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Hunyadi  János  Katolikus

Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése
2013.május 7-én indult egy alapfokú, kezdő angol nyelvtanfolyam, 
felnőttoktatási keretek között. Ez azt jelenti, hogy a megnyert 
pályázat révén 90 órás tanfolyamon tudott részt venni 16 fő a falu 
felnőtt, dolgozó lakossága közül minimális önköltséggel.
A kezdeti ismerkedős hangulat nagyon hamar jókedvű, alkotó 
légkörbe ment át, így hamar kezdődhetett a komoly tanulás. A 
csoport kezdő szintjének megfelelően megismerkedtünk az angol 
számokkal, betűkkel, alapvető nyelvtani jelenségekkel. 
Megbeszéltük a magyar nyelv angoltól való eltéréseit és végül a 
tanulók is belátták, hogy az angol nyelv „a sok kivételtől szép”. Az 
órák folyamán nyelvtani, olvasás-szövegértés, íráskészség 
fejlesztés és szóbeli gyakorlatok váltották egymást. A 30 órás 
modulok végén írásbeli és szóbeli vizsgát is tettek a hallgatók, 
sokan 90% fölötti eredménnyel. Gratulálok nekik! A nagy 
eredmény még is csak az volt, hogy a tanfolyam végére néhány 
témában magabiztosan társalogtak, beszélgettek jelen és múlt 
időben is. 
A heti kétszer három óra, az otthoni készüléssel, gyakorlással olyan 
intenzív munkát követelt a tanulóktól, ami nem hagyta lankadni a 
figyelmüket és a lelkesedésüket sem. Ez meghozta a gyümölcsét. A 
csoportból többen is a folytatás lehetősége iránt érdeklődtek.
Nekem, mint tanárnak kihívás volt ez a két és fél hónap, hiszen 
felnőtteket egészen más oktatni. Nagyobb munka, de talán 
nagyobb siker is. Köszönöm az egész csoport munkáját, és talán 
jöhet a folytatás is.

Rábáné Fazekas Erika

TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-001

Pihi 2013.06.21-23

A tanévzáró utáni pénteken tartottuk az idei „pihi - tábort”. 
Szeretnénk ezzel hagyományt teremteni, hogy az évzáró utáni 
hétvégén kezdhessük a tábort, ezáltal könnyebb legyen a nyarat 
mindenkinek tervezni.
Ebben az évben már hetedik alkalommal rendeztük meg a szokásos 
körülmények és feltételek mellett, két éjszakát nem aludtunk és 
három nappalt pihentünk. bevált hagyomány az is, hogy, ha pihi 
tábor, akkor eső, és ez most is így volt. A gyerekek már megszokták 
ezt és teljesen rendezetten vonultunk be a második éjszakára a 
kollégiumba, amit a polgármester úr bocsátott a rendelkezésünkre.

Pénteken este 6 óra után gyülekeztünk és a már megalakított „sátor-
barátok” a szülők segítségével állítani kezdték a sátrakat. A 
beköltözés után szalonnasütés következett, ami inkább virsli 
sütögetésbe ment át. Este a zseblámpás túra helyett bátorság 
próbára hívtuk a gyerekeket. A parkban, pontban éjfélkor kellett az 
ott elrejtett cukorkákat megtalálni zseblámpával. Másnap reggeli 
után igazi pihi hangulat alakult, köszönhetően annak, hogy igen 
keveset aludtunk az éjszaka. A sátrakból jóízű beszélgetések

(folytatás a következő oldalon)



2013. szeptember 3

Tanévkezdés a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvodában

A pedagógusok első munka napja a 2013/14-es tanévben 
2013.augusz tus  21 .  Egy rövid  ér tekez le t  kere tében 
megismerkedtünk a törvényi változásokkal, az előttünk álló 
feladatokkal. A hét további részében díszítettük, csinosítottuk a 
tantermeket, igyekeztünk eltüntetni a nyári felújítási munkák 
nyomait. Az iskola területén az előre felmért igényeknek 
megfelelően került sor a festésre, mázolásra, míg az óvodában az 
éves rendes nagytakarítást végezték el.
Hétfőtől már konkrét „iskolai” dolgainkat végeztük, órarend, 
tantárgy felosztás, tankönyvosztás, évnyitóval kapcsolatos 
feladatok voltak terítéken. Aktualizáltuk a tanmeneteinket, 
óraterveket, készültünk a szeptemberi kezdésre.
Pénteken megtartottuk az alakuló értekezletet, ahol jobban 
körvonalazódott az előttünk álló év, feladatokkal, felelősökkel, 
dátumokkal.  A köznevelési törvényt nézve mozgalmas, 
feladatokkal, változásokkal teli év vár ránk.
A tényleges tanévnyitót szeptember 2-án reggel 8 órakor tartottuk a 
kisudvaron. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Sinka Imre 
polgármester úr, dr .Olaszné Imréné dr. jegyző asszony, Szurovecz 
Vince főesperes úr , dr, Dobos Ágoston lelkész úr , valamint új 
óraadó tanáraink Biacsné Bajusz Szilvia, aki a kémiát és régi újként 
Majorosné Murányi Viktória aki a rajzot és a média ismeretet fogja 
oktatni. A katolikus hit oktatásában Csipai Levente fogja esperes úr 
munkáját segíteni. Nagyon örültünk, hogy jó néhány szülő is jelen 
tudott lenni. Az ünnepi műsort alsós és felsős tanulók adták elő 
Barcsikné Aszódi Márta, Révész Júlia és Kerekes Olga 
felkészítésével. A versek és az elsősök köszöntése után Molnár 
Imre Zoltán igazgató úr mondott ünnepi beszédet, melyben kitért 
az elkövetkezendő év lényeges momentumaira.

9 órától minden osztályfőnök a saját osztályával találkozott majd 
egy iskola gyűlést tartottunk.

Minden tanulónak, kollégának jó munkát, szép sikereket kívánunk 
a 2013/14-es tanévre.

(az előző oldal folytatása)

hallatszottak, voltak, akik társasoztak, kártyáztak, olvastak, 
játszottak vagy egyszerűen aludtak. Ebédre Hévizi Robi bácsi 
főzött gulyáslevest, aminek jó ízét az üres bogrács mutatta. Délután 
folytatódott a délelőtti „semmit tevés”. Vacsorára paprikás krumpli 
volt, Robi bácsi módra, ami szintén nagyon finom lett. Szombat 
este a tavaly óta várt visszavágó következett az éjszakai 
számháborúban. Az eredmény döntetlen lett a fiúk és a lányok 
között, mert egyik csapat sem találta meg az ellenfél elrejtett 
zászlóját.  Az újabb fordulót a közelgő vihar dörgése –villámlása 
szakította meg, de amikor minden elvonult még sikerült majdnem 
az összes elrejtett rókát megtalálni egy éjszakai vadászat keretében.
Vasárnap reggel a reggelit már mindenki csak a táskájában vitte 

haza, hiszen az éjszakai eső áztatta padon senki nem akarta 
megenni. Azonban sem a gyerekeknek sem az értük jövő 
felnőtteknek nem volt rossz érzésük az idő miatt, hiszen a „pihi, így 
van elkönyvelve. Mi mindannyian jól éreztük magunkat, kevesebb 
lett volna a nyár e nélkül a tábor nélkül. 
Köszönet a gyerekeknek, hogy három napra ismét megtöltötték a 
parkot a jó kedvükkel, a szülőknek, hogy ismét önzetlenül 
támogattak bennünket gyümölccsel, sütivel, fagyival. Illetve nem 
jött volna létre a tábor Baginé Anikó néni, Molnárné Ica néni, 
Varsányiné Ági néni , Gere Éva néni és Hévizi Robi bácsi segítsége 
nélkül. 

