
2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám

Kányádi Sándor: Április hónapja

Bolondos egy hónap
április hónapja,

hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.

Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet;
mutatja a tavaszt

hol nyárnak, hol ősznek.

Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,

túljár az eszeden,
mire észrevennéd.

Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja

sűrű szempilláit.

Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,

s ránevet a fényben
hunyorgó világra.

GYERMEKNAP 2013

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2013. május 25-én (szombat) ismét megrendezni a

GYERMEKNAPOT!

Szeretettel várunk mindenkit! Részletek a plakátokon!

Várjuk a lakosság segítő szándékát!
Ha bármilyen felajánlása van, kérjük jelezze a Könyvtárban,

személyesen vagy 06-66/218-660-as telefonszámon.
Köszönjük!
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Beíratkozás
a bölcsődébe

Ismét itt a tavasz - igaz még a bőrünkön nem nagyon érezzük- és 
megkezdődött a gyermekintézményekbe a beíratkozás, így a 
bölcsődénkbe is vártuk a családokat.
Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, 
fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak 
az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a 
harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti.
- Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 
nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, 
bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő 
augusztus 31-ig.
- A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával
a) a körzeti védőnő,
b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
c) a szociális, illetve családgondozó,
d) a gyermekjóléti szolgálat,
e) a gyámhatóság is kezdeményezheti.
A júniusi ballagáson kb. 14 kisgyermek fog elbúcsúzni a 
bölcsődétől, de már évközben is kénytelenek voltunk az óvodába 
átküldeni 5 három éven felüli gyermeket, mert nagy az igény az 
intézményünk iránt. Az anyukák kénytelenek a kisgyermekük két 
éves kora után visszamenni a munkahelyükre dolgozni, mivel 
nagyon nehéz a megélhetés a térségünkben. Ezért is örültünk 
nagyon a Képviselő-testület döntésének, hogy az elkövetkező 
időszakra is 0 Ft-ban állapította meg a napi gondozási díjat és így 
csak az étkezésért kell fizetni. Ezzel nagy terhet vettek le a fiatal 
családok válláról.
A két beíratkozási napon 18 család adta be kisgyermeke részére a 
felvételi kérelmét bölcsődénkbe. Szeptembertől az új bölcsisek 
játékával telik meg az épület. Kérjük a szülőket, hogy a nyár 
folyamán látogassanak meg néha bennünket az udvaron és 
játsszanak velünk! Tapasztalatból mondjuk, hogy így sokkal 
vidámabb lesz a beszoktatás ősszel. 

Yetik Éva

Április 23-án Húsvéti játszóházba várta Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzata az érdeklődőket. A művelődési ház 
ismét megtelt gyermekekkel, szülőkkel. Készültek szebbnél szebb 
alkotások, hogy húsvétkor ne csak a lelkünket, hanem a 
környezetünket, otthonunkat is széppé varázsoljuk.
Elmaradhatatlan része volt a játszóháznak a húsvéti tojásfestés, de 
készültek mézeskalácsdíszek (ami sok esetben díszítés után 
azonnal a pocakba került), gipszből tojástartók, ablakdíszek, 
ceruzatartók, textiltojások. Ebben a Kézműves Egyesület tagjai 
voltak a segítségünkre. A helyi Kertbarát Kör az idén is finom teával 
és kifliszendvics-kóstolóval kedveskedett. Az idén is segítőként 
vett részt a játszóházban Balláné Mayer Katalin és Valicska 
Lászlóné. Köszönjük mindannyiuk szíves közreműködését.
Örömünkre szolgált, hogy a tevékenységekbe a szülők is 
bekapcsolódtak, segítettek gyermeküknek, vagy alkottak maguk is 
valami szépet. Még az apukák is aktívan kivették részüket az 
alkotás öröméből. Reméljük, mindenki jól érezte magát.
Békésszentanrás Nagyközség Önkormányzata nevében:

Szabó Edit

Húsvétra készültünk

Készülnek a gipsz tojástartók

A Könyvtár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 - 16.00 óráig

Szombaton: 10-12 óráig (iskolai időszakban)
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Gondozási Központ Hírei
2013. március 28-án csütörtökön délután, ismét zsúfolásig megtelt 
az intézmény társalgója. Aszódi Erika és Turcsányi Lajos tavaszt 
csalogató műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. Erika csodaszép 
hangjával és Lajos kiváló gitár kísértével elkápráztatták a 
közönséget. Énekeltek szólót, duót, ismert és kevésbé ismert 
dalokat egyaránt. Vastapssal honorálta a közönség a műsort. 
Ezúton is megköszönjük nekik, hogy egy ilyen csodálatos 
délutánnal mosolyt csaltak időseink arcára.
Az alábbi képek, ezt a kellemes délutánt idézik fel.

Szeretnénk az újság hasábjain keresztül megköszönni azoknak, 
akik a Tél Fény fotókiállításon megtiszteltek bennünk 
szavazataikkal. Meglepve értesültünk arról, hogy tablónk első 
helyezést ért el.

Virág Sándorné
Intézményvezető

Fotó: Farkasné Tomonyicka Mária

Májusi szokások, májusfa
Lassan elérkezik az év legszebb hónapja, a május. Azért emelik ki 
sokan, mert itt ünneplünk sok egyházi, családi s állami ünnepet is, 
mint például: május elsejét, anyák napját, gyerek napot, pünkösdöt. 
Ezek az ünnepek közül most kiemelném május elsejét s azon belül 
is a májusfát, ami a természet újjászületésének szimbóluma. 

Ezt a jeles napot a munka ünnepeként tartjuk számon. 1889 óta – 
nálunk gyakorlatilag 1890-től – a nemzetközi munkásosztály 
ünnepe, mely egyesíti magában a hagyományt és a szervezett 
ünnep vonásait is. Ma társadalmi 
ünnepként tartják számon, de népi s 
egyházi vonzata is van. Az ünnep 
szinte elhagyhatatlan kelléke a 
májusfa. A 15. századtól kezdődően 
s z ó l n a k  f o r r á s o k  a  m á j u s f a 
ál l í tásáról ,  a  szokás azonban 
valószínű régibb. Az újjászületés, a 
tavasz szimbóluma. A májusfa sudár, 
a törzsén gallyaitól megtisztított, 
tetején lombos fa vagy szép növésű 
ág. A legények éjszaka vágták ki és 
hajnalra állították fel titokban a helyi 
szokásnak megfelelően minden 
lányos ház elé együttesen, vagy 
mindenki a maga szeretője háza elé 
kalapálta ki, ásta le, vagy kötötte oda. 
Ezzel is mutatva, hogy kivel van, 
vagy épp kivel szeretne lenni. A májusfa-állítás szerencsére még 
manapság is szokás faluhelyen, hagyományőrző városokban. 
Ilyenkor az udvaron vagy a lány ablaka előtt állítottak szalagokkal, 
zöld ágakkal, borral díszített fákat. Ez a hagyomány egész 
Európában divatos volt, s eredete valószínűleg pogány 

termékenységünnephez kötődött. Ha egy hajadon leánynak 
májusfát állítottak, kapósnak titulálták. Korábban néhol ruhát 
akasztottak rá, és ha másnap a lány abban jelent meg, azt jelentette: 
elfogadja az udvarlást. Minél több ilyen állt egy-egy leány 
udvarában, annál népszerűbb volt a férfiak körében. Az 
„erőszakosabb” udvarlók megrongálták, kidöntötték, vagy 
valamilyen úton-módon megsemmisítették a már ott álló 
májusfákat, hogy csak az övék lehessen az egyetlen, amit a leány 

elfogad. Ezt a módszert arra is 
használták, hogy a szülők tudassák, 
hogy a háznál lévő eladó leány 
foglalt, elnyerték a kezét. Ha zöld 
ágakat is tűzdeltek a fára annak 
termékenységvarázsló és gonoszűző 
hatást tituláltak s a megújulást 
jelképezte. Azért tartozik az egyházi 
ünnepekhez, mert a legenda szerint, 
amikor Fülöp apostol Kis-Ázsiában 
h i rde t t e  a z  evangé l iumo t ,  a 
pogányok zöld ágat tűztek arra a 
házra, ahol megszállt, hogy másnap 
megöljék. Azonban éjszaka Isten 
leküldött egy angyalt, aki minden 
házra rátűzött egy ágat, így az 
ellenség hoppon maradt, s az apostol 
így megmenekült. Manapság sajnos 

egyre kevesebben őrzik a májusfa állításának hagyományát. 

Ezzel a cikkel is szeretném sarkallni a fiúkat, hogy bátran őrizzék 
ezt a hagyományt, a kiszemeltjük biztos örülne neki. Úgyhogy, sok 
sikert fiúk! 

Bankó Erika Szilvia
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Hunyadi János Katolikus

Tíz éves magyar bajnok az 
iskolánkban

Radics Attila, iskolánk 4. osztályos tanulója a Karate magyar 
bajnokságon  utánpótlás  9–10  éves  fiú  +30 kg  kategóriában 

I. helyezést ért el Mogyoródon  március  24 –én.
Majdnem ötven egyesület háromszáznál is több utánpótlás korú 
versenyzőjének részvételével rendezték meg a WKF karate magyar 
bajnokságot Mogyoródon március 23. -24- én. A természetesnek 
mondható telt ház és a kiváló hangulat mellett egészen a felnőtt 
Európa – bajnokságig mutató tapasztalatokat szereztek a szervezők 
és a versenyzők egyaránt.
 A Szent – László Általános Iskola tornatermében egyszerre hat 
k ü z d ő t é r e n  z a j l o t t a k  a  m é r k ő z é s e k .  ( f o r r á s : 
www.utanpotlassport.hu)
A tíz éves bajnokkal és szüleivel beszélgettünk arról, hogyan került 
kapcsolatba a sportággal, és mennyi munkával jár az, hogy valaki 
ilyen kiváló teljesítményre legyen képes. 
- Mióta űzöd ezt a küzdő sportot és hogyan kerültél kapcsolatba 
vele?
Attila: 2010 szeptembere óta járok rendszeresen az edzésekre.
Édesapa: Hét éves volt, amikor elég érettnek találtam ahhoz, hogy 
végig bírja az edzéseket, – teszi hozzá Radics Attila , az édesapa, 
aki maga is aktívan sportol – de itthon játékosan folyamatosan 
készítettem rá. 
- Hogyan került Szentandrásra a karate?
Édesapa: A szarvasi Lipták Tibor két danos mesterrel gondoltuk, 
hogy hozzunk létre itt is egy csoportot.  Az egyesületté alakulásunk 
folyamatban van. Kezdetekkor húsz – huszonketten voltunk. Ma 
kb. 14-en járnak, többé – kevésbé rendszeresen. Tibor itteni és 
csabacsüdi gyerekeket edz rendszeresen, sikerrel. Az említett 
magyar bajnokságon is Attilán kívül még két tanítványa volt 
eredményes: A 12 – 13 éves korosztályban a csabacsüdi Poljovka  
Kristóf  3., a 8- 9 évesek között Lipták Virág Szarvasról 2. lett. 
- Mennyi elfoglaltságot jelent ez hetente?
Attila: Heti négy edzés van. Kettő itt, kettő pedig Csabacsüdön. 
Édesapa: Versenyek előtt még hét végi edzések is vannak. 
- Tudom, hogy az iskolában is megállod a helyed. Hogyan bírod 
energiával? 
Attila: Amikor hat óránk van, akkor nehéz. A szerdát szeretem, 
mert akkor meg tudok tanulni a hétre. 
Édesapa: Ezt a terhelést csak pihenéssel lehet bírni. Amikor 
hazajön az iskolából, pihen egy órát. Utána tanulás és edzés. Este is 
legkésőbb tíz órakor ágyban kell lenni. Szombat a pihenőnap. 
Pihenés nélkül nincs teljesítmény. Az erőnléthez a fizikai munka is 
fontos. Hét végén és nyáron pedig minden munkából kiveszi a 
részét. Segít nekem. Együtt csinálunk   mindent, a fahordástól a 
fűnyírásig. 
- Szigorú az edződ?
Attila: Ha kell, szigorú is tud lenni, de sokat játszunk is az 
edzéseken.
Édesapa: Tibor nagy szeretettel dolgozik a gyerekekkel Akkor 
szigorú, ha szükség van rá. Túlzott szigorral elriasztaná a 
gyerekeket. Fontos, hogy a gyerekek mozgása laza legyen. Az 
egész napi feszültséget sok játékkal vezetik le az edzéseken.
- Attila, Te hogy érzed, miben változtatott meg a sport?
Attila: Erősebb lettem, és nyugodtabb. Nyüzsgős voltam. 
Itt a szót az édesanya, Éva veszi át.
Édesanya: Én úgy látom, nemcsak lehiggadt, hanem nyugodtabb 
is lett. Ez a sport a kölcsönös tiszteletre nevel. Tisztelik az edzőt, a 
bírót, az ellenfelet. Még az elvesztett meccsek után is kezet fognak 
egymással. 

