Adrienn és Norbert, 
családon tudunk segíteni a nehéz idõszakokban. második házasságából Kristóf János.
Kellenek az ünnepnapok, hiszen ilyenkor kicsit megállunk, A díj átadása után Gazsó János gondolatait Bagi Erika olvasta fel. A 
megpihenünk, észrevesszük, megbecsüljük egymás munkáját. Az más ik  k i tün te te t t  S inka  József  vo l t ,  ak i  sz in tén  
ünnepek lehetõséget adnak arra is, hogy értékeljük az „Békésszentandrásért” kitüntetõ díjat kapott.
eredményeket, s kicsit megfeledkezzünk a nehézségekrõl. A mai Sinka József 1949. július 17-én született Békésszentandráson Sinka 
napon legyünk büszkék arra, amit elértünk, és merítsünk erõt a József és Nídermájer Ella szülõk gyermekeként. Édesanyját 22 
további munkához, hogy a jövõben is együtt szolgálhassuk évesen „Málenkij robotra” hurcolták, ahonnan 3 és fél év múlva 
szeretett településünk érdekeit, boldogulását.” térhetett haza. A mai napig fájó emléke ez a családnak. 

Általános iskolai tanulmányait Békészentandráson, míg 
középiskolai tanulmányait a Szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban Ezután Virág Sándor szavalta el Wass Albert: Szent a falu címû 
végezte. Mezõtúron, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen versét. Majd Juhász Bálint a Kishegyesi Helyi közösség tanácsának 
szerzett gépészmérnöki diplomát. 1974-ben került a Szarvasi elnöke, a Vajdaság Tartományi gazdasági titkárhelyettese 
Talajjavító Vállalathoz technológusként, majd 20 éven át köszöntötte testvértelepülésének lakosait ünnepségük alkalmával. 
termelésvezetõ volt. Ezt követõen Nemcsényi Dóri varázsolta el hangjával a 
Egészen fiatal korában kezdett el kajakozni, az alakuló szakosztály közönséget. A mûsor további részében ünnepélyes pillanatok 
kezdõ versenyzõjébõl I. osztályú, kiváló kajakozóvá vált, aki már következtek. Ezen napon került aláírásra az a szándéknyilatkozat, 
fiatal korában is edzõje és egyik vezetõje volt a szakosztálynak. mely szükséges a Román Köztársaságban található, Kolozs megyei 
Nagyon sok jó versenyzõ került ki kezei alól, köztük ifjúsági Körösfõ községgel és Nyárszó faluval megkötendõ 
válogatott versenyzõk is. Ma õ az egyesület elnöke és ismét az testvérkapcsolati és együttmûködési megállapodás létrejöttéhez. 
edzõje is. Tagja a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségének, a Hévizi Róbert képviselõ úr felolvasta a szándéknyilatkozat 
Békés Megyei KKSZ elnöke és országos versenybíró is.szövegét, Vincze M. István kalotaszegi református esperes, 
1975-ben kötött házasságot, mely házasságból két gyermekük valamint Sinka Imre polgármester úr pedig aláírásukkal 
született. Jelenleg 5 unokával büszkélkedhet. 1974-tõl 26 éven megerõsítették a szándéknyilatkozatot.
keresztül tanácstag volt. 1994-ben községünk polgármesterévé Majd a kitüntetõ díjak átadása következett. Békésszentandrás 
választották, mely tisztséget egészen 2006-ig betöltötte. Vezetése Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
alatt településünk sokat fejlõdött, infrastruktúrája szinte teljes „Békésszentandrásért” kitüntetõ díjat adományozott Gazsó János 
egészében kiépült. Szívügye volt a Duzzasztónál megépülõ részére.
vizierõmû megvalósítása, sokat dolgozott ennek érekében. Gazsó János 1951. november 4-én született Békésszentandráson 
Remélhetõleg a közeljövõben megvalósul, sajnos nem úgy, Gazsó János és Véha Irén szülõk gyermekeként. Általános iskolai 
ahogyan azt õ képzelte, hogy az teljes egészében a település javát tanulmányait Békésszentandráson, a középiskolát a Gyulai 
szolgálja.Kertészeti Technikumban végezte. A Debreceni Agrártudományi 
Ezt követõen Balla Fanni klarinét elõadását hallgattuk meg, melyet Egyetem szarvasi karán 1973-ban öntözéses-meliorációs 
zongorán kísért Iváncsó Viola. Majd a sportdíjak átadására került üzemmérnöki diplomát, majd 1987-ben szántóföldi vetõmag-
sor. 2012. év legjobb sportolója kajak-kenu sportágban Bodonyi gazdálkodási szakmérnöki diplomát szerzett. A kecskeméti 
Dóra, labdarúgás sportágban Tóth Attila, sakk sportágban Révész Magyar-Szovjet Barátság Termelõszövetkezetben helyezkedett el 
Norbert, kézilabda sportágban Sinka Petra, sportlövõ sportágban gyakornokként. 1975-tõl 1988-ig a helyi Zalka Máté 
Kis Gábor, társastánc sportágban Petrás Kíra és Melich Krisztián, Termelõszövetkezetben agronómusként dolgozott. Ezután öt évig a 
2012. legjobb sportolója úszás sportágban Olasz Éva volt.szegedi Gabonatermesztési Kutató Intézet napraforgó 
A  Szent András-napi  mûsor  Szerbhorváth  György  kishegyesi szaktanácsadója volt. 1987-ben alapította meg a Mezõmag Gmk-t, 
író „De ki viszi haza a biciklit?” címû monodrámájával mely a maga nemében egyedülálló volt. 1998-tól cége Mezõmag 
folytatódott, melyet Krizsán Szilvia, az újvidéki színház Kft néven mûködik tovább. 1989 és 1996 között a szolnoki Magtár 
színmûvésze adott elõ.Kft résztulajdonosa. 1997-tõl a Monori Mezõmag Kft ügyvezetõje 
A nap a hagyományos kézmûves karácsonyi kiállítás és tulajdonosa. A Mezõmag Kft 1996-ban megkapta a VOSZ 
megnyitójával ért véget.pályázatán a Kíváló Vállalkozás címet.   
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nap  -  2012.

