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Szt. Erzsébet úti telephely ballagó ovisai (ülősor): Farkas 
Csanád, Orsós Bernadett, Kiss Roland, Szécsi Rajmund, 
Pozderka Zsombor

Szt. László úti telephely ballagó ovisai:
Ülnek: Egri Alíz, Csjáki Réka, Turna Emese, Fazekas Dóra
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Norbert, Aszódi Levente, Vérten Bence, Bagdi Nándor
Hátsósor: Farkas F. Imre, Maczik Kristóf, Jarabek Tibor, 
Csekő Milán, Tóth Balázs, Kozák Gergő
A képről hiányzik: Mészáros Tamás
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Kecskeméten kirándultunk!
Hagyomány óvodánkban, hogy a ballagás utáni héten kötetlen 
gyermekprogramokkal zárjuk a nevelési évet. Sajnos a rossz idő 
átírta terveinket, a Huncutka Alapítvány hétfői ugráló várral és 
arcfestéssel színes játékos délelőttjét sikerült a csoportokban 
megtartani, de a Népi játékok fesztiválját későbbre kellett 
halasztanunk. 
Egész héten az időjárás-jelentést figyeltük: mi lesz a kecskeméti 
kirándulásunkkal?
Csütörtök reggel mégis nekivágtunk az útnak, esőkabátokkal 
felszerelve, reménykedve. Sajnos a Vadasparkba az eső miatt nem 
is sikerült bejutnunk. Megcsodáltuk viszont a Meseház régi 
játékait, autóit, babáit. Majd átsétáltunk a közeli Malom Centerbe, 
amelynek legfelső szintjén található a Kölyök Kuckó. Óriási 
élmény volt a gyerekeknek a csúszda, az ugráló vár, a kötéllétrás 
mászóka. 
Jól elfáradtunk, mindenkinek jól esett az ebéd. Délután a 
Planetáriumba vártak minket. Megtudtuk, hogyan mozognak a 
bolygók, majd egy „űrutazáson” vettünk részt a Naprendszerben. 
Végül még egy rakétát is kilőttünk, természetesen csak egy 
makettet. Egy borongós, de mégis nagyon szép napot töltöttek nagy 
és középső csoportos óvodásaink Kecskeméten.

A Planetárium előtt

Óvó nénik, dajka nénik

HELYREIGAZÍTÁS

Sajnos múlt havi számunkban a képaláírás tévesen jelent meg, 
melyért elénézést kérünk! Helyesen: A Szegedi Dómnál

MEGHÍVÓ
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, ismerőseit

2013. június 28-án (péntek) 16 órára

a Kuláküldözés Áldozatainak Emléknapja
alkalmából tartandó megemlékezésre.

Helyszín: Községháza
(Békésszentandrás, Hősök tere 1.)

Hősökre emlékeztek 
Békésszentandráson

A vasárnapi szentmisét követően a borús-esős időben nagyjából 40-
en gyűltek össze az emlékezők a világháborús hősök szobra előtt. A 
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
köszöntője után Szurovecz Vince pápai káplán, főesperes, 
békésszentandrási plébános emlékezett meg a két világháború hősi 
halottairól. Mint elmondta, Magyarországon 1938-ban már 1100 
világháborús emlékmű állt. A második világéges után nem 
épülhetett több, 1946-ban hivatalosan megszüntették a Hősök 
Napját. A minden május utolsó vasárnapjára tett emléknapot újból 
csak 1989. május 29-én tartották meg ismét nyilvánosan 
Szekszárdon. Az esperes úr beszéde után közös koszorúzás, majd a 
Himnusz eléneklése következett. Az ünnepséget a megemlékezés 
gyertyáinak elhelyezése zárta.

Szenes Iván

Szurovecz Vince pápai káplán, főesperes emlékezett meg a hősi 
halottakról
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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hírei

Sulivarázs díjátadó gála

Új intézményként, régi hagyományt új köntösben folytatva 
rendezte meg a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola díjátadó 
gálaműsorát 2013. május 29 – én. 
A Művelődési Ház újra megtelt erre az estére, mint az iskola 
rendezvényein korábban is. Miközben gyülekeztek a vendégek, 
kivetítőn az év folyamán lezajlott iskolai versenyekről, 
eseményekről láthattak képeket. 
A rendezvény első részében a szokásokhoz híven Aranytoll – 
díjakat vehettek át azok a diákjaink, akik a tanév folyamán 
valamilyen területen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, s ezzel 
tovább öregbítették iskolánk hírnevét. Az idén tizenhárman 
vehették át a díjat: Radics Attila 4. osztályos, Erdélyi Dorka, Csík 
Laura, Herczeg Ádám, Olasz István 6. osztályos, Dorogi Mónika, 
Kanti Anna 7, osztályos, Balla Fanni, Egri Laura, Molnár Dorottya, 
Olasz Éva, Szekeres Tünde, Szabó Kristóf 8. osztályos tanulók. Az 
elismeréseket Czuczi Ernőné tanító nénitől, Egriné Kovács 
Andreától, a Szülői Munkaközösség elnökétől, Bíró Zoltán 
alezredes tűzoltóparancsnoktól  és Tóth László egyetemi 
hallgatótól,, iskolánk egykori diákjától vehették át. 
Külön meglepetés  vol t  a  je lenlévők számára ,  hogy 
katasztrófavédelmi csapatunkat ( Olasz István, Herczeg Ádám, 
Kanti Anna, Olasz Éva) külön köszöntötte Gaál Roland úr, a 

Szarvasi Járási Hivatal hivatalvezetője, Sinka Imre polgármester úr 
és dr Olasz Imréné dr jegyző asszony abból az alkalomból, hogy az 
országos katasztrófavédelmi versenyen 3, helyezést értek el. 
Köszönetet mondtak Gere Éva tanárnőnek is a csapat 
felkészítéséért. 
Az emelkedett pillanatok után a gyerekeké lett a színpad. Műsoruk  
alapmotívuma  a szeretet volt, amelyet Pál apostol szavaival 
tolmácsoltak. Eljátszották, hogyan lesz a félénk kisiskolásból 
talpraesett felső tagozatos. Bemutatták, mi mindennel  
foglalkoznak és miben jeleskednek a tanuláson kívül is, Láthatott a 
közönség  társastánc és  Hipp – hopp  bemutatót. Megjelentek a 
színpadon kis futballistáink, jelképesen a kézilabdások és 
kajakosok, a karatét űző tanulónk. Legsikeresebb zenészünk és 
néhány versmondónk is fellépett. Az estét az énekkar zárta. 
Iskolánk új címert és új zászlót kapott, melyet ezen az estén 
láthatott először a nagyközönség. 
Az ember minden évben legalább egyszer (többnyire 
Szilveszterkor) számot vet azzal, mi történt vele az elmúlt évben 
Mi a  Sulivarázs alkalmával, az erre való felkészülés alatt tesszük 
meg ezt először minden tanév végén. Bizton elmondhatjuk, hogy 
sikeres tanévet zártuk, és méltán lehetünk büszkék tanulóinkra, 
iskolánkra.

Sportolóink Záróműsor

Hip-hoposaink Karate-bemutató



4 2013. június

Hunyadi János Katolikus

Helyesírásból jeles

A 16. alkalommal megrendezett Simonyi Zsigmond Kárpát-
medencei helyesírási verseny döntőjén május 25-én 
Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Békés 
megyét képviselte Erdélyi Dorka 6.a osztályos tanuló. 
A háromfordulós verseny döntőjén 132 felső tagozatos 
tanuló töltötte ki az adott évfolyamnak szánt feladatlapot. 
A döntőre az ország minden megyéjéből, illetve a határon 
túlról: Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból 
érkeztek tanulók. 
A megnyitó, valamint az elismerések átadása után mind a 
négy évfolyam számára elkezdődött a verseny, amely egy 
tollbamondásból illetve egy helyesírási feladatlapból állt.
A kísérő pedagógusok és a szülők a verseny ideje alatt 
előadásokat hallgathattak.
A versenyt követően a feladatlapokat a zsűri javította, 
értékelte. A délutáni digitális helyesírási csapatversenyt 
minden megye négy döntőse alkotta. A csapatok SMART 
szavazógép segítségével oldottak meg helyesírási 
feladatokat. Dorka tagja volt annak a Békés megyei 
csapatnak, mely a 2. helyezést érte el.
A díjkiosztó ünnepségre 16 órakor került sor. Az 
eredményhirdetést dr. Keszler Borbála professzor emeritus 
értékelő szavai nyitották meg. Az eredményhirdetésen 
minden diák és felkészítő tanár könyvjutalmat és emléklapot 
vehetett át. Az eredmények azt igazolták, hogy mindenki 
győztes, aki eljut a Kárpát-medencei döntőbe, hiszen 
gyakran alig fél ponton múlik egy-egy helyezés. A 
díjkiosztón Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens, az 
ELTE-BTK tanszékvezetője ismertette az eredményeket (ő a 
feladatlapok összeállítója, a verseny főszervezője). Dorka a 
középmezőnyben végzett.
Teljesítményéért gratulálunk. Tanulságos, izgalmas és 
nemes versengésben vehetett részt, s remélem vehet még ő is, 
s rajta kívül más hunyadis is. 
Zárszóként idézek a megnyitón elhangzott gondolatokból: 

„Aki a Kárpát-medencei döntőbe eljut, az a versenyző 
tanúbizonyságot adott a magyar anyanyelvünk iránt érzett 
hűségéről, szeretetéről, a kitartó munkával szerzett 
felkészültségéről.”

Baginé Dorogi Anikó

Diákolimpia Körzeti Atlétika Verseny
Szarvas, 2013. május 2.