Radics Attila, karate magyar bajnok

Közben okleveleket nézegetünk. Számtalan helyi és országos 
versenyen elért eredményről tanúskodnak. 
Édesapa: Minden országos verseny előtt házi szintfelmérő 
versenyeken veszünk részt a szarvasiakkal. A versenyekre együtt 
megy a csapat.  Nagyon jó, hogy együtt megyünk, együtt vagyunk. 
Együtt örülünk a sikereknek, és együtt sírunk az elvesztett 
mérkőzések után. 
- Minden sportolónak vannak álmai. Neked mi az? 
Attila: Ha egyszer olimpiai sportág lesz, jó lenne olimpiai 
bajnoknak lenni. 
Édesapa: Persze a sportban bármi megtörténhet, de itt vannak a 
helyi példák, a kajakosok: Kovács Laci, Bodonyi Dóra. Miért ne 
lehetne hasonlóan szép eredményeket elérni egy kis faluból más 
sportágban is? 
Beszélgetésünk végén még megnézzük a mogyoródi verseny három 
mérkőzését. Attila többször visszatekeri az egyiket. Egy védés 
visszatámadás a kedvence. Megnézzük a kupát, az érmeket, a szép 
eredményekért kapott ajándékokat. 
Búcsúzóul mit is mondhatok? Gratulálok az egész iskola nevében! 
Büszkék vagyunk rá! További szép sikereket kívánunk! 

Mné

Vers– és mesemondó verseny az alsó 
tagozaton

Az  bibliai héten nem csak  lelki építkezéssel telt az idő. Iskolánk 
alsósai már hetek óta lázasan készültek a helyi vers – és 
mesemondó versenyre. Ilyenkor dől el az is, hogy kik képviselik 
majd az iskolánkat a területi versenyeken. Minden évben nagy 
öröm számunkra, hogy olyan sokan jelentkeznek a versenyekre. 
Így volt ez az idén is. Az iskola könyvtárában március harmadikán 
zajlott a megmérettetés. Vers , verses mese illetve a 3. és 4,. 
osztályosok mese kategóriában is versenyeztek. 
Eredményeik: Vers, verses mese: 1. osztály: 1. Pálinkás Hunor , 2. 
Juhász Gergő, 3. Gugolya Réka. 2. osztály: 1. Fabó Amina, 2. 
Vámosi Gergő, 3. Kalmár Ádám. 3. osztály: 1. Gazsó Adél, 2. 
Fekete Tea,  3. Bobvos Dorina. 4. osztály: 1. Nyemcsok Edina, 2. 
Egri Gergő, 3. Kalmár Vanda, Erdei Helga. 
Mese kategória: 1. Szécsi Lili 3. a osztály, 2. Gugolya Bence 4. a 
osztály, 3. Plentri Nikoletta 3. osztály.
Minden versenyzőnek gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!
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Általános Iskola hírei

Bibliai hét

A Hit évéhez kapcsolódva március 18-21. között négy napon át 
valósult meg a Bibliai hét programja iskolánkban.
A hétfői nap délutánján filmvetítésre invitáltuk a felsős tanulókat. 
Zefirelli híres filmjét, A Názáreti Jézus negyedik részét tekinthettük 
meg.
A keddi nap folyamán öt fős csapatokkal telt meg a rajzterem, ahol 
évfolyamonként egy-egy tanuló alkotta a csapatokat. A Bibliához 
kapcsolódó mondásokat játékos formában sajátíthatták, illetve 
ismételhették át a versenyzők. Feladatlapot kellett kitölteniük, 
rejtvényeket, szövegértést kellett megoldaniuk. Az activity 
keretében a csapatok megmutathatták kreativitásukat, 
gyorsaságukat- A gyerekek nagy örömmel dolgoztak a délután 
folyamán, sok új ismerettel gazdagodtak, s mélyítették tudásukat.
Ezt követően, szerdán kézműves játszóházra került sor, ahol a 
húsvéthoz kapcsolódva dísztárgyakat lehetett különböző 
technikával készíteni.

Bibliai vetélkedő

Csütörtökön Gyuláról fogadtunk vendéget, a Grosics Akadémiáról. 
Az U19-es csapat edzőjeként - a Ferencváros színeiben játékosként 
a Bajnokok Ligáját megjárt - Nyilas Elek mutatkozott be. 
Beszámolt életéről, sportolói pályafutásáról. Beszámolójából 
kiderült, hogy mindvégig képes volt küzdeni, felállt a kudarcok 
után és újrakezdte. Az a hite, a filozófiája, hogy eredményt, sikert 
sok munka árán lehet elérni. Lelkesen hallgatta a diákközösség az 
élményeket.
A felsősökével megegyező programokon vettek részt az alsós 
gyermekek is. Természetesen életkoruknak megfelelően 
szerveztük meg számukra a tevékenységeket. Ők is megnézhettek 
egy bibliai történetet hétfő délután. A húsvét közeledtével 
természetesen a Húsvét történetét láthatták, rajzfilmen. A fél órás 
filmről szerdán totót töltöttek ki a 2. 3. 4. osztályosok. A legjobban 
teljesítőket a nagyhét hétfő reggelén jutalmaztuk és egy hittan 
ötössel is gazdagabbak lettek.,Az elsősök kedves rajzokat 
készítettek, melyek az emeleti faliújságunkat díszítik a mai napig is. 
A kicsik kedvenc programja tagadhatatlanul a játszóház. Ibolya 
néni kedden délelőtt minden osztályhoz ellátogatott és kedves 
húsvéti díszeket, ajándékokat készített a gyerekekkel. 
A hét folyamán az alsósokat talán a „napi kérdések” hozták 
leginkább lázba. Mind a felső, mind az alsó tagozatosok minden 
nap találtak egy bibliával, hittel, vallással kapcsolatos kérdést a 
faliújságukon, amelyre a választ aznap kellett bedobniuk a 

gyűjtőládába. A felsősök között napi nyerteseket hirdettünk. Az 
alsósok eredményeit hét végén összesítettük és minden osztályból 
apró nyereményekkel jutalmaztuk azokat, akik mind az öt kérdésre 
helyes választ adtak. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az alsós 
gyerekek egyharmada tudott helyesen felelni minden kérdésre.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik segítették 
munkájukkal ezeket az alkalmakat. Hisszük, hogy szükség volt 
rájuk, mivel általuk nemcsak a gyerekek, hanem mi magunk is 
erősödtünk hitben és szeretetben. Szeretnénk a jövőben is 
megszervezni, és egy új hagyományt teremteni a Bibliai héttel. Mai 
változó, rohanó, modern világunkban megpróbáljuk a ránk bízott 
gyerekeket hitre, erkölcsre, egymás elfogadására nevelni. Bár 
sokszor érezzük, hogy erőt meghaladó számunkra ez a feladat. De 
hisszük:

„A szeretet:
Láng, mely melegít, 
Fény, mely világít,
Mágnes, mely vonz,
Illat, mely felvidít,
Pohár, mely felüdít,
Hegy, mely meg nem rendül,
S mosoly, mely napvilágra hoz elrejtett dolgokat.”

Molnárné, Baginé

Térségi versmondó vereny

A Körös-szögi Civil Fórum Egyesület vers- és prózamondó 
versenyt hirdetett február hónapban a kistérség településein 
hagyományteremtő céllal. Az elődöntőn elért eredménye alapján 
Miknyik Judit 5.a osztályos tanuló képviselte iskolánkat március 
14-én, Szarvason, a Civil Házban rendezett döntőn. Judit az 
általános iskolások között vers kategóriában a képzeletbeli dobogó 
legfelső fokára állhatott.
Rába István - iskolánk volt tanulója - a középiskolások között vers 
kategóriában második helyezést ért el.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Az eredményhirdetést követően Huzella Péter Kossuth-díjas 
előadóművész, zeneszerző, a Kaláka együttes egykori tagja 
„Csatadal” című műsorát hallgathattuk meg.

Baginé Dorogi Anikó

Rába István 2., Miknyik Judit 1. helyezett lett
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„A legfontosabb a játék szeretete!”
Tizennégyszeres válogatott labdarúgó, kétszeres magyar 
bajnok – a Vác és a Ferencváros csapataival - , megfordult 
Győrben, légiósként Izraelben, jelenleg a gyulai Grosics 
Katolikus Labdarúgó Akadémia U19 csapatának edzője.

NYILAS ELEK  a 
pályán olyan nagy 
csapatok el len is 
játszhatott, mint az 
Ajax a Paris Saint-
G e r m a i n ,  a 
Newcastle United, az 
Olympiakosz Pireusz 
vagy a Real Madrid.
Profi pályafutásáról 
é s  j e l e n l e g i 
m u n k á j á r ó l  a 
legnagyobb alázattal 

és természetességgel mesélt a Hunyadi János Katolikus 
Általános Iskola diákjainak, amikor is náluk vendégeskedett a 
Bibliai hét keretében.
Ez alkalomból beszélgettem vele.
Mint a profi labdarúgók közül többen, Ön sem szakadt el a 
sportágtó l  akt ív  pá lyafutása  befejeztéve l ,  h i szen 
utánpótlásedzőként dolgozik. Korábban Vácott, jelenleg a 
Grosics Akadémián. Hogyan került ide és milyen kihívások 
várnak Önre és a csapatra?
A Grosics Akadémiával az ismeretségem már réginek mondható, 
hiszen ennek a projektnek a megálmodójával és az itt dolgozók 
többségével már az Akadémia megalapítása előtt is ismertük 
egymást. Ennek és az utánpótlásban elvégzett munkám, elért 
eredményeimnek köszönhető az itteni szerepvállalásom. 
A célunk, nekem és a csapatnak is közös. Kivívni a legmagasabb 
osztálybéli tagságot, azt végig megtartani és olyan játékosokat 
nevelni, akik nem csak Magyarországon, hanem a világ 
futballjában fogják öregbíteni az Akadémia jó hírét!
Napjainkban jellemző, hogy a csapatok kevésbé a fiatal magyar 
játékosokra, inkább a külföldiekre építenek. Mi ennek az oka? 
Változtathatnak- e ezen az olyan utánpótlás nevelő, képző 
központok, mint az Akadémiájuk?
Sajnálatos tény ez. A külföldi játékosok ide hozatala önmagában 
nem rossz gondolat, ha kiemelkedő játékosról van szó, akiktől 
tanulhat az itteni fiatal. De többségében nem ezt látjuk. Ennek is 
meg van az oka, ami nem biztos, hogy minden esetben a csapat, a 
fejlődés érdekeit szolgálja. Ezért egyértelműen remek 
megoldásként szolgálhat az ilyen központok kialakítása. Az 
akadémiákra bekerülő gyerekek kiváltságos helyzetbe kerülnek, 
hiszen minden lehetőségük megteremtetik ahhoz, hogy elérjék a 
saját maguk elé kitűzött célt, hogy labdarúgók lehessenek! 
Infrastrukturálisan, szakmailag a legmagasabb szintet feltételezik, 
szinte csak a gyerekeken múlik minden!
A Nyilas családban is van ifjú tehetség. A hozzáértő apa inkább 
dicsér vagy kritizál?
Dicsér és kritizál! Nem szabad abba a hibába esnem, hogy szülőként 
tekintek rá, mert akkor nem fogom tudni reálisan értékelni a 
teljesítményét. Tehetséges, aki ha továbbra is ennyire eltökélt és 
alázatos lesz, szép eredményeket érhet el. Ehhez természetesen kell 
az is, hogy higgadtabb legyen minden tekintetben és elkerüljék a 
sérülések, amik eddig igencsak akadályozták abban, hogy jóval 
előrébb tartson.
Labdarúgóként sok mindent elért. Magára ölthette a címeres 
mezt, gólt szerzett a válogatottban, magyar bajnok, játszhatott 
világsztárok ellen. Mik pályafutása meghatározó élményei? 
Tud-e ezekből építkezni munkája során?
Nekem minden mérkőzés, amin pályára léphettem nagyon nagy 