Bodonyi Dóra - legeredményesebb kajakos

Sinka Petra - legeredményesebb kézilabdás

Tóth Attila - legeredményesebb labdarúgó

Révész Norbert - legeredményesebb sakkozó

Melich Krisztián-Petrás Kíra - legeredményesebb táncos pár

Olasz Éva - legeredményesebb úszó
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Anyakönyvi hírek

Születés:

2012. november 20-án Gácsi Tamás és Osztroluczki 
Ágnes szülõknek TATJÁNA utónevû gyermeke 
született.

Elhaláloztak

Laczkó József /1932/ 2012. november 9-én,
Matuz Ferencné ln.: Házi Anna Ilona /1952/ 2012. 
november 14-én,
Vereb Jánosné ln.: Virág Anna /1930/ 2012. 
november 20-án,
Mrena János /1931/ 2012. november 22-én,
Kiss Józsefné ln.: Bordács Veronika Mária /1943/ 
2012. november 22-én,
Gazsó Norbert /1980/ 2012. november 23-án,
Garamszegi Istvánné ln.: Csabai Ilona /1943/ 2012. 
november 26-án hunyt el.

Búcsú Norbert fiamtól

Õszintéség és tisztaság áradt mindig belõled,
S ott állt még a nagyívû és szép jövõ elõtted.

Nélküled a gyümölcsösben sem lesz már ugyanolyan az élet,
S a szilvanapi aranyérmeket sem ítélhetik már oda néked.

Mert tested már mélyben, melyet elfed a sírhalom,
Nekünk meg maradt a bánat és a mély fájdalom.
 
Szeretteid és szüleid szíve majd meghasad,
De szívünkben örökké élsz és emléked megmarad. 

Köszönet mindazoknak, akik elbúcsúztattak téged,
vagy a távolból egy imát mondtak el Te érted.