Jövőre újból várlak benneteket!!!

Rábáné Fazekas Erika

Általános  Iskola  hírei

Következő lapzárta:

2013. október 4.
(péntek)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu
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Gondozási Központ hírei
2013. augusztus 13-án ünnepelte 99. születésnapját Fazekas 
Erzsébet, közismert nevén "Böbő" néni. Békés, nyugodt időskort és 
jó egészséget kívánunk neki! Az Önkormányzat csokitortával 
kedveskedett az idős asszonynak.

Augusztus 15-én megtelt intézményünk társalgója. A Református 
Egyház hittantáboros gyermekei Dr. Dobos Ágoston lelkipásztor 
vezetésével szép műsort adtak elő a nyugdíjasoknak. Köszönjük 
szépen!

Dr. Virág Sándorné
intézményvezető

Gondolatok
Szent István királyról – 
halálának évfordulóján

Európa szívében, a 
K á r p á t o k 
gyűrűjében több, 
mint 1100 évvel 
ezelőtt letelepedett 
egy nemzet hét 
törzs. A hét törzsfő 
k ö z ü l  m i n d i g 
akadt egy, aki nem 
csak a sajátjait 
fogta össze, hanem 
az egész népet. Ez 
a z  e m b e r  e g y 
é v s z á z a d d a l  a 
honfoglalás után 
nem volt más, mint 
Géza fejedelem. 
Ráte rmet t ségé t 
mutatja, hogy képes volt felismerni, a magyarság megmaradása a 
Kárpá-medencében akkor biztosított, ha megpróbál beilleszkedni 
Európába s nyit a Nyugat, s a nyugati kereszténység felé. Bár 
utódját ,  a  969-ben születet t  Szent  Is tvánt  nevezzük 
államalapítónak, s tudjuk, ő erősítette meg országunkat a 
keresztény hitben, el kell mondanunk, hogy a magyar államiság 
alapkövét Géza tette le. 
Pilgrim passaui püspök követeit is ő engedte országunkba, s 
közülük egy volt, aki megkeresztelte családjának férfi tagjait, 
közöttük Vajkot, a későbbi trónörököst , aki a keresztségben az 
István nevet kapta.
Első szent királyunk 997-ben lépett trónra, s tudjuk, nem volt 
könnyű dolga, hiszen uralkodásának kezdetén munkáját 
belviszályok nehezítették. Törvényeket hozott, melyek nem csak 
papíron éltek, de gondoskodott azok betartásáról és betartatásáról 
is, így sikerült szilárdan tartania pozícióját. A kereszténységet is 
megerősítette, stabil lábakra helyezte azzal, hogy koronát kért a 
pápától (melyet meg is kapott) s templomok építésére és tized 
szolgáltatására kötelezte a lakosokat. Erre nem csak neveltetése, de 
neve (az első vértanú is István volt) is kötelezte.
Sokszor és sokan beszélnek Szent Istvánról s a fent leírtakat mindig 
megemlítik, hiszen neki köszönhetjük országunk létezését. Szó esik 
emberi nagyságáról, vallásosságáról, türelméről és alázatáról, ám 
gyakran elsiklanak afelett a nem kevésbé fontos tény felett, hogy 
nem csak államférfinek, de hadvezérnek is kiváló volt, a korabeli 
források nem számolnak be vesztes csatáról vele kapcsolatban.
Uralkodásának egyetlen kritikus kérdése a trónutódlás volt. 
Minden reménye egyetlen fiában, Imre hercegben volt, akit 
tudatosan készített az ország vezetésére, nevelését Gellért (vértanú) 
püspökre bízta, s gondolatait, intelmeit is papírra vetette, bízva 
abban, hogy Imre azokat majdani uralkodás alatt iránytűként 
használhatja. Ez sajnos egy szerencsétlen baleset (melynek baleset 
mivoltát egyes források ma is vitatják) folytán azonban nem 
következhetett be. 
I. István király így 1038-ban trónörökös nélkül hunyt el, s mivel a 
Földön nem volt kire hagynia országát, így égi édesanyjának, Szűz 
Máriának oltalmára bízta.
Mindezek jogosították fel arra, hogy 1083. augusztus 20-án Szent 
László király földi maradványait oltárra emeltesse s ezzel a szentek 
sorába lépjen.
Ezért ünnepeli a magyarság máig ezen a napon az idén 975 
esztendeje elhunyt királyunkat.

M.K.
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Tele vitaminnal
A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének Békésszentandrási 

Csoportja részt vett a VII. Sport- és Vitamin-napon.

Tisztelettel megköszönöm mindazoknak, akik munkájukkal, 

ötleteikkel, támogatásukkal hozzájárultak a részvétel sikeréhez. A 

rendezvény céljának megfelelően készült sok finom saláta, kölessel 

gazdagított kőrözött, díszített gyümölcsök, dinnyeszobor.

Tagságunk nagy létszámmal vett részt, részükre 90 adag 

gulyásleves készült, melyet jó étvággyal, kellemes hangulatban 

fogyasztottak el. Nagyon sok kedves elismerést kaptunk a kóstoló 

látogatóktól, amit jóleső érzéssel köszönök meg. Az értékelésnél a 

csoport a legesztétikusabb sátor elismerő címet és kupát érdemelte 

ki.

A jövőben is igyekszünk az évek óta kivívott elismerésre 

rászolgálni.

Köteles József

csoportvezető

A megyei útügyi biztos 
megkezdte az egyeztetést

M i n i s z t e r i  b i z t o s o k 
kinevezésével teszi még 
h a t é k o n y a b b á  é s 
célirányosabbá a közút 
hálózat fejlesztését a 
Kormány. Az erről szóló 
utasítást 2013. június 15-i 
hatállyal adta ki Németh 
L á s z l ó n é ,  n e m z e t i 
fejlesztési miniszter. 
A döntés által minden 
megyében a helyi és 
regionális viszonyokat jól 
ismerő politikusok segítik 
m a j d  a z  ú t h á l ó z a t 
fejlesztését. 
B é k é s  m e g y e 
közútfejlesztésért felelős 
min i sz te r i  b i z tosáu l 
D a n k ó  B é l a , 
országgyűlési képviselőt, 
a 2. számú választókerület 

Fideszes elnökét nevezte ki a szakminiszter.
A képviselő elmondta, hogy elsődleges feladatának az 
önkormányzatok választókerületi és megyei szintű igényeinek 
felmérését tekinti, ezért mind a településekkel, mind a 
választókerületekkel megkezdte az egyeztetést a 2014-gyel 
kezdődő uniós költségvetési ciklus előtt.  
„Az útügyi biztosok legfontosabb feladata az igények és problémák 
felmérése és az előkészítés megkezdése.”- mondta el Dankó Béla
Ezzel együtt fontosnak nevezte a folyamatban lévő Regionális 
Operatív Programok keretében megvalósuló útfelújítások 
felgyorsítását, nyomon követését, és az EU-s források hatékony 
lehívásának elősegítését is.
D a n k ó  B é l a  B é k é s  m e g y e  j ö v ő j e  s z e m p o n t j á b ó l 
kulcsfontosságúnak nevezte az úthálózat mielőbbi fejlesztését. 
Arra, hogy mindezt a Kormány is így látja, példaként az M44-es 
gyorsforgalmi út hamarosan induló megépítését emelte ki Dankó 
Béla, Békés megye útügyi biztosa, aki elmondta: biztos abban, 
hogy a következő időszak közútfejlesztést célzó beruházásai 
nyomán a megye még hatékonyabban kapcsolódhat be a Dél-
Alföld és a határ menti régiók gazdasági vérkeringésébe.

