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A Velencén megrendezett Magyar Bajnokságon a serdülő lányok - Petrovic Maja, Szabó Alexa, Csontos Andrea, Szekeres Tünde - 

K-4 500 m-en bajnoki címet nyertek. Edzőjük: Pálinkás András. Gratulálunk ehhez a szép sikerhez!

Magyar bajnokok!
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Gondozási Központ hírei
Július hónapban folyamatosan "fiatalodott" intézményünk. 
Középiskolás diákok végeztek nálunk önkéntes munkát.
Ez új volt mindenki számára, most tanulgatja ezt az együttlétet 
tanár-diák-idős és az intézmények is. Mi örömmel fogadtuk a 
diákokat, akik aktívan vettek részt a különböző tevékenységekben.
Szeretettel várjuk őket a jövőben is!
Július 17-én a nálunk nyaraló Csángó magyarokat láttuk vendégül. 
20 diákot és felügyelőiket hívtuk meg egy kerti sütésre, ahol Csépai 

Pál és Pleskó Balázs készítették el a finom vacsorát. A gyerekek 
szép dalokkal hálálták meg a vendégséget.
Júliusban az aratás befejeztével Pálus István jóvoltából (ő hozott 
nekünk bálaszalmát) két hatalmas új lakó költözött az intézmény 
udvarára. Sok ruhával sikerült emberi formát alkotni belőlük. 
Dísze lett az intézménynek, sokan megállnak és csodálják! 
Szívesen látunk minden érdeklődőt

dr. Virág Sándorné
intézményvezető

Önkéntesek a Gondozás Központban

Önkéntes fiatalok segítik munkánkat Az ,,új lakók”
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„Szép nyári nap, minket nem zavar a forróság…”
Ízelítő a nyárból: 2013. július, Hrncsjár-tanya, nomád tábor

Köszönet érte mindenkinek, aki gyermekeinkért áldozott! Munkájukat kísérje egészség és siker! 
Hrncsjár András

A fotókat készítette: Kondacsné Fazekas Éva

Tűzoltó-bemutató Karate-bemutató

A rendőrségi előadás után tesztet töltöttek a gyerekek Reggeli torna

Vályogvetés előmunkálatai Fürdés a csatornában
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„Moldovából, Csángóföldről jöttünk!”
Sikeresen véget ért a 13. Szentandrási csángó-magyar tábor.
Július első felében egy olyan csoport érkezett hozzánk, akiknek 
többsége 10-15 év közötti fiatal gyermek volt. Ez a csoport 
figyelemre méltóan tanulékonyságról tett bizonyságot. Úgy a 
magyar nyelv itteni beszéd kiejtésében, mint a magyar és moldva 
történelmi események kapcsolatában. Ez, egy héttel később, a 
vissza kérdezéskor derült ki. A magyar népi és egyházi énekek 
tanulásában is jól vizsgáztak. Citerát talán még sose láttak, de most 
egy tanárnő jóvoltából néhányan meglepően gyorsan megtanultak 
vele zenélni, ráadásul csángó zenét és éneket is kísérni. A jó zenei 
hallás mellett a kézügyességük is kiváló volt. Mind ezeket a 
megállapításokat, véleményeket nem csak a szervezők, de az 
oktató pedagógusok is figyelemre méltónak tartottak.
Ha többet foglalkoznak e gyermekekkel, bizonyára sokra vihetnék 
többen közülük az életben.
A csángó fiatalok minden nap tartalmas foglalkozásokkal töltötték 
itt létüket.
Mivel az idén érkezett gyerekek nagy része még nem volt 
Békésszentandráson, egy nap Czuczi Ernőné vezetésével 
ellátogattak a helyi Szőnyeggyárba, ahol tájékoztatást kaptak a 
perzsa és a torontáli szőnyegek készítéséről.
Az oktatást magyar történelemből és magyar népdalokból 
szakpedagógusokra, a kézműves programokat oktatókra bíztuk. A 
történelem órákat a hét második felében vissza kérdezéssel 
folytattuk. A történelem oktatás témája az Árpádkori 
Magyarország és a Moldovai fejedelemségek kapcsolatairól szólt.
Meglepően jó eredményt kaptunk válaszul. Az ének és citera 
oktatás eredményét jó zenei hallásuk, a kézműves oktatásukat 
kézügyességük bizonyította, miáltal tolltartók, gipsz munkák 
festése, gyöngykarkötők, nyakláncok és irat igazolványtartók 
készültek.

Történelem oktatás Szenes Jánossal

Az oktatás mellett kikapcsolódásnak kirándulásnak is adtunk 
helyet.
A mezőtúri Olvasókör meghívására ellátogattunk velük Mezőtúrra, 
ahol egy nagyon szép napot töltöttek, élményekben, látnivalókban.
Megnézték a híres túri fazekas múzeumot, amely sok szép 
látnivalóival töltötte el a fiatalokat.
A városnézés után ebédeltek, majd egy honfoglalás-kori íjászatot, 
korabeli fegyvereket, sátrakat, ételeket nézhettek meg.
A késő délutáni órában egy műsoros bemutatót tartottak, a városi 
könyvtárban, moldvai csángótáncokból, majd táncházzal zárult a 
túri látogatás.

Az estét egy helyi szentandrási családnál töltötték vendégségben. 
Egy alkalommal (mint a tavalyi csoporttal) ellátogattunk 
Gyomaendrődre, ahol a híres Kner Nyomda Múzeumát és a 
Tájházat tekintették meg.
Egy másik alkalommal Szarvason, a megyei szociális otthont 
nézték meg, ami Csángóföldön nem is létezik a mai napig sem, 
mert ott mindenki gondoskodik idős családtagjáról.
A közösség összetartó ereje ma is működik a csángófalvakban. 
Talán volna mit tanulni nekünk is tőlük.
A programban szerepelt internetezés a könyvtárban, és községünk 
helytörténetének ismertetése is.
Szabadidős programként csónakázás kenuval, strandolás, látogatás 
egy este a szarvasi Vízi Színház előadására. Vasárnaponként a helyi 
katolikus templomban, a misék végén a fiatalok és kísérőik régi és 
új egyházi énekeket énekeltek (a hallgatóság örömére) magyarul.
A tábor végén a pedagógusokkal értékeltük a csángó fiatalok 
készségét, ügyességet, tanulékonyságot, amelyet eredményesnek 
tartottunk. Bízunk abban, hogy a fiatalokban nem csak szép 
emlékekben, de identitásban is nyomot hagytunk.
De azt is tudjuk, hogy a folyamatos kapcsolatot nem szabad abba 
hagyni, hogy elveszni ne engedjük a csángóságok.
Az oktatásban segítettek: Czuczi Ernőné, Lázár Enikő, Szenes 
János, Hosszú Julianna, Horváth Mariann, Kovács Lászlóné, 
Szécsi Balázs, és a könyvtár dolgozói.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatást, és segítséget, 
vállalkozásoktól, civil szervezetektől, magánszemélyektől, helyi- 
és más önkormányzatoktól, a Szent András Plébániától, 12 helyi 
család étkezési hozzájárulását és a Polgári Magyarországért 
Alapítvány támogatását.

Mise után a római katolikus templom előtt

A csángó magyarság és az anyaország kapcsolata érdekében 
kérjük, hogy 2014-ben is támogassák a határontúli fiatalokat, 
oktatási táboraikban.

Tisztelettel:
A szervezők

Köszönjük a támogatást:
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Csodálatos három nap a Bükkben

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2013. július 
31-től augusztus 2-ig kirándulást szervezett a Bükk-hegységbe és 
Matyóföldre. Ezt szeretnénk képekben bemutatni:

Szállásunk Bükkszentkereszten

Tagjaink népviseletbenTardon

A Kisjankó Bori Múzeumban

Kertbarát Kör hírei, 
közleményei

Augusztus havi munkálatok
a kertben

A gyümölcsöket csak teljesen érett állapotban szedjük. A nagyon 
megrakott ágakat támasszuk alá. A fiatal gyümölcsfákat ritkítsuk 
meg, és a Vízhajtásokat távolítsuk el. A meggy hosszú hajtásait 
vágjuk vissza. A málna leérett vesszőit vágjuk ki. A színes lombú 
fák, cserjék alakító metszését végezzük el. A kártevők és a 
betegségek megjelenését kísérhetjük figyelemmel, és ha 
szükséges, védekezzünk ellenük. Gyomirtáskor vigyázzunk, hogy 
a későn virágozó növények ne sérüljenek meg. Az évelőket 
bőségesen öntözzük, a talaj felületét lazítsuk, szükség esetén 
kapáljuk, de ne ássuk. A gyomok kelését mulcsozással 
akadályozzuk meg. Trágyázzuk meg az ősszel virágzó növényeket. 
Díszmákot és gyűszűvirágot még lehet vetni. A kétéves növények 
palántáit most és szeptemberben lehet állandó helyükre ültetni. A 
tavaszi hagymás virágok szaporítóanyagát rendeljük meg. A 
pünkösdirózsa és a fehér liliom legjobb ültetési ideje most van. A 
pázsitot gondosan gereblyézzük át, és ne nyírjuk nagyon rövidre. A 
hónap első felében a szamócapalántákat ki lehet ültetni. A letermett 
zöldséges ágyba ültethetünk fejes saláta, karalábé és 
fodroskelpalántát. A nagy rebarbaratöveket szedjük szét, és 
ültessük át. Vethető spenót, galambbegysaláta és más téli saláta 
magja. A szárazvirágok, a díszfüvek és magszárak szedhető 
szarázkötészeti alapanyagnak, és felakasztva, árnyékos helyen 
száríthatók.
Javaslat: Ha a nyári estéken a teraszon, vagy az udvaron éjszakába 
nyúló ünnepséget rendezünk, a szomszédtól kérjünk elnézést.

(Forrás: Kerti lexikon)

MEGHÍVÓ
A Békésszentandrási Kertbarát Kör tisztelettel 

meghívja Önt és kedves ismerőseit

2013. szeptember 2-án (hétfő) 18.00 órai 
kezdettel

a Regionális kertészeti kiállítás 
megnyitójára.

Nyitva:
szeptember 3-tól szeptember 6-ig, 8 órától 16 óráig.

Helye:
Művelődési Ház

(Békésszentandrás, István király u. 16.)

Termésáldó szentmise
a római katolikus templomban:

2013. augusztus 25. (vasárnap) 10 óra.
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Lovasnapok gazdag kísérőprogramokkal

46 fogat nevezett a VIII. Szentandrási Lovas Napok versenyre, amit 
a múlt szombaton rendeztek meg a békésszentandrási lovas pályán. 
A fogatok szabadidős és a magyar bajnokság C kategóriájában 
mérték össze tudásukat akadályhajtás versenyszámban. A 46 induló 
kiemeli szentandrásit a kisebb vidéki versenyek közül.
A versenyre Nyíregyházáról, Üllőről és Vecsésről is neveztek, de a 
legtöbben Kondorosról és Orosházáról érkeztek, a győztesek is 
többnyire onnan kerültek ki. Helyi érdekeltségű versenyző kettő 
indult. A szentandrási Dorogi Vivien szabadidős póni kettes és a 
szarvasi Folytán Róbert szabadidős kettes fogatok kategóriában 
versenyzett. Mindketten a középmezőnyben végeztek.
A verseny mellett a kísérőprogramok is érdekes látványosságokkal 
szolgáltak. A szünetekben a Szarvasi Veteránjármű Baráti Kör 
bemutatója mellett kutyakiképzési és csikósbemutató is volt, de a 
szentandrásiak szívéhez talán mégis a lovastorna csapatuk áll. A 
Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Lovas Egyesület Lovastorna 
csapatának tagjai, Bata Boglárka, Bata Luca Hanga, Tusjak Enikő, 
Sztricskó Janka, Oncsik Mária, Folytán Viktória és Folytán Fanni 
közül van, aki 4-5 éve lovagol, de Pozderka Zsombor csak pár 
hónapja ült először lóra. Mindannyian szentandrási és szarvasi 
fiatalok.
Sajnos az idén is közbeszólt a természet egy vihar formájában, egy 
kicsit átrendezve a programot, de a szokásos malacfogó versenytől 
ez sem tudta elvenni a gyerekek kedvét, mindkét malacnak új 
gazdája akadt.