Gazsó János és a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

„Nem integet többé elfáradt kezed 

Nem dobog már értünk jóságos szíved

Számunkra te sohasem leszel halott 

Örökké élni fogsz mint a csillagok.”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,

akik édesapánkat,

Mrena Jánost

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Külön megköszönjük áldozatos munkájukat mindazoknak, 

akik életének utolsó, nehéz idõszakában segítségünkre voltak.

A gyászoló család

"Most, hogy bevégeztem
Már a földi harcot
Engedd, hogy láthassam
Jóságos, fényes Istenarcod.”

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Virág Imrénét

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy a
KORR-NIX Bt. (Békésszentandrás, Fõ u. 53.)

Csipai László által 10 éve végzett temetkezési szolgáltatását 
tovább folytatjuk az eddigi színvonalon.

Továbbra is a már ismert telefonszámokon vagyunk elérhetõek:
Tel.: 66/218-230

Mobil: 06-30/974-9031

Tisztelettel a KORR-NIX Bt. nevében:

Csipainé Pintér Mária
ügyvezetõ
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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 üdülosoron 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 tetoteres 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, Kobánya 42 m2-es lakás 11,5 M Ft

Érdeklõdni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2.
Tel: 20/3384242

Az IPARTESTÜLET székházában

/Békésszentandrás, Fõ út 16. sz./

két db utcai helyiség bérbe kiadó.

Érdeklõdni: Bobvos János elnöknél,

30-9-688-680 telefonszámon.

Földtulajdonosok figyelem!
Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén

nagyobb területû szántóföldet bérelnék!
Bérleti díj 65.000 Ft/ha/év, melyet minden évben elõre 

(akár több évre is) fizetek.
Lénárt Zoltán * Telefon: 06-30/240-4790

Adatszolgáltatás, gazdálkodás 
nitrát érzékeny területen

Nitrát érzékeny terület a MePAR (Mezõgazdasági Parcella 
Azonosító Rendszer) szerinti fizikai blokkok szintjén közzétett a 
43/2007. (VI. 1.) FVM rendeletben szereplõ blokkok, továbbá a 
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5§-ban meghatározott területek.
Tótkomlós és a környezõ települések szántóföldjei közül sok nitrát 
érzékeny területen fekszik, ennek megfelelõen a gazdálkodásnak 
speciális feltételei vannak. Néhány fontosabb feltétel:
* A szervestrágya-kijuttatás mennyiségi korlátjának betartása, 

mezõgazdasági területre évente szerves trágyával kijuttatott N 
hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket.

* Nitrát érzékeny területen a mûtrágya-felhasználás feltétele, hogy 
a gazdálkodó rendelkezzen 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati 
eredménnyel. A kijuttatandó mûtrágya mennyiségét 
talajvizsgálatra alapozottan kell meghatározni.

* A nitrát érzékeny területen gazdálkodónak folyamatos 
nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás vezetése történhet a 
Gazdálkodási Naplóban, vagy annak adattartalmával 
megegyezõ (egyéb formátumú) dokumentumon is.

* Adatszolgáltatási kötelezettség bejelentése: az adatszolgáltatás 
kiterjed a szerves trágyával és mûtrágyával kijutatott nitrogén 
hatóanyag mennyiségére. 

A vizek mezõgazdasági eredetû nitrát-szennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl szóló 
59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 10§ (2) bekezdésében 
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget a 2011/2012 
gazdálkodási évben elektronikusan is lehet teljesíteni, az adatlap 
adattartalmával megegyezõ elektronikus adatszolgáltatás 
keretében ügyfélkapun keresztül.
Az adatlap (a rendelet 6. számú melléklete) beküldhetõ 
hagyományos, postai úton is 2012. szeptember 01. és december 
31. között az alábbi címre: 
Békés Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi 
Igazgatóság
5600 Békéscsaba, Hunyadi tér. 4.

