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Gyermekprogram a gyermekekért

A nagysikerű előadás

Ismét elérkezett a tavasz, vele pedig a sok éves hagyományra épülő 
gyermekdélután, amely 2013. április 19-én 14. alkalommal került 
megrendezésre a Körös Művelődési Ház és Könyvtárban. A 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola óvodája, továbbá 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának bölcsődéje 
szülői munkaközösség szervezésében megvalósult rendezvényünk 
a családok számára kívánt egy feledhetetlen délutánt nyújtani.
Programunkat Dr. Olasz Imréné dr., községünk jegyzőasszonya 
nyitotta köszöntőjével, majd átnyújtotta a gyermekeknek szánt 
kerti és homokozó játékból álló ajándékcsomagokat az 
önkormányzat nevében. Ezt követően Molnár Imre Zoltán igazgató 
úr köszöntője következett, majd kezdetét vette a délutáni fő 
műsorszám, melyet a Léghajó Színház adott elő. A Három 
Kívánság című népmese bemutatása során nagyszerűen ötvöződött 

a népmese és a népdalok világa a humoros előadásmóddal, 
köszönhetően a jó színészi alakításnak.

Nemcsényi Dóra és Turna-Barát Tamás 

A szünet után nagy szeretettel köszöntöttük Nemcsényi Dórát és 
Turna-Barát Tamást, akik zenés, gyermekdalos műsorral 
örvendeztettek meg minden vendéget. Előadóink gyermekkorunk 
legszebb dalait énekelték el, Halász Judit és a 100 Folk Celsius 
együttes örök klasszikusait felelevenítve. Az ismerősen csengő 
dallamok üteme fokozta a jó hangulatot, így a gyerekek hamar 
vidám táncra perdültek. A rendezvény a tombolatárgyak 
kiosztásával zárult, ahol sok-sok értékes nyeremény talált boldog 
gazdára. Idén is, akár csak az előző években, rendezvényünk a 
gyermekek mindennapjainak még tartalmasabbá, színesebbé, 
otthonosabbá tétele érdekében jött létre. A kirándulásokat, a 

színházi látogatások úti 
költségét, a sport- és 
j á t é k e s z k ö z ö k e t , 
valamint az ünnepekre 
s z á n t  a j á n d é k a i t  i s 
bevételünkből kívánjuk 
megvalósítani, akár csak 
a  m á r  e l k e z d e t t 
ö l t ö z ő s z e k r é n y e k 
c s e r é j é t ,  m e l y e t  a 
gyermekek ruháinak 
higiénikusabb tárolása 
é r d e k é b e n  t a r t u n k 
fontosnak.
Köszönetünket fejezzük 
ki mindazoknak, akik 
h o z z á j á r u l t a k 
r e n d e z v é n y ü n k 
s i k e r é h e z ,  a k á r 
ajándéktárgyak, akár 
készpénz felajánlásával!

A Szülői 
Munkaközösség 
nevében:

Tóthné Lázár Anita

A lelkes közönség
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Arborétumban jártunk az ovisokkal

Köszönjük!

A hosszúra nyúlt tél után mindenki nagy örömmel várta óvodánk 
első tavaszi kirándulását. Erre nem is lehetett jobb alkalom, mint a 
Föld Napja, úti célunk pedig az Arborétum területén kialakított 
Mini Magyarország makett park. A közelség és a látnivaló miatt 
ezen a kiránduláson minden óvodás gyermek részt vett. Míg a 
kisebbek a várakban, hidakban gyönyörködtek, a nagyobbak 
örömmel mutogatták azokat az épületeket, melyeket már ismertek, 
például a gyulai várat, egri várat. „Bebarangoltuk” egész 
Magyarországot, a Lánchídtól a jáki templomig, a Balatontól a 

kecskeméti Cifra palotáig. Még mi, kísérő felnőttek is csodáltuk a 
részlet gazdag kidolgozást, ámultunk olyan épületeken, melyeket a 
valóságban már többször láttunk. Mégis milyen más, mint egy 
mesevilág, ahol mi, óvodások vagyunk az óriások!
Természetesen, ha már itt jártunk nem maradt el a séta az 
Arborétumban sem. Délre járt az idő, mikorra visszaértünk az 
óvodánkba, kellemesen elfáradva, élményekkel tele!

Az óvoda dolgozói

Már több éve állandó vendégek vagyunk a Balla nagyszülőknél, 
mivel mindig nagy szeretettel hívnak és várnak bennünket egy kis 
báránysimogatásra.
Nagy-nagy örömmel megyünk, mert a gyerekek nagyon szeretik az 
állatokat, és itt ki-ki kedve szerint simogathatja őket.
Sőt, nem csak bárányokkal ismerkedhetnek, hanem több féle ház 
körül élő állatot is  láthatnak.
Csodálatos volt látni most is, ahogy a gyerekek felszabadultan 

szaladgáltak és játszottak a kis állatokkal, etették, cumiztatták őket.
Ezen túl, még egy kis finomsággal is kedveskedik mindig 
nagyanyó és papa.
Köszönet mindezért Balla Bandi bácsinak és Balláné Erzsike 
néninek.

                     Süni csoport gyermekei,
az óvó nénik és a dajka néni

A Jáki templomnál Egy kicsit pihentünk is

,,Állatsimogató” ,,Sünik” a virágoskertben
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Hunyadi János Katolikus

Jeles évfordulóra emlékezünk április 11-én. József Attila 
születésnapja a költészet napja. Immár harmadik alkalommal 
rendeztük meg e napon a Körös Művelődési Ház könyvtárában 
Könyvjelző irodalmi vetélkedőnket felső évfolyamos tanulóink 
számára. Hét 5 fős csapat mérte össze tudását a délután folyamán. 
Mindannyian lelkesen és örömmel vettek részt a versenyen, ahol a 
játéké volt a főszerep. Az irodalom birodalmában barangolva 
eleveníthették fel tanult ismereteiket, ahol titkosírás, rejtvény és 
még számtalan érdekes és szórakoztató feladvány szerepelt. Leiner 
Laura egyik regényének részletét élvezettel hallgatták a gyerekek. 
Köszönjük a zsűri munkáját, amelyben Benedek Erika és Szabó 
Edit tevékenykedtek, valamint a könyvtár dolgozóinak a 
lebonyolításban nyújtott segítséget. 

A lelkes csapatok

Eredmények: 
I. hely:  6.a Könyvfalók: Csík Laura, Fabó Eszter, Bondor 

Boglárka, Erdélyi Dorka, Farkas 
Csenge

II. hely:  8.a Metaforák: Balla Fanni, Bencsik Hajnalka, 
Nyemcsok Zsófia, Olasz Éva, Csépai 
Rebeka

III. hely: 7.a Csirodalom: Dobos Alexandra, Kovács Emese, 
Tasi László. Melich Krisztián, Kása 
Antal

A győztes ,,Könyvfalók”

Reméljük, hogy e tartalmas délután keretében sikerült ismét 
felhívni a figyelmet az olvasás fontosságára, a könyvek szeretetére.

Könyvjelző irodalmi vetélkedő

Ügyes nyelvÉSZ-ek

Az elmúlt évekhez hasonlóan az 
idén is részt vettünk a Bendegúz 
Akadémia anyanyelvi tanulmányi 
versenyén.
A Békés megyei fordulóra hárman 
jutottak be iskolánkból: Hegedüs 
Dor ina  5 .a ,  Cs ík  Laura  és 
Nemcsényi Aliz 6.a osztályos 
tanulók. Az iskolai fordulón elért 
pontszámok alapján kaptak 
m e g h í v á s t  a  v e r s e n y z ő k , 
évfolyamonként 30-32-en.
A megmérettetésre április 12-én 
került sor Békéscsabán.
Az írásbeli  fordulón nehéz 
t e sz t f e l ada t so roka t  ke l l e t t 

megoldani a tanulóknak. A mezőny első felében végeztek 
mindannyian, ami nagyon szép eredmény, s bízunk, hogy jövőre 
még sikeresebbek leszünk. 

Eredmények:
Nemcsényi Alíz 20. hely
Hegedüs Dorina 15. hely
Csík Laura 12. hely
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Általános Iskola hírei

Írj helyesen!

Április 20-án Újkígyóson a Petőfi Sándor Általános Iskolában 
került sor a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 
verseny megyei döntőjének lebonyolítására. Itt azok a felső 
tagozatos tanulók vettek részt, akik előzőleg a területi fordulón a 
legjobb eredményt nyújtották. A rangos helyesírási versenyen két 
tanuló képviselte iskolánkat a 6. évfolyamról: Csík Laura és Erdélyi 
Dorka. 
A döntőt Hrabovszki Mihály, a BMTK igazgatóhelyettese nyitotta 
meg. A megnyitón az elnök külön köszöntötte a versenyző 
diákokat- akik szavai szerint-, már bizonyították, hogy 
helyesírásból iskolájuk legjobbjai. Majd köszöntötte a felkészítő 
tanárokat, akik újra és újra hitet tesznek az írásbeliség minősége 
mellett.
A kultúrműsor után következett a tollbamondások és a feladatlapok 
megírása. Az idei versenyen először, nem tudhattuk meg, milyen 
eredményt érhettek el a megye diákjai, ugyanis a zsűrinek egy hét 
állt rendelkezésére, hogy kijavítsa a dolgozatokat. 
Nagy örömmel olvastuk a honlapon, hogy Erdélyi Dorka 97 ponttal 
első helyezést ért el, így ő képviseli Békés megyét az országos 
döntőn, Budapesten, május 25-én. Csík Laura 96 ponttal a 
képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott. A lányok 
gyönyörűen teljesítettek, s igaz rájuk a Kölcsey által 
megfogalmazott mondat: „Több kívántatik az írótól, mint a 
beszélőtől.”

