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„Ügyes kezek” az óvodában
A Kunszentmártoni Szent Anna Katolikus Óvoda rajzpályázatot 
hirdetett „Mátyás király” meséi címmel. Óvodánkból több 
nagycsoportos gyermek nevezett erre a rajzpályázatra:

Adamik Klaudia
Barna Réka
Erdei Tamás

Friedmanszki Bence
Kiss Mercédesz

Lestyan-Goda Vanda
Major Zsófia

Majoros Ádám
Szegvári Szabolcs

Mindenki rajzát megdicsérte a szakmai zsűri, és jutalomként egy 
emléklapot és csokoládét kaptak. Kiemelkedő rajzott készített:

Kiss Mercédesz különdíj
Friedmanszki Bence II. helyezés

G r a t u l á l u n k  m i n d e n  g y e r m e k n e k  é s  a  f e l k é s z í t ő 
óvodapedagógusoknak!
Büszkék vagyunk gyermekeinkre!

Lancsa Pálné
óvodavezető

Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hírei

A magyar nyelv hete
Tél közepén, január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. Ez a 
nap a Himnusz születésnapja, hiszen 1823-ban, e napon vetette 
papírra Kölcsey Ferenc nemzeti imánk kéziratát.
Iskolánkban is hagyománnyá vált, hogy megemlékezünk e napról.

Az idei tanévben az 5.a osztályos tanulók, illetve három 4.a 
osztályos tanuló műsorát láthattuk, hallhattuk. A szereplők 
felelevenítették a mű megírásának körülményeit, valamint 
figyelmet szenteltek hagyományainkra, gyökereinkre, kultúránkra.
Január 27-e és 31-e között a magyar nyelv hete versenyei zajlottak. 
A hét folyamán helyesírási versenyt, Kazinczy Szép Magyar 

Beszéd versenyt, vers-, mese- és prózamondó versenyt rendeztünk, 
valamint szövegértés versenyt hirdettünk.
A versmondó versenyre Weöres Sándor-versekkel készültek a 
tanulók, hiszen január 22-én zárult a Weöres Sándor-emlékév, 
amely tavaly - születésének 100. évfordulóján – kezdődött, az idén 
pedig - halálának 25. évfordulóján - ért véget. A versekkel a költőre 
emlékeztünk. Arra költőre, aki az egyik legegyénibb hangvételű 
poétánk.
A zsűri munkáját segítette Oncsik Zsuzsanna nyugdíjas 
kolléganőnk, aki mindig nagy szeretettel tér vissza iskolánkba, 
valamint Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina és Molnárné Hürkecz 
Karolina. Köszönjük munkájukat!
Köszönjük a vállalkozó kedvű, lelkes diákok részvételét, akik a 
tanulás és egyéb különórák mellett  vállalták a plusz 
megmérettetést.
Azért is fontosak ezek a vetélkedők, mert együtt örülhetünk, kicsit 
máshogyan, más körülmények között nyelvünknek, gazdag 
kultúránknak és irodalmunknak. Hiszen nyelvünk, hitünk, 
hagyományaink megőrzése és vállalása tehet minket erőssé.

Eredmények:
Helyesírás
I. Gugolya Bence, II. Kalmár Vanda, III. Bondor Bíborka (5. 
évfolyam)
I. Hegedüs Dorina, II. Miknyik Judit, III. Bártfai Laura (6. 
évfolyam)
I. Csík Laura, II. Erdélyi Dorka, III. Fabó Eszter (7. évfolyam)
I. Melich Krisztián, II. Dorogi Mónika, III. Kanti Anna (8. 
évfolyam)
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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hírei
Kazinczy „Szép Magyar Beszéd”
I. Erdei Helga, II. Bondor Bíborka, III. Demcsák Noémi (5. 
évfolyam)
I. Hegedüs Dorina, II. Boros Vivien, III. Urbán Alexandra (6. 
évfolyam)
I. Erdélyi Dorka, II. Bondor Boglárka, III. Csík Laura (7. 
évfolyam)
I. Dorogi Mónika, II. Dobos Alexandra, III. Kovács Emese (8. 
évfolyam)
Versmondó verseny
I. Nyemcsok Edina, II. Bondor Bíborka, Kalmár Vanda, III. 
Árgyelán Kíra (5. évfolyam)
I. Miknyik Judit, II. Hegedüs Dorina, III. Péterfy Petra (6. 
évfolyam)
I. Bondor Boglárka, II. Nemcsényi Alíz, III. Szoboszlai-Szabó 
Bettina (7. évfolyam)

Mesemondó verseny
I. Kalmár Vanda, II. Bondor Bíborka, III. Demcsák Noémi (5. 
évfolyam)
Különdíj: Péterfy Petra (6.a)
Prózamondó verseny
I. Csík Laura, II. Bondor Boglárka, III. Fabó Eszter (7. évfolyam)
Szövegértés
I. Bondor Bíborka, II. Nyemcsok Edina, III. Gugolya Bence (5. 
évfolyam)
I. Hegedüs Dorina, II. Kovács Benjámin, Pribelszki Johanna, III. 
Miknyik Judit (6. évfolyam)
I. Csík Laura, II. Bondor Boglárka, III. Nemcsényi Alíz (7. 
évfolyam)
I. Nyemcsok Dorottya, II. Melich Krisztián, III. Kovács Emese (8. 
évfolyam)
Gratulálunk minden versenyzőnek!

Baginé Dorogi Anikó

Január 9-én Arany János művét, a Toldit nézhette meg negyvenhat 
tanuló a békéscsabai Jókai Színházban. Gyermekközelivé alkotta 
meg Zalán Tibor a darabot. Toldi története meseszerűen tárult elénk 

Tomanek Gábor hangján, aki visszarepített minket Nagy Lajos 
király korába. Csodás élményben volt részünk.

Színházlátogatás

Területi Kazinczy-verseny

Négy tanuló (Erdei Helga, Hegedüs Dorina, Erdélyi Dorka, Dorogi 
Mónika) képviselte iskolánkat Szarvason a területi Szép Magyar 
Beszéd versenyen február 4-én.
A városi könyvtárban megrendezett megmérettetésen egy szabadon 
választott, valamint egy idegen szöveget kellett felolvasniuk a 
versenyzőknek. Dorogi Mónika 8.a osztályos tanuló II. helyezést ért 
el.
Gratulálunk!