Babák Zoltán – newjsag 

A CAN C. verseny győztese Kotolák Tamás

Lovastornacsapat

Malacfogó verseny

Utcabál!
Augusztus 18-án 21 órától Retro Disco

(Dj pultnál Rácz Zoli)

Augusztus 19-én egésznapos kirakodóvásár

19.00 ingyen bográcsos polgármesterünk Sinka Imre 

felajánlásával

21.30-tól fellép a Gazember zenekar

Helyszín: Békésszentandrás, Strand Söröző előtti tér

Kézműves hírek
2013. július 20-án a Kézműves Egyesület Kosdon járt, ahol 
nemcsak egyesületünk mutatkozott be, hanem igyekeztünk 
Békésszentandrás települést is minél több emberrel megismertetni, 
és kóstoltattunk szentandrási sört az arra járókkal. Sátrunkat - mint 
ahogy az a helyszínen kiderült - Hernádszentandrással kellett 
megosztanunk, ami külön nagy öröm volt számunkra.
Az Önfenntartó Magyar Falvak Találkozóján 12 település 
mutatkozott be, így a Művelődési Házban Sinka Imre polgármester 
úr tartott előadást, míg a Sportpályán zajlottak a különböző 
programok - íjászat, lovasbemutató, solymászat, népi 
kirakodóvásár, népzene, néptánc.
Sokan keresték fel sátrunkat, reméljük többen ellátogatnak majd 
Békésszentandrásra. Mi jól éreztük magunkat.

Szabó Edit
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Kétszáz éve született Rózsa Sándor
1813. július 16. – 1878. november 22.

Dr. Seres István
Karikással a szabadságért – Rózsa Sándor és betyárserege 1848-ban 

című könyvének bemutatója

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében egy hagyományosnak éppen nem nevezhető 
könyvbemutatóra került sor 2013. július 19-én a Rózsa Sörkertben, 
Dr. Seres István Karikással a szabadságért – Rózsa Sándor és 
betyárserege 1848-ban című könyve kapcsán. 

Oszter Sándor színművész, Hévizi Róbert, dr. Seres István

A rendezvény díszvendége - Simkó János, a Rózsa Sörkert 
tulajdonosának meghívására - Oszter Sándor Kossuth díjas és 
Jászai Mari díjas színművész, a mindmáig népszerű Rózsa Sándor 
filmsorozat főszereplője volt. A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével N. Varga Éva, a kötet szerkesztője, valamint Knyihár 
János, a könyv nyomdai munkálatainak vezetője is. A műsort - 
mintegy megalapozva a hangulatot - a Békésszentandrási Férfikar, 
az Esik eső szép csendesen csepereg című nótával kezdte, Győri 
Imre, a 77-es Ki Mit Tud-on szereplő Békésszentandrási Pávakör 
citerazenekarának tagja kíséretével. Majd Arany János Rózsa 
Sándor című versét nagy beleéléssel Hrncsjár András szavalta el. 
Dr. Seres Istvánnal, a könyv szerzőjével, valamint Oszter Sándor 
színművésszel Hévizi Róbert, a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület elnöke beszélgetett.
Mind az írótól, mind pedig a színművésztől sok-sok információt 
begyűjthetett a lelkes hallgatóság a legendás betyárkirály életéről. 
A történész felelevenítette levéltári kutatásainak egyes - humoros - 
mozzanatait is. A színművész pedig a filmforgatás kulisszatitkait 
osztotta meg a közönséggel.
Az író beszélt további terveiről, arról, hogy szeretne még két 
könyvet megjelentetni a betyár király életéről, melyhez az anyag 
már jórészt összeállt.  Zárásként Simkó József a Rózsa Sörkert 
tulajdonosa ajándékkal kedveskedett Oszter Sándornak. A Rózsa 
Sándor születésének 200 évfordulójára limitált darabszámmal – 
sorszámozva - kiadott Betyár Király sör 1. sorszámú példányával 
megajándékozta Oszter Sándor művész urat, akinek arcképe, a 
filmbéli Rózsa Sándorként a sör hátlapján látható, s mellette az 
aláírása is szerepel.
A műsor folytatásaként Sinka Imre polgármester úr is elmondta a 
rendezvénnyel kapcsolatos gondolatait, méltatva az író 
munkásságát. A megvendégelés közben pedig hosszasan 

folytatódott mind a könyv, mind a palackozott sörök, mind pedig a 
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület által 
készített könyvjelző dedikálása (ez utóbbit minden résztvevő 
megkapott ajándékba), melyet hosszas - éjszakába nyúló - 
beszélgetés követett.

Köszönetnyilvánítás
Amikor az országban hatalmas EU-s büdzséből, nevesincs 
szakértők bevonásával rendeznek kritikán aluli megemlékezéseket 
Rózsa Sándor kapcsán, különösen szívszorongató, hogy 
községünkben, néhány remek ember, egy vendéglátó egység, az 
önkormányzat, és nem utolsó sorban a lakosság összefogásával és 
helyeslésével egy bensőséges hangú, de ugyanakkor szakmailag 
minden téren kitűnő ünnepséget tudtunk rendezni!
Az ötlet azóta motoszkált bennem, hogy a Rózsa Sörkert piacra 
dobott egy Rózsa Sándor emlékének tisztelgő, s Oszter Sándor 
ajánlásával ellátott karakteres ízű sört, a „Betyár Király”-t. A 
söröző és sörfőzde neve pedig szinte kínálta magát egy rendhagyó 
rendezvényhez. Mikor mindezt megosztottam Hévizi Róbert 
barátommal, ő is örömmel fogadta az ötletet, és nem egészen 
néhány nap alatt gyakorlatilag készen is állt a műsor előzetes 
forgatókönyve! Ehhez persze kellett Simkó Józsefnek, a sörfőzde 
tulajdonosának és a „Betyár Király” megálmodójának a 
beleegyezése. Szerencsére, ezt nem volt nehéz megszerezni, és 
Józsefnek köszönhetően régi jó barátja, Oszter Sándor művész úr is 
vállalta, hogy emelje a rendezvény fényét.
Az eredmény magáért beszél. Szinte le sem lehet írni az érzést, 
amikor megérkeztünk, és megpillantottuk a népes hallgatóságot, a 
majd' két órán keresztül zajló műsor pedig méltán a most megjelent 
kötet történetének csúcspontja marad! Örökre hálás maradok 
mindazoknak, akik kis ünnepségünk mellé álltak. Hévizi Róbertnek 
és Bagi Erikának a szervezéséért és a bemutató levezényléséért, a 
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesületnek, 
továbbá Bagi Erikának, a remek plakát és meghívó tervezéséért, a 
könyvjelző ötletéért és tervezéséért, valamint Lázár Zsuzsának a 
plakáton szereplő rajzért és nem utolsó sorban Rába Ildikó 
Mariannak a plakát, a meghívó és könyvjelző létrejöttében való 
aktív és önzetlen közreműködéséért. Köszönet illeti Hrncsjár 
Andrást, az Arany János balladája csodálatos visszaadásáért, 
valamint a Békésszentandrási Férfikórus tagjait az „Esik eső szép 
csendesen csepereg” című nóta elénekléséért! Simkó József 
személyében pedig egy remek, belevaló embert ismertem meg, és e 
lapon keresztül is üzenem neki, hogy a békésszentandrási Rózsa 
Sörkert ettől a fantasztikus könyvbemutatótól kezdve méltán 
ápolhatja a leghíresebb magyar betyár emlékét, s ebben 
mindannyiunkra bizton számíthat a jövőben is!
A gyönyörű kivitelű munka árába nekem, sajnos nincsen 
beleszólásom, de mindenki, aki még így is megvásárolta, a 
legmélységesebben megtisztelt engem ezzel a gesztussal. Végezetül 
szeretném még leírni, hogy ebből az anyagból sok-sok rész 
kimaradt, és most azon dolgozom, hogy a jövő év során ez az anyag, 
természetesen a most kiadott adatokkal együtt normális áron 
megjelenhessen. Ezért mindenkinek azt üzenem, hogy előlegezzék 
meg nekem a bizalmat ehhez a munkához!

Köszönettel: dr. Seres István
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A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
A megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott 

személyek ellátórendszere átalakításának célja, a komplex 
rehabilitáció szerepének hangsúlyosabbá tételével, eszköz -
tárának bővítésével a foglalkoztatás elősegítése. A célok elérése 
érdekében került átalakításra a megváltozott munkaképességű, 
egészségkárosodott személyek ellátórendszere, valamint a 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához 
nyújtott támogatási formák összessége. Az új törvény azonos 
elveken nyugvó, egységes ellátórendszert épített ki, mely szakítva 
az eddigi szemlélettel az egyének egészségi állapota alapján 
határozta meg – többek között – az ellátások jogosultsági 
feltételeit.

Az új rendszer szakítva a korábbi évek gyakorlatával nem a 
pénzbeli ellátások tartós igénybevételére, hanem az állami 
gondoskodás lehetőségeitől való függőség megszüntetése mellett a 
rehabilitáció előtérbe helyezésével, valamint jövedelempótló 
pénzbeli ellátások bevezetésével biztosítja az egyének kieső 
jövedelmének pótlását.

Az ellátórendszerben elérni kívánt átláthatóság, továbbá a 
hatékonyság növelése szükségessé tette az ellátási kategóriák 
számának csökkentését, a foglalkoztathatósági szempontok 
markánsabb érvényesítését, melynek fontos eleme a komplex 
minősítés szempontrendszerének átdolgozása illetve az 
akkreditációs eljárás és a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatások rendszerének újraszabályozása.

Reméljük, hogy hasznos információkkal szolgálunk a 
módosítás kapcsán érintettek számára.

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Rokkantsági ellátás

Mennyi a rokkantsági ellátás összege?
Annak a megváltozott munkaképességű személynek, akinek:
- egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval 
helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól 
szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt 
foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek az egészségi 
állapota 51–60% között van és a rehabilitálhatóság szociális 
szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 
k a t e g ó r i a ) ,  v a l a m i n t  a n n a k  a  s z e m é l y n e k ,  a k i n e k  a 
foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és a kérelem 
benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig 
hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 
40 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka (27.900,- Ft) és 
legfeljebb a minimálbér 45 százaléka (41.850,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, 
akinek egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt 
igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló 
rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási 
rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota 31-50 % közötti 
(C2 kategória), valamint annak a személynek az esetében, aki tartós 
foglalkozási rehabilitációt igényel  és a kérelem benyújtásának 
időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő 
időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi átlagjövedelem 60 
százaléka, de legalább a minimálbér 45 százaléka (41.850,- Ft) és 
legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki 
kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi 
állapota 1-30 % közötti (D kategória) a havi átlagjövedelem 65 
százaléka, de legalább a minimálbér 50 százaléka (46.500,- Ft) és 
legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft)
- annak a megváltozott munkaképességű személynek az esetében, aki 
egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel 
képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória) a havi 
átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább a minimálbér 55 százaléka 
(51.150,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka (139.500,- Ft).