Gratulálunk minden versenyzőnek!
Baginé Dorogi Anikó

A győztesek: Csík Laura és Erdélyi Dorka

Mezei Futóverseny

2013. április 27-én Szarvason került megrendezésre a Diákolimpia 
Körzeti Mezei Futóversenye. Általános iskolás gyerekek 
különböző távokon mérhették össze állóképességüket. Hét 
általános iskola, 766 tanulója állt  rajthoz. Egyéni és 
csapateredmények alapján díjazták a tanulókat.
Iskolánkból a legeredményesebb lett, a IV. korcsoportos lány és fiú 
csapat, egyéniben pedig Kanti Anna fölényes győzelmet aratott.

Eredményeink:
II. korcsoport

1000 m     1000 m
11. Sztricskó Janka  15. Bíró Dávid
15. Szopka Renáta  34. Egri Gergő
33. Kozák Lili   44. Radics Attila
34. Kalmár Vanda  48. Babák Zoltán
42. Pásztor Klaudia  49. Bagi Dávid
Csapat: IV. helyezés  Csapat: V. helyezés

III. korcsoport
1600 m     1600 m
23. Miknyik Judit   7. Tasi Kristóf
25. Petrás Kira   15. Lengyel Ferenc
29. Pásztor Enikő  23. Szűrszabó Dávid
30. Bencsik Noémi  31. Sztricskó Botond
38. Hatvani Nikolett  32. Bíró Roland
Csapat: V. helyezés  Csapat: IV. helyezés

IV. korcsoport
1600 m      2000 m
1. Kanti Anna   12. Maczik Gergő
3. Szekeres Tünde  19. Milák Achilles
4. Lestár Enikő   22. Balla Mihály
6. Csontos Andrea  27. Kása Antal
7. Sindel Renáta   28. Molnár József
Csapat: I. helyezés  Csapat: III. helyezés

Minden versenyzőnek gratulálunk!
Sztankovits Lászlóné

testnevelő

Az első helyezett, negyedik korcsoportos lányok:  Kanti Anna, 
Szekeres Tünde, Lestár Enikő, Csontos Andrea
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Május 9-én /csütörtök/  Orvos-beteg találkozó 14 órától! 
Helye: Szt. László úti Orvosi rendelő,  Dr. Fabó Ferenc 
rendelőjében.
Gyógyászati segédeszközök kiírása, majd helyben történő 
kiszállítása. Bőrgyógycipők, gyermekcipők 4.000.-ft /pár, 
felnőttcipők  5.000.-ft/pár. Gerincfűzők, térd, csukló, bokavédők, 
tám bot, mankó, járókeret, szobai WC, WC magasító, 
fürdőkádülőke /befordítható, fix/, beltéri - kültéri kerekesszék, 
ülőpárnák, kapaszkodók 7 változatban, állítható járóbot, vakbot, 3 
és 4 kerekű bevásárló járókeret. Medenceövek, nyakrögzítő gallér. 
Inkontinencia termékek /vizelettartási problémákra/. Sok egyéb 
TB által támogatott segédeszközök, ezekhez TAJ kártya szükséges.
Közgyógyigazolványra  a felsorolt eszközök ingyenesen írhatók 
ki.  TB által nem támogatott eszközök: gyógypapucs, 
gyógyharisnya, vérnyomásmérő, gumiszőnyeg fürdőkádba és 
zuhanytálcába. Talp- és sarokbetétek, ékek vásárlása. Rendel: Dr. 
Tőkés László ortopéd szakorvos. Kérjük minél többen vegyék 
igénybe szolgáltatásunkat.
Május 15-én /szerda/ 16 órakor Küldöttgyűlést tartunk. A tagságot 
a küldöttek képviselik, akik személyre szóló meghívót kapnak.
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.
Nyári kirándulásunk a Bükk és környékére./Július 31- augusztus 1-
2. szerda-csütörtök-péntek/  
Jelentkezés és a befizetés június 30-ig.  /5.000ft/fő / Részletes 
program jelentkezéskor!

18 óra 30 -20 óráig Gyógy – Jóga torna foglalkozás a klubban. 
Érdeklődni személyesen 
ügyfélfogadási napokon, vagy 06 30 477 2396 , vagy a 06 20 561 
9442 tel.számon.

NYÁRI PROGRAMJAINK:  Június 27/csütörtök/Tiszakécske 
Nyugdíjas Fesztivál fürdőzéssel. Indulás: 8 órakor a szokott 
helyekről. Költség: 700.-Ft+ buszköltség./Dalkör is fellép/
Június 29-30. Lovas- nap. Helyszín: Sport-telep.
Július 13-14: Szarvas, Ezüstszőlő. Aratónap
Július 19-21.:  Civil- nap  Helyszín :Csabacsűd 
Augusztus 9-11-ig:  Sport-  és Vitaminnap  Helyszín a Sport-
telepen.
Szeptember 4./szerda/:  Baráti találkozó Kondoroson.
Szeptember 14 /szombat/: meghívást kaptunk a Csabacsűdi 
Ének- és Citera zenekartól.
Gyógymasszázs: Turcsányi Lajos gyógy masszőr tevékenysége: 
gyógy masszázs, méregtelenítés, talpmasszás, akupunktúrás 
kezelések, mely besegít a krónikus betegségben szenvedőknek, 
mozgásszervi és egyéb fájdalmak csillapítására. Bejelentkezés a 
06-70 23 03 123-ös 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. Só szoba 
látogatható minden szerdán 15 órától ingyenesen.
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

„Tavaszi zsongás” a 
mozgáskorlátozottaknál

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2013.április 
20-án 11 órai kezdettel a Körös Művelődési Házban egészségügyi 
előadást szervezett. Előadó falunk szülötte Dr. Szalai László 
főorvos Úr az időskori megbetegedésekről, valamint annak 
megelőzéséről és gyógyításáról tartott értékes előadást. Tagjaink 
/közel 180 fő/
 nagy érdeklődéssel hallgatták Főorvos Úr  tájékoztatóját. Ezt 
követte az ebéd. / birkapörkölt vagy sült/. Sikeres pályázat útján, 
valamint támogatónk adományából /Dr. Szalai László főorvos úr 
előadói díját ajánlotta fel a rendezvény kiadásaihoz. / Így  tudtuk 
önköltségi alapon 1.000.-Ft/fő biztosítani az ebédet./
Ezt követően szórakoztató kultúrműsort adott a Vértessy Tánc- 
Sport Egyesület táncosai, fellépett a  Csabacsűdi énekkar a 
citerások, valamint a Szentandrási Dalkör. Tombolahúzás után 
elbúcsúztunk vendégeinktől és megköszöntük az Egyesület 
tagjainak a nagy érdeklődést, a részvételt.

Tóth Mihályné
szervező

Boldog Anyák Napját!

A május, mint a tavaszi megújulást betetőző és a nyár gazdagságát 
előre vetítő hónap, talán legszebb időszaka az évnek. A zöldbe 
öltözött határ, a virágokkal teli fák hirdetik a születés csodáját, 
mintha a természet is méltó keretet szeretne adni egyik legszebb 
ünnepünknek május első vasárnapján, amikor az édesanyákat 
köszöntjük.
Az anyaságnál nagyobb csoda kevesebb található a teremtett 
világban. Életünk forrása, emberi létünk értelme, mindennapjaink 
része, mégis döbbenten állunk meg ezen a napon mi, férfiak. 
Döbbenten, hiszen belegondolni talán sikerül, elképzelni talán 
tudjuk ezt a csodát, de meg mégsem érthetjük soha. S talán jól is van 
ez így. Hiszen bizonyára része ez is annak  nagy titoknak, annak a 
kimondhatatlan erőnek, amellyel csak egy nő bírhat, s ami előtt 
minden embernek fejet illik, fejet kell hajtania. Nincs olyan 
mozzanata, rezdülése életünknek, amely ne vezetne vissza végül 
bennünket az édesanyához. Ahhoz, akiről minden szónak, minden 
gondolatnak a hála, a megbecsülés és a köszönet hangján kell 
szólnia. 
Így szeretnék én is Önökhöz fordulni kedves édesanyák, 
nagymamák. Kívánom, hogy éltesse Önöket az Isten jó erőben, 
egészségben, boldogságban életük minden napján. Köszönöm, 
köszönjük szeretetüket, türelmüket, amellyel életünket egész 
utunkon beragyogó fénnyel kísérik végig. 

