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Farsangi mulatság a legkisebbekkel
Nagy zene-bonával, énekléssel és verseléssel próbáltuk mi is elűzni
a telet a bölcsődében, mert már nagyon szeretnénk több időt
eltölteni a szabadban. Jó volt a tél, a hó, de már a zöld udvarra
vágyakoznak a bölcsisek is. Már hetekkel ezelőtt megkezdtük az
előkészületeket: farsangi dalokat énekeltünk, szemüvegeket
készítettünk és fokozatosan díszítettük a bölcsit. A nagy nap
reggelén mindenki maskarában érkezett a szalagokkal,
léggömbökkel felöltöztetett csoportszobákba. Egy kevés idő után
az is büszkén viselte a jelmezét, aki nem is akarta felvenni.
Csalogattuk a napot, dobbal, csörgővel riogattuk a telet és sokat
táncoltunk. Fergeteges mulatságot csaptunk és nagyon
megéheztünk. A szülők támogatásával hatalmas lakomát
rendeztünk a sütikből, gyümölcsökből és innivalókból. Az
Önkormányzat biztosította számunkra a fánkhoz valókat és Nagyné
Fabó Ildikó segítségével, illatos, langyos kis fánkok is kerültek a
szépen megterített asztalra. Öröm volt nézni a boldogságtól
ragyogó kis arcokat, ahogyan a nagy asztal körül fogyasztották a
finomságokat. Amikor minden kis pocak megtelt ismét táncoltunk
és játszottunk. A helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai is meglátogattak bennünket és a kisgyermekek
szívesen beszélgettek velük erről a vidám napról.
Az ebédet már óriási ásítozás közben ették a gyerekek és senkit nem
kellett nógatni, hogy hunyja be a szemét az ágyban. Pillanatok alatt
elcsendesült a bölcsőde. Még a mai napig is emlegetik a bölcsisek,
hogy ki milyen jelmezt viselt és hogyan táncoltunk.
Köszönjük minden kedves szülőnek és az Önkormányzatnak a
támogatásukat, hogy ilyen felejthetetlenné tették e napot
számunkra!
Yetik Éva
Jó étvágyat a lakomához!

Tavaszi-nyári baba és
gyermekholmi börze
2013. április 14-én (vasárnap) 15-17 óráig,
a Körös Művelődési Ház és Könyvtárban.
Napjainkban alapos
fejtörést okozhat az
anyukáknak, hogyan
cseréljék a gyermekek
ruháit az évszaknak, és
növekedésüknek
megfelelően, úgy hogy
mindez ne kerüljön sokba.
Gyermekholmi börzénk
sokféle méretben kínál jó
minőségű, szép baba- és
gyermekruhákat, játékokat, kiegészítőket.
Aki árusítani is kíván, kérjük fél háromra érkezzen, hogy
asztalát elfoglalhassa.
Szeretettel várunk minden kismamát, édesanyát és
nagymamát!
A szervezők
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Húsvéti készülődés az óvodánkban
„Hamvazószerdától – fehérvasárnapig”
A cím második sora az ünnepkör kezdő és befejező napját jelöli.
Már javában készülünk a gyermekekkel az ünnepre. Feladatunknak
tartjuk, hogy az ünnepek jelentését, tartalmát megismerjék, közel
vigyük hozzájuk ezek keresztény értékeit.
A minden napos „Lelki percek” beszélgetései során van erre
lehetőségünk, és az ünnephez kötődő rövid kis éneket, imát is
mondogatunk velük.
Kiegészítik ezt néphagyományaink „böjti játékai”, mondókái,
körjátékai, melyek átszövik az egész napos gyermeki
tevékenységet. Közel kerülnek így hagyományaink a
gyermekekhez, azok átélése pedig a mába való átörökítését segítik
elő. A mai kor gyermekeinek is szüksége van ezekre, hiszen érzelmi
kötődése így alakul ki környezetéhez, szülőföldjéhez.
A Hit évében feladatul tűztük ki, hogy több közös programot
szervezünk a családokkal együtt, így segítve őket, hogy
megismerjék értékeinket, a közös nevelés érdekében.
Ennek egyik láncszeme lesz a közös húsvéti teadélután itt a Szent
László úti Óvodában, melyet 2013.03.21-én délután 4 órakor
szervezünk. Szeretettel várjuk majd az óvodás gyermekeket
családjukkal és leendő óvodásainkat is.
„Lelki percek” kezdő és záró énekének gondolatával kívánunk
mindenki számára „Áldott, szép Húsvéti ünnepeket”:

Körte csoport

„Ég a gyertya, ég,
El ne aludjék
a szívünkben a szeretet,
ki ne aludjék.”
Óvoda gyermekei
és dolgozó nevében:
Házi Imréné

Katica csoport

Süni csoport

Kisovisok
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Hunyadi János Katolikus
Februári versenyek
A rövid február igazán bővelkedett eseményekben, programokban
iskolánkban.
Február 5-én mérhették össze tudásukat, azaz olvasásukat a
Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny területi fordulójának
versenyzői a szarvasi Városi Könyvtárban. A verseny egy kötelező
és egy szabadon választott szöveg felolvasásából állt, melyet
meghatározott szempontok alapján szakmai zsűri értékelt.
Iskolánkat Hegedüs Dorina / 5.a/, Erdélyi Dorka / 6.a/, Dobos
Alexandra / 7. a/, valamint Bencsik Hajnalka / 8.a / tanulók
képviselték.
Erdélyi Dorka a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott.
Nagy izgalommal várták diákjaink az először meghirdetett Körösszögi Kistérségi vers- és prózamondó verseny elődöntőjét.
Szarvasra indultunk február 14-én a Damjanich úti Civil Házba. Ide
érkeztek a környék általános iskolásai, valamint középiskolásai.
Az 5. évfolyamról Hegedüs Dorina, Miknyik Judit, a 6.
évfolyamról Bondor Boglárka, Nemcsényi Aliz, valamint Pásztor
Enikő vállalta a megmérettetést. Ahogyan a zsűri elnöke elmondta,
céljuk többek között e versennyel, hogy a fiatalok számára már
most lételemmé váljék a versmondás. Hiszen a vers eszköz,
melynek ereje van. Dallam és ritmus, amit ismételni jó.
Miknyik Judit 3. helyezést ért el, így bejutott a márc. 14-én
rendezendő döntőre.
Öröm számunkra az is, hogy iskolánk volt tanulója, Rába István, aki
a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 10. osztályos tanulója, vers
kategóriában 1. helyezést ért el.
A megmérettetések után következett a kikapcsolódás, szórakozás.
Mikszáth regényéből zenés-táncos bemutatót láthattunk február
20-án Békéscsabán, a Jókai Színházban. Izgalmas, ötletes és
élvezetes előadásban volt része annak a 39 tanulónak, aki bérletet
váltott az idei tanévre.
A darab természetesen üzent is számunkra: milyen gyakran
hiányzik az emberek életéből a figyelem, az összetartás, a szeretet,
és annyi fájdalmat okoz a pénz, a meggazdagodás utáni féktelen
vágy.
Jó volt látni, s hallani, ahogy a gyerekek
beazonosították a színészeket. A kőszívü
ember fiai közül például Richárdot is
felismerték Bélyi Jánosban. S ezt csak azok
tudják, akik járnak színházba!
Idén febr. 21-én vághattak neki a Kárpátmedence helyesen író diákjai a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny feladatlapjai
megoldásának.
35 felsős tanuló jelentkezett az iskolai
fordulóra. Örülünk, hogy ennyien vállalták a
megmérettetést. Fontos, hogy tanítványaink
ismerjék, és tudják alkalmazni a nyelvünket
felépítő szabályokat.
A tanulók évfolyamonként tollbamondást
írtak , melyet feladatlap kitöltése követett. A
megye felé elküldtük a legjobb dolgozatokat,
s izgalommal várjuk az eredményeket, hogy
ki(k) képviselheti(k) az iskolát április 12-én,
a megyei fordulón. A legjobb dolgozatokat a
következő tanulók írták. 100 pont volt az
elérhető. Csík Laura /95,5/ , Erdélyi Dorka /
93/, Pribelszki Johanna /92/, Hegedüs Dorina
/91/.

Eredmények évfolyamonként: 5. osztály: 1. Pribelszki Johanna
2.Hegedüs Dorina 3.Boros Vivien. 6.osztály 1. Csík Laura 2.
Erdélyi Dorka 3. Fabó Eszter. 7. osztály: 1.Dorogi Mónika
2. Kovács Emese 3. Nyemcsok Dorottya . 8. osztály: 1. Molnár
Dorottya 2. Bencsik Hajnalka 3. Olasz Éva.
Iskolánk volt tanulója, Brusznyiczki Bettina, aki a szentesi Boros
Sámuel Szakközépiskola tanulója – januárban részt vett a megyei
Implom József helyesírási versenyen, ahol a szakközépiskolások
kategóriájában 2. helyezést ért el. Így bejutott az országos döntőre,
ahol 11.helyezést ért el a 32 induló közül.
A hónap magyarversenyeit a nyelvÉSZ verseny zárta.
Hagyományainkhoz híven ismét szép számmal vettek részt
tanulóink a Bendegúz Akadémia által szervezett nyelvÉSZ
versenyen.
20 fő jelentkezett a versenyre, de a február 22-i megmérettetésen
17 fő jelent meg /közbeszólt az influenza/. Változatos feladatokat
oldottak meg a jelentkezők a helyesírás, nyelvhelyesség, valamint
az anyanyelvi érdekességek témakörben.
4. osztály
Árgyelán Kíra
Bagdi Veronika

5. osztály
Boros Vivien
Csík Krisztina

Demcsák Noémi
Egri Gergő
Gugolya Bence
Kalmár Vanda

Hegedüs Dorina
Miknyik Judit
Pribelszki Johanna
Urbán Alexandra

6. osztály
Bondor Boglárka
Csík Laura
Demcsák Emese
Fabó Eszter
Farkas Csenge
Molcsán György
Nemcsényi Aliz
Petrás Kíra

Eredményeiket március hónapban várjuk!
A szép eredményekhez gratulálunk valamennyi jelenlegi és
elballagott diákunknak!
Baginé Dorogi Anikó
A Hunyadis nyelvÉSZek

2013. március

5

Általános Iskola hírei
„Ahol így szeretünk, ott a helyünk, hol valaki számít ránk,
Néha elvisz az út, de egy szív haza vár.”