Példák a rokkantsági ellátás összegének megállapítására.

B2 kategória:
1.  az igénylő átlag jövedelme 2012-ben bruttó 95.000-Ft.
 A rokkantsági ellátás összege a havi átlagjövedelem 40 százaléka, 

azaz 38.000,-Ft
2. Az igénylő átlagjövedelme  2012-ben bruttó 65.500.-Ft. A 

rokkantsági ellátás összege a havi átlagjövedelem 40 %-a lenne. 
Esetében a havi átlagjövedelem 40%-a (26.200,-Ft) nem éri el a 
minimálbér 30%-a, ezért a rokkantsági ellátás összege a 
minimálbér 30%-a, azaz 27,900,-Ft lesz.

3. Az igénylő átlagjövedelme 2012-ben bruttó 170,000,-Ft. A 
rokkantsági ellátás összege a havi átlagjövedelem 40%-a lenne. 
Esetében a havi átlagjövedelem 40%-a (68,000,-Ft) meghaladja a 
minimálbér 45%-át, ezért a rokkantsági ellátás összege a 
minimálbér 45%-a, 41,850,Ft lesz.

4. Az igénylő átlagjövedelemmel nem rendelkezik. Esetében a 
rokkantsági ellátás összege a minimálbér 30%-a 27,900,-Ft.

C2 kategória:
1.  Az igénylő átlagjövedelme 2012-ben bruttó 65,500,-Ft. A 

rokkantsági ellátás összege ebben az esetben a havi 
átlagjövedelem 60%-a, 57.000,-Ft.

2. Az igénylő átlagjövedelme 2012-ben bruttó 65,500,-Ft. A 
rokkantsági ellátás összege a havi átlagjövedelem 60%-a lenne. 
Esetében a havi átlagjövedelem 60%-a (39.300,-Ft)  nem éri el a 
minimálbér 45%-át, ezért a rehabilitációs ellátás összege a 
minimálbér 45%-a , azaz 41,850,-Ft lesz.

3. Az igénylő átlagjövedelme 2012-ben bruttó 250.000,-Ft. A 
rokkantsági ellátás összege a havi átlagjövedelem 60%-a lenne. 
Esetében a havi átlagjövedelem 60%-a (160.000,-Ft) meghaladja 
a minimálbér 150%-át. Ezért a rokkantsági ellátás összege a 
minimálbér 150%-a, 13,500,-Ft lesz.

4. Az igénylő átlagjövedelemmel nem rendelkezik. Esetében a 
rokkantsági ellátás összege a minimálbér 45%-a 41,850,-Ft.

D kategória:
1. Az igénylő átlagjövedelme 2012-ben bruttó 65,500,-Ft. A 

rokkantsági ellátás  összege ebben az esetben a havi 
átlagjövedelem 65%-a, 61.750,-Ft.

2. Az igénylő átlagjövedelme 2012-ben bruttó 65.000,-Ft. A 
rokkantsági ellátás összege a havi átlagjövedelem 65%-a lenne. 
Esetében a havi átlagjövedelem 65%-a (42.575,-Ft) nem éri el a 
minimálbér 50%-át, ezért a rokkantsági ellátás összege a 
minimálbér 50%-a, 46,500,-Ft.

3. Az igénylő átlagjövedelme 2012-ben bruttó 250.000,-Ft. A 
rokkantsági ellátás összege a havi átlagjövedelem  65%-a lenne. 
Esetében a havi átlagjövedelem 65%-a (162.500,-Ft) meghaladja 
a minimálbér 150%-át, ezért a rokkantsági ellátás összege a 
minimálbér 150%-a, 139.500,-Ft lesz.

4. Az igénylő átlagjövedelemmel nem rendelkezik. Esetében a 
rokkantsági ellátás összege a minimálbér 50%-a 46.500,-Ft.

E kategória:
1. Az igénylő átlagjövedelme 2012-ben bruttó 95.000,-Ft. A 

rokkantsági ellátás összege ebben az esetben a havi 
átlagjövedelem 70%-a, 66.500,-Ft.

2. Az igénylő átlagjövedelme 2012-ben bruttó 65.500,-Ft. A 
rokkantsági ellátás összege a havi átlagjövedelem 70%-a lenne. 
Esetében a havi átlagjövedelem 65%-a (48.850,-Ft) nem éri el a 
minimálbér 55%-át, ezért a rokkantsági ellátás összege a 
minimálbér 55%-a 51.500,-Ft.

3. Az igénylő átlagjövedelme 2012-ben bruttó 250.00,-Ft. A 
rokkantsági ellátás összege a havi átlagjövedelem 70%-a lenne. 
Esetében a havi átlagjövedelem 70%-a (175.000,-Ft) 
meghaladja a minimálbér 150%-át, ezért a rokkantsági ellátás 
összege a minimálbér 150%-a 139,500,-Ft lesz.

4. Az igénylő átlagjövedelemmel nem rendelkezik. Esetében a 
rokkantsági ellátás összege a minimálbér 55%-a 51.150,-Ft.
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XI. Körös-szögi Civil Találkozó
Július 20-án Csabacsűd adott otthont a XI. Körös-szögi Civil 

Találkozónak. A falu központjában található park a sok fával 

nagyon jó helyszínnek bizonyult. A térség civil szervezetei között 

ott találtuk a békésszentandrásiakat is. Nemcsak a kiállítók, hanem 

a fellépők között is.

Hagyomány már, hogy a Civil Egyeztető Fórum (CEF) 

koordinálásával egységesen jelenünk meg a sátrainkkal. 

Csabacsűdön a Kertbarát Kör, a Békéssy János Helytörténeti 

E g y e s ü l e t ,  a  H u n y a d i  S E ,  a  M o z g á s k o r l á t o z o t t a k 

Békésszentandrási Egyesülete és a Nyugdíjasok Egyesülete 

képviseltette magát kiállítóként. Az ízlésesen elkészített és 

berendezett standoknak nagyon sok látogatója volt. Itt szeretnénk 

köszönetet mondani Szécsi Balázsnak önzetlen segítségéért, amit a 

szentandrási civilek érdekében tett!

A találkozón részt vettek még a Szarvasi Mozgáskorlátozottak 

Békésszentandrási Csoportjának tagjai is, akik az anyaegyesülettel 

közösen vertek sátrat.

Kiállításra kerültek szebbnél szebb hímzések, a Hunyadi 

focistaképek napjainkból illetve az alapításkor készült 

sporttörténeti fotó.

Tablókon kerültek bemutatásra a kubikos élet nehézségeit ábrázoló 

fényképek, valamint a résztvevő egyesületek kitüntető címeiről 

árulkodó oklevelek.

A kiállítás középpontjában az a három serleg állt, melyet a 

békésszentandrási civilek nyertek az elmúlt esztendőkben a Körös-

szögi találkozók alkalmával.

A főzés sem maradt el. A Kertbarátok finom ragulevese a fánkkal és 

a Helytörténeti Egyesület ízletes töltött káposztájából nemcsak a 

kiállító szervezeteknek, hanem a fellépő szentandrásiaknak is 

jutott, melyet jó étvággyal fogyasztottak el a kellemes, árnyas 

környezetben.

A fellépők Nyéki Valéria (ének), A Vértessy Társas Táncegyesület 

és a Szentandrási Dalkör voltak, (utóbbit a csabacsűdi 

citerazenekar kísérte) valamint a Békésszentandráson tartózkodó 

csángó fiatalok táncegyüttese. Mindenki nagy sikert ért el, amire 

méltán lehettünk és voltunk büszkék.

Nagy öröm érte a csoportunkat a találkozó zárásakor is, amikor az 

elismerő díjak odaítélését közölték. A Kertbarát Kör a 

„Legesztétikusabb kiállítás” díját kapta meg.

A találkozó zárásakor Csabacsűd polgármestere átadta a 

vándorzászlót a következő civil találkozó rendezőjének, Szarvas 

polgármesterének.

Köszönettel tartozunk azoknak a kiállító civil szervezeteknek és 

fellépőknek, akik pénzt, időt és fáradságot nem sajnálva 

eredményesen képviselték Békésszentandrást.

Csabacsűdön is jó volt szentandrásinak lenni!

Hévizi Róbert

A civilek sátras bemutatkozása

A színpadon a Vértessy Tánc-Sport Egyesület táncosai

A Kertbarát Kör finomsággal várta az odalátogatókat
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Polgármesteri gondolatok
M44

Néhány gondolat egy út körül: miért okoz problémát ez nekünk, 

békésszentandrásiaknak? Hiszen mindenki hurrá hangulatban 

várja már vagy 15 éve, hogy elkezdődjön ennek a nevezetes útnak 

az építése. 

Először: az eredeti elképzelések nekünk is tökéletesen megfeleltek, 

hiszen településünket is bekapcsolták ebbe az útba közvetlenül, így 

korrekten elérhetőek lettünk volna. Ekkor még, a kezdetek 

kezdetén a rávezető 44105 számú közutunk is járható állapotban 

volt. Azóta ez az út egy „kissé” tönkrement. Így következik az 

útjavítás magyar módja: nem megcsinálják, hogy esetleg járható 

legyen, inkább leradírozzák a lehajtót a tervekről, tesznek rá egy 

felüljárót, javítás-projekt kipipálva, és milyen olcsón!

Másodszor: az nem okoz problémát, hogy az itt lakók és az ide 

látogató nyaralók, turisták kb. 20 km kerülővel tudnak csak majd 

felhajtani rá vagy lejönni róla. Az sem érdekes, hogy 

mezőgazdászainknak nehézséget okoz területeik megközelítése. 

Vagy netán, ha valaki szeretné megnézni közelebbről 

Magyarország legnagyobb kun halmát, ugyan az útról láthatja 

messziről, de ha fel is szeretne rá menni, neki is jó nagy kerülőt kell 

megtennie hozzá. Ezek csak a legfontosabbak, ezen felül még 

biztos rengeteg egyéb sérelmet lehetne melléjük illeszteni. 

Mindezek persze komolyan „elősegítik” településünk fejlődését 

akár a mezőgazdaság, az ipar, akár a turizmus szempontjából, 

ugye?

Nos, ezek a gondolatok fogalmazódtak meg bennem, amikor 

megkezdtem harcomat 2011-ben a bürokráciával településünk 

érdekében. Azóta kaptam érte hideget, meleget, hogy miért nem 

fogom be a számat, miért mentem el Brüsszelbe, jogorvoslatot 

keresve gondunkra ott is. Miért adtam át a kérdéseinket pártom 

országgyűlési képviselő csoportjának illetve a területileg illetékes 

országgyűlési képviselőnek?! Azért nem hallgatok, mert ezt a 

harcot is a feladatomnak tekintem. Az utolsó pillanatig nem fogom 

hagyni, hogy diszkriminálják szeretett településünket. Nekünk is 

jár annyi itt Békés megyében, mint a fővárosiaknak, szerintem 

egyenrangú állampolgárok vagyunk. Az ország amúgy is 

autópálya-mentes vidékén élünk, ami szintén nehezíti életünket, 

pedig ugyanúgy befizetjük a gépjárműadót, mint más. Tudni kell, 

hogy bár a gépjárműadót az Önkormányzat veti ki, de az állam 

szinte az egészet elveszi tőlünk - nekünk csak a szidás marad a 

lakosság részéről a vacak utakért /amiben igaza is van az 

embereknek/. Hát adóforintjainkért cserébe úgy gondolom, 

megérdemlünk annyit, hogy Békésszentandráson is felhajthassunk 

erre az „unokáink sem biztos, hogy látni fogják” projektre. 