Aszódi Róbert Péter
Magyar Agrárkamara 30/3297060

VILLANYSZERELÉS

Regisztrált szerelõi (E-ON) jogosítvánnyal

– Régi és új épületek villamosítása, újraszerelése
– Új fogyasztás mérõhely kialakítása

– Teljesítménynövelés
– Három fázisra történõ áttérés

– E-ON ügyintézéssel
– Érintésvédelmi, tûzvédelmi, villámvédelmi 

mérések, jegyzõkönyvek készítése 
(új üzlet nyitás esetén is)

– Villámhárító szerelés
– Hibaelhárítás, villanybojler javítás

Barna Antal (Cserkeszõlõ)
Telefon: +36/30-943-1316

Üdvözlet

Minden kedves ügyfelemnek , üzleti partneremnek
boldog, békés Karácsonyt és

sikerekben bõvelkedõ Újesztendõt kívánok!

Juhászné Mrena Mária
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Kajak-kenu
Évadzáró a Kajakosoknál!

A kajak-kenu klub november 17-én tartotta a Községi Mûvelõdési fejlesztésére és eszközvásárlására 40 millió Ft-os támogatást 

Házban a hagyományos évadzáró értékelését és vacsoráját. Az nyertünk. Errõl Bagaméri László tájékoztatta a megjelenteket. Az 

eseményt megtisztelte jelenlétével Sinka Imre polgármester úr, a újság megjelenésekor reményeink szerint lezárul a közbeszerzési 

képviselõ testület több tagja, Dr. Olasz Imréné Dr. jegyzõasszony, eljárás és elkezdõdhet a munka is. A 40 millió Ft-os pályázat mellé 

Angyal Zoltán az MKKSZ szakfelügyelõje, volt szövetségi még 2 millió Ft-os önerõt is biztosítani kell, ezért kérjük, hogy aki 

kapitány és Csabai Edvin 17-szeres maratoni világbajnok. tud segíteni  annak köszönettel fogadjuk a felajánlását. Az 

Sinka József elnök röviden beszámolt a 2012. évben elért újságban már megjelent ez irányú felhívásunk, de sajnos a 

eredményekrõl, az egyesület munkájáról. A Klub versenyzõi az számlaszámunk tévesen jelent meg ahová a felajánlásokat várjuk.

idei országos rangsorban az ország 78 egyesülete közül a 39. 

helyezést érték el, 106,75 ponttal. Ebben az évben a Mastersek A helyes számlaszám: Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet 

mellett nõi versenyzõink értek el jobb eredményeket, minden Békésszentandrás 3900021-13001946-00000000. Erre a 

korosztályban a kölyöktõl a felnõttekig bajnoki pontokat szereztek. számlaszámra várjuk a felajánlásokat.

Leány kölyök négyes bajnoki dobogón állt és Bodonyi Dóra is a 

felnõtt bajnokságon háromszor állt a dobogó harmadik fokán.  

Egy-egy serleggel jutalmazták 2012-es év legeredményesebb 

versenyzõit. Gyermek korosztályban Komáromi Roland és 

Szekeres Zoltán, kölyök korosztályban a bajnoki második- 

harmadik helyezett négyes tagjai Kanti Anna, Polónyi  Bettina, 

Szekeres Tünde és Csontos Andrea, serdülõ korosztályban Szabó 

Alexa és Petrovic  Maja akik párosban hatodikok lettek a 

bajnokságon. Ifi korosztályban Fazekas Györgyi három darab 

hetedik helyezést ért el. Bodonyi Dóra az U-23 és a felnõtt OB-n 

összesen 29 bajnoki pontot szerzett, így Õ lett a klub 

legeredményesebb versenyzõje. Teljesítményét az Önkormányzat 

is elismerte a község András-napi ünnepségén. A Mastersek közül 

Bencsik Imre a legeredményesebb versenyzõnk, aki ismételten 

bajnok lett.

A klub Elnöksége nevében megköszönjük támogatóinknak minden 

segítségét, versenyzõinknek az eredményes szereplést és 

mindenkinek kellemes karácsonyt, és boldog új évet kívánunk.

A klub versenyzõi és tagsága nevében õszinte szívbõl gratulálunk 

Sinka Józsefnek, aki a község András-napi ünnepségén 

Békésszentandrásért kitüntetõ díjat vehetett át. Köszönjük a 

felajánlást, amiért a díjjal járó pénzjutalmát a csónakház 

felújításának önerejéhez adta. Kívánjuk, hogy még sokáig 

dolgozzál ugyanazzal az alázattal, tisztességgel és munkabírással, 

ami eddig is jellemzett Téged. Köszönjük a község érdekében 

végzett munkádat és meg vagyok gyõzõdve róla, hogy 

Békésszentandrás lakói közül is nagyon sokan õszintén örülnek a 

kitüntetésednek.