Remek időben került lebonyolításra a Diákolimpia. A körzet hét 
iskolája vett részt, ezen az atlétika versenyen. Minden tanuló, 
korcsoportjának megfelelően, minden versenyszámban indult. A 
versenyeredményekre versenyszámonként pontot kaptak a 
gyerekek. Egyénenként összesítették a pontokat, a legtöbb pontot 
elért versenyző lett az egyéni összetett bajnok. Minden csapat hat 
főből állt. Az összesített pontszámok alapján, állhatott az első 
három csapat a dobogóra. Nagyon szépen teljesített Szopka 
Renáta, aki egyéniben a 6. helyen végzett. 

II. korcsoport
60 m futás, kislabdahajítás, távolugrás

Egyéni helyezés
6. Szopka Renáta 252 pont Csípai Márk 287 pont
Nyemcsok Edina 241 pont Bíró Dávid 246 pont
Szécsi Lili 177 pont Radics Attila 223 pont

Sztricskó Janka 163 pont Babák Zoltán 203 pont
Erdei Helga 147 pont Egri Gergő 199 pont
Kalmár Vanda 116 pont Farkas Bence 125 pont
4×100 m váltófutás   35 pont 4×100 m váltófutás   96 pont
Csapat összpont: 1015 pont Csapat összpont:  1254pont
Csapat:   V. helyezés  Csapat:   VI. helyezés

III. korcsoport
60 m futás, kislabdahajítás, távolugrás, 600 m futás

Farkas Csenge 433 pont Molnár Martin 482 pont
Nemcsényi Alíz 290 pont Lengyel Ferenc 442 pont
Miknyik Judit 289 pont Tasi Kristóf  369 pont
Petrás Kira 255 pont Szűrszabó Dávid 344 pont
Pásztor Enikő 205 pont Bencsik Attila 297 pont
Erdélyi Dorka 197 pont Romhányi Roland 267 pont
Csapat összpont: 1472 pont Csapat összpont: 1934 pont
Csapat:   V. helyezés  Csapat:   IV. helyezés
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IV. korcsoport
100 m futás, kislabdahajítás, távolugrás, súlylökés,

800 m futás

6. Kanti Anna 469 pont Milák Achilles 559 pont
Csontos Andrea 453 pont Molnár József 507 pont
Egri Laura 423 pont Maczik Gergő  419 pont
Lestár Enikő 389 pont Balla Mihály  276 pont
Szekeres Tünde 339 pont Kása Antal 272 pont
Sindel Renáta 319 pont
Csapat összpont: 2073 pont Csapat összpont: 2033 pont
Csapat:  II. helyezés  Csapat:   VI. helyezés

Minden versenyzőnek gratulálunk!
Sztankovits Lászlóné

testnevelő

A II. helyezettek

Cziglédszky Kupa
2013. június 2.

Iskolánk minden évben emléket állít, ezzel a tornával, Cziglédszky 
Samu bácsinak, aki nagyon szerette a labdajátékokat. Sok gyereket 
tanított meg focizni és kézilabdázni, amíg iskolánk testnevelő 
tanára volt.
Ezt a sporteseményt, mindig akkor rendezzük, amikor a kishegyesi 
testvériskolánk idelátogat. Így történt ez most is.
A tornát Molnár Imre Zoltán iskolánk igazgatója nyitotta meg. 
Megköszönte a szarvasi csapatoknak, hogy a zuhogó eső ellenére 
eljöttek a rendezvényünkre.
A lányok barátságos kézilabda mérkőzést játszottak, melyet a 
kishegyesi csapat nyert meg, így ők vihették haza a vándorserleget.
A kispályás labdarúgáson négy csapat vett részt. A fiúk a 
sportpályán mérték össze tudásukat.

Végeredmény:
1. Ady Endre Kísérleti Általános Iskola (Kishegyes)
2. Szlovák Általános Iskola (Szarvas)
3. Hunyadi János Katolikus Általános Iskola
4. Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola (Szarvas)

A győztes focisták, vándorserleget vihettek haza. Minden csapat 
oklevelet kapott.

Különdíjasok:
A torna gólkirálya: Péter József (Kishegyes) 8 góllal
A legjobb kapus:  Debreczeni Dávid (Békésszentandrás)
A legtechnikásabb játékos: Cékus Sándor (Kishegyes)
A legsportszerűbb játékos: Viszkok Dániel (Szarvas, Szlovák)

Ők oklevelet és egy focilabdát kaptak a kiemelkedő 
teljesítményükért.
Az eső ellenére, nagyon jól telt ez a vasárnap délelőtt. Az 
eredményhirdetésre a nap is kisütött. Iskolánk igazgatója gratulált 
a gyerekeknek és megköszönte a sportszerű játékot a 
résztvevőknek.
Minden közreműködő segítségét köszönjük!

Sztankovits Lászlóné

A megnyitó Focicsapatunk
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Gondozási Központ Hírei
Ebben a hónapban több, sokszínű program közül válogathattak 
időseink. Egy meleg szerdai napon kirándulást szerveztünk 
Szarvasra az Arborétumba, ahol megtekintettük a "mini 
Magyarországot": Érdeklődve barangoltunk a sok, érdekes makett 
között. 

Kirándulás az Arborétumban

A mozgásképes házi segítségnyújtásban részesülőket is bevontuk 
ebbe a programba. 
Pünkösd másnapján a református egyház szervezésében 
vendégeket fogadtunk. Az OM (Operation Mobilisation) 
Magyarországi Missziója a Szeretetre vágyó süni című 
bábelőadással kedveskedett a nyugdíjasoknak. Nagy sikere volt a 
műsornak, kedves, barátságos kis csapatot fogadhattunk!!! 
Köszönet érte a szervezőknek és a szereplőknek!

Pünkösdi bábozás

Május 28-án a Szt. László utcai ovisok "Katica" csoportja 
látogatott el hozzánk. Az akkori, borús, esős napokon örömmel 
fogadtuk tavaszköszöntő műsorukat, amely olyan jól sikerült, hogy 
azon a délelőttön nem esett az eső. Lelkesek, ügyesek voltak a 
gyerekek, szépen énekeltek és táncoltak. Apró ajándékkal is 
meglepték az időseket. Mi is készültünk és már napokkal előtte 
egyéni kis ajándékokat alkottunk a gyerekeknek! Öröm volt látni, 

ahogy a ráncos kis kezeikkel vágták, ragasztották a meglepetést. 
Úgy láttuk, örültek a gyerekek és az óvó nénik egyaránt. Kellemes 
közös időtöltés volt, köszönjük szépen!! Itt szeretném leírni, hogy a 
gyermekek szereplését intézményünkben bármikor megnézhetik 
az érdeklődő szülők, nagyszülők is. Nyitva áll a kapunk mindenki 
előtt! 

Dr. Virág Sándorné 
intézményvezető 

A ,,Katicások” tavaszköszöntő műsora

Ajándékozás

Vöröskeresztes Hírek
Prónai Vivien, 14 éves kislány évek óta aktívan részt vesz a helyi 
vöröskereszt munkájában. Véradásokon, jubileumi véradós 
vacsorákon kedves kis verseivel köszöntötte rendszeresen a 
véradókat. Vivike most súlyos betegségben szenved, ezért itt az 
újság hasábjain keresztül szeretnénk neki mielőbbi gyógyulást 
kívánni! Eddig Ő segített nekünk, most neki van szüksége 
bátorításra. Kitartást Vivien, gyógyulj meg minél előbb, várunk 
vissza!

Vöröskereszt Helyi Szervezete
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Tájékoztatás a szociális 
ellátásokról.

(folytatás)

Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre ?
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra 
jogosultság kezdő napján
• aki munkaképességét legalább 67%-ban elveszítette, aki 

legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy 
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 
minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket vagy

• a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy
• 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a 

családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más 
személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy 
gyermekgondozási díjban, terhességi – gyermekágyi segélyben 
és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító 
intézményben nem tudják biztosítani, vagy

• a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak 
ellátására jogosult személyek családi körülményeire, 
egészségügyi  vagy mentál is  á l lapotára  tekintet te l 
meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, rendszeres 
szociális segélyre jogosult.

Milyen kötelezettsége van a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személynek?
A rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív 
korúak ellátására jogosult személy (kivéve az egészségkárosodott 
személyt) a települési önkormányzat által kijelölt szervvel az 
együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.

Van-e együttműködési kötelezettsége a rendszeres szociális 
segélyben részesülő személynek ?
Igen. Az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy
• az  együt tműködésre  ki je löl t  szervnél  kérelmezi  a 

nyilvántartásba vételét.
• a beilleszkedését segítő programban való részvételről írásban 

megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, és
• teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.

Mire terjed ki a beilleszkedését segítő program ?
A beil leszkedést  segítő program az önkormányzattal 
együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális 
állapotához igazodva kiterjedhet
• az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
• az együttműködő személy számára előírt, az egyéni 

képességeket  fej lesztő vagy az életmódot formáló 
foglalkozásokon, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre 
történő felkészülést segítő programban való részvételre,

• a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, 
képzésben való részvételre, különösen az általános iskolai 
végzettség és az első szakképzettség megszerzésére.

Mely esetben szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása?
Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy
• 90 napnál nem hosszabb időtartamra létesített jogviszony 

alapján keresőtevékenységet végez, a jogviszony fennállásának 
időtartama alatt, vagy

• olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében képzési 
támogatásként kereset pótló juttatásban részesül, a keresetpótló 
juttatás folyósításának időtartama alatt a rendszeres szociális 
segély folyósítása szünetel.