Őrizd az álmod, míg élsz!
A gyermeki lét legszabadabb tevékenységét végezni – álmokat
álmodni, azokat megélni, megeleveníteni és lelkükben örökké
megőrizni – gyűltek össze az idei tél utolsó hónapjának kilencedik
napján a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda felső
tagozatos diákjai.
Az álmok megelevenítése a nyolcadik évfolyam hagyományos
nyitótáncával, a bécsi keringővel kezdődött, melynek betanításáért
az idei tanévben egy „új tánctanárt”, Balogh Tamást illet köszönet.
Őket a „legkisebb felsősök”, a még sok-sok lehetőség ígéretét
magukban hordozó ötödik osztályosok felsőssé avatása, majd
osztályközösségük műsora követte. A legifjabbak után a közösség
egységét szimbolizálandó, a valamennyi osztályt leképező DÖK
mutatta meg magát egy látványos koreográfiával. Végül a délután
zárásaként a végzős évfolyam tanulói elevenítették meg a címben
megfogalmazott gondolatot dalban és mozgásban: ott a helyünk,
hol valaki számít ránk. Az egyedileg megálmodott, a nyolc év alatt
közössé vált álmot, vagyis a gyermekkort megőrzi életünk első
meghatározó közössége: az OSZTÁLY!

DÖK-tánc

Őrizd az álmod, míg élsz!
F. R. J.

Reményteli 5. osztályosok

Elő a korcsolyával!
Az idei tél nem volt kemény, ezért a téli sportok, különösen a
korcsolya szerelmesei örültek nagyon a szarvasi korcsolyapálya
nyitásának. Nem csak a városi iskolások, hanem a környékbeli
iskolák gyerekei is nagy örömmel használják. Mi is kipróbáltuk, bár
már sokan nem először jártak ott.
Február 28 – án, a hivatalos megnyitó délutánján népes csapattal
töltöttük meg a jégpályát. 3. osztályostól 7. osztályosig jelentkeztek
a gyerekek, a nagy létszám a korábbi szentesi élménynek volt
köszönhető. Már onnan is remek hangulatban tértünk haza. Így,
hogy csak a „szomszédba” kellett elmenni, a költség is kevesebb
volt. Furcsa látvány volt a tavaszias napsütésben a sok gyereket
korcsolyázni látni. Ez a tél a tavaszban!
Nagyon jól érezték magukat a gyerekek, ez természetes. Ami
nagyon szép volt az az, ahogyan figyeltek egymásra és segítették
egymást. Most is többen voltak, akiknek először vagy másodszor
volt a lábán korcsolya, mégsem jöttek haza keserűen. Barátaik,
osztálytársaik szívesen segítették őket. A szavaknál azonban sokkal
többet mutat a fénykép. Íme!
Mné
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Megvédte címét az országos bajnok
Közel egy évvel ezelőtt a Körös partján faggattam a versenyekről
és terveiről Csonki Kittit, aki országos ifjúsági szövegszerkesztő
bajnok lett. A mindig szerény lány visszafogottan, nagy alázattal
beszélt eredményeiről. Nemrég egy véletlen folytán értesültem
róla, hogy megvédte címét. Kérésemre, hogy beszélgessünk,
először azt a választ kaptam: „Úgysem tudnék újat mondani.” –
végül mégis választ kaptam pár kérdésre.
- Az országos bajnok sportolók nap mint nap azért dolgoznak,
hogy megvédjék bajnoki címüket. Te most megvédted országos
bajnoki címed. Munka mellett készültél a versenyre. Mennyire
volt nehéz a felkészülés?
A felkészülés alatt hétköznap munka után gyakoroltam 30 percet,
de hétvégén, a szabadidőmben tudtam mindig a legtöbb időt
fordítani a gyakorlásra.
- Idén még ifjúsági kategóriában indultál. A felnőtteknek is
rendeznek ilyen versenyt. Közöttük is tervezed a részvételt?
Igen, ifjúsági kategóriában védtem meg a címem. Szeretnék majd a

Hirdetmény
Értesítjük az érintett szüloket, hogy
a 2013/2014. tanévre a békésszentandrási Hunyadi
János Katolikus Általános Iskola és Óvodában a
beíratásokra az alábbi idopontokban kerül sor:

2013. április 8-9. (hétfo, kedd)
08:00-tól 18:00-ig
Az elso évfolyamra történo beíratáshoz
szükséges:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek Nemzeti Egységes Kártyarendszer
(NEK) adatlapja diákigazolvány igényléshez
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolás
- biztosítási díj igény szerint
- a szülo személyazonosítására alkalmas,
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány
Békésszentandrás, 2013. március 8.
Molnár Imre Zoltán sk.
igazgató

felnőttek között is részt venni a versenyen, de sajnos egyre
kevesebb a versenyzők száma és a támogatás is kevesebb.
- Tavalyi beszélgetésünk alkalmával szóba került egy nemzetközi
verseny is. Szerepel még a terveid között, hogy nemzetközi szinten
is megméretteted magad?
Igen, még szerepel. Gépírásból kell fejlődnöm ahhoz, hogy részt
tudjak venni a nemzetközi versenyen.
- A gépírás, szövegszerkesztés a mindennapjaid része, hiszen nem
csak ezt tanultad, de használod is munkád során Tudsz még
fejlődni benne?
Igen, mindenképpen. Fejlődni legjobban gépírásból szeretnék
Szeretném még elmondani, hogy a versenyen egy másik
békésszentandrási, Tóth Veronika is megmérette magát, ő II.
helyezést ért el.
Mindkettőtöknek gratulálunk! További munkátokhoz kitartást és
sok sikert kívánunk! Köszönöm a beszélgetést!
Molnár Karolina

Hirdetmény
Értesítjük az érintett szüloket, hogy
a 2013/2014. tanévre a békésszentandrási Hunyadi
János Katolikus Általános Iskola és Óvodában a
beíratásokra az alábbi idopontokban kerül sor:

2013. április 8-9. (hétfo, kedd)
08:00-tól 18:00-ig
Az óvodába történo beíratáshoz szükséges:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ-kártyája
- a gyermek oltási/egészségügyi kiskönyve
- amennyiben a gyermek szakértoi véleménnyel
rendelkezik, a sajátos nevelési igényrol szóló
szakvélemény bemutatása
- étkezési díj megállapításához
- igazolás a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményrol
- igazolás tartós betegségrol
- igazolás 3 vagy több gyermek utáni családi
pótlék folyósításáról
- biztosítási díj igény szerint
- a szülo személyazonosítására alkalmas,
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány
Békésszentandrás, 2013. március 8.
Molnár Imre Zoltán sk.
igazgató
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Húsvét régen és most
Lassan eljön április elseje, nem, most nem a bolondok napja kerül
előtérbe, hanem a húsvét. Ez a jeles nap egy keresztény ünnep,
Jézus feltámadását jelképezi s a 40 napos böjt végét jelenti. A
húsvét, mozgó ünnepek közé tartozik, tehát minden évben másmás napra esik. Március 22 és április 25-e közt ünnepeljük, attól
függően, hogy a tavaszi holdtölte utáni első vasárnap hanyadikán
van. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a
legjelentősebb is az egyházi ünnepeinek sorában. Az ünnepi
hagyományokról megkérdeztünk pár helybéli idős embert, hogy ők
milyen hagyományokra emlékeznek milyen szokások voltak
akkoriban.
A hölgyek elmesélték, hogy virágvasárnapkor összegyűltek az
utcabéli lányokkal s elkészítették a locsolók ajándékát a hímes
tojást, ami készülhetett tyúk vagy libatojásból, továbbá lehetett
színes vagy hímes. A kreatívabbak ceruzával is ráírták a
jókívánságukat a locsolóiknak. Amikor ezzel megvoltak, ki-ki
otthon megfőzte a sonkát s a tojást, sütit sütött, tehát felkészültek a
fiúk fogadására egy ünnepi asztallal.
Mikor elérkezett vízbevető hétfő napja a fiatal, iskolás lányok
izgatottan várták a locsolókat, hiszen ment amolyan verseny, hogy
kihez hányan mentek s közülük is hányan jártak tánciskolába, mert
az nagy dicsőség volt, ha olyan legény ment hozzájuk, aki tudott
táncolni. A locsolók kölnivel, vagy vízzel locsolták meg őket,
sokan csak pár csepp vizet használt, de a szemfülesebb locsolók
után bizony mehettek átöltözni, ha nem bírtak elszaladni a vödör
víz elől, de csak délig ment így mert utána, ha jött egy figyelmetlen
úriember, bizony könnyen ő lett vizes, hiszen déltől a lányok
locsolhatták a későn odaérkezőket. A locsolók jutalmul tojást s 1
szál virágot kaptak a ruhájukra tűzve.
Férfi szemmel persze máshogy telt, az urak összegyűltek reggel, s
gyalog vagy lóháton mentek locsolni, kölnivel a zsebükben. Akinél
nem volt kölni az a locsolás előtt kért 1 pohár vizet, vagy
megpróbált szedni a kútból vödörrel, s azzal locsolni. Zsebpénzt,
tojást s virágot gyűjtöttek. Minél több virág volt az öltönyre tűzve

annál büszkébben mentek az utcán. A nap végén már fáradtan s teli
hassal mentek haza, hiszen mindenhol kóstolgattak a
vendégváróból.
Manapság megkoptak ezek a szokások, inkább csak ahol
kisgyermek van, ott tartják, de ott is csak családon belül, legalább is
a kérdezettek úgy 90%-a vélekedett így. A húsvét a fáradt
hétköznapok kipihenésére szolgál manapság, nem pedig a népi
hagyományok megőrzését jelenti a felnőtteknél, de a gyermekek a
locsolást, a tojások keresgélését, a gyűjtögetés élményét legyen az
pénz, vagy csoki nyuszi, nagyon élvezik. A kisfiúk locsolóverset
tanulnak, s boldogan mondják el locsolás előtt.
Köszönjük a Gondozási Központ lakóinak, hogy megosztották
velünk emlékeiket.
Jó pihenést s Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk önöknek!
Bankó Erika Szilvia