A klub elnöksége nevében gratulálunk Gazsó Jánosnak is a 

kitüntetéséhez, aki az egyesületünknek támogatója.

A klub életében nagy esemény történt az idén. Mint ismeretes a 

DAOP 5.1.3. pályázaton a csónakház infrastruktúrájának Fabó István
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K É Z I L A B D A
Mérkõzésrõl mérkõzésre szaporodó sérüléseink, és a játékosok A bajnokság végével néhány hetes pihenõre vonulnak a csapatok, 
munkahelyi elfoglaltságából adódó nem teljes létszámmal való majd újult erõvel vágunk bele, és kezdõdhet a tavaszi szezon elõtti 
helytállások, a bajnokság végére felõrölte a csapatot. Ennek felkészülési program.
ellenére az elmúlt évhez képest hatalmas ugrást sikerült tennünk a Ezúton is megköszönjük minden kedves segítõnknek, 
tabellán. A mezõnybõl kimagasló Békést leszámítva valamennyi szurkolónknak a támogatást, a bíztatást. Bízunk benne, hogy szép 
élmezõnybeli csapatot megleptünk, számos szoros, sokszor csak a eredményeinkkel, fejlõdésünkkel sok örömet okoztunk majd a 
véghajrában eldõlõ (olykor csak játékvezetõ által eldöntött) folytatásban is!
mérkõzéseket vívtunk – így a végeredmények nem minden esetben - A –
tükrözték hûen aznapi játékunkat, formánkat. Szurkolóink is 
számos esetben megtapasztalhatták ezt, olykor ennek hangot is 
adva kiálltak értünk, mellettünk, amit ezúton is hálásan Meghitt békés karácsonyt, és eredményes, boldog 
megköszönünk! újévet kíván a Békésszentandrási Kézilabda Club 
11.forduló Füzesgyarmat SK - Békésszentandrási KC 27-26

elnöksége, játékosai és tagjai:12.forduló Kondorosi NKK - Békésszentandrási KC 21-25 
13.forduló Békési NKTE - Békésszentandrási KC 38-22

„ Az ágon hó pihen, csillog a fénye.A Kondoros elleni idegenbeli gyõzelem rendkívül fontos volt 
számunkra,  hiszen ezzel biztosítottuk helyünket a Házakból szólni kezd halkan egy ének.
középmezõnyben, sõt egyben az évek óta nagy rivális Kondoros Béke és csend honol, lelkedben érzed.
„leszakadását” is jelentette.  Változatlanul pozitív mérleggel (285 

Tárd ki szíved jól! Át kell, hogy érezd! ”dobott, 281 kapott góllal), a 9. helyrõl várja a felnõtt csapat a 
tavaszi folytatást, maga mögött tudva Sarkad, Nagyszénás, 
Kondoros, Doboz és Gerla csapatait.

Csoportkép a Kondoros – Békésszentandrás mérkõzésrõl
Álló sor: Petrás Blanka, Petrás Viktória, Szilágyi Gréta, Lestyan-
Goda Anna, Sinka Petra, Kondacs Renáta,
Guggolnak: Bohák Maja, Egriné Kovács Andrea, Aszódi Mónika, 
Lénárt Anett
Elöl: Lólé Emília és Székely Alexanda (kapusok)

Az utánpótlás leány kézilabda bajnokság állása a harmadik 
tornanapot követõen sem változott: 
1. Füzesgyarmat SK
2. Gyomaendrõdi NKSE 
3. Békési NKTE
4. Köröstarcsa DSE
5. Békéscsabai BDSK 
6. Békésszentandrási KC 
7. Sarkadi KSE 

Következõ lapzárta:

2013. január 4.
(péntek)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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Bravúros õszi teljesítmény