élményt jelentett! Mindegy volt, hogy Bajnokok Ligája vagy 
magyar kupa. Természetesen van különbség, de csak addig, amíg el 
nem kezdődik a mérkőzés. Utána minden külső dolog megszűnik és 
csak a játék érdekelt! A sok magyar és nemzetközi mérkőzés, az a 
rengeteg edzés, a különböző szemléletű edzőkkel való közös 
munka kellő alapot biztosít arra, hogy tapasztalataimat a 
későbbiekben hasznosítsam, de ez önmagában nem elég. Képezni 
kell magunkat, sokat tanulni, hiszen az edzői munka szorosan 
kapcsolódik a játékos múlthoz, de szerintem egy teljesen más 
szakma! 
Ön szerint mi tesz valakit profi sportolóvá?
A legfontosabb a játék szeretete! Szeretni kell amit csinálsz, 
alázatosnak, határozottnak és nagyon szorgalmasnak kell lenni! 
Addig, amíg valaki profi sportoló lesz, nagyon hosszú az út, ami tele 
van buktatókkal és rengeteg lemondással jár. Szinte nincs bulizás, 
nincs szabad hétvége. Ez nagyon nehéz időszak, de nem szabad 
feladni, kitartónak kell lenni és akkor talán elérhető a cél!
Iskolai előadása egyik csúcspontja volt szerintem, amikor 
levetítésre került a válogatottban szerzett egyik gólja és a 
gyerekek tapsban törtek ki. Segíthetnek az ilyen pillanatok, a 
személyes találkozások abban, hogy megteljenek a lelátók és ne 
csak a külföldi nagycsapatok meccseire vágyjanak a gyerekek?  
Soha nem lehet tudni, hogy egy gyereket mi állít a labdarúgás mellé, 
melyik pillanatban lesz a foci szerelmese. Nagyon fontosnak tartom 
az ilyen testközeli találkozásokat, hiszen ezek sokkal mélyebb 
benyomásokat tudnak tenni a gyerekekre. Ezen felül a jó hangulatú 
mérkőzések, a gólok, a sportszerűen és látványosan szurkoló 
emberek mind-mind segítenek abban, hogy egy gyerek labdarúgó 
szeressen lenni!
Március 24-én elbúcsúztatták egykori klubja, a Ferencváros 
stadionját. Milyen érzés elköszönni attól a helytől, amelyhez 
meghatározó emlékek kötik az embert?
Nagyon sok és nagyszerű élményben volt részem ebben a 
stadionban nem csak játékosként, hanem szurkolóként is. Bátran 
állítom, mert tudom, hogy ez volt és lesz is a legjobb hangulatú 
stadion az országban, ahova félve lépett be az ellenfél, de mégis 
nagyon várva a mérkőzést! Az idő múlásával és a szigorú 
nemzetközi előírásokkal egyetemben mára már nem a 
legmodernebb a pályánk, de én bízom abban, hogy az új arénában is 
a dicső múltnak megfelelő mérkőzéseket láthatunk majd!
Köszönöm a beszélgetést! Kívánom, hogy a csapattal elvégzett 
sok munka eredményes legyen és elérjék a kitűzött célokat! Sok 
sikert!

M.K.

Nyilas Iskola
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Szerettem örömet szerezni
Békésszentandrás a szőnyegszövés kapcsán lett világhírű. A Holt 
Körös pontján lévő üzemtől nagyon sok híres épületbe és számtalan 
országba kerültek a kézi csomózású perzsaszőnyegek, amit egy idő 
után szentandrási szőnyegnek neveztek. A gyárban nagyon sok 
helyi asszony és leány dolgozott. Becsületes és magas színvonalú 
munkájukat mindig elismerték, öregbítve ezzel településünk 
hírnevét.
A szőnyegszövésnek több korszakát ismerünk, amelyek mindig az 
akkori vezetőhöz köthetőek. Kiemelkedő időszak volt 1966-1980-
ig is, amikor Nagy Béla volt az elnök. A ma 94 éves Béla bácsit 
otthonában látogattuk meg.
- Hogy tetszik lenni?
Köszönöm szépen jól. 94 éves vagyok, meg vagyok elégedve, 
örvendek! Addig éljek, míg egészséges vagyok.
- Mikor és hogyan került Békésszentandrásra?
- 1966-ban neveztek ki a Békésszentandrási Szőnyegszövő 
Háziipari Szövetkezet elnökének. Előtte hét évig a Szarvasi 
Háziipari Szövetkezet műszaki vezetője voltam.
- Hogyan emlékszik vissza a szövetkezetben eltöltött évekre?
Nagyon szép időszak volt. Abban az időben rengeteg részleg volt 
Körösladánytól Kunszentmártonig, 15 településen. Helyet 
mindenhol adtak, nekünk csak a munkát kellett biztosítani az 
asszonyoknak.
Én reggel hatkor – akkor kezdődött a műszak a gyárban – ott voltam 
a portán. Üdvözöltem a dolgozókat. Később bementem a 
műhelyekbe is, ahol sokat beszélgettem a dolgozókkal. Ismertem 
örömeiket, gondjaikat.
Szerettem örömet szerezni! Odamentem a dolgozókhoz akkor is, 
amikor névnapja vagy születésnapja volt és valami apró ajándékkal 
felköszöntöttem. Az év folyamán több társas összejövetelt is 
szerveztünk: mikulás csomagokat osztottunk, összevont névadókat 
r e n d e z t ü n k .  F o n t o s  v o l t  s z á m o m r a ,  h o g y  n e  c s a k 
munkalehetőséget, hanem szórakozást is biztosítsunk az 
embereknek.
- Milyen kulturális élet folyt az üzemben?
Rendkívül széles körű. A leghíresebb és legsikeresebb a népi 
tánccsoport, akinek a vezetésére Budapestről fogadtam művészeti 
iránytót. Az 1977-es Ki Mit Tud?-on a második helyezést értük el. 
Ott már szerepelt a citera zenekar is. Állandó résztvevői voltunk a 
szövetkezeti szavalóversenyeken, ahol mindig jó helyezéseket 
értek el dolgozóink. Több esetben sikerült az első helyet 
megszerezni. A sport tevékenységben is szép eredményeket értünk. 
Lehetőséget biztosítottunk női labdarúgásra és kézilabdára.
- Milyen változást sikerült bevezetni?
A minták területén. Eleinte az ötleteket múzeumokból vettük. 

Később két jó nevű iparművészt fogadtam fel, akik tervezték a 
szőnyegeket. Az egyik a hagyományos mintákat tervezte, a másik a 
modern stílust képviselte. Sok kiállításra jártunk, és termékeink a 
„Kiváló Áruk Fóruma” védjeggyel lett ellátva. Olyan híresek 
lettünk, hogy a Herendi Porcelángyár is megkeresett bennünket 
hogy együtt állítsunk ki a frankfurti nemzetközi kiállításon. 
Örömmel vettem az érdeklődésüket, és javasoltam, hogy mi olyan 
terméket viszünk, melyen herendi minták vannak, a herendiek 
pedig gyártsanak olyat, amin a mi szőnyegmintáink vannak.
Sikeres kooperáció lett!

Nagy Béla bácsi és felesége, Jolika néni

- Mi volt a titka az akkori szőnyeggyár sikerének?
- Remek kollektíva dolgozott az üzemekben, a kiállításokon és 
tárgyalásokon egy kis ajándék rengeteget jelentett. Továbbá nagyon 
fontos volt a reklám. Arra mindig áldozni kell!
- Mi a véleménye Békésszentandrásról és a szentandrási 
emberekről?
Békésszentandrás egy kis falu, de ott érzi az ember, hogy 
Magyarországon van. A szentandrásiak rendes, becsületes magyar 
emberek.
- Köszönöm szépen a beszélgetést!
Béla bácsi az egykori elnök kartárs és kedves felesége, Jolika néni 
szarvasi lakásukban élnek békességben, boldogságban. Isten 
éltesse Őket erőben, egészségben sokáig!

Hévizi Róbert

Vízállásjelentés
Az idei esztendőben is kilépett a medréből a Hármas-Körös. Az 
áradás 2013. április 10-én tetőzött. Attól kezdve 2 óránként 6 
centimétert apadt a víz szintje, s néhány nap múlva a Tisza 
visszaduzzasztó hatása miatt stagnálni fog, amely tartósnak 
ígérkezik - tudtuk meg Megyeri Mihálytól, a Hármas-Körös 
békésszentandrási szakaszának szakaszvédelmi vezetőjétől, aki 
továbbá elmondta, hogy harmadfokú védekezést rendeltek el, 
amely rövidesen mérséklődni fog.
Különösebb beavatkozásra nem került sor, csak talpszivárgásokat 
észleltek.
A jelenlegi vízállás 1,15 méterrel kevesebb volt, mint a 2006-ban 
mérttől.

Április 7-én 832 cm volt a vízállás
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ÖNKORMÁNYZATI

Március idusán

„Hűtlen a múlthoz nem leszek,
Szívemben szép emlék marad.
De a jövő, az otthon melege,
Te vagy, én hazám Magad.”
(Dr. Balogh Istvánné : Messzi hon küldött…)

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én már hagyománnyá vált, hogy 
a művelődési házban tartjuk ünnepségünket. A zord időjárás miatt 
szinte családi hangulat alakult ki a teremben. Az ünnepség első 
részében ünnepélyes állampolgársági eskütételre került sor, melyet 
Bagi Erika anyakönyvvezető vezetett le.  Az ünnepség 
nyitányaként Gaál Roland, a Békés Megyei Kormányhivatal 
Szarvasi Járási Hivatalának hivatalvezetője mondta el ünnepi 
gondolatait, mely a következő volt:

„Tisztelt Ünneplők! Kedves Magyar Állampolgárok!

Remélem, elfogadják, hogy néhányuknak megelőlegezve a 
megszólítást, így köszöntsem Önöket ezen az ünnepi alkalmon 
Erdős Norbertnek, a Békés Megyei Kormányhivatal vezetőjének, 
kormánymegbízott Úrnak üdvözletét is tolmácsolva, aki hivatali 
elfoglaltsága miatt nem tudta ma személyesen jelen lenni.
Engedjék meg, hogy mondandómat időben nagyon messziről 
kezdjem! Ha március idusa kerül szóba, csak nekünk, 
magyaroknak jut eszünkbe 1848. március 15-e. A világban, a 
történelemben járatos emberek többségének Julius Casear, a római 
hadvezér és politikus alakja és története dereng fel, akit ezen a 
napon öltek meg. „Óvakodj március idusától!” – szólt a jóslat a 
hagyomány szerint, mely után nem is sokkal 23, más források 
szerint 35 késszúrás érte őt. A gyilkosok a tőröket kihúzták, és azt 
már Rejtő Jenőtől – Fülig Jimmy történetéből tudjuk, hogy a 
kihúzott kés sebe, gyógyítás nélkül legtöbbször halálos. 
Országunkat és nemzetünket – történelmünk során – számtalan 
késszúrás érte, és a gyógyítás sokszor csak hosszú évek elmúltával 
történhetett meg. 
1848. boldog és felszabadult napjait becstelen vérontás, sötét 
vészkorszak követte, és ma felfoghatatlanul sok az az idő mely 
eltelt az 1867-es kiegyezésig, melyet – bár a teljes szabadság 
megléte nélkül – a magyar polgárosodás időszaka követett.
Mi, magyarok, mindig ambivalens kapcsolatban voltunk 
elnyomóinkkal, az elnyomások emlékével. A török hódoltság 
fájdalmától az isztambuli kirándulásokon megvásárolt irhabundáig 
különös pályát futott be a közgondolkodásunk, ahogyan izgalmas 
fordulata a történelemnek, hogy 1989. augusztus 19-én az a 
Habsburg Ottó szervezte meg az azóta a vasfüggöny lebomlását 
jelentő, híressé vált páneurópai pikniket, akinek édesapja IV. 
Károly néven az utolsó – tegyük hozzá Habsburg származású 
magyar király volt. Történelmünk sebeiből ki kell tehát húzkodni a 
tőröket, és a sebeket be kell gyógyítani, de emlékezetünkben meg 
kell őrizni őket, és tanulni kell a hegekből. 1848-ban egységbe forrt 
a nemzet. Sőt, a szabadság eszménye segített abban, hogy az oly 
sokszor emlegetett turáni átkot legyőzve, egységesen, egyet akarva 
cselekedjenek az ország lakosai.
Nem szabad elfelejteni, hogy nem csak magyarok, de számos, e 
hazába élő, más nemzethez tartozók álltak akkor a közös ügy mögé, 
támogatva azt akár vérükkel is. Mi, itt, Békés megyében 
megtanultuk, hogy elfogadjuk egymást, tanuljunk egymástól, 
lássuk egymás értékeit. Ma hatféle nemzetiségi önkormányzat 
található a településeken, és ez a változékonyság az 1800-as évek 
közepén még szembetűnőbb volt. Magyar állampolgárokként 
akkor is képesek vagyunk egy nyelvet beszélni, ha anyanyelvünk 