Gondozási Központ hírei
Gyuri bácsi 98 éves!
2013. február 6-án ünnepelte 98. születésnapját
Sindel György,
intézményünk legidősebb lakója.
Ebből az alkalomból családtagjai tortával lepték meg, melyet
az idősekkel közösen fogyasztott el.
Szeretettel köszöntötték a lakótársai és a gondozók egyaránt.
Isten éltesse Gyuri bácsit erőben, egészségben, kívánjuk,
hogy még sokáig itt lehessen velünk!
Gondozási Központ lakói
és dolgozói
Az újság hasábjain keresztül is szeretném megköszönni azoknak az embereknek a segítségét, akik adományaikkal
hozzájárultak a az új tanyabusz megvásárlásához. Megható, hogy a kevés jövedelemmel rendelkező idősek, betegek
önként, jó szívvel küldték adományaikat. Természetesen köszönjük az önkormányzat anyagi támogatását is, hiszen
több millió forintot különítettek el annak érdekében, hogy továbbra is biztosítani tudjuk a tanyagondnoki szolgáltatást!
Tisztelettel:
Dr. Virág Sándorné intézményvezető
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HÍREK
BÉKÉSSZENTANDRÁS BARÁTI SZÖVETSÉGE
FARSANGI BÁLJÁRÓL
/ A HAZAI RÖG BŰVÖLETÉBEN, II. /
2013. február 16. Ünnepi köntösbe varázsolta Szécsi Viola és
csapata, a bált megelőző napokban a Körös Művelődési Ház
nagytermét a tőle már megszokott és elvárt remek kreatív
ötletekkel. Ebben a varázslatos miliőben érkeztek a vendégeink
130 körüli létszámban, és foglalták el szinte már megszokott
törzshelyeiket a körasztaloknál, hogy senki sem üljön háttal az
eseményeknek. A jól szervezett és előkészített műsor szinte
magától gurult köszönhetően az est háziasszonyának, Benedek
Erikának, aki már a tőle megszokott rutinnal vezette föl, kérte
színpadra a soron következő felszólaló kedves vendégeket. Az
Őket üdvözlő ünnepi köszöntése után sorban szólította mikrofon
elé, megkülönböztetett tisztelettel előbb a bál díszvendégét, Dr.
Gazsó Ferenc szociológust falunk szülöttét, aki nemrég vehette át a
Miniszterelnök Úrtól a Magyar Érdemrend Középkereszt a
csillaggal magas rangú kitüntetését. Beszédének központi részét
képezte az a számunkra felemelő és megtisztelő érzés, amellyel
szülőfalujáról beszélt. Amely a falu akkori személyeiben,
tanáraiban és egyáltalán a régmúltat idézve, mint korban is,
meghatározó volt egész életében. Olyan tartalékokat adva számára
végig kísérve életpályáját, amellyel elérhette, minden szerénység
nélkül az egyik legmagasabb állami elismerést. Szívmelengetőek
voltak egyszerű és kedves szavai mondatai, olykor jól követhető
hosszú körmondataival is bizonyítva, ma is aktív magas szakmai
kvalitását. Ritka alkalomnak lehettünk tanúi, mikor két régi
gyermekkori barát, a díszvendégünk Dr. Gazsó Ferenc és Lóránt
János Demeter festőművész hosszú évek után most, mint
kiemelkedő értelmiségiek, élő műsorban találkozhattak
szülőfalujuk színpadán sok- sok év múltán, megidézve a
gyermekkorukat és ifjú korukat, könnyekig megható volt. Szító
Imre az újonnan megválasztott Békésszentandrás Baráti Kör
elnöke tartott rövid székfoglaló beszédében fölvezette a személyi
változásokat, megjelölte a további célokat, amelyek változatlanul
tartalmazzák az alakuláskor lefektetett fő vezérfonalunkat, az
elszármazottak megtalálását és megsegítését abban, hogy
visszataláljanak a gyökereikhez, a szülőfaluhoz,
Békésszentandráshoz. Megköszönve v. Szécsi Mátyás leköszönő
elnök úrnak 12 éves kitartó fáradozását, hogy ez a mai nap is
létrejöhessen és majd az ezt követő évek is településünk
kiemelkedő civil szolgálatában teljenek. Szécsi Mátyás oklevelek
átadásával méltatta és köszönte meg munkatársainak az elnökség
tagjainak, a kuratórium tagjainak, barátainak a köz, - és
faluközösség szolgálatában immár alapító tagként 12 éves, illetve
néhányuknak a 6 éves önzetlen munkájukat, amelyeket sok esetben
szabad idejükből áldoztak és adtak a faluközösségnek, valamint
kedves családjuk türelmét és támogatását a közös ügynek hogy ezt
megtehették. Az elnök úr vezetése és irányítása alatt
zökkenőmentesen és kellő elhivatottsággal és alázattal igazi
lokálpatriótaként csapatban végezték vállalt céljaikat, azok hosszú
távú maradéktalan megvalósítását. Az elnök úr a tőle megszokott
nemes egyszerűséggel „Jó mulatság, férfi munka volt” jellemezte
és zárta rövid felszólamlását. A békéscsabai művészek
szórakoztató műsora és a finom ünnepi vacsora után kezdetét vette
a báli mulatság, kivilágos-kivirradtig, tombolahúzással fűszerezve
azt. A Szarvasi Apropó együttes tagjai szinte együtt éltek a
táncolókkal, vagy fordítva? Az eljövendő 2014-es báli találkozás
reményében és búcsúzva jelmondatunkkal, felhívva kedves
figyelmeteket a Békésszentandrás Baráti Szövetsége facebook

oldalunkra, valamint a „Békésszentandrási vagyok, az is maradok”
oldalára, amelyen szintén megtalálhatja és közel hozhatja a
településünkről elszármazottakat, maradunk tisztelettel,
barátsággal és megbecsüléssel, minden kedves békésszentandrási
és a településről elszármazottak iránt, Békésszentandrás Baráti
Köre elnöke és vezetősége nevében lejegyezte
v. Szécsi Mátyás Pál
független újságíró
„ EZ A FÖLD A TIÉD A TIÉD, HA ELMÉSZ VISSZAVÁR”

A szépen díszített terem

Dr. Gazsó Ferenc díszvendég, falunk szülötte köszöti a
bálozókat
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Bemutatkozott a civil Szentandrás
Sinka Imre polgármester köszöntötte azokat az érdeklődőket, akik
eljöttek a Civil Ház újabb település bemutató rendezvényére, amin
Békésszentandrás volt a soros. A nagyközség első embere örömmel
mondta, hogy Szentandráson külön kulturális referens kellett, aki
koordinálja a helyi civil szervezeteket és a kultúrát. Külön öröm
Sinka Imre számára, hogy a politika nem tudott éket verni a civil
szervezetekbe, állandó pezsgésben vannak. Mikor a szentandrási
polgármester emlékeztette a résztvevőket, hogy a civilek kupáját
négyből háromszor a földijei vihették haza, Hodálik Pál, Szarvas
alpolgármestere mosolyogva bundát mormogott az orra alatt.

rendezvényük olyan jól sikerült, hogy mozdulni sem lehetett. A
parkolásról meg ne is beszéljünk.