Észbontóra neveztek tanulóink

2013 őszén” Észbontó” néven komplex internetes, 3 fordulós 
versenyt hirdetett a szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium a 
környékbeli általános iskolásoknak. A verseny magyar nyelvi, 
történelmi, természettudományi, informatikai feladatokat is 
tartalmazott, sőt a rajz és bemutató készítési tudományukat is 
számon kérte a 3 fős csapatoknak. Iskolánkból 4 hetedik osztályos 
és egy nyolcadik osztályos csapattal neveztünk be. Mindenki nagy 
lelkesedéssel kezdett hozzá a kutatómunkáknak és kitartottak az 
utolsó fordulóig a csábos fődíj vonzásának köszönhetően, amely 
egy 3 napos erdélyi út volt. Az eredményhirdetésre ünnepélyes 
keretek között január végén került sor a gimnázium aulájában, ahol 
mindenki emléklapot és az első hat helyezett nagyon szép tárgyi 
jutalmat is kapott.  A Dorogi Mónika, Kanti Anna és Kovács 
Emese 8. osztályos csapatunk 1 ponttal lemaradva a fődíjról, az 
előkelő 2. helyet érte el, és a kirándulást részben pótló 
természettudományi könyveket kaptak. Gratulálunk a 
tanulóinknak.

Molnár Józsefné
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A Magyar

Dr. Aszódi Imre költőre emlékeztünk

Január 22-én, a kultúra napján ismét találkoztunk Aszódi Imre 
szülőháza előtt. Az ötödik osztályos általános iskolás és néhány 4. 
osztályos tanuló igazán emlékezetes műsorát hallgathattuk meg az 
eső ellenére. Először a Himnuszt szavalta el Bondor Boglárka, 
majd a magyar nyelv szépségét, sokszínűségét mutatták be a 
tanulók szavalatokon, idézeteken keresztül. Plentri Nikolett, 
Szécsi Lili és Bobvos Dorina magyar népdalokat énekelt, mellyel 
még fokozták szép műsorukat. Köszönjük felkészítő tanáruknak, 
Baginé Dorogi Anikónak, hogy mindig színvonalasan 
emlékezhetünk erre a napra. Ezután Tóth Veronika néhány 
mondattal felidézte Aszódi Imre költészetét, majd koszorút 
helyeztünk el emléktáblájánál.

Be

Találkoztak

Megkezdte 5. évadját a Kultúrházi Kávéház rendezvénysorozat. A 
Magyar Kultúra Napján a volt szőnyeggyári dolgozókat hívták 
meg a szervezők a Körös Művelődési Házba, hogy közösen 
emlékezzenek meg az együtt eltöltött időkről.
A délután háziasszonya Hrncsjárné Dorogi Mária volt, aki 
egykoron maga is a szőnyeggyár munkatársa volt. Bevezetőjében 
meghatottan köszöntötte a jelenlévőket, majd történeti áttekintést 
tett a szentandrási szőnyegszövés történetéről. Itt emelte ki a 
közelmúltban megjelent könyvet, amely Gazsó Dóri tollából 
származik és a perzsaszőnyegszövés szakkifejezéseit mutatja be.
Ezt követően rátért az 1951-től működő szövetkezeti időszakra. 
Először a megalakulás (újraalakulás) körülményeiről beszélgettek 
a résztvevők, majd felidézték az alapító tagokat. Ez volt az a 
pillanat, mely megindította a beszélgetést. A volt szőnyeggyári 
dolgozók a moderátor segítségével sorra idézték fel a 
szőnyegszövés fénykorának történéseit: kihelyezett közös üzemek 
Kecskeméttől Szeghalomig, Tiszasastól Gádorosig, bedolgozók, 
gombolyítók, mintafestők, anyagfestők, a cérnázó és sok-sok 
információ, amely mind a szőnyegszövés részét képezik. 
Jelen voltak asztalosok, akik a szőnyegszövőszékeket készítették, 
javították. Megismerhettük a kerek szőnyeg szövésének 
technikáját, hallhattunk az anyagraktárról és annak jelentőségéről 
valamint a 70-es években ide került mechanikáról, melynek gépei 

Csillaghegyről kerültek Békésszentandrásra. Ez utóbbi gépsor a 
farmervásznak és lepedők szövését végezte. A hangulatos 
beszélgetés végén a Szőnyeggyárban végzett magas szintű 
kulturális és sportprogramokról volt szó. Büszkén emlékeztek a 
jelenlévők a HISZ szavalóversenyekre, az irodalmi vetélkedőkre, 
melyeken sok szép eredményt értek el. Hiteles visszaemlékezések 
hangzottak el a legjelentősebb kulturális tevékenységről a pávakör 
és tánccsoport működéséről. Sok szép sikerről beszéltek, melyek 
közül kiemelkedett az 1977-es „Ki mit tud” országos vetélkedő 
sorozat. Itt a második helyet szerezték meg a szentandrási 
pávakörösök.
A sporttevékenység jelentősége is ki lett emelve. Elsősorban a női 
kézilabda, de a beszélgetés során kiderült, hogy a gyárnak híres női 
focicsapata is volt.
Az emlékezetes találkozót Hrncsjárné Dorogi Mária az alábbi 
gondolattal zárta: „Én úgy érzem e beszélgetés kapcsán, hogy 
közvetlen összetartó kollektíva volt a szőnyeggyárban. 
Összetartotta az embereket a munka szeretete, a munkabírásuk, az 
egymásra való odafigyelés és összetartott bennünket az, hogy már 
akkor is tudtuk, hogy csodálatos munkák, művészi munkák 
kerültek ki a szőnyegszövő asszonyok kezei közül, aminek 
mindenki tudott örülni.”