Jegyzőkönyv
Készült a békésszentandrási Nyugdíjasok Szociális és Kulturális 
Közhasznú Egyesület beszámoló és tisztújító közgyűlésén 2013 
május 16-án  14,00 órai kezdettel az egyesület elnöke a megjelent  
tagok valamint vendégek köszöntése után meg állapította a 
közgyűlés határozat képtelen és ezért 30 perc szünetet rendelt el. A 
szünet után14,30-tól az újra felvett jelenléti ív alapján 50 fő 
részvételével megnyitotta közgyűlést. Elfogadtatta a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat a közgyűlés 1/2013 (05.16) 
határozatával, valamint megválasztásra került a jegyzőkönyv 
vezetője Csipai Erzsébet személyében és a jegyzőkönyv hitelesítők 
személye Bozoki István és Egri Ferencné. A közgyűlés levezetésére 
felkérte dr Babák Zoltán aljegyző urat aki a felkérést elfogadta.
Ezek után a levezető elnök felkérte az egyesület elnökét 
beszámolója megtartására. Az elnöki beszámolót az 1 számú 
melléklet tartalmazza. A beszámolóhoz hozzászólt Uhljar 
Zsuzsanna a SZIRÉN nyugdíjas klub vezetője megköszönve az 
együtt működést,vélemény nem volt. Levezető elnök szavazásra 
kérte a tagságot a tagság az 2/2013 (05.16) határozatával a 
beszámolót egyhangúlag elfogadta. A levezető elnök felkérte az 
elnököt a második napirendi pont megtartására. Az elnök ismertette 
az egyesület 2012 évi pénz ügyi beszámolót valamint a 2013 évi 
pénzügyi tervet. A beszámolóhoz a tagság részéről sem vélemény 
sem javaslat hangzott el Sutyinszki Mártonné részéről a 
számlavezetési díjjal kapcsolatban javasolta más pénzintézet 
szolgáltatását.  A tagság a beszámolót valamint pénzügyi tervet 
3/2013 (05. 16) számú határozatával egyhangúlag elfogadta. A 
beszámolót és a pénzügyi tervet a 2 számú melléklet tartalmazza.
Az egyesület  elnöke a vezetőség nevében lemondott 
mandátumáról, mivel letelt a vezetőség megválasztási ideje.
A levezető elnök felkérte a jelölő bizottság elnökét a jelöltek 
ismertetésére. Litvai Andrásné a következő személyeket javasolta : 
elnöknek : Kugyela Mihályt, titkárnak. Lengyel Zsuzsannát, 
gazdasági vezetőnek: Elek Istvánnét. Titkár személyében azért 
történt új  személy jelölése, mert a régi kérte felmentését. A jelölést 
mindenki elfogadta és ez a három személy került a szavazó lapra.
A levezető elnök a szavazás idejére szünetet rendelt el.
Az egyesület vezetőségét titkos szavazással kell megválasztani a 
vezetőségi tagokat kézfelnyújtással.
A választás eredménye:elnök: Kugyela Mihály       49 szavazattal
                                      titkár: Lengyel Zsuzsanna  46 szavazattal
                                 gazd.vez:Elek Istvánné           49 szavazattal
Egy szavazatot kapott még Csipai Erzsébet, egy szavazat pedig 
érvénytelen volt.
Megválasztott vezetőségi tagok: Aszódi Ferencné, Bagi Mihályné, 
Bozóki István, Csipai Erzsébet. Csépai Pál, Házi András, Mrena 
György, Sutyinszki Mártonné, Szin József, Uhljar Zsuzsanna.
A megválasztott vezetőség megköszönte a tagok bizalmát és 
igyekszik feladatait az elkövetkezendő időben is a tagság  
elvárásának megfelelő munkát végezni. A közgyűlés meghívott 
vendége Sinka Imre polgármester úr gratulált az elvégzett 
feladatokhoz valamint az egyesület előtt álló feladatokhoz jó 
egészséget kívánt. Az egyesület munkáját az elkövetkező időben is 
anyagi lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni az 
önkormányzat.
Ezen szavak után a levezető elnök úr is  gratulál t  a 
megválasztottaknak munkájukhoz sok sikert kívánt. A vezetőség 
nevében megköszönöm a levezető elnök munkáját, munkájához 
további jó erőt és egészséget kívánok.

Békésszentandrás, 2013. május 18.

Babák Zoltán Egri Ferencné
levezető elnök jkv.hitelesítő
Csipai Erzsébet Bozóki István
jkv. vezető jkv. hitelesítő
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Ének helyett csend
Az idei esztendőben is gazdag kulturális programot fogadott el 
(hagyott jóvá) a Képviselő-testület. Az eltelt négy hónap után 
örömmel tapasztaltuk, hogy az elképzelések valóra váltása rendben 
történik.
Májusban azonban porszem került a gépezetbe. Az évek óta nagy 
népszerűségnek örvendő „Ének a Körösben” ének-zenei találkozó 
elmaradt. Elmaradt épp úgy, mint tavaly. 2012-ben az előadókhoz 
kívántunk alkalmazkodni és a folyamatos időpont halasztásoknak 
az lett a vége, hogy kifutottunk az időből.
Akkor megfogadtuk, hogy a jövőben nem ezt a taktikát 
alkalmazzuk, hanem kijelölünk egy időpontot, melyet időben 
ismertetünk a fellépni vágyókkal. Így is történt. Még márciusban 
kettő hónappal az esemény előtt levélben tájékoztattuk a 
szereplőket. Már az is furcsa volt, hogy a megadott időre alig 
érkezett visszajelzés. Ahogy telt az idő, úgy szaporodtak 
gondjaink. Telefonos megkeresésünkre, több helyről bizonytalan 
válaszokat kaptunk. A program megvalósítása odaérkezett, hogy 
kénytelenek voltunk „B” tervet, sőt „C” tervet is felállítani. Az 
eredmény ismert: a senki által nem kívánt „C” tervet kellett 
követni, vagyis lefújtuk a rendezvényt. Tettük ezt azért, mert a 15 
kiküldött meghívóra csak négy esetleg öt igen válasz érkezett, 
ballagás, érettségi, bérmálás, és egyéb elfoglaltság miatt. Ezért 
elmaradt a program, melynek a lényege az lett volna, hogy zúgjon, 
zengjen az ének a Körös Művelődési Házban. Innen kapta a nevét 
is: „Ének a Körösben”.
5 éven át tartó sikersorozat volt, melynek sok gyönyörű pillanata 
volt. Öröm és büszkeség volt látni azokat a tehetséges szentandrási 
fiatalokat, akik magas színvonalú produkcióikkal kápráztatták a 
szép számú nézőközönséget. Igen, sokan voltunk! Nemcsak a 
színpadon, hanem a nézőtéren is. Csatlakozott hozzánk nevesebb 

előadó is, Turcsányi Lajos személyében, ami véleményem szerint, 
az előadókban tovább fokozta a lelkesedést. Lajosról tudni kell, 
hogy sokat segített és segít a fiataloknak, akik énekkel vagy 
zenével foglalkoznak.
Teljes volt a kép, teljes volt a siker. Már addig jutottunk, hogy 
gálaműsort is szerveztünk: a Jókai színház szinitanodásai nagy 
sikert arattak. Aztán azt vettük észre, hogy a szentandrási 
intézmények által szervezett programokon a kulturális rész előadói 
sok esetben ezek közül az énekesek közül kerültek ki. Felléphettek, 
mert felnőttek a feladathoz. Igényes, színvonalas egyéni műsort 
tudtak adni. A különböző bálok, vacsorák felvezető részének 
állandó előadóijává váltak. Nemcsak Békésszentandráson, hanem 
Szarvason, sőt más helyeken is. Ének-zenei tehetségkutató 
versenyeken megállták a helyüket.
Kirepültek a fészekből. Megtalálták a saját útjukat. Nincs már 
szükség egy hátsó segítségre.
Bánkódásnak tűnnek ezek a mondatok, de nem azok. Sőt, 
ellenkezőleg. Úgy tűnik ez a program, ez az elképzelés eddig volt 
életképes. Elsősorban azért, mert nem nőtt ki a megfelelő 
utánpótlás, nem vállalták a szereplést azok a gyermekek, akik 
tovább vihették volna a lángot, akik tapasztalatot, tudást leshettek 
volna el a már kiröppent „dalos pacsirtáktól”. Egyelőre nem 
hallunk éneket a Körösből. Reméljük nem sokáig! Bízunk benne, 
hogy hamarosan ismét felcsendül a dal, a zene, az ének! Újabb és 
újabb hajtásokat ereszt ez a „fa”, amely már így is óriásra nőtt. 
Elnézést kérünk azoktól, akik nem értesültek a rendezvény 
elmaradásáról és eljöttek május 10-én a Körös Művelődési Házhoz 
ahol zárt kapu fogadta őket. Mi sajnáltuk, mi sajnáljuk a legjobban, 
hogy ének helyett csend volt a Körösben!