"Uram, Istenem...hűségedben bízom, szívből ujjongok, hogy 
megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem." 

Zsoltárok 13:8

Szeretettel meghívjuk a

Kecskeméti Lakó Sándor vonószenekar 
fellépéseire 2013. szeptember 22-én vasárnap de. 9-kor

a református templomban zenés istentiszteletre
és du. 3-kor a Gondozási Központban (Kálvin u. 10)

nyárvégi koncertre
Dr. Dobos Ágoston ref. lelkész és a

Békésszentandrási Dalkör közreműködésével.

A koncert végén 16.00. órakor részt lehet venni az 
Újratelepítési Emlékműnél rendezett ünnepi megemlékezésen.

,,Dinnyeszobor”

A  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 Csoportjának sátránál sok érdeklődő állt 
meg
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Kertbarát Kör összefoglaló
Túl vagyunk a nyári programok zömén, ideje számadást készíteni.
Ebben az évben is beneveztünk az ezüstszőlői Arató-nap 
főzőversenyébe, ahol Különdíjat kaptunk. Egy hét múlva július 20-
án, a csabacsűdi Civil-napon a nagy sikerrel fellépő Csángó 
gyerekek és a Vértessy Tánc-Sport táncosai ebédeltetése mellett 
elnyertük a Legesztétikusabb bemutató díját.
Ezek után készültünk a VII. Sport- és Vitamin-napra, amelyen a 
Kertbarát Kör tagjai az egészséges vitamindús salátákat készítették 
a sok-sok látogató örömére. Természetesen a hagyományos lecsó is 
elkészült. Itt a III. díjjal jutalmazta munkánkat a zsűri.
A Kertbarát Kör nem lehet szakmai ismeretek nélkül. Augusztus 
15-én egy csodálatos bemutatókertbe látogattunk Békéscsabán, 
ahol komoly ismereteket gyűjthettünk a különböző zöldségfélék 
termesztéséről.
Hasznos kirándulás volt.
Minden évben megrendezzük a szokásos termékbemutatót, ami 
most a kistérség Kertbarát köreinek részvételével bővült. Az 
óvodások és iskolások évek óta részt vesznek munkáikkal a 
kiállításon. Így próbáljuk a gyerekekkel, fiatalokkal megszerettetni 
a kertészkedést. A Nagyközség Startmunka programja is 
bemutatkozott, szép termékeivel színesítette a kiállítást. A tagság 

szorgalmát dicséri, hogy több mint 30 kiállító termékeiben 
gyönyörködhettek a látogatók. A kiállítást Sinka Imre polgármester 
úr dicsérő szavaival nyitotta meg. Megköszönve a település 
rendezvényein való részvételüket is.
Szeptember 14-én a szarvasi Szilva-napon igyekszünk helytállni. 
Reméljük eredményesen.
A rendezvényeken való részvételhez segítséget kapunk a 
Nagyközség Önkormányzatától, a Művelődési Ház dolgozóitól, 
néhány vállalkozótól, és nem utolsó sorban az önzetlen tagságtól.
Nagyon köszönünk minden lelkesítő szót és támogatást, nagy 
szükségünk van rá.
A Kertbarát Kör novemberben ünnepli 50 éves évfordulóját. A 
kedves olvasóktól szívesen vennénk bármilyen dokumentumot 
ezzel kapcsolatban.
A tagoknak és minden kedves újságolvasónak jó pihenést kívánok 
és készülődést a következő évre.
A jövő esztendő tervezését most kell elkezdeni, a sikeres 
termeléshez.
Ehhez jó egészséget, és kitartást kíván

Szűcs Elekné
Kertbarát elnök

Bemutatkoztunk a Sport- és Vitamin-napon A bemutatókertben, Békéscsabán

A Kertbarát Kör hírei, közleményei
Szeptember havi munkálatok a kertben

A gyümölcsök szedésekor figyeljünk az érés fokára. A teljesen 
beérett gyümölcs jobban tárolható. A lehullott gyümölcsöket 
szedjük össze, és a beteg terméseket semmisítsük meg. A ribiszke 
és a köszmétebokrokat most is kiritkíthatjuk, nem kell a telet 
megvárni. A lombhullató fákat és cserjéket már ne öntözzük, hogy a 
hajtások jobban beérjenek. A rododendront nem szabad már 
öntözni, mert egy bizonyos száraz periódus szükséges ahhoz, hogy 
a bimbók kifejlődjenek. Ezzel ellentétben a frissen ültetett évelőket 
még borult időben is öntözni kell, mert a szárazság a növényt 
károsítja. A nagy bokrú évelők tőosztással szaporíthatók. Kedvező 
ez a hónap a tavasszal virágzó bokrok, sövénycserjék, tűlevelűek, 

rododendron, tavaszi hanga és más örökzöldek ültetésére. Október 
végéig a virághagymákat el kell ültetni. A pázsitot trágyázzuk és 
vágjuk rövidebbre. Ha füvesíteni akarunk, akkor a magot most 
vessük el .  A petrezselyem és a metélőhagyma télire 
becserepezhető. Kora tavaszi szedésre áttelelő répa, áttelelő spenót 
és galambbegysaláta vethető. Napsütéses ágyba a hónapos retek 
legutolsó vetési időpontja most van. A hónap elején a muskátliról 
szedjünk dugványokat és ültessük cserépbe: balkonládákban nem 
telel át. A kertbe kihelyezett szobanövényeket vigyük be a házba. 
Előtte ellenőrizzük, hogy nincs-e rajtuk levéltetű vagy pajzstetű. 

(Forrás: Kerti lexikon)
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A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2013. 
augusztus 11-én színvonalas vitamin-napot szervezett a Bencsik 
Mihály Sporttelepen, melyen részt vettek egyesületünk tagjai is.
Több sátrat állítottunk, mivel a tagság jelentős része ellátogatott a 
rendezvényre. A reggeli zenés ébresztőt a dalkör és a körülöttünk 
lévő emberek a zene szavára dallal és tánccal, valamint pogácsa és 
pálinka kínálásával köszönte meg. A reggeli menü ízesített zsíros 
kenyér, valamint paprika, paradicsom, és többféle nyári, házi 
kertekben termelt finomságok kíséretében fogyasztottuk, illetve 
kínáltuk az arra járókat. Az ebéd Pásztor Mátyás szakácsunk által 
elkészített gulyásleves volt, melyet jóízűen elfogyasztottak. A 
három sátor feldíszítését köszönjük az egyesület kézimunkázó 
asszonyainak. A délutáni közös műsor eltelte után a fáradtan, de jó 
kedvvel pakoltunk és tértünk otthonainkba. Köszönjük e szép 
napot!