Ez az „eretnek” gondolatom adott okot mostanában néhány 

politikusnak, hogy megmossák a fejemet, bár amennyiben sikerül 

eredményt elérnem, megérte! Ha nem, akkor is bízom benne, hogy 

sokan levonják következtetéseiket az ügyből, és amikor 

döntőképes helyzetbe kerülnek, annak megfelelően viszonyulnak 

majd a mostani döntéshozók irányába.
Sinka Imre

polgármester

Jóleső érzés

Végére értünk a hetedik vitamin napi rendezvénysorozatunknak. 
Vasárnap délután elbúcsúztunk határon túli vendégeinktől is. 
Leülhettünk fesztelenül megbeszélni, értékelni az elmúlt napokat, 
melyekre megelőzően hónapokig készültünk. Először, másodszor és 
sokadszor is a köszönet jut az eszembe, mert hiába készülnénk mi, ha a 
település nem érezné sajátjának a rendezvényt és nem tenne hozzá 
mindenki a maga módján. Úgy vélem, ez a siker titka. Hisz helyi 
vállalkozóink önzetlen segítsége, az iskola, óvoda, bölcsőde, 
könyvtár, gondozási központ és a polgármesteri hivatal minden 
dolgozójának odaadó munkája, civilszervezeteink mérhetetlenül sok 
segítsége nélkül ez a rendezvény csak üres váz volna. Nem lehet 
elégszer megköszönni mindenkinek. Az eredmény önmagáért beszélt, 
értékelje ki-ki magában. De a sok munka után, vagy éppen annak jól 
megérdemelt jutalmaként, amikor szabad pillanataimban 
végigtekintettem a rendezvényeken résztvevők sokaságán, az önfeledt 
szórakozás megnyilvánulásait láttam. Rengeteg mosolygó, nevető 
embert. Ami a mai gazdasági-társadalmi helyzetben ritkaságnak 
számít.  Ezek a mosolyok adnak erőt ahhoz, hogy már másnap elkezdje 
az ember tervezni a jövő évit, új ötletekkel, még színpompásabbra.
Testvértelepüléseinkről érkezett vendégeink visszajelzései alapján ők 
is rengeteg új tapasztalattal gazdagodtak, jól érezték magukat, és a 
magukkal hozott produkciók óriási élményt jelentettek a helyszínen 
levőknek. 
Mindezek biztonságos lebonyolításához elengedhetetlen volt a 
polgárőreink és rendőreink támogatása, amiért szintén köszönettel 
tartozunk.
Ráadásul talán „felülről” is kedvelnek minket, mert az időjárás is 
megkímélte rendezvényeinket. Fontos kellék a jó idő.
Amiért leültem megfogalmazni gondolataimat, az a következő: 
büszke vagyok településünkre! Amilyen példamutató összetartást 
tapasztaltam végig mindenkinél, aki csak valamilyen szinten is részese 
volt az eseményeknek - tudom, hogy mások sokan szeretnének ilyet 
látni saját településükön. Ezúton is köszönetemet és hálámat 
fejezem ki mindenkinek, aki csak egy picit is hozzátett az egészhez, 
mert ettől lett igazán települési, a miénk, mindannyiunké ez a 
rendezvény.
Bízva a jövő évi hasonló folytatásban:                                  Sinka Imre

 

90. születésnap
2013. augusztus 5-én ünnepelte 90. születésnapját Csipai Ilona, Ilonka 
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!
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HÍREK

Állampolgársági eskütétel

„De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,

Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség.”

2013. augusztus 6-án állampolgársági eskütételére került sor a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Az ünnepséget Bagi Erika anyakönyvvezető Sajó Sándor fenti 
idézetével nyitotta meg, köszöntve az ünnepeltet, Domján Sándort, 
aki a Himnusz elhangzása után Sinka Imre polgármester úr előtt 
tette le az állampolgársági esküt. 
Polgármester úr befogadó beszédében köszöntötte az eskütevőt, 
majd átadta részére a honosítási okiratot, valamint a település 
ajándékát.
Ezt követően Bencsik Krisztina elszavalta Pósa Lajos Magyar 
vagyok című versét, mely könnyeket csalt a szemünkbe.
Bagi Erika anyakönyvvezető ünnepi gondolataiban utalt arra, hogy 
az  esküt tevő imént elhangzott esküje által már nem csak a magyar 
nemzetnek, hanem a magyar hazának is teljes jogú elkötelezett 
tagja lett.
Az ünnepséget a Szózat, pezsgős koccintás és baráti beszélgetés 
zárta.

Állampolgársági eskütétel 

„Míg Isten megtart minket,

S nyelvében él a nemzet,

Addig ezer gyökér összeköt itt 

Minden magyar lelket.”

2013. augusztus 9-én állampolgársági eskütételére került sor a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Az ünnepséget Bagi Erika anyakönyvvezető Széchenyi István fenti 

idézetével nyitotta meg, utalva arra, hogy jövőre lesz 45 éves a két 

település testvértelepülési kapcsolata, de a közös gyökér 245 éves 

lesz. Továbbá utalt a Békésszentandráson megrendezésre kerülő 

háromnapos rendezvény keretében tartandó testvértelepülési 

konferenciára, melynek mottója: 

„Ha nincs gyökerünk, elvisz a szél”.

Az anyakönyvvezető köszöntötte Dr. Markovity Radmilát, aki 

Kishegyes testvértelepülésről érkezett hozzánk, miután 

településünket választotta eskütétele helyszínéül. Az eskütevő a 

Himnusz elhangzása után Sinka Imre polgármester úr előtt letette 

az állampolgársági esküt. 

Polgármester úr befogadó beszédében köszöntötte Kishegyes 

testvértelepülésről érkezett legújabb magyar állampolgárt, majd 

átadta részére a honosítási okiratot, valamint a település ajándékát.

Dr. Markovity Radmila nyugdíjas pedagógus, aki a Szegedi József 

Attila Tudományegyetemen doktorált magyar nyelvből. Nyugdíjba 

vonulása után kezdett írással foglalkozni. „Rövid történetek az 

életemből” címmel könyve is jelent meg, és antalógiákban írásai.

Versei és elbeszélései a Poet.hu, Tollal.hu, Napkorong.hu, 

Csillagszemek.hu, Pipafüst, Holnap Magazin és az Allegória 

oldalain jelennek meg.  

Az ünnepség folytatásaként Hrncsjár András mély átéléssel 

szavalta el Reményik Sándor Mindhalálig című versét.

Bagi Erika anyakönyvvezető ünnepi gondolataiban utalt arra, hogy 

az  ünnepelt imént elhangzott esküje által már nem csak a magyar 

nemzetnek, hanem a magyar hazának is teljes jogú elkötelezett 

tagja lett.

Olvasói levél

Tisztelt Polgármester úr és békésszentandrási emberek, lakosok! 

20 éve minden nyáron településükhöz tartozó dinnyelaposi 
üdülősoron nyaralok kedves ismerősöm segítségével - egyébként 
anyagi okok miatt nem lenne nyaralás,- akinek ott van nyaralója kb. 
1 hetet tölthetek családommal a kákafoki holtágon. Rendkívül 
barátságos, kedves emberekkel találkozok bárhová megyek - bolt-
hivatal-egyéb helyek - településükön. Számunkra nagyon fontos ez 
a nagyon "emberi" környezet!
Köszönöm mindenkinek, aki ezt a  légkört biztosítja a mai 
nehéznek mondható helyzetben ilyen magatartást tudnak tanúsítani 
másokkal szemben.
A település minden lakójának jó egészséget és minden egyéb jót 
kívánok:

Terék József 
Tápiószele
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Testvértelepülési találkozó
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata az EACEA 
Európa a polgárokért program (2007-2013) 1.1 „Testvérvárosok 
polgárainak találkozói” címmel pályázatot nyert, melynek keretén 
belül 2013. augusztus 9.-e és augusztus 11.-e között rendezte meg a 
testvértelepülési találkozót, valamint a VII. Sport –és Vitamin-
napot. A rendezvényt az Európai Unió – Európai Oktatási, 
Audiovizuális és Kulturális Ügynökség támogatta.  A 
testvértelepülési konferencia ünnepélyes megnyitója a Körös 
Művelődési Házban kezdődött, ahol a Sinka Imre, községünk 
polgármestere köszöntette a jelenlévőket és röviden bemutatta 
településünk jellemző helyszíneit, épületeit. Majd legrégebbi 
testvértelepülésünk, Kishegyes mutatkozott be. Juhász Bálint, a 
kishegyesi Helyi Közösség elnöke elmondta, hogy mennyire 
készültek erre a hétvégére, sokan jöttek el, hogy erre a két napra 
„visszafoglalják Szentandást” és a sportversenyeken, a táncgálán is 
színvonalas produkciót  nyújthassanak.  Simonyifalva 
polgármestere, Haász Tibor és a leendő Körösfő-Nyárszó 
polgármestere, Antal János is méltatta a rendezvényt és néhány 
szóban bemutatta községüket. A megnyitón jelen volt Babák 
Mihály, Szarvas város polgármestere, Dankó Béla, Kondoros 
polgármestere, országgyűlési képviselő és Gaál Roland, a Szarvasi 
Járási Hivatal vezetője. Mindhárman üdvözölték ezt a rendezvényt 
és sikeres tanácskozást, együttlétet kívántak a négy település 
résztvevőinek. A következő percekben Hévizi Róbert, képviselő, a 
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület elnöke 
tartott rövid előadást „Hagyományaink ápolása a sokszínű 
Európában, valamint a Civil szervezetek szerepe és lehetőségei az 
uniós integrációban” címmel. A háromnapos konferencia mottója 
volt: „Ha nincs gyökered, elvisz a szél!” és ebből az alkalomból a 
helyszíneken egy-egy fát ültettek el a résztvevők. Így volt ez péntek 
délután is. A testvértelepülési polgármesterek a könyvtár udvarán 
közösen elültettek egy fát, melyre az előbb említett mottó került. 
Ezt követően a testvértelepülések „Itt élünk mi” című 
fotókiállítását Bődi Etelka nyitotta meg a Könyvtár Galériájában 
ezen gondolatokkal: 
,,Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink, Tisztelt 
szentandrási barátaim!
Nézve a kiállítás képeit egyetlen szó jutott eszembe: otthon. Olyan 
egyszerű és mégis összetett ez a szó: benne van a helymegjelölés: itt 
vagy ott, és a haza, a hon is. Vajon mit hívhatunk otthonnak?
Ez folyamatosan változik. Első otthonunk, az anyaméh, csak rövid 
ideig védelmez minket. Majd későbbi életünkben sok épületet, 
lakást hívhatunk otthonnak, kisebb és nagyobb tereket. Lehet 
otthonunk egy település, egy vidék, egy vagy több ország, vagy az 
egész bolygónk is. 
Otthonos lehet egy érzés, vagy hangulat is. Mégis, ez a változó 
kifejezés valahol mindig magában hordoz egy olyan tartalmat, 
amely örökké ugyanaz marad. A levegő illatát, a folyóparti füzek 
között muzsikáló szél hangját, az első csók ízét és a baráti 
összejövetelek nevetését, önfeledtségét. De benne vannak elődeink 
sírjai, a róluk szóló történetek, a tárgyi és szellemi hagyatékuk is: a 
nagymama derelye vágója, vagy Lonci néni bejgli receptje is. Az 
otthon magába foglalja a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is. 
Széchenyi szavaival élve: csak az marad meg, amit tovább adunk: 
ahhoz, hogy otthonunk, szülőföldünk megmaradjon, tovább kell 
adni, amit mi kaptunk az eleinktől azzal együtt, amit mi tettünk 
hozzá: a történeteket, a recepteket és a derelye vágót is. 
Ezek a fotók egy pillanatot rögzítettek egy-egy település életéből. A 
felületes szemlélő számára csak épületek, tájképek, de ha közelebb 
lépünk láthatjuk az ott élő emberek keze nyomát is, amivel 
formálták, megőrizték a szeretett helyeket, az épített örökséget. Ott 
van milliónyi történet a képeken: szerelmek és csalódások, örömök 
és bánatok, sorsfordító események, könnyek, szenvedés, nevetés és 
minden, amit életnek hívunk.  S hogy mi végre küzdünk, építünk, 

