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Adventi gondolatok

Ha várnám olyan tisztán, ahogyan anyja várta,

ha János erős lelke gyenge testembe szállna.

Próféták sóvárgása bennem ha lánggal égne, 

Meghívhatnám-e társul e földi szürkeségbe?

Ó, Drága Üdvözítőnk, ha jönni most akarnál,

kapnál e többet tőlünk az első karácsonynál?

Lenne e különb ágyad, mint egykor az a jászol

és annyi igaz híved, mint ott a néhány pásztor?

Glóriád túlharsogná itt nálunk földi ének, 

Csillagod tiszta fényét felhőznék földi fények,

Volna e három bölcsed, ki minden mást feledve, 

nagy hittel menni tudna a fénycsóvát követve, 

csak áldásod keresve.

Igaz, mi gyorsan járunk, nem lassú tevék hátán,

Gépeink siklanak fenn a felhők könnyű szárnyán.

De tőled távol estünk, szent betlehemi gyermek, 

az ég bár közelebb jött, de került tőlünk messzebb.

Mi meg sem érdemelnénk a csillag régi fényét,

sem véred hulló cseppjét, se tiszta égi békéd.

Pilátus kézmosása itt közöttünk is könnyed,

az értetlenség kínja itt köztünk sem lett könnyebb.

Ha ma kellene jönnöd, látnád e érdemesnek, 

hogy válladra vedd újra a megváltó keresztet?

Ha ma kellene jönnöd, mondd, újra elindulnál,

vagy mint a hűtlenektől, óvatos langyosoktól,

keserűn elfordulnál? 

Hiszem, hogy újra jönnél Uram, ki jónál jobb vagy,

szánnád a gyengét bennünk, az útszélén hagyottat. 

A tudásra gőgöst, ki topog a világban,

fejjel a csillagok közt, de gyakran térdig sárban.

Kérünk jó Messiásunk, szüless meg bennünk újra, 

s formáljon minket ujjá az égi gyermek ujja.

A süketet és bénát, hogy halljon és beszéljen, 

a vakot és a sántát, hogy botolva se féljen.

És minden gőgös bölcset és kufárlelkű vámost,

és minden Magdalénát és tiszta Jánost,

és minden gyarló Pétert, ki nagy maradt a hitben, 

hogy Betlehemnek fénye, égő hitünk reménye

Atyánkhoz elsegítsen.

Bontovics Mária
1924-2010

volt békésszentandrási lakos
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Matematikaverseny
az iskolában

Immár második éve neveztünk a Katolikus Iskolák Dugonics 
András Matematika Versenyére.
Most az első fordulót írattuk meg közel 70 gyerekkel az iskolában. 
A második fordulóra csak azok a tanulók jutnak be, akik legalább 
50%-os teljesítményt nyújtottak a feladatlap megoldása során. 
Egyszerű műveletektől az összetettebb, gondolkodtatóbb szöveges 
feladatokig minden volt a 20 és 25 példa között.
A negyedikesek, ötödikesek és hatodikosok 60 percig küzdöttek, a 
hetedikesek és nyolcadikosok pedig 90 percet dolgozhattak. Azért 
ezt a versenyformát választottuk, mert ingyenes, így minden 
tehetséges gyerek részt tud rajta venni.

Molnár Józsefné

Színházlátogatás a felsősökkel

Az új színházi évad nagyszerű nyitánya volt számunkra október 4-
én Békéscsabán , a Jókai Színházban. Meghatóan szép előadásban 
volt része annak a 41 tanulónak, aki az idei tanévre színházbérletet 
vásárolt.  Szörényi Levente – Bródy János István, a király című 
rockoperáját láthattuk színvonalas, emlékezetes előadásban.
Grimm meséjét, a Holle anyót vitte színpadra Varga Viktor, s Dózsa 
Zsuzsa színművész alakította Holle anyó szerepét. Nagy örömmel 
olvastuk meghívó levelüket e bemutatóra, hiszen a nyári színjátszó 
táborban ők tanítottak bennünket, s általuk nyertünk bepillantást a 
kulisszák mögé.  Jóleső érzéssel töltött el bennünket, hogy ott 
ülhettünk november 4-én a Cervinus Teátrum nézőterén, s részesei 
lehettünk e zenés –táncos darabnak.
November 27-én szintén Szarvasra mentünk színházba, ahol a 
szigetszentmiklósi Sziget Színház előadásában tekinthettük meg a 
Hair-t. A musical a 68-as életérzést tükrözi, a hippik életstílusát 
vitte színpadra. A nagy taps magáért beszélt.

Baginé Dorogi Anikó

Ősz a Vajdában
A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium novemberben versenyt 
hirdetett a 7. és 8. osztályos tanulók körében. A téma Halloween és 
az ősz. A diákok egy angol és egy német verset kaptak, amit el 
kellett olvasniuk, szótár segítségével lefordítaniuk, majd magyar 
nyelvre átültetniük, ami nem könnyű feladat. A gimnázium a 
kreatív gyerekeket is megcélozta, hiszen rajzpályázatot indított 
ebben a témakörben.
Eredményhirdetés a gimnázium aulájában volt, a rajzversenyen 
Kanti Anna 3. helyezett lett. Az angol versfordító versenyen Juhos 
Bence 3. helyezést ért el. A német vers fordítása igen sikeres volt, 
hiszen mindhárom helyezést elhozták a tanulóink, Dorogi Mónika 
1., Fabó Regina 2., Fabó Annamária 3. helyezést ért el. A 
gimnázium idegen nyelvi munkaközössége az eredmények 
kihirdetése után mutatta be prezentációját testvériskoláiról. Az 
iskola tanulói minden évben gyarapíthatják nyelvi ismereteiket az 
adott országban. A pályaválasztás előtt álló nyolcadikosaink 
nemcsak egy versenyen vehettek részt, hanem megismerhették a 
szarvasi gimnázium épületét és tanárait, illetve beleláthattak a 
német és angol oktatás színes lehetőségeibe.

idegen nyelvi munkaközösség
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90 óra vidáman és tanulással

Csak az tudja értékelni a megfeszített munkát, odaadást, küzdeni 
akarást, aki maga is felnőtt fejjel, a megszokott időnél később, 
munka és család mellett kezdett el megtanulni valami újat, 
megismerni a technika új kütyüi közül valamit. Mennyire nehéz és 
idegen ez számunkra! Ezért tartom óriási teljesítménynek, példa 
értékűnek, annak a 14 felnőtt embernek a kitartását, hozzáállását, 
tanulni akarását, akik végig küzdötték a TÁMOP-2.2/12-1-2012-
0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” 
képzési program „Digitális képzések mindenkinek az alapoktól 
az ECDL-ig” modulját. Ezen belül megismerkedtek a számítógép 
kezelés alapjaival, az operációs rendszerekkel, az internettel és 
a szövegszerkesztéssel.
 Estéről-estére hajtotta őket az a kíváncsiság, tudni akarás, hogy a 
számítógép ne csak a gyerekeik, unokáik munkaeszköze legyen, ők 
is megismerjék, megtalálják a világ új csodáit az interneten, 
tudjanak levelezni, beszélgetni, szörfözni a világhálón. És sikerült! 
Úgy ért véget a 90 óra, hogy felbátorodva, kishitűségüket leküzdve, 
hozzámernek nyúlni egyedül is a számítógéphez, otthon is, mert 
megérezték a tudás hatalmát, jóleső érzését, hogy ha nem is tudunk 
mindent, de legalább merünk tanulni, megújulni, befogadni az új 
század csodáit. 
Gratulálok tanítványaimnak őszinte csodálattal és elismeréssel. 

Köszönetemet fejezem ki mindannyiuknak, mert ennyi 
lelkesedést, kitartást rég nem láttam, és ennyi köszönetet is rég nem 
kaptam, mint Tőlük, a hálás tanítványoktól.

Molnár Józsefné

Iskolanap Kishegyesen

November 22-én kicsi, de annál lelkesebb csapat érkezett 
testvértelepülésünkre, hogy részt vegyen az ottani általános iskola 
szokásos iskolanapi rendezvényén.
A régi ismerősök egymás nyakába ugorva köszöntötték egymást, 
az először odalátogatók szolid bemutatkozással üdvözölték az őket 
fogadó gyerekeket. Estére azok izgalma is elmúlt, akik első 
alkalommal vettek részt a rendezvényen. A zenés, énekes, táncos 
produkciók megadták az alaphangulatot az este további 
folytatásához. A gyerekek csapatokba verődve, vidáman indultak 
haza. Sötét ide, sötét oda, út közben egy kis falunézés is belefért a 
programba. 
Szombat délelőtt bonyolították le a már szokásos kézilabda és 
futballmérkőzéseket. Az összetartozás, a barátság szép 
megnyilvánulása volt, hogy a vendégfogadó gyerekek a mi 
csapatainkat erősítették. Annál is inkább, mert kicsiny 

küldöttségünk tagjaiból nem állt össze sem egy teljes kézilabda, 
sem egy teljes focicsapat. Így játszottuk tehát le a mérkőzéseket. Jó 
volt a közös játék, a gyerekek lelkesen szurkoltak társaiknak. A 
hivatalos mérkőzések lebonyolítása után a lányok még egy spontán 
szerveződő focimeccset is játszottak. Csupán a buli kedvéért. A nap 
hátralévő részében mindenkinek szabad program volt, mégis a 
többség összegyűlt egy pizzára és üdítőre. 
Odafelé az érkezés pillanatát vártuk, s a Kishegyesre bevezető, 
kicsit zötyögős úton már felállva lesték gyerekeink, mikor tűnnek 
fel az ismerős házak és utcák. Hazainduláskor a búcsúzkodás, mint 
mindig most is hosszúra nyúlt és sokáig nagy csend volt a buszon.
Szeretettel várjuk tavasszal nálunk a régi és új ismerősöket. Mi jól 
éreztük magunkat. Köszönjük a vendéglátást!

mné
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Alsós Bibliai hét

Iskolánkban másod ízben került sor arra a programsorozatra, amit 
bibliai hét névvel szerveztünk. A heti színes programok célja,hogy 
a tanulók még jobban megismerjék a Katolikus egyházat, a 
szentírást és az egyház imáit. Életkori sajátosságaikat figyelembe 
véve, különböző programokon vettek részt az alsó tagozatos 
gyerekek.
Hétfő délután ellátogattunk a katolikus templomba, ahol 
Szurovecz Vince főesperes, pápai káplán úr bemutatta a 
templomot. Nagyon érdeklődőek voltak a kicsik, sok – sok 
kérdéssel fordultak hozzá.
Szerdán egy totót töltöttek ki a diákok, ahol Szent András és Szent 
Miklós életét állítottuk a kérdések középpontjába. Első 
osztályosaink, mivel csak most kezdtek ismerkedni a „betűvetés és 
olvasás fortélyaival” egy Szent Miklós püspököt ábrázoló kifestőt 

színeztek ki. Ezután egy „útvesztőben” segítettek a gyerekeknek 
eljutni a templomtól a Szentírásig.
Péntek délután nem az” elméjüket”, hanem a kézügyességüket 
tehették próbára. Ajtóra akasztható kopogtatót készítettünk.
Tanulóink lelkesedéssel, érdeklődéssel vettek részt a hét 
eseményein és reméljük jövőre is sikerül egy ilyen érdekes hetet 
együtt töltenünk.
A totó eredménye:

1.   3. osztály
2.   2. osztály
3.   4. osztály

Külön jutalmat érdemeltek az elsősök a szép rajzokért, valamint 
Fabó Amina, akinek 13+1 pontot sikerült elérnie.