Tisztelettel: 
Dankó Béla országgyűlési képviselő
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Tájékoztató a szociális 
ellátásokról

(folytatás)

Milyen munka minősül turisztikai idénymunkának ?
A kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi 
jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató 
munkáltatónál végzett idény munka, feltéve, hogy azonos felek 
között a határozat időre szóló munkaviszony.

Mely munkaviszonyt nevezünk alkalmi munkának ?
A munkáltató és a munkavállaló között

• összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
• egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt 

naptári napig, és
• egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven 

naptári napig létesített, határozott időre szóló 
munkaviszony.

Hogyan keletkezik az egyszerűsített foglalkozás céljából 
létrejött munkaviszony ?
A felek szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési 
kötelezettségének teljesítésével, Amennyiben azt a munkavállaló 
kéri, illetve a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra 
kötelezett munkáltató választása szerint, az egyszerűsített 
foglalkoztatás céljából munkaviszonyt szerződés megkötésével 
kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka megkezdéséig kell írásba 
foglalni.

Milyen munkát tekintünk háztartási munkának ?
Kizárólag a természetes személy és háztartásban együtt élő 
személyek, továbbá közeli hozzátatozói mindennapi életéhez 
szükséges fel tételek biztosí tását  szolgáló következő 
tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermek 
felügyelete,házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, 
kertgondozás.

Kit tekintünk háztartási alkalmazottnak ?
A háztartási munkát végző természetes személyt, aki ezt a 
tevékenységet nem egyéni vállalkozóként vagy társas 
vállalkozóként végzi.

H á z t a r t á s i  m u n k a  v é g z é s e  e s e t é n  k i t  t e k i n t ü n k 
foglalkoztatónak ?
Azt a természetes személyt , aki a háztartási alkalmazott 
munkáltatója, illetve megbízója, megrendelője.

Hogyan történik a háztartási alkalmazott bejelentése ?
Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató 
elektronikus úton vagy telefonon (185 szám) a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnak havonta a munkavégzés megkezdése előtt köteles 
bejelenteni a foglalkoztató adóazonosító jelét, a háztartási 
alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási  azonosító 
jelét, a tényleges foglalkoztatás kezdő napját. A foglalkoztatót a 
háztartási alkalmazott után 1000 Ft regisztrációs díjfizetési 
kötelezettség terheli.

Az egyszerűsített foglalkoztatásra, valamint a háztartási 
munka végzésére vonatkozó részletes szabályokról a Nemzeti 

Adó-és Vámhivatal ( ) honlapján található www.nav.gov.hu
tájékoztatás.

A Kertbarát Kör hírei, 
közleményei

Hogyan kerüljük el
a „török átkot”?

Hamarosan eljön az ideje a gyümölcsfák metszésének. Két dologra 
kell különösen figyelnünk. A legfontosabb, hogy a megmetszett 
nagyobb felületeket azonnal kezeljük fasebkezelő kenőccsel. Ezzel 
elejét vesszük a gombabetegségeknek, a baktériumos 
fertőzéseknek, s a rovarkártevők sem fészkelik be magukat. 
Mellesleg éppen a rovarok, különösen a levéltetvek, pajzstetvek és 
a velük táplálkozó nagyobb rovarok terjesztik például a 
veszedelmes feketepenészt. 
Kiskerttulajdonosok olcsón hozzájuthatnak a jó minőségű, 
megbízható sebkezelő pasztákhoz, kenőcsökhöz. Kis kiszerelésben 
a gazdaboltokban háromszáz- háromszázhuszonöt forintért 
árusítják a gombaölő vegyszert is tartalmazó fasebkezelő pasztát. 
Van vizes alapú seb- és oltványkezelő is, amit természetesen 
fagymentes napokon ajánlatos felkenni. A biogazdákra is gondoltak 
a gyártók. Számukra méhviaszt tartalmazó bio-fasebkezelőt és 
oltványviaszt állítottak össze, mely ugyanezen az áron szerezhető 
be a szaküzletekben. 
Ha már metsszük a fákat, ügyeljünk arra is, hogy szomszédunkkal 
ne jussunk összetűzésbe, mint Arany János Versében a 
Fülemülében perlekedő Péter s Pál. Kinek fütyül, a kerítésen innen, 
vagy a kerítésen túl élőnek. Vagyis kit illet meg a cseresznye, a dió, 
a körte? Azt, akinek a kertjében áll a gyümölcsfa, vagy azt is, akinek 
a kertjébe átnyúlnak az ágak? Lehetőleg előre egyezzünk meg a 
szomszéddal. Már csak azért is, hogy a gyümölcsfát ne kelljen 
csonkolással feleslegesen elcsúfítani. Persze, nem mindig egyszerű 
egyezségre jutni. Ezért találták ki a faültetésre vonatkozó 
szabályokat. Az önkormányzati rendeletekben is megtalálható 
aranyszabály szerint a lombos fa helyére mindig lombos fát 
ültessünk! Ha kerítés vagy szomszédos épület közelében kívánunk 
fát ültetni, akkor lehetőleg tűlevelűek helyére ugyan olyan tűlevelűt 
ültessünk. Az sem mindegy, milyen távolságra ültetjük a fákat, 
bokrokat, cserjéket. Amennyiben két méternél magasabbra növő 
cserje mellett döntünk, a kerítéstől legalább fél méter, a szomszédos 
épülettől pedig egy méter legyen a távolság. ennek a távolságnak a 
betartásával a szomszéd beleegyezése nélkül is telepíthetünk 
növényeket. Magas cserjék vagy tuják esetében a kerítéstől másfél 
méter, a szomszéd házától, garázsától pedig legalább két méter 
legyen a távolság. Fenyőféléket a kerítéstől kettő, az épülettől pedig 
két és fél méterre telepíthetünk. Gyümölcsfák esetében már 
nagyobb, esetenként a két- három, sőt az öt méter távolságot kell 
betartanunk. Így sem a termés, sem a lemetszett ágak, sem pedig az 
őszi lombhullás nem okoz majd fejfájást, nem lesz belőle 
fülemüleper. 
Van egy harmadik szempont is, amit gyümölcsös, vagy akár egy-két 
gyümölcstermő növény telepítésekor figyelembe kell vennünk. 
Mind a csonthéjasok mind pedig az almatermésűek téli lemosó 
permetezést igénylenek. Tavasszal, ha mással nem is, de kén- és 
réztartalmú szerekkel, esetleg biolevekkel mindenképpen 
permeteznünk kell. Ezek a szerek nem károsítják a szomszéd 
pázsitját, a méhekről nem is beszélve. Ismét Arany Jánosra 
visszautalva, gondoljuk meg előre, érdemes-e a „török átoknak” 
számító rossz szomszédságot megkockáztatni a felsorolt be nem 
tartásával. 

Király László
a TV újság tudósítója
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A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
április 26-án délután tartotta hagyományos megemlékezését 
Vértessy Mihály kőből faragott mellszobra előtt. Sajnos felkért 
előadónk, dr. Seres István elfoglaltsága miatt nem tudott részt 
venni, ezért az ő gondolatait Bagi Erika tolmácsolta a fenti címmel:

Dr. Seres István gondolatait Bagi Erika tolmácsolta

„1929-ben Kozocsa Sándor irodalomtörténész egy felettébb 
érdekes verset közölt az Irodalomtörténeti Közlemények 
hasábjain. A „Rebellis-ének a Péró-lázadásról” címmel lehozott kis 
tárcacikk apropóját egy 1736-ban írt, s a tiszaroffi Borbély-család 
régi iratai között talált levél és a hozzá mellékelt egykorú vers adta.
A „Jaj, te megszomorodott áldott Magyarország” kezdetű, és 
leginkább is a „Péró veszedelme” históriás ének, s egyben a kuruc 
kor költészetének utolsó, széles körben elterjedt darabja. Régi, 18. 
századi énekeskönyveinkben számos, kisebb-nagyobb  eltérést 
tartalmazó, hosszabb-rövidebb változatát ismerjük, ám legelső 