szervezünk, alkotunk, fotózunk és dolgozunk annyian? Hadd 
idézzem Tamási Áront: azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne. S hogy az otthonunkat megmutathassuk és 
megoszthassuk barátainkkal, magyar testvéreinkkel. 
Szívből kívánom, hogy megtekintve a kiállított képeket önöknek is 
kedve támadjon megörökíteni otthonukat, szülőföldjüket, és 
induljanak el,  hogy megismerjék testvértelepüléseink 
nevezetességeit, sajátosságait, de legfőképpen az ott élő embereket, 
hogy további képekkel,  történetekkel,  kapcsolatokkal 
gazdagodjanak, és hogy egynél több helyet is otthonuknak 
nevezhessenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”

Bődi Etelka megnyitotta a fotókiállítást

Ezután a rendezvény a Bencsik Mihály Sporttelepen folytatódott, 
ahol elkezdődtek a sportversenyek. A VII. Sport- és Vitamin-nap 
megnyitóján Sinka Imre polgármester úr szavai után került sor a 
Román Köztársaságban található, Kolozs megyei Körösfő 
községgel és Nyárszó faluval megkötendő testvérkapcsolati és 
együttműködési megállapodás aláírására. Majd a színpad előtt 
először a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
óvodásai és iskolásai mutatták be műsorukat és őket követte a 
tavaly sikert aratott Vitaminbombák néhány extra férfihanggal. A 
péntek este könnyűzenei koncertekkel fejeződött be, ahol 
hallhattuk Nemcsényi Dórit új zenekari formációban, örülhettünk 
az Ismerős Arcok zenéjének és hajnalig táncolhattunk a Gazember 
zenekar jóvoltából.

Faültetés a Polgármesteri Hivatal udvarán
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és Vitamin-nap
Szombaton délelőtt ismét konferenciákkal kezdődött a nap, de 
most már három helyszínen különböző előadásokat hallgathattak 
meg a jelenlévők.

Konferencia a Hunyadi János Katolikus Általános Iskolában

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskolában Molnár Imre 
Zoltán igazgató úr „A diákönkormányzatok működései és 
lehetőségei” című prezentációját mutatta be. A Polgármesteri 
Hivatalban dr. Molnár Karolina a „Fenntartható együttműködési 
lehetőségek” címmel, dr. Virág Sándorné a Gondozási Központban 
„Aktív közösségi szerepvállalás nyugdíjas korban” címmel tartott 
rendkívül figyelemfelkeltő előadást. A három konferencia 
emlékére ezt követően faültetésre került sor.
A Sporttelepen közben elkezdődtek a főzőversenyek. A zsűrinek 
(Lancsa Pálné, Brád Ágnes, Gere Éva, Rusz Zoltán, Szabó Imre) 
mintegy 20 féle étel közül kellett sorrendet kialakítani, ami nem 
volt könnyű feladat számukra. Az érdeklődők kipróbálhatták a 
sárkányhajózást is, ami évek óta üde színfoltja a hagyományos 
rendezvénynek. Ebéd után a színpadi produkciókat csodálhattuk 
meg. Felléptek a Körösparti Muslincák, énekelt Nyéki Valéria és a 
Szentandrási Dalkör, új formációkat mutattak be a Vértessy Tánc-
Sport Egyesület fiatal táncosai. Igazi érdekesség volt a 
Hagyományok Háza, ahol a négy település kézművesei tárták elénk 
szebbnél szebb alkotásaikat. A lányok, asszonyok örömére 
körünkben üdvözölhettük Soltész Rezsőt, akinek szintén sikerült jó 
hangulatot varázsolnia.

Erős emberek versenye

Nagy népszerűségnek örvendtek az erős emberek résztvevői: 
Vereb Zoltán, Bencsik Zsolt, Foltán Róbert, Oláh László, Krátki 
András, Kis István, Lengyel László, Pásztor Bence. A szenzációs 
volt a versenyük! Ezt követte a nap fénypontja, a testvértelepülések 
néptánccsoportjainak fellépése. Először a szentandrási Fürge 
Lábak Néptánccsoport sárközi lassú és friss csárdást táncolt, majd 
Simonyifalva Leveles Néptáncegyüttese magyarpalatkai táncát, a 
körösfői néptáncegyüttes kalotaszegi verbunk, lassú-friss 
csárdását, legényes táncát csodálhattunk meg. Végezetül a 
kishegyesi Rizgetős Néptáncegyüttes a Pacal Banda zenekarral 
varázsolta el a közönséget. A tombolasorsolás után Hévizi Mariann 
és Horváth András Zsolt „Másképp szól” zenei formációját 
hallhattuk. Este Rúzsa Magdi élő koncertjét élvezhettük, ahová a 
környékről is nagyon sokan érkeztek. A nap folyamán másodjára 
láthattuk a úgynevezett Halálgömb motorozást, mely után a 
tűzijátékban gyönyörködhettünk. A napot diszkó zárta. 

A 2012-2013. évi Körös Kupa megyei sakkcsapatbajnokságban 
Békésszentandrás csapata az első helyen végzett

Vasárnap olyan előadást hallhattunk Gazsó Dóra előadásában a 
Művelődési Házban, amit a konferenciák mottójául választottunk: 
„Ha nincs gyökerünk, elvisz a szél!”. Békésszentandráson a 
gyökereket a szőnyegszövés jelenti, mely nemzedékről 
nemzedékre szállt, hiszen nem tanították az iskolában. 

Gazsó Dóra előadása
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Testvértelepülési találkozó és Vitamin-nap

Dóri egyetemi évei alatt írt szakdolgozatát mutatta be olyan 
közérthető, lenyűgöző stílusban, mely mindenkit mélyen érintett a 
lelkében és meghatottan hallgattuk. Az előadás előtt Balla Lili 
énekelt népdalokat és ifj. Virág Sándor Alföldi Géza: Csak a gyökér 
kitartson című verset szavalta el. Ez a vers ihlette az előadót is és 
vers címével zárta mondanivalóját. Majd a Polgármesteri 
Hivatalban dr. Molnár Karolina „Európai polgárok szerepe az 
uniós integrációban, az önkormányzatiság az EU-ban” címmel 
tartott előadást, melyet a sajtótájékoztató követett. A 
testvértelepülési találkozó a Nemzeti Összetartozás Emlékparkban 
koszorúzással zárult
Ez a három nap mind a négy település számára élményekben gazda 
volt, és mindannyiunkban az összetartozást erősítette. Reméljük, 
jövőre ismét találkozunk!

BE

Eredmények

VI. Lábtenisz bajnokság:
1. Farkas Péter – Plentri Norbert
2. Gugolya György – Bene Károly
3. Olasz Imre – Olasz István

III. Vitamin-nap kispályás labdarúgó bajnokság:
1. Öcsöd FC
2.  Sehol FC
3.  Ágyúsok

Erős emberek:
1. Vereb Zoltán
2. Bencsik Zsolt
3. Foltán Róbert

Testvérkupa – öregfiúk labdarúgó mérkőzések:
1. Békésszentandrás
2. Kishegyes
3. Simonyifalva
4. Körösfő-Nyárszó

Főzőverseny:
1. Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete
2. Ipartestület
3. Kertbarát Kör

Különdíj:
1. Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány – Békéssy János 

Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület
2. Mozgáskorlá tozot tak Szarvasi  Egyesületének 

Békésszentandrási Csoportja

Fergeteges koncert Magdival

KÖSZÖNJÜK!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítettek abban, 
hogy a VII. Sport- és Vitamin-nap programjai felejthetetlen 
élményt jelentsenek minden résztvevő számára.
Az alább felsoroltak segítsége nélkül nem jöhetett volna létre 
ez a színvonalas rendezvényünk.
Köszönet érte!

Oryza Kft – Reile Márton, Reile Tamás, Reile Andrea, 
Körösparti Nyár Kft, ifj. Barna Antal, Dernovics Péter, OTP 
Nyrt. Szarvas, Penta Drink Kft, Mezőmag Kft., Balla Ferenc, 
Balláné Tóth Krisztina, Melis Pékség, Hunya Zoltán, 
Zsobeni Pékség, Young Hús, Gyekiczky János, Kugyela 
Balázs – Cervus Gast Kft., Körösmarket Kft., Rusz Zoltán, 
Alföldvíz Zrt., Art-Kelim Kft., Babák Ildikó, Bagi László, 
Bagi Tüzép, Balla Lili, Békés Megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete 
Szarvasi Kirendeltsége, Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület, Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzat dolgozói és közfoglalkoztatottjai, 
Békésszentandrási Dolgozók Horgász Egyesülete, 
Békésszentandrási Gyógyszertár, Békésszentandrási 
Kézilabda Club, Bencsik Erzsébet, Bolgár Tamás, Bölcsőde 
dolgozói, Darabosné Megyeri Rozália, Doroginé Gulyás 
Györgyi, dr. Olasz Imre, Fabó István, Fazekas Mihály, Fürge 
Lábak néptánccsoport, Gazsó Dóra, Gazsó Imre, Gondozási 
Központ dolgozói, Győri Jánosné, Harangozó Sándor, 
Hévizi Mariann, Hévizi Róbert, Horváth András Zsolt, 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
dolgozói, tanulói és óvodásai, Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu 
és Szabadidő Sport Club, Hydro-Power Consulting Kft., ifj. 
Barna Antal, ifj. Köteles József, ifj.Virág Sándor, IRISZ 
virágbolt, Jelenker Bt., Kertbarát Kör, Kondacs Lászlóné 
Viktória nemzetesasszony, Korbely György, Korr-Nix Bt., 
Kovács Lászlóné, Kozák János, Körös Aqua Kft., Körös 
Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói, Körösparti Nyár 
Kft., Köteles Tamás, Lázár Mihályné, Lestyán Goda Mihály, 
Losonczi Imre, Major Imre,, Medvegy Pálné – Szlovák 
Általános Iskola, Miknyik Mihályné, Molnár Imre Zoltán, 
Molnár Karolina, Molnár Veronika, Mozarella Kft., 
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete, 
M o z g á s k o r l á t o z o t t a k  S z a r v a s i  E g y e s ü l e t e 
Békésszentandrási Csoportja, Muslincák, Nagy Tünde, 
Némedi Trafik Bt., Nyéki Valéria, Nyugdíjasok Szociális és 
Kulturális Egyesület, Ozirisz konyha, Pálus István, Patkós 
Ildikó, Perga Duó Bt., Pleskó Balázs, Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, Prjevara Gábor, Röfi Bt., Sinka Jánosné, Sipos 
Zoltán, Szabó Fruzsina, Szalai Gábor és neje, Szarvas Coop 
Zrt., Szarvasi Polgárőr Egyesület, Szécsi Balázs, 
Szentandrási Dalkör, Tóth Zoltán és családja, Valencsik 
Mihály, Varga László, Vértessy Tánc-Sport Egyesület, vitéz 
Kondacs László csendőrtörzsőrmester, Vitéz Sinka Mátyás 
Alapítvány, vitéz Szécsi Mátyás Pál törzskapitány

Sinka Imre polgármester
és a Képviselő-testület
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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

hozott határozatok kivonatai
116/2013.(IV.9.) sz. Képv.test.határozat: (Békésszentandrás 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 2013. április 30-án (kedd) megrendezésre 
kerülő fáklyás felvonulás alkalmából az esti zenei 
szolgáltatással a helyi Gazember zenekart bízza meg bruttó 
50 ezer Ft összegért.)