Barcsikné Aszódi Márta

Bibliai hét a felső tagozaton

Hagyománnyá vált bibliai hetünket az idén a felső tagozatosok 
számára november 25. és 28. között rendeztük meg.
Témakörként a novemberben megünnepelt szenteket jelöltük ki.
A hétfői napon templomlátogatásra indultunk a katolikus 
templomba, ahol Szurovecz Vince főesperes, pápai káplán, 
iskolánk hitoktatója érdekes és hasznos előadást tartott nekünk 
templomunkról, annak keletkezéséről, a festményekről, 
kegytárgyakról. Köszönjük a szeretetteljes vendéglátást!
A program másnap délután az iskolában folytatódott, ahol Power 
Point formában bemutatót készítettek az osztályok csapatai Szent 
Imréről, Mártonról, Erzsébetről, Andrásról és Miklósról. A 
zsűrinek (dr. Dobos Ágoston, Csipai Levente, Varsányi Gyuláné és 
Rábáné Fazekas Erika) nem volt könnyű dolga, mert alapos 
munkákat tekinthettek meg
Szerdán a rajzteremben hét csapat versenyzett örömmel és 
jókedvvel. Szerepelt a versenyen activity, TOTÓ, puzzle, 
szövegértés, villámkérdések templomunkról, lufiban elrejtett 
idézetek összerakása. A csapatok izgatottan várták az 

eredményeket a zsűritől, melynek tagjai Péntek Albert és Csipai 
Levente voltak.
Falunk védőszentjéhez, Szent Andráshoz szóló imával zártuk a 
szerdai napot:

„Testvérednek hű társa, Te
Add, éljen köztünk szeretet.”

Csütörtökön Fabóné Pálinkás Ibolya vezetésével Készüljünk 
adventre! témakörben kézműves játszóházban vehettek részt az 
érdeklődők. Készíthettek Mikulást, gyertyatartót, valamint - hogy 
ne felejtsék el a hétfői templomlátogatást - hajtogathattak 
templomot. A délutánon közel 80 gyermek vett részt.
Az elsődleges cél az idén az volt, hogy a felkészülő gyerekek 
jobban megismerjenek egy-egy bibliai személyt, rálátásuk legyen 
t e t t e ik re ,  s  t i s z t ában  l egyenek  a  hozzá juk  fűződő 
néphagyományokkal is. S persze hogy együtt legyenek, közösséget 
formáljanak.

Baginé Dorogi Anikó

Egészségügyi vetélkedő

Tisztasági verseny, egészségügyi verseny, egészségnevelési 
vetélkedő – ezek mind azok a nevek, amik iskolánkban az 
egészséges életmóddal kapcsolatos vetélkedést jelentik. Idén 
november 15-én hívtuk vetélkedőre a felsős tanulókat ebben a 
témakörben. Egy akadályverseny keretében először egy 
prezentációt kellett a csapatoknak bemutatni az adott kérdés körről. 
azután egy teszt várta őket az egészséges életmódról, majd 
ügyességi feladatokból álló akadályt kellett leküzdeniük. A 4. 
állomáson activity feladványok várták őket, utoljára pedig 
keresztrejtvényt fejtettek. A feladatokat látván igen sok oldalról 
k ö z e l í t e t t ü k  m e g  a  t é m á n k a t . 
Mialatt a csapatok egyik fele „agytornázott”, addig a másik rész 
tényleges tornagyakorlatokat végzett a tornateremben. A feladatok 
közt volt labdavezetés, ugráló kötelezés, ugrások, futások, a 
testnevelés szinte minden formája. 
A két rész összesített pontjai alapján az alábbi eredmények 
születtek:

1. 7.a osztály
2. 7.b osztály
3. 8.a osztály

November 16-án az alsósok vetélkedtek az egészséges életmódról. 
Nagyon tetszett az ételkóstolás bekötött szemmel, ügyesen raktak 
ki összevágott képet és érdekes volt a legkisebbeket figyelni amint 
a számítógépeken „dolgoztak”.
Itt is mint a felsőben az osztályok másik felét a tornatermi feladatok 
várták. Sorverseny keretében labdavezetés, különböző futások, 
ugrások, labdás gyakorlatok álltak előttük. Hiába kisebbek, ők is 
ugyan olyan kitartással, lelkesedéssel, ügyességgel végeztek az 
akadály pályán. 
Eredmények:

1. 4. osztály
2. 3. osztály
3. 2. osztály

Mind a két féle megmérettetés sok izgalmat hozott, de 
mindemellett jó hangulat és lelkesedés is jól látható volt. 
Levonhatjuk a tanulságot, hogy az egészséges életmód minden 
része fontos és ezen a két napon mi sokat tettünk az egészségünkért. 
Köszönet minden kollégának, aki kivette részét ennek a délutánnak 
a lebonyolításából. 

Gere Éva
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A bölcsiben is járt a Mikulás
„Télapóka, jujj, jujj, jujj,
Az arcomba havat fúj.
Szakállából szerteszét
Rázza a sok pelyhecskét.

Kacagnak a gyerekek
Kapkodják a pelyheket.
Nem baj, nem baj, ez a jó,
Rázd a havat Télapó!”

A Mikulás, aki nagyon távol él, eljött segítőivel, a kis 
krampuszokkal, hogy megajándékozhassák a legkisebbeket, a 
bölcsődéseket. Már napokkal ezelőtt készültünk erre a nagy napra. 
A gyermekek kicsi ujjaikkal piros kis csizmákra festették a prémet, 
és téli dalokat énekelgettünk. Mindennap újra megbeszéltük, hogy 
milyen is a Mikulás, hiszen nekik még nem nagyon volt emlékük 
róla. A Mikulás bábbal már szívesen játszott mindenki és 
megígérték, hogy a vendég érkezésekor nem lesz sírás és, hogy 
mindenki bátran átveszi az ajándékot.
December 6-án aztán meg is érkeztek a várva-várt látogatók. 
Amikor bejött a Mikulás a krampuszaival mindenki elcsendesedett 
és izgatottan figyelte a vendégeket. A nagyszakállú Öregúr 
elmesélte, hogy milyen messziről érkeztek és megkérdezte a 
gyerekeket, hogy jók voltak-e az elmúlt időszakban. 
Természetesen a bölcsiben csak jó gyerekek vannak, és mindenki 
személyesen vehette át a piros kis csomagot. Nagyon bátrak voltak 
és a beszélni tudók meg is köszönték az ajándékot. Énekeltünk a 
kedves vendégeknek, de mi is kaptunk még meglepetést tőlük: 

gyönyörű furulyaszót és téli dalt. Ez után a Mikulás elbúcsúzott és 
mondta, hogy még nagyon sok a dolga és igyekszik a szomszédos 
óvodába. Megígérte, hogy jövőre is el fog látogatni a bölcsődébe, 
ha továbbra is jók lesznek a gyerekek. Mindenki boldogan 
integetett a távozóknak és izgatottan forgatta a kezében lévő kis 
csomagot. Tízóraira finom gyümölcsöket ettünk, és szaloncukrot 
kóstolgattunk. 
Az időszakos gyermekfelügyeletet rendszeresen igénybevevő 
gyermekek és még két vendég kisgyermek is velünk ünnepelt és 
játszott délelőtt. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a helyi általános iskola 
nyolcadikosainak (akik egy pár évvel ezelőtt szintén bölcsiseink 
voltak) és osztályfőnöküknek, hogy ilyen felejthetetlenné tették 
számunkra ezt a délelőttöt! Köszönjük a Szülői Munkaközösség 
tagjainak a közreműködésüket, hogy a kis csomagok kedvelt 
finomságokat rejtsenek! És köszönet az Önkormányzatnak a finom 
gyümölcsért és szaloncukorért!

A Könyvtár
2013. december 22-től  2014. január 5-éig

ZÁRVA.
Nyitás 2014. január 6-án (hétfő).

(Cím: István király u. 16. Tel.: 66/218-660)

Áldott, szeretetteljes karácsonyt kívánunk,
és békés, sikeres, szép új évet!

Könyvtár dolgozói

FELHÍVÁS
Kedves Fotóbarátok!
2014. január 22-én (szerda), a Magyar 
Kultúra Napján ismét megrendezzük a 
hagyományos Tél-Fény fotókiállításunkat a 
Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
Galériájában.
Nevezni bármilyen témájú képpel lehet, de továbbra is szívesen 
fogadjuk Békésszentandrásról készült képeket is.  A fotók mérete 
A/5-ös, A/4-es vagy A/3-as nagyságú lehet.
Személyenként maximum 5 db felvételt tudunk kiállítani.
Kérjük a képek címét, valamint a fotós nevét és elérhetőségét 
megadni. Beküldési határidő: 2014. január 13., hétfő.
Előre is köszönjük a szép felvételeket.

A rendezőség

TÉLI AKCIÓ
a Békésszentandrás Fő u. 53. szám alatti

IPARCIKK BOLTBAN!

Minden héten, más-más termék AKCIÓS áron kapható,
a készlet erejéig!

Karácsonyi bevásárláshoz széles áruválasztékkal,
karácsonyi kellékekkel állunk rendelkezésre.

Újdonság! Üzletünkben gravírozott termékek kaphatóak.
Egyedi gravírozás megrendelhető.

Elérhetőségünk telefonon: 66/218-230.

Minden kedves vásárlónknak meghitt, békés Karácsonyi 
Ünnepeket, Boldog Új Évet kívánunk!

Ez már a miénk!