Veretlenül, azonos pontszámmal a második helyen zárta az õszi A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság õszi 
szezont a Békésszentandrási Hunyadi SE labdarúgó csapata. Az végeredménye:
utolsó három fordulóban, két rangadóra is sor került. Elõször Felnõttek:
Körösladányba látogatott a Hunyadi, ahol rendkívül érett játékot  1. Körösladány 15 12 1 2 59-16 37
mutatott be. Célratörõen játszott, aminek meg is lett az eredménye,  2. B. Hunyadi 15 11 4 0 46-11 37
és szép sikert arattak a fiúk. A mérkõzés szépséghibája az volt, hogy  3. Szabadkígyós 15 11 3 1 41-8 36
Kis Laci, és Tóth Attila súlyos sérüléseket szenvedtek. A következõ  4. Battonya 15 7 7 1 29-18 28
fordulóban, a másik ellenlábas, a Szabadkígyós csapata volt az  5. Mezõkovácsháza 15 7 5 3 45-28 26
ellenfél, hazai pályán. Érdekes mérkõzés volt!  6. Vésztõ 15 7 4 4 26-28 25
Mindkét csapatnak a biztonságra kellett törekedni, a tabellán  7. Kétegyháza 15 5 4 6 24-23 19
elfoglalt helyzete miatt. Feladatukat megoldották, s elégedettek  8. Bacsa 15 5 4 6 26-30 19
voltak az eredménnyel. A nézõk szempontjából csalódást keltett a  9. Újkígyós 15 5 2 8 27-33 17
találkozó.  10. Lõkösháza 15 5 2 8 21-37 17
A zárófordulóban Csanádapácára látogatott a Hunyadi. Izzadtságú  11. Köröstarcsa 15 5 1 9 27-38 16
gyõzelem született, amelynek érdekessége volt, hogy játék  12. Doboz 15 5 1 9 19-38 16
lehetõséget kapott a két újonc (Tasi Norbert, Kaszás Krisztián)  13. Csanádapáca 15 4 3 8 28-36 15
mellett az öregfiúk játékosa, Pisont András is. A 39 éves játékos  14. Csorvás 15 4 3 8 25-36 15
gyõztes góllal hálálta meg a „bizalmat”.  15. Gádoros 15 2 3 10 13-48 9

 16. Magyarbánhegyes 15 1 1 13 18-46 4
Eredmények:
13. forduló 2012. november 11. Ifjúságiak:
Körösladány – B. Hunyadi 1-2 (1-2)  1. Szabadkígyós 15 13 2 0 87-12 41
Körösladány, 300 nézõ. Vezette: Szûcs Zsolt (Krisán János, László  2. Körösladány 15 12 2 1 66-10 38
István)  3. Vésztõ 15 10 3 2 57-17 33
Hunyadi: Petrás B. - Szabó M., Csatai, Bobvos F., Borgulya,  4. B. Hunyadi 15 8 4 3 33-30 28
Kovács N., Kis L. (Bódi), Rácz A., Rácz R., Kiss T. (Tóth A., Szabó  5. Lõkösháza 15 8 3 4 46-24 26 (-1 pont)
F.), Ugrai (Bagi)  6. Kétegyháza 15 8 1 6 48-35 24 (-1 pont)
Edzõ: Pisont András  7. Köröstarcsa 15 7 3 5 62-28 24
Góllövõk: Ugrai, Kis L.  8. Mezõkovácsháza 15 7 1 7 50-32 22
Sárgalap: Bobvos F., Rácz A., Rácz R.  9. Battonya 15 6 3 6 43-42 21
Magas színvonalú, izgalmas mérkõzést hozott a rangadó, ahol a  10. Bucsa 15 6 2 7 36-28 20
Hunyadi lelkes játékával megérdemelte a gyõzelmet.  11. Csanádapáca 15 4 5 6 32-46 17
Pisont András: „A játékunk és helyzeteink alapján teljesen  12. Doboz 15 4 4 7 40-62 16
megérdemelt gyõzelmet arattunk. Ez a siker igazi csapatmunka  13. Csorvás 15 4 1 10 30-50 13
volt, amihez gratulálok valamennyi játékosnak.”  14. Újkígyós 15 3 2 10 16-61 11
Ifjúsági: Körösladány – B. Hunyadi 4-0  15. Gádoros 15 2 0 13 22-95 6
Sárgalap: Nagy G., Tasi N., Kondacs Á., Vizi G., Kis P.  16. Magyarbánhegyes 15 0 0 15 12-108 0
14. forduló: 2012. november 17.
B. Hunyadi – Szabadkígyós 0-0
Békésszentandrás, 200 nézõ. Vezette: Csatári Tibor (Nagy Gábor, 
Kálmán Máté)
Hunyadi: Petrás B. - Szabó M., Csatai, Bobvos F., Borgulya, 
Kovács N., Rácz A. (Bagi), Rácz R., Kiss T., Szabó F., Bódi A Békésszentandrási Hunyadi SE 
(Laluska), Ugrai. vezetõsége és játékosai minden 
Edzõ: Pisont András kedves olvasónak meghitt, áldott 
Sárgalap: Szabó M.