más és más. Ebben 1848 öröksége hatalmas példát ad nekünk. Az 
együttélésnek, a békés egymás melletti létnek vannak feltételei. Az 
egyik ilyen feltétel, hogy elhiggyük egymásról a jóakaratot. Másik 
feltétel lehet a közös múltunk. Néhány évvel ezelőtt, vészterhesebb 
időkben, Vajdaságban járva, ott élő idősebb barátomtól kérdeztem, 
hogy milyen most feléjük a lét, hogyan férnek meg egymás mellett. 
Bölcs szemével rám nézett, és csak annyit mondott: „Sosem azzal 
van baj, aki meg tudja mutatni a nagyapja sírját!” Ezek a 
gondolatok mélyen belém égtek. Amit a nyelv elválaszt, a jóakarat 
összeköthet.
Talán Önök előtt is ismert az a tény, hogy 1848-as vértanú 
tábornokaink alig-alig bírták a magyar nyelvet. Első felelős 
miniszterelnökünk, gróf Batthyány Lajos felnőtt fejjel tanult meg 
magyarul, és feljegyzések szerint komoly kihívás volt számára e 
gyönyörű nyelven az önkifejezés. A történelem, a kultúra, a 
jóakarat volt az, ami összekötötte akkor és ott azokat az embereket, 
akik együtt mozdultak egy jó ügy érdekében.
Minket, itt és most, ma és ebben a pillanatban, ezen a helyen, sok 
minden köt össze: kultúra, nyelv, történelem, akarat. 1848 
örököseiként, higgyünk szívünkben bármit is, az ünnepi pillanat is 
összeköt. Őseink emléke, akik hittek és tettek a szabadságért ugyan 
úgy, minta a perceken belül következő állampolgári eskütétel, a 
fogadalom, mellyel ismét egy állam polgárai leszünk. Engedjék 
meg, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes gondolatait 
vegyem kölcsön:
„Mindig is egyek voltunk a közös nyelvben, a közös kultúrában, a 
történelmi örökségben és a magyar hagyományokban, most az 
állampolgárság által közjogi értelemben is egyek lehetünk.”
A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatalának 
vezetőjeként tisztem elmondani, hogy 2013. március 1-jétől a 
polgármesteri hivatalok helyett a Járási Hivatal lesz az illetékes és 
hatáskörrel  bíró az egyszerűsí tet t  honosí tási  el járás 
megindításának ügyében. Biztosíthatom Önöket, hogy 
felkészültünk erre a feladatra, és kollégáimmal várjuk mindazokat, 
akik kérelmüket nálunk szándékoznak előterjeszteni. Korrekt és 
gyors ügyintézésre számíthatnak, erre szavamat adom.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önöket pedig kérem, őrizzék 
meg emlékükben ezeket az ünnepi pillanatokat, és szívükben 
magyarságukat.”

Ezt követően állampolgársági eskütétel színesítette a műsort. A 
Vajdaságból 9 fő érkezett, miután településünket választották 
eskütételük helyszínéül. Az állampolgársági eskü letételére Sinka 
Imre polgármester úr előtt került sor, aki befogadó beszédében 
üdvözölte a legújabb magyar állampolgárokat, majd átadta 
részükre a honosítási okiratot.  Az ünnepség folytatásaként Molnár 
Imre Zoltán képviselő úr szavalta el Reményik Sándor Mindhalálig 
című versét és a jelenlévők, mint már mindannyian magyar 
állampolgárok elénekelték a Himnuszt.

A március 15-ei ünnepség folytatásaként Benedek Erika, a 
művelődési ház vezetője mondta el az ünnephez kapcsolódó 
gondolatait, kiemelte a nemzeti színű zászlónk eredetét, történetét 
és hagyományait. Majd a  Hunyadi János Katolikus Általános 
Iskola 5.a osztályának megemlékező műsora következett, melyben 
a tanulók a nemzeti összetartozás erősítését és költőnk, Petőfi 
Sándor emlékét helyezték középpontba. Az ünnepség zárásaként a 
Kárpátia Együttes előadásban meghallgattuk a Szózatot.
Képek a 20. oldalon.

Összeállította:Be
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HÍREK

Sűrűn kapok visszajelzést településünk lakóitól, illetve településünkre 
érkezőktől a közmunka programról, illetve közmunkásainkról. 
Érdekes kettősséget mutat a dolog, ezért is írom le, mit is takar 
valójában. Falunkban sokszor  negatív visszhangja van a dolognak, a 
hozzánk érkezők pedig leginkább az irigység hangján nyilatkoznak 
programunkról. Ez azért is lehet, mert keveset beszéltünk a program 
mikéntjéről eddig, inkább csak az eredményeit mutattuk be 
településünknek. 
Az egész történet 2011-ben kezdődött, amikor a kormány elhatározta, 
megpróbál utat teremteni vissza a munka világába a munkanélküliek 
számára, és ötleteket, javaslatokat kért a településektől ezek 
megvalósítására. Mi is hozzáfogtunk elképzeléseinket papírra vetni, és 
átadtuk őket a Belügyminisztérium illetékeseinek. Annyira 
megte t sze t t ek  e lképze lése ink ,  hogy  megva lós í t á suka t 
végrehajthatónak tartották és támogatásra érdemesnek ítélték. Ezáltal 
2011-ben 80 fővel elindult nálunk a közmunka projekt. Nehéz kezdeti 
lépések voltak ezek, melyben a továbblépést folyamatos ellenőrzés és 
szaktanácsadás mellett a Belügyminisztérium gyakorolta. Itt még a 
település anyagi haszna is csak szerényen, a foglalkoztatottság mellett 
néhány száz kéziszerszám formájában mutatkozott meg, valamint a 
bérként kifizetett milliókban, melyet így nem a települési kasszából 
kellett segélyezésre elvennünk. Ezzel párhuzamosan településünk 
árkai tisztulni kezdtek, járdái közül sokat sikerült szintre emelni, 
parkjainkat újra széppé tettük, játszótereinket felújítottuk. Apróságok 
ezek, de igazán feltűnőek csak akkor lennének lakosainknak, ha nem 
történtek volna meg. 
2012-re már célorientáltan készültünk, hiszen bátorítást kaptunk, 
bővítsünk a mezőgazdaság irányába, célozzuk meg az önellátást  a 
falufejlesztésen belül. Terveink ismét elnyerték az illetékesek 
tetszését, maximális támogatás mellett, a bérekkel együtt több, mint 
140 millió Ft-ot hoztunk a településre. Folytatódott a járdák javítása, 
már olyan rész is van, ahol új szakaszt készítettünk. Egy kilométer 
dudacső lefektetésével falunk legmélyebb pontjain a belvízelvezetés 
problémáinak megoldásához fogtunk, s remélem mire ez a cikk 
megjelenik, az időjárás függvényében már teljesen be is fejeződik ez a 
projekt is. Hozzá kell tenni, nem szabad ezzel a programmal 
kapcsolatban általánosításokat tenni, mert lakosaink sokszor csak azt 
látják, hogy itt is, Szarvason is működik. DE tudni  kell azt is, hogy a 
megye nagyon sok településén nem, és ezek a települések a két kezüket 
összetennék az ide beérkező támogatási pénz tizedrészéért is. 
Továbblépve,  sokszor jeleznek felém: gyakran látják az utcán leülni, 
vagy ácsorogni az embereinket. Gondoljunk csak bele egy pillanatra! 
Mi is szakítunk időt a megállásra saját munkahelyünkön, s az 
legfeljebb nem olyan látványos, mert a falak közt, kerítésen belül nem 
olyan feltűnő az ember. Velünk ellentétben viszont közmunkásaink 
állandóan közterületen tartózkodnak, tehát ha megállnak egy cigire, 
vagy éppen szusszanni egyet, rögtön szem elé kerülnek mindenkinek. 
Bele kell gondolni, mit is tennénk mi, ha hasonlóképpen közterületen 
kellene tevékenykednünk, szerintem ugyanúgy tennénk mi is. 
Ráadásul értékelendő, hogy ezek az emberek nem a markukat tartják a 
segélyért, hanem dolgozni akarnak, ennyi bérért és ilyen körülmények 
között is. Nem szabad elhamarkodottan ítélni, mert amíg nem látja az 
ember, mennyi munkát is végeztek el közmunkásaink az elmúlt évek 
alatt, addig nem tudja reálisan értékelni azt.
Végezetül, 2012-ben végzett eredményeink önmagukért beszélnek, 
hiszen kiválasztották önkormányzatunkat Magyarország hasonló 
programot végrehajtó települései közül a legjobban teljesítő 5 közé, 
melyért az elismerést a Belügyminisztériumban adták át falunknak. 
Ennek eredményeképpen alakult 2013 évi programunk is, ezért 
valósíthatunk meg ebben az évben országos mintaprogramot.
Tervezésénél felhívták figyelmünket, hogy új elemet építhetünk be a 
programba, melyet én kiemelten fontosnak tartok, az értékteremtő 

3  projektet. Ennek részeként  települési depónkban levő 2000 m
betontörmelék zúzására kerül sor, amivel településünk nehezen járható 
útjait fogjuk javítani, járdát készülünk építeni a Rákóczi utca és a 
piactér közé, településközpontunk felújítása is belefér ebbe a projektbe 
térkövezéssel. Fontos, hogy a térkövet nem kell drágán megvásárolni, 
a közmunka pályázatban sikerült a gyártó gépsort megnyernie 
önkormányzatunknak. Nagy lépést készülünk tenni az önellátó 
településsé válás hosszú és rögös útján is. Szociális szövetkezet 
megalapítását céloztuk meg, és 14 másik településsel az országban az 
ehhez szükséges állami irányítást és fedezetet is meg fogjuk kapni 
hozzá az illetékesek szerint. Tehát ismét sikerült bekerülnie 
településünknek egy olyan zárt elitbe, ahol munkánk minősége alapján 
választottak bennünket, és országos szintű bemutató projektet kell 
létrehoznunk településünkön. Ez természetesen nem egy-két hónap, 
ehhez évek kellenek, türelem, kitartás, és a lakosság elégedettsége 
munkánkkal. Hiszen ez a projekt legalább két cikluson ível át, és 
kitartóan végig kell vinnünk, ami csak úgy lehetséges, ha településünk 
lakói kellőképpen tájékozottak tevékenységünkről, és megbíznak 
bennünket 2014-ben, hogy folytassuk ezt a programot is. 
Az idei esztendőben nem mellékesen 140 ember dolgozik ebben a 
programban, akiknek mint szentandrási lakosoknak úgy vélem fontos, 
hogy legyen egy kapaszkodója a munka világához, és a munkájukkal 
teremtett értékek pedig településünk fejlődését segítik elő. Kérem, 
ennek tükrében értékeljék közmunkásaink teljesítményét, akik sok-
sok érték falunkba kerülését tették lehetővé, és munkájukért nincsenek 
is agyon javadalmazva.

Sinka Imre
polgármester

MEGHÍVÓ

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a 

Képviselő-testület nevében Tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:  Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2013. április 25. (csütörtök) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

A nyílt 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. A Gondozási Központ beszámolója
 Előadó: Dr. Virág Sándorné intézményvezető

3. Falugazdász tájékoztatója
 Előadó: Demeter Péter falugazdász

4. Bejelentések

A zárt ülés napirendi pontjai a következők:

1. Bejelentések

Békésszentandrás, 2013. április 9.