Mindenkinek békés ünnepeket és boldog új évet 
kívánok a bölcsőde dolgozói és a bölcsisek nevében:

Yetik Éva
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KÖSZÖNJÜK BICI NÉNI
Hagyományőrző szimultánra hívta a sakkszerető érdeklődőket 
novemberben 29-én a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület. Az esemény főszereplője vitéz Sinka 
Brigitta sakkmester volt, aki két évvel ezelőtt Békésszentandráson 
játszotta le a 10.000 szimultán partiját. Azóta folyamatosan 
meghívásoknak tett eleget, és rövidesen eléri a 11.000 játszmát is. A 
Helytörténeti Egyesület már hagyománynak tekinti, hogy időnként 
Bici néni randevút adjon a szentandrási sakkozóknak. A mostani 
alkalomnak az adott jelentőséget, hogy 60 évvel ezelőtt vett részt az 
országos bajnokságon, ahol kiváló sakkozással a harmadik helyet 
szerezte meg. A jeles eredményre Hévizi Róbert, egyesületünk 
elnöke tekintett vissza. Kiemelte, hogy a hat évtizeddel ezelőtti 
remek bemutatkozása a válogatottságot jelentette Sinka 
Brigittának. Az önkormányzat nevében Sinka Imre polgármester 
köszöntötte a sakkmestert, aki a köszöntő szavak után megtette első 
lépéseit. A szimultán alkalmából közel 50 partit sikerült 
lebonyolítani. Az eredmény kiemelkedő pillanata volt, amikor 
megérkezett Csipai Levente sakkszakkör-vezető kilenc kisdiákkal, 
a szakkör tagjaival. A fiatal sakkozóknak nagy élményt jelentett a 
játék és a találkozás, amely reméljük, hogy tovább növeli e 
népszerű szellemi sport iránti szeretet. A szimultán végére Brigitta 
néni kellemesen elfáradt, de már fejben készül a következő 
megmérettetésre. Elmondta, hogy szívesen vállal ilyen jellegű 
találkozókat, ahol tovább népszerűsítheti a sakkot, és gyarapíthatja 
a játszmáinak számát. December 9-én elérheti a tizenegyezrediket. 
Ehhez kívánunk sok sikert és jó egészséget!

Helytörténeti Egyesület

Boldog Ferenc békéscsabai lakos birtokvédelmi kérelemmel 
fordultam Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri 
Hivatalának Jegyzőjéhez.
2013. november 19-én a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában 
készült Jegyzőkönyv alapján birtokvédelmi hatósági eljárás 
keretében meghallgatás történt a haszonélvezetemben levő 
földterületeken önkényes mezőgazdasági tevékenység végzése 
ügyében.
Mivel négy területről van szó, az ellenérdekű – számomra 
ismeretlen – feleket a helybeli lakosoktól szerzett információk 
alapján neveztem meg.

A meghallgatáson kiderült, hogy Szín János Békésszentandrás 
Hunyadi u. 20. sz. alatti lakos nem érintett az ügyben, ezért 
visszavontam a ráirányuló bejelentésemet, és ezennel nyilvánosan 
is elnézést kérek Tőle.
Fazekas István Békésszentandrás Darabos u. 4/a. sz. alatti lakos az 
eddigiekben két ingatlant karbantartott, a továbbiakban egyezséget 
ajánlva bérleti szerződés alapján használja ezeket.
Az eddig ismeretlen önkényes földhasználók kilétének felderítése 
folyamatban van.

2013. december 2.                                                     Boldog Ferenc

Nyilvános bocsánatkérés

Sinka Brigitta és a lelkes sakksztakköri tagok vezetőjükkel, 
Csipai Leventével

A KÖRÖS-SZÖGI CIVIL FÓRUM EGYESÜLET 

a LEADER pályázati program keretében támogatást nyert el, a 

TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉS témakörben, 

továbbképzési program megvalósítására.

A pályázati támogatás 100%-ban fedezi a költségeket, ezért a 
program

TÉRÍTÉSMENTES.

Tervezett időtartama 2014. február 14-től május 16-ig, minden 
héten pénteken, a délutáni órákban.
A program az alábbi témaköröket dolgozza fel, interaktív 
előadások formájában:
1 A vidékfejlesztés jogi környezete. Társadalmi részvétel 

lehetőségei a helyi döntéshozatalban.
2. Közösségfejlesztés, együttműködési formák és pályázati 

lehetőségek a vidékfejlesztésben.
3. Területfejlesztési és Vidékfejlesztési politika Magyarországon. 

A helyi gazdaságfejlesztés jelentősége.
4. Értékőrzés, hagyományápolás célja, feladatai, bevált 

gyakorlatok. A falusi turizmus jelene és jövője.

A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak!
A továbbképzésen való részvételre két helyszínen van lehetőség, az 
előadásokat Szarvason is, és Békésszentandráson is külön-külön 
megtartjuk.

- Szarvason a Damjanich u. 64.sz. alatti Térségi Civil 
Fejlesztő Központ.

- Békésszentandráson az István király u. 16.sz. alatti 

Körös Művelődési Ház és Könyvtár épületében.

Jelentkezni ugyanezeken a helyszíneken lehet, a jelentkezési lap 
kitöltésével.

Jelentkezhetnek:
- Civil szervezetek tagjai
- Kistermelők, őstermelők
- Egyéni és társas vállalkozások
- Regisztrált álláskeresők
- Önkéntesek
- Vidékfejlesztésben érintett intézmények dolgozói

Bővebb felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Mihaleczné Kovács Mária - telefon: 06-20-978-56-37
E-mail: mihaleczne@szarvasnet.hu

Szabó Edit - telefon: 06-70-701-8063
E-mail: szaboeditke@freemail.hu

Sinka Petra - telefon: 06-20-223-43-88
E-mail: korosszogicfe@gmail.com
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Állampolgársági eskü

2013. november 16-án állampolgársági eskü helyszíne volt a 
Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal nagyterme.
A Kormorán együttes Isten ujja megérintett című dala és Tamás 
István Tiéd ez az ország című verse Bődi Etelka előadásában 
nyitotta a meghitt ünnepséget. A Himnusz elhangzása után Bagi 
Erika anyakönyvvezető köszöntötte a Vajdaságból és Kárpátaljáról 
érkezett esküre váró honfitársainkat, akik az egyszerűsített 
honosítási eljárás keretében néhány hónapja adták le kérelmüket, 
többen közülük már a 2013. március 1-jét követő jogszabályi 
változások után a Járási Hivatalokban.
A 27 határon túli Sinka Imre polgármester úr előtt tette le az 
állampolgársági esküt.
Az ünnepség folytatásaként Nemcsényi Dóra, településünk egyik 
büszkesége, a Witch Dance együttes énekese Csézy: Ez az 
otthonunk című dalát énekelte el, gitáron kísérte az együttes 
gitárosa Kiss Ákos. 
Az esküt letett legújabb magyar állampolgároknak polgármester úr 
adta át a honosítási okiratot, a település ajándékaként címeres 
mézest, valamint díszoklevelet.
Az esküvételi jegyzőkönyv aláírása után az anyakönyvezető átadta 
részükre a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és a 2014. évi 
országgyűlési képviselőválasztások regisztrációjához szükséges 
adatlapot és tájékoztatót.
Az állampolgársági eskü végén Hrncsjár András szavalta el a 
Szózatot, majd az ünnepséget pezsgős koccintás és az András-
keresztnél közös fotózás zárta.                                         Bagi Erika

Esküt tettek
a Helyi Választási Iroda tagjai

A Helyi Választási Iroda tagjai a Választási Eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 70. §. alapján az alábbi esküt letették:

„Én …… fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; a Helyi Választási Iroda tagjaként tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

A Helyi Választási Iroda tagjai:
Dr. Olasz Imréné dr. HVI-vezető, a Békés Megyei Területi 
Választási Iroda vezetője előtt tett esküt 2013. október 28-án.

A Helyi Választási Iroda tagjai a Helyi Választási Iroda 
vezetője előtt 2013. november 27-én tettek esküt:
Bagi Erika HVI-vezető helyettese 
Tóth András HVI-tag 
Lénárt Andrásné HVI-tag 
Bencsik Beáta HVI-tag 
Kis-Szujó Nikoletta HVI-tag (jegyzőkönyvvezető) 
Bagdiné Balla Andra HVI-tag (jegyzőkönyvvezető) 
Gazsóné Csabai Júlia HVI-tag (jegyzőkönyvvezető) 
Petrásné Oláh Tímea HVI-tag (jegyzőkönyvvezető) 
Bencsik István Béláné HVI-tag (jegyzőkönyvvezető) 
Csépainé Tóth Gabriella HVI-tag (jegyzőkönyvvezető)  
Sinka Ágnes Ildikó HVI-tag (jegyzőkönyvvezető) 
Darida Norbert HVI-tag (pótjegyzőkönyvvezető) 
Némethné Brachna Edit HVI-tag (pótjegyzőkönyvvezető) 
Saskőy Henriette HVI-tag (pótjegyzőkönyvvezető) 

M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a 
Képviselő-testület nevében Tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2013. december 19. (csütörtök) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

A nyílt ülés napirendi pontjai a következők:

1. Az Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság 
beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkáról

 Előadó: Molnár Imre Zoltán bizottsági elnök

2. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 18/2008. 
(X.31.) önkormányzati rendelet módosítása

 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

3. A te lepülés i  sz i lárd  hul ladék hul ladékkeze lés i 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet 
megtárgyalása

 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

4. A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

5. Szarvasi Polgárőr Egyesület békésszentandrási csoportja 
számára Skoda gépjármű működési költségeinek 
átvállalása

 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

6. Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgató és könyvvizsgáló díjazása

 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

7. H o z z á j á r u l á s  k é r é s e  t á r g y i  e s z k ö z  p r o g r a m 
megváltoztatásához

 Előadó: Bagdiné Balla Andrea pénzügyi csoportvezető

8. Szentandrási Híradó 2014. évi működési költsége
 Előadó: Benedek Erika felelős szerkesztő

9.  www.newjsag.hu támogatási kérelme
 Előadó: Sinka Imre polgármester

10. Turisztikai pályázatok támogatása
 Előadó: Tóth András műszaki előadó

11. Bejelentések

Zárt ülés napirendi pontjai a következők:
1. Vételi ajánlat a Békésszentandrás, 0399/23 hrsz. alatti 

ingatlanra
 Előadó: Tóth András műszaki előadó

2. Bejelentések
Sinka Imre

polgármester
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Szent András
A hagyományok híven ezen a napon több rendezvény keretében 
ünneplik meg névnapjukat a szentandrásiak. Így volt ez most is. 
November 30-án először avató ünnepség volt az István király úti 
klubban. A felújított épületrészben pihenő szoba, iroda, raktár, 
mosdó helyiségek kerültek átadásra. Az udvaron is elkezdődött a 
tereprendezés, tavasszal még folytatjuk az elképzelések 
megvalósítását. Finom rostélyos kalácsot sütött a vendégeknek és 
az időseknek Simonné Magdika és Fulajtárné Böbe, majd citromos 
teát szolgáltak fel. A civil szervezetekkel közösen vágtuk át a 
nemzeti színű szalagot azzal a szándékkal, hogy minden nyugdíjas 
érezze jól magát a megújult klubban!