Hévizi Róbert
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Kultúra Napja

Tél-Fény fotókiállítás 2014.
Az idei évben, immáron 14. alkalommal került megrendezésre a 
Tél-Fény című fotókiállítás, melynek hagyományos helyszíne a 
Könyvtár galériája volt. Mint azt már előző számunkban is 
olvashatták a kedves olvasók, a szervező ismét felhívással 
fordultak a fotózni szerető és a fényképezés után érdeklők felé, 
hogy képeikkel segítsék munkájukat. Sokakat ugyan már nem 
kellett megszólítani, mert bennük a közel másfél évtized alatt 
kialakult az a szemlélet, hogy a „télfény szemmel” fotóznak, az év 
során megörökítenek minden olyan érdekességet, melyet 
érdemesnek látnak arra, hogy bemutassák ezen alkalommal. Így 
volt ez most is. Örömteli, hogy a régi kiállítók mellett megjelentek 
újak is, akik most először mutatták be képeiket. A Magyar Kultúra 
Napja alkalmából szervezett rendezvény harmadik állomásán 
Révész Júlia köszöntötte a jelenlévőket, melyben kiemelte, hogy a 
fotózás során mindenki mást lát meg egy-egy pillanatban, egy 
helyen és ezt be tudják mutatni az érdeklődőknek és ez teszi 
színessé a kiállítást.
A tárlatot Hegedűs László fotós, egykori fotószakkör vezető 
nyitotta meg. Megnyitóbeszédében először visszatekintett a 
szentandrási fotózás történetére. Elmondta, hogy 1967-ben, 
amikor visszakerült Szentandrásra tanítani, első feladata az volt, 
hogy csináljon egy fotószakkört. A csoport olyan jól működött, 
hogy már 1970-ben egy kiállítást tudtak rendezni, mely 
anyagokkal két év múlva már eljutott Gyomára.
A szakkörnek olyan emberek voltak a tagjai, akik ma is fontos 
szerepet töltenek be településünkön. (Kozák János - építész, Dr. 

Fabó Ferenc - orvos, Bencsik Ernő - fényképész, Ambrus György - 
operatőr).
Sajnálatát fejezte ki, hogy napjainkban nincs egy olyan ember, aki 
összefogná a fényképezéssel foglalkozókat. Ez azért lenne fontos, 
mert a közösségnek van egy olyan ereje, ami a fejlődést 
folyamatossá teszi. A jelenleg kiállított fotókra is az a jellemző, 
hogy mindenki saját maga készíti, magára van utalva. Véleményt 
esetleg csak akkor mondanak a képről, amikor már ki lett állítva. 
Azonban a mai technikával képet tovább finomítani viszonylag 
egyszerű dolog és ezért lehetne jó az, ha a kidolgozásra váró 
képeket több hozzáértő is megtekintené. Ez még tovább emelné 
jelen kiállítás színvonalát is.
A kiállított képekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy többségük a 
természettel foglalkozik. Néhány olyan van, ami cselekményre 
utal, valakit vagy valamit bemutat. Egyre kevesebben 
foglalkozunk azzal, hogy aktuális dolgokat mutassanak be. 
Javasolta a fotósoknak, hogy valami féle mozgást is vigyenek bele 
a képekbe, mellyel életszerűbbé válik a kép. Sokkal érdekesebb 
lesz így a fotó, annak ellenére is, hogy ezt nehezebb megvalósítani. 
A megnyitó végén gratulált a fotósoknak a kiállított képekhez, 
melynek reménye szerint sikerélményt jelent a készítőknek.
Ezt követően a jelenlévők hosszasan nézegették a szebbnél szebb 
képeket, melyek ismét a Könyvtárba hozták az élményeket, a jó 
kedvet és nem utolsó sorban a nagyvilágot.
Reméljük, hogy ez a szép hagyomány folytatódik!
Találkozzunk jövőre is a 15. kiállítás megnyitóján!    Hévizi Róbert

Fotópályázat felhívás!
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
amatőr fotópályázatot hirdet
„Így látom Békésszentandrást” címmel.
Pályázati kiírás:
Téma: Békésszentandrás természeti és kulturális értékeinek 
bemutatása fotókon keresztül.
Minden pályázó maximum 10 pályamunkával nevezhet.
A pályamunkák benyújthatók:
2014. november 10-ig a Körös Művelődési Ház és Könyvtárba 
Hévizi Róbertnek vagy Benedek Erikának személyesen, vagy 
postai úton. (5561 Békésszentandrás, István király u. 16.)
Elérhetőség: 66/218-660 vagy 20/323-8787

A fotókat papír alapon A/4-es vagy A/5-ös méretben lehet 
benyújtani.
A borítékon nevüket, címüket és elérhetőségüket szíveskedjenek 
feltüntetni!
A nevezés díjtalan!
A pályamunkákat szakmai zsűri értékeli, a legjobbak díjazásban 
részesülnek.
A beküldött fotókból kiállítást rendezünk, melynek megnyitója 
november 29-én, a Szent András napi rendezvény keretein belül 
lesz.
Az alkotások elkészítéséhez sok sikert kívánunk!

Szervezők
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Az értelmetlen áldozat örök mementója

Január 12-én vasárnap délelőtt, megemlékezést tartottunk a Don 
kanyarban elesett magyar hősök tiszteletére. Az emlékezők 9 órától 
a református istentiszteleten, 10 órától pedig a katolikus 
szentmisén gondolhattak vissza szeretteikre, a kemény orosz 
télben odaveszett szentandrási katonákra.  11 órától a Békéssy 
János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület szervezésében a 
Hősök szobránál került sor a megemlékezésre. A szép számú 
jelenlévőket Hévizi Róbert egyesületünk elnöke köszöntötte, aki 
röviden felidézte a 71 évvel ezelőtti tragédia előzményeit, majd 
felkérte Dankó Béla országgyűlési képviselő urat beszédének 
megtartására, aki az alábbi gondolatokat mondta el az 
egybegyűlteknek:
Tisztelt Emlékező Békésszentandrásiak!
Vannak olyan arcok, amelyek úgy megmaradnak bennünk, mint az 
olajfestmények a falon. Nem változnak. –így emlékezik az író, 
Gárdonyi Géza. 
Amikor pedig a történelem sorsokat, életeket formáló keze az, 
amely megőrzi ezen arcokat, még inkább igaznak érezhetjük ezt a 
gondolatot. Mindannyiunknak megvannak ezek a képei, 
mindannyian őrizgetünk, ápolgatunk magunkban egy-egy 
szeretett, tisztelt arcot, alakot, egy-egy mély tanulságot hordozó, 
régen elhangzott ám szívünkben mind a mai napig visszhangzó 
gondolatot. És vannak olyan képek, alakok, amelyeket noha 
egyenként mind magunkénak érzünk, egyszerre többen is tesszük 
ezt. Nemzetünk történetének mérföldköveinél megállva ők 
szöknek szemünk elé: hőseink, áldozataink hosszú sora.
Ma, amikor a 2. magyar hadsereg doni tragédiájának 71. 
évfordulóján megállunk itt Békésszentandráson, ma különösen 
erősek bennünk ezek az érzések. Az arcok, amelyek most szemünk 
elé szöknek: magyar honvédek fagycsípte arcai, valahol az orosz 
télben és elárvult gyermekek, síró édesanyák arcai, az akkori rideg 
magyar valóságban, a 2. világháború poklában. 
Don-kanyar. Hosszú évtizedek óta pusztulás, kiszolgáltatottság 
keserű szinonimája, a háború esztelenségének, kegyetlenségének 
elevenen égő sebe ez a szó. A becslések szerint a mozgósított 200 
ezer emberből 142 ezer nem tért vissza. A gyászt akkor feldolgozni 
sem lehetett, hiszen a 2. magyar hadsereg pusztulása tabutémának 
számított.
Biztos vagyok benne, hogy a háborúk békésszentandrási hőseinek 
és áldozatainak sírhalmai számos helyen domborulnak. 
Többségüket ismeretlen helyen rejti valahol a néma harcmező 
véráztatta földje, és sokuk bizonyára ma is ott a Don folyó partján 
alussza örök álmát. 