Néhány fotó Békésszentandrásól, és a három serleg, amit a
település civiljei közösen nyertek el

Részlet a kiállításból
A Civil Ház megálmodói attól tartottak, hogy a ház kongani fog az
ürességtől, mondta Mihaleczné Kovács Mária, de örömmel
nyugtázzák, hogy itt állandóan pezseg az élet, sőt, eddig minden

A köszöntők sora után bemutatkoztak a szentandrási civil
szervezetetek, a Kertbarátkör, a mozgáskorlátozottak szervezetei, a
kézművesek, a Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány, a Békéssy János
Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület, a Hunyadi Mátyás
Sportegyesület, Békésszentandrás barátainak köre, valamint a
Vértessy Tánc-Sport Egyesület, aminek négy versenyzője tartott
bemutatót a beszédek után.
Az előtérben elhelyezett tablókon és asztalokon a szentandrási civil
egyesületek munkáiból, eredményeiből összeállított bemutatót
tekinthettek meg az érdeklődők.
Babák Zoltán-newjsag.hu

Kommunizmus, diktatúra és áldozat
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 2006
óta emlékezik a kommunizmus áldozataira. Február 25-én a
Polgármesteri Hivatal nagytermében gyülekeztünk, hogy együtt
emlékezzünk erre az időszakra. Molnár Imre Zoltán képviselő úr, a
Művelődési Bizottság elnöke mondta el gondolatait, hangsúlyozva
az időszak jellemző kifejezéseit; „A kommunizmus utópisztikus
elmélet, ami idegen az emberi természettől… Alexander
Szolzsenyicin, Nobel-díjas orosz író, megtapasztalva a szovjet
kommunisták hatalmát, így jellemzi, ezt az önmaguk által
minősítve, különleges anyagból gyúrt embertípust: A
kommunistáknál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még
nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük,
hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és
szellem ellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz
nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a
szégyent, az emberi méltóságot és fogalma sincs arról, amit a
keresztény etika így hív: lelkiismeret… Diktatúra: Nyílt erőszakra
támaszkodó korlátlan hatalom, parancs uralom, ellentmondást nem
tűrő, önkényeskedő erőszakos hatalomgyakorlás. Áldozat: Minden
egészséges gondolkodású ember számára áldozat mindaz, akit
bármilyen okból: politikai indítatás alapján megöltek,
öngyilkosságba kergettek, vagyonától, földjétől, lakásától
megfosztottak, kuláklistára tettek, internáltak,
kényszermunkatáborba, malenkij robotra vittek, politikai nézetei,
eltérő véleményei miatt félholtra vertek, bebörtönöztek, állásából
elbocsájtottak, hivatása gyakorlásától eltiltottak…”

Megemlékező beszédet mondott Molnár Imre Zoltán képviselő úr

Majd a Himnusz eléneklése után a hagyományokhoz híven
megkoszorúztuk a községháza előtt felállított kopjafát és
mécseseket gyújtottunk emlékezve az áldozatokra.
Helytörténeti egyesület
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ÖNKORMÁNYZATI
POLGÁRMESTERI GONDOLATOK
Pillanatképek 2012
Településünk múlt évi költségvetését tavaly ilyenkor elfogadta
testületünk, így az kivitelezhetővé vált. Ugyan a költségvetés vitája
mindig nyilvános és közmeghallgatással együtt jár, szeretném
mégis néhány gondolattal kiegészíteni, hogyan is gazdálkodtunk,
milyen eredményeket sikerült elérni településünk érdekében. Jó
kiindulópont, hogy az általunk megfogalmazott költségracionálási
elveket elfogadhatónak, sőt előremutatónak értékelte mind a
számláinkat kezelő banki felügyelet, mind a költségvetést auditáló
könyvvizsgáló cég.
Ezen elképzelések alapján folyamatos tárgyalásokkal sikerült
elérnünk, hogy iskolánk fenntartóváltását 2012. május 31-én
jóváhagyta a megyei kormányhivatal is, így most 2013-ban nem
kell, hogy azért fájjon a fejünk, honnan is veszünk pénzt a
fenntartására, mert ahol névleg átvette az állam, de megmaradt az
iskola, ott 30-40 millió Ft költség mínuszként jelenik meg a
települési költségvetésekben.
2012. június folyamán tárgyalásokat kezdtünk vízművünk
átadásáról, melyre a 2011 decemberében meghozott víziközműtörvény kötelezett bennünket. Így július elsejével az Alföldvíz Zrthez került vízművünk, bár a tulajdonjog az önkormányzatnál
maradt. Néhányan ellenezték ezt a döntést, mondván, még 2013
márciusáig húzhattuk volna az időt. Pedig ez a lépésünk közel 10
millió Ft bevételt hozott a településnek 2013-ban, mert akinek
2013. január 1-jén a vízmű a tulajdonában volt, az most fizetheti a
méterenként 125 Ft kivetett adót (28 000 méterről van szó), illetve
márciusban át kellett volna adni így is-úgy is feltételek nélkül a
szolgáltatást. Nem mellékesen a 2012-ben a Zrt. még teljes, szabad
felhasználású bérleti díjat fizetett önkormányzatunknak, előre 2013
végéig 6 millió Ft összegben, ezt a tételt a 2013-ban belépőknek
50%-kal csökkentették a rájuk rótt állami terhek miatt. Nekünk ez a
pénz is a vagyonunkat gyarapította.
Pályázatokban is sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Nyertünk
az iskolai számítógéppark bővítésére is 10 millió Ft-ot, a könyvtár
informatikai rendszerének bővítésére is 7,5 millió Ft-ot, a Körös
holtág rehabilitációjára is 1300 millió Ft-ot Szarvas várossal és a
Köviziggel közösen, melynek megvalósulása 2013-14. évben lesz.
Nem mellékesen sikeresen pályáztunk a Belügyminisztérium által
meghirdetett Start közmunka programban, ezáltal 140 millió Ft-ot
tudtunk településünk előrehaladása érdekében helyben
felhasználni. Egyrészt munkabér formájában, másrészt vadonatúj
géppark beszerzésével 20 millió Ft értékben. Soha ekkora
volumenű beszerzést még nem sikerült véghezvinni
településünkön a rendszerváltozás óta. Ennek látható eredménye a
fóliakertészet, a belvízelvezető árokrendszer és a
munkahelyteremtés is: az, hogy Békés megyében a negyedik
legjobb számarányt tudjuk felmutatni a munkanélküliség területén
(megelőzve például Szarvas várost is). Továbblépésként – a
csökkentett létszámú hivatal dolgozóinak magas színvonalú-, és a
programban résztvevők lelkiismeretes munkájának eredményeként
- az idei évre még nagyobb mértékű, 50 millió forinttal több
támogatást nyertünk meg, melynek megvalósítása a tavasz
folyamán indul. Munkánkat a legmagasabb szinten is elismerik,
nemcsak a kiemelt támogatások formájában, hanem úgy is, hogy az
ország 1600 hasonló programot működtető települése közül a
legsikeresebb 5 közé soroltak, és kiemelt támogatás mellett az idén
országos mintatelepülésként valósíthatjuk meg projektünket.
Ennek nemcsak anyagi jelentősége nagy, hanem a program által sok
magas rangú vezető illetve az ország számos települése ismeri meg

községünk nevét, hagyományait, értékteremtő munkáját.
Feladatunk lesz az is, hogy sokszoros – eddig 18 – minisztériumi
ellenőrzésen keresztül továbbadjuk tapasztalatainkat más
településeknek is.
Voltak a 2012-es évnek is nehéz pillanatai, időszakai a gazdálkodás
szempontjából. Legnagyobb veszteségeinket a közétkeztetés
finanszírozása okozta, mivel a vállalkozót – az előző önkormányzat
által bebetonozott - olyan határozott idejű szerződés kötötte 2010től 2015-ig, mely ezt a mínuszt magában hordozta év, mint év. 2 év
kellett hozzá, hogy változtatni tudjunk ezen, mégpedig a település
érdekeinek megfelelően. Ma már közel nem kerül annyiba ez a
költségsor, mint a megelőző években.
Komoly problémákat okozott a 2008-ban svájci frank alapon
kibocsátott kötvény árfolyam- ingadozásának kezelése is - mely
anélkül, hogy a törlesztést el kellett volna kezdenünk - 10 milliós
nagyságrendű kezelési befizetéseket rótt ránk minden esztendőben.
Erre megoldást az állami konszolidáció jelentett, mely során az
Önkormányzat svájci frankos hitele, folyószámla és
munkabérhitele, valamint szállítói tartozásai is kiegyenlítésre
kerültek a kormány 5000 fő alatti településekre vonatkozó
rendelete alapján, ugyanúgy, mint a többi hasonló kategóriás
településen Magyarországon. Ez közel félmilliárd Ft összegű
állami kompenzációt jelentett. Így elmondhatjuk, az idei év
kezdetén tartozások nélkül tudtunk hozzáfogni a költségvetés
tervezéséhez. A kompenzációról rengeteget lehetett hallani a
különböző médiákban, ám az érem másik oldala nem nagyon került
említésre. Az önkormányzatok saját bevételeit óriási módon
megnyirbálta a kormány, tehát egyik kezével adott, a másikkal el is
vett. Egyetlen könnyebbségünk talán ebben a helyzetben, hogy
iskolánk egyházi fenntartásba került, mert az az önkormányzat,
amely iskolát tart fenn, most képtelen hiány nélküli költségvetést
tervezni. Elvonják központilag a gépjárműadó jelentős részét, a
helyi iparűzési adó jelentős részét, a személyi jövedelemadóból
eddig nálunk maradt összeg 100%-át. Lecsökkentették az állam
által nyújtott támogatásokat is. Például a település karbantartására
éves szinten 10 millió Ft-ot irányoz elő az állam, és csak az
iparűzési adóbevételből 11 millió Ft-ot vesz el a településtől. Ez
aránytalan terheket ró ránk, mely sajnos a lakosság irányába hárul
tovább.
Nehezítette helyzetünket, hogy 2013. év elején ki kellett fizetnie
az önkormányzatnak olyan számlákat, több millió forint
értékben, melyekről nem tudott, vagyis nem szerepeltek még az
önkormányzat-váltás átadási- átvételi jegyzőkönyveiben sem
(mely az előző polgármester által tett teljességi nyilatkozat),
illetve az előző testület tagjainak sem volt tudomása róla. Ez is
befolyásolja, hogy a 2013-as év költségvetése nem felel meg az
államilag elvárt nullszaldónak.
2013. január elsejétől kialakításra kerültek a járások, melyek
segítségével az állam az államigazgatási feladatokat akarja levenni
az önkormányzatok válláról. Még nagyon képlékeny a rendszer, bár
a cél megfogalmazása alapvetően jó irányt mutat. Hivatalunk
szempontjából ez 4 fős csökkenést jelent, amivel szintén 10 milliós
nagyságrenddel tudtuk faragni a költségvetésünket.
Remélem, soraim választ adnak a téma iránt érdeklődőknek, és
bizonyítják, hogy minden erőnkkel és tudásunkkal
Békésszentandrás nagyközség előrehaladását kívánjuk segíteni,
előremozdítani.
Tisztelettel:
Sinka Imre polgármester
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Tisztelt Földtulajdonosok!