Szalagátvágás az István király úti klubban

A délután folyamán debütált a Gődény Színkör társulata, akik 
„Magyar csillagok” címmel zenés történelmi képsort mutattak be 
az 1600-as évekből. Kiváló játékukkal igazi örömet és szórakozást 
jelentettek a néző közönség számára, akik szűnni nem akaró tapssal 
jutalmazták előadásukat. Köszönjük Bődi Mária rendezőnek, hogy 
egy újabb darabbal bővült az előadások sorozata, amely szintén 
hagyomány községünkben. Köszönjük a szereplőknek, hogy időt, 
fáradságot nem ismerve ilyen színházi élményben lehetett részünk! 

Ezután sokak által vágyott előadás következett, melyet Gazsó Dóra 
Júlia tartott „A magyar perzsa” címmel. Dóri szakdolgozatát 
bővítette tovább, melyből mára megszületett könyve. A 
szakdolgozatát augusztusban már hallhattuk, ehhez kapcsolódott a 
„Semmi sem tökéletes” című dal, melyet Szabó Alexa előadásában 
hallhattunk, gitáron kísérte Turna-Barát Tamás. A szövés igazán 
igénybe veszi az asszonyok kezét, ezt erősítette meg Baginé Dorogi 
Anikó is versével „Azok a kezek” címmel. Majd dr. Kecskés Judit 
egyetemi docens, Dóri egykori tanára mesélt arról a lányról, aki őt 
választotta szakdolgozatának témavezetőjéül. Dóri, a maga 
csendes, visszahúzódó természetével képes volt több évi 
kutatómunkával megírni egy olyan szakdolgozatot, ami több annál, 
hiszen a szőnyegszövés leírását és feldolgozását senki sem vállalta 
fel. Dr. Hajdú Mihály professzor szavait idézve: „Legnagyobb 
értéke azonban gazdag anyagú, tökéletesen szerelt szótára, amely a 
jövő nyelvésznemzedék számára tartalmaz pótolhatatlan 
adatokat… Ezt nem lenne szabad elhanyagolni, későbbi időkre 
halasztani. Ezzel a dolgozattal, ennek megjelentetésével alapot 
lehet teremteni a hely, a település lakóinak lokálpatriotizmusa, 
büszke öntudata kialakulásához.” Ezt követően hallhattuk a könyv 

íróját, aki most is könnyeket csalt a szemekbe és egyszerűségével, 
bájával ismét megindította a közönséget. Polgármester úr is a 
képviselő-testület nevében köszönetét fejezte ki, hogy előadásával 
településünk 20. századi történelmét mutatta be és megköszönte, 
hogy e szentandrási hagyományt, amely nagyszülőről unokára 
szállt könyvével megmentette a jövő nemzedék számára.

„Immáron közel két évtizede, hogy először gyűltek össze 
településünk lakói és vendégeink megünnepelni védőszentünk, 
Szent András apostol napját s vele együtt községünket is” – e 
szavakkal köszöntötte a két műsorvezető, Molnár Veronika és 
Benedek Erika november 30-án Szent András-napi rendezvény 
résztvevőit. A jelenlévők köszöntése és a himnusz eléneklése után 
Sinka Imre polgármester úr mondott ünnepi beszédet.
A következőkben ebből szeretnék idézni néhány gondolatot:
„ Tisztelt Jelenlévők, Kedves Vendégeink!
…Ennek a felemelő napnak nemes hagyománya, hogy ilyenkor 
megvizsgáljuk az elmúlt esztendő történéseit, és beszámolok arról, 
mit sikerült megvalósítani a tavaly ilyenkor tervezettekhez képest 
….. 2013 év elején megtörtént az önkormányzati adósság állami 
kompenzálása, ami súlyos „örökségétől” szabadította meg a falut. 
Természetesen velejárója ennek, hogy a település bevételeit az 
állam ettől kezdve még jobban megsarcolja, támogatásait 
megkurtítja, nehéz helyzetet kialakítva ezzel a költségvetés 
tervezésénél is. Ez évben is megterveztük és meg is valósítottuk a 
közmunka programban vállalt feladatainkat, így több, mint 130 
millió Ft-ot sikerült településünkre fordítanunk munkabérek, 
gépek és fejlesztések formájában. 128 embernek adtunk 
munkalehetőséget, ha nem is óriási bérért, de a szilárd hátteret és az 
egészségügyi ellátást biztosítva számukra. Ebben a programban 
1500 köbméter betont törettünk össze, amellyel – és a lakosság 
összefogásával több, eddig járhatatlan utcát tettünk járhatóvá. Így 
készült el a Jókai, a Darabos, az István király, a Szent Erzsébet utca, 
és tervben van a Madár és a Furugyi utca rekonstrukciója is. 2014-
ben legfontosabb feladataink egyike ennek folytatása, hiszen 
nagyon sok rossz út vár még felújításra. Emellett több mint egy 
kilométer járdát cseréltünk ki vagy igazítottunk meg az idei 
esztendőben. Aszfalt burkolatot kapott a kerékpárút Abc és újhíd 
közötti szakasza is, mely a terveink szerint a betontáblák javítása 
után 2014-ben is folytatódni fog újabb szakasszal. Buszvárókat 
helyeztünk ki a Piactéren, illetve a Csokonai utcában, 
kényelmesebbé téve a várakozók helyzetét. Felújítottuk a Piacteret, 
mely most már hasonlít egy település központi részéhez. 
Megszereztük a piactéren álló épület tulajdonjogát, megadva a 
lehetőséget, hogy itt rövidesen üzleti tevékenység indulhasson. 
Igyekeztünk kijavítani, kijavíttatni üdülősori útjainkat is: javítás 
történt a Keresztháton, az Arborétumi üdülősoron, a Gödrök közi 
üdülősor útja is elkészült, illetve a Gondalaposi üdülősoron is új 
réteg került leterítésre. Igyekeztünk kijavítgatni kerékpárutunk 
külterületi részeit is. Az elmúlt esztendő folyamán több, mint egy 
km dudacső került a földbe községünkben, a belvíz-problémák 
csökkentésének érdekében…. Szociális területen is igyekeztünk 
helytállni: tavasszal több, mint 6 tonnányi élelmiszersegélyt 
pályáztunk, nyertünk meg és juttattunk el lakosainkhoz. 
Pályáztunk 630 mázsa tűzifát is, amit szintén az arra rászorulóknak 
osztottunk ki. Akinek segítségre volt szüksége, nyitott ajtókat 
talált, akinek tudtuk, megoldottuk nehézségeit. Már 2014-re is 
megpályáztunk és megnyertünk 2300 mázsa tűzifát, ami a jövő év 
elején kerül kiosztásra. Kitűzött céljaink között szerepelt a 
munkahelyteremtés is.
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Idén tavasztól folyamatosan bővülve megkezdte termelését 
településünk második húsüzeme, a Hungarofood is. Persze átvitt 
értelemben, de hozzájárultunk mi is, minden segítséget megadva 
létrejöttéhez, így ma már 70 embernek ad munkahelyet, és új, 
komoly adófizetőként jelentkezik településünkön. Ugyanígy 
örömmel vettük a vízi erőmű átadását is idén nyáron, mert ezáltal is 
munkahelyek létesültek, és egy újabb nagyvállalkozás tette le 
v o k s á t  B é k é s s z e n t a n d r á s  m e l l e t t  … . . 2 0 1 3  n y a r á n 
munkahelyteremtés céljával hoztuk létre a Szent András Szociális 
Szövetkezetet, mellyel országosan is úttörőként igyekszünk egy új 
szemlélettel, új formában munkahelyeket teremteni és egyben 
hasznot hozni településünknek. Ennek keretein belül 
elképzeléseink szerint 2014-től újabb 14 álláshellyel bővülnek 
falunk lehetőségei. Természetesen továbbra is kihasználjuk a 
közmunka program által kínált lehetőségeket, igyekszünk jövő 
évben is minél több településrész felújítását beemelni a programba. 
Fontos, hogy a már bevált, megszokott dolgokat megtartsuk, s ha 
lehet, tovább gyarapítsuk. Ennek szellemében az idén a Sport- és 
vitaminnapok rendezvényeit is magasabb szintre emeltük, Európai 
Unió-s pályázatot nyertünk, amiért köszönettel tartozunk Kovács 
Béla Európa Parlamenti képviselő úrnak. Ennek segítségével a 
rendezvényt 3 napossá és sokkal tartalmasabbá tudtuk tenni. 
Meghívott testvértelepüléseink aktív közreműködésével igazán 
sokszínű, színvonalas programot valósítottunk meg. Ilyen – most 
már mondhatom, hogy ettől a képviselőtestülettől - megszokott 
dolog az is, hogy szeptember elején igyekszünk iskolás tanulóink 
szüleinek segíteni, ezért az idei évben is kifizette az önkormányzat 
a szentandrási gyerekek tankönyveit. Igaz, hogy az iskola jelenlegi 
fenntartója az egyház, de az ott tanuló gyerekek jelentik 
településünk következő generációját, egyben községünk jövőjét. 
Ugyanebben a szellemben fogtunk hozzá az iskolai kistornaterem 
átalakításához és a hozzá tartozó öltözők kialakításához is, hiszen a 
tulajdon a miénk maradt, és ezúton látjuk biztosítva az állam által 
elvárt mindennapos testnevelés megvalósítását a gyerekeknek. Ez 
az elképzelés érvényesült akkor is, amikor az Idősek klubjában 
kialakításra kerültek a már régen eltervezett tároló és egyéb 
szociális helyiségek. Így hosszú évek után végre mindhárom, 
nyugdíjasokkal foglalkozó civilszervezet rendelkezik az önálló 
munkavégzéshez szükséges feltételekkel, külön irodával, és 
segíthetik településünk idős lakóit életminőségük javításában. Más 
ötlettől vezérelve hoztuk létre az Öregek Napköziotthonában a 
melegítő konyhát. Egyfelől minőségi alapanyagokat, házias jellegű 
étkezést akartunk biztosítani a bentlakók számára, másfelől így is 
csökkenteni akartuk az előnytelen konyhaüzemeltetői 
szerződésből a településnek keletkező veszteségeket. Az 
eredményeket látva, és hallva a visszajelzéseket, meg kell 
állapítanom: Jó döntés volt!
Bár már eddig is sok mindenről esett szó, és nem akarom a tisztelt 
jelenlévők idejét feleslegesen rabolni, de feltétlenül fontos még 
szót ejtenem pályázati sikereinkről is. 2014-ben végre elindul a 
Szarvas várossal és a Kövizig-gel közösen futtatott és megnyert 
pályázat a Körös rehabilitációjával kapcsolatosan, melynek célja 
vizes élőhelyek létrehozása, a holtág élhetőbbé tétele. Pályázaton 
nyertük a strandon kiépített bográcsozó és pihenő helyet, szintén 
nyertes pályázatunk van egy állandó színpad megépítésére 
ugyancsak a strand területére, s nagyon bízom benne, hogy a jövő 
évi Vitaminnap rendezvényei már ezen lesznek tartva, és új 
lehetőségek nyílnak meg ezáltal településünk kulturális előre 
lépéséhez. Szintén pályázati pénzből zajlik a Kollégium felújítása 
és turisztikai szálláshellyé alakítása. 