karácsonyi ünnepeket és Az újabb rangadó óriási taktikai harcot hozott, ahol a csapatok a 
eredményekben gazdag boldog új biztonságos védekezésre fektették a fõ hangsúlyt. Igazságos 

eredmény született. évet kívánnak!
Pisont András: „Rangadóhoz méltatlan játék folyt, inkább a 
küzdelem dominált.”
Ifjúsági: B. Hunyadi – Szabadkígyós 2-9
Gólszerzõk: Földi D., Szabadkígyósi öngól
Kiállítva: Kaszás K. Hévizi Róbert
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Öregfiúk bajnoksága

A Hunyadi SE labdarúgó csapatának történetében külön fejezetet Eredmények:
jelent a már aktív, versenyszerû játékot követõ un. öregfiú korszak. augusztus 31. Csorvás – B. Hunyadi 0 – 0
Hajdanán, az egyesület megalakulását követõen az öreg focisták szeptember 7. B. Hunyadi – Medgyesegyhza 1 – 0
élményszámba menõ mérkõzéseket játszottak a fiatalok ellen. Az gl: Juhász A.
50-es, 60-as években is elõfordultak hasonló összecsapások, de az szeptember 23.B. Hunyadi – Békéscsaba 0 – 2
áttörést a 70-es évek közepe jelentette, amikor a Hunyadi SE október 14. B. Hunyadi – Szarvas 2 – 2
öregfiúk csapata részt vett a községi kispályás bajnokságokban. Ez gl: Szeli (öngól), Pisont
jó alapot adott arra, hogy felvegyék a kapcsolatot az ausztriai október 23. Pusztaföldvár – B. Hunyadi 0-7
Attnang-Pucheim település hasonló korú focistáival. A közel 10 gl: Vígh J. (2), Szín Zs., Juhász A., Bobvos I., Rusz R., Domján L.
éven át tartó kapcsolat során évente egy mérkõzést játszottak hol november 2. B. Hunyadi – Gádoros 4-1
itt, hol ott. gl: Bobvos I., Rusz R., Tasi L., Juhász A.
A 80-as, 90-es években egy másik korosztály folytatta a fejezetet. sárgalap: Domján L.
Évente mérték össze erejüket a gödi és a váci öregfiúk csapatával 
oda-vissza alapon. Az õszi végeredmény:
A következõ korszak 2003-ban kezdõdött és még a mai napig is tart. 1. Szarvas FC 6 5 1 - 28-7 16
A Hunyadi SE megalakulásának 70. évfordulója alkalmából  2. B. Hunyadi 6 3 2 1 14-5 11
találkozhatunk az ismét összeállt Hunyadi öregfiúkkal. A jubileumi  3. Békéscsabai RISE 5 2 1 2 11-11 7
ünnepségen a magyar újságíró válogatott ellen játszottak. Ez a  4. Medgyesegyháza SE 5 2 1 2 19-21 7
mérkõzés mérföldkõ volt, mert azóta egy remekül összekovácsolt  5. Gádoros SE 6 2 1 3 15-21 7
csapat képviseli a Hunyadit ebben a korosztályban. Az azóta eltelt  6. Csorvási SK 6 1 4 1 17-15 7
idõben nagyon sok mérkõzésen (évi 14-16 meccs) vettek részt.  7. Pusztaföldvári LK 6 - - 6 4-28 -
Sportbaráti kapcsolatok alakultak ki Maklár, Szarvas, Csorvás, 
Cserkeszõlõ, Kunszentmárton, Hódmezõvásárhely, Kondoros, A Medgyesegyháza – Békéscsaba mérkõzést elhalasztották, 
Jászszentandrás, a partiumi Simonyifalva és a vajdasági Kishegyes tavasszal kerül lejátszásra.
településekkel.