Hajtsunk ma fejet előttük, akiknek fegyverrel a kézben, messze 
idegenben kellett befejezniük életüket. Akiket egy őrült időszak 
sodra, a második világháborút kirobbantó nagyhatalmak öncélú 
világégetése szakított ki innen közülünk Békésszentandrásról. A 
Don-kanyarra emlékezve csak a rendszerváltás után jelentek meg 
az e tragédiát tárgyaló könyvek, állítottak emlékműveket a messzi 
távolban nyugvó hősöknek.
A 71 évvel ezelőtti tragédiáról pedig igenis beszélni kell, a még 
életben lévő és egyre kevesebb túlélő bevonásával hiteles képet 
kell alkotnunk arról, hogy mi történt a Donnál apáinkkal, 
nagyapáinkkal.
A Don-kanyarban domboruló százezer jeltelen magyar honvédsír 
az értelmetlen áldozat örök mementója.
Emlékezzünk dr. Zempléni Miklós a 2. magyar hadsereg egykori 
honvédorvosának : A boldog szunnyadókhoz című versének 
részletével:
„…Aludjatok, ti áldott hőseink, pihenj te néma hadsereg! 
Ringasson békén a távoli rög, s ne bántson könny, 
mely értetek pereg. 
Aludjatok csak Don menti holtak, folyó mentén szunnyadó bakák, 
Aludjatok csak, néma , szent hadak, 
pihenni édes, pihenni jó, 
S nyugtasson a Donnak zúgása, mint a Tisza folyó..”
Példájuk, áldozatuk része mai létünknek is. Hiszen arra intenek 
bennünket: bármikor fordulhat olyan irányba a világ, ahol 
millióknak jut osztályrészül az áldozatok, a hősi halottak sorsa. Ma, 
nekünk, az utókornak azon kell munkálkodnunk, hogy ez ne 
következhessen be újra. De feladatunk az is, hogy ezek az arcok 
mindig élesen, elevenen rajzolódjanak ki a késői utódok előtt. Soha 
ne feledjük hát doni apáinkat, nagyapáinkat, akik egy szebb, 
szabadabb magyar jövő reményében indultak el egykor, s a 
nagyhatalmak őrlő malomkövei közt pusztultak el, messze 
Magyarországtól, távol idegenben. Isten áldja meg emléküket!
Ezt követően Dr. Dobos Ágoston református lelkész és mons. 
Szurovecz Vince kerületi főesperes; pápai káplán mondtak el egy-
egy imát az elesett és eltűnt hősök lelki üdvösségéért. A 
megemlékezés befejező részében a tisztelet virágait és koszorúit 
helyeztük el a Hősök szobrának talapzatán, majd a Himnusz 
eléneklésével és mécsesek gyújtásával ért véget a tiszteletadás.
Köszönjük, hogy eljöttek, köszönjük, hogy együtt emlékeztünk!

Helytörténeti Egyesület

Dankó Béla országgyűlési képivselő úr mondta el gondolatait A megemlékezők
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Nyugdíjas Egyesület hírei
A Nyugdíjas Egyesület vezetősége és tagjai nevében köszönjük 
mindazoknak, akik személyi jövedelmük 1%-át Egyesületünknek 
ajánlották fel a 2013-as évben. Kérjük, ha tehetik, ezt a 2014-ben is 
tegyék meg.

Felhívnám azon tagjaink figyelmét, akik színházi bérlettel 
rendelkeznek, hogy a követező előadás időpontja: 2014. március 
10-én 19 óra. Indulás az előadásra: 2014. március 10-én 18.30 
órakor a Gondozási Központtól (Kálvin utca).

Kugyela Mihály elnök

Szociális Alapszolgáltatások I.

Étkeztetés * Házi Segítségnyújtás * Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat 
segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi 
állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 
megoldásában.

1993. évi III. törvény.
Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább 
napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve 
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, különösen

- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk miatt.

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat 
rendeletben határozza meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet 
nem határozható meg.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy 
saját lakókörnyezetében biztosítják az önálló életvitel fenntartása 
érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás kiterjed:

- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésére,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete 

higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködésre,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok 

elhárításában való segítségnyújtásra.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása 
válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az 
otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a 
gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az 
intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az igénylő 
gondozási szükségletének vizsgálatát a szakértői bizottságnál. A szakértői 
bizottság szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről.
A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meg-határozott napi 
gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 
órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a 
szolgáltatást igénylőt az intézmény-vezető tájékoztatja a bentlakásos 
intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.
Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes 
körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan 
biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető 
döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási 
szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három 
hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát 
kezdeményezni kell.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi 
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék 
megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
Jelzőrendszeres házi segítség-nyújtást biztosíthat

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosíthat 
- a házi segítségnyújtást végző szolgáltató, illetve intézmény, vagy
- a megyei önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, 

önkormányzat, úgy, hogy a házi segítségnyújtást megállapodás útján 
biztosítja.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítják:
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a 

helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében 

szükséges azonnali intézkedések megtételét,
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás 

kezdeményezését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából 
szociálisan rászorult

- az egyedül élő 65 év feletti személy,
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, 

vagy
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan 

fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota 
indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a szociálisan rászorult 
igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 2 %-át.