lejegyzése egyértelműen a Kozocsa által kiadott változat. És hogy 
miért is fontos nekünk, békésszentandrásiaknak ez a vers?
A históriás ének nem másnak, mint az 1735. április 27-én, 
községünkben kitört kuruc felkelésnek, a história megsárgult 
lapjain többnyire csak „Péró-lázadás”-nak nevezett eseménynek 
állít emléket. Mi több, szerzője egy, a felkelés leverését követően a 
budai börtönbe hurcolt s ott fogvatartott vádlottak egyike volt! Ma 
már persze nagyon jól tudjuk, hogy a vers írója a szomszédos Bihar 
megye egyik jegyzője volt, egy Tyukodi Márton nevű fiatal nemes, 
aki valójában teljesen véletlenül lett az események résztvevője és 
elszenvedője. Sok más, ugyancsak ártatlanul letartóztatott társával 
került Budára, ahol viszont éppen a kuruc szervezkedés és felkelés 
valódi résztvevőitől, értelmi szerzőitől és vezetőitől ismerte meg 
annak történetét, s a hallottakat beledolgozta művébe. 1735. 
szeptember 30-án 33 ártatlannak bizonyult társával szabadon 
engedték, és alig fél év múltán az általa írt históriás ének első 
lejegyzésére is sor került. A történet azonban ezzel korántsem ért 
véget. Valaki, aki feltehetően tanúja volt a felkelésnek véget vető 
1735. május 11-i erdőhegyi összecsapásnak, majd a budai börtön 
rabjai között is ott volt, tovább írta az éneket, és számos, az 
eredetiben még nem szereplő részlettel, többek között az idős Péró 
kapitány kínvallatásának részletes leírásával is kiegészítette. 
Ennek tudható be,  hogy a későbbiek folyamán nagy 
népszerűségnek örvendő históriás énekünknek alapjában véve két 
változata is elterjedt.
Az 1735. évi felkelésnek természetesen nem ez az egyedüli – bár 
kétségtelenül egyik legérdekesebb – irodalmi lecsapódása, 
elegendő csak arra utalnunk, hogy a nagy mesélő, a 19. századi 
magyar irodalom legnagyobb alakja, maga Jókai Mór is többször és 
szívesen írt községünk történetének e jelentős epizódjáról, s éppen 
ő volt, aki helyi népmondákkal együtt a „Rebellis Szentandrás” 
elnevezést is az utókorra hagyományozta a „Magyar nemzet 
története” című művében.

A Békéssy János Helytörténeti és

A község beiktatásának napja

„…megyéstárs emberek jelenlétében megmutatták annak a 
Szentandrás falubirtoknak a határjeleit, kezdve a déli oldalon lévő 
rónától a Körös folyóig a 
számos, folyamatos, ősi és régi 
határjelzés alapján….
…ezen határjelek semmi módon 
nem mondtak ellent, Uz testvére 
Lászlónak, valamint Uz fiainak, 
a z  ö s s z e s  h a s z n á v a l  é s 
t a r t o z é k á v a l  b e i k t a t t á k 
Szentandrás falubirtokot örökös 
birtoklásra.” (részlet „Az aradi 
káptalan jelenése I. Károly 
Róbert királynak Szentandrás 
beiktatásáról” 1330. április 
18.)

A helytörténet i  egyesület 
néhány éve megemlékezést tart 

ezen a napon a 2005-ben felavatott Emlékháznál. Az épület 
ötletadója, Lóránt János Demeter, Munkácsy-díjas festőművész 

emlékezett vissza arra a táborra, 
a h o l  a  t ű z z o m á n c k é p e k 
készültek és néhány anekdotát 
is megosztott a hallgatósággal. 
Sinka Imre polgármester úr 
köszöntötte 75. születésnapján 
a művész urat és tiszteletük 
jeleként nemzeti színű szalagot 
k ö t ö t t e k  a z  E m l é k h á z a t 
körbezáró vaskorlátra.
A  j e l e n l é v ő k  k ö t e t l e n 
beszélgetésével ért véget a 
megemlékezés, mely a 290 éves 
szentandrási oktatás képeivel 
f o l y t a t ó d o t t  a  K ö r ö s 
Művelődési Ház és Könyvtár 
Galériájában.

Péró veszedelme
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Hagyományőrző Egyesület hírei

Dr. Seres István történész, orientalista régóta kutatja a török-
magyar kapcsolatok gyökereit. Hétfőn este Békésszentandráson 
arról győzte meg a közönséget, hogy a törökökről nem szabad csak 
a 150 éves országdúlásra gondolnunk. Azt sem feledhetjük, milyen 
sokszor nyújtottak nekünk segítő kezet.
A jeles orientalistát Hévízi Róbert, a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület elnöke hívta meg Békésszentandrásra. 
Az apropót a Rákóczi-szabadságharc emléknapja szolgáltatta. 
Éppen 310 évvel ezelőtt, 1703. május 6-án adta ki ugyanis II. 
Rákóczi Ferenc a híres „Breznai kiáltvány”-t, amelyben hadba 
hívta az ország lakóit.
Aki elment hétfőn este az előadásra a Körös Művelődési Házba, az 
olyan dolgokat tudhatott meg a Rákóczi-szabadságharcról, 
amelyek biztosan nem szerepeltek az iskolai történelem 
könyvekben.
- Ez a szabadságharc Törökországban kezdődött és ott is végződött 
– kezdte mindjárt egy meglepő mondattal előadását dr. Seres 
István. Kifejtette: a szabadságharcot lényegében Thököly Imre 
Törökországból hazatérő emigránsai indították el, s a bukás után 
Rákóczi és vele együtt számtalan magyar nemes és nem nemes 
ember is ugyanoda menekült.
Dr. Seres Istvántól olyan érdekes tényeket is megtudhattunk, mint 
az, hogy a török szultán Rodostó (ma Tekirdag) örmények által 
lakott negyedében huszonnégy házat bérelt ki a magyar fejedelem 
és kísérete számára. Volt olyan ház, amelyet száz éven át bérelt az 
aktuálisan uralkodó szultán, egészen addig, amíg a magyarok 
leszármazottai éltek benne. E házak egyikéből írta képzeletbeli 
nagynénjéhez címzett leveleit Mikes Kelemen is.
Dr. Seres István az elmúlt években több alkalommal járt 
Törökországban, a magyarokhoz kötődő régi emlékeket kutatta. 
Mint mondta, eközben módja nyílt találkozni egy olyan 100 éves 
emberrel is (történetesen éppen Ali Babának hívták), aki 
gyermekkorában ugyanabban a házban lakott, melyben egykor a 
magyar fejedelem is.
- Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy nem csak Thököly 
Imre, majd később II. Rákóczi Ferenc, hanem az 1848/49-es 
szabadságharc bukása után Kossuth Lajos is Rodostóban talált 
menedékre – zárta előadását a jeles történész. Hozzátette: 
Rodostóban nagyon sok a magyar emlékhely. Szobrok, parkok, 
utcák hirdetik a magyar történelem nagyjainak dicsőségét. S ha 
magyar állami vezetők látogatnak Rodostóba, akkor a török-
magyar barátság emlékparkjában elültetnek egy-egy fát. Megtette 
ezt Göncz Árpád, legutóbb pedig Orbán Viktor is.

(Lipták Judit – www.newjsag.hu)

A késői kuruc mozgalmak legnagyobb tömeget megmozgató, és 
országos jelentőségű eseménnyé fokozódott 1735-ös felkelése II. 
Rákóczi Ferenc és bujdosótársainak feltételezett és hőn várt 
hazatérése reményében kitört felkelés emléke örök tanulságul 
szolgál: bár rendszerek, kormányok váltják egymást, s egyik-másik 
időnként teljes egészében kisajátít egyes eseményeket, miként a 
kommunizmus is tette 1735-tel, eleink új változást igénylő 
kétségbeesett kísérlete akkor is tiszteletet érdemel, ha azt akár 
parasztfelkelésnek, vagy akár kuruc mozgalomnak nevezzük. És, 
hogy ez az esemény milyen szinten befolyásolja jelenünket, 
elegendő arra utalnunk, hogy katolikus felmenőink azért 
települhettek Békésszentandrásra, hogy pótolják a lakosságnak a 
felkelés és az azt követő megtorlás során elszenvedett nagyarányú 
veszteségét! Békésszentandrás lakosságának mai arculatát tehát 
kétségtelenül az 1735. évi felkelés, s az azt követő néhány év 
eseményeinek kell tulajdonítanunk.”
Ezt követően az egyesület elnöke, Hévizi Róbert mondta el az 
akkori események történelmi hátterét, ismertetve a felkelés menetét 
és végkifejletét. Majd koszorút helyeztünk el a szobornál és 
tiszteletünk jeleként elénekeltük a Himnuszt.

Helytörténeti Egyesület

Tisztelettel meghívjuk
Békésszentandrás lakosságát

2013. május 26-án (vasárnap)

a HŐSÖK NAPJA
alkalmából rendezendő megemlékezésre.

10.00 óra Szentmise a békésszentandrási hősi 
halottak lelki üdvéért a Római 
Katolikus templomban

11.15 óra Emlékünnepség a Hősök szobránál

Tisztelegjünk együtt
az áldozatok emléke előtt!

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület

Kiderült, hogy a törökök a legjobb 
barátaink



10 2013. május

ÖNKORMÁNYZATI

Polgármesteri gondolatok

Kampány?