Hévizi Róbert

A nép ügyvédjei az emberekért vannak

Május elsejétől az ingyenes jogsegélyszolgálatot a gyulai 
központon kívül bizonyos időpontokban három új településen is 
működteti a Békés Megyei Kormányhivatal. Az ügyfelek az egész 
ország területéről választhatnak maguknak jogi segítőt.
Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott tájékoztatást adott 
arról, hogy a „jó állam” elvének mentén 2013 májusától az 
állampolgároknak a jogi segítségnyújtás területén is magasabb 
szintű szolgáltatást kívánnak biztosítani.
A kormánymegbízott kifejtette, hogy a jogi segítségnyújtás 
vonatkozásában is érvényesül a közigazgatási reformok azon 
alapelve, amely a már meglévő és új hivatali szolgáltatásoknak 
egyaránt hatékony és ügyfélbarát módon történő megszervezését 
írja elő.
Ennek megfelelően a Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 
Szolgálatának Jogi Segítségnyújtó Osztálya által immáron évek óta 
működtetett, az állampolgárok esélyegyenlőségének javítását, 
valamint a rászorulók segítését megcélzó jogi támogatása is 
bővítésre kerül.
A „nép ügyvédje” néven is ismert szolgáltatással elsősorban azon 
személyeket segítik, akik jogi problémájuk megoldásában 
szakavatott – ügyvédi – segítségre szorulnak, azonban nehéz 
anyagi helyzetük miatt, annak saját erőből történő megfizetésére 
nem képesek. A szolgálat mind peren kívüli ügyekben (jogi 
tanácsadás, okiratszerkesztés), mind pedig peres ügyekben 
(pártfogó ügyvéd) segítséget nyújt. A jogi segítségnyújtási 
rendszer egyik fő jellemzője, hogy az ügyfelek a jogi segítői 

névjegyzékből maguk választhatnak jogi segítőt az ország egész 
területéről. A szolgálatok munkatársai a hatósági feladatukon 
túlmenően ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerűbb 
megítélésű ügyekben – a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata 
nélkül díjmentesen – jogi tanácsot, illetve hatásköri, illetékességi 
útmutatást adnak bárki számára. 
Erdős Norbert tájékoztatójában kitért arra, hogy 2013. május 01. 
napjától a szolgálatot „kihelyezett ügyfélfogadás” keretén belül is 
működtetik, megkímélve így az ügyfeleket az utazási 
nehézségektől és költségektől.

Ügyfélfogadás:
- minden hónap 1. keddi napján 9.00-12.00 óráig Orosháza, 

Előd u.15. szám, tel: 68/412-269 
- minden hónap 2. keddi napján 9.00-12.00 óráig 

Szeghalom, Bocskai u.8. szám, tel: 470-660
- minden hónap 3. keddi napján 9.00- 12.00 óráig 

Mezőkovácsháza, Árpád u.169. szám (a járási hivatal 
épületében).

Az Igazságügyi Szolgálat Központi Irodájának elérhetősége:

5700 Gyula, Kossuth Lajos u.2. szám
Telefon: 66/530-290

Fax: 66/530-299
www.bekeskh.hu

e-mail: bekes@kimisz.gov.hu
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Gyermeknap 2013.

Az időjárás megkegyelmezett községünknek május 25-én szombat 
délután. Igaz minden percben készültünk, hogy leszakad az ég, de 
szerencsénk volt. A gyermekek ismét egy feledhetetlen délutánt 
tölthettek a művelődési ház udvarán az önkormányzat jóvoltából.  
Molnár Imre Zoltán képviselő úr nyitotta meg a hetedik 
Gyermeknapot. Majd az óvodások néptánccsoportja pünkösdi 
játékokat mutattak be. A Vértessy Tánc-Sport Egyesület táncosai 
újra elkápráztatták a közönséget. A Szegedi Miniszínház színészei 
afrikai hangulatot idéztek és élő nagy bábokkal, hozzáillő zenével 
bemutatták az ott élő állatokat. A szarvasi Babilon TSE zenés, 
táncos hip-hop bemutatója nagyon tetszett mindenkinek. Ezután 
Czuczi Ernőné felkészítésével az általános iskolások vidám, 

humoros történetei következtek versekkel, mesékkel. A felső 
tagozatosak vetélkedőire ismét sokan jelentkeztek és kipróbálták 
ügyességüket. A gyermekek ezenkívül kipróbálhatták a 
rendőrautót, a tűzoltó autót és kerekpáros ügyességi játékon 
vehettek részt. Ugrálhattak az ugrálóvárban és két darab 
trambulinon, amit szintén nagyon élveztek. A belső udvaron 
felállított két csocsóasztal és a pingpongasztal szintén vonzotta a 
gyerekeket. A Kertbarát Kör finomságai is gyorsan elfogytak. Az 

arcfestés is nagyon kedvelt volt. Közben a helyi vöröskereszt által 
összeállított totót is kitölthették, melyben sokféle egészségügyi 
tudásukról adhattak számot. A művelődési ház „Kedvenc mesém!” 
címmel meghirdetett rajzversenyén is sok szép rajz született, 
melyre szavazni lehetett. A lengőteke verseny ismét népszerű volt a 
gyermekek körében.
Az önkormányzat dolgozói közel 3.000 db palacsintát, 300 adag 
paprikás krumplit és 20 kg virslit osztottak szét a gyermekek és 
felnőttek között. Köszönjük mindenkinek a támogatását akár 
anyagilag, akár természetben. Köszönjük, hogy hozzájárultak a 
nap sikeréhez és a gyermekek ismét eltölthettek egy tartalmas szép 
délutánt, ami csak róluk és nekik szólt. /Képek a 20.oldalon/

BE

A következő eredmények születtek:

Vöröskereszt kvíz verseny:
I. Szikora Dóra
II. Petrás Kíra
III. Egri Vivien

Rajzpályázat 10 év alatti kategória:
I. Pálinkás Hunor
II. Bagdi Veronika
III. Kerekes Laura

Rajzpályázat 10 év feletti kategória:
I. Csík Laura
II. Tasi László
III. Molnár Dorottya

Rajzpályázat közönségdíj:
Nyemcsok Dorottya

Lengőteke verseny:
I. Szabó Kornél
II. Gerzsenyi Lili
III. Bodonyi József

Alföld-Víz Zrt.
Apáti-Nagy Tünde
Babák Anita
Bagi Erika és családja
Balla Ferenc és családja
Balláné Mayer Katalin és családja
Balogh Lászlóné
ifj. Barna Antal
Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért 

Alapítvány
Békésszentandrás Nagyközség 

Önkormányzata
Bencsik Beáta
Bencsik Krisztina
Bencsik István Béláné és családja
Bencsikné Lestyán Veronika és családja
Czuczi Ernőné
Csépai Pál és családja
Csipai Andrea és családja
Csonki Kitti 
Csücsök Csárda
dr. Babák Zoltán és családja
dr. Olasz Imre és családja

Fulajtárné Aszódi Erzsébet és családja
Gazsó Imre vállalkozó
Gondozási Központ dolgozói
Hot-Drink Kft.
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 

tanulói
ifj. Tóth Zoltán
Kertbarát Kör
Kézműves Egyesület
Kis Gergely
Körös-szögi Kistérségi Családsegítő
Köteles József és családja
Lestyan-Goda Mihály vállalkozó
Major Imre
Molnár Imre Zoltán és családja
Mozgáskorlátozottak Szarvasi 

Egyesületének Békésszentandrási 
Csoportja

Nagy Imre és családja
Nyugdíjas Egyesület
Pápai Andrea
Petrásné Oláh Tímea
Perga-Duó Bt.

Plentri Péter
Szarvasi Polgárőrség
Rózsa Sörkert
Röfi Bt.
Simon János és családja
Szarvas Coop Zrt.
Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet
Szarvasi Mentőszolgálat
Szarvasi Rendőrkapitányság
Szente József
Kis-Szujó Nikolett 
Tóth András
Szarvasi Tűzoltóság
Valicska Lászlóné
Vértessy Tánc-Sport Egyesület
Yetik-Takács Éva és családja
Zolvan György
Dr. Kanti Attila és családja
Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány
Sinka Jánosné Pannika néni
Vöröskereszt Helyi Szervezete

Támogatók:
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ÖNKORMÁNYZATI

„E szikra a hon napja lesz,
S hol fénye hőn ragyog,
Az élet a hon kebelén

Újulva feldobog.”
/Vörösmarty Mihály: Honszeretet/

2013. június 1-jén állampolgársági eskütételre került sor a Körös 
Művelődési Házban.
Az ünnepséget a történelmi zászlók bevonulása után Gaál Roland, 
a Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala 
hivatalvezetőjének ünnepi gondolatai nyitották meg:
„Tisztelt Ünneplők és Ünnepeltek! Kedves Barátaim!
Eme különleges ünnepség alkalmából engedjék meg, hogy 
megkülönböztetett  szeretettel köszöntsem Önöket, és 
tolmácsoljam Erdős Norbert kormánymegbízott úrnak, a Békés 
Megyei Kormányhivatal vezetőjének jókívánságait is, aki hivatali 
elfoglaltságai miatt ma nem tud jelen lenni körünkben. Ünnepelni 
jöttünk ide! Ünnepelni, hogy azok, akik szívükben és 
szellemükben magyarnak vallják magukat, de a történelem viharai 
során, határok újrarajzolása során, háborúk és békék 
következményeként elvesztették, vagy meg sem szerezhették 
magyar állampolgárságukat, ma esküt tehetnek magyarságukért.
„Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga” – írta 
Illyés Gyula, és ezek a szavak jól kifejezik azt a küzdelmet, melyet 
a világpolitika kényszerített azon magyar testvéreinkre, akiket a 
határ elválasztott az anyaországtól. És hiába volt évtizedeken 
keresztül kardcsörtetés, könyörgés, évek sora, tudtuk, láttuk, 
hallottuk milyen nehéz is magyarnak lenni, a magyarságot 
felvállalni. Voltak, akik ebben a küzdelemben alulmaradtak, és egy 
jobb,  biztosabb,  biztonságosabb élet  reményében az 
asszimilálódást választották, ha ez egyáltalán választás volt 
számukra. És voltak emberek, és voltak közösségek, melyek nagy 
erővel felruházva őrizték nyelvüket, kultúrájukat, hitüket a 
legnehezebb időkben is. Tiszteletünket pedig egyetlen módon 
fejezhettük ki vállalásukért: hogy állampolgárrá fogadjuk őket.
Engedjék meg, hogy kicsit kitérjek a honosításra is. 
Magyarországon nagyon korán megjelent ezen jogintézmény, az 
1550. évi LXXVII. törvénycikk szabályozta először, persze csak a 
nemesi személyek számára. Első állampolgársági törvényünkre 
1879-ig kellett várni, mikor is L. törvény elnevezéssel 
megszületett, és 1880. január 5-én hatályba lépett. És eljött 2010. 
május 26-a, mikor is a Magyar Országgyűlés elfogadta a XLIV. 
törvényt, mely módosította a Magyar állampolgárságról szóló 
jogszabályt, és ezzel megjelent a lehetőség, hogy 2011. január 1-től 
mindazok, akik magukat magyarnak vallják, korábban felmenőik 
bírták az állampolgárságot, beszélik a magyar nyelvet, kérelmükre 
magyar állampolgárok lehessenek. Ez egy történelmi pillanat, egy 
történelmi lehetőség és történelmi adósságtörlesztés is volt.
Magyarnak lenni jó. Tudom, sokan nehezen azonosulnak ezzel a 
gondolattal, de az elmúlt évek történései azt mutatják, hogy az 
egyszerűsített honosítási eljárás bevezetése olyan kaput nyitott 
meg, melyen keresztül sokan akarnak és tudnak „bejönni”, elnyerni 
a magyar állampolgárságot. 
A jogosultak által beadott kérelmek alapján azt láthatjuk, hogy 
2013.év végére akár félmillióan is esküt tehetnek a határok 
túloldaláról. Lájuk azt is, hogy a magyar állampolgárság népszerű, 
és olyanok is elindultak a kérelmekkel hivatalaink felé, akik a 
törvényi feltételeknek nem felelnek meg, például nem beszélik a 