Nappali ellátás
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban 
élő,

- tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős 
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 
ellátására részben képes személyek,

- tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti 
k e z e l é s t  n e m  i g é n y l ő  p s z i c h i á t r i a i  b e t e g e k ,  i l l e t v e 
szenvedélybetegek,

- harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy 
önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve 
autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni 
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az 
ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni 
étkeztetését.

Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek 
részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója 
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy 
ápolási díjban részesül.
Hajléktalan személyek esetén a nappali ellátást térítésmentesen 
biztosítják.
A nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a 
jogosult havi jövedelmének 30%-át.
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, gyermekvédelmi 
törvény szerinti gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a nappali 
intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során nyújtott 
étkeztetésre.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Ügyfélszolgálat

Budapest, V. Akadémia u. 3. Telefon: (06-1)-795-3168
www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium

www.csaladitudakozo.hu
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ÖNKORMÁNYZATI

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: 2014. február 27. (csütörtök) 16 óra 
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

 A nyílt ülés napirendi pontjai a következők: 
1. Az Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság 

beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkáról
 Előadó: Molnár Imre Zoltán bizottsági elnök
 Véleményezi: Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális 

Bizottság
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-

tervezetének beterjesztése (II. forduló)
 Előadó: Sinka Imre polgármester
 Véleményezi: Sport-turisztikai és környezetvédelmi Bizottság, 

Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális 
Bizottság, Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdasági-
településfejlesztési és ügyrendi Bizottság

3. A Körös Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója
 Előadó: Benedek Erika igazgató
 Véleményezi: Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális 

Bizottság
4. A Szentandrási Híradó Szerkesztőbizottságának 2013. évi 

beszámolója
 Előadó: Benedek Erika felelős szerkesztő
 Véleményezi: Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális 

Bizottság
5. Bejelentések

Sinka Imre
polgármester

Tájékoztató

Tisztelt Külterületi Lakók!

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont a 2013-as év folyamán elnyert egy a 
Vidékfejlesztési Minisztérium által az alföldi tanyás térségek 
megőrzése és fejlesztése érdekében „A TELEPÜLÉSI ÉS 
TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA” (TP-1-
2013/3663) kiírt pályázatot. A pályázat célja a Békés megyei tanyák 
átfogó felmérése és tipizálása és egy friss külterületi adatbázis 
létrehozása, amely hosszabb távra is megalapozhatja Békés megye 
tanyasi térségeinek majorjainak fejlesztését.
A felmérés során fénykép-dokumentációt készítünk a felkeresett 
tanyákról és rögzítjük azok GPS koordinátáit, amely lehetőséget 
biztosít a már létező légi fotók, valamint a hatályos helyrajzi 
számokkal való összefésülésre, így egy teljes körű külterületi 
térképi adatbázist tudunk létrehozni.
Ezen levelünkben előzetesen értesítjük a külterületeken élőket 
a felmérésről és annak céljáról, hogy a kiérkező partnerek 
adatfelvétele zökkenőmentesen végremehessen.

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

HÍRDETMÉNY

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 

KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK
 

2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. ÁPRILIS 6.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok 
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a 
névjegyzékbe történt 

felvételükről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri 

hivatalban) tekinthető meg.

AJÁNLÁS

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 
2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása 
szükséges.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

SZAVAZÁS

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 
személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt

2014. március 29-én 16.00 óráig
lehet kérni a  oldalon vagy levélben, WWW.VALASZTAS.HU

illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási 
irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos 
listára lehet.

Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált 
választópolgár 

pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban 
működő 

helyi választási irodához, vagy látogassa meg a 
WWW.VALASZTAS.HU weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda
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Tisztelt Érintett Lakosok!

HÍREK

Az országgyűlés 2012. novemberében elfogadta a 2012. évi 
CLXVII. törvényt az egyes törvényeknek a XX. századi 
önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 
összefüggő módosításáról.
A törvény önkormányzatokat érintő rendelkezése, hogy a 
közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy 
nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, 
vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. 
századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testület a 2013. november 28-i ülésén döntött az 
alábbi utcanévváltozásokról:
Rózsa Ferenc utca – Rózsa utca
Sallai utca – Óvoda utca
Ságvári utca – Bagi Alajos utca
Zalka Máté utca – Melis György utca
Hámán Kató utca – Kodály Zoltán utca

1./ Tájékoztatni szeretnénk egyúttal az érintett lakosokat, hogy 
a változások átvezetése érdekében 2014. január 15-ét követően 
szíveskedjenek ügyfélfogadási időben felkeresni a Szarvasi 
Járási Hivatal ügysegédjét (Polgármesteri Hivatal 
Békésszentandrás C. épület), ahol elvégzik a lakcímkártyák 
cseréjét, valamint a régi típusú személyi igazolványokból 
törlésre kerül a korábbi lakcím és ezekben az esetekben is 
lakcímkártya kerül kiadásra.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 7.30 – 9.30
   Szerda: 15.30 – 17.30
   Péntek: 7.30 – 9.30
A forgalmi engedélyek esetében pedig az új lakcímkártya 
átvételét követő tizenöt napon belül az okmányirodát 
felkeresve az ügyfélnek át kell vezettetnie a változásokat. 
Nyomtatvány beszerezhető a Szarvasi Járási  Hivatal 
ügysegédjénél a fent említett ügyfélfogadási időben.
Fontos, hogy a Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatala a 
Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal értesítésének 
birtokában elvégzi az ingatlan címének szükséges átvezetését 
az inatlan-nyilvántartásban, azonban az ingatlan tulajdonos 
lakcímváltozásának átvezetését magának a tulajdonosnak kell 
kezdeményeznie a mellékelt nyomtatvány kitöltésével és a 
lakcímkártyájuk bemutatásával a Szarvasi Járási Hivatal Járási 
Földhivatalánál, illetve lehetőség nyílik a Szarvasi Járási Hivatal 
ügysegédjénél az előbb említett ügyfélfogadási időben.

2./ Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket arról is, hogy a regisztrált 
á l l á s k e re s ő k  a  l a k c í m v á l t o z á s o k a t  s z e m é l y e s e n 
(lakcímkártyájuk bemutatásával) jelenthetik be az illetékes 
munkaügyi kirendeltségen.
A változások – fent említett okokból történő – átvezetése díj- és 
illetékmentes!
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosokat, hogy a 
B é k é s s z e n t a n d r á s i  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l  a z 
utcanévváltozásokról hivatalosan kiértesíti az alábbi szerveket 
is:
Békés Megyei Kormányhivatal (ezen belül a Szarvasi Járási 
Hivatal és az egyes szakigazgatási szervek, pl.: Egészségbiztosítási 
Pénztári  Szakigazgatási  Szerv,  Munkaügyi Központ, 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatóság),

- Nemzeti- Adó- és Vámhivatal,
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,
- Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
- Szarvasi Rendőrkapitányság,
- Magyar Államkincstár.