Az idei esztendõben a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség 
kezdeményezésére bajnoki rendszerben játszanak a senior korú 
labdarúgó játékosok. Errõl az új helyzetrõl számolt be Koppányi 
Gábor, a csapat vezetõje:
,,Amikor a nyáron a megyei szövetség megkeresett minket és több 
megyei csapatot is az öregfíúk bajnokság ötletével a mi csapatunk 
gondolkodás nélkül igent mondott.Tettük ezt azért mert így is úgy 
is játékban voltunk, heti egy alkalommal tartottunk edzést.Az 
utóbbi 4-5 évben már kora tavasztól késõ õszig 1-2 órát játszunk 
hetente. Sokszor 8-10 fõ is összejött ami azért példás, mert családos 
emberekrõl beszélünk.
A bajnokság szabályzatának kidolgozásában is aktív részt 
vállaltunk. Javaslatunkra került be a 30-35 év közti játékosok 
szerepeltetésének lehetõsége és a folyamatos csere 
alkalmazása.Kezdetben még 10-12 csapat is érdeklõdött, de végül 
a nevezést csak 8 csapat adta le ,sõt késõbb még egy csapat 
visszalépett. Talán az elsõ évben ez szerencsés is mert egy kicsit 
minden csapatnak és játékosnak szoknia kellett a bajnoki 
menetrendet és a sorozat terhelést,ami az utóbbi idõben megszokott Állnak: Bobvos Imre (30), Hamza Zoltán (50), Rusz Zoltán 
barátságos mérkõzések iramát meghaladta. Szerencsére kisebb (45), Szabó Gábor (37), Bencsik Imre (39), Medveczki István 
sérülések mellett, lelkes olykor talán még a nézõk részére is (52), Szín Zsolt (42), Szabó János (45), Ádám András (46)
élvezetes játékot produkálva az õszt az elõkelõ második helyen Guggolnak: Makai Tibor (38), Kovács László (42), Vígh József 
zártuk. A tavaszi szezonra már most megkezdtük a felkészülést heti (42), Koppányi Gábor (46), Rusz Róbert (37), Tasi László (47), 
egy teremfocival, ami a szokásos télvégi teremkupára is jó Domján László (34)
felkészülés. Elöl: Petrás Endre (45)
Tavasszal nagy szeretettel várjuk a sport szeretõ szentandrásiakat a A képrõl hiányzik, de játszott még: Pisont András (46), Juhász 
mérkõzéseinkre. Hajrá Öregfiúk!! (Akik még talán nem annyira Attila (39) 
öregek…)” Kép, szöveg: Hévizi Róbert
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Szent András-nap képekben

Kultúrházi Kávéház Szerbhorváth Györggyel

Körösfõvel megkötöttük az együttmûködési szándék-
nyilatkozatot

,,Hazám, hazám, te mindenem...” - állampolgársági eskütétel

,,Békésszentandrásért” kitüntetõ díjat kapott Gazsó János

,,Békésszentandrásért” kitüntetõ díjat kapott Sinka József

Balla Fanni és Balla Lili karácsonyi dalokat énekelt, a kiállítást 
Molnár Imre Zoltán képviselõ úr nyitotta meg


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4
	Oldal 5
	Oldal 6
	Oldal 7
	Oldal 8
	Oldal 9
	Oldal 10
	Oldal 11
	Oldal 12
	Oldal 13
	Oldal 14
	Oldal 15
	Oldal 16
	Oldal 17
	Oldal 18
	Oldal 19
	Oldal 20