Tagjaink a felajánlott tombolatárggyal

Sport- és Vitamin-nap helyben

Meghívást kaptunk a kondorosi Betyárnapra
Legnagyobb örömünkre újból felkérték a dalkört, hogy vegyünk 
részt a rendezvényükön, mivel tavaly is szerepeltünk az erdélyi 
Tamás Gábor dalaival. Dél-alföldi népdalok csodálatos dalaiból 
válogattunk össze és tanultuk be, amelyben a régmúlt fiatalság 
emlékeit idéztük fel. Nagy szeretettel fogadtak bennünket, és a 
megvendégelés ízletes öregtarhonya volt. Nemzetiségi dalok, 
táncok egész délután szórakozási lehetőséget nyújtottak 
számunkra.
Végül Balázs Pali dalénekes, aki békéscsabai születésű, meghívást 
kapott övéitől, szeretettel körülvette dalaival a közönséget. 
Érzékeny búcsút vettünk azzal a jelszóval, hogy ,,jövőre veletek 
ugyanitt”.

Tóth Mihályné
szervező

A Dalkör fellépése Kondoroson

Nitrát érzékeny terület: 43/2007. (VI.1) FVM rendelet szerint 
MePAR blokkszinten lehatárolt terület, továbbá a 27/2006. (II.7.) 
Korm. rendelet 5§-ban meghatározott felszín alatti vizek 
szempontjából érzékeny belterület kivéve, ha a felszín alatti víz 
nitrát tartalma bizonyítottan nem haladja meg az 50 mg/l érétket, és 
ahol állattartás folytatható, valamint a bányatavak 300 méteres 
parti sávja: az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 
alá tartozó állattartó telepek, valamint azok trágyatárolóinak 
területe: a nagy létszámú állattartó telepe, valamint azok 
trágyatárolóinak területe, valamint a trágyafeldolgozás területe. 
A 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet, valamint a 43/2007. (VI. 1.) 
FVM rendelet módosítása révén az ország területének 68-69 %-a 
nitrátérzékeny besorolásba került, tehát jelentős, azaz 23,1 %-os 
területi bővítésre került sor, amibe Békésszentandrás is bekerült 

ennek megfelelően a  gazdálkodásnak speciális feltételei vannak. A 
maximálisan kijuttatható nitrogén hatóanyag nem lehet több 170 
kg/ha-nál.
A gazdálkodóknak 5 évente akkreditált talajlaboratóriumban 
végzett talajvizsgálati eredménnyel kell rendelkezniük, valamint 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségük van. 
A nyilvántartás vezetése történhet a gazdálkodási naplóban, vagy 
annak  adattartalmával megegyező (egyéb formátumú) 
dokumentumon is.
A békésszentandrási  területi bővítés részletes blokklistáját a 
hatályos 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza azzal, hogy „Új kijelölés”-ként jelöli azon blokkokat, 
amelyek 2013. szeptember 1-től válnak nitrátérzékeny területté.

Aszódi Róbert

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 
KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA
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A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

-folytatás-

Emelkedik-e a rokkantsági ellátás összege?
A rokkantsági ellátást a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal 
megegyező arányban emelik.

Méltányosságból lehet-e emelni a rokkantsági ellátás összegét?
Nem, a rokkantsági ellátás összegének emelésére még 
méltányosságból sincs lehetőség.

Jogosult-e utazási kedvezményre a rokkantsági  ellátásban 
részesülő személy?
Utazási kedvezményre jogosult, aki
• rokkantsági ellátásban részesül, és  2011. december 31-ig I, 

illetve II, csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy 
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 
minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,

• rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011 december 31-
ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos 
rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt 
jogosult .

A rokkantsági ellátás mellett lehet-e kereső tevékenységet 
folytatni?
Igen, azonban az ellátás szűnik, ha a kereső tevékenységből 
származó jövedelme 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi 
átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát (147.000,- Ft).

Mikor szüntetik meg a rokkantsági ellátásra való 
jogosultságot?
Ha az ellátásban részesülő
- kérte,
- más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a 

keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti 
táppénzt,

- egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely 
alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,

- keresőtevékenységet folytat és jövedelmének 3 egymást követő 
hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 
százalékát,

- foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor,

- az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, 
vagy

- a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt.

Hol kell benyújtani a rokkantsági ellátás megállapítására 
vonatkozó igényt?
Az ellátás megállapítását formanyomtatványon, lakóhely szerint 
illetékes Kormányhivatal szakigazgatási szervénél, a külföldön 
élő,  tar tózkodó kérelmező esetén Budapest  Főváros 
Kormányhivatalának Rehabilitációs Szakigazgatási Szervénél

Mely szerv folyósítja a rokkantsági ellátást?
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

Jogosult-e utazási kedvezményre a rokkantsági ellátásban 
részesülő személy?
Utazási kedvezményre jogosult, aki
- rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., 

illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy 
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 
minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,

- rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 
31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. 
csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális 
járadékra volt jogosult.

Rokkantsági  ellátás
Le lehet-e mondani a rokkantsági ellátásról?
Igen, megszüntetik az ellátásra való jogosultságot, ha a rokkantsági 
ellátásban részesülő személy kéri.

Milyen esetben kell visszafizetni a rokkantsági ellátást?
Ha a rokkantsági ellátást azért kellett megszüntetni, mert a 
megváltozott munkaképességű személyt a foglalkoztatására 
irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat 
hiányában (bejelentés nélkül) alkalmazták. Ebben az esetben a 
megszüntetés időpontját megelőző 12 hónapra – az ennél rövidebb 
időtartamban fennálló jogosultság esetén a  jogosultság 
valamennyi hónapjára – folyósított ellátást vissza kell fizetni.
Vissza kell fizetni továbbá, ha az ellátás felvétele jogalap nélkül 
történt, vagyis az ellátás bármely okból történő megszüntetése 
esetén, ha jogalap nélküli kifizetés keletkezett, és a visszafizetésre 
90 napon belül kötelezték.

A rokkantsági ellátás mellett lehet-e kereső tevékenységet 
folytatni?
Igen, feltéve, hogy jövedelmének 3 egymást követő hónapra 
vonatkozó havi átlaga nem haladja meg a minimálbér 150 
százalékát (147.000.-Ft)

Nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül-e a rokkantsági 
ellátás folyósításának időtartama?
A rokkantsági ellátás összegéből nyugdíjjárulékot nem vonnak, 
ezért a folyósítás időtartama nem minősül nyugdíjszerző szolgálati 
időnek.

Van-e bejelentési kötelezettsége a rokkantsági ellátásban 
részesülő személynek?
A rokkantsági ellátásban részesülő személynek tizenöt napon belül 
értesítenie kell a rehabilitációs hatóságot, ha
- a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás 
következett be, vagy
- keresőtevékenységet folytat és jövedelmének 3 egymást követő 
hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 
százalékát. A bejelentéssel egyidejűleg a jövedelem összegét is 
igazolnia kell.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak 
igénylésével, folyósításával, felülvizsgálatával kapcsolatos 
szabályok

Hol kell igényelni a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátását?
Az ellátás megállapítását formanyomtatványon, a lakóhely szerint 
illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervénél, a 
külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén Budapest Főváros 
Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervénél kell 
igényelni.
A Hivatal által rendszeresített, kérelem benyújtására szolgáló 
adatlapot és elektronikus űrlspot a Hivatal, valamint a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok honlapján közzé teszik.