A fent említett hivatalos szervek, hatóságok esetében célszerű 
telefonon, személyesen  vagy e-mail útján érdeklődni az 
adatváltozás átvezetéséhez szükséges – esetleges – egyéb 
teendőkről.

Értesítjük továbbá a Tisztelt Lakosokat arról is, hogy 
hivatalunk az utcanévváltozásokról hivatalosan tájékoztatta 
az alábbi szolgáltatókat is:

- E-ON Hungária Zrt.
- Alföldvíz Zrt.
- Szarvasi Informatikai Kft.
- Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.
- Antenna Hungária Zrt. MinDig TV Extra szolgáltatás
- DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
- GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
- Magyar Telekom Nyrt.
- Invitel Zrt.
- Telenor Magyaország Zrt.
- Vodafone Magyarország Zrt.
- OTP Bank Nyrt.
- Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
- Raiffeisen Bank Zrt.
- Erste Bank Zrt.
- Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
- Magyar Posta Zrt.

A fenti szolgáltatók esetében ugyanakkor előfordulhat, hogy az 
egyes szerződések módosításához személyes közreműködés is 
szükséges, így azt javasoljuk, hogy érdeklődjenek (telefonon, 
személyesen, e-mail útján) az egyes szolgáltatóknál az esetleges 
teendőkkel kapcsolatosan.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét arra is, hogy a 2014. évi 
választásokon csak érvényes személyazonosító igazolvánnyal 
és pontos adattartalmú (új utcanevet tartalmazó) 
lakcímkártyával szavazhatnak

Békésszentandrás, 2014. január 15.

Tisztelettel:

Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
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ÖNKORMÁNYZATI

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott határozatok kivonatai

330/2013.(XI.28.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 13 fő közszolgálati tisztviselőnek 
engedélyez ajándékutalványt  kiosztani.

331/2013.(XI.28.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 61 fő közalkalmazotti jogviszonnyal 
foglalkoztatott munkavállaló részére engedélyez 
ajándékutalványt  kiosztani.

332/2013.(XI.28.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2014. január 1. napjától Dr. 
Prikidánovits Anita csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakorvos lássa el a házi gyermekorvosi feladatokat, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.

333/2013.(XI.28.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy iskola-
egészségügyi ellátást, valamint a csecsemő-tanácsadást 
2014. január 01. napjától Dr. Prikidánovits Anita csecsemő- 
és gyermekgyógyász szakorvos lássa el, határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyban.

334/2013.(XII.11.)  sz.  Képviselő-testület i  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Hévizi 
Róbert képviselő urat választja meg.

335/2013.(XII .11.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

336/2013.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat: Turisztikai 
pályázatok támogatása

337/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Nemcsényi 
Zsolt képviselő urat választja meg.

338/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

339/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a lejárt határidejű 
határozatokról, valamint a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.

340/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az 
Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság 
átruházott  hatáskörben végzett  munkáról szóló 
beszámolóját.

341/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a településszerkezeti 
tervét módosítja.

342/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a temetőkről és a 
temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
módosításának megtárgyalását a napirendi pontok közül 
leveszi.

343/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 

2014. évi munkatervét elfogadja a melléklet szerinti 
tartalommal.

344/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 
és könyvvizsgáló díjazásához lakosságszáma alapján 
hozzájárul.

345/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
a jelenlegi BEFESZ nyilvántartó programja helyett a Polisz 
rendszerben kezelje a továbbiakban a tárgyi eszközök 
analitikáját.

346/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szentandrási Híradó 
2014. évre vonatkozó árát 195,- Ft/db, előfizetési díja 
2.145,- Ft/év, január hónapban 450,- db/hó, február 
hónapban 400,- db/hó mennyiségben határozza meg. 

347/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jelen feltételek mellett változatlanul 
hagyja a Babák Zoltán egyéni vállalkozó, a newjsag.hu 
híroldal szerkesztőjével 2013. szeptember 1-jén hatályba 
lépett, 30.000,- Ft/hó vállalkozói díj mellett létrejött 
vállalkozási szerződést.

348/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képvise lő- tes tü le te  úgy  dönt ,  hogy  az  a lábbi 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, ingatlanrészeket 
adja át tartós bérlet címén a Szent András Foglalkoztató, 
Termelő, Feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Szociális Szövetkezet részére:

 1. Békésszentandrás, Fő u. 22. (508 hrsz.) alatti ingatlant 
székhelyként,

 2. Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19. (1629/3 hrsz.) 
alatti ingatlan kollégiumi épületszárnyát és udvari 
részét  telephelyként,

 3. Békésszentandrás, 1315/1 hrsz. alatti ingatlan elárusító 
épületét.

349/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja Békésszentandrás, 508/A/1 
helyrajzi szám alatt felvett a Békésszentandrás, Fő u. 22. sz. 
alatti „iroda” megnevezésű ingatlan Önkormányzat részéről 
a 2013. évi hasznosítására vonatkozó beszámolót.

350/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a “Kistérségi Okiratok 
elfogadása” tárgyú anyagot az ülés napirendi pontjai közé 
felveszi.

351/2013.(XII .19. )sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulása által megvalósított TÁMOP-
5.2.5/B-10/2-2010-0042 azonosító számú, „Körös-szögi 
Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér” 
című pályázat utófinanszírozott, településre eső előleg 
összegét, Békésszentandrás (17,67 %) 338.205 Ft 
összegben a Társulás rendelkezésére bocsátja.
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HÍREK

90 éves születésnap

2014. január 18-án ünnepelte 90. születésnapját Szitó Pálné, Ágnes 
néni, akit népes családján kívül /4 gyermeke, 7 unokája és 15 
dédunokája/ emléklappal és virágcsokorral köszöntött otthonában 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata nevében Dr. Olasz 
Imréné dr. jegyző asszony, valamint Bagi Erika anyakönyvvezető 
is. Isten éltesse erőben, egészségben!