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselotestületének soron következo ülését összehívom, az ülésre a
Képviselo-testület nevében Tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:
Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje:
2013. március 28. (csütörtök) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Az ülés napirendi pontjai a következők:
1.Az Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság
beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkáról
Előadó: Molnár Imre Zoltán a bizottság elnöke
2. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2012. évi
költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Sinka Imre polgármester
3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének beszámolója
Előadó: Sinka Imre polgármester
4. Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány
beszámolója
Előadó: Kozák János a kuratórium elnöke
5. Sportegyesületek beszámolója
Előadók:
Kézilabda Club részéről: Egriné Kovács Andrea egy. elnök
HM Sport Egyesület részéről: Hévizi Róbert egyesületi elnök
Kajak-kenu Klub részéről: Sinka József egyesületi elnök
VértessyTánc-Sport Egy. részéről: Korbely Györgyné egyesületi
elnök
Területi Lövész Klub részéről: Kis Gábor elnök
HM Lovas Egyesület részéről: Major Imre egyesületi elnök
HMSE Sakk Szakosztálya részéről: Nemcsényi Zsolt
szakosztályvezető
Bszt-iFitt-Form Torna Sportegyesület Rusz Zoltánné elnök
6. Tájékoztató a községben működő civil szervezetek
tevékenységéről
Előadók: civil szervezetek vezetői
7. Bejelentések
Békésszentandrás, 2013. március 7.
Sinka Imre
polgármester

Következő lapzárta:
2013. április 5.
(péntek)
Cikkeiket Interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu

Az elmúlt időszakban megszaporodtak azon zártkerti és külterületi
ingatlanok számai melyek gondozatlanok, illetve művelés nélkül
parlagon vannak. A Földhivatal adatai alapján a településen több
esetben bírság kiszabására került sor parlagfű fertőzöttség miatt.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata a 2013. évben a
Startmunka program mezőgazdaság programeleme keretében
hasznosítani tudná az érintett földterületeket.
Amennyiben ajándékozási, eladási vagy bérletbe adási szándéka
van, kérjük írásban jelezze a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Csoportjánál.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Tisztelt szálláshely szolgáltató!
Jelen tájékoztatónk célja az Önök munkájának segítése!
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi
területén adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem
állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát tölt
Békésszentandrás közigazgatási területén.
Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma. Az
idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként
375 Ft.
A fizetendő adót a kereskedelmi szálláshelyeken az üzemeltető, a
fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a
szállásadó, illetve a közvetítésre jogosult szerv, egyéb más esetben
az ingatlan tulajdonosa, vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult
személy szedi be.
Az adóbeszedésre kötelezettnek az adókötelezettségét annak
keletkezését (tevékenységének megkezdését) követő 15 napon
belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon be kell
jelentenie az önkormányzati adóhatóságnál.
Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a
tárgyhónapot követő hó 15-ig kell bevallást tennie és azt a
beszedést követő hó 15 napjáig kell Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzat 11733058-153467550309000 sz. számlájára
befizetnie.
Az önkormányzati adóhatóságnak nem célja a mulasztási-, illetve
adóbírság alkalmazása, ezért kérjük az idegenforgalmi adó körében
is a jogszabályi előírások maradéktalan betartását, így a bevallások
jogszabályban rögzített időpontban történő benyújtását, mivel
ellenőrzési feladatainkat csak így tudjuk megvalósítani 2013.
április 1-től. A bejelentkezési és bevallási nyomtatvány
megtalálható és letölthető a www.bekesszentandras.hu
weboldalról.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselo-testülete által hozott
határozatok kivonatai
345/2012. (XI.05.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Szt. Erzsébet utcai óvoda szülői
munkaközösségének kérésére, a Szt. Erzsébet utcai óvodát
2012. évben a téli fenntartási költségek csökkentése
érdekében, 2012. december 22. napjával ideiglenesen
bezárja.)
346/2012. (XI.05.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy megbízza dr. Bodnár Beáta egyéni ügyvédet,
hogy készítse elő a Békésszentandrás belterület 674/7 és a
674/8 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítésére vonatkozó előszerződést.)
347/2012. (XI.05.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt
ülést tart.)
348/2012. (XI.05.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Imre Zoltán képviselő
urat választja meg.)
349/2012. (XI.05.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a zárt ülés napirendi pontjait.)
350/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Nemcsényi Zsolt képviselő urat
választja meg.)
351/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a napirendi pontokat.)
352/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Körösök Völgye Naturpark Egyesület
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) "Promóciós és
marketing tevékenységek támogatása a térségi turizmus
fellendítése" célterületre benyújtott pályázatát támogatja.)
353/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy jóváhagyja a DELTA-UNION Bt. (5540
Szarvas, Kossuth u. 34.) és Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzat között kötendő megállapodást, és egyben a
megállapodásban kapcsolattartó személyként Sinka Imre
polgármester urat nevezi meg.)
354/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint
jelenlegi tagönkormányzat úgy határoz, hogy fenn kívánja
tartani a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulását,
továbbra is vállalja a társulási tagságból eredő
kötelezettségeket és élni kíván a társulási tagságból eredő
jogosultságokkal, valamint azokat a települést érintő
feladatokat, amelyeket jelen határozat meghozatalakor a
Társulás keretében lát el, 2013. január 01. napjától is
társulási feladatként kíván ellátni.)
355/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt
ülést tart.)
356/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Nemcsényi Zsolt képviselő urat
választja meg.)

357/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a zárt ülés napirendi pontjait.)
358/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a község Szent András-napi ünnepségén
kitüntető díjra jelölt 8 személy felkerül a szavazólapra.)
359/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság
bonyolítsa le.)
360/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a község Szent András-napi ünnepségén kettő
„Békésszentandrásért Kitüntető Díjat” adományoz.)
361/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 15/2001.(X.29.) számú Önkormányzati
rendelet alapján a község Szent András-napi ünnepségén
Gazsó János részére a „Békésszentandrásért Kitüntető
Díjat” adományozza.)
362/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 15/2001.(X.29.) számú Önkormányzati
rendelet alapján a község Szent András-napi ünnepségén
Sinka József részére a „Békésszentandrásért Kitüntető
Díjat” adományozza.)
363/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghatározza a „Békésszentandrásért Kitüntető Díjjal”
járó pénzjutalom összegét.)
364/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2012. év legjobb sportolója cím adományozásáról határoz.)
365/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elidegeníti a Békésszentandrás Gödrök-köze
üdülősor 674/7, 674/8 helyrajzi számú önkormányzati
tulajdonú ingatlanokat.)
366/2012. (XI.07.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy kérelemmel fordul az OTP Bank Nyrt. (5600
Békéscsaba, Szent István tér 3.) döntéshozói felé, hogy
engedélyezzék Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzat fejlesztési célra tartalékolt, lekötött betét
alszámlán elhelyezett összeg felszabadítását.)
367/2012. (XI.16.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Hévizi Róbert képviselő urat
választja meg.)
368/2012. (XI.16.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a napirendi pontokat.)
369/2012. (XI.16.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt
ülést tart.)
370/2012. (XI.16.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Hévizi Róbert képviselő urat
választja meg.)
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MEGHÍVÓ
Meghívó
2013. április 11-én 16 órától
a Költészet

Napja alkalmából, szeretettel várjuk a
verskedvelőket maratoni verselésre.

Bárki elmondhatja választott vagy saját versét, és idézhet
kedvenc költőjétől is.
Szenteljünk egy estét a költészetnek!

Szeretettel meghívjuk a Könyvtár Galériájába
2013. április 18-án, 17 órakor megnyíló
kiállítsunkra.
A 290 éves szentandrási oktatás alkalmából régi talóképekből
és osztályképekből rendezzük tárlatunkat.
Aki 1949-től napjainkig rendelkezik ilyen fépnyképpel, kérjük,
juttassa el a Könyvtárba, ahol azt beszkenneljük és visszaadjuk.
Várjuk a képeket!
Köszönettel: a rendezők

Néhány évfordulós költőnk:
Dsida Jenő, Füst Milán, Gyurkovics Tibor, Illyés Gyula, Jékely
Zoltán, József Attila, Kisfaludy Károly, Kormos István,
Kölcsey Ferenc, Márai Sándor, Rab Zsuzsa, Romhányi József,
Sík Sándor, Szép Ernő, Szilágyi Domokos, Weöres Sándor…
Szívesen hallgatunk íróktól is idézeteket,
közben kis megvendégelés is lesz.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Részletekről érdeklődni a Könyvtárban lehet.
,,Amióta van televíziónk, rengeteget tanulok. Minden egyes
alkalommal, ha valaki bekapcsolja, azonnal átmegyek a másik
szobába, és előveszek egy könyvet.”
Körös Művelődési Ház és Könyvtár

Tojással sült foszlós
húsvéti kalács
Hozzávalók: 6 kemény tojás, 1 mk. só, 80 g Rama, 50 g porcukor
2 db tojássárgája, 3,5 dl tej, 30 g élesztő, 500 g liszt
1 tojássárgája a kenéshez

MEGHÍVÓ
A Kézművesek Egyesülete

2013. március 23-án (szombat)
15–18 óráig

Húsvéti játszóházat rendez
a Körös Művelődési Ház nagytermében.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Belépés díjtalan!