(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)

Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékelni?
A kérelemhez csatolni kell
• a kereső tevékenység megszűnése esetén a megszűnés 

időpontját igazoló okiratot vagy annak másolatát,
• a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő 

jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratot, 
kérelmező s kérelmező jövedelméről szóló igazolást,

• a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy rendszeres pénzellátásban 
nem részesül,

• a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy jogosultsági feltételek 
fennállása esetén a Rehabilitációs kártya kiállítását igényli-e és

• az érintett személy egészségi állapotára, gyógykezelésre, 
rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó 
háziorvosi, kezelő orvosi véleményt, valamint az ebben 
feltüntetett körülményekkel összefüggő egészségügyi 
dokumentációt,

• Ha az érintett személy foglalkoztatott és megalapozott 
szakhatósági állásfoglalás kiadásához szükséges, a foglalkozás-
egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az 
érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés 
körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy 
egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében 
továbbfoglalkoztatható-e.

Mennyi az ügyintézés határideje?
Az ügyintézési határidő 60 nap.
Mi történik abban az esetben, ha a kereseti adatok hiánya miatt 
az ellátást nem tudják 60 napon belül megállapítani?
A jogosultsági feltételek fennállása esetén, ha a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásának összege a szükséges 
kereseti adatok hiánya miatt a kérelem benyújtásától számított 60 
napon belül nem határozható meg, a rehabilitációs szakigazgatási 
szerv előleget állapít meg. Az ellátás megállapítását követően a 
folyósított előleg összegét a visszamenőlegesen járó ellátás 
összegébe beszámítják.

A Kézműves Egyesület hímző szakköre
2013. október 15-én (kedd) 16 órától 

kezdi meg foglalkozásait
a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 

kistermében,
ahová szeretettel várjuk tagjainkat

és a hímzés, horgolás iránt érdeklődőket!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel várjuk Önt és kedves ismerőseit

2013. szeptember 26-án (csütörtök)

17 órára
Kultúrházi Kávéházunkba.

Az előadás címe:
Ami a világhírt jelenti Békésszentandrásnak 

(morzsák a szőnyegszövés történetéből)

Előadó:
Hévizi Róbert képviselő,

a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület elnöke

Helyszín:
Körös Művelődési Ház és Könyvtár 

nagyterme

Mindenkit szeretettel várunk!

Szervezők

MEGHÍVÓ
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 

Egyesület

tisztelettel meghívja a lakosságot

2013. október 15-én (kedd) 16.00 órára

a kubikosok tiszteletére 

rendezett

megemlékezésre,

koszorúzásra.

Helyszín:
vitéz Horthy István 

Duzzasztómű

Minden érdeklődőt szeretettel váruk!
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ÖNKORMÁNYZATI

A természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés 

érdekében civil alapon szerveződő mentőcsoportok bevonása az 

ország területén bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák 

során jelentkező speciális mentési, kárfelszámolási, védekezési 

feladatokba történő részvételük a Katasztrófavédelmi törvény 

(2011. évi CXXVIII. tv.) előírásainak megfelelően történik.

A polgári védelemhez való csatlakozásnak két módja van.

1. Az első, ha a település polgármestere beosztja a helyi lakost a 

település polgári védelmi szervezetébe. Ez az úgynevezett 

köteles szolgálat. A polgári védelmi szolgálat az egyik 

állampolgári kötelességünk, így ha mentességi ok nem áll fenn, a 

magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar 

állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi 

feladatok ellátása érdekében - sarkalatos törvényben 

meghatározottak szerint - polgári védelmi kötelezettség írható 

elő.

2. Az állampolgároknak az új katasztrófavédelmi törvény 

lehetőséget ad, hogy önként, határozott vagy határozatlan 

időre csatlakozhasson a polgári védelemhez. Ezt hívjuk 

önkéntes polgári védelmi szolgálatnak. Tehát aki úgy érzi, 

hogy a bajban szívesen segítené embertársait, önként is 

csatlakozhat. Ha munkájából vagy hobbijából adódóan 

valamilyen speciális képzettséggel/felszereléssel rendelkezik a 

csatlakozni kívánó (például alpinista, búvár, kutyás mentő, 

orvos, ápoló, idegennyelv tudással bír), beléphet a Körös-

Kondor Mentőcsoport önkéntes mentőszervezetbe.

A beosztott járási lakos a felkészítés után csak akkor kerül ismét 

kapcsolatba a polgári védelemmel, ha olyan káresemény történik a 

járás területén, amit a hivatásos szervek (katasztrófavédelem, 

rendőrség, honvédség) és a karitatív szervezetek nem tudnak 

felszámolni segítség nélkül. Ilyenkor elrendelhetik a polgári 

védelmi szervezet mozgósítását, vagyis az állampolgárok 

segítségét veszik igénybe egy nagy kiterjedésű káreset 

felszámolásában. Milyen feladatok lehetnek ezek? Például 

lakosságvédelmi  fe ladatok,  sérül te l lá tás- ,  szá l l í tás , 

kárfelszámolás, kitelepítés-elhelyezés.

Körös-Kondor Mentőcsoport

Békés megye földrajzi helyzetből adódóan a változékony 

éghajlatunk kedvez a szélsőséges időjárási viszonyok, 

veszélyhelyzetek kialakulásának. Az utóbbi évek számos példája 

mutatja, hogy e tekintetű sebezhetőséget, elsődlegesen viharok, 

orkánok,  aszályok,  havazás ,  ónos- ,  jégeső,  hi r te len 

felmelegedéssel járó hó- olvadással egyidejűleg jelentkező 

esőzésből kialakuló ár, és belvizek okoztak több esetben 

problémát.

A terü le t  legfőbb veszélyezte te t t sége  a  h idrológia i 

veszélyeztetettség (ár- és belvíz). Egy-egy kialakult ár- és belvízi 

helyzet jelentős károkat okozhat.

Ebből az elgondolásból kiindulva egy Szarvasi járást átölelő 

mentőcsoport megalakítását tűztük ki célul.  

Rendeltetése:

A Szarvasi járás, Békés megye, valamint a régió illetve az ország 

más területén bekövetkezett veszélyhelyzetek, valamint 

katasztrófák során jelentkező speciális mentési, vízkárelhárítási 

feladatok ellátása, az azonnal beavatkozó erők megerősítése, a 

vezetés feltételeinek biztosítása, a mentőerők technikai 

eszközökkel és mentési anyagokkal történő ellátása, a mentőerők 

és a hajléktalanná vált lakosság mindenoldalú biztosítása valamint 

együttműködési megállapodás alapján más mentőszervezetekkel 

való közreműködés. 

Feladata:

A Mentőcsoport feladata: a kárterület felderítése, közreműködés 

a vizek kártételei elleni védekezésben, közreműködés a rendkívüli 

időjárásból adódó feladatok ellátásában, továbbá közreműködés a 

járás területén bekövetkezett káresemények felszámolásában. 

Ezeknek a feladatoknak a szakszerű pontos ellátásához 

nélkülözhetetlen az Önök speciális szaktudása. Az önkéntes 

hálózat létrehozása katasztrófák esetén a gyors mozgósítás 

érdekében szükséges az önkéntesek képzése, felkészítése.

A járási mentőcsoport önkéntes tagja a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvényben, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. 

rendeletben, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 

szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben 

meghatározott jogait és kötelességeit ismeri és elfogadja.   

Amnnyiben felkeltettük érdeklődését, jelentkezni kíván a 

mentőcsoportba, azt a Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi 

Járási Hivatalánál (5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.III. 

emelet 303. iroda) teheti meg.

Telefon:+36-66/311-122/127 mellék.