Következő lapzárta:

2014. március 7.
(péntek)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu

352/2013. (XII .19 . )sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tároza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1990 évi LXV. 
törvény 12. § (4) bekezdés a.) - b.) pontjának figyelembe 
vételével zárt ülést tart

353/2013. (XII .19 . )sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tároza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Nemcsényi 
Zsolt képviselő urat választja meg.

354/2013. (XII .19 . )sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tároza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a zárt ülés napirendi pontjait.

355/2013. (XII .19 . )sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tároza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a 
Békésszentandrás, 0399/23 hrsz. alatti ingatlan vételi 
ajánlatát.

Kertbarát Kör hírei

Február havi munkálatok a kertben

Tegyünk ellenőrző körutat a kertben. Némely gyom (pl. egyéves 
perje) már írható. A pázsitból a mohát drogériában kapható 
vasszulfáttal irtsuk ki. Öntözőkannában 10 liter vízben 50-80 g-ot 
feloldunk, és ezzel kb. 10 m2 pázsitfelületet locsoljunk be. Egy hét 
után a megbarnult mohát erősen gereblyézzük ki. Az örökzöld fákat 
és cserjéket védjük az erős napsugárzás ellen. Az évelő ágyban és a 
sziklakertben a fagy hatására felemelkedett gyökereket nyomjuk 
vissza a talajba. A rózsák metszése enyhe időjárású vidékeken 
elvégezhető. Fagymentes napokon örökzöld vagy nyáron, ill. 
ősszel virágzó fák, cserjék ültethetők. Az évelő ágyakat szedjük 
rendbe. Az 5 évnél idősebbeket felásás és talajjavítás után fiatal 
növényekkel ültessük be. A hónap végén, ill. márciusban a kertben 
lévő virágtartókba és balkonládákba a vásárolt kétéves virágokat 
(százszorszépet, árvácskát, nefelejcset) beültethetjük. A zöldséges 
ágyásokat készítsük elő. Az idős magok csírázóképességét 
csíráztatással ellenőrizzük. Rendeljünk vagy vásároljunk új 
magokat. Némely zöldségfaj és egyéves virág magját melegágyba 
vagy a házban cserépbe, ill. ládába vessük el.

(Forrás:Kerti Lexikon)

FELHÍVÁS
A Körös Művelődés Ház és Könyvtár segítséget szeretne 
kérni a kedves lakosságtól. Április 18-án ünnepeljük 
településünk beiktatásának napját, mely alkalomból 
fotókiállítást szeretnénk rendezni a szőnyegszövés évéhez 
kapcsolódóan.
Kérjük, akinek ebben a témában bármilyen fényképe van, 
szívesen vennénk.
A fényképeket szkennelés után visszaadjuk!

Előre is köszönjük segítségüket!

Benedek Erika
intézményvezető

MEGHÍVÓ
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

tisztelettel meghívja Békésszentandrás lakosságát

2014. február 25-én (kedd) 16 órára

a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja

alkalmából.

Helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme
Koszorúzás a kopjafánál.

Tisztelegjünk együtt az áldozatok emléke előtt!
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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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Elhaláloztak

Fazekas István /1942/ 2014. január 1-jén,
Bontovics Jánosné ln.: Barta Katalin /1928/

2014. január 7-én,
Majorosi János /1941/ 2014. január 10-én,
Horváth Zoltánné ln.: Párkány Julianna /1943/

2014. január 16-án,
Taskó József /1967/ 2014. január 20-án,
Juhász Andrásné ln.: Bagi Veronika /1924/

2014. január 21-én hunyt el.

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresni, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a ház,
még most sem hiszem el, hogy örökre itt hagytál.”

Feleséged

„Ma is úgy, mint régen, ő volna a végső menedékem.
Minden, ami fáj, szívem tépi, elpanaszolnám sorra néki.
S fejem vállára hajtanám, ha élne még az én édesapám.”
Erika és családja            István és családja

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett 

férjem,
édesapánk, nagyapánk

Fazekas István
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek
 részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek.

A gyászoló család

„Véget ért az utam egy éjszaka
szólított a halál kegyetlen szava.
Nem félek és már nem is fáj,
véget ért a gyötrő homály.

Most a saját utamon vezetek,
de ott leszek mindig veletek.
Figyelek rátok, lenézek fentről,
ne érjen fájdalom, bántás a csendtől.

Drága fiam, Te lettél az oszlop,
vigyázz a családra, ne legyenek gondok.
Élj büszkén, mosolyogj a világra,
s legyél büszke a Te jó apádra.

Kicsi lányom, töröld a könnyed,
építsd a sorsod, ahogy eldöntötted.
Ne térj le az utadról figyelek rád,
nézz fel az égre ott lesz a Te jó apád.

Drága feleségem, kitartó szentem,
köszönöm, hogy eddig veled lehettem.
A sok év alatt hű társam voltál,
esküdhöz híven a bajban is ápoltál.

Köszönöm nektek, köszönök mindent,
az örömöt, mosolyt a fájó könnyet.
Ne féljetek hisz könnyű helyen vagyok.
Ne feledjétek, örökre veletek maradok!”
(Szopkáné Elek Mónika)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak a 
rokonoknak, jó szomszédoknak, 

barátoknak, ismerősöknek,
akik szeretett férjem, édesapánk

Taskó József
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

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
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KÉZILABDA HÍREK
Az elmúlt hetekben felnőtt csapatunk is megkezdte az alapozást, a 
március végén induló bajnoki fordulókra, 11 csapatból 6. helyről – 
középmezőnyből - folytathatjuk a küzdelmet. Nagyjából kialakulni 
látszik a keret, melyben ismét változások lesznek a rajt előtt. A 
keretből vannak kilépő játékosok, akik munkájuk vagy egyéb okok 
miatt kényszerülnek feladni a játékot. Komoly sérüléséből felépülő 
irányítónk, Sinka Petra viszont hosszú idő után újra pályára léphet, 
valamint a bajnokság második felére a külföldön dolgozó Aszódi 
Mónika is várhatóan csatlakozni tud majd ismét a csapathoz. Az 
edzéslátogatottság változó a munkahelyi elfoglaltságok, és a vidéki 
tanulmányok okán. Nehezíti a felkészülést, hogy a csapatból 
többen sérüléssel, egészségügyi problémával bajlódnak.
Mindezek ellenére továbbra is mindent megteszünk, hogy a másfél 
hónapos felkészülés alatt mind védekezésünket, mind 
támadójátékunkat tovább csiszoljuk, javítsuk. Bízunk benne, hogy 
márciusban sikerül felkészülési mérkőzéseken is részt vennünk. 
Mindez jól szolgálhatja a bajnoki rajt előtti formába hozásunkat, 
hiszen a terem pályamérete és a rendelkezésünkre álló heti óraszám 
beszűkíti lehetőségeinket, így a téli felkészülésnél ez fokozottan 
szükséges lehet. 
Nem lesz könnyű a tavaszi menetelésünk, sok meccset kell 