Sinka Imre
polgármester

Polgármesteri gondolatok

Néhány gondolat a közmunka programról



10 2013. április

ÖNKORMÁNYZATI

Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

által hozott határozatok kivonatai

Sárdy János élete

Sárdy János (Nagykónyi, 1907. július 27. – Budapest, 1969. 
március 9.) magyar operaénekes (tenor). 1922 és 1927 között Pápán 
tanult, a tanítóképző iskolában. Az iskola elvégzése után 
kántortanítói állást kapott Dunaföldváron. Kántorként gyakran 
énekelt esküvőkön, temetéseken. Az egyik városi ünnepségen 
figyeltek fel hangjára, s egyre többször hívták meg énekelni. 
Rózsahegyi Kálmán magániskolájába jelentkezett ,  de 
meghallgatás nélkül elutasították. A Magyar Királyi Operaház 
énekes korrepetitoránál, Palotai Árpádnál jelentkezett, aki egy 
próbaéneklés után vállalta a képzését. 1936-ban lett ösztöndíjasa az 
Operaháznak, s először színpadra Puccini Pillangókisasszony című 
operájában, a császári tiszt szerepében lépett fel. Élete első 
komolyabb szerepét 1936. október 6-án játszotta el Erkel Ferenc: 
Bánk bán című operájában, Ottót énekelte. 1938-tól 1958-ig volt az 
Operaház állandó tagja. 1942-től a Fővárosi Operettszínházban is 
föllépett. Olyan alakítások fűződnek nevéhez, mint Kukorica 
Jancsi a János vitézből és Gábor diák, a Gül Baba című operettből. 
1940-ben kezdett el filmekben is szerepelni. Többek között a 
Leányvásár, Rákóczi nótája és a Mágnás Miska fűződik nevéhez. 
Többször szerepelt külföldön is. 1958 és 1969 között a Fővárosi 
Operettszínház állandó tagja volt. Sárdy idővel végig énekelte és 
játszotta a nevezetesebb operettek szinte valamennyi bonviván 
szerepét, de humoros karakterszerepekben is kitűnő prózai 
alakítások fűződnek nevéhez. Operaházi népszerűségének záloga 
azonban nem az éneklésbeli tudásának volt köszönhető, vagy egy-
egy színpadi alakításának nagyszerűségének, az igazi áttörést, és 
ismertséget a film hozta meg számára. 1940 januárjában 
próbafelvétel készült vele, prózai és zenés szerepre. A Próbafelvétel 
sikeres volt, s még aznap szerződést írhatott alá a "Te vagy a dal" c. 
film férfi-főszerepének alakítására. Kivételes színészi képessége, 
kamaszos férfibája, vidékies akcentusával is kiemelt kedves 
humora járult hozzá kiművelt, jól kezelhető szép hangjához. Nem 
egy elkényeztetett úrifiú. Sztárallűröktől mentes személye hamar 
mitikus alakká emelkedett a közönség szemében, ő afféle népmesei 
hős, a nép egyszerű és tiszta tekintetű gyermeke volt ebben a 
mítoszban, aki, lám a tehetségével ki tudott emelkedni a "magyar 
vidéki sár"-ból és ünnepelt filmcsillagként is szerény és kedves 
tudott maradni. Talán ez a népmesei jellegű vonatkozás segítette 
pályáját a rátermettsége mellett, hogy a kor igazi ünnepelt csillaga 
legyen. Becsülettel ellátott minden rábízott feladatot, mellőzött 
minden "cifraságot" életéből, s marad ugyanolyan egyszerű 
"Sárdy-Jancsi" mint azelőtt Dunaföldváron, mielőtt még a csillogó 
fővárosba ért volna. Lelkében továbbra is, az az egyszerű 
kántortanító maradt.

1/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyv – közmeghallgatás - hitelesítőnek Ifj. Barna 
Antal képviselő urat választja meg.)

2/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a közmeghallgatás napirendi pontjait.)

3/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Ifj. Barna Antal képviselő urat 
választja meg.)

4/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a napirendi pontokat.)

5/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a lejárt határidejű határozatokról, valamint a 
két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló 
beszámolót elfogadja.)

6/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy elfogadja az Oktatási-művelődési-ifjúsági és 
szociális Bizottság 2013. január 29. napján megtartott 
ülésén, átruházott hatáskörben végzett munkáról szóló 
beszámolót.)

7/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2013. évi önkormányzati költségvetés I. fordulós anyagára 
vonatkozó Képviselő-testületi bizottsági véleményeket 
megtárgyalva úgy határoz, hogy utasítja a jegyzőt arra, hogy

 - a képviselő-testület bizottságainak javaslatai alapján a 
szükséges módosításokat vezesse át,

 - a költségvetési rendelet-tervezethez kapcsolódó 
egyeztetéseket folytassa le az intézményekkel, 
valamint az érdekképviseletek és önkormányzatok 
közreműködésével.

 - Az elemi működési költségvetés kidolgozásánál 
biztosítsa a kiadások és bevételek egyensúlyát.)

8/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi az Önkormányzat adósságkonszolidá-
ciójáról készült tájékoztatót.)

9/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Békésszentandrás 2013. évi rendezvény naptárában 
foglaltakat elfogadja.

10/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy biztosítja a DAREH Önkormányzati Társulás 
részére a 2013. évi működési hozzájárulást, összesen bruttó 
242.760,- Ft összegben, a 2013. évi költségvetés egyéb 
működési célú támogatás előirányzata terhére.)

11/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a csatorna, beépítetlen terület, közterület 
besorolásban lévő önkormányzati ingatlanok (260, 592, 138, 
1122 hrsz.) esetében, mezőgazdasági hasznosításra 5.000,- 
Ft/parcella/év, díjat határoz meg. Megbízza a polgármestert 
az érintett földhasználók tájékoztatásával és a bérleti 
szerződések módosításával.)
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12/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa 211/2012. (XII.11.) számú 
határozatával elfogadott a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodás 4/2012. számú 
módosítását.)

13/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa 218/2012. (XII.21.) számú 
határozatával elfogadott a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodás 5/2012. számú 
módosítását.)

14/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 477/2012.(XII.18.) számú határozatát akként 
módosítja, hogy a Körös- szögi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsának Körös- szögi Kistérség 
Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás 6/2013. 
(I.10.) számú határozattal módosított 202/2012. (XI.29.) 
számon meghozott döntését elfogadja, a határozat további 
részei változatlanul hagyása mellett.)

15/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Startmunka-program fejlesztését, szociális 
szövetkezetté  történő átalakítását .  Megbízza a 
polgármestert az előkészítő munkák elvégzésével.)

16/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
d ö n t ,  h o g y  B é k é s s z e n t a n d r á s  N a g y k ö z s é g 
Önkormányzatának Gondozási Központjában meglévő 24 
fő időskorúak gondozóházából 20 fő idősek otthonává 
történő átminősítését elfogadja, 4 fő időskorúak 
gondozóháza szolgáltatás változatlan meghagyása mellett. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a működési 
engedély módosításával kapcsolatos intézkedések 
megtételére.)

17/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
j ó v á h a g y j a  a  B é k é s s z e n t a n d r á s  N a g y k ö z s é g 
Önkormányzat Gondozási Központja és Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között 
kötendő együttműködési megállapodást. Utasítja a jegyzőt 
a megállapodás megkötésére.)

18/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a mellékelt módosító okirat elfogadásával 
módosítja Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 
Gondozási Központja alapító okiratát a működési engedély 
módosítás törzskönyvi bejegyzésének hatályával. Utasítja a 
jegyzőt a módosító okirat törzskönyvi nyilvántartás felé 
történő megküldésére.)

19/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Békésszentandrás, Hunyadi utca 4. sz. alatt 
található üzlethelyiség (Cuki cukrászda) 2013. január 
hónapi bérleti díját 10.000,- Ft-ra csökkenti.)

20/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
e g y e t é r t  é s  t á m o g a t j a  M e z ő b e r é n y  V á r o s 
Önkormányzatának azon kezdeményezését, hogy a 

Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségénél 
(5900, Orosháza, Szabadság tér 4-6.) a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
131. § (1) bekezdése értelmébe jogalkotási feladatra 
vonatkozó javaslatot tegyenek a Kormánynál, a 
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 
1999. évi XLII. törvény módosítása céljából. 

 A kezdeményezett módosítás arra irányult, hogy épületen 
belül tegyék lehetővé dohányzóhely kialakítását, akár azzal 
is, hogy a közterületen legyen szélesebb körű tilalom 
bevezetve.)

21/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Békésszentandrás Baráti Szövetsége részére 
2013. február 16-án (szombat) megrendezésre kerülő 
farsangi jótékonysági bál megtartásához a Körös 
Művelődési Ház terembérleti díját 17.500,- Ft összegben 
határozza meg.)

22/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy zárt ülést rendel el.) 

23/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 
zárt ülés - jegyzőkönyv hitelesítőnek Ifj. Barna Antal 
képviselő urat választja meg.)

24/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a napirendi pontokat.)

25/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Vállalkozási szerződés a 
Szennyvíztisztító telep fűtés korszerűsítési munkálatairól.)

26/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (A Békésszentandrás, 0534 
hrsz. alatti külterületi út burkolat felújítási terve.)

27/2013.(I.31.) sz. Képv.test.határozat (Vállalkozási szerződés 
megkötése a gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő 
Kft.-vel.)

28/2013.(II.11.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Nemcsényi Zsolt képviselő urat 
választja meg.)

29/2013.(II.11.) sz. Képv.test.határozat  (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a napirendi pontokat.)

30/2013.(II.11.) sz. Képv.test.határozat  (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a tanyagondnoki gépjármű beszerzéséről a 
mai napon kíván dönteni.)

31/2013.(II.11.) sz. Képv.test.határozat  (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy RENAULT MASTER típusú gépjárművet 
kíván beszerezni a tanyagondnoki feladatok ellátására.)

32/2013.(II.11.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy felszólítja a Hydro Power Consulting Kft-t a 
Keresztháti üdülősori út súlyos megrongálása miatti 
kártalanításra.)

33/2013.(II.11.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dön t ,  hogy  t ámoga t j a  a  Magyar  Agrá rkamara 
alkalmazottjának ügyfélfogadási kezdeményezését a 
Polgármesteri Hivatalban. A lehető legrövidebb időn belül 
megfelelő helységet biztosít az ügyfélfogadáshoz a helyi 
gazdák adminisztrációs feladatainak segítése céljából.)

HÍREK
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Tavaszi ünnep Kishegyesen
Hogyan fér meg egymás mellett hagyományőrző és modern? 
Hogyan tehető fontossá egy ünnep kicsinek és nagynak, gyereknek 
és felnőttnek? –erről kaphattunk képet Kishegyesen, ahol a falu 
újratelepítésének 244. évfordulóját ünnepelték. Ünnepelték és 
ünnepeltük, hiszen bár őseink 1769-ben felkerekedtek a jobb 
életkörülmények megteremtése reményében, mi,  késői utódaik a 
XX. században újra egymásra találtunk és próbáljuk közösen 
megélni a településeink számára fontos pillanatokat.
Testvértelepülésünk minden év március 21-én ünnepli 
születésnapját. A jeles nap hetében mindenki megtalálhatta az 
életkorának és érdeklődési körének megfelelő programot. Az 
iskolában könyvbemutatót tartott Kishegyes szülötte, Németh 
István, koncertet adtak a Szabadkai Zeneiskola népzenei 
szakosztályának növendékei, az ovisoknak játszóházat, a 
nagyobbaknak községi asztalitenisz versenyt szerveztek.
Az ünnepségsorozat fő eseményei természetesen a szombati napon 
zajlottak, ekkor érkeztek meg a testvér- és baráti települések, 
szervezetek képviselői és mindazok, akik együtt akartak ünnepelni 
a helyiekkel.
A program az iskola galériájában vette kezdetét Léphaft Pál, 
újságíró, karikatúrista könyvbemutató-kiállításával. Végvári 
panoptikum II. c. könyve a Magyar Szó Grimasz rovatában az évek 
során megjelent – vajdasági, anyaországi és szerbiai – közéleti 
személyiségeket ábrázoló rajzokat és egyéniségüket tükröző 
frappáns leírásokat tartalmaz. Amint mondta, a karikatúra a 
modern kor művészete. célja a legjellemzőbb külső és belső 
tulajdonságok bemutatása. A falra akasztott képek között olyan 
ismerős arcokat láthattunk, mint a településeink kapcsolatát 
mindig szívén viselő Sipos Béla egykori polgármester vagy Rácz 
József, a tragikusan hirtelen elhunyt újságíró képmása, de köztük 
volt Rúzsa Magdi illetve gyakori vendégünk, a Helyi Közösség 
elnöke, ifj. Juhász Bálint is.
A kiállítást követően egy tehetséges ifjú, Dudás Virág Ervin 
hegedűjátéka szórakoztatta a közönséget.
A legkisebbek bevonása nem csak a  játszóház keretében történt 
meg, hiszen a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény óvodásainak 
rajzaiból készült kiállításban gyönyörködhettünk a színházterem 
előterében az ünnepi műsor előtt.
Az ünnepség több szempontból is kiemelkedő volt a falu életében, 
hiszen hosszú évek után először ünnepelhették úgy a település 
napját, hogy a rendezvény helyszíne, a színházterem (és a mellette 
lévő szövetkezeti otthon) – melyet szüleik is nagyszüleik építettek - 
ismét a saját tulajdonukban van. Jelentős volt azért is, mert a sokat 
látott, ámde az évek alatt elhasználódott színpadot sikerült 
kicserélni, s most új színpadot avathattak. Ahogyan azt a Magyra 
Nemzeti Tanács képviselője, Lovas Ildikó is elmondta, nagy 
örömmel segítettek a felújításban, hiszen Kishegyesnek mindig 