Széljegyzet a tagtoborzóhoz

Néhány gondolat villant eszembe, amikor a Körös-Kondor Járási 

Mentőcsoport tagtoborzó felhívását a kezembe vettem. Először is 

eszembe jutott a 2006-os árvíz, utána a 2010-es belvízhelyzet, és 

elgondolkodtam rajta, milyen jó is lett volna, ha akkor a katasztrófa 

védők, és a helyi lakosság mellet egy ilyen szervezett csoport is 

csatlakozik a vészhelyzet megoldásához. Fontos dolog, mert egy 

ilyen csapat önként szerveződik, mégis profi irányítást és képzést 

sajátíthatnak el, központilag irányítottak a járási hivatal által, 

mégis helyi lakosainkból tevődnek össze. Gyorsabban tudnak 

reagálni az eseményekre, hiszen területileg az adott helyen élnek 

tagjai. Jó ötletnek tartom, és biztatnám helyi fiataljainkat, 

csatlakozzanak! Igaz, hogy plusz feladatokkal jár, de sokszor egy 

ilyen csapat tagjává válni sokkal többet jelent lelkileg, mint a 

ráfordított energia. Megtapasztalhatják, hogy milyen pluszként 

jelentkezik az ember életében, ha segíteni tud másokon, és fel tudja 

azt is mérni, milyen az, ha saját maga kerül szorult helyzetbe.

Tisztelettel: Sinka Imre

Közérdekű közlemény
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HÍREK

Hivatalosan is átadva

Nagy örömünkre 2013. augusztus 21-én délután 16 óra óta, 
hivatalosan is átadták a Hungarofood békésszentandrási üzemét. 
Az ünnepségen részt vett dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter, aki megnyitó beszédében hangsúlyozta a vidéki 
élelmiszeripar fontosságát, illetve kiemelte a kormány szerepét az 
ilyen és hasonló jellegű vállalkozások létrejöttének támogatásában. 
Miniszter Úr reményét fejezte ki, hogy a vállalkozás minél 
hamarabb teljes kapacitással fog majd termelni a magyar és a 
külföldi piacokra, valamint minél hamarabb befejeződik bővítése, 
mert a második szakasz is már kivitelezés alatt áll, ami újabb 50 
embernek jelent majd munka lehetőséget remélhetően még az idei 
évben. A miniszteri megnyitó után Erdős Norbert, a békés megyei 
Kormánymegbízott Úr mondta el gondolatait, melyben 
hangsúlyozta, milyen fontos ma, hogy egy új vállalkozás indul egy 
településen, illetve kihangsúlyozta annak fontosságát, hogy az 
önkormányzat segítette a vállalkozót, támogatta terveinek 
kivitelezésében. Kormánymegbízott Úr után Dankó Béla, 
kondoros polgármestere, országgyűlési képviselő is üdvözölte az 
üzem létrejöttét. A szalag átvágása után a jelenlévők megtekintették 
működés közben is az új vállalkozást.

Sinka Imre

A megnyitón

A résztvevők megtekintették az üzemet

Állampolgársági eskütétel

2013. augusztus 25-én állampolgársági eskü helyszíne volt a 
Polgármesteri Hivatal Körös-parti részén található András-kereszt. 
Sorsok elevenedtek meg előttünk, a gyökereiket meglelt 
honfitársaink szemébe könnyeket csalt a várakozással teli öröm, 
hiszen elmondhatják magyarságukról: 

„Elmúlt felette év ezer,
Eső még nem mosta el.

Eke még nem szántotta le,
Mert nem bírt az elmúlás vele.”

Az ünnepséget Bagi Erika anyakönyvvezető egy Széchenyi István 
idézettel nyitotta, majd a Himnusz eléneklése után 46 kárpátaljai és 
vajdasági honfitársunk tette le a magyar állampolgársági esküt 
Sinka Imre polgármester úr előtt, miután településünket 
választották eskütételük helyszínéül.
Polgármester úr befogadó beszédében köszöntötte legújabb 
magyar állampolgárainkat, majd átadta részükre honosítási 
okirataikat, valamint a település ajándékait.
Az emelkedett hangulatú műsor folytatásaként Hrncsjár András 
elszavalta Sajó Sándor Magyarnak születtem című versét, majd 
Nyéki Valéria énekelte el a Honfoglalás című dalt. A táj szépsége 
adta környezetben mindannyiunkat megindított úgy a vers, mint a 
dal.
Bagi Erika anyakönyvvezető ünnepi gondolataiban utalt arra, hogy 
az  eskütevők imént elhangzott esküjük által már nem csak a 
magyar nemzetnek, hanem a magyar hazának is teljes jogú 
elkötelezett tagjai lettek, melynek erkölcsi tartalma kifejezhetetlen.
Az ünnepséget a pezsgős koccintás és baráti beszélgetés zárta.

Bagi Erika
Képek a 16. oldalon

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a 
Képviselő-testület nevében Tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2013. szeptember 30. (hétfő) 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 rendőrkapitány
3. A 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló 

beszámoló
 Előadó: Sinka Imre polgármester 
4. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
 Előadó: Sinka Imre polgármester 
5. Tájékoztató a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda 2013. évi tanév kezdéséről
 Előadó: Molnár Imre Zoltán igazgató
6. Bejelentések

Sinka Imre
polgármester
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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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Kis József és André Mária 2013. augusztus 22-én,
Lénárt István és Gémes Adrienn Eszter 2013. 
augusztus 24-én,
Plenter Szabolcs és Virág Katalin 2013. 
augusztus 31-én kötött házasságot.

Elhaláloztak

Czifra Tamás /1974/ 2013. július 17-én,
Fazekas János /1924/ 2013. augusztus 1-jén,
Sindel György /1915/ 2013. augusztus 12-én,
Herkó Kinga /1981/ 2013. augusztus 20-án,
Csipai Andrásné ln.: Taskó Apollónia /1929/

2013. augusztus 21-én,
Lázár Mihályné ln.: Liszkai Ilona /1942/

2013. augusztus 23-án,
Seres Miklósné ln.: Bohák Erzsébet /1932/

2013. augusztus 26-án hunyt el.

Temetkezési szolgáltatás

KORR-NIX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
5561 Békésszentandrás, Fő u. 53.

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

Budavári Zoltán
temetkezési ügyintéző

Mobil: 06-30/974-9031

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
Szarvason a Béke utca 3. sz. alatt 2 szobás 4. emeleti lakás eladó, 
irányár: 4.000.000 Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Köszönetnyilvánítás

„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,
de lelkünkben örökké velünk maradtál.
Szeretteid nélküled élnek,
de szívünkben megőrzünk Téged.
Fájó szívünk fel-fel zokog érted,
örökké szeretünk, nem felejtünk Téged.”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Herkó Kinga

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Nem ezt akartam, nem így akartam,
Szerettem volna még élni,
De a halál könyörtelen volt, el kellett menni.
Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok.”

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
Csipai László

halálának 1. évfordulóján.

Szerettei
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Kajak-kenu

Egy héttel a serdülő bajnokság után a lányaink az ifjúsági 
bajnokságon is elindultak és négyesben ismét eredményesen 
szerepeltek, mindhárom távon a dobogón álltak. Gratulálunk a 
teljesítményükhöz.

EREDMÉNYEK

Ifjúsági U23 Bajnokság
Szolnok 2013.08.10.-11.