magyar nyelvet. Ezek szerint a magyar állampolgárság népszerű 
dolog, még egyszer mondom: Magyarnak lenni jó!
Gróf Széchenyi István 1830-ban, a Hitel című munkáját így zárta: 
„sokan azt gondolják: Magyarország – volt; - én azt szeretem hinni: 
lesz!” A gondolat, hogy egy elnyomott, idegen uralkodó alá 
kényszerített, múltjára azonban nagyon is büszke nemzet ismét 
létezhet, akkor nagyon sok embernek adott reményt és bizalmat.
Tudjuk, ez a bizakodás nem tartott sokáig: 1849-ben terrorba fúlt. A 
kiegyezés után, I. Ferenc József Szegedi beszédében – 
megcsi l lantva műveltségét  - ,  így idézte Széchenyit : 
„Magyarország nem volt, hanem nincs.” Az uralkodó figyelmét 
felhívták hibájára, de hiányos nyelvi ismereteiből származó 
elszólása legendássá vált. És eljött, nem is olyan soká a pillanat, 
amikor sokak számára Magyarország nem lett, magyar 
állampolgárság nem lett.
Néhány perc múlva Önök leteszik az állampolgársági esküt, 
melyben megvallják magyarságukat, melyben hazájuknak 
fogadják Magyarországot, és hűséget fogadnak neki. Önöknek 
Magyarország ettől a pillanattól a hazájuk lesz, és mi, itt, 
mindannyian egy ország állampolgáraként erősítjük meg a 
szerződést, melyet honfoglaló őseink vérükkel pecsételtek meg a 
hagyományok szerint. Magyarország az Önök számára nem volt, 
hanem lesz!
És végezetül engedjék meg, hogy türelemre intsem Önöket! 
Tudjuk, hogy nem mindenhol örülnek határainkon kívül annak, 
hogy a magyarság ismét egyesül közjogilag. Sokfelé szerzett 
jogaikat féltik, és úgy hiszik, veszélyt jelenthet számukra ez az 
aktus. Kérem, az eddiginél is nagyobb türelemmel legyenek 
feléjük, hogy Ők is megértsék, amit Önök már jól tudnak: 
magyarnak lenni nem veszély, hanem vállalás.
Köszönöm figyelmüket!”
  Ezután Bagi Erika anyakönyvvezető köszöntötte a Vajdaságból és 
Kárpátaljáról érkezett 69 honfitársunkat, akik településünket 
választották eskütételük helyszínéül.
Az eskütételre Sinka Imre polgármester előtt került sor, aki 
befogadó köszöntőjében üdvözölte legújabb állampolgárainkat, 
akik az esküt letéve már nem csak a magyar nemzetnek, de a 
magyar hazának is teljes jogú elkötelezett tagjai lettek. Majd átadta 
részükre a magyar állampolgárságról szóló okiratot, továbbá 
településünk ajándékait: egy emléklapot és a Körös-partot ábrázoló 
mézeskalácsot. 
Az emelkedett hangvételű ünnepség folytatásaként Hévizi 
Mariann - sokunk szemébe könnyeket csalva - énekelte el saját 
gitárkíséretével a Magyarok Világhimnuszát.
Bagi Erika anyakönyvvezető az állampolgársági esküről szóló 
jegyzőkönyv aláírása után átnyújtotta az esküt tevőknek személyi 
irataikat, akik a zászlótűzéshez nemzeti zászlót is kaptak. 
Ezt követően az anyakönyvvezető köszöntötte a vajdasági 
testvértelepülésről érkezett Tóth Róbertet és a Kárpátaljáról 
érkezett Moszkal Mihályt, akik a magyar állampolgárságuk 
megszerzésének napján születésnapjukat is ünnepelték. Részükre 
polgármester úr ajándékkal kedveskedett.
A műsor részeként a Kárpátaljáról érkezett 16 éves Hidi Katalin 
tanuló elszavalta Reményik Sándor Mindhalálig című versét. 
Az ünnepség pezsgős koccintással folytatódott, majd zárásként a 
jelenlévők közösen – az esküt tevők először magyar 
állampolgárként – elénekelték a Himnuszt.
/Kép a 20. oldalon/                                                          Bagi Erika

Állampolgársági eskütétel
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HÍREK
„Egy nap aztán furcsa levél érkezett a címére:
Csináltasson igazolványt megváltozott nevére!
Megírták, hogy mikor menjen, melyik házba és hova,
Így lett Kovács Máriából Maria Kovachova”
    (Kárpátia: Tábori posta)

A Trianoni diktátumra emlékeztünk

Június 1-jén, miután vajdasági testvértelepülésünkről és 
Kárpátaljáról érkezett honfitársaink letették az állampolgársági 
esküt, megemlékeztünk arról a gyászos eseményről, mely 
szükségessé tette, hogy azok, akik magyar földön, magyar anyától 
születtek, csak egy hosszas közigazgatási eljárást követően 
mondhatják magukat Magyarország polgárainak.
1920. június 4. gyökeresen megváltoztatta a magyarság életét nem 
csak arra a napra, hanem az azóta eltelt évekre és jelenünkre nézve 
is.
A műsorban a Trianoni diktátum aláírásának képeit, majd az annak 
következményeit tárgyaló videofelvételt nézhettünk meg. A 
bejátszások között József Attila: Nem, nem soha! c, versét Dr. Olasz 
Imréné dr. jegyző asszony, majd Reményik Sándor: Nem 
nyugszunk bele c. versét Molnár Imre Zoltán képviselő úr mondta 
el.
A műsorban elhangzottak különböző világnézetű külföldi 
politikusok és államférfiak Trianonról alkotott véleményei is, 
szemelvények a 93 éve történt események margójára.
A rendezvények zárásaként közösen átvonultunk a Nemzeti 
Összetartozás emlékhelyéhez, ahol a friss magyar állampolgárok és 
az emlékezők elhelyezték koszorúikat és zászlóikat.
/Kép a 20.oldalon/

MK

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. június 27. (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 bizottsági elnök
2. A nagyközség közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló 

beszámoló
 Előadó: Oltyán Sándor rendkőrkapitány 
3. Szarvasi Polgárőr Egyesület 2012. második félévben végzett 

tevékenységéről szóló tájékoztató
 Előadó: Tusjak Tamás egyesületi elnök
4. A Szociális Szövetkezet megalakítása
 Előadó: Sinka Imre polgármester
5. Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az 
ülésen megjelenni szíveskedjen. 
A testületi ülés írásos előterjesztése a Könyvtárban megtekinthető.

Békésszentandrás, 2013. június 6.
Sinka Imre polgármester

FELHÍVÁS

Magyarországon a daganatos betegségek miatti halálozás a szív- és 
érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok. Évente 
mintegy 34000 személy halálát okozzák különböző daganatok, ami 
napi 93 halálesetet jelent. A nők körében a leggyakoribb tumor az 
emlőrák, országosan évi kb. 7300 új megbetegedést fedeznek fel, s 
hozzávetőlegesen 2400 az ebből adódó halálozás. Ugyancsak 
jelentős esetszámmal, évi több mint 1100 új esettel fordul elő a 
méhnyak rák, a megbetegedés miatti halálozás pedig meghaladja az 
500-at.
E két daganatfajta értelmetlenül szedi áldozatait, időben felfedezve 
az elváltozást a női életek megmenthetőek lennének. A terápia 
annál eredményesebb, minél kisebb az elpusztítandó daganat 
tömege, minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. 
Erre legalkalmasabb a szűrővizsgálat, hiszen képes a kezdeti 
stádiumú daganat, sokszor a rákot megelőző állapot észlelésére is.
A Kormány 2001-ben népegészségügyi programot hirdetett annak 
érdekében, hogy e súlyos betegségek halálozási arányát lényegesen 
csökkentse. Az elmúlt időszakban a meghívottaknak egyre 
növekvő, de még koránt sem elvárt hányada élt a szűrés 
lehetőségével.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szervezett szűrésekben 
meghívással való részvétel ingyenes. Kérjük, éljen a felkínált 
lehetőséggel és saját egészsége érdekében vegyen részt a 

szervezett szűrési programban.

Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi

Szakigazgatási Szerve
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ÖNKORMÁNYZATI

34/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Imre Zoltán képviselő 
urat választja meg.)

35/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a napirendi pontokat.)

36/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a napirendi pontokat.)

37/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy elfogadja az Oktatási-művelődési-ifjúsági és 
szociális Bizottság 2013. február 14. napján megtartott 
rendkívüli ülésén, átruházott hatáskörben végzett munkáról 
szóló beszámolóját.)

38/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az Önkormányzatnál és intézményeinél 2013. 
február 28-án meglévő üres álláshelyek a Képviselő-
testület előzetes hozzájárulása nélkül nem tölthetőek be.)

39/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
20.000.000,- Ft folyószámlahitel felvétele mellett dönt.)

40/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy elfogadja a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
2012. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.)

41/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
d ö n t ,  h o g y  e l f o g a d j a  a  S z e n t a n d r á s i  H í r a d ó 
Szerkesztőbizottságának 2012. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót.)

42/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Békésszentandrás településfejlesztési 
koncepciójának 5. pontját (Helyi gazdaság fejlesztés) 
kiegészítését akként, hogy

 - szükséges a Békésszentandrás, 951/1; 951/3 – 951/5 hrsz. 
alatti ingatlanok terület felhasználási kategóriájának 
megváltoztatása azért, hogy a telephelyen a jövőben 
lehetővé váljon turisztikai fejlesztés megvalósítása, 
gazdasági-kereskedelmi szolgáltató terület kijelölése 
útján;

 - szükséges a Füzesi üdülősoron a szabályozási terv 
módosítása annak érdekében, hogy azon belül építhető 
legyen kereskedelmi szálláshely;

 - szükséges a Békésszentandrás, 330 és 331 hrsz. alatti 
ingatlanok terület felhasználási kategóriájának 
megváltoztatása azért, hogy a területen a jövőben 
lehetőség legyen helyi specialitásnak számító élelmiszer 
kisüzemi körülmények közötti előállítására.)

43/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0110 azonosító számú 
pályázat részét képező eszközbeszerzés tárgyában, 3 ajánlat 
bekérése melletti eljárást érvényesnek nyilvánítja, egyben a 
Clever Board Kft.-vel (3353 Aldebrő, Arany J.u. 11.) köt 
szállítási szerződést, bruttó 6.721.740,- Ft értékben, a 
mellékelt tervezet szerinti tartalommal.)

44/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy kérelmezőnként 0,25 erdei m3, azaz összesen 
8,5 erdei m3 tűzifát biztosít a szociális segélyezés keretében 
az Önkormányzat által kitermelt nyár-, ill. fűzfából azon 34 
fő kérelmező részére, akik megfelelnek Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
32 /2012 . (XII .21 . )  önkormányza t i  r ende le tben 
meghatározott jövedelmi feltételnek, azonban az e 
rendeletben meghatározott mennyiségből nem részesültek.)

45/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda 3 pedagógusának pedagógus-továbbképzésre 
26.000,- Ft/fő/félév összegű támogatást biztosít.)

46/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy - figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában foglaltakra – 
az alábbi célokat határozza meg a 2013. évre vonatkozó 
teljesítményértékelés alapjául a Békésszentandrás 
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
köztisztviselők részére.

 1. Kiemelt feladat a 2013. március hó 01. napján induló 
Startmunka Mintaprogramban foglalt önkormányzati 
feladatok végrehajtása.

 2. Kiemelt feladat a szolgáltató közigazgatás jellegének 
erősítése, különös tekintettel az ügyfélközpontú, 
ügyfélbarát, az ügyfél elégedettséget javító ügyintézésre.

 3. Figyelmet kell fordítani a Polgármesteri Hivatal belső 
szervezeti hatékonyságának növelésére, a működés 
költségeinek racionalizálására.

 4. Folyamatosan figyelni kell – a szakterületi feladatokkal 
kapcsolatban felmerülő – pályázati lehetőségeket, és a 
pályázatokkal elnyerhető források felhasználásában 
rejlő lehetőségek optimális kihasználására kell 
törekedni.

 5. Törekedni kell a 2013. január 1-jétől működő kerületi 
járási hivatallal történő megfelelő együttműködés és 
kapcsolattartás kialakítására.

 6. Megváltozott jogszabályi környezet folyamatos 
figyelemmel kísérése és az ebből adódó feladatok 
végrehajtása.

47/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat  (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a beterjesztett módosító okirat elfogadásával 
módosítja a Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratát.)

48/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat  (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az ANANDA SZIGETE KFT. (6000 
Kecskemét, Ballószög tanya 286/A.) ügyvezetője Polyák 
Antalné, havi 2.000,- Ft bérleti díj megfizetése mellett az 
Önkormányzat tulajdonában lévő  Békésszentandrás, 
I s t v á n  k i r á l y  u .  5 0 .  s z .  a l a t t i  é p ü l e t b e n  a 
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének 
tagjai, és az érdeklődők számára gyógy-jóga torna 
foglalkozást tartson heti egy alkalommal, hétfői napokon 
1,5 óra időtartamban.)

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
hozott határozatok kivonatai
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HÍREK
49/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat  (Békésszentandrás 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az 1990 évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a.) – 
b.) pontjának figyelembe vételével zárt ülésen tárgyalja a 
Java Trió Bt.-vel (6781 Domaszék, Klebelsberg Kúnó u. 5.) 
történő, a Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal, a 
Körös Művelődési Ház és Könyvtár, továbbá a Gondozási 
Központ informatikai rendszerének fejlesztésére, 
folyamatos karbantartására vonatkozó szerződés 
megkötését.)

50/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért az Alföldvíz Zrt. által kialakított 2013. évi 
vízterhelési díjak alábbiakban meghatározott összegével, 
illetve 2013. április 1-jétől történő bevezetésével:
- lakossági fogyasztóknál: 2,00 Ft/m3 + ÁFA 
- önkormányzati fogyasztónál: 2,00 Ft/m3 + ÁFA
- hatósági díjas fogyasztónál: 3,00 Ft/m3 + ÁFA)

51/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az 1990 évi LXV. törvény 12 §. (4) bekezdés a.) - 
b.) pontjának figyelembe vételével zárt ülést rendel el.)

52/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt 
ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Molnár Imre Zoltán 
képviselő urat választja meg.)

53/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a zárt ülés napirendi pontjait.)

54/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szállítási szerződést köt a Békésszentandrási Polgármesteri 
Hivatal informatikai rendszerének fejlesztésére.)

55/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízási  szerződést  köt  a  Békésszentandrási 
Polgármesteri Hivatal és a Körös Művelődési Ház és 
Könyvtár számítógépes hálózatának, valamint a hálózatba 
bekötött és egyedi számítógépek, számítástechnikai 
b e r e n d e z é s e k  é s  a  k a p c s o l ó d ó  s z o f t v e r e k 
üzemképességének biztosí tására ,  a  készülékek 
karbantartására, meghibásodás esetén a javítások 
elvégzésére.)

56/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy nem fogadja el a „Békésszentandrás, 0534 hrsz.-
ú külterületi út burkolat-felújítása” című elkészült terv 
tervezési díjaként tett ajánlatot.)

57/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy módosítja a rendezési terv módosításához 
kapcsolódó tervezési munkák elvégzésére vonatkozó 
szerződést.)

58/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy támogatja a Hunyadi Mátyás Sportegyesület 
fejlesztési elképzeléseit és hozzájárul a sporttelep-
fejlesztési pályázat (játéktér felújítás) benyújtásához.)

59/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Dr. Olasz Imre képviselő urat az ügy személyes 
érintettsége miatt kizárja a szavazásból.)

60/2013.(II.28.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Dr. Olasz Imre vállalkozó háziorvos és 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata között 
megkötött megbízási szerződést felülvizsgálja és 
módosítja.)

61/2013.(III.27.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Imre Zoltán képviselő 
urat választja meg.)

62/2013.(III.27.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a napirendi pontokat.)

63/2013.(III.27.) 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.)

64/2013.(III.27.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy elfogadja az Oktatási-művelődési-ifjúsági és 
szociális Bizottság 2013. március 20. napján megtartott 
ülésén, átruházott hatáskörben végzett munkáról szóló 
beszámolót.)

65/2013.(III.27.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért 
Alapítvány 2012. évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja.)

66/2013.(III.27.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Sportegyesületek 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót egy szavazással kívánja eldönteni.)

67/2013.(III.27.) sz. Képv.test.határozat  (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a településen működő sportegyesületek 2012. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.)

68/2013.(III.27.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a községben működő civil szervezetek 2012. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.)

69/2013.(III.27.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a társadalmi szervezetek 2013. évben történő 
támogatása napirendi pont megtárgyalását a soron 
következő Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdasági-
településfejlesztési és ügyrendi Bizottság ülésére 
visszautalja.)

II. A két ülés között tett fontosabb intézkedések:
2013. március 7. Tárgyalást folytattam a BIO-SALES BT. 

vezetőivel a szelektív hulladékgyűjtés bővítésének 
lehetőségeiről.

2013. március 15. Jegyző asszonnyal részt vettünk az 
állampolgársági eskütételen és az azt követő községi 
ünnepségen.

2013. március 18. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
I g a z g a t ó s á g  á r v í z  e l l e n i  v é d e k e z é s h e z 
kapcsolódóan felkészítést tartott a startmunka 
mintaprogramban résztvevőknek.