Elgondolkodtató számomra ez a kifejezés, hiszen manapság kezdi 
elveszíteni eredeti jelentését, jelentőségét. Lealacsonyítják, 
lealacsonyítjuk. Eredetileg azt a célt szolgálta, hogy a vezetésre 
vágyók pozitív célokkal tudják elnyerni a választók többségének 
bizalmát. Mára ez visszájára fordult, a megosztás és 
ellenségeskedés eszközévé alacsonyodott. Érdemes magunk körül 
szétnézni, nem kell messzire menni, nem is kell a televíziós 
csatornák szennyáradatát, elfogult, párthű tájékoztatását 
figyelembe venni. A kampány lényege egykor ez volt: mit tudunk 
hozzátenni a település épüléséhez, szépüléséhez, irányt keresni, 
hosszú távú stratégiát kidolgozni, és azt szolgai módon, 
következetesen végrehajtani - ez ma már kiveszőben van. Úgy 
néznek az emberre, ha így próbálja tenni a dolgát, mintha a Holdról 
jött volna. Úgy látom, visszatekintve történelmi ismereteimre, ma 
újra a kiskirályok időszakát szeretnék sokan élni. Ennek is megvolt 
a maga stratégiája, és sokkal egyszerűbb is, mint a demokráciáé. 
Csapjuk be az embereket, az eszköz nem számít, lerohanni, győzni 
minden áron, lejáratni a másikat, példás büntetés, ezek után 
jöhetnek a haverok, a család különböző pozíciókba, és indulhat a 
mutyibiznisz. Saját látószögemből ez így néz ki. 
Nagyon más elképzeléseim vannak ezzel kapcsolatban. 
Szeretném, ha a „nagypolitika” megállna a település 
fogadótáblájánál, és csak az előrelépés eszköze lenne, hiszen bárki, 
akit egy település vezetőnek, képviselőnek választ, élhet emellett 
saját politikai pártjának teljes eszköztárával, HA MINDEZT A 
TELEPÜLÉSÉRT, és nem ellene használja. Hiszen a lakosságot 
politikai halandzsával megtéveszteni felesleges, tettekkel, 
eredményekkel kell bizonyítani, a másik tábornak pedig nem az 
eredményeket kritizálni, hibát keresni, hanem saját tetteivel, 
elképzeléseivel igazolni rátermettségét. Máris két jóból kellene 
választani, melyik a jobb, az alkalmasabb. Ez lenne a kampány 
művészi fokon, csak ehhez fel kell nőni szellemileg. Egyszerűbb a 
besározó, romboló kampányolás, hiszen ehhez könnyebben 
rendelkezésre áll a teljes eszköztár. Egyszerű a recept: állíts valami 
blődséget a másikról, szerezz egy-két gátlástalan potyalesőt, aki 
majd ezt hinti a településen, aztán majd lesz valami, „hisz nem 
zörög a haraszt”. Később lépj fel, mint az igazság bajnoka, hogy te 
majd megoldod, utána jársz, megbünteted a felelősöket. Kész is a 
primitív kampány. Bár, ha megnézzük mélyebben, újra igaz a régi 
gondolat: aki egy ujjal másra mutat, az néggyel önmagára. 
Szeretném ezt megelőzni, azért is gondolkodtam el ezen a témán, 
hiszen már érezni a negatív kampány első jeleit. Nem jó, ha újra 
megosztódik a település, pláne ha ezt egy párt zászlója alatt 
próbálja valaki véghezvinni. Településünknek nincsenek elvhű, 
vagy nem elvhű lakosai, csak lakói vannak, akikért tenni kell. Az 
összesért. Nincs királya, csak szolgája, aki szolgál, ki szerint jól, ki 
szerint rosszul. Ezt kell eldöntenie minden lakónak a választáson. 
EZ a kampány véleményem szerint. Jól szolgált-e a szolga, vagy 
van, aki jobban szolgálna. Nem kék, zöld, piros alapon. 
Kiemelném a pletykagyártó régi-új pártkatonákkal kapcsolatos 
mondatomat folytatva, hogy a kritika fontos, egy jó kampány 
előremutató része. Szükség van tükörre, időnként felül kell 
vizsgálni az ember munkáját, hiszen több szem többet lát. DE a 
kritikának, mint filozófiai-politikai eszköznek is megvan a maga 
kultúrája. Alapvető, hogy szemtől szembe fogalmazzák meg, 
legyen tényeken nyugvó alapja, és a célja ne a másik sárbatiprása 
legyen / lehetőleg üvöltve/, hanem a jobbító szándék. Ezt a régi 
iskolákban még tanították - lehet, hogy manapság már nem 
tanítják, vagy csak néhány politikai irányzatnál nem?

2013-ban ezek az elvek háttérbe szorulni látszanak, ma a szerepelni 
vágyás, a mérhetetlen hatalomvágy, az egyéni haszonszerzés és a 
bosszú mindenek felett látszik az irányadó elvnek. Én ettől még 
maradok a régi irányzat híve, megpróbálom csendben, 
TETTEKKEL szolgálni a települést, a lakók meg majd eldöntik, ha 
eljön az ideje, hogy jól szolgáltam, vagy nem. Egy biztos, nekem a 
legfontosabb politika: Békésszentandrás szebb jövője, 
boldogulása.

Sinka Imre 
polgármester

M E G H Í V Ó

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. május 28. (kedd) 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 bizottsági elnöke

2. Gyermekvédelmi beszámoló
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

3. Bölcsőde beszámolójának megtárgyalása
 Előadó: Yetik-Takács Éva megbízott intézményvezető

4. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény

 Előadó: Kovácsné Molnár Katalin intézményvezető

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának részéről
 Előadók: Tóth Tamásné intézményegység-vezető
  Dr. Mótyan Pálné családgondozó
  Albelné Benkő Beatrix családgondozó

 Védőnői Szolgálatának részéről
 Előadók: Dr. Kantiné Szín Mária intézményegység-vezető
  Kovács Lászlóné védőnő
  Gazsó Noémi védőnő

5. A nagyközség egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató
 Előadók: Dr. Molnár Éva gyermekorvos
  Dr. Igriczi Zsuzsanna gyermekorvos
  Dr. Gémes Etelka fogszakorvos
  Tóthné Dr. Szabó Ágnes gyógyszertárvezető
  Dr. Fabó Ferenc háziorvos
  Dr. Olasz Imre háziorvos

6. Bejelentések

Békésszentandrás, 2013. május 7.
Sinka Imre

polgármester



2013. május 11

HÍREK

Csemeték a csemetékért

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Sport-turisztikai és Környezetvédelmi Bizottságának 
2013. március 20-i ülésén döntés született a „Babaszületés-
facsemeteültetés időpontjáról és helyszínéről. 
Az előző évekhez hasonlóan a tárgyévet megelőző évben született 
gyermekek számával megegyező számú „nemes fa” csemetét 
ültetett a település frekventált helyén a Fő utcán  a Kossuth utca – 
Szent László utca közötti szakasz elejére a kerékpár út és a 44-es út 
közé. 
Ezen kezdeményezés jóvoltából összesen 25 nyírfa szépíti 
településünket, környezetünket.
Gratulálunk a kedves szülőknek, és további békés családi életet 
kívánunk!

250. házasságkötés

A „Babafa-ültetés” rendhagyó mivoltát az adta, hogy Bagi Erika 
anyakönyvvezető köszöntötte Klimaj Mihály Tibort és feleségét 
Marosán Ildikó Máriát abból az alkalomból, hogy az általa 
megkötött házasságok sorában hozzájuk fűződik a 250. 
házasságkötése. Az anyakönyvvezető emléklappal és ajándékkal 
kedveskedett nekik. Ennek jelképeként nem csak Dorka Kata nevű 
kislányuk fáját ültették el, hanem e nevezetes esemény kapcsán egy 
másik fát is. Boldog családi életet és nagyon jó egészséget 
kívánunk nekik!
Klimaj Tibor és Marosán Ildikó lányukkal, Dorkával

90. születésnap

2013. április 12-én ünnepelte 90. születésnapját Pálinkás Mártonné 
Ica néni. E nevezetes esemény kapcsán emléklappal és 
virágcsokorral köszöntötte őt otthonában Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzata nevében Dr. Olasz Imréné dr. jegyző 
asszony, valamint Bagi Erika anyakönyvvezető. Isten éltesse 
erőben, egészségben!

Állampolgársági eskü

Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem.
Magyar nótát dalolt a dajka felettem.
Magyarul tanított imádkozni anyám

És szeretni téged, gyönyörű szép hazám!

2013. május 9-én ünnepélyes állampolgársági eskütételre került 
sor a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A Bagi Erika 
anyakönyvvezető által levezetett ünnepségen egy háromfős 
kárpátaljai család tette le az esküt és vált magyar állampolgárrá. 
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 eskütétel a Szózattal és pezsgős koccintással zárult.

Az oldalt összeállította: Bagi Erika
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ÖNKORMÁNYZATI

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata jóvoltából május 
5-én a Művelődési Házban láthattuk ezt a zenés darabot a szarvasi 
Cervinus Teátrum előadásában.
A főszereplő Derzsi György volt, aki tavaly az augusztus 20-i 
ünnepségen már énekelt községünkben. A színdarab kezdetén 
elmondta, hogy ez a szereplése adta az ötletet egy önálló 
produkcióhoz, hiszen sok hölgy ment oda hozzá és dicsérte a 
hangját.
A „Szerelmem, Sárdy” egy egyszereplős, egyfelvonásos operett, 
amely Sárdy János 20. századi híres bonviván életének nagyobb 

állomásait és legszebb dalait mutatta be egy nagymama titkos 
naplóján keresztül.
Megszólalt 12 népszerű dal, amiket Sárdy János hangján ismert 
meg a világ. Pl.: Adj Uramisten!, Rózsalevél, Nagyapám 20 éves 
volt, Londonban hej, Hej fellegek, Nagy árat kér a sors a 
boldogságért.
Köszönjük, a Cervinus Teátrumnak és főként Derzsi Györgynek 
ezt a feledhetetlen élményt és csodálatos előadást. Aki ott volt és 
eljött elmondhatja, hogy méltó megünneplése volt az Anyák 
Napjának.