1.A lisztet mélyebb tálba
szitáljuk, a közepébe
mélyedést készítünk,
beleöntjük a cukros, langyos
tejben felfuttatott élesztőt,
adunk hozzá még annyi
lisztet, hogy galuska
lágyságú legyen, tetejét
megszórjuk liszttel, és
kétszeresére kelesztjük kb 20
perc alatt.
2.Hozzáadjuk a maradék tejet és cukrot, a tojássárgákat, a sót, jól
összedolgozzuk, majd 2-3 adagban beledagasztjuk az olvasztott, de
nem meleg Ramát.
3.Ha már kétszeresére megkelt, lisztezett deszkán lazán átgyúrjuk,
3 részre osztjuk, hengereket sodrunk belőle, megfonjuk. Ramával
kikent kerek tortaformába kanyarítjuk úgy, hogy a végek a
közepére kerüljenek.
4.Letakarjuk és langyos helyen addig kelesztjük, amíg a tészta már
majdnem a forma pereméig ér. Belenyomkodjuk a beolajozott és a
keskenyedő végén tojástűvel kiszúrt, -ez kerül felülre- kemény
tojásokat, megkenjük a tésztát (a tojásokat nem) a tojássárgával és
előmelegített sütőben, 200 fokon 40-45 percig sütjük.
5.A formában hagyjuk langyosra hűlni.
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20 éves a Rózsa Sörkert
Az 1993-ban alapuló Rózsa Sörkert
idén ünnepli a 20. születésnapját, ez
alkalomból készítettünk mi is egy
riportot Simkó Józseffel, hogyan is
kezdődött a Sörfőzde története.
Az alapításnál milyen szempontokat
vett figyelembe?
Azért esett a választás erre a helyre,
mert már előtte is vendéglátó
helyiségként szolgált, így adott volt,
hogy továbbra is ilyen funkciót töltsön be.
Voltak-e kezdeti nehézségek?
Az országban akkoriban nagyon sok házi sörfőzde alakult, de a
privatizációt, a fejlesztéseket sokan nem bírták, így az országban
alig maradtak házi sörfőzdék, csak az állami kézben lévők. Mára
már szerencsére az állam is támogatja a házi sörfőzdéket.
Mikor kezdték a karakteresebb sörök gyártását?
2001-ben készült el a Black Rose.
Milyen eredményeket, díjakat értek el?
Nyertünk több aranydiplomát a Nemzetközi Sörversenyeken. A
Black Rose és a Fekete Korsó a VII. versenyen nyerte el a díjat, az
Aranykorsó pedig a IV-en kapta meg a jutalmat. 2011-ben a Black
Rose az Év Söre lett. Továbbá az Első Magyar Fehérasztal
Lovagrendtől kaptam meg a lovagi címet. 2012-ben az Év
Sörfőzdéjének választották. Egy állami díjra is jelöltek, amit még
sörfőző sosem kapott, méghozzá a Újhelyi Imre Díj-ra, amit
március 14-én kaptam meg. A Black Rose két hónapon keresztül
vezetett egy nemzetközi listát, majd a második helyre csúszott, s a
helyére pedig a Szent András Könnye került.
Hány féle sört készítenek jelenleg?
Vannak ünnepi söreink, amiket csak bizonyos alkalmakra lehet
csak kapni. Amiket jelenleg is árusítunk a Fekete Korsó, Meggyes
sör, Szilvás sör, Betyár Király, Black Rose, Szent András Könnye,
Ogre Söre, s a még kapható, de limitált példányban készült
vérnarancsos-fahéjas ünnepi sör, amivel karácsonyra leptük meg a
sörkedvelőket.
Hogyan történt a névadás, mi a történetük?
Betyár Király: "csaplárosné bujasága" nevezetű fűszerrel
megcsavart fekete sör nevét Rózsa Sándorról kapta, vagyis a
színészről, aki eljátszotta őt, még az arcképét is megtalálhatjuk a
címkén. Az idősebbek biztos emlékeznek Oszter Sándorra, neki
nagy szerepe van a sör megalkotásában. A megbízatást a kondorosi
Legendák Földje Alapítvány kezdeményezésére kezdtük, a kikötés
a sör felé az volt, hogy egy olyan sört kell készíteni, amelyben
benne van a betyárok szabadsága, a lovaik erőssége és a csárdabéli
szépasszonyok bujasága is. Úgy vélem sikerült ezt teljesítenünk,

hisz nagy sikert aratott a négyféle gyümölcsből készült fekete sör.
Ogre Söre: ennek a sörnek különleges története van, hiszen egy
blogger a névadója, akinek egy rólunk szóló cikk alatti
hozzászólása felhívta a figyelmemet, s felvettem vele a kapcsolatot.
A sör a névadó kérései s ízvilága alapján készült el a tavalyi
Főzdefesztre. Kicsit kilóg a sorból, hiszen eltér az eddig
megszokott ízektől, ez egy erős, pils jellegű, karakteres komlózású
világos sör.
Szent András Könnye: a névvel kicsit bajban voltunk, mert
mindenféleképp utalni akartunk a nevével Békésszentandrásra. Így
a Szent András adott volt, a „könnye” elnevezést pedig Szurovecz
Vince főesperes és pápai káplán ötlete volt, hiszen a könny
boldogságra s szomorúságra is utalhat. Így kapta a nevét ez a
különleges karamelles, kakaós, étcsoki karakterrel megáldott
áfonyás fekete sör, ami a kezdetek óta igen népszerű hírnévnek
örvend.
Toronynéző Sör: 2012. július 8-án egy hatalmas daru a helyére
emelte a szarvasi Szent Klára templom új tornyát. Erre az alkalomra
készült el az indiáncseresznyés sör. Seidl Ambrus atya kereste fel a
főzdét egy különleges sör elkészítésére az új torony helyreemelése
alkalmából. A nevét onnan kapta, hogy aki megissza majd az
ünnepélyen a nedűt, az felfelé néz a toronyra, ezért lett Toronynéző
Sör a neve. Csak a helyszínen lehetett fogyasztani, kereskedelmi
forgalomba nem hozták. Az íz annyira népszerű volt, hogy a készlet
a tervezett idő fele alatt elfogyott.
Várható-e új íz?
Igen, már készülőben van egy új sör a júliusban megrendezésre
kerülő Főzdefesztre. Minden más kulisszatitok.
Tervezik-e, hogy terjeszkedjenek nagyobb városokba?
Nem, mert akkor már elvesztené a házi jellegét, hiszen a
csirkepörkölt is otthon a legfinomabb s nem egy kollégiumban,
ahol több száz emberre főznek.
Ezúttal szeretnénk az eddigi húsz év sikereihez gratulálni s
kívánunk még több sikerben, s hírnévben gazdag éveket a Rózsa
Sörkertnek. A vendégeknek pedig: Egészségükre!
Bankó Erika Szilvia
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Nyugdíjasok Szociális és
Kulturális Egyesületének
programja
2013. március – április hónapra
„Egy szál virág van a kezembeMintha egy gyönyörű nő nézne a szemembe ,
Egy szál virág , mit nektek adhatok ,
Ugye hölgyeim elfogadjátok ?!”
Március 9. (szombat) : Nőnapi megemlékezés teadélután
keretében. Helye: Idősek Klubja, István király u. 50. Ideje: 2013.
március 9., 14.00 órától. Süteményt, ajándéktárgyat szívesen
fogadunk. A rendezvényre elvárjuk a SZIRÉN Nyugdíjas Klub
tagjait.
Nőnap alkalmából minden Nő tagunknak örömet és
boldogságot kívánok!
Március 15. (péntek): Nemzeti ünnep Nagyközségi
Önkormányzat szervezésében.
Program:
- Állampolgársági eskü: Művelődési Ház
- Ünnepi megemlékezés: Művelődési Ház
- Koszorúzás: Kossuth emlékpark
Március 19. (kedd): Szarvas színházlátogatás a Száguldó Orfeum
előadásra. A beutazás egyenlőre még nincs megoldva. A
megoldásról időben fogom tájékoztatni az érdekelteket.
Április 15. (hétfő): Szarvas színházlátogatás: Randevú Párizsban
avagy szenteltvíz és kokain. Utazásról későbbi értesítés.
Április 18. (csütörtök):Szentandrás beiktatásának napja. Kiállítás
a Könyvtárban. Ideje: plakátokon.
Április 26. (péntek): Megemlékezés a kuruc lázadásról. Helye:
Vértessy tér. Ideje: plakátokon.
Április 30. (kedd) : Fáklyás felvonulás. Helye: Piactér. Sporttelep
májusfa állítás. Pontos ideje. Plakátokon.
Felhívás! Egyesületünket értesítette a Cserkeszőlői Fürdő
igazgatója, hogy 2013. május 31-ig a következő akciót hirdeti a
nyugdíjas klubok részére: csoportos belépőjegy 1.000 Ft/fő
(csoport létszáma 15 fő). Az akciót a csoportok több alkalommal is
igénybe vehetik. Az akció munkanapokon érvényes (hétfő-péntek).
Az István király u. 50. szám alatti épületben a civil szervezetek
számára a működési feltételek megváltoztak. Az épületbe csak
munkaidőben lehet tartózkodni (8-16 óra) között, mivel bejárati
kulccsal csak a hivatalos dolgozók rendelkeznek. Más időpontban
csak előzetes egyeztetés alapján a polgármester engedélyével lehet
tartózkodni! Ezért a nyugdíjas egyesület ügyfélfogadási napja nem,
de ideje 14 – 16 óra közöttire változik. A Kábel Tv előfizetési ideje
nem változik.
Ügyfélfogadás: szerdán 14 – 16-ig
Következő vezetőségi ülés várható ideje:
2013. április 24-én 14-16 óráig .
Békésszentandrás, 2013. február 28.
Tisztelettel a vezetőség nevében:
Kugyela Mihály
elnök