közösségformáló szerepe volt, az emberek szíve itt mindig 
egyszerre dobban, köszönhetően valószínűleg annak az 
eseménynek is, hogy itt zajlott a 1848/’49-es szabadságharc utolsó 
GYŐZTES csatája.
Ifj. Juhász Bálint HK elnők beszédében kiemelte, hogy ebben a 
szokatlanul hideg időben nehéz pozitívan állni a jövő előtt, de 
feladatunk megküzdeni önmagunkkal. „… keresnünk kell 
egymást, a hasonlóan gondolkodókat. Egymásra kell találnunk.” – 
mondta.  Az egymásra találás első lépéseként pedig összegezte az 
előző évet, büszkén sorolta fel eredményeiket, melyek ha lehet, 
még a korábbiakat is túlszárnyalták. Iskolájuk Szerbia közel 2000 
iskolája közül a legjobbak között szerepel, s regisztrált 
tehetségpontként működik. A Petőfi Sándor Művelődési Egyesült 
néptánc és énekcsoportjai ismét rengeteg díjjal gazdagodtak. 
Kitüntetések és díjak átadására is sor került. A köszönő oklevelek 
mellett ismét tiszteletbeli polgárt is avattak. Idén a gyomaendrődi 
Hornok Ernő személyében, aki nagy szerepet vállalt a Szó-beszéd 
c. kishegyesi lap megindításában.
A műsor zárásaként a 10 éves Szajkó énekegyüttes lépett színpadra, 
akik jubileumi és lemezbemutató koncertet tartottak. 
Népdalcsokraik között az adott tájegységek szokásairól, a dalok 
születéséről hallhattunk s a színpadon egymásra találtak a dalok és 
a tánc. 
Vasárnap a Hegyalja utcában pedig ismét megtartották a már 
hagyományosnak számító íjászversenyt – az előző napon köszönő 
oklevéllel gazdagodott Szalma István, kitűnő íhász szervezése 
mellett.
Így fért meg ismét egymás mellett a modern és a hagyományos. 
Ismét jókedvvel ünnepeltük együtt őseinket s tekintettünk a jövőbe.

M.K.

Gratulálunk és köszöntjük

Hrncsjár Józsefet
és feleségét

Gazsó Emerenciát

57. házassági évfordulójuk
alkalmából.

Szeretettel családjuk
és az Egyházi közösségük tagjai

Léphaft Pál könyvbemutatóján

Szajkó énekegyüttes
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból valósult meg a legújabb innovációs 
technológiafejlesztés a KÖRÖS-AQUA Kft-nél  

2012. szeptember 28.

A békésszentandrás i  KÖRÖS-AQUA Kft .  2012 
februárjában 10 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert az Új Széchenyi Terv „Innovációs 
eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére” 
című pályázati kiírásán. A 15,44 millió forintos 
összköltségvetésű beruházás eredményeként a vállalat a 
hazai  piacon elsőként alkalmazhatja a jelenleg 
legmodernebb technológiának számító lézergép vezérlést.

A kisvállalkozásnak minősülő KÖRÖS-AQUA Kft. elsősorban vízi 
létesítmények tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. A 
referenciák között szerepel a szegedi repülőtérhez tartozó 
kifutópálya, az M5-ös autópálya, valamint a Tisza és Bodrog folyó 
árvízvédelmi töltésének építése is.
A vállalkozás vezérgépei a beruházás előtt nem rendelkeztek 
automata, vagy félautomata gépvezérléssel, így a gépvezetők – bár 
kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek – eddig csak szemmel és 
érzéssel irányították a munkaeszközöket.
Annak érdekében, hogy a munkákat 1 cm-en belüli pontossággal, 
minél megbízhatóbban és precízebben tudja végezni a vállalkozás, 
az Új Széchenyi Terv „Innovációs eredmények hasznosításának 
támogatása KKV-k részére” című pályázati kiíráson nyert 10 041 
200 forint vissza nem térítendő támogatásból a legmodernebb 
gépek megvásárlására és üzembe helyezésére került sor.
A 15 448 000 összköltségvetésű beruházás keretében beszerzett 
technológia tehát nagymértékben járul hozzá a vállalat 
versenyképességének növeléséhez, a versenyelőny megtartásához, 
valamint a további kapacitásbővítéshez.  A hatékonyság javulása 
várhatóan kedvezőbb árképzést tesz lehetővé, amelynek 
köszönhetően a vállalat eredményesebben szerepel majd a 
közeljövőben a közbeszerzési pályázatokon, ezáltal hozzájárulva 
az árbevétel további növekedéséhez.

KÖRÖS-AQUA Kft. 
Cím: 5561 Békésszentandrás, 
Szentesi utca 4.
E-mail: koros-aqua@koros-aqua.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A szentandrási mixerbajnok
Beszélgetőtársamat 
t a l á n  n e m  k e l l 
bemutatni a kedves 
olvasóknak, Korbely 
Zsoltot köszönthetem, 
aki több évig táncolt a 
h e l y i  t á r s a s t á n c 
egyesületben. Most a 
Szolnoki  Főiskola 
turizmus-vendéglátás 
szakán utolsó éves 
hallgató.
- Az első kérdésem, 
h o g y  k e r ü l t é l 
k a p c s o l a t b a  a 
mixerkedéssel?
- Még a középiskola 
nyári szüneteiben kezdtem fesztiválokon dolgozni, ahol 
megtetszett a vendéglátás. Majd mikor Szolnokra kerültem munkát 
kaptam egy szórakozóhelyen ahol megismerkedtem a koktélok 
világával, elkészítésük örömével. Ezután nem maradt más, 
elvégeztem egy mixertanfolyamot.
-A Magyar Bármixer Unió ebben az évben is megrendezte a 
Magyar Bajnokságot. Hogyan jelentkeztél és hogyan zajlott a 
verseny?
-Előzetes jelentkezés alapján a versenyzőket kategóriákba 
sorsolták. A verseny az alábbi 6 kategóriában került megrendezésre: 
I. Flairtending kategória, II. Száraz, aperitif kategória, III. Étkezés 
utáni, édes kategória, IV. Pezsgő koktél kategória, V. Open, fancy 
kategória, VI. Longdrink, hosszú ital kategória. Az adott kategória 
versenyzői mérkőztek meg egymással és minden kategóriában első, 
második, harmadik helyezettet hirdettek. Az adott kategória 
győztese lett „A kategória magyar bajnoka”. A kategória bajnokai és 
a flair kategória győztese újra elkészítették az italokat, amiket már 
csak kóstoló zsűri értékelt.
- A versenyre készülés során mi alapján választottál italt?
- A jelentkezés után majdnem 1 hónap állt rendelkezésemre hogy 
kitaláljam és begyakoroljam az általam kitalált koktélt. Mivel 
engem a száraz, aperitif kategóriába sorsoltak így ennek 
megfelelően kellett elkészítenem az italt. Mindenki megkapta a 
támogató italcég listáját és abból választottam egy összetevőt. 
Összesen öt összetevőből állhatott a koktél.
-Mi lett a koktél neve és megtudhatjuk a recepteptjét?
- Az ital, amivel elnyertem az Aperitif kategória magyar bajnoka 
címet a Gin Delima nevet viseli. Az összetevők: 2 cl Bombay 
Sapphire Gin, 1 cl Martini Extra Dry, 1 cl Monin Passion Fruit 
Szirup, 1 cl frissen facsart lime és végül 2 cl gránátalma lé.
-Az iskola befejezése után milyen jövőbeni terveid vannak?

-Szeretem amit csinálok. 
Maradok a vendéglátás 
területén, próbálok minél 
több tapasztalatot szerezni, 
é s  igyekszem tovább 
képezni magam. Bízom 
benne,  hogy munkám 
gyümölcseként egyszer 
megnyitom saját üzletem, 
ahol kamatoztatni tudom a 
megszerzett tudást.
-Még egyszer gratulálok 
a magyar bajnoki címhez 
és sok sikert, kitartást 
kívánok a továbbiakban!
-Köszönöm!

Be
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Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének 
programja 2013. áprilistól

Tisztelettel meghívjuk 2013. április 20-án (szombaton) 10.30 órai 
kezdettel a Körös Művelődési Házban tartandó rendezvényünkre
Kultúrműsor: 
10.30–10.45-ig gyülekező (bejelentésre kocsit tudunk biztosítani.)
11.00–12.00-ig Egészségügyi előadás. Előadó: Dr. Szalai László 
főorvos Úr. Az aktuális betegségek megelőzése és gyógyítása 
(kivetítővel).
12.00–13.00-ig ebéd. (Birkapörkölt, vagy sült körettel)
Önköltség: 1.000 Ft/fő az egyéb költség a pályázat és támogatónk 
adományából tevődik össze.
13 órától énekel Nyéki Valéria szólóénekes
Vértessy Tánc- és Sport Egyesület táncosai
Fellép a Csabacsűdi énekkar és a citerások, és a Szentandrási Dalkör.
Tombolahúzás, tombolatárgyakat köszönettel elfogadunk.
Jelentkezéseket 2013. április 18-án 17 óráig kérjük jelezzék.
* Orvos-beteg találkozó május végén várható. Jelezzük plakáton, és a 
Szentandrási Híradóban. Helye: Szent László úti Orvosi rendelő, Dr. 
Fabó Ferenc rendelőjében.
* Május 17-én Véradás a Művelődési Házban 8 órától 11 óra 30-ig.
* Május 23-ra (csütörtök) meghívást kaptunk a mesterszállási 
Nyugdíjasoktól. A baráti találkozó teadélután keretében zajlik. 
Kultúrműsort ad a Mesterszállási és a Szentandrási Dalkör ezt követi a 
közös szórakozás,  a  megvendégelés és  a  tombolahúzás. 
Tombolatárgyakat köszönettel elfogadnak. Indulás: 12 óra 30-kor a 
szokott helyekről. A költség a létszámtól függ.
* Tájékoztatjuk az Egyesület tagjait, hogy május hónapban 
küldöttgyűlés megtartására kerül sor, a tagságot a küldöttek képviselik, 
melyre külön meghívót kapnak.
* Nyári kirándulásunk a Bükk és környékére. (Július vége vagy 
augusztus eleje.)
* 18 óra 30 – 20 óráig Gyógy – Jóga torna foglalkozás a klubban. 
Érdeklődni személyesen, ügyfélfogadási napokon, vagy a 06-30/477-
2396, vagy a 06-20/561-9442 telefonszámon.
* Gyógy masszázs: Turcsányi Lajos gyógy masszőr tevékenysége: 
gyógy masszázs, méregtelenítés, talpmasszázs, akupunktúrás 
kezelések, mely besegít a krónikus betegségben szenvedőknek, 

mozgásszervi és egyéb fájdalmak csillapítására. Bejelentkezés a 06-70-
23-03-123-os telefonszámon.
* Ügyfélfogadás: Hétfő, csütörtök du. 14-17 óráig. Telefonszám, 
ügyfélfogadás ideje alatt a 06-66/218-060, más időpontban a 06-20/561-
9442. Tagdíj 2012-ben 1.000 Ft/fő/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 
működése érdekében.
* AKCIÓ: Rizs 220.- Ft/kg, házi tészta 200.- Ft/25 dkg.
Gyógy krémek 650.- Ft/tégely kaphatók. (Reuma és egyéb gyógy 
krémek)
Az Egyesület felszerelései továbbra is igénybe vehető.
Kérjük tagjainkat, hogy kísérjék figyelemmel szervezéseinket, várjuk 
jelentkezéseiket.
Vezetőség nevében
Oláh Géza Tóth Mihályné
elnök elnökhelyettes,szervező

„…Aztán szépen énekeljetek!”

Aztán szépen énekeljetek lányok…! – szólt utánunk derűs mosollyal 
nemrég még Farkas Alajos, mikor kerékpárjainkat megőrzésre 

betettük hozzájuk, vidéki fellépéseink előtt.
Mostmár nem kísér bennünket vidám mosolya, csak szavai 

visszhangoznak fülünkben.
Igen, – Lajos – ígérjük, továbbra is próbálunk szépen énekelni,

ahogy mindig is kérted!
Te pedig, nyugodj békében!