Szerelmem, Sárdy

Szándéknyilatkozat aláírása
Nyárszó-Sárvásár református faluközösségének, valamint a 
Körösfői Helyi Tanácsának meghívására küldöttség képviselte 
településünket a Körösfő-Sárvásár-Nyárszó határában található 
Riszeg-tetői Majálison.
Az ünnepség keretében került sor annak a szándéknyilatkozat 
román nyelvű fordításának az aláírására, melyet 2012. december 1-
jén - az András-napi ünnepségen - Hévizi Róbert képviselő úr 
olvasott fel, majd írt alá Sinka Imre településünk polgármestere és 
Vincze M. István kalotaszegi református esperes. 
A román nyelvű szándéknyilatkozat aláírásához, annak magyar 
nyelvű tartalmát Vincze M. István kalotaszegi református esperes 
olvasta fel. Ezután Antal János Körösfő település polgármestere és 
Sinka Imre településünk polgármestere kézjegyével látta el a román 
nyelvű fordítást. E két szándéknyilatkozat aláírása szükséges 
ahhoz, hogy a Román Köztársaságban található, Kolozs megyei 
Körösfő községgel és Nyárszó faluval megkötendő testvérkapcso-
lati és együttműködési megállapodás a közeljövőben létrejöjjön.  

Bagi Erika
2013. május 4-én testvértelepülési szándéknyilatkozat 
aláírására került sor

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel meghívja a lakosságot

2013. június 1-jén (szombat) 16 órára
az állampolgársági eskütételre

és az azt követő trianoni megemlékezésre
a Körös Művelődési Házba.

Program: - Köszöntők
 - Eskütétel
 - Ünnepi műsor

Nemzeti Összetartozás Emlékparkban: - Zászlótűzés
 - Koszorúzás
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Új számítógépek a Könyvtárban

Május 18-án ünnepeljük az internet világnapját, elég „fiatal” 
ünnepnek számítódik, hiszen csak 2002 május 18-a óta 
emlékezünk meg erről a napról. Katonai alkalmazásból került át a 
polgári életbe az 1980-as évek közepén az Egyesült Államokban. 
Rövid idő alatt meghódította az üzleti teret, kereskedelmet, 
intézményeket. A széleskörű szolgáltatások jelentősen 
megkönnyítik a használója életét. Kezdetben hasznos szöveges 
információkat olvashattunk az oldalakról, ma már videókat 
nézhetünk, élő televízió- és rádióadásokat élvezhetünk, 
játszhatunk rajta. Kapcsolatot teremthetünk a világ bármely részén, 
sőt még vásárolhatunk is a segítségével. Rövid múltra tekint vissza 
maga az internet, de el kell ismernünk már szinte kihagyhatatlan 
eszköz, lehetőség, az életünk szerves részévé vált.
Ezúton szeretnénk felhívni az önök figyelmét, hogy a Körös 
Művelődési Ház és Könyvtár a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0110 
pályázaton 7 darab all-in-one számítógéppel gazdagodott, emellett 
új szerverünk lett és egy multifunkciós gépet is nyertünk, mellyel 
fénymásolni, szkennelni, nyomtatni lehet. A könyvtári 
rendszerünket is fejlesztettük a HunTéka integrált könyvtári 
szoftverrel, ami könyveink számítógépes nyilvántartását, 
kölcsönzését, leltározását teszi lehetővé. Reméljük, minél többen 
igénybe veszik szolgáltatásainkat a jövőben is!

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
könyvtárfejlesztési pályázata” 

A Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata a Nemzeti  
Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” 
című pályázat keretein belül támogatást nyert el.
A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0110 azonosítószámú projekt 
m e g v a l ó s í t á s a  s o r á n  k i t ű z ö t t  c é l ,  h o g y  e r ő s í t s e  a 
Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzat könyvtárának 
oktatási-képzési szerepét a könyvtár és az iskolai könyvtárak 
együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-, és 
szolgáltatás-fejlesztéssel. A közoktatás támogatása érdekében az 
intézmény kiemelt célja a könyvtárban őrzött dokumentumokhoz 
és információhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű 
hozzáférés megvalósítása.
A projekt keretében IKT (Info-Kommunikációs Technológia) 
eszközök beszerzésén és telepítésén keresztül valósulnak meg a 
fenti célok, emellett a vakok és gyengén látók megsegítésére 
képernyőnagyító licenc megvásárlását tervezi az intézmény.
A megvalósítás időtartama: 2012.12.01 - 2013.05.31.
A projekt költségvetése: 7.999.712,- Ft
Vissza nem térítendő támogatási összeg: 7.999.712,- Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásában valósul meg. 
További információk:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 
Telefon: +36 (66) 218 660 
Web: http://www.bekesszentandras.hu
E-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu

A Könyvtár
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 - 16.00 óráig
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Anyák Napi műsor a Gondozási Központban!
,,Áldott légy Anya, minden földi jóval, 
Áldott légy az összes jóságos szóval, 
Áldott légy azért, hogy életet adtál nekem, 
Csak szeretném megköszönni, hogy mindig itt vagy

 velem
Áldott légy Anya mindenért, mit értem tettél, 
Áldott légy azért, mert felneveltél, 
Áldott légy, hogy megbocsájtottad minden vétkemet, 
Áldott légy, hogy adtál nekem egy csodás életet. 

Végül áldott légy anya ezért a szerető családért, 
Áldott légy a sok elfogadott hibáért, 
Áldott légy azért, mert mindig vársz haza, 
Mindenért, miért szeretlek, 
Áldott légy Anya!"

Bojtor Zsuzsanna versével 
nyitottuk meg intézményünk 
Anyák Napi műsorát 2013. 
május 3-án délelőtt. Meghívtuk 
a házi gondozott Édesanyákat, 
Nagymamákat és dolgozóink 
Édesanyjait is. Egy tűt sem 
lehetett leejteni, hála Istennek 
o l y a n  s o k a n  v o l t u n k ! 
Polgármester Úr és Jegyző 
Asszony elfoglaltsága miatt 

távol volt, így az önkormányzatot Dr. Babák Zoltán 
Aljegyző Úr képviselte.
Turcsányi Lajos vezetésével dolgozóink léptek fel 
énekkel, verssel, prózával. Közel 40 perces műsort 
állítottunk össze, amely az Édesanyák előtt tisztelgett.  
A közönségünk tapssal, mosollyal és olykor 
könnyekkel hálálta meg fellépésünket. 
Itt az újság hasábjain keresztül is köszöntünk minden 
Édesanyát, különösen azokat, akikről senki nem 
emlékezett meg. A fénykép a műsor hangulatát idézi.

Dr. Virág Sándorné
intézményvezető

Tisztelt Békésszentandrási lakosok!

Tájékoztatjuk önöket,
hogy május 1-jétől rendszeresen olvashatnak

békésszentandrási híreket, riportokat, interjúkat a 
www.newjsag.hu internetes honlapon.

A naponta többször frissülő
internetes újság hasábjain
Békésszentandrás mellett

Csabacsűd és Szarvas életével,
mindennapjaival foglalkozunk.

Örömmel vennénk, ha ötleteikkel,
témajavaslataikkal

Önök is segítenék munkánkat.

Üdvözlettel:
www.newjsag.hu

Gyermeknapi 
rajzpályázat

Május 12-én ünnepeljük a rajzfilmeket. Ebből az 
alkalomból a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 

rajzversenyt hirdet óvodások és általános iskolások 
számára.

Kedves gyermekek, rajzoljátok le kedvenc meséteket!
A rajzokat május 23-ig juttassátok el a könyvtárba!

A rajz hátoldalára írjátok rá
a mese címét és a neveteket, életkorotokat!

Az eredményhirdetésre május 25-én,
a Gyermeknap keretében kerül sor.