117/2013.(IV.9.) sz. Képv.test.határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Körös Művelődési Házban 2013. május 5-én 
(vasárnap) 17 órakor megrendezésre kerülő “Szerelmem 
Sárdy” című zenés operett elődására a belépő jegy árát 500 
Ft/fő összegben határozza meg. A rendezvény – miután az 
Anyák Napja alkalmából történik - az édesanyák számára 
ingyenes.)

118/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Olasz Imre képviselő urat 
választja meg.)

119/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a napirendi pontokat.)

120/2013.(IV.25.) 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.)

121/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális 
Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja.)

122/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Gondozási Központ 2012. évre vonatkozó 
beszámolóját elfogadja.)

123/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Falugazdász 2012. évi tájékoztatóját 
tudomásul veszi.)

124/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját 
elfogadja.)

125/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy jóváhagyja a Gondozási Központban lévő 
melegítő konyha átalakítását.)

126/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás tárgyú pályázatot nyújt be, a sporttelep 
átfogó felújításának megvalósítása érdekében.)

127/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a KWX-648 forgalmi rendszámú, Renault 
Kangoo típusú személygépjárművet megvásárolja.)

128/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat:  (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az Önkormányzat intézményeinek terembérleti 
díjaira vonatkozkozó kedvezményekről szóló határozatán 
nem kíván módosítani.)

129/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a községünkben 2013. május 25-én (szombat) 
megrendezendő gyermeknapot 50.000,- Ft összegben 
támogatja.)

130/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy zárt ülést rendel el.)

131/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Olasz Imre képviselő urat 
választja meg.)

132/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a zárt ülés napirendi pontokat.)

133/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Békésszentandrás, 0534 hrsz.-ú külterületi út 
burkolat-felújítási tervét a soron következő Képv.test. ülésre 
elnapolja.)

134/2013.(IV.25.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy  a lakásfelújítás iránti kérelmet elutasítja.)

135/2013.(V.6.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Ifj. Barna Antal képviselő urat 
választja meg.)

136/2013.(V.6.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a napirendi pontokat.)

137/2013.(V.6.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
tetszését fejezi ki, az Aufwind Schmack Első Biogáz 
Szolgáltató Kft. (5540 Szarvas, Mezőberényi u., 0640 hrsz.) 
biozagy elhelyezési ügyével kapcsolatban.)

138/2013.(V.6.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy amennyiben az Aufwind Schmack Első Biogáz 
Szolgáltató Kft .  haladéktalanul nem hagy fel  a 
tevékenységéből származó melléktermék (biozagy) 
Békésszentandráson történő leürítésével, akkor az 
Önkormányzat a nyilvánosságot felhasználva fogja elérni a 
településre nézve zavaró tevékenység felszámolását.)

139/2013.(V.6.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Békésszentandrás település rendezési terve 
módosítása tárgyában nem támogatja a tervmódosítást.)

140/2013.(V.28.) sz. Képv.test.határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Olasz Imre képviselő urat 
választja meg.)

141/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a napirendi pontokat.)

142/2013.(V.28.) 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.)
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143/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdasági-
településfejlesztési és ügyrendi Bizottság külső tagjának 
2013. június 1-jétől Kozák János személyét elfogadja.)

144/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy elfogadja az Oktatási-művelődési-ifjúsági és 
szociális Bizottság átruházott hatáskörben végzett 
munkáról szóló beszámolóját.)

145/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
ha t á roz ,  hogy  Békés szen t and rá s  Nagyközség 
Önkormányzatának 2012.  évi  gyermekjólét i  és 
gyermekvédelmi feladatairól szóló beszámolóját 
elfogadja.)

146/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
ha t á roz ,  hogy  Békés szen t and rá s  Nagyközség 
Önkormányzat Bölcsődéjének 2012. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja.)

147/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy tudomásul veszi a Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézmény - 
Családsegítő és Gyermekjóléti, valamint Védőnői 
Szolgálatának - 2012. évi települési szakmai tájékoztatóját.)

148/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a nagyközség 2012. évi egészségügyi 
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.)

149/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadta a Körös-szögi Nonprofit Kft. 
2012. gazdasági évre vonatkozó mérlegjelentését és 
közhasznúsági jelentését.)

150/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a  kérelmét elfogadja.)www.newjsag.hu

151/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a „Békésszentandrás, 0534 hrsz. alatti külterületi út 
burkolat-felújítási terve” napirendi pontot zárt ülés 
keretében tárgyalja tovább.)

152/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy támogatja a Piactér környezetében történő 
járdaépítési program megvalósítását.)

153/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.)

154/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
kiszámított intézményi térítési díját.)

155/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
d ö n t ,  h o g y  a  D é l k e l e t - A l f ö l d  R e g i o n á l i s 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 
felülvizsgálja.)

156/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 
a r r ó l ,  h o g y  a  D é l k e l e t - A l f ö l d  R e g i o n á l i s 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a 
módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul 
hagyása mellett módosítja.)

157/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy nem tudja elfogadni a Hydro Power Consulting 
Kft. késlekedését, melyet a megrongált önkormányzati utak 
helyreállítása ügyben tanúsít. )

158/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy megbízza a Békésszentandrási Polgármesteri 
Hivatal Fenntartó Intézményét az üdülőterületekkel határos 
közutak átfogó, egyszeri rendbetételével a mellékelt 
megvalósítási ütemterv szerint.)

159/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 2013. évi nyári gyermekétkeztetés 
megtárgyalását a következő Képv.test. ülésre elnapolja.)

160/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy nem vásárol Szarvas Város Önkormányzatától 
részvényt, mellyel a felajánló az Alföldvíz Regionális 
Víziközmű-szolgáltató Zrt.-ben rendelkezik.)

161/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy megbízza a Békésszentandrási Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Csoportját az M-44 úttal kapcsolatos levél 
megfogalmazásával a következő Képv.test. ülésre.)

162/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy zárt ülést rendel el.)

163/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Olasz Imre képviselő urat 
választja meg.)

164/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a napirendi pontokat.)

165/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy nem hajlandó a VIATERV Kkt. részére utólag 
tervezési díjat fizetni.)

166/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy 
dönt, hogy a mellékelt vállalkozási szerződést elfogadja.)

167/2013.(V.28.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az önkormányzat nem vásárolja meg a kijelölt 
termőföld ingatlanokat.)

168/2013.(VI.7.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Hévizi Róbert képviselő urat 
választja meg.)

169/2013.(VI.7.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a napirendi pontokat.)

170/2013.(VI.7.) sz. Képv.test. határozat: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az Önkormányzat Dr. Győri Gabriella bírósági 
ítélete ellen nem kíván fellebbezéssel élni.)
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80 éves a Hunyadi SE
1933-ban sok lelkes sportbarát úgy döntött, hogy egyesületet 

alakítanak, ahol versenyszerűen lehet majd sportolni, elsősorban 

futballozni. A kezdeti nehézségek után kialakult egy focicsapat, 

mely rövidesen meghatározó lett megyei szinten. Az akkori 

újságok sok nagy csatáról tesznek említést. Az elsárgult lapokon 

visszaköszönnek azok a nevek, akik az első időszak kiválóságai 

voltak. A második világháborút követő politikai változások új 

helyzetet teremtettek, de ez a csodálatos játék akkor is életképes 

maradt, legfeljebb ideiglenesen más név alatt szerepeltek. 1957-től 

ismét a „Hajrá Hunyadi!”-t skandálhatta a nagyszámú nézősereg. 

Ez az időszak volt az egyesület legeredményesebb időszaka. Az 

1956-os II. osztályú bajnoki arany után 57-ben megyei kupát, majd 

1958-ban I. osztályú megyei bajnokságot nyertek a szentandrási 

focisták.

A továbblépést a bajnoki rendszer átszervezése akadályozta meg. 

Ezt követően még hosszú évekig a megyei I. osztályban szerepelt a 

Hunyadi több esetben sikerült az élmezőnyben végezni. 

Kiemelkedő év volt 1984, amikor a Magyar Kupában az országos 

táblára jutott az együttes, és eljutott a 64-ig. Az utóbbi években 

többnyire a megyei II. osztályban szerepel az együttes, ahol az 

elmúlt szezonban a bronzérmet sikerült megszerezni.

A felnőtt csapat mellett az utánpótlás nevelés is mindig 

meghatározó volt. Ezzel egyrészt biztosítva volt a mozgás a 

fiatalság számára, másrészt az edző csapat fiatalítása is megoldott 

volt. Július 27-én ezekre a fent említett gondolatokra is 

visszaemlékezett Hévizi Róbert a Hunyadi SE elnöke, amikor 

megnyitotta azt az egész napos rendezvényt, sportnapot, melyet az 

egyesület a 80 éves fennállás évfordulója alkalmából rendezett. Az 

ünnepélyes megnyitó keretein belül egy sporttörténeti kiállításra is 

sor került, melyet Gazsó János elnökségi tag nyitott meg. A tárlat az 

elmúlt 8 évtized eseményeit elevenítette fel, továbbá kiállításra 

kerültek az egyesület elnökeinek fotói is. Megható pillanatok 

voltak, amikor az egykori elnök Dr. Harka Ödön fiai Dr. Harka 

Ákos nyugalmazott középiskolai tanár, kiváló halbiológus és 

Harka László egykori válogatott kézilabdás leleplezték a Harka 

család ajándékát, az édesapjukat ábrázoló festményt.

A festmény leleplezés

A továbbiakban a nap díszvendége Dunai II. Antal olimpiai bajnok 

labdarúgó, 31-szeres válogatott méltatta a nap jelentősségét. 

Kiemelte, hogy a magyar labdarúgásnak nagy szüksége van arra, 

hogy a „végeken” megfelelő munkát végezzenek a labdarúgó 

egyesületek. Gratulált az elmúlt évek eredményeihez és jó 

szórakozást kívánt az egész naphoz. Volt is mihez, hisz egész napos 

fociprogram várta az érdeklődőket.