Kegyeleti megemlékezéssel:
a Szentandrási Dalkör nevében Oláh Gézáné
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Lehet-e a foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósítani, ha a 
támogatásban részesülő személy az egyszerűsített foglalkozásról 
szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végez 
munkát, vagy háztartási munkát folytat ?
Nem érinti a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot 
sem az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka, sem a 
háztartási munka, ezért a kereső tevékenység mellet a támogatást teljes 
összegben folyósítják.
A jegyző felülvizsgálja-e a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
vonatkozó jogosultságot?
A jegyző foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság 
feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a 
felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek is fennállnak, 
az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja.
Mire terjed ki a felülvizsgálat?
A jogosult jövedelmi vagyoni helyzetén, túl szt is vizsgálják, hogy az 
ellátásban részesülő személy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy 
évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának 
fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban
• közfoglalkozásban részt vett-e, vagy
kereső tevékenységet – ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról 
szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, 
valamint a háztartási munkát is – folytatott-e,
• munkaerő programban részt vett-e, vagy
• a foglalkoztatási törvény szerint és legalább hat hónap időtartamra 
meghirdetett képzésben vett-e vagy ilyen képzésben való részvétele 
folyamatban van-e.

Mi történik abban az esetben, ha a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő személy a fentieknek nem tud megfelelni?
Esetében a támogatás folyósítását meg kell szüntetni .
Meg kell - e szüntetni a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultságot abban az estben is, ha a jogosult azért nem tudott 
legalább 30 nap kereső tevékenységet folytatni, mert a munkára a 
foglalkozási egészségügy orvosa nem tartotta alkalmasnak?
Igen, a jogosultságot ebben az esetben is megszüntetik, hiszen a 
jogosultságot nem csak  munkavégzéssel, hanem pl. munkaerő- piaci 
programban való részvétellel is meglehet szerezni.
A jogosultság további megállapítás érdekében napi hány órában 
kell kereső tevékenységet folytatni?
A törvény a munkavégzés időtartamát nem határozza meg, ezért akár 
teljesmunkaídőben végzett, 30 napi munkával a jogosultságot meg lehet 
szerezni.
Milyen munkára lehet egyszerűsített módon munkaviszonyt 
létesíteni?
• mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
• alkalmi munkára.
Milyen munka minősül mezőgazdasági  idénymunkának?
A növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, vadászati 
ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, 
termelői szervezet, illetve ezek társulás által a megtermelt 
mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a tovább 
feldolgozás kivételével – feltéve, hogy azonos felek között a határozott 
időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven 
belül a százhúsz napot.

Tájékoztató a szociális ellátásokról (folytatás)



2013. április 15

A szarvasi mesemondó
Ezzel a cikkel szeretném önöknek is bemutatni, illetve akik már 
ismerik, azokkal jobban megismertetni a szarvasi tűzoltóból lett 
mesemondót, Harencsár Lászlót. Bizonyára sokan hallottak arról az 
emberről, aki a szarvasi óvodákban a meséivel teszi jobbá a 
gyermekek napjait. Most az ő történetét „mesélném” el. Ez a történet 
egy férfiról szól, aki a tűzoltó tömlőt tollra, s papírra, a tűz égette 
házakat pedig óvodákra, s iskolákra cserélte. Nézzük, hogy is történt 
ez:
 Mikor s milyen indítatásból kezdett el ezzel foglalkozni?
2006-ban kezdődött az egész írás kényszer, először humoros 
jeleneteket, írásokat írtam a saját szórakoztatásomra s odaadtam a 
kollégáimnak, míg dolgoztam, illetve a családomnak. Az, hogy 
honnan jött igazából fogalmam sincs, mindig is jó fogalmazó voltam. 
Fantáziám pedig az van s valami megragadott. 
A humoros történeteket követték a mesék? 
Először felnőtt tanmesék, novellák, később gyerek mesék és versek 
majd haikuk íródtak. Az egész termékeny időszak 2-3 évig tartott, 
akkor írtam kisregényt, 1 mesejátékot s 1 szatirikus színdarabot is 
közben, illetve az önéletírásomon is dolgoztam, dolgozom rajta ma is.
Mikor döntött úgy, hogy az óvodákban meséli el a meséit? 
2009-ben mikor nyugdíjba jöttem, gondoltam, hogy megkeresek 
óvodákat, hogy meséimet elmondhassam, hogy megtapasztaljam 
tetszik-e a gyerekeknek. Akkor volt a nyitott könyvtári hét s meghívtak 
oda mesélni, az volt a debütálásom. Utána már pörögtek az 
események, mert meghívtak óvodákba, illetve párhuzamosan mentek 
a dolgok, mert az internetnek hála ismerősöknek küldtem, illetve 
ismert s kevésbé ismert embereknek s egész jó visszajelzések jöttek, de 
az igazi az, amikor elkezdtem mesélni a gyerekeknek. Négy éve már, 
hogy mesélek a helyi óvodákban, ez úgy mond állandó program, de 
voltam jó pár helyen.
Hol fordult már meg? 
Csabacsűd, Örménykút, Mezőkovácsháza, Békés, Békéscsaba, 
Murony, Szeged, Kecskemét, Budapest, Zámoly, Csepel, 
Székesfehérvár, Dusnok, Nagyszalonta, Kézdivásárhely s ezt még így 
sorolhatnám, voltam iskolákban, rendezvényeken, óvodákban, 
könyvtárakban. Nagyrészt az internetnek köszönhető illetve szájról 
szájra adták át egymásnak az emberek, hogy hallották meséimet, s nem 
mennék-e ide vagy oda. A gyerekek reakcióiról pedig órákat tudnék 
zengeni. Például volt egy kislány az egyik otthonban ahol jártam, aki 
megkért, hogy maradjak ott, vagy az utcán, köztereken rám kiáltanak, 
hogy ”nézd ott a mesemondó”. Szinte minden alkalommal van valami. 
Szerencsére sok meghívásom van. Mindig keresnek valahonnan, hol a 
környékről, hol egész távolról.
Milyen fajta meséket ír? 
A meséim kilencven százaléka állatmese, ez nem véletlen, hiszen én is 
állatszerető vagyok. Ami talán azért sem meglepő, mivel a Mátrában 
nőttem fel, az erdő tövében gyakorlatilag. Úgy mond nincs olyan 
mesém, ahol kitalált figura van, talán egyetlen egy, de az is felnőtt 
mese. Máshol teljesen élő, létező bogarakról szól, akik emberi 
tulajdonságokkal vannak felruházva, s úgy látom, hogy szeretik a 
gyerekek. Most úgy tapasztalom nap, mint nap, hogy a gyerekeknek 

tetszenek a meséim, ez ad 
erőt, hogy pályázatokkal is 
megpróbálkozzak. Többen 
i s  m o n d t á k ,  p é l d á u l 
Békésen egy kisfiú odajött, 
hogy ezeket hol is tudná 
elolvasni. Próbálkoztam, 
hogy valahol megjelenjen, 
mert láttam, tudtam, hogy 
ezek jó mesék, meg is erősítettek, még felnőttek is, akikkel 
kapcsolatba kerültem közben, s köztük igen neves emberek, mint 
Szulák Andrea, Esztergályos Cecília.
Milyen folyóiratban, könyvben jelentek már meg ezek a mesék, 
versek? 
Az első pályázatom sikere az volt, hogy bekerültem a Kárpátok kincse 
című mesekönyvbe. Az egy nagy mesekönyv a Dévai Corvin kiadó 
jelentette meg, tehát Magyarországon nem kapható. Olyan 
szerencsésen alakult a kapcsolat a kiadóval, hogy ott azóta, kicsi 
túlzással amolyan házi szerző lettem. Már megjelent a Fürkészőbe, a 
Kispajtásba, egy válogatásba is a művem. Hat mesémet publikálták, 
vagy folyóiratban, vagy könyvben. Amire talán büszke is lehetek, 
hogy a Hét boldog esztendő mesés könyvbe beválogattak, s mikor 
elküldték ezt a tiszteletpéldányt, akkor láttam, hogy Benedek Elek, 
Móra Ferenc, Kipling, és még húszon valamennyi népmese szerepel 
benne, s egy erdélyi kortárs íróval ketten szerepelünk, mint kortárs 
meseírók. 2011-ben a Nők Lapjában megjelent egy cikk illetve részlet 
az önéletírásomból. Továbbá megjelent a Bors magazin Így neveld a 
gyereked című mellékletében egy képes riport, ott mese is jelent meg 
az újságban. A könyv elsősorban anyagi kérdés, úgy gondolom, hisz 
egy mesekönyvnek kemény borítósnak kell lenni, illusztrációk 
kellenek s az nem olcsó. Valamilyen formában mindenképpen ki 
fogom adni, ha magánkiadásban is, helyben, de mindenképpen lesz. A 
mesékről még annyit, ami még is csak áttörés, hogy az idei ünnepi 
könyvhéten fog megjelenni egy hangos mese könyvem, amiben 
valószínűleg kilenc mese fog szerepelni. Ebben az a poén, hogy a 
meséket nem én mondom el, hanem 5 kiváló színész,: Laár András, 
Pécsi Ildikó, Esztergályos Cecília, Bodrogi Gyula, Bence Ilona. 
A felnőtt mesék milyen jellegűek? 
Felnőtt mesék nem tipikusan tanmesék tehát nem kell keresni benne a 
nagy bölcsességet, a nagy tanulságot, nyilván van benne, de inkább 
ilyen kedves történetek. Azért felnőtt, tanmesék mert keserédesek, 
tehát nem „happy and”, de nem is tragikus a vége. Ettől függetlenül 
van olyan, amit iskolában vagy óvodában meséltem és megértették, 
tetszett nekik, nagyon vékony a határ a kettő között, de inkább 
felnőtteknek ajánlom, mert a hangulata felnőtteknek való, felnőtteket 
elgondolkodtató, még gyerekmesének mindig jó a vége, hisz az a 
nélkül nem gyerekmese. Először Zámolyon meséltem egy 24 órás 
rendezvényen s délután a felnőtt meséket olvastam fel. Ott láttam 
először a közönségen, hogy tetszett nekik, mosolyogtak. Békésen a 
Nefelejcs fesztiválon is. Békésszentandráson is voltam a szociális 
otthonban, de ez is egy külön történet.
Ezúton szeretnék gratulálni s további sikereket kívánni Harencsár 
Lászlónak. 

Bankó Erika Szilvia

TALÁN

ló lesz a csikóból, óceán az érből,
bárányból, birka, kavicsból, szikla,
csibéből, kotlós, vihar egy szellőből,
a bociból, tarka csillagokból, szikra

cserjéből a fa, gondolatból, értelem,
palántából, virág, csókból, szerelem,
fákból az erdő, szerelemből, kisgyermek
tarka, színes világ s talán egyszer ember

(Harencsár László)
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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 üdülősoron nyaraló 6,3 M Ft
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7 M Ft
Bika-zugi holtágon 1000 m2 horgásztelek 2 M Ft
Szarvas, Szappanosban vízparti nyaraló tetőteres házzal 15 M Ft
Szarvas, Akácos u. 4 lakásos társasházi lakás, irányár 13 M Ft
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Kondoros, Jókai út 2 szobás összkomfortos családi ház 3.9 M Ft
Orosházán, Martinovics u. 86m2-es ház 575m2 telekkel 6 M Ft
Budapest, Kőbánya 42 m2-es lakás 11,5 M Ft
Békésszentandrás, Fő utcán családi ház eladó, irányár: 5M Ft
Békésszentandrás, Bocskai u. 2. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4,5 M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés

2013. március 22-én Balog Gábor és Győri Anikó szülőknek 

GÁBOR MÁRK utónevű gyermeke született.

Elhalálozás

2013. március 13-án Pálinkás András /1929/,
március 18-án Lestyan-Goda Pálné ln.: Biszterszky Judit /1968/,
március 19-én Nagy Andrásné ln.: Stász Zsuzsanna /1934/,
március 26-án Farkas Alajos /1942/ hunyt el.

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

KORR-NIX Bt.
Békésszentandrás, Fő u. 53.

Éjjel-nappali ügyelet

Telefon: 66/218-230
Mobil: 06-30/974-9031

SÁNTA ZOLTÁN kőfaragó

Vállal:
-síremlékek készítése

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

-gránit kertibútor, csogogó készítése.

GÉPI KARCMENTES SÍRKŐTISZTÍTÁS!

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

Az IPARTESTÜLET székházában
/Békésszentandrás, Fő út 16. sz./

két db utcai helyiség bérbe kiadó.
Érdeklődni: Bobvos János elnöknél,

30-9-688-680 telefonszámon.Köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindazoknak, akik
Farkas Alajos

szeretett elhunytunk temetésén megjelentek
és fájdalmunkban együtt éreztek velünk,

sírjára virágot, koszorút hoztak.
Drága emléke szívünkben él.