Kiemel t  fon tosságú  kérdés  vo l t  az  e lmúl t  években 
Békésszentandráson a gyermekorvos kérdése. … 2014 januárjától 
állandó gyermekorvos fogja betölteni a békésszentandrási praxist, 
Dr. Prikidánovits Anita gyermekgyógyász szakorvos…..Mivel 
ennek a képviselő testületnek ilyen összetételben ez az utolsó 
András-napi rendezvénye, megköszönöm mindenkinek mindazt a 
támogatást, amit az elmúlt években kaptunk. Úgy érzem, amit a 
választások idején ígértem, azt már teljesítettem. Hiszen nincsen 
adóssága a településnek, létesültek munkahelyek, megmaradt az 
iskolánk, lett gyermekorvosunk és szépült falunk. Remélem, hogy 
munkánkkal megszolgáltuk a 2010-ben belénk fektetett bizalmat 
és a következő András-napon az Önök, a település lakosainak 
támogatásával újra itt állhatok, beszámolva az eredményekről és 
folytathatom az eddig még alig megkezdett tevékenységemet 
községünk fejlődése érdekében. Zárszóul Luther Márton 
gondolatát idézném: ”Az igazság egy átmeneti dolog, amely végül 
véget  ér,  de a lelki ismeret  örökkévaló és soha nem 
szűnik.”Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
Ezután Szügyi István, a kishegyesi testvértelepülés helyi 
közösségének alelnöke köszöntötte a szentandrásiakat és 
felelevenítette, hogy ő az első ünnepségen részt vett. A település 
lakosainak kívánta, hogy sok ilyen és hasonló rendezvényben 
legyen közösen részünk. Babák Mihály Szarvas város 
polgármestere vette át a szót, aki gratulált a falunak és polgármester 
úr által felsorolt leltárt dicséretesnek tartotta, hiszen az összefogás, 
munka és törekvés viszi előre a települést.
A köszöntők után kitüntető díjak átadására került sor. 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 285/2013. (XI.11.) Képviselő-testületi határozatával úgy 
döntött, hogy „Békésszentandrás Nagyközség Díszpolgára” 
kitüntető címet adományoz Dr. Gazsó Ferenc részére. 

Gazsó Ferenc munkáscsaládban született Békésszentandráson 
1932. október 8-án. apja kubikos volt. 1954-ben szerzett diplomát 
az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd 
ugyanott intézeti aspiráns volt. 1957-ben Kistarcsára internálták, 
szabadulása után rendőri felügyelet alatt állt, alkalmi munkákból 
élt. 1964-ben, a Fővárosi Pedagógiai Intézetben kapott állást, 
1970-től közel egy évtizeden át a Társadalomtudományi Intézet 
munkatársa. 1975-ben megszerezte a szociológiatudomány 
kandidátusa fokozatot, majd 1979-ben az MKKE Tanszékvezető 
egyetemi tanára lett. 1983-tól a rendszerváltásig a művelődési 
m i n i s z t e r  h e l y e t t e s e  v o l t ,  e z t  k ö v e t ő e n  2 0 0 2 - i g  a 
Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológiai Tanszékén egyetemi 
tanár. 
Munkássága során mintegy száz tanulmányt és egy tucat könyvet 
publikált, tudományos és oktatási tevékenysége alatt egyaránt arra 
törekedett, hogy az ország szellemi erőforrásait gyarapítsa 
Szociológus, a szociológiai tudomány kandidátusa, 2002. óta 
professor emeritus. Kutatási területe a politikai rendszerváltás 
szociális környezete, új, demokratikus képzési-nevelési-
szocializációs modellek 
Dr. Gazsó Ferenc szociológus munkásságának elismeréséül 2012-
ben, 80 évesen a Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal 
kitüntetést vehette át. 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 286/2013. (XI.11.) Képviselő-testületi határozatával úgy 
döntött, hogy „Békésszentandrásért Kitüntető Díjat” adományoz 
Molnár Imréné D. Kiss Ilona részére.
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Szent András
Molnár Imréné D. Kiss Ilona – Ilonka néni egyike azon kevés 
pedagógusnak, aki élő legendája a tanyai oktatásnak. 
Kunszentmártonban született 1926. február 5-én, szülei 
gazdálkodóként 3 gyermeket neveltek fel.
Elemi és polgári iskoláit Kunszentmártonban végezte, majd 1947-
ben tanítói diplomát szerzett a Szarvasi Evangélikus 
Tanítóképzőben, melynek átvétele után 42 évig foglalkozott 
gyermekekkel Békésszentandráson. A hosszú évek alatt 
megértéssel, önzetlen hivatásszeretettel végezte munkáját. 
Generációk ismerkedtek meg kezei alatt a betűvetéssel, a számok 
világával, és megtanultak olvasni.
A nádasoldali tanyai iskola tanítójaként kezdte munkáját. A 
szülőkkel mindvégig jó kapcsolatot ápolt, ennek tudható be, hogy 
az iskola kertjében a Mária-év tiszteletére harangot állítottak 1948 
júniusában.

Az 1954/55. tanévet már a község belterületén kezdte meg, részt vett 
a település kulturális életében is. Több színi előadást is szervezett, 
melyek alkalmával ismerkedett meg férjével, akivel 1961-ben 
kötött házasságot. Egy fia, három unokája van. Külön öröm 
számára, hogy fia és menye is pedagógusként dolgoznak.
Korához  mér ten  ak t í v  nyugd í jas  é l e t e t  é l ,  t ag ja  a 
Békésszentandrási Kézműves Egyesület hímző körének. A mai 
napig köztisztelet veszi körül, amit tanítványai, a szülők, valamint 
kollégái iránt megnyilvánult szeretetével, az emberekhez fűződő 
harmonikus viszonyával vívott ki magának.

Ünnepségünk folytatásaként Reményik Sándor: Kövek zsoltára 
című versét Rába István mondta el. Ezt követően a legjobb 
sportolói díjak átadására került sor. 

Kajak-kenu sportágban a legjobb sportoló díjat a K-4 500 m-
en bajnoki címet nyert csapat tagjai kapták: Petrovic Maja, 
Csontos Andrea, Szekeres Tünde, Szabó Alexa

Labdarúgásban a legjobb sportoló díjat Ugrai Sándor kapta

Legeredményesebb sportlövő Lizon János lett

Társastánc kategóriában Melich Krisztián - Petrás Kíra páros 
kapta a legjobb sportoló díjat
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Kézilabda sportágban a legjobb sportoló díjat Bohák Maja 
kapta

Egriné Kovács Andreát a kézilabda sportágért tett kimagasló, 
lelkiismeretes munkájáért, valamint sportolói tevékenységéért 
elismerő oklevélben részesítették

Karate sportágban Radics Attila lett a legjobb sportoló

Ünnepségünk zárásaként a hónaphoz illetve Szent András napjához 
fűződő népi hagyományokat elevenítettek fel a Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola diákjai. A műsort Molnárné Hürkecz 
Karolina tanító néni állította össze.

A szombati nap programja a Könyvtárban fejeződött be, ahol Gazsó 
Dóra szentandrási szőnyegszövésről szóló könyvét vehettük kézbe, 
melyre nagyon sokan voltak kíváncsiak. Elfogadta meghívásunkat 
a szőnyeggyár volt elnöke, Nagy Béla úr is. A jelenlévők szívesen 
forgatták a helyi hagyományokat megörökítő könyvet, melyet Dóri 
aláírásával látott el.
Ez a nap mindenki számára színes programokban gazdag, 
örömökkel, élményekkel telt el. Gratulálunk a kitüntetetteknek! 
Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki hozzájárult ünnepségünk 
sikeréhez.
Képek a 20. oldalon

BE

Köszönöm

2013. november 30-án a Szent András-napi rendezvények 
keretein belül lehetőséget kaptam arra, hogy a helyi Művelődési 
Házban előadást tarthassak a békésszentandrási kézi 
csomózású perzsaszőnyeg-szövés munkafolyamatainak 
szakszókincsével kapcsolatban elkészült könyvemről, illetve az 
András-napi ünnepséget követően - a Könyvtárban könyvemet 
bemutathassam és közvetlenül az olvasók kezébe adhassam. 
Ezúton szeretném megköszönni a megjelenteknek, hogy 
jelenlétükkel megtiszteltek, hogy e napon velem voltak és azt a 
sok szeretetet, amit a két rendezvényen tőlük, Önöktől kaptam. 
Az előadásomat azzal a gondolattal zártam, hogy én mindig is 
szentandrási voltam, az vagyok és maradok, bárhol éljek is és 
úgy éreztem, hogy a jelenlevők falubeliként vettek körül annak 
ellenére, hogy tanulmányaim és munkám miatt több mint tíz éve 
elkerültem otthonról. Bízom benne, hogy könyvemmel 
hozzájárulhatok Békésszentandrás egyik kincsének 
megmentéséhez és megőrzéséhez.
Szívből kívánok valamennyiüknek nagyon jó egészséget, 
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet.
Szeretettel:

Gazsó Dóri
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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott határozatok kivonatai

224/2013. ( IX.11 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy benyújtja támogatási 
igényét a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.)

225/2013. ( IX.11 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja Gazsó Dóra Júlia: „A 
b é k é s s z e n t a n d r á s i  p e r z s a s z ő n y e g  s z ö v é s 
m u n k a f o l y a m a t a i n a k  s z a k s z ó k i n c s e ”  c í m ű 
s z a k d o l g o z a t á n a k  k ö n y v  f o r m á j á b a n  t ö r t é n ő 
megjelentetését.)

226/2013. ( IX.11 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a www.newjsag.hu-t.)

227 /2013 . ( IX .30 . )  sz .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Hévizi 
Róbert képviselő urat választja meg.)

228/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.)

229/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a lejárt határidejű 
határozatokról, valamint a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.)

230/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Oktatási-
művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság, átruházott 
hatáskörben végzett munkájáról szóló beszámolóját.)

231/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szarvasi 
Rendőrkapitányságnak a település közbiztonsági 
helyzetének 2012. évi alakulásáról szóló beszámolóját 
elfogadja.)