Először U-7, U-9, U-11 korosztályos tornákat láthattak a 

sporttelepre látogatók.  A házigazda Hunyadi mellet t 

Kunszentmárton és Csabacsűd legkisebbjei mérték össze erejüket.

Az U-13-osok Kondoros csapatával csaptak össze. Nagy élményt 

jelentett a legfiatalabb korosztályok számára, hogy az emléklapot 

Dunai II. Antaltól vehették át.

A délután folyamán egy igazi labdarúgó csemegét jelentett, amikor 

az ifjúsági csapat az 1993-as serdülő bajnokcsapattal játszott. 

Varga László jelenlegi és egykori tanítványai élvezetes meccsen 

népszerűsítették a labdarúgást.

A hangulat csak fokozódott, amikor pályára léptek az öregfiúk, 

akik az MLSZ válogatottal játszottak mérkőzést.  A foci-show 

utolsó felvonása a felnőtt csapat nemzetközi meccse volt: a 

ká rpá t a l j a i  Vi sk  együ t t e sé t  f ogad t ák  a  haza i ak .  A 

közönségszórakoztató mérkőzésen méltán aratott sikert mindkét 

együttes.

A jubileumi esemény zárásakor Dunai II. Antal átadta Hévizi 

Róbertnek az egyesület elnökének az MLSZ ajándékát, majd 

díszoklevélben részesített két egykori labdarúgót: Sinka Imrét és 

Mrena Mihályt. Ezt követően Dankó Béla MLSZ elnökségi tag, a 

Békés megyei Labdarúgó Szövetség elnöke köszöntötte a 

jelenlévőket.

Dunai II. Antal az MLSZ ajándékát Hévizi Róbert egyesületi 

elnöknek adja át

A köszöntők után kitüntető díjat vehetett át Babák Antal, Balogh 

László, Kis István, Koppányi Pál és Petrás Ernő egykori 

labdarúgók és Oláh Géza volt egyesületi elnök.

A nagyszabású esemény egy jótékonysági vacsorával zárult, 

melynek kezdetén Gazsó János egy mézeskalácsból készült 

aranycipővel lepte meg Dunai II. Antalt.

Az egyesület vezetősége ezúton is szeretne köszönetet mondani 

azoknak, akik bármilyen formában is támogatták a jubileumi nap 

sikeres megrendezését!

Hunyadi SE
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IV. Békésszentandrási 24 órás schnellverseny
2013. 07.20. – 2013.07.21.

Negyedik alkalommal került megrendezésre a Békésszentandrási 
24 órás sakkverseny, melyet a Hunyadi Mátyás Sportegyesület 
Sakk Szakosztálya rendezett. A sakkversenynek  a Körös 
Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont. A rendezvényt Hévizi 
Róbert, a Hunyadi Mátyás Sportegyesület elnöke nyitotta meg, aki 
köszöntőjében kitért arra, hogy a verseny időpontja egybe esik a 
Sakk Világnapjával. A Nemzetközi Sakkszövetséget (koordinálja a 
sakk, mint sportág nemzetközi életét, nyilvántartja és minősíti a 
sakkversenyeket, szervei a világbajnokságokat és egyéb 
nemzetközi versenyeket) 1924. július 20-án alakították meg 
Párizsban. A szövetségnek 161 tagországa van. Hévizi Róbert a 
megnyitót a FIDE jelszavával zárta: „Gens una sumus”, mely 
jelentése: „Egy család vagyunk”. Majd Radics László csapatvezető 
és szervező különdíjat adott át a nevezések alapján legmagasabb 
értékszámmal rendelkező játékosnak, Hegyesi Zoltánnak (FIDE 
Élő-pont: 2200).

Hévizi Róbert megnyitja a sakkversenyt

A megnyitóig 22 induló regisztráltatta magát. A 24 órás versenyhez 
nagy kitartás és küzdeni akarás szükséges, az indulók közül csak 
egy fő adata fel a versenyt.

A játékosok schnell játszmákat játszottak, 2 x 5 perc gondolkodási 
idővel (tehát játékosonként 5 - 5 perc játékidővel).
10 játszmánként (kb. 1 óra 45 perc) volt kisebb pihenő idő (10-15 
perc), a 24 óra alatt 113 fordulóra került sor (vagyis mindenki 113 
partit játszott).

A maratoni verseny baráti hangulatban telt, melynek győztese 
Szijártó Csaba (Újszászi Városi Vasutas Sportegyesület) lett 97 
ponttal.
További eredmények:
2. Hajdú Sándor (Szarvasi Sakk Egyesület) 95;
3. Hegyesi Zoltán (Békési Torna Egylet) 94; 
4. Balázs András (ZOLTEK Nyergesújfalu SE) 88,5; 
5. Bíró István (HMSE Sakk Szakosztály Békésszentandrás) 79,5;
6. Szász János (Mezőberényi SE) 77,5.
Az első hat helyezett pénzjutalmat kapott. 
Díjazták továbbá a legjobb békésszentandrási játékost is. Ezt a díjat 
Révész Norbert érdemelte ki.
A legjobb szenior játékos Andor László, a legjobb ifjúsági Vértes 
Imre, a legjobb női versenyző Korbely Györgyné lett, míg a legjobb 
amatőr játékos címet Pelyva Ferenc vihette haza.
A díjakat Radics László csapatvezető, Nemcsényi Zsolt 
szakosztály vezető adta át Bagi Erika közreműködésével.
A békésszentandrási szervezők jövőre is visszavárnak mindenkit és 
remélik, hogy mások is kedvet kapnak majd a megmérettetéshez. 

Bajnoki rajtra várva
Továbbra is Pisont András irányítja a II. osztályban induló Hunyadi SE 
labdarúgó csapatát. Az elmúlt szezonban bronzérmet szerző együttes 
játékos állományában több változás történt. Csipai Csaba, Mochnács 
Tamás és Fabó Norbert abba hagyták a játékot. Új fiúk a keretben 
Lantos Zoltán (kapus) a gyulai Grosics Labdarúgó Akadémiáról, 
Steigler Ádám (védő) Szarvas II-ből, Lovas Attila (csatár) 
Tótkomlósról, Eczeti Mihály (csatár) és Koppányi Péter (középpályás) 
Csabacsűdről. 
A felkészülés végére összerázódó csapat, augusztus 9-én kezdi a 
bajnokságot.
Az ifjúságiak élén nincs változás, Varga László vezeti az edzéseket. Az 
ifik szeretnének a tavalyinál jobb eredményt elérni.
A 2013/14 évi megyei II. osztályú bajnokság sorsolása a következő:
1. forduló: 2013. 08.09. péntek  18.00 Gádoros – B.Hunyadi
2. forduló: 2013.08.18. vasárnap  17.00 Lőkösháza – B.Hunyadi
3. forduló: 2013.08.24. szombat 17.00 B.Hunyadi –Kétegyháza
4. forduló:  2013.08.31. szombat 17.00 Újkígyós – B.Hunyadi
5. forduló: 2013.09.07. szombat 16.30 B.Hunyadi – Doboz
6. forduló: 2013.09.14. szombat 16.30 B.Hunyadi – 

Mezőkovácsháza
7. forduló: 2013.09.21. szombat 16.00 Békés – B.Hunyadi
8. forduló: 2013.09.28. szombat 16.00 B.Hunyadi – Dévaványa
9. forduló: 2013.10.05. szombat 15.00 Battonya – B.Hunyadi
10. forduló: 2013.10.12. szombat 15.00 B.Hunyadi – Csorvás
11. forduló: 2013.10.19. szombat 14.30 Elek – B.Hunyadi
12. forduló: 2013.10.26. szombat 14.30 B.Hunyadi – Vésztő
13. forduló: 2013.11.02. szombat 13.30 Csanádapáca – 

B.Hunyadi
14. forduló: 2013.11.09. szombat 13.30 B.Hunyadi – Bucsa
15. forduló: 2013.11.16. szombat 13.00 Sarkad – B.Hunyadi
16. forduló: 2013.11.23. szombat 13.00 B.Hunyadi – Gádoros
17. forduló: 2013.11.30. szombat 13.00 B.Hunyadi – Lőkösháza
Az ifjúsági mérkőzések sorsolása azonos, a felnőtt mérkőzések előtt 
két órával kerülnek megrendezésre.
A Magyar Kupa első fordulója 2013. augusztus 28-án 17.30 órakor 
kerül megrendezésre. A Hunyadi Kétsoprony otthonában kezdi meg a 
kupaszereplést.
Várjuk kedves szurkolóinkat!
Hajrá Hunyadi!

Hévizi Róbert
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KAJAK-KENU
Simon Fiala Kajak-kenu Emlékverseny

42. alkalommal rendeztük meg a hagyományos Simon Fiala 
Emlékversenyt 2013. július 13-14-én. Az előző években 
megrendezett színvonalon, 24 egyesületből 720 nevezést adtak le a 
versenyzők, ami megközelítően azonos volt a tavalyi létszámmal. 
Az utánpótlás korosztályban 25-30 fős versenyzők  indultak  és a 
K-1 10.000 m-en is 20 fő szállt vízre a Simon Fiala Kupáért. A 
kupát Winkler Máté nyerte Győrből.
A Masters Országos Bajnokságot is ezen a hétvégén rendezték 
Szolnokon, és így még nagyobb is lehetett volna az indulók 
létszáma. A mi nyertes versenyzőink is ott voltak Szolnokon. A 
csapatversenyt Szeged nyerte Szarvas és Békés előtt. A mi 
versenyzőink a 8. helyen végeztek. Szeretném megköszönni 
minden  támogatónknak  az  anyag i  seg í t sége t ,  hogy 
zökkenőmentesen meg tudtuk rendezni a versenyt.
A legeredményesebb szentandrási versenyző különdíját – amelyet 
Pisont András adott át – Szekeres Tünde nyerte. Gratulálunk!
Eredmények:
Simon Fiala Kajak-kenu Emlékverseny, Békésszentanrás:
K-2 serd.lány V-VI. 4000 m 2. Petrovic Maja-Szabó Alexa, 3. 
Csontos Andrea-Szekeres Tünde
K-1 kölyök lány IV. 4000 m 3. Kanti Anna
MK-1 kölyök fiú III. 4000 m 10. Herceg Ádám
MK-2 gyerek fiú II. 2000 m 5. Szekeres Zoltán-Kovács Roland
MK-1 gyerek fiú II. 2000 m 6. Csépai Barnabás, 15. Ficzere Ferenc
K-1 női ifi 1000 m 4. Fazekas Györgyi
K-1 kölyök lány IV. 1000 m 5. Kanti Anna
K-1 serd.lány V. 1000 m 1. Szekeres Tünde, 2. Csontos Andrea
K-2 serd.lány VI. 1000 m 2. Petrovic Maja-Szabó Alexa
K-2 serd.lány V. 1000 m 1. Szekeres Tünde-Kanti Anna, 2. Csontos 
Andrea-Roszik Petra (Szarvas)

1. Kanti Anna-Szekeres Tünde, 2. Csontos Andrea-Roszik 
Petra (Szarvas)

K-1 női ifi 500 m 4. Fazekas Györgyi
K-1 serd.lány VI. 500 m 5. Petrovic Maja
K-1 serd.lány V. 500 m 4. Szekeres Tünde, 5. Csontos Andrea
K-2 női ifi 500 m 2. Fazekas Györgyi-Szabó Alexa, 3. Petrovic 
Maja – Kiss Bettina (Csongrád)
K-2 serd.lány VI. 500 m 3. Petrovic Maja–Szabó Alexa
K-2 serd.lány V. 500 m 2. Kanti Anna–Szekeres Tünde

Masters Bajnokság, Szolnok
K-4 ffi masters 45-49 év 500 m 1. Barcsik Gábor-Bagaméri László-
Molnár Mátyás-Szatmári Lajos
K-1 ffi masters 50-54 év 500 m 3. Bencsik Imre
K-2 ffi masters 50-54 év 500 m 2. Bencsik Imre-Molnár Mátyás
K-4 ffi masters 50-54 év 200 m 1. Barcsik Gábor-Bencsik Imre-
Molnár Mátyás-Szatmári Lajos
K-1 ffi masters 45-49 év 200 m 7. Barcsik Gábor
K-1 ffi masters 50-54 év 200 m 3. Bencsik Imre
K-2 ffi masters 50-54 év 200 m 5. Bencsik Imre-Molnár Mátyás

Körös-Kupa Sándor Tamás Emlékverseny
Szarvas, 2013. július 20-21.