Tájékoztató a szociális
ellátásokról.
Mikor szünetel a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
folyósítása?
Ha a juttatásban részesülő személy
• 90 napnál nem hosszabb időtartamra létesített jogviszony alapján
keresőtevékenységet végez, a jogviszony fennállásának
időtartama alatt,
• közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való
részvétel időtartama alatt, vagy
• olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében képzési
támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a keresetpótló
juttatás folyósításának időtartama alatt a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás folyósítása szünetel.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításával
egyidejűleg lehet-e kereső tevékenységet folytatni?
Ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy
munkaviszonyt tud létesíteni, s ez a munkaviszony nem haladja
meg a 90 napot, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
folyósítását szüneteltetik, s a jogviszony megszűnése után a
támogatást újra folyósítják.
Ugyancsak szüneteltetik a támogatás folyósítását, ha a
támogatásban részesülő személyt a közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatják.
Ha azonban a támogatásban részesülő személy 90 napnál hosszabb
időtartamban folytat kereső tevékenységet, a támogatás
folyósítását meg kell szüntetni.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy
köteles-e a számára felajánlott munkalehetőséget elfogadni?
Igen. Amennyiben a felajánlott munkát nem fogadja, a támogatásra
való jogosultságát meg kell szüntetni.
Ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
személyt a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatják,
mennyi a közfoglalkoztatási bér összege?
A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére
megállapított közfoglalkoztatási bér a szakképesítést és középfokú
iskolai végzettséget nem igénylő munkakör teljesítése esetén:
• havibér alkalmazása esetén 71,800,-forint
• hetibér alkalmazása esetén 16,525,-forint
• napibér alkalmazása esetén 3,305,-forint
Részmunkaidő esetén a fenti fenti bért a munkaidő eltérő
mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal,
hogy az egy hónapra folyósított havi bértétel nem lehet kevesebb
28,500,-forintnál.
Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő
munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető
garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő esetén
• havibér alkalmazása esetén 92,000,-forint
• Hetibér alkalmazása esetén 21,175,-forint
• napibér alkalmazása esetén 4. 235,-forint
Hogyan történik a közfoglalkoztatási bér kifizetése?
A havi közfoglalkoztatási bér kifizetése, heti bérrészletekben
történik. Amennyiben a közfoglalkoztatás törthéten kezdődik, úgy
a heti bérfizetés a munkakezdést követő második teljes héttől
kezdődik.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés
2013. február 10-én Tápai Lajos és Orsós Erzsébet szülőknek
LILIÁNA,

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

február 24-én Major Attila és Almási
Gabriella szülőknek HUNOR
utónevű gyermeke született.

Elérhető az alábbi mobilszámon:
06-30-528-2081

Az IPARTESTÜLET székházában
/Békésszentandrás, Fő út 16. sz./
Elhalálozás
2013. február 7-én Sinka Alajos /1922/ hunyt el.

Emlékezés édesanyámra
,,...Siratom azt, ki elment, itt hagyott,
Azóta feketék a napfényes napok.
Siratom, akinek a génjeit hordozom,
Kinek az emlékét szívemhez simítom,
Ki nélkül ugyan lesznek még holnapok,
De ha rá gondolok, a lelkem felzokog.
Aki már nem fogja hallani soha,
Ahogy azt suttogom: Szeretlek, Anya...”

MEGEMLÉKEZÉS

két db utcai helyiség bérbe kiadó.
Érdeklődni: Bobvos János elnöknél,
30-9-688-680 telefonszámon.

Bádogos munkák kedvező áron,
garanciával!
Telefonszám: 06-70/500-2916

Dr. Bodnár Beáta

UGRAI ERZSÉBET

egyéni ügyvéd

halálának 1. évfordulóján

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.

Fia

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

Teljes köru temetkezési szolgáltatás

KORR-NIX Bt.
Békésszentandrás, Fő u. 53.
Éjjel-nappali ügyelet
Telefon: 66/218-230
Mobil: 06-30/974-9031

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
Békésszentandrás, Fo utcán családi ház eladó, irányár: 5M Ft
Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd
5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2.
Tel: 20/3384242
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Segítik a munkánkat
A Körös-szögi Civil Fórum Egyesület igyekszik mindent megtenni
annak érdekében, hogy segítse az egyesülethez tartozó civilek
munkáját. A Nemzeti Együttműködési Alapnál nyert támogatásnak
köszönhetően a civil szervezetek vezetői, tagjai egyesületük
működésével kapcsolatos fontos szakmai képzésen vehetnek részt
péntekenként a Damjanich utcai Civil Házban.
Első alkalommal dr. Bodnár Beáta az egyesület, alapítvány
alakulásával, átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos jogi
kérdésekről tartott tájékoztatást.
A következő két pénteken számítástechnikai előadást
hallgathattunk Varga Zoltánnak köszönhetően. Megismerkedtünk
számítógépes programokkal, az EPER-rendszerrel, a NEA-val,
valamint az e-ügyintézéssel.
A képzés következő témája maga a pályázati rendszer, a
pályázatírás volt, ami nagyon hasznos volt számunkra, hiszen
Závogyán Judit előadónak köszönhetően azt is megértettük, amiről
eddig elképzelésünk sem volt. Olyan átfogó képet kaptunk a
pályázati világról, ami értehetővé tett sok mindent. Az előadó
részletesen bemutatta hogyan értelmezzünk egy pályázatot, hogyan
tervezzük meg a projektet, hogyan készítsünk helyzetelemzést,
pénzügyi tervet, majd sikeres pályázat esetén hogyan kell
megvalósítani, elszámolni, és értékelni azt. Nagyon sok és hasznos
információval lettünk gazdagabbak, és nagy bizalommal vagyunk,
hogy a jövőben sikeres pályázatokat tudhatunk magunkénak.
A következő előadás témája a pénzügy volt. Kozák Imréné az

egyszeres és kettős könyvvitelről tájékoztatta a jelenlévőket, és
nyertünk bepillantást a könyvelésbe. Megtudhattuk, miért fontos,
hogy egy egyesület közhasznú legyen, annak milyen
követelményei, kötelezettségei vannak, hogyan kell elkészíteni egy
éves beszámolót, és tájékoztatást kaptunk annak letétbe
helyzéséről.
Még több előadás vár vánk, március 22-én az adománygyűjtésről, a
PR-ről, és az 1%-ról, majd március 29-én az önkéntességről, és
ügyvitelről lesz szó. Előadóink budapestről érkeznek, Merze Péter
PR szakértő, pszichológus, Vajda Márta kommunikációs
szakember, a CIVILCOMP Alapítvány elnöke, Deák Ildikó
önkéntes koordinátor, munkavállalási tanácsadó, és Müller Zoltán
közgazdász.
A békésszentandrási civilek nevében köszönetemet szeretném
kifejezni a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület vezetésének, hogy
ezt a pályázatot megírták és megnyerték, valamint köszönetemet
fejezem ki Mihaleczné Kovács Máriának, aki ezt a projektet
összefogja, irányítja. Nagyon sok hasznos információval, tudással
lettünk és bízom benne még leszünk gazdagabbak, amikről majd a
képzés végén minden hallgató bizonyságot tesz, hiszen a kurzusok
sikeres elvégzéséről egy komplex tanúsítványt fogunk kapni
áprilisban.
Szabó Edit
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete

Egyesületünk is bemutatkozott
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete is
bemutatkozott 2013.február 22-én a szarvasi Civil Házban a többi
civil szervezetekkel együtt.
A kiállításunk a tagjaink kézimunkáiból, fotókból és oklevelekből
tevődött össze. A Dalkör tagjai nem kis izgalommal készültek a
bemutatkozásra, amit a közönség nagy tapssal díjazott.
Majd végignézve a kiállítás anyagát, minden civil szervezet
igyekezett munkáját megmutatni.
Köszönjük a vendéglátást. A szentandrási pálinka, hurka és a
rostélyos kalács ízei felidézte az otthoni ízeket.
Tóth Mihályné
szervező
Részlet a kiállításból

KÉZILABDA
Még több sérülést „begyűjtve”, nem túl kedvező helyzetből
várhatják felnőtt kéziseink a tavaszi szezonkezdést. A sérülések
miatt az elmúlt hetekben lebonyolított Horváth István felkészülési
torna második versenynapján, már több ifi és serdülőkorú játékos is
bevetésre is került, hogy minél több játéklehetőséget biztosítva
számukra, mielőbb megkezdhessék a beépülést.
„Az eltökéltség nem azt jelenti, hogy valami után vágyódunk – ez
egy mélyen magadban meghozott döntés, hogy bármi áron
megteszel valamit...” hiszen „A győztesek is olyan vesztesek, akik
felálltak és még egyszer megpróbálták.” (Andrew Matthews,
Dennis DeYoung)
Napokon belül megkezdődik a megyei I. osztályú felnőtt női
kézilabda bajnokság 2013. tavaszi idényének programja is:
március 16. Békésszentandrási SE - Gerlai SE
15:00

március 30. Békésszentandrási SE - Sarkadi KSE
április 07. Gyomaendrődi NKSE - Békésszentandrási SE
április 13. Mezőberény SDSE - Békésszentandrási SE
április 20. Békésszentandrási SE - JALTE
április 27. Felföldi ISE - Békésszentandrási SE
május 04. Békésszentandrási SE - Dobozi KE
május 11. Nagyszénási SE - Békésszentandrási SE
május 18. Békésszentandrási SE - Kétsopronyi SE
május 25. Békésszentandráis SE - Füzesgyarmat GyGy SE
június 01. Békésszentandrási SE - Kondorosi NKK
június 08. Békészentandrási SE - Békési NKTE