232/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Békés Megyei 
K a t a s z t r ó f a v é d e l m i  I g a z g a t ó s á g  S z e g h a l m i 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szarvasi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2012. évben elvégzett feladatairól 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.)

233/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót 
elfogadja.)

234/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Hunyadi János Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 2013. évi tanév kezdéséről szóló 
tájékoztatóját tudomásul veszi.)

235/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
123/2013.(VIII.28.) számú határozatával elfogadott a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását.)

236/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
121/2013.(VIII.28.) számú határozatával elfogadott a Körös-
szögi  Kistérség Többcélú Társulás Szociál is  és 
Gyermekjóléti Intézmény Létrehozásáról és Fenntartásáról 
szóló Megállapodás módosítását.)

237/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Generali 
Providencia biztosító ajánlatát az Önkormányzat 
vagyonbiztosítására.)

238/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által a 2014. évre meghirdetett 
Bursa  Hungar ica  Fe lsőokta tás i  Önkormányzat i 
Ösztöndíjpályázathoz és egyben elfogadja a csatlakozási 
nyilatkozatot.)

239/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 
fordulójára 1.200.000,- Ft keretösszeget határoz meg.)

240/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. évre 
meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatok elbírálásához Ideiglenes Bizottságot 
hoz létre.)

241/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem támogatja a felajánlott 
Békésszentandrás, Stefánia u. 13. számú ingatlan 
elcserélését az önkormányzati tulajdonú Békésszentandrás, 
674/45. hrsz. alatti ingatlanra.)

242/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Furugyi Idősek Klubja 
alap megerősítése tárgyában az  ARGOMEX Kft. 017_13 
tervszámon elkésztett statikai kiviteli tervét tekinti 
mérvadónak az épület helyreállítása során.)

243/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt ,  hogy elfogadja a 
Gyomaendrőd Város polgármester által megküldött 
konzorciumi megállapodás tervezetet.)

244/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulás arra irányuló szándékát, hogy a 
tagtelepülési önkormányzatok részvételével nonprofit 
társaság alakuljon, mely szervezet 2014. január 1-től el tudja 
látni a társulás területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást.)

245/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Magyar Vitézi Rend és a 
Magyar királyi Csendőr Egyesület kérelmét, Horthy István, a 
Duzzasztómű névadója emléktáblájának elhelyezését a 
műtárgyon.)
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246/2013. ( IX.30 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tároza t : 

(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a Békéssy János Helytörténeti 
és Hagyományőrző Egyesületének a falu emléknapjaira tett 
javaslatát.)

247 /2013 . (X .10 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Nemcsényi 
Zsolt képviselő urat választja meg.)

248 /2013 . (X .10 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.)

249 /2013 . (X .10 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Körös-
szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okirata 
tervezetét.)

250 /2013 . (X .10 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fit Life Time csoport 
részére bérbe adja az István király utca 50. szám alatti Idősek 
Klubja termét heti egy alkalommal.)

251/2013.(X.10.) sz. Képviselő-testületi hat.: (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

3dönt, hogy támogatási igényt nyújt be 579 m  lágylombos 
tűzifa beszerzés támogatására a Belügyminisztériumhoz. 
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  b i z t o s í t j a  a  s z o c i á l i s  c é l ú 
tűzifavásárláshoz szükséges önrészt 882.396,- Ft összegben 
a 2013. évi költségvetés dologi kiadásai terhére.)

252 /2013 . (X .10 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Békésszentandrás, 
Hunyadi u. 55. sz. előtt lévő autóbuszváró-sziget 
áthelyezését támogatja.)

253 /2013 . (X .10 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szent András Foglalkoztató, Termelő, 
Feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális 

Szövetkezet tájékoztatóját tudomásul veszi.)
254 /2013 . (X .10 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t : 

(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok  kerüljenek tartós bérlet címén átadásra 
a Szent András Foglalkoztató, Termelő, Feldolgozó, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezet részére, 
szántóföldi mezőgazdasági tevékenység végzésének 
elősegítése céljából.)

255 /2013 . (X .10 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bencsik Mihály 
Sporttelep fejlesztésének megalapozása érdekében 
elvégezteti a sporttelepi információs központ építési 
tervdokumentációjának tervezői (ARGOMEX Kft.) 
felülvizsgálatát, mely a megvalósuló épített színpadhoz 
kapcsolódó megfelelő mértékű szabad térrész biztosítása 
miatt szükséges.)

256 /2013 . (X .10 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen formájában nem 
támogatja a Tízváros Alapítvány kérelméhez tartozó 
szárazág, uszadékfa-gyűjtési, cserjeírtási megállapodást. )

257 /2013 . (X .14 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Imre 
Zoltán képviselő urat választja meg.

258 /2013 . (X .14 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t : 
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.)

259/2013. (X.14. )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tároza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Állam 
t u l a j d o n á b a n  é s  a  H o n v é d e l m i  M i n i s z t é r i u m 
vagyonkezelésében lévő 5561 Békésszentandrás, Füzeskert 

22542 helyrajzi számon felvett, üdülő megnevezésű, 4148 m  
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.)

Felhívás

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete kérelemre szociális célú tűzifa támogatást nyújt tűzifa 
formájában (természetben), annak a békésszentandrási lakosnak 
(továbbiakban: kérelmező) akinek az ingatlanában a 2013. 
november hónapban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a

71.250,- Ft-ot.

A kérelmezőnek a kérelméhez csatolni szükséges az ingatlanban 
élő személyek 2013. november havi jövedelmeiről szóló igazolást.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tűzifát saját 
ingatlanában fűtés céljára használja fel.

Egy ingatlanban csak egy kérelem nyújtható be.

Egy jogosult csak egy ingatlanra adhatja be a kérelmét.

A kérelmezőknek a tűzifa támogatás igénylésére vonatkozó 
kérelmeiket 2013. december hó 9. napjától 2013. december hó 
23. napjáig lehet benyújtani Békésszentandrás Nagyközség 
Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában.

A rendelet pontos szövege, valamint a Kérelem a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatán elolvasható és igényelhető.

Háztáji növénytermesztés településünkön

Ez év novemberében sikeresen befejeződött a tavaly azonos 
időszakban indult háztáji növénytermesztés megismertetésére 
irányuló képzés, mely a Türr István Képző és Kutató Intézet 
valamint a Békésszentandrási Önkormányzat összefogása 
eredményeképpen jött létre. 
Az oktatás két csoport – 17 fő nő és 12 fő férfi – részvételével indult. 
Egy év elteltével azonos létszámban minden résztvevő eredményes 
vizsgát tett. A foglalkozások heti egy nap elméleti, két nap 
gyakorlati időt igényeltek. A háztáji növénytermesztési alapismeret 
a termesztésen át a megtermelt zöldségek házi feldolgozásának, 
illetve piacara jutásának ismereteit foglalta magába. 
Köszönet az Önkormányzatnak az együtt működésért és a 
résztvevőknek az aktív közreműködésért.

Janurik Ildikó

EU-Élelmiszersegély
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet által 2014-ben kiosztásra kerülő 
Élelmiszersegélyhez Igénybejelentő adatlap a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában kérhető 2013. december 23-ig.
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Fogyatékossági támogatás
A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére járó pénzbeli juttatás.
A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan 
fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.

1998. évi XXVI. törvény

Ki jogosult fogyatékossági támogatásra?
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan 
fogyatékos személy jogosult, aki

- látási fogyatékos,
- hallási fogyatékos,
- értelmi fogyatékos,
- autista,
- mozgásszervi fogyatékos, vagy
- halmozottan fogyatékos
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre 

nem képes vagy mások állandó segítségére szorul, 
- állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy 

középsúlyosnak minősíthető, és állapota tartósan vagy véglegesen 
fennáll,továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó 
segítségére szorul.

A fogyatékossági támogatás iránti kérelem legkorábban abban a hónapban 
nyújtható be, amelyben a kérelmező a tizennyolcadik életévét betölti.

Ki tekinthető látási fogyatékos személynek?
Akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon 
látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális 
látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód 
folytatására képes.

Ki tekinthető hallási fogyatékos személynek?
Akinek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján 
történő megértésére segéd-eszközzel sem képes, feltéve, hogy 
halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, vagy 
halláskárosodása 25. életévét megelőzően következett be.

Ki tekinthető értelmi fogyatékos személynek?
Akinek értelmi akadályozottsága – genetikai, illetőleg magzati károsodás 
vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét 
megelőzően bekövetkező súlyos betegsége miatt – középsúlyos, vagy 
annál nagyobb mértékű.

Ki tekinthető autistának?
Akinek állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, 
az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak 
minősíthető.

Ki tekinthető mozgásszervi fogyatékos személynek?
Akinek – a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt – 
helyváltoztatásához a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz 
állandó és szükségszerű használata szükséges (ideértve azt a mozgásszervi 
okból állandó jelleggel ágyhoz kötött személyt is, aki a segédeszköz 
használatára állapota vagy állapotrosszabbodása miatt nem képes), vagy 
mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem 
befolyásolható.

Ki tekinthető halmozottan fogyatékos személynek?
 akinek a fenti súlyos fogyatékosságok közül legalább két 

fogyatékossága van,
 akinek hallásvesztése olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján 

történő megértésére segédeszközzel sem képes, és látási, vagy 
értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos.

Mekkora a fogyatékossági támogatás összege?
A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének (28.500,- Ft)

 65%-a (18.525,- Ft): ha az igénylő látási, hallási, értelmi, vagy 
mozgásszervi fogyatékos, illetve autista,

 80%-a (22.800,- Ft): - ha az igénylő halmozottan fogyatékos 
személy, 

 vagy ha az igénylő látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, 
vagy autista, feltéve, hogy az önkiszolgáló képessége teljesen 
hiányzik.

Ha a vakok személyi járadékában részesülő látási fogyatékos személy 
fogyatékossági támogatásra tart igényt, a fogyatékossági támogatás, 
a vakok személyi járadékának megszűntetését követően

 65%-ban illeti meg, ha nem kéri az önkiszolgálási képesség 
vizsgálatát,

 80%-ban akkor, ha önkiszolgálási képességének hiányát állapítják 
meg.

A fogyatékossági támogatás igénylési rendje
A fogyatékossági támogatást a Magyar Államkincstár lakóhely 
(tartózkodási hely) szerint il letékes igazgatóságán, vagy a 
kormányablaknál lehet igényelni.
A fogyatékossági támogatást igénylő személynek fel kell keresnie 
háziorvosát, mivel a kérelemhez mellé-kelni kell a háziorvos által kiállított 
beutalót valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt tovább. 
Az orvosi beutalóban a háziorvos

- nyilatkozik arról, hogy a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció a 
súlyosan fogyatékos állapot minősítésére alkalmas-e,

- véleményt ad a kérelmező önálló életvitelre való képességének és 
önkiszolgálási képességének minősítéséhez,

- nyilatkozik arról, hogy ha a kérelmező szakértői bizottság általi 
személyes vizsgálata szükséges, a vizsgálatot a kérelmező 
lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy a vizsgálatot végző szervnél 
indokolt-e elvégezni.

Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik a minősítéséhez szükséges 
iratokkal, a súlyos fogyatékosság minősítésének előkészítése érdekében a 
háziorvos gondoskodik a megfelelő szakvizsgálatok elvégeztetéséről.
Ha a kérelmező a kérelemhez az orvosszakértői szervnek a súlyos 
fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági 
állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, az Igazgatóság a 
kérelmező által benyújtott orvosi dokumentáció megküldésével a súlyos 
fogyatékosság fennállása, az önkiszolgálási képesség, a súlyos 
fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségessége, a 
felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontja kérdésében - 
szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából - megkeresi a szakértői 
bizottságot.
A súlyos fogyatékosság minősítését követően, a Kincstár határozattal dönt 
a fogyatékossági támogatás megállapításáról, illetve az igény 
elutasításáról.
A fogyatékossági támogatás megállapítása esetén az utazási kedvezmény 
igénybevétele céljából, valamint az adókedvezmény megállapításához az 
Igazgatóság a határozattal egyidejűleg hatósági igazolványt ad ki. Az 
igazolvány a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig érvényes.
Ha az igénylő a vakok személyi járadéka, vagy a magasabb összegű családi 
pótlék helyett a fogyatékossági támogatás
megállapítását kéri, a Kincstár intézkedik a korábbi ellátás 
megszűntetéséről.  
Ha az igényt azért utasították el, mert az igénylő nem súlyosan fogyatékos, 
ez esetben egy éven belüli ismételt vizsgálatra – a jogszabályváltozás 
esetét kivéve – csak állapotrosszabbodás esetén van lehetőség, amit 
megfelelő orvosi igazolással kell alátámasztani. Az állapotrosszabbodás 
címén indított eljárás a továbbiakban azonos a rendes eljárással.
A fogyatékossági támogatást a Kincstár folyósítja a tárgyhónapot követő 
hónap 5. napjáig.
Fontos tudni, hogy ha a fogyatékossági támogatásban részesülő 
személynek a támogatás feltételeit érintő körülményei megváltoznak (pl. 
egészségi állapotában jelentős javulás áll be), úgy a támogatásban 
részesülő (vagy gondnoka) ezt a tényt köteles a támogatást folyósító 
szervnek 15 napon belül bejelenteni.
Ha a támogatásra való jogosultság a fogyatékos személy halála miatt 
szűnik meg, az elhalálozás hónapjára járó támogatást a vele közös 
háztartásban együtt élt közeli hozzátartozó, ennek hiányában az örökös 
veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki átadó végzés jogerőre 
emelkedésétől számított egy éven belül.”
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Az IPARTESTÜLET székházában
/Békésszentandrás, Fő út 16. sz./

két db utcai helyiség bérbe kiadó.