2013. március 23. Az Önkormányzat részéről 9 fős delegáció vett 
részt Kishegyes település újratelepítésének 244. 
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

2013. március 26. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 
ülésén vet tem részt ,  melynek helyszínét 
Önkormányzatunk biztosította.
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A most érő gyümölcsök (cseresznye, meggy, ribiszke, köszméte, 
szamóca) madarak elleni védelmére gondolni kell.  A 
gyümölcsfákat tápoldattal trágyázzuk meg, és a talajt mulcsozzuk. 
Nedves időjárás esetén a gombás betegségek (lisztharmat, ribiszke 
mikoszferellás betegsége) gyorsan fellépnek, erre fokozottan 
figyeljünk. A fák, cserjék, sövények alakító metszését el kell 
végezni. A rózsa elnyílt virágait rendszeresen vágjuk le. 
Hasonlóképpen törjük ki a rododendron magszárait, ezzel a 
következő évi virágok kialakulását segítjük. A kétéves virágok 
magvetését elkezdhetjük (júliusban is folytatható.) A tavaszi 
primula szétszedhető és átültethető. A hónap végétől augusztusig 
ültessük ki az őszi krókuszok és az őszi kikerics hagymáit. Jelöljük 

meg a szaporításhoz jónak ítélt, bőtermő szamócatöveket. A 
spárgaágy talaját a szedési időszak végén (június 15.) egyengessük 
el és trágyázzuk be. A zöldségágyakat bőségesen öntözzük. A 
paradicsomot kössük fel, a kacsokat törjük ki. A tököt, a dinnyét, az 
uborkát permetezzük, öntözzük, és talajukat sekélyen kapáljuk 
meg. Esős időben a zöldséges ágyásokat tápoldattal trágyázzuk. A 
kései zöldségfajtákat ültessük ki a letermett növények után. A téli 
endíviát, a retket és az őszi zöldségféléket most kell vetni, és most 
van a szakaszos vetés, még jó eredményt hozó, utolsó időpontja. 
Június 10-e után a szobanövényeket felfrissülésre a kert árnyékos 
helyeire kivihetjük.

(Forrás: Kerti lexikon)

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének 
lehetősége volt pályázatok benyújtására. Sikeres pályázat révén 
egészségmegőrző program keretén belül, 2013 április 20-án 
egészségügyi előadást szerveztünk a Körös Művelődési Házban. 
Előadó, falunk szülötte, Dr. Szalai László főorvos úr, az időskori 
megbetegedésekről, valamint annak megelőzéséről és 
gyógyításáról tartott előadást.
Sorstársaink nagy érdeklődéssel hallgatták a főorvos úr 
tájékoztatóját. Tagjaink közül 180 fő jelentkezett és vett részt, hisz 
egy finom ebéddel volt összekötve, majd szórakoztató kultúrműsor 
következett. Sajnos a jelenlévők közül jelentős számban kérték a 
főorvos úr segítségét a kivizsgálásokban és a gyógyításban. Az 
újság hasábjain keresztül köszönjük meg, hogy jó szívvel vállalta 

az előadás megtartását, és tiszteletdíját felajánlotta a napi 
rendezvény költségeihez.
Köszönjük segítő készségét Gere Éva igazgatóhelyettes 
asszonynak, hogy segítségünkre volt - a Hunyadi János Katolikus 
Általános Iskola eszközével a projektort, mivel a vetítés 
színvonalát növelte.
Tájékoztatást a pályázati pénzünk felhasználását a következő havi 
újságban számolunk be.                             Tóth Mihályné szervező

Kerbarát Kör hírei, közleményei
Június havi munkálatok a kertben

Sikeres pályázataink…
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KAJAK-KENU
Hosszú téli felkészülés után kajakosaink is megkezdték a 
versenyszezont. A csónakház átalakítása miatt a felkészülést 
zavartalanul tudtuk végezni, csak néha adódtak kisebb-nagyobb 
nehézségek, de ezt mindig megoldottuk. Az első versenyünk 
hagyományosan az Országos Maratoni Bajnokság volt, majd 
következett a Diákolimpia, ahol versenyzőink megfelelően 
szerepeltek. Változás az egyesület életében, hogy Bodonyi Dóra 
tanulmányai miatt Szolnokra igazolt. Sok sikert kívánunk neki 
további pályafutásához. Figyelemmel kísérjük másik volt 
versenyzőnk Kovács László eredményeit  is .  Ő most 
Gyomaendrődre igazolt és Tótka Sándorral párosban a válogató 
versenyen III. helyezést ért el. Eredményei alapján indulni fog 
Kazanyban a Főiskolás Világjátékokon. Neki is nagyon 
szurkolunk.

EREDMÉNYENK

Maraton Magyar Bajnokság (Győr)
2013. 05.17.–20.

K1 női ifjúsági 17 km 14. Fazekas Györgyi
K2 serdülő lány VI. évf. 15 km 8. Szabó Alexa, Petrovic Maja
K1 serdülő lány V. évf. 15 km 26. Szekeres Tünde
K1 kölyök lány IV. évf. 10 km 13. Kanti Anna
K1 férfi masters 45-49 év 10 km 10. Barcsik Gábor
K1 férfi masters 50-54 év 10 km 6. Bencsik Imre
K2 serdülő lány V. évf. 15 km 8. Csontos Andrea, Szekeres 

Tünde
K1 serdülő lány VI. évf. 15 km 22. Petrovic Maja
K2 férfi masters 40-44 év 10 km 6. Barcsik Gábor, Kós Tibor 

(Szarvas)
K2 férfi masters 50-54 év 10 km 4. Bencsik Imre, Molnár 

Mátyás

Szabó Alexa - Petrovic Maja páros

Szekeres Tünde

Országos Diákolimpia (Velence)
2013.06.01.-02.

Mk1 gyerek fiú II. évf. 2000 m II. előfutam

 11. Szekeres Zoltán
Mk1 gyerek fiú II. évf. 2000 m IV: előfutam

 10. Csépai Barnabás
Mk1 gyerek fiú II. évf. 2000 m C döntő

 7. Csépai Barnabás
Mk1 gyerek fiú II. évf. 2000 m C döntő

 9. Szekeres Zoltán
K1 kölyök lány IV. évf. 2000 m II előfutam

 9. Kanti Anna
K1 kölyök lány IV. évf. 2000 m B döntő

 1. Kanti Anna
K2 serdülő lány V.-VI. évf. 2000 m

 5. Petrovics Maja, Szabó Alexa
K2 serdülő lány V.-VI. évf. 2000 m

 8. Csontos Andrea, Szekeres Tünde

Fabó István

A Simon Fiala Emlékversenyt

2013. július 13-14-én rendezzük,

mindenkit szeretettel várunk!



16 2013. június

LABDARÚGÁS

Bronzérmes lett a Hunyadi!
Az ifjúsági csapat a negyedik helyen végzett

Bár a szezon végére elfáradtak csapataink, de az egész éves 
munkának meg lett az eredménye. Mind a felnőtt, mind az ifjúsági 
csapat remekül helyt állt a megyei II. osztályú bajnokságban. 
Gratulálunk a fiúknak!

Eredmények:
26. forduló: 2013. május 11. (szombat)
B. Hunyadi - Dobozi SE 5-0 (2-0)
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Sándor Imre (Kékesi 
Mátyás, Ottlakán Mihály)
B. Hunyadi: Petrás B. – Borgulya, Bobvos F., Mochnács T. (Tasi 
N.), Rusz, Kovács N., Kis L., Rácz A., Kiss T., (Csatai) Rácz R., 
(Bódi), Csipai (Ugrai)
Edző: Pisont András 
Góllövők: Ugrai (2), Kiss T., Kovács N., Kis L.
Sárgalap: Borgulya, Bobvos F., Kis L., 
A Hunyadi magabiztos játékkal hozta a kötelezőt. 
Pisont András: „Az elvárásaimnak megfelelően teljesített a csapat, 
gratulálok a fiúknak.”
Ifjúságiak: B. Hunyadi-Doboz  4-0
Góllövők: Balogh M. (3), Csipai P.
Kiállítva: Nagy G.

18. forduló: 2013. május 17. (péntek)
B. Hunyadi - Mezőkovácsháza TE 1-1 (0-0)
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Zahorán János (Korbely 
Péter, Gebei József)
Hunyadi: Petrás B. – Fabó (Szabó M.), Bobvos F., Csatai, Rusz 
(Borgulya), Kovács N., Kis L., Rácz A., Kiss T. (Bódi), Rácz R., 
Csipai (Bagi)
Edző: Pisont András
Góllövő: Csipai Cs.
Kiállítva: Kis L.
Sárga lap: Csatai, Rácz A.
A sok kimaradt lehetőség két pont veszteségbe került.
Pisont András: „Rangadóhoz méltó mérkőzést játszottunk, amihez 
sajnos a játékvezető sajnos nem nőtt fel. A játék képe alapján 
nyernünk kellett volna.”
Ifjúságiak: B. Hunyadi – Mezőkovácsháza 0-1
Sárga lap: Pásztor D., Tasi N., Bencsik A., Szabó F., Balogh M.

27. forduló: 2013. május 20. (hétfő)
Vésztői SE – B. Hunyadi 1-2 (0-0)
Vésztő, 100 néző. Vezette: Takács Tamás (Petrovszki Péter, Varga 
Zoltán)
Hunyadi: Petrás – Borgulya, Bobvos F. (Pisont A.), Fabó, Csatai, 
Szabó M., Kovács N., Rácz R., Kiss T., Bódi (Bagi), Csipai (Rácz 
A.)
Edző: Pisont András
Sárga lap: Petrás B., Bovos F., Rácz R., Bódi
Góllövők: Rácz R., vésztői öngól
Második félidei jobb játékával szerencsés győzelmet aratott a 
Hunyadi.