15:00
14:00
16:00
16:00
12:00
15:00
15:30
15:00
15:00
15:00
15:00

SZURKOLJANAK, SZORÍTSANAK ÉRTÜNK!
-A-
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Továbbra is veretlen a Hunyadi!
Bár a tavaszi napsugár még várat magára, a focitavasz márciusban
elkezdődött. A Békésszentandrási Hunyadi SE labdarúgói
borongós, szomorú időtlen Csorváson kezdték meg a bajnoki
szezon második felét. A mérkőzés előtt Pisont András vezető edző
elmondta, hogy a felkészülés lazán minden tervek szerint alakult. A
keretben is csak némi változás történt: Laluska Balázs a Szarvas IIbe távozott, ahonnan Fabó Norbert érkezett cserébe, valamint
Mochnács Tamás és Wéber Csaba jelentkezett még játékra.
Utóbbival megoldódtak a gondok a kapus poszton. A három „új”
játékos szerepelt is az utolsó felkészülési mérkőzésen, melynek
jegyzőkönyve a következő volt:
B. Hunyadi – Szarvasi FC II. 7-1 (2-0)
Békésszentandrás, 20 néző. Vezette: Korbely Péter
Hunyadi: Petrás B. – Csatai, Bobvos, Fabó, Szabó M., Kovács N.,
Rácz R., Kis L., Bódi, Tóth A., Ugrai.
Játszott még: Wéber, Kis T., Mochnács T., Rusz, Csípai, Szabó F.,
Edző: Pisont András
Góllövők: Tóth A. (2), Bódi, Ugrai, Mochnács, Csípai, Kovács N.
Visszatérve a bajnoki nyitányra Pisont András elmondta még, hogy
továbbra is harcos, gólra törő játékot vár csapatától.
A Csorvás elleni mérkőzés úgy is kezdődött. Fokozatosan vettük át
a játék irányítását, és az adódó helyzetekből Tóth Attila szép
megmozdulását követően vezetéssel vonultak az öltözőbe a fiúk. A
II. félidőt kényelmesen kezdő Hunyadit azonban meglepte a hazai
csapat és hatalmas lelkesedésük az eredmény megfordítását hozta.
A görcsösen játszó csapatunk az utolsó percekben tudta döntetlenre
menteni a könnyűnek ígérkező mérkőzést.
Az hazai bemutatkozás már jobban sikerült a Magyarbánhegyes
ellen, bár a vezetést a vendégek szerezték meg, de a jobb erőkből
álló, és tetszetősebben futballozó Hunyadi nagyarányú
győzelméhez nem fért kétség.
Eredmények:
16. forduló: 2013. március 2.
Csorvási SK – B. Hunyadi SE 2-2 (0-1)

Csorvás, 120 néző. Vezette: Gyuga Zsolt (Fehér József, Farkas
Csaba Zsolt)
B. Hunyadi: Petrás B. – Csatai, Bobvos, Borgulya, Rusz, Fabó (Kis
T.), Kovács N., Szabó F. (Ugrai), Rácz R., Bódi (Kis L.), Tóth A.
(Csípai)
Edző: Pisont András
Góllövő: Tóth A., Csatai
Kiállítva: Bobvos F. (második sárga után)
Sárgalap: Borgulya, Rusz
Pisont András: „Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzés
sorsát. A másodikban örülhettünk a döntetlennek. Ennél több kell!
Ifjúságiak
Csorvás – B. Hunyadi 1-4 (0-3)
Góllövők: Kis P. (2), Szabó M., Balogh M.
17. forduló: 2013. március 9.
B. Hunyadi – Magyarbánhegyesi FC 6-1 (2-1)
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Nagy Zoltán (Juhász Lajos,
Zlovszki Zsanett)
Hunyadi: Petrás B. – Borgulya (Szabó M.), Csatai, Fabó, Rusz,
Kovács N., Kis L. (Szabó F.), Kiss T. (Mochnács T.), Bódi (Ugrai),
Tóth A.
Edző: Pisont András
Góllövők: Borgulya (2), Kis L., Ugrai, Tóth A., Kovács N. (11esből)
Sárgalap: Borgulya, Szabó M.
Pisont András: „Gyors csere után Ugrai góljával és gólpasszaival
megfordítottuk a mérkőzést.
Ifjúságiak
B. Hunyadi – Magyarbánhegyes 4-0 (2-0)
Góllövők: Csípai P. (2), Kis P., Balogh M.,
17 forduló után a felnőttek a 3. helyen állnak, míg az ifjúságiak a 4.
helyen tanyáznak.
Hévizi Róbert

Állnak: Pisont András edző, Szabó Ferenc, Kiss Tibor, Csatai Dávid, Ugrai Sándor, Petrás Bence, Kovács Norbert, Szabó Máté,
Rusz Zoltán, Bagi László, Prjevara Gábor technikai vezető
Elől: Kis Péter, Bódi László, Tóth Attila, Rácz Attila, Rácz Rajmund, Csipai Csaba, Laluska Balázs, Borgulya János
A képről hiányzik: Kis László, Fabó Norbert, Wéber Csaba, Mochnács Tamás, Bobvos Ferenc
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Bajnok a szentandrási sakkcsapat
2013. 03. 10. Azt gondolom, hogy ezt a dátumot sokáig nem
felejtjük el Békésszentandrás sakktörténetében.
Bajnokaspiránsként indultunk és meneteltünk a 2012-13-as
szezonban a Békés Megyei Sakk Csapatbajnokságban. Március 10én jött el az utolsó bajnoki forduló napja. Tudtuk, hogy a döntetlen
elég lesz Gyula csapata ellen ahhoz, hogy mi legyünk a tabella élén,
persze úgy ültünk le, hogy győzelmet várunk magunktól. A tavalyi
évben pont a gyulai versenyzők nyerték a sorozatot és azt hiszem a
mi bajnokságunk is ott veszett kútba a múlt szezonban. Egyszóval, a
léc nem volt alacsony.
Kilenc órakor indítottuk az órákat. A feszültséget szinte tapintani
lehetett, bár a játékosaink arcát figyelve ez nem volt észrevehető.
Mindenki koncentrál és megfontoltan lépett. Tíz óra után,
fiataljaink partija kezdett túllépni a középjátékon. Életkori
sajátosság náluk, hogy sokkal gyorsabban játszanak, minden intés
ellenére. A figyelem ekkor Csík Balázska tudására koncentrálódott.
Vesztett helyzetből hozta vissza a játszmát és egy bravúros
döntetlent ért el. Az ő eredményét még egy fél, majd egy elveszett
pont követte.

Az ez utáni helyzetben, Radics László hozzá méltó gyors győzelme,
lélektani lélegzethez juttatta a csapatot. Egyre inkább kirajzolódott,
hogy nagyon szoros lesz a vége. Tartottuk egymásban a lelket és
bíztattuk egymást. Érdekes érzés amikor csak figyelhetjük a
csapattársunk csatáját, de nem segíthetünk neki. Levente remizett.
A mindig rá jellemző fegyelmezettséggel hozta az eredményt az
egyre fokozódó hangulatban. 2,5 – 2,5. Nem hittük el, hogy nem
tudunk elmozdulni erről az állapotról. Három táblán folyt még a
küzdelem, amiből az egyik hangyányival jobb állást mutatott, a
másik elveszni látszott, a harmadikból pedig még bármi lehetett.
Számot vetettünk. Mindenképpen kell a másfél pont! A percek
pedig csak teltek és teltek. Egyre inkább csak a vesztésre álló
partinak látszott a végkifejlete, amikor az ellenfél csapatának
szájából már olyanokat is lehetett elhallani, hogy sajnálják azt a
dolgot, ami tavaly is megtörtént.
Lacival akkor már titkon mi is kerestük magunkban a hibát, hogy
eltaktikáztunk e valamit. Nem volt más lehetőségünk, mint figyelni
és bízni. Figyelni a szabályosságra és bízni játékosaink tudásában.
Két parti, amiből másfél pont legalább kell!
Délután a végjátékoké és az izgalomé volt a főszerep.

Horváth Zsolti lenyűgöző játéktudása meghozta az egyik pontot.
Nagy volt az öröm, bár az utolsó csata ezalatt időzavaros lett. A mi
versenyzőnknek csupán nyolc perce maradt, míg az ellenlábasa
legalább harmincöt perccel bírt. Bíró Pisti látszatra jobban állt, de
vajon lesz e elég lelki ereje ahhoz, hogy sportszerűen legalább
döntetlen legyen? Meggyőző fölényt kell kialakítania, vagy teljesen
le kell hogy zárja a meccset. A végletekig feszítette a húrt. Egy perce
volt csupán, mikor egyértelműen elfogadta a gyulai csapat, hogy ez,
legjobb esetben is csak fél pont lehet számukra.
Kialakult a végeredmény. Gigászi küzdelemben egy igazságos
döntetlen, ami a mi számunkra a bajnoki címet is jelentette.
Örültünk és ölelgettük egymást. Messziről jöttünk és sokáig
megyünk még azt hiszem, ezek a gondolatok jártak a fejemben. Én
még nem is emlékszem arra az időkre, mikor Békésszentandráson
pezsgő sakkélet volt. Majd arra is mikor az amatőr játékosokat
lasszóval fogta be Radics Laci és Hévizi Robi, hogy valami
működjön ebben a sportágban is. Sokat álmodoztunk akkoriban egy
megyei csapat megalakításáról és folyamatos működtetéséről.
Érdemes volt!
Messziről jöttünk és utunk során csak támogató szándékú
emberekkel találkoztunk. Őszinte köszönet érte. Ígérem, hallanak
még rólunk és kellemes pillanatokat szerzünk még Önöknek.
Megtisztelő, segítő bizalmukra továbbra is számítva.
Tisztelettel, a csapat nevében!
Nemcsényi Zsolt
szakosztályvezető
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