Eredmények:
K-1 női ifi 4000 m 1. Fazekas Györgyi
K-2 serd.lány V-VI. 4000 m 1. Szabó Alexa-Petrovic Maja, 3. 
Csontos Andrea-Szekeres Tünde
K-1 kölyök lány IV. 4000 m 5. Kanti Anna
MK-1 kölyök fiú III. 4000 m 16. Herceg Ádám
MK-2 gyerek fiú II. 2000 m 11. Komáromi Roland-Szekeres 
Zoltán
MK-1 gyerek fiú II. 2000 m 9. Csépai Barnabás
K-1 női felnőtt 200 m 4. Fazekas Györgyi
K-2 női felnőtt 200 m 3. Szabó Alexa-Fazekas Györgyi
K-1 női ifi 1000 m 3. Fazekas Györgyi
K-1 serd.lány V. 1000 m 2. Szekeres Tünde
K-2 serd.lány VI. 1000 m 1. Szabó Alexa-Petrovic Maja
K-2 serd.lány V. 1000 m 1. Kanti Anna-Szekeres Tünde
K-1 női ifi 500 m 2. Fazekas Györgyi
K-1 serd.lány VI. 500 m. 3. Petrovic Maja
K-1 serd. lány V. 500 m 4. Kanti Anna, 5. Csontos Andrea, 8. 
Szekeres Tünde
K-2 ffi felnőtt 500 m 3. Barcsik Gábor-Kovács László (Körös K.)
K-2 női ifi 500 m 2. Szabó Alexa-Fazekas Györgyi, 3. Petrovic 
Maja-Kiss Bettina (Csongrád)
K-2 serd. lány VI. 500 m 1. Szabó Alexa-Petrovic Maja
K-2 serd.lány V. 500 m 3. Kanti Anna-Szekeres Tünde
K-1 ffi masters 500 m 2. Barcsik Gábor

Fazekas Györgyi a dobogó 2. fokán
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Gyerek-Kölyök-Serdülő Országos Bajnokság
,,Aranyos lányok”

Velence, 2013. augusztus 02-04.

Óriási sikert értek el versenyzőink a Velencén megrendezett 
bajnokságon, ahol a serdülő lányok K-4 500 m-en bajnoki címet 
nyertek, és ezenkívül K-4 1000 m-en és a 3x200 m-es váltóban is 
felálltak a dobozó harmadik fokára. Gratulálunk a lányoknak és 
edzőjüknek, Pálinkás Andrásnak, mert sokat dolgoztak és az 
eredmény nem maradt el. Versenyzőink összesen 37 bajnoki pontot 
szereztek, ami jó teljesítmény ettől a kis létszámú csapattól.
Eredmények:
K-4 serd.lány V-VI. 500 m 1. Petrovic Maja-Csontos Andrea-
Szekeres Tünde-Szabó Alexa
K-1 serd.lány V-VI. 3x200 m váltó 3. Kanti Anna-Petrovic Maja-
Szabó Alexa
K-2 serd.lány VI. 1000 m 8. Petrovic Maja-Kiss Bettina (Csongrád)
K-4 serd.lány V-VI. 1000 m 3. Kanti Anna-Csontos Andrea-
Szekeres Tünde-Szabó Alexa
K-2 serd.lány VI. 4000 m 5. Petrovic Maja-Szabó Alexa
K-2 serd.lány V. 4000 m 9. Szekeres Tünde-Csontos Andrea
K-1 kölyök lány IV. 4000 m 12. Kanti Anna
MK-2 gyerek fiú II. 2000 m 25. Komáromi Roland-Szekeres Zoltán
MK-1 gyerek fiú II. 2000 m 18. Ficzere Ferenc
MK-1 gyerek fiú II. 2000 m 15. Csépai Barnabás
MK-1 gyerek fiú II. 4x500 m váltó 5. Csépai Barnabás-Komáromi 
Roland-Ficzere Ferenc-Szekeres Zoltán

Kanti Anna-Csontos Andrea-Szekeres Tünde-Szabó Alexa a 
dobogó 3. fokán

Bodonyi Dóra és Kovács László sikerei!

Sajnos már mindketten más egyesület színeiben versenyeznek, de 
pályafutásukat figyelemmel kísérjük, és örömmel számolunk be az 
elért eredménekről. Kovács László Kazanyban indult az 
Univerzádén, ahol K-4 1000 m-en 3. helyezést, K-2 500 m-en 6. 
helyezést ért el.
Bodonyi Dóra az U-23 világbajnokságon Kanadában K-2 500 m-en 
8. helyezést ért el. Gratulálunk az eredményeikhez, és büszkék 
vagyunk rájuk, hiszen a mi versenyzőink voltak és mi mindig is 
szentandrásiakként tekintünk rájuk.

Fabó István

KÉZILABDA
X. SZENTANDRÁSI KÉZILABDA KUPA 

– APÁTI-NAGY FERENC 
EMLÉKTORNA

2013.08.03.

Jubileumi emléktorna keretében ünnepeltük meg a X. torna – 
évfordulónkat.  Egy rendhagyó mérkőzéssel indult a nap, melynek 
önfeledt hangulata megalapozta az egész napot. A Testület tagjaiból 
és lelkes szurkolókból összeverbuválódott csapat ellen egykori 
kézilabdásaink közül sokan boldogan vállalták a játékot, sőt már 
pár héttel a torna előtt már lelkesen készültek.

KÖSZÖNJÜK Mindenkinek, hogy részvételével színesítette 
tornánkat. Többen újra kedvet kaptak a mozgáshoz, így bízunk 
abban, hogy későbbi tornáinkon még nagyobb számban 
csatlakoznak, és jelentkeznek játékra. 
„a Test megmozgatása (...) a fiatalság egyetlen tudományosan is 
igazolt "titka". (David B. Agus)
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A résztvevőknek jubileumi tortával kedveskedtünk: 

A nagy hőség, valamint a visszalépett csapatok ellenére a kupa egy 
igazi családias, jó hangulatú torna-nappá kerekedett. Utánpótlás 
csapatunk a felnőtt mezőnyben is derekasan megállta a helyét. A 
felnőtt mérkőzésen Nagyszénás ellen kiegyenlített küzdelem folyt, 
így a meccs rendes játékrésze döntetlent hozott, a végén a 
hétméteresek döntöttek csak a javunkra. Az első helyezett serleg az 
elmúlt évet követően ez évben is itthon maradt. 
Nagy örömünkre, a hétméteres-lövő versenyünkre kicsik és 
nagyok, kortól és nemtől függetlenül rendkívül nagy számban 
jelentkeztek. A verseny győztese Sutyinszki Piroska (Nagyszénás), 
míg a torna legjobb vendég-játékosa: Czibulya Edina volt. A torna 
legjobb hazai játékosa, és az Apáti-Nagy Ferenc vándorserleg 
birtokosa BOHÁK ANNAMÁRIA lett, akinek ezúton is szívből 
gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk!

Külön köszönjük Bagyin Balázs játékvezetőnek önzetlen 
segítségét, és valamennyi játékban való részvételét. 
A serlegekért folyó küzdelmek végén a korábbi évek hagyományait 
követve egykori – és jelenlegi játékosokból, játékvezetőből 
valamint nézőkből vegyes csapatokat képeztünk, és egy közöttük 
zajló vidám összecsapással zártuk a torna ezen szakaszát. 

„ A különféle versenyeknek nem az a haszna, hogy valaki megnyeri 
őket, hanem éppen az, hogy mindenki bemérheti a saját 
tehetségének szintjét.” „A teljesítőképességünk határa sokkal 
messzebb van annál, mint amit gondolunk magunkról….”
Örülünk, hogy egyre többen így érzik, és csatlakoznak 
rendezvényünkhöz.

Ezt követően a résztvevőket és kilátogatókat megvendégeltük, 
majd a napot a tombolasorsolás zárta. Köszönjük valamennyi 
résztvevőnek, támogatónak az együttműködését, segítségét, 
hiszen nélkülük mindez ez évben sem valósulhatott volna meg.   
Jövőre ugyanitt ismét találkozunk.

- A -

Gratulálunk és köszöntjük

Seres Miklóst és feleségét Bohák Erzsébetet,
akik augusztus 22-én ünneplik

50. házassági évfordulójukat.

“Sorsunk egybeforr,
együtt megyünk tovább,

az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz,

s hogy hiszel nekem,
hogy megosztod az életed velem.”

(Vörösmarty Mihály)

Szerető családja
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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

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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

2013. július 27-én Erős Dóra és Dobos Ágoston és Tóth Zita és 
Melián Csaba Pál kötött házasságot.

Születések

2013. június 27-én Arnóczi Ferenc 
és Vígh Andrea szülőknek 

BOLDIZSÁR FERENC,

június 28-án Major József és Kertész 
Beatrix szülőknek MAJA utónevű 
gyermeke született.

Elhaláloztak

Révész Károly /1938/ 2013. július 24-én,
Bencsik Istvánné ln.: Nagy Etelka /1933/ 2013. július 25-én 
hunyt el.

Nyugodjanak békében!

Fájdalommal tudatjuk, hogy

Kertész Lajos (1936-2012)

(U.S.A.) floridai lakos temetése

2013. augusztus 19-én 10 órakor lesz

a békésszentandrási református temetőben.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Ha majd alszom zúgó lomb alatt,
Ne zavarjátok édes álmomat.
Boruljatok le halkan, csendesen,
És gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem.
Ha majd rátértek ti is erre az útra,
Megyek elétek találkozunk újra.”

Ezúton mondunk köszönetet minden rokonnak, szomszédnak, 
jóbarátnak, ismerősnek és mindazoknak, akik

RÉVÉSZ KÁROLY
temetésén megjelentek, utolsó útjára őt elkísérték, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család
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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

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

két db utcai helyiség bérbe 
kiadó.

Érdeklődni: Bobvos János elnöknél
30-9-688-680 telefonszámon.

Jó fejtörést!
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Sinka Imre polgármester úr megnyitja a rendezvényt

Testvértelepülési együttműködési szerződés megkötésére 
került sor Körösfő - Nyárszó településsel

Gálaműsor a testvértelepülések művészeti csoportjainak 
részvételével

,,Ha nincs gyökerünk, elvisz a szél” c. 
rendezvénysorozat képekben

Konferencia a Gondozási Központban A rendezvény zárása a Nemzeti Összetartozás Emlékparkban

Grillázskészítés a Hagyományok Háza előtt