A legjobban sikerült rajzok díjazásban részesülnek.
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Költészet napi versmaraton
A Körös Művelődési Ház és Könyvtár idén elsőként 
kezdeményezte, hogy írók, költők verseinek felolvasásával méltón 
ünnepeljük ezt a napot. Délután sok általános iskolás gyermek és 
felnőtt gyűlt össze a Könyvtár Galériájában, hogy néhány órát a 
költészetnek szenteljen. Baginé Dorogi Anikó, a Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola magyar szakos tanárnője nyitotta meg a 
rendezvényt a következő szavakkal: „Április 11-e van ma – a 
költészet napja. Ünnep, melyet nem jelöl piros betűvel a naptár. 
Egyik legnagyobb költőnk, József Attila születésnapja.
A költészet napjáról így mindenkinek a szomorú sorsú költő jut 
eszébe. S nem is véletlenül, nem is méltatlanul. Nagyon fontos volt 
számára az írás: a megélhetése, a vigasztalója, a kifejező eszköze, 
az élete volt. Sajnos, a hétköznapi embertől gyakran távol esik a 
költészet. De számunkra – akik szeretjük a költészetet – ünnep a 
mai nap, s ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket ezen a napon. Talán 
újra elolvassuk a számunkra legkedvesebb verset…
Miről is szól egy vers? Gyakran beszélgetünk erről az iskolában, s 
meglepődve vesszük észre, hogy a vers életre kel, attól függően, 
hogy ki és hol olvassa. Éppen milyen hangulatban, életének milyen 
szakaszában van. Előfordul, hogy később ugyanazzal a verssel újra 
találkozva – más oldalát, más színét, érzését, mondanivalóját 
csillantja fel számunkra.
ha valaki versmondásra adja a fejét, nem árt, ha tudja, hogy miért 
lép erre a csodálatos útra. A versmondás út saját magunk és más 
emberek szívéhez. A versmondás fejleszti a kommunikációs 
készséget, önismeretre tanít, nevel, feloldja a gátlásokat, segít 
felnőtté válni. Felmerülhet a kérdés:
 Kíváncsiak mások arra, amit mondok?
 Jó az, amit csinálok?
 Mi lesz, ha nincs sikerem?

A válaszokat hosszú évek kitartó munkája hozhatja meg. Sok siker, 
illetve kudarc tanulsága, amely felvillantja a továbblépés 
lehetőségét.
Legyen része mindennapi életünknek a költészet! Most, mikor már 
alig olvasnak az emberek, mi vegyünk kezünkbe versesköteteket, 
olvassuk fel otthonunkban, tápláljuk velük gyermekeinket, 
vigasztaljuk velük szeretteinket! Tartsuk életben a költészetet!
Örülök, a mai rendezvénynek, a kezdeményezésnek a Körös 
Művelődési Ház és Könyvtár részéről. Szeretném, ha a 
megemlékezés nem csak arról szólna, hogy felidézzük, elszavaljuk 
nagy költők remekműveit, hanem az ünneplés egyben meghívó is 
lenne: a költészet erejét, fontosságának üzenetét hozná, és 
meggyőzné az embereket arról, hogy a költészet ma is szükséges a 
mindennapokhoz.
Végezetül álljanak itt József Attila sorai, akinek születésnapján 
emlékezünk meg arról, mennyi mindent kaptunk már és kapunk a 
líra gyöngyszemeitől:
„Szállj költemény, szólj költemény
 mindenkihez külön-külön,
 hogy élünk ám és van remény,
 - van idő, csípjük csak fülön!”
Ezt követően este 10 óráig egymást váltva hangoztak el a 
különböző költők versei, volt aki múlt századit, volt aki kortárs 
költők írásait olvasta fel.
Nagyon örülünk, hogy sikerült ezt a napot emlékezetessé és 
hagyománnyá tenni.

Benedek Erika
intézményvezető

FELHÍVÁS
Tisztelt békésszentandrási lakosok! 
Ismét szeretnénk a segítségüket 
k é r n i ,  a z  a l á b b  f e l s o r o l t  8 . 
o s z t á l y o s o k  c s o p o r t -  v a g y 
osztályképei hiányoznak a még 
m e g t e k i n t h e t ő  2 9 0  é v e s  a 
s z e n t a n d r á s i  o k t a t á s  c í m ű 
kiállításból. Kérjük, legyenek 
szívesek a fiókok mélyén megnézni 
és behozni a könyvtárba. /Szkennelés 
után azonnal visszaadjuk!/
Hiányzó osz tá lyok:  1952/53, 
1953/54, 1956/57, 1957/5, 1959/6, 
1961/62, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 
1966/67, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 
1971/72, 1972/73, 1975/761976/77, 
1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 
1984/85, 1985/86, 1988/89, 1989/90, 
1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 
1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 
2000/01, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 
2005/06, 2008/09.

S e g í t ő  s z á n d é k u k a t  e l ő r e  i s 
köszönjük!

S a j n o s  e z  a  k é p  k i m a r a d t  a 
kiállításból.

A kiállítás május 31-ig látogatható.

Ülősor: Szabó István, Marton Lajos, Kiss Pál, Bodnár Piroska, Fodor Julianna, G. Molnár 
Erzsébet, Fazekas András, Ambrus Imre, Hamza István.
Középső sor: Kertész Krisztina, Szilágyi Mária, Farkas Mária, Mrena Anna, Susányi 
István, Kiss Magdolna Ilona, Szenczi Rozália, Csipai Mária, Major Rozália.
Állósor: Rónyai Lajos, Oláh Gábor, Major Erzsébet, Kozák M. Erzsébet, Babák Mária, 
Sinka Ferenc, Bagi János. Hátul: Banász János, Ambrus Gyula
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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. április 29-én Dorogi Róbert és 
Pápai Eszter szülőknek HANNA utónevű 
gyermeke született.

Elhaláloztak

Kis Józsefné ln.: Molnár Mária /1929/ 2013. március 27-én,
Komár Gábor /1959/ 2013. április 6-án,
Rusz Mihály /1942/ 2013. április 12-én,
Maráz János /1946/ 2013. április 13-án,
Hévizi János /1932/ 2013. április 25-én,
Asztalos Lajosné ln.:Egri Rozália /1955/ 2013. április 29-én

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.

„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
Hiába szólítunk, nem halljuk már hangod.
Egy jajszó nem sok, annyit sem mondtál,

csak elmentél a halál hosszú útján.
Szíved már nem fáj a miénk vérzik,

a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.”

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Rusz Mihály

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

Mély fájdalommal búcsúzik szerető családja.
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Rendkívül tartalékos állománnyal lejátszott vidéki mérkőzések 
teljesítményét ellensúlyozva, a hazai jó játékkal kárpótolva, 
rendíthetetlenül tartják a lépést és a helyüket az erős 
középmezőnyben felnőtt kéziseink.

Mezőberény - Békésszentandrás 33 -15 (18 - 6)
A hazaiak főként testi fölényük kihasználásával már a mérkőzés 
első félidejében eldöntötték a két pont sorsát.

Békésszentandrási KC – JALTE Békéscsaba 22- 26 (10-11)
A sok sérülés dacára is mindvégig harcban voltunk az 
éremesélyessel a pontszerzésért, nem sokon múlt, hogy ismét egy 
meglepetést okozzunk.

Felföldi István SE Újkígyós - Békésszentandrási KC 35–15 (15-
6)Sajnos egyszer-egyszer vannak olyan napok, amikor mindent 
megtesz egy sok sebből vérző csapat és semmi sem sikerül…

Békésszentandrási KC – DOBOZ KE  22- 17 (11 - 7)
Hamar sikerült feledtetni az újkígyósi fiaskót, hiszen pár napra rá, 
már magabiztos győzelemben örülhettünk.  Megtörtük a Doboz 
elmúlt két hétben mutatott szárnyalását, mellyel az előttünk álló 
Füzesgyarmatot, valamint a sarkunkban lévő Nagyszénást is 
„bedarálta”. Szinte végig vezetve, megérdemelten tartottunk itthon 
újabb két pontot.

19 fordulót követően 13 csapatból a 8. helyen állunk, 8 győzelem, 
1 döntetlen, 10 vereséggel,  17 ponttal, Nagyszénás, Kondoros, 
Sarkad, Doboz és Gerla csapatai előtt. 

Hátralévő mérkőzések:
május 11. Nagyszénási SE Békésszentandrási KC 15.30
május 18. Békésszentandrási KC Kétsopronyi SE 15.00
május 25. Békésszentandrási KC Füzesgyarmat GyGy SE 15.00
június 1. Békésszentandrási KC Kondorosi NKK 15.00
június 8. Békésszentandrási KC Békési NKTE 15.00

KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁS HÍREK:
Utánpótlás csapatunk tavaszi fordulók első tornanapján elért 
eredményei: 
Köröstarcsa DSK – Békésszentandrás  15: 12 (8:6)
Békésszentandrás – Gyomaendrőd  14 : 9  (8:4)
Jelenleg 89 dobott és 113 kapott góllal, 2 ponttal, 6 helyen áll 
csapatunk Sarkad előtt. 
Elkövetkező időszak mérkőzései:
2013. 05. 12. Gyomaendrőd sportcsarnok
09.50. Békésszentandrás - Békési NKTE
12.20. Sárréti GyGySE - Békésszentandrás
2013. 05. 26.  Békéscsaba 2.sz iskola
10.40. Sarkad KSE - Békésszentandrás
12.20. Békésszentandrás - Békéscsaba Bélvárosi
MINDENT BELE LÁNYOK!!!!                                               - A - 

K É Z I L A B D A

Baráti Köri Felhívás
A Békésszentandrási Baráti Kör a közeljövőben egy könyvet kíván 

megjelentetni Békésszentandrásról. Az impozáns kiadvány a 

települést mutatná be képes formában. Az induláshoz rendelkezünk 

régi képeslapokkal, fotókkal. Ahhoz, hogy a képgaléria még 

teljesebb legyen, szükség van az Önök segítségére.
Azon kéréssel fordulunk a tisztelt lakosokhoz, hogy segítsék 

munkánkat!
Ha a családi fotóarchívumban őriznek olyan fotókat, melyekről úgy 

gondolják, hogy Békésszentandrás múltjának egy fontos pillanatát, 

vagy régi épületét, eseményét ábrázolják, kérjük, bocsájtsák 

rendelkezésünkre!
A fotók leadhatók a Könyvtárban, ahol szkennelés után azonnal 

visszaadjuk azokat.