K-4 női ifi  1000 m  3. Petrovic Maja, Fazekas Györgyi, 
Csontos Andrea, Szabó Alexa

K-4 női ifi  500 m  3. Petrovic Maja, Fazekas Györgyi, 
Csontos Andrea, Szabó Alexa

K-4 női ifi  4000 m  2. Petrovic Maja, Fazekas Györgyi, 
Csontos Andrea, Szabó Alexa

K-1 női ifi  3x200 m váltó  4. Fazekas Györgyi, Petrovic Maja, 
Szabó Alexa

Viharsarok Kupa
Gyomaendrőd 2013.08.24.-25.

MK-1 gyerek fiú II. évf.  2000 m  3. Csépai Barnabás,
  8. Szekeres Zoltán,
  11. Komáromi Roland

K-1 kölyök lány IV. évf.  4000 m  1. Kanti Anna
K-1 serdülő lány V. évf.  4000 m  1. Csontos Andrea,
  2. Szekeres Tünde
K-1 serdülő lány VI. évf.  4000 m  1. Szabó Alexa, Petrovic 

Maja
K-1 kölyök lány IV. évf.  1000 m  1. Kanti Anna
K-1 serdülő lány V. évf.  1000 m  1. Csontos Andrea,
  2. Szekeres Tünde
K-1 serdülő lány VI. évf.  1000 m  1. Szabó Alexa,
  2. Petrovic Maja
MK-1 gyerek fiú II. évf.  500 m  4. Csépai Barnabás,
  7. Szekeres Zoltán,
  8. Komáromi Roland
K-1 serdülő lány V. évf.  500 m  1. Szekeres Tünde,
  2. Csontos Andrea
MK-1 kölyök fiú III. évf.  500 m  4. Herceg Ádám
K-1 serdülő lány VI. évf.  500 m  1. Petrovic Maja,
  2. Szabó Alexa
K-1 kölyök lány IV. évf.  500 m  1. Kanti Anna
MK-1 előkészítő fiú  500 m  4. Kepenyes Balázs
K-1 női felnőtt  200 m  3. Petrovic Maja

Fabó István

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.

Ifjúsági U23 Bajnokság, Szolnok: K-4 női ifi 4000 m, 2. Petrovic 
Maja, Fazekas Györgyi, Csontos Andrea, Szabó Alexa

Viharsarok Kupa, Gyomaendrőd:  K-1  serdülő  lány  V. évf. 
500 m, 1. Szekeres Tünde, 2. Csontos Andrea
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LABDARÚGÁS
Jobb kezdésre számítottunk!

A tavalyi bronzérem után fokozott várakozással tekintettünk a 
2013/14-es bajnoki szezonra. Annak ellenére is, hogy a felkészülés 
során nagyon sok volt a hiányzó. A bajnoki kezdetre összeállt a 
keret és bíztunk benne, hogy újra a régi csapatot láthatjuk a pályán. 
Sajnos nem így alakult! Öt mérkőzés után csak a 11. helyen áll a 
Hunyadi. Balszerencsés találkozókon fontos pontok szálltak el, 
melyek lehet, hogy nagyon fognak hiányozni a végelszámolásnál.

Eredmények:
1. forduló: 2013. augusztus 9. (péntek)
Gádoros SE – B. Hunyadi,: 4-4 (1-2)
Gádoros, 100 néző. Vezette: Nagy Zoltán (Sándor Gergő, Zlovszki 
Zsanett)
Hunyadi: Lantos – Rusz, Csatai, Borgulya, Steigler (Kovács N.), 
Rácz R. (Szabó M.), Kiss T. (Balog M.), Kis L., Rácz A., Tóth A. 
(Ugrai), Lovas A.
Edző: Pisont András
Góllövők: Rácz R., Rusz, Tóth A., Ugrai
Kiálítva: Borgulya
Sárga lap: Rusz Z., Steigler
A gólokban gazdag mérkőzésen a Hunyadi biztos győzelmet 
engedett ki a kezéből.
Pisont András: „Az eredmény reális. Ha a helyzeteinket 1-3-nál 
kihasználjuk, több gólos győzelmet aratunk, de sajnos ez a 
realitás.”
Ifjúsági: Gádoros – B. Hunyadi 0-7
Góllövők: Szabó F. (3), Kis P., Dernovics T., Tasi N., Csipai P.
Sárga lap: Tasi N.

2. forduló: 2013. augusztus 18. (vasárnap)
Lőkösháza KSK – B. Hunyadi 6-0 (2-0)
Lőkösháza, 315 néző. Vezette: Gyuga Zsolt (Zahorán János, 
Zacsok Imre)
Hunyadi: Lantos – Koppányi (Balogh M.), Steigler, Csatai, Szabó 
M. (Tóth A.), Kovács N., Kis L., Rácz A., Kiss T. (Rácz R.), Lovas, 
Ugrai.
Kiállítva: Steigler
Sárga lap: Kis L., Rácz A.
A nagy akarással játszó hazaiak kiütéses győzelmet arattak. 
Győzelmük sajnos még ilyen arányban is megérdemelt.
Pisont András: „A hazaiaknak kijár az elismerés. Remélem, a 
játékosaim is elgondolkoznak, hogy felkészülés nélkül ez a játék 
nem megy.”
Ifjúsági: Lőkösháza – B. Hunyadi 5-2
Góllövők: Vízi G., Maczik G.
Sárga lap: Tasi N.

3. forduló: 2013. augusztus 25. (vasárnap)
B. Hunyadi – Kétegyházi SE 4-2 (1-1)
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Takács Tamás (Zahorecz 
Roland, Gebei Viktor)

Hunyadi: Lantos –Borgulya, Csatai, Kovács N., Rusz, Kis L., Rácz 
R. (Bagi), Kiss T., Rácz A. (Balogh M), Lovas, Ugrai (Koppányi)
Edző: Pisont András
Góllövők: Lovas (2), Ugrai, Rácz R.
Sárga lap: Rácz A.
Második félidei gólra törő játékával biztos győzelmet aratott a 
Hunyadi.
Pisont András: „Az első félidőben kiegyenlített játék folyt. A 
második félidőben gyorsabb játékkal a magunk javára fordítottuk 
az eredményt.”
Ifjúsági: B. Hunyadi – Kétegyháza 1-2
Góllövő: Vízi G.
Sárga lap: Szabó M., Ambrus N., Bencsik, A., Vízi G.

4. forduló: 2013. augusztus 31. (szombat)
Újkígyós FC – B. Hunyadi 1-1 (1-1)
Újkígyós, 100 néző. Vezette: Kovács Antal (Kékesi Mátyás, Tóth 
Ádám)
Hunyadi: Lantos – Borgulya, Steigler, Csatai, Rusz (Koppányi), 
Kis L., Balogh M., Kiss T (Tóth A.), Rácz R., Ugrai, Lovas
Edző: Pisont András
Góllövő: Lovas
Sárga lap: Csatai, Kiss T., Rácz R.
Az eredmény a hazaiakra nézve is hízelgő!
Pisont András: „Küzdelmes mérkőzésen helyzetek sokaságát 
hagytuk ki. Győzelmet érdemeltünk volna.”
Ifjúságiak: Újkígyós – B. Hunyadi 1-3
Góllövők: Dernovics T., Szabó F., Csípai P.
Piros lap: Erdei S.
Sárga lap: Yetik D.