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

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

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

Csipainé Pintér Mária ügyvezető

~~~~~ * ~~~~~

Ügyfeleinknek kegyeletteljes ünnepeket,
nyugodt, békés új esztendőt kívánunk!

Anyakönyvi hírek

Születések

2013. november 9-én Csernus 
Norbert és Dezső Henrietta 
szülőknek BOGLÁRKA, 

november 23-án Vajgely Pál és Nagy Ilona 
szülőknek KEVIN

utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Antal Andrásné ln.: Gelsi Julianna /1933/
2013. október 18-án,

Verebélyi Jánosné ln.: Bagi Erzsébet /1931/
2013. november 2-án, 

Kiss Józsefné ln.: Egri Erzsébet /1949/
2013. november 3-án,

Egri Antal /1925/ 2013. november 4-én,

Török Istvánné ln.: Házi Ágnes /1931/
2013. november 10-én,

Bencsik Imréné ln. Fazekas Erzsébet Terézia /1933/
2013. november 16-án,

Szabó Imréné ln. Csipai Ilona /1933/
2013. november 29-én hunyt el.

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: 5 M 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
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Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
2013-ban nyújtandó támogatás

Jogszabály:
104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alapból a turisztikai  tevékenységek 
ö s z t ö n z é s é h e z  a  L E A D E R  H e l y i  A k c i ó c s o p o r t o k 
közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről

185/2013. (XI.20.) számú MVH Közlemény: az Európai 
Mezőgazdasági  Vidékfe j lesz tés i  Alapból  tur i sz t ika i 
tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről

A támogatás jellege, tárgya:

Támogatás a rendelet alapján négy különböző célterületen 
vehető igénybe: 
1. célterület: falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások 
kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, 
korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik 
fejlesztéséhez 
2. célterület: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról szóló törvény szerinti parti települések 
kivételével egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások 
kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, 
korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik 
fejlesztéséhez 
3. célterület: a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, 
szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló rendelet szerinti 
gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi 
szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már 
működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, 
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez
4. célterület: szálláshelyhez nem kötődő:

* agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
* lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
* vadászturizmushoz,
* erdei turizmushoz,
* horgászturizmushoz,
* vízi turizmushoz,
* borturizmushoz 

kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, 
átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez.

A támogatás igénybevételére jogosult:
* a természetes személy,
* a mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
* a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy 

önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati 
társulás,

* a nonprofit szervezet, és
* az egyházi jogi személy

A támogatás mértéke:
* természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, 

te lepülés i  önkormányzat ,  te lepülés i  nemzet iségi 
önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy 
vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit 
szervezet és

- a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az 
összes elszámolható kiadás 65%-a, vagy 

- a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja 
meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a; 

* nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú 

tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható 
kiadás 100%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint.

A támogatott fejlesztés megvalósítási helye:
Támogatás olyan, a támogatási rendelet 5. vagy 6. számú 
melléklete szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló 
fejlesztéshez igényelhető, amely település bel- vagy külterületén 
az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 

* ha az ügyfél természetes személy - lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel, 

* ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás, a települési 
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy önálló jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit 
szervezet, egyházi jogi személy – székhellyel, telephellyel 
vagy fiókteleppel rendelkezik.

Fentiektől eltérően az 1. célterület esetében támogatás olyan, 
kizárólag a támogatási rendelet 5. számú melléklete szerinti 
település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez 
igényelhető, amely település bel- vagy külterületén az ügyfél a 
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 

* ha az ügyfél természetes személy - lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel, 

* ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás - székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

A támogatási kérelem benyújtása:
Támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, közlemény 
mellékletét képező formanyomtatványokon postai úton kell 
benyújtani 2013. november 25-tól 2013. december 20-ig.

További információk az ügyfélszolgálati irodákban a kamarai 
tanácsadóknál kérhető.

Aszódi Róbert Péter, UMVP tanácsadó

Kertbarát Kör hírei
December havi munkálatok a kertben

Hómentes időben rikíthatjuk és visszavághatjuk a díszcserjéket, a 
fákat és a sövényeket. A tavasszal virágzókat (aranyfa, orgona, 
gyöngy virágcserje, rózsalonc) azonban most ne metsszük. A 
vastag ágak vágási felületét sebkezelő anyaggal kenjük be. Enyhe 
időben az örökzöldeket bőségesen öntözzük meg. Ha még ültetünk 
bokrokat és évelőket, azokat még esős időben is jól be kell 
iszapolni. Meleg napokon az évelőket ki lehet tisztítani 
(díszfüveket csak tavasszal.) A fák, cserjék alá szórjunk ki hosszú 
hatástartamú trágyát, ha ezt novemberben nem tettük meg (1. 
január). Amennyiben a fákon és a bokrokon sok vagy nedves hó 
van, azt rázzuk le, főleg fontos ez az oszlopos boróka esetében. A 
hónap elején ássuk ki a hunyortövet, és becserepezve hűvös 
helyiségben tegyük az ablakba. A zöldségféléket – főleg a 
bimbóskelt – dróthálóval védjük a nyúl és egyéb vad rágása ellen. 
Az előző évben vagy ebben az évben ültetett örökzöldek számára a 
napfény elleni árnyékoló legyen készenlétben. Decembertől 
márciusig a levágott ágak vázában virágoztathatók, decemberben 
főleg nyírfa aranyfa, valódi jázmin, som, fűzfa, mogyoró, égerfa 
ága. Cserépbe vethetünk turbolya- és zsázsamagot, amit a 
konyhaablakba helyezünk el. Ha a vízzel félig telt pohárra 
helyezett vöröshagyma kihajt, a zöld levél szendvicsekre 
felhasználható.

(Forrás: Kerti Lexikon)
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Táncos hírek
Egyesületünk táncosai december 1-jén Budapestre utaztak a XX. 
Bem Kupára. Nagyon jó eredményekkel tértek haza.
Gyermek II-es párosunk Bene Martin - Nyemcsok Edina standard 
táncokból második lett.
Szvoboda Gábor - Bencsik Noémi junior II. korcsoportban 
standard táncokból negyedik helyen végzett.
Junior I-es táncosaink Melich Krisztián - Petrás Kíra  latin 
amerikai táncokból az első helyezést, standardból a nyolcadik 
helyezést érte el. Gratulálunk a párosoknak!

Korbely Györgyné

Bene Martin - Nyemcsok Edina

Szvoboda Gábor - Bencsik Noémi

Melich Krisztián - Petrás Kíra

Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk 

Támogatóinknak, 
Békésszentandrás lakosságának!

Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport 
Egyesület

Táncosaink
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LABDARÚGÁS
Téli pihenőre vonult a Hunyadi

Mivel a tavaszi szezon első két fordulóját előre hozták az őszi 
szezonra, így 17 mérkőzés után tértek pihenőre a megyei 
másodosztályban szereplő csapatok játékosai. A záró fordulókban 
háromszor itthon, és egyszer idegenben lépett pályára a 
Békésszentandrási Hunyadi SE. A szezon végére kissé fáradt 
együttesünk a sarkadi vereség mellett begyűjtött három 
izzadtságszagú győzelmet. Ezek a hazai sikerek azt jelentik, hogy a 
Hunyadi versenyben maradt a dobogóra kerülés szempontjából, 
mivel a harmadik helytől csupán hat pontra vagyunk elmaradva. 
Bízunk a jó téli alapozásban, melyet követően sikerül elérni a 
társaság elé kitűzött célokat.
Az ifjúsági csapat szereplése is dicséretet érdemel. Az utolsó négy 
fordulóban négy győzelmet arattak a fiatalok, 25-5-ös gólaránnyal. 
Így ők is bizakodva várhatják a tavaszt, a dobogó elérése itt is reális 
cél.
A góllövő listákat tekintve Ugrai Sándor 15 góllal, Szabó Ferenc 
pedig 21 góllal vezeti a házi góllövő listát. A megyei versenyben 
Ugrai Sanyi az 5. míg Szabó Feri holtversenyben az 1. helyen áll. 
Reméljük, hogy tavasszal folytatni fogják a „gólgyártást”.
Eredmények:
14. forduló: 2013. november 9. szombat
B. Hunyadi – Bucsa SE 2-1 (1-0)
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Kovács Antal (Provosánszki 
Szabolcs, Sándor Gergő)
Hunyadi: Petrás B. – Tasi N., Bobvos F., Borgulya, Rusz, Kovács 
N., Rácz R., (Ambrus) Kiss T. (Szegény) Vizi (Steigler), Lovas, 
Ugrai (Bagi)
Edző: Pisont András
Góllövő: Ugrai (2)
Sárga lap: Rusz, Kovács N., Kiss T., Tasi N., Ugrai
Küzdelmes mérkőzésen a győzelmet jobban akaró hazaiak 
megérdemelt győzelmet arattak.
Pisont András: Értékes győzelem, a csapat elismerést érdemel érte.
Ifjúságiak: B. Hunyadi – Bucsa 4-1
Góllövők: Koppányi P. (3), Szabó F.
Sárga lap: Szabó M., Szabó F.

15. forduló: 2013. november 16. szombat
Sarkadi Kinizsi SE – B. Hunyadi 3-1 (3-1)
Sarkad, 100 néző. Vezette: Szűcs Zsolt (László István, Szabó 
András)
Hunyadi: Petrás B – Tasi N., Bobvos F., Borgulya, Steigler, Kovács 
N, Kis L. (Bagi), Vizi, Rácz R., Lovas, Ugrai
Edző: Pisont András
Góllövő: Lovas
Sárga lap: Bobvos F., Kis L.
A minden csapatrészében határozottabb Kinizsi az első félidőben 
eldöntötte a mérkőzés sorsát.
Pisont András: Rossz felfogásban, lassan, körülményesen 
játszottunk. A hazai csapat akaratban többet tett a sikerért.
Ifjúsági: Sarkad-B. Hunyadi 1-4
Góllövők: Szabó M. (2), Szabó F. (2)
Sárga lap: Kis P., Szín Á., Szabó F.

16. forduló: 2013. november 23. szombat
B. Hunyadi – Gádoros SE 2-1 (0-1)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette Krisán János (László János, 

Popucza Attila)
Hunyadi: Petrás B. (Lantos) - Tasi N., Bobvos F., Borgulya, Rusz 
(Steigler), Kovács N., Kis L., Kiss T. (Szabó F.) Rácz R. (Vizi), 
Lovas, Ugrai
Edző: Pisont András
Góllövő: Ugrai (2)
Kiállítva: Kis L.
Sárga lap: Borgulya, Bobvos F., Tasi N.
Alacsony színvonalú mérkőzésen csak a megszerzett győzelemnek 
örülhetett a Hunyadi.
Pisont András: A mai helyzetünkben az volt a lényeg, hogy 
begyűjtsük a három pontot.
Ifjúsági: B. Hunyadi – Gádoros 10-2
Góllövők: Koppányi P. (2), Kis P. (2), Csipai P. (2), Szín Á. (2), 
Dernovics T., Salamon G.
Kiállítva: Szabó M.
Sárga lap: Bodonyi Á.
17. forduló: 2013. november 30. szombat
B. Hunyadi – Lőkösháza KSK 2-0 (0-0)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Fehér József (Farkas Csaba, 
Kékesi Tamás)
Hunyadi: Petrás B. – Tasi N., Bobvos F., Borgulya, Rusz (Vizi), 
Kovács N., Steigler, Rácz R. (Bagi), Kiss T., Lovas, Ugrai
Edző: Pisont András
Góllövők: Ugrai, Lovas
Ságra lap: Bobvos F., Rusz
Egyenlő erők küzdelméből a második félidei gólra törőbb játékával 
megérdemelt győzelemmel vonult pihenőre a Hunyadi.
Pisont András: Ha nehezebben is, de sikerült megnyernünk a 
mérkőzést.
Ifjúsági: B. Hunyadi – Lőkösháza 7-1
Góllövők: Szabó F. (2), Csipai P. (2), Kis P., Maczik G., Szín Á.
Sárga lap: Kis P.

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

Felnőttek:
1. Mezőkovácsháza 17 16 1 0 72-17 49
2. Dévaványa 17 13 2 2 56-15 41
3. Elek 17 10 3 4 42-29 33
...
8. B. Hunyadi 17 8 3 6 30-37 27

Ifjúsági
1. Csorvás 17 13 3 1 59-27 42
2. Mezőkovácsháza 17 12 3 2 55-14 39
3. Dévaványa 17 11 2 4 68-24 35
4. B. Hunyadi 17 11 2 4 68-24 35

A Békésszentandrási Hunyadi SE nevében szeretném 
megköszönni szurkolóink érdeklődését és biztatását. Találkozunk 
tavasszal a jó folytatás reményében.

Minden kedves olvasónak meghitt, békés karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok!

Hévizi Róbert
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Kézilabda
November közepén lezárult a megyei I. osztályú felnőtt női 
kézilabda bajnokság őszi szezonja. Sok kemény meccsen vagyunk 
túl, a nehézségek ellenére is a jó csapatmunka a vártnál jobb 
eredményt hozott. A kitűzött célokat túlszárnyalva, a 6. helyen 
sikerült végezni. Az öt győzelmen túl még további két 
mérkőzésben is benne volt a meglepetésszerű diadal, csak kicsin 
múlottak az újabb sikerek. Van tehát mire építkezni a tavaszi 
visszavágókra, ahol reményeink szerint tovább bővülhet a keret, a 
sérülésből felépülő irányítónkkal, és a tavaszi szezon második 
felére a külföldi munkavállalásából várhatóan hazaérkező 
jobbszélsőnkkel is. Sok munka vár ránk, mind a meglévő 
játékosokra, mind a visszatérő- és az utánpótlásból érkező 
játékosokra egyaránt. Bízunk benne, sikerül tavaszra is kihozni a 
legtöbbet magunkból.
„..Bármikor eldöntheted, hogy a legtöbbet hozod ki magadból. 
Csak el kell kezdeni, neki kell látni, és tudnod kell, hogy mi a cél. 
(...)” (O.N.)

Csapatok J. Gy. D. V. Dob. Kap. Pont
1. Mezőberényi SDSE 10 10 0 0 291 180 20
2. Felföldi István SE 10 8 1 1 292 208 17
3. Gyomaendrődi NKSE 10 8 0 2 268 224 16
4. Kétsopronyi SE 10 7 0 3 246 210 14
5. Békési NKTE 10 6 0 4 287 228 12
6. Békésszentandrási KC 10 5 0 5 202 227 10
7. Füzesgyarmat SK 10 4 0 6 196 235 8
8. Sarkadi KSE 10 3 0 7 189 235 6
9. Nagyszénási SE 10 2 0 8 194 277 4
10. Gerla SE 10 1 1 8 194 234 3
11. Kondorosi NKK 10 0 0 10 157 258 0

KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁS HÍREK

Utánpótlás csapatunk november 17-én Békésen lebonyolított 
második tornanapjának eredménye:
Békésszentandrás – Békés 18: 23 (félidőben: 8 - 13)
Köröstarcsa DSE  - Békésszentandrás 18 : 15 (félidőben: 10 – 6)

Utánpótlás tabella két játéknap (négy mérkőzés) után:
Csapat J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1. Gyomaendrődi NKSE 4 4 0 0 90 41 8
2. Törökszentmiklósi KE 4 3 0 1 53 39 6
3. Köröstarcsa DSE 4 3 0 1 67 58 6
4. Csorvás SK 4 2 0 2 58 59 4
5. Békési NKTE 4 1 0 3 65 75 2
6. Békésszentandrási KC 4 1 0 3 54 81 2
7. Sarkadi KSE 4 0 0 4 19 53 0

A harmadik, egyben utolsó tornanap programja: 2013. 12.15. 
Gyomaendrőd Sportcsarnok:
   Csorvás SK – Békésszentandrási KC
   Békésszentandrási KC – Törökszentmiklósi KE
HAJRÁ LÁNYOK!!!                                                                - A -

Meghitt, szeretetteljes karácsonyt, és békés, boldog új 
esztendőt kívánnak minden kedves támogatónak, segítőnek, 

szurkolónak és valamennyi szentandrásinak:

a Békésszentandrási Kézilabda Club vezetősége, tagjai és 
játékosai

A Béke Élelmiszerbolt akciós ajánlata!

Valódi kovásszal készült kenyér (1 kg) 240 Ft

Omnia kávé 250 g 715 Ft

Merido kávé 250 g 499 Ft

Paloma kávé 225 g 399 Ft

Tchibo kávé 250 g 410 Ft

Családi tészta 1kg 380 Ft

Szaloncukor 1 kg 890 Ft

Perfex WC papír 24 db-os, 3 rétegű 840 Ft

Kőbányai üveges sör 0,5 l 145 Ft

Telefonszám: 06-70/322-4030

Béke utca 10/a.

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Kedves Olvasó, Régi és Új 
Előfizetőnk!

A Szentandrási Híradó jövő évi számait is 
kényelmesen olvashatja otthonában,

ha előfizet újságunkra.

Előfizetni a Könyvtárban lehet

2014. január 10-ig.

A Kertbarát Kör vezetősége
minden kedves tagjának

és támogatójának
kellemes karácsonyi ünnepeket és 

sikerekben gazdag boldog új esztendőt 
kíván!



20 2013. december

Szent András-nap képekben

Dr. Gazsó Ferenc szociológus ,,Békésszentandrás Nagyközség 
Díszpolgára” kitüntető címet kapott, aki köszönetében 
hangsúlyozta, hogy nem jutott volna idáig, ha nem itt születik 
Békésszentandráson

Gazsó Dórát egykori pedagógusai, Molnár Imre Zoltán és 
Baginé Dorogi Anikó köszöntik megjelenő könyve alkalmából

Gődény Színkör előadását láthattuk ,,Magyar csillagok” 
címmel, melyet Bődi Mária írt és rendezett

Molnár Imréné Ilonka néni Békésszentandrásért Kitüntető 
Díjat vehetett át 42 évi tanítói munkája elismeréseként

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola diákjai Szent 
András napjához fűződő népi hagyományokat elevenítettek fel

Gazsó Dóra könyvbemutatója a könyvtárban. Az asztalon 
látható az a könyv, amely megmentette és megörökítette a 
békésszentandrási csodát, a szőnyegszövést.