Segítségüket előre is köszönjük!
Szerkesztők

Gratulálunk és köszöntjük

Pálinkás Ferencet
és feleségét

Tomonyiczka Máriát

 50. házassági évfordulójuk
alkalmából.

„Rég volt már, hogy egymásra találtatok,
Az idő hamar elrepült,
Együtt éltétek le életeteket,
Mely oly sok fáradságba került.

S ím most 50 évnyi házasság után
Még mindig velünk vagytok,
Büszkén tekint rátok gyermeketek
S csodálatos unokáitok.”

Szeretettel lányotok és unokáitok
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Továbbra is harcban a feljutásért
21 veretlen mérkőzés után megbotlott a Hunyadi, de továbbra is az 
élmezőnyben tartózkodik. A két vereség után talpra állt a gárda és 
szép győzelmeket arattak a fiúk.
Az ifisták is remekül meneteltek. A Varga legények 5 mérkőzésen 5 
győzelmet arattak. Kiemelkedett Szabó Ferenc teljesítménye, aki 
11 góllal járult hozzá a sikeres szerepléshez.
Eredmények:
20. forduló: 2013. május 1. (szerda)
B. Hunyadi – Kétegyháza: 5-2 (4-1)
Békésszentandrás: 220 néző. Vezette: Kundla Attila (Kovács 
János, Ancsin Zoltán)
Hunyadi: Petrás B – Borgulya, Csatai, Fabó, Szabó M. (Rusz), 
Kovács N., Rácz A. (Bódi), Rácz R. (Csipai), Kis L., Kiss T. (Tóth 
A.), Ugrai.
Edző: Pisont András
Gólszerzők: Kovács N. (3), Rácz R., Ugrai
Sárga lap: Rusz
Kapu előtti határozott játékával biztos, megérdemelt győzelmet 
aratott a Hunyadi.
Pisont András: „Harminc percnyi jó játék eldöntötte a mérkőzés 
sorsát.”
Ifjúságiak: B. Hunyadi – Kétegyháza 4-1
Gólszerzők: Szabó F. (2), Ambrus N., Kondacs Á.
Sárga lap: Balogh M.

22. forduló: 2013. április 13. (szombat)
B. Hunyadi – Újkígyós: 2-3 (1-3)
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Nagy Zoltán (Krisán János, 
Megyeri Gábor)
Hunyadi: Petrás B – Borgulya, Csatai, Bobvos F. (Rácz A.), Rusz, 
Fabó (Bódi), Kovács N., Rácz R. (Mochnács T.), Kiss T. (Ugrai), 
Tóth A.
Edző: Pisont András
Gólszerzők: Borgulya, Ugrai
Kiállítva: Rusz
Sárga lap: Kis L., Tóth A., Mochnács T.
Az enerváltan játszó hazai csapat hibát hibára halmozott, amely 
vereséget eredményezett.
Pisont András: „Az első olyan mérkőzés, melyen vereséget 
szenvedtünk. Ehhez kellett az első félidei játék. Sajnálom, hogy 
megszakadt a sorozat, de amit eddig tettünk, nem vehetik el 
tőlünk.”
Ifjúságiak: B. Hunyadi – Újkígyós: 2-0
Gólszerzők: Szabó F., Kis P.
Sárga lap: Tasi N.

23. forduló: 2013. április 21. (vasárnap)
Bucsa – B. Hunyadi: 2-0 (0-0)
Bucsa, 100 néző. Vezette: Mihálik Pál (Hévizi László, Petrovszki 
Péter)
Hunyadi: Petrás B – Mochnács T., Bobvos F. (Rácz A.), Csatai, 
Borgulya (Bódi), Fabó, Kovács N., Rácz R. (Csipai), Kis L., Tóth 
A., Ugrai (Kiss T.)
Edző: Pisont András
Sárga lap: Bobvos F., Borgulya, Bódi, Rácz A.
A múlt hétvégi vereség még éreztette hatását.
Pisont András: „A jobban akaró hazai csapat megérdemelte a 
győzelmet. Nekünk is voltak lehetőségeink, de ezeket nem 

értékesítettük. Egy pár játékosnak el kell gondolkodnia a 
továbbiakról.”
Ifjúságiak: Bucsa – B. Hunyadi: 3-4
Gólszerzők: Szabó F., Dernovics T., Tasi N., Szabó M.

24. forduló: 2013. április 27. (szombat)
B. Hunyadi – Battonya: 4-0 (2-0)
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Szántai Zsolt (Kundla Attila, 
Kovács Csaba)
Hunyadi: Petrás B – Mochnács T. (Borgulya), Csatai, Fabó, Szabó 
M., Kovács N., Rácz R., Kis L., Rácz A., Kiss T. (Csipai), Ugrai 
(Bagi L.)
Edző: Pisont András
Gólszerzők: Rácz R. (2), Kiss T., Kis L.,
A nagy akarással játszó Hunyadi megérdemelten nyert, a szép 
gólok mérkőzésén.
Pisont András: „Végre az őszi csapatot láttam a pályán.”
Ifjúságiak: B. Hunyadi – Battonya: 5-1
Gólszerzők: Szabó F. (4), Balogh M.
Sárga lap: Bencsik A.

25. forduló: 2013. május 4. (szombat)
Gádoros – B. Hunyadi: 2-4 (1-3)
Gádoros, 80 néző. Vezette: Kajlik Alpár (Kovács Antal, Kovács 
János)
Hunyadi: Petrás B. – Borgulya, Csatai (Bobvos F.), Fabó (Szabó 
M.), Bódi, Kovács N., Kis L. (Bagi L.), Rácz R., Rácz A., Kis T., 
Csipai.
Edző: Pisont András
Gólszerzők: Kis L. (2), Rácz A., Borgulya.
Kiálítva: Szabó M. (második sárga lap után)
Sárga lap: Bódi
Sportszerűen mérkőzésen a minden csapatrészében jobb 
szentandrási együtt magabiztos győzelmet aratott. 
Pisont András: „A Gádoros a ma mutatott játékával simán a tabella 
élmezőnyéhez tartozna. Menetelünk tovább céljainkért.”
Ifjúságiak: Gádoros – B. Hunyadi: 0-3 
Gólszerzők: Szabó F. (3)
Sárga lap: Tasi N., Szabó F.

Hat fordulóval a bajnokság befejezése előtt így festenek az 
élmezőnyök:
Felnőttek: 
1. Körösladány 24 21 1 2 97-20 64
2. Szabadkígyós 24 18 4 2 72-18 58
3. B. Hunyadi 24 17 5 2 74-26 56
4. Vésztő 24 11 7 6 46-41 40
5. Mezőkovácsháza 24 11 6 7 67-43 39

Ifjúságiak
1. Szabadkígyós 24 21 3 0 140-18 66
2. Körösladány 24 20 2 2 135-16 62
3. Vésztő 23 16 4 3 100-30 52
4. B. Hunyadi 24 16 4 4 67-43 52
5. Mezőkovácsháza 23 13 2 8 75-41 

Bízunk a további jó folytatásban! Hajrá Hunyadi!

Hévizi Róbert
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Táncos hírek

Nagy Imre- Szopka Kitti standard 13., latin 6.

Versenyeink április 28-án Budapesten, május 1-jén pedig Szentesen voltak. Az alábbi eredmények születtek:

Melich Krisztián- Petrás Kíra: standard 5., latin 8.

Szvoboda Gábor- Bencsik Noémi standard 6., latin 7.

Petrás Bene- Szín Vivien standard 3., latin 5.

Kalmár Ádám- Pásztor Klaudia standard 1., latin 18.

Egri Gergő- Kalmár Vanda standard 5., latin 6.
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Önkormányzati rendezvényeink képekben

A felvonulás ,,fénypontja” a tábortűz

Régi idők dalaival köszöntötték a felvonulókat a Gondozási 
Központ előtt

Szalagokkal, lufikkal díszítik a résztvevők a májusfát

Gyülekező a fáklyás felvonulásra

dr. Lovász György nyug. igazgató nyitotta meg a ,,290 éves a 
szentandrási oktatás” ballagási tablóképeiből nyílt kiállítást

A majdnem éjfélig tartó versmaratonon minden korosztály 
képviseltette magát, s szavalta el kedvenc versét