Pisont András: „Az első félidőben a vésztői gólokkal vezethetett 
volna, a másodikban viszont a játékunk alapján helyzetek 
tönkelegét dolgoztuk ki, így megérdemelten nyertünk.
Ifjúságiak: Vésztő – B. Hunyadi 5-0
Sárga lap: Balogh M., Pásztor D.

28. forduló: 2013. május 25. (szombat)
B. Hunyadi – Körösladány 1-5 (1-3)
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Flinta Zoltán (Pécs Zoltán, 
Szatai Ádám)
Hunyadi: Petrás B. (Wéber) – Borgulya, Bovos F. (Mochnács T.), 
Csatai, Szabó M. (Balogh), Kovács N., Kis L., Rácz A. (Bagi), Kiss 
T., Rácz R., Ugrai.
Edző: Pisont András
Góllövő: Rácz R.
Kiállítva: Kiss T.
Sárga lap: Bobvos F., Rácz R., Mochnács T.
A már bajnok vendégcsapat leiskolázta a Hunyadit.
Pisont András: „A bajnokság végére elfogytunk, így a harmincadik 
perctől a Körösladány játéka dominált.”
Ifjúságiak: B. Hunyadi – Körösladány 1-4
Góllövő: Szabó F.
Sárga lap: Bencsik A.

29. forduló: 2013. június 1. (szombat)
Szabadkígyós SZSC – B. Hunyadi 5-1
Szabadkígyós, 150 néző. Vezette: Belanka Zsolt (Kalmár Máté, 
Sándor Gergő)
Hunyadi: Petrás B. – Mochnács T. (Szabó M.), Bobvos F., Csatai, 
Rusz, Kovács N., Kis L., Rácz R., Rácz A., Bagi, Csipai (Balogh)
Edző: Pisont András
Sárga lap: Mochnács T., Szabó M.
Góllövő: Rácz R.
A minden csapatrészében jobb Szabadkígyós eldöntötte az 
ezüstérem sorsát.
Pisont András: „A helyzeteit jobban kihasználó csapat 
megérdemelt győzelmet aratott.” 
Ifjúságiak: Szabadkígyós – B. Hunyadi 6-1
Góllövő: Szabó F.
Sárgalap: Kis P., Szabó F.

30. forduló: 2013. június 8. (szombat)
B. Hunyadi – Csanádapácai EFC 1-3 (0-1)
Békésszentandrás, 230 néző. Vezette: Csatári Tibor (Korbely Péter, 
Nagy Gábor)
Hunyadi: Wéber – Szabó M., Bobvos F., Fabó (Csipai), Rusz 
(Bagi) Borgulya, Csatai, Kovács N., Kis L, Rácz A. (Mochnács T.) 
Balogh
Edző: Pisont András
Góllövő: Csípai Cs.
Sárga lap: Kis L.
A hátsó pályán megrendezett mérkőzésen a küzdelem dominált, 
melyből a szerencsésebb vendégek kerültek ki győztesen.
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Pisont András: „Tét nélküli mérkőzés, a vége szebb is lehetett 
volna.”
Ifjúságiak: B. Hunyadi – Csanádapáca 3-0
Góllövő: Szabó F. (3)
Kiállítva: Vizi G.
Sárga lap: Tasi N., Szegény L.

A Békés megyei II. osztályú bajnokság végeredménye 
2012/13.

Felnőttek:
1. Körösladány 30 27 1 2 121-25 82
2. Szabadkígyós 30 22 4 4 92-23 70
3. B. Hunyadi 30 19 6 5 85-41 63
4. Mezőkovácsháza 30 15 7 8 82-51 52
5. Vésztő 30 13 8 9 57-50 47

6. Csanádapáca 30 13 7 10 57-54 46
7. Battonya 30 12 8 10 52-49 44
8. Lőkösháza 30 12 4 14 49-59 40
9. Kétegyháza 30 11 7 12 59-59 40
10. Újkígyós 30 11 6 13 60-65 39
11. Bucsa 30 10 6 14 49-63 36
12. Doboz 30 9 4 17 56-81 31
13. Csorvás 30 8 6 16 55-84 30
14. Gádoros 30 7 5 18 38-83 26
15. Köröstarcsa 30 7 2 21 41-72 23
16. Magyarbánhegyes 30 3 1 26 32-126 10

Szurkolóinknak köszönjük szépen az egész éves kitartást és 
buzdítást. Találkozzunk az új évadban is. Hajrá Hunyadi!

Hévizi Róbert

K É Z I L A B D A
FELNŐTT EREDMÉNYEK:

Békésszentandrás – Kétsoprony 18 : 25 (10 : 9) 

Sikerült nagyon jól kezdeni ezt a csatát is. Kapusbravúrokkal, és 
ötletes támadójátékkal nagy meglepetésre szinte állandósult az 1-3 
gólos előny egészen a 40. percig. Ekkor az addig kiválóan teljesítő 
kapus a hatoson kívül leütközött egy ellenfél játékost, így piros 
lapot kapott. Ez, és az ezt követő közel 10 perces gólcsend sokba 
került a csapatnak ...fordítani tudott a vendég gárda, sorra lőtte a 
gólokat. S bár sikerült a hajrára mégis újra feltámadni, de ez már 
kevésnek bizonyult a pontszerzéshez.
Békésszentandrás – Füzesgyarmat  13:22 (7:13)
Békésszentandrás – Kondoros 16:20 (9:9)
A sok hiányzó, a kevés cserelehetőség okán, a szokásosnál is 
hosszabb szezon végére elfáradt a csapat, de ennek ellenére is, 
mindent  k iadva magából  tovább erős í te t te  helyét  a 
lözépmezőnyben, ami a legfontosabb célkitűzés maradt a 
hiányzások ellenére is. Sajnos a végére már a jószerencse is 
elpártolt a csapattól, de továbbra is valljuk: "Aki tud emelt fővel 
veszíteni, azt mindenki becsüli!"

A felnőtt csapat 13 csapatból változatlanul a középmezőnyben, a 8. 
helyen áll, 18 ponttal, melyet Kondoros 13, Nagyszénás 12, Sarkad 
8, Doboz 8 ponttal követ, és végül Gerla 6 ponttal zárja a tabellát.

Sokszor nagyokat küzdöttünk még " több sebből vérezve” is. 
Ősztől egy újabb szezon áll majd előttünk, s bár változásokkal 
ismét számolnunk kell, mégis pozitívan tekintünk előre.

KÉZILABDA LEÁNY UTÁNPÓTLÁS EREDMÉNYEK

Békésszentandrási KC - Békési NKTE 12-14
Füzesgyarmat SK - Békésszentandrási KC 13-8
Sarkadi KSE - Békésszentandrási KC 11-10
Békésszentandrási KC - Békéscsabai BDSK 6-14

UTÁNPÓTLÁS MEZŐNY VÉGEREDMÉNYE:
Csapat J. Gy. D. V. Dobott
               Kapott
1. Gyomaendrődi NKSE 12 11 0 1 220 138
2. Füzesgyarmat SK 12 8 1 3 173 152
3. Békési NKTE 12 7 1 4 191 183
4. Köröstarcsa DSE 12 6 1 5 190 183
5. Békéscsabai BDSK 12 5 3 4 173 154
6. Békésszentandrási KC 12 1 0 11 125 165
7. Sarkadi KSE 12 1 0 11 73 170

Levezető után nyári pihenőre vonul a felnőtt és az utánpótlás csapat 
is, majd gőzerővel megindul a készülődés a 

2013.08.03-án szombaton 
megrendezésre kerülő

X. Szentandrási Kézilabda 
Kupára - Apáti Nagy Ferenc 

Emléktornára

...és az azt követő  újabb bajnoki szezonra.

Ezúton is megköszönjük a sok támogatást, bíztatást és segítséget! 
Bízunk abban, hogy továbbra is ilyen szép számú szurkoló és 
támogató erősít majd bennünket!

Mindenkinek nagyon kellemes nyarat, és jó pihenést kívánunk!
-  A -
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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, Gondalaposi üdülősoron iker nyaraló mind a két 
fele
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7 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

SÁNTA ZOLTÁN kőfaragó

Vállal:
-síremlékek készítése

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

-gránit kertibútor, csobogó készítése.

GÉPI KARCMENTES SÍRKŐTISZTÍTÁS!

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

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

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

Éjjel-nappali ügyelet

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

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

két db utcai helyiség
bérbe kiadó.

Érdeklődni:
Bobvos János elnöknél

30-9-688-680 telefonszámon.

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Szujó Nikoletta és Kis Tamás 2013. május 11-én,
Tóth Krisztina és Simon Tamás 2013. május 18-án kötött 
házasságot.

Születések

2013. május 13-án Szopka Attila 
és Bihari Judit szülőknek NÓRA 
LILI utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Balázs Ferencné ln.: Daróczy Róza /1935/ 2013. május 1-jén,
Sinka Jánosné ln.: Gazsó Apollónia /1928/ 2013. május 8-án,
Fazekas András /1921/   2013. május 9-én,
Lénárt Bálintné ln.: Kovács Ilona /1923/ 2013. május 19-én,
Fulajtár Mihály /1956/   2013. május 29-én

hunyt el.
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Jó fejtörést!
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Önkormányzati rendezvényeink képekben

Molnár Imre Zoltán képviselő úr megnyitotta a Gyermeknapot Színházi előadással is kedveskedtünk a gyermekeknek

Bronzérmes a Hunyadi!

Honosítási Okiratot vehettek át az eskütevők Zászlótűzés a Nemzeti Összetartozás Emlékparkban