A gyászoló család

„Láttuk szenvedésed, láttuk könnyező szemed,
Mindig fájni fog, hogy nem tudtunk segíteni neked.
A te szíved pihen, míg a mienk vérzik,
Mert a fájdalmat csak a földiek érzik.
Utolsó órában szótlanul néztél ránk, te sejtetted,
mi pedig tudtuk, hogy ez már a búcsúzás.”

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Nagy Andrásné (sz. Stász Zsuzsanna)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Mély fájdalommal búcsúzik szerető családja.
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Kérjük támogassa az egyházakat jövedelemadója 1%-ával:

A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve: Magyar Katolikus Egyház

A kedvezményezett technikai száma: 0066
A kedvezményezett neve: Magyarországi Református

Egyház

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával
támogassa Ön is a

Békésszentandrási Kézilabda Club
működését, tevékenységét.

Adószámunk: 18383647-1-04 
Felajánlásukat előre is hálásan köszönjük!

Ajánlja fel adója 1%-át a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület javára!

Adószám: 18382220-1-04
Köszönjük támogatásukat!

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

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

Ajánlja fel adója 1%-át a

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

Köszönjük.

A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete 
tisztelettel kéri az adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-ával 

támogassák egyesületünk munkáját!
Adószámunk: 18388934-1-04

Előre is köszönjük!

Kérjük, segítsenek 1%-uk felajánlásával a Békésszentandrási 
Kulturális Fejlődéséért Alapítványnak.

Adószám: 19059473-1-04
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma

Adója 1%-ával kérjük támogassa a Békésszentandrási 
Szülői Munkaközösségi Egyesületet.

Adószám: 18383726-1-04

A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport 
Egyesület értesíti az adózó állampolgárokat, hogy az
egyesület részére ebben az évben is lehetőség nyílik az

SZJA 1%-ának felajánlására. Ha támogatni szeretné 
működésünket, az alábbi adószámra teheti meg a felajánlást: 

18384600-1-04.
Támogatásukat Egyesületünk vezetősége, tagjai és táncoasai 

nevében előre is tisztelettel megköszönjük.

Ajánlja fel adója 1%-át a

Gyermekeink Jövője Alapítvány 19057835-1-04 
adóigazgatási számra.

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

Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport 
működéséhez.

Adószám: 18382983-1-04

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület kéri, hogy aki 
támogatni szeretné a labdarúgás működését,

Adója 1%-ának felajánlásával megteheti.

Adószám: 19976550-1-04

Ajánlja fel adója 1%-át a

Mozgáskorlátozottak
Békésszentandrási Egyesület javára!

Adószám: 18386042-1-04

A Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú 
Egyesülete jogosult

az adó 1%-ára, amit köszönettel fogadunk bárkitől.

Adószámunk: 18370339-1-04

Kérjük ajánlja fel adója 1%-át a

Szent András Jótékonysági Egyesület javára.

Adószám: 18395404-1-04

Segítsen, hogy segíthessünk!
Előre is köszönjük.

Ajánlja fel adója 1%-át!
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K É Z I L A B D A
Számos sérüléssel küszködő, egy egész sornyi játékost (sérülések, 
valamint külföldi munkavállalás és egyéb ok miatt) hosszabb időre 
nélkülöző szentandrási lányok minden nehézség ellenére 
gőzerővel és nagy lelkesedéssel készültek a bajnoki nyitányra, s így 
a vártnál is jobb rajttal sikerült alaposan belekezdeni a szezonba.
S bár az időjárás viszontagságai miatt mindkét hazai mérkőzés 
Szarvason, az Alkotmány úti csarnokban került lebonyolításra, 
ennek ellenére nagyszámú szurkoló kísérte és biztatta a csapatot, 
melyet a lányok igyekeztek látványos megoldásokkal és persze 
győzelmekkel meghálálni.
Békésszentandrás – Gerla 23 - 22 (11 - 9)
Míg az utolsó helyet birtokló Gerla csapatának is sikerült egy 
sokkal magasabb osztálybeli játékost igazolnia erősítésként, de a 
Szentandrásiak bár nagyon megfogyatkozva, utánpótlás 
játékosokkal kiegészülve egy izgalmas és nagy csatában mégis 
győzedelmeskedni tudtak a vendégek felett.

Békésszentandrási KC - Sarkadi KSE 29 - 16 (15 - 6)

A sikeres kezdés után, az a Sarkad csapata következett, akinek a két 
együttes őszi mérkőzésén, és a téli kupán is sikerült vereséget 
mérni a Szentandrásiakra. Így a feladat adott volt, minél jobban 
megtorolni a korábbi pontvesztést, ami erős motiváló erőnek 
bizonyult. Már a párharc első játékrészében is tetemes előnyt 
sikerült összehozni, így a szünetben 9 góllal vezettek a 
Szentandrási lányok. A folytatásban sem állt le a gépezet, a 
gólkülönbséget még tovább növelve nagyon sima győzelem 
kerekedett ki a végére.

Gyomaendrődi NKSE - Békésszentandrási KC 27 - 19 (12 - 9)

A körülmények ellenére a lányok kitettek magukért. A mérkőzés 
elején a vendéglátók ugyan elhúztak több góllal, azonban sikerült 
felzárkózni, és sokáig a 2-3 gólos különbséget tartani. A rendkívül 

kemény és gyors játék vége felé kiütközött a két cseresorának 
számbeli és rutinbeli különbsége. Csapatunkban mindhárom 
kapus, sőt valamennyi nevezett ifi és serdülő játékos is lehetőséget 
kapott, hiszen a jövő útja az újabb és újabb fiatalok beépítésének 
továbbfolytatásában rejlik.
17 fordulót követően 13 csapatból a 7. helyen áll  a csapat, 7 
győzelem, 1 döntetlen, 7 vereséggel, 356 dobott és 346 kapott 
góllal, 15 ponttal, Füzesgyarmat, Nagyszénás, Kondoros, Sarkad, 
Doboz és Gerla csapatai előtt.

További mérkőzések:
április 13. Mezőberény SDSE – Bszentandrási KC  16.00
április 20. Békésszentandrási KC – JALTE 16.00
április 27. Felföldi DE – Békésszentandrási KC 12.00
május 4. Békésszentandrási KC – Dobozi KE 15.00
május 11. Nagyszénási SE – Békésszentandrási KC 15.30
május 18. Békésszentandrási KC – Kétsopronyi SE 15.00
Május 25. Bszentandrási KC – Füzesgyarmat GyGySe 15.00
Június 01. Békésszentandrási KC – Kondorosi NKK 15.00
Június 08. Békésszentandrási KC – Békési NKTE 15.00

Utánpótlás csapatunk tornarendszerben folytatja tovább a 
megmérettetését, az alábbiak szerint:

2013. 04. 21. (vasárnap) Békéscsaba 2.sz. iskola
10.40. Köröstarcsa DSK - Békésszentandrás
14.00. Békésszentandrás - Gyomaendrőd

2013. 05. 05. (vasárnap) Gyomaendrőd sportcsarnok
 09.50. Békésszentandrás - Békési NKTE
 12.20. Sárréti GyGySE - Békésszentandrás
2013. 05. 12. (vasárnap) Füzesgyarmat sportcsarnok
 10.40. Sarkad KSE - Békésszentandrás
 12.20. Békésszentandrás - Békéscsaba Bélvárosi

Köszönjük a közönség lelkes támogatását és buzdítását!
HAJRÁ SZENTANDRÁS!!!

- A - 

Következő lapzárta:

2013. május 6.
(hétfő)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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Az időjárás átírta a sorsolást

Az utóbbi hetek szokatlan időjárása jelentősen megváltoztatta a 
tavaszi mérkőzések rendjét. A 18. fordulót a hó takarta be, a 20. 
fordulót pedig az eső mosta el. Az elmaradt mérkőzéseket későbbi 
időpontban kell megrendezni: Kétegyházát május 1-jén szerdán, 
Mezőkovácsházát pedig május 17-én pénteken fogja pótolni a 
Hunyadi. A két lejátszott mérkőzésen a körülmények miatt 
küzdelmes összecsapásokra került sor, melyeken megmutatták 
focistáink, hogy küzdeni tudásból is a legjobbak közé tartoznak. 
Folytatódott a menetelés és továbbra is veretlen a Hunyadi.

Eredmények:
19. forduló: 2013.03.24. vasárnap
Lőkösháza KSK – B. Hunyadi 2-3 (0-2)
Lőkösháza, 150 néző. Vezetet: Farkas Csaba (Laurovics Zoltán, 
Halász Róbert)
Hunyadi: Petrás B. – Szabó M., Borgulya, Csatai, Rusz, Fabó N. 
(Ugrai), Mochnács T. (Kiss T.), Kovács N., Rácz R. (Bódi), Kis 
L., Tóth A.
Edző: Pisont András
Gólszerzők: Kis L., Tóth A., Ugrai
Sárgalap: Szabó M., Kovács N., Kiss T., Ugrai.
Sima első félidő után a folytatásban megtorpant a Hunyadi, de 6 
perccel a vége előtt sikerült gólt szerezni.
Pisont András: „A könnyűnek induló mérkőzést saját magunk 
tettük nehézzé.”
Ifjúságiak: Lőkösháza – B. Hunyadi 5-4
Gólszerzők: Kis P. (2), Szabó F. (2)
Sárgalap: Kondacs Á.

21. forduló: 2013.04.07. vasárnap
Köröstarcsa KSK – B. Hunyadi 1-2 (1-1)
Köröstarcsa 120 néző. Vezette: Sándor Imre (Krasznai Balázs, 
Kovács Krisztina)
Hunyadi: Petrás B. – Borgulya (Mochnács T.), 
Bobvos F., Csatai, Fabó N., Rusz (Rácz A.), Bódi (Tóth A.), Rácz 
R., Kis L., Kiss T. (Bagi L.), Ugrai
Edző: Pisont András
Gólszerzők: Ugrai, Mochnács T.,
Sárgalap: Fabó N., Kiss T.
A felázott talajon lejátszott mérkőzésen csak a küzdelem dominált, 
amely egy nagyon fontos győzelmet hozott a Hunyadi számára. 
Pisont András: „Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelmet 
arattunk a jól játszó hazaiak ellen.”
Ifjúságiak: Köröstarcsa – B. Hunyadi 2-4
Góllövők: Szabó F. (3), Balogh M.
Sárgalap: Dernovics T., Kondacs Á., Kis P., Ambrus N., Szabó F., 
Tasi J.

A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság állása
a 21. forduló után

1. B. Hunyadi  19 14 5 0 59-17 47
2. Körösladány 18 15 1 2 70-16 46
3. Szabadkígyós 18 13 4 1 52-12 43
4. Mezőkovácsháza 18 9 5 4 53-29 32
5. Battonya 18 8 8 2 35-21 32

6. Vésztő 19 8 7 4 33-33 31
7. Csanádapáca 20 7 5 8 37-39 26
8. Újkígyós 20 7 5 8 39-42 26
9. Bucsa 18 6 6 6 31-33 24
10. Doboz 20 7 2 11 35-47 23
11. Lőkösháza 19 6 2 11 28-44 20
12. Kétegyháza 17 5 4 8 25-34 19
13. Köröstarcsa 19 5 1 13 28-49 16
14. Csorvás 18 4 4 10 29-47 16
15. Gádoros 19 3 4 12 17-56 13
16. Magyarbánhegyes 20 1 1 18 19-71 4

Ifjúságiak:
1. Szabadkígyós 18 16 2 0 108-12 50
2. Körösladány 18 15 2 1 89-12 47
3. Vésztő 18 13 3 2 89-12 42
4. B. Hunyadi 19 11 4 4 49-38 37
5. Lőkösháza 19 10 3 6 60-44 32

(-1 pont)
6. Mezőkovácsháza 18 10 1 7 59-34 31
7. Köröstarcsa 19 8 3 8 69-40 27
8. Battonya 18 8 3 7 55-45 27
9. Bucsa 18 8 2 8 41-30 26
10. Csanádapáca 20 7 5 8 40-53 26
11. Doboz 19 7 4 8 58-67 25
12. Kétegyháza 17 8 1 8 50-44 24

(-1 pont)
13. Csorvás 18 5 1 12 34-61 16
14. Újkígyós 20 3 2 15 21-81 11
15. Gádoros 19 2 0 17 23-127 6
16. Magyarbánhegyes 20 0 0 20 17-132 0

Két nap alatt 40 közmunkás közreműködésével sikerült 
megtakarítani a játékteret a hótól

Hévizi Róbert
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2013. március 15.

Gaál Roland, a Járási Hivatal vezetője mondta el ünnepi 
gondolatait

Az eskütételre Sinka Imre polgármester úr előtt került sor

Eskütevők

Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 5. osztályosainak ünnepi műsora