5. forduló : 2013. szeptember 7. (szombat)
B. Hunyadi – Dobozi SE 1-2  (1-2)
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Sándor Imre (Győri László, 
Petrovszki György)
Hunyadi: Lantos – Borgulya, Steigler, Csatai, Rusz (Koppányi), 
Kis L., Balogh M., Rácz R. (Kovács N.), Kiss T. (Bobvos F.), 
Lovas, Ugrai (Tóth A.)
Edző: Pisont András
Góllövő: Ugrai
Sárga lap: Rusz, Kiss T., Tóth A.
A mérkőzést jól kezdő Hunyadi a vezetést követően átengedte a 
teret a doboziaknak, akik éltek a lehetőséggel és megfordították az 
eredményt. A második félidőben több helyzet adódott a hazaiak 
előtt, de nem sikerült gólt szerezni.
Pisont András: „Játékunkat lélektelen hozzáállás jellemezte.”
Ifjúságiak: B. Hunyadi – Doboz 8-1
Góllövők: Szabó F (3), Vízi G., Szabó M., Dernovics T., Csipai P., 
Olasz I.
Sárga lap: Pásztor D., Szabó M., Szabó F., Szín Á., Olasz I.

(folytatás a következő oldalon)
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(Az előző oldal folytatása)

A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság állása
az 5. forduló után

Felnőttek:
1. Dévaványa  5 5 0 0 22-0 15
2. Mezőkovácsháza 5 5 0 0 24-11 15
3. Békés 5 3 2 0 19-7 11
4. Battonya 5 2 2 1 12-7 8
5. Csorvás 5 2 2 1 13-9 8
6. Elek 5 2 1 2 11-8 7
7. Vésztő 5 2 0 3 16-14 6
8. Lőkösháza 5 2 0 3 9-11 6
9. Újkígyós 5 1 3 1 10-11 6
10. Sarkad 5 1 3 2 10-15 5
11. B. Hunyadi 5 1 2 2 10-15 5
12. Kétegyháza 5 1 1 3 12-19 4
13. Bucsa 5 1 1 3 7-16 4
14. Csanádapáca 5 1 1 3 9-23 4
15. Doboz 5 1 0 4 10-18 3
16. Gádoros 5 0 2 3 8-19 2

Ifjúságiak:
1. Dévaványa 5 4 1 0 29-4 13
2. Mezőkovácsháza 5 3 2 0 18-6 11
3. Vésztő 5 3 2 0 19-11 11
4. Békés 5 3 0 2 18-10 11
5. B. Hunyadi 5 3 0 2 21-9 9
6. Kétegyháza 5 3 0 2 23-17 9
7. Battonya 5 2 2 1 18-8 8
8. Csorvás 4 2 2 0 14-8 8
9. Elek 5 2 1 2 11-8 7
10. Lőkösháza 5 1 2 2 12-16 5
11. Doboz 5 1 2 2 17-30 5
12. Sarkad 5 0 4 1 6-7 4
13. Bucsa 5 1 0 4 6-19 3
14. Csanádapáca 5 0 1 4 8-19 1
15. Újkígyós 5 0 1 4 8-21 1
16. Gádoros 4 0 0 4 2-37 0

A következő fordulók nehéz mérkőzéseire várjuk a szurkolók 
buzdítását!
Hajrá Hunyadi!

Hévizi Róbert

KÉZILABDA
Elindult az újabb szezon a megyei I. osztályú felnőtt női 
kézilabda bajnokságban, kezdetét vette a 2013/2014-es évad. A 
nyitófordulóban, augusztus 31-én az egyik nagy riválisunkat, a 
Kondoros csapatát fogadtuk. Mivel a legutóbbi tavaszi mérkőzésen 
nem várt vereséget szenvedtünk tőlük, így szinte becsületbeli ügy 
volt visszavágni, mely szerencsére sikerült is.
Békésszentandrási KC - Kondorosi NKK 16-11 (8-6)
Első mérkőzés révén időnként akadozott még a gépezet, de a 
szívünk és a küzdeni akarásunk a régi volt. Ezzel nyertük meg a 
mérkőzést, az újabb játékosokat igazolt Kondoros ellen. 
Kapusteljesítményünk kiváló volt, de a mezőnyben is mindenki 
hozzá tette a magáét a győzelemhez. Igazi csapatként tudtunk 
működni, egy percig sem volt kérdés a két pont. 
Békésszentandrás - Gyomaendrőd 22-18 (10-12)
Nagy csatában maradtunk alul, a tabellán évek óta az élmezőnyhöz 
tartozó Gyomaendrőd ellen. Bár szinte az utolsó hajrákig partiban 
voltunk a vendégekkel, a végén mégis a mérkőzés legnagyobb 
gólkülönbségével maradtunk alul velük szemben. Mindvégig 
méltó ellenfelek voltunk, váltakozott az 1-2 gólos előny a két 
csapat között. Többször is sikerült 5-10 perces gólcsendre 
kényszeríteni őket, s bár az utolsó percekig nyitott volt a mérkőzés, 
az utolsó felvonásban 5-6 gólunkat is érvénytelenítették a 
játékvezetők. Emiatt és a fáradság okán a végén már bele-bele is 
hibáztunk, így sajnos nem sikerült az újabb pontszerzés. Ennek 
ellenére nagyot játszottunk, és emelt fővel hagyhattuk el ismét a 
pályát! Bár nem vagyunk maradéktalanul elégedettek, mert pontot 
is szerezhettünk/érdemeltünk volna. Igyekszünk mindkét 
mérkőzésből tanulni, erőt meríteni, s bízunk benne, hogy legalább 
ezt a teljesítményt sikerül Sarkad ellen is átmenteni.

Köszönjük a lelkes közönségünk szurkolását, és mindenkori 
támogatását!
További mérkőzéseink az őszi fordulóban: 
3.) 2013. 09. 14. 16:00 Békésszentandrási KC - Sarkadi KSE
4.) 2013. 09. 21. 16:00 Mezőberény - Békésszentandrási KC
5.) 2013. 09. 28. 16:00 Békésszentandrási KC - Füzesgyarmat
6.) 2013. 10. 6. 16:00 Békési NKTE - Békésszentandrási KC
7.) 2013. 10. 12. 15:00 Békésszentandrási KC - Gerla SE 
8.) 2013. 10. 26. 15:00 Békésszentandrási KC - Kétsopronyi SE
9.) 2013. 11. 2. 10:00 Nagyszénási SE - Békésszentandrási KC
10.) 2013. 11. 9. 18:00 Felföldi ISE - Békésszentandrási KC 

- A - 

Őszi-téli gyermekruha börze
2013. október 12-én (szombat) 15-17 óráig

a Körös Művelődési Ház nagytermében.

Gyermekruha börzénk sokféle méretben kínál jó minőségű,
szép baba- és gyermekruhákat, játékokat, kiegészítőket.

Aki árusítani is kíván, kérjük fél háromra érkezzen,
hogy asztalát elfoglalhassa.

Szeretettel várunk minden kismamát, 
édesanyát és nagymamát!



16 2013. szeptember

Augusztus 20., államalapításunk ünnepe

Állampolgársági eskü

Kertbarátok kiállítása

Molnár Imre Zoltán képviselő úr a megáldott kenyérrel Hadady László oboaművész ünnepi műsora

Augusztus 25-én 46 kárpátaljai és vajdasági honfitársunk tette le az állampolgársági esküt az András-keresztnél

Szeptember 2-án regionális kertészeti kiállítás nyílt a helyi Kertbarát Kör szervezésében