idegenben megvívnunk, viszont erős küzdőszellemmel bármire 
képesek vagyunk…
Célunk a minél több pont megszerzése, élvezetes játék, és a közép-
mezőnyben való versenyben maradás. Kérjük a szurkolóinkat, 
hogy továbbra is támogassanak bennünket, számítunk lelkes 
táborunkra!
UTÁNPÓTLÁS HÍREK
Utánpótlás csapatunknak az elmúlt évtől eltérően, a vártnál sokkal 
korábban, már február elején elindultak a tavaszi visszavágó 
fordulói. 7 csapatból a 6. helyről 4 ponttal folytatja a küzdelmeket, 
pontegyenlőséggel a 4-5. helyezett csapatokkal. 
 Első tornanap: 2014. 02. 09-én Gyomaendrődön volt, ahol a tabella 
élén veretlenül álló Gyomaendrőd, valamint az ősszel még kevésbé 
gólerős Sarkad csapatával mérkőztek meg fiataljaink.
Gyomaendrődi NKSE – Békésszentandrási KK  26 : 13
Békésszentandrás KK – Sarkadi KE  13 : 17
A váratlan korai kezdés miatt még kicsit akadozott a játék, 
láthattuk, hogy miben kell javulni a hátralévő időben, de számos 
bíztató jel is mutatkozott, amire építeni tudunk.
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Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

Szarvas Lehel u. 3-5. B. lph. I.em. 2.
Tel/fax:06-66-215-496  *  mobil: 20-338-4242

drbodnar@szarvasnet.hu
ügyvédi irodájában vállalja

Ingatlanok adás-vételének, bérletének közvetítését is.

Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7 M Ft
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2 M Ft
Békésszentandrás, István király u. sarki ház nagy telekkel 7,9 M Ft
Békésszentandrás, Gondalaposi üdülősoron iker nyaraló mind a két 
fele
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7 M Ft
Szarvas, Akácos u. 4 lakásos társasházi lakás, irányár 13 M Ft
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
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
Békésszentandrás, Gondalaposi üdülősoron építési telek, irányár: 
3,5M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Mozgáskorlátozottak 
hírei

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének Dalköre 
2014. március 1-jével kezdi meg az év rendezvényeire való 
felkészülést. A Dalkör az énekek megtanulása mellett, 
citerakíséretet is fog tanulni, hogy rendezvényei színvonalassá 
váljon.
Kérjük tagjainkat, 
v a l a m i n t  a 
kívülállókat is hogy 
a Dalkör létszámát 
n ö v e l j é k , 
j e l e n t k e z é s ü k e t 
köszönettel vesszük.
Elérhetőségünk a 
06-20/561-9442-es 
telefonszámon. 
S z e r v e z é s ü n k e t 
megkezdjük a Terror 
Házába. Időpontról 
é rdek lőd jenek  a 
fenti telefonszámon, 
vagy Nemcsényi 
Z s o l t  k é p v i s e l ő 
úrnál.

Tóth Mihályné
szervező
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Elkezdte a felkészülést a Hunyadi

A téli pihenőt követően elkezdte a felkészülést a Hunyadi SE 
felnőtt labdarúgócsapata. Pisont Andrással a csapat edzőjével 
ültünk le beszélgetni az őszi értékelés és a tavaszi tervek miatt.
- Milyen céllal vágtatok neki a 2013/2014-es bajnoki 
szezonnak?
- A tavalyi 3. hely után a játékosokkal azt a célt tűztük ki, hogy 
megpróbálunk még előrébb jutni a tabellán. Azonban az ígéret csak 
ígéret maradt, mert a gyakorlatban másként alakult. Sajnos olyan 
problémákkal kezdett megküzdeni, hogy az edzéslátogatottság 
rendkívül alacsony volt. Három, négy játékos állt rendelkezésemre, 
akikkel érdemi munkát nagyon nehéz volt végezni.
- Ennek ellenére mégis viszonylag elfogadható eredménnyel 
zárult az ősz. Hogyan értékeled a csapat teljesítményét?
- Az őszi szezont két részre tudnám bontani. Az eleje az nagyon 
nyögvenyelősen ment. Csapnivaló edzéslátogatottság mellett több 
meghatározó játékosom nem állt rendelkezésemre. Mondhatom 
azt, hogy hétvégi edző voltam. Nem tudtuk azt az alapjátékot 
játszani, amivel az előző szezonban jó eredményt értünk el, mert 
nem volt kivel gyakorolni. A 8. fordulóban történt egy olyan 
mérkőzés, amikor bravúrt hajtottunk végre: Battonyáról elhoztuk a 
3 pontot, nagyszerű játékkal. Ezt követően kilenc fordulóból 
hétszer győzni tudtunk és csak kétszer kaptunk ki. Ez a sorozat azt 
jelentette, hogy elkerültünk a kieső zónából és felzárkóztunk a 
középmezőnybe úgy, hogy jelenleg 6 pontra vagyunk a 3. helytől
Szinte edzés nélkül játszottuk le az őszi 17 fordulót. És itt van az a 
kérdés, hogy mi lett volna, ha járunk edzésre. Ez egy igen szép 
eredmény lehetett volna. De bízunk benne, hogy a folytatás jó lesz.
- Hogyan készültök a tavaszi szezonra?
- Nagyon sok a sérültünk, ami jelentős nehézségeket jelent. Január 
28-a óta az iskola tornatermében készülünk ahol erőnlétileg és 
technikailag és előre léphetünk Köszönjük az iskolának, hogy 
biztosítja ezt a lehetőséget, mert itt játékosabban tudjuk a 
kondicionális dolgokat megoldani.
Ezt követően bízom benne, hogy a kinti edzések és labdás 
gyakorlatok további erőt és lendületet adnak a csapatnak.
- Mi a legfontosabb a célkitűzés?
- Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lesz a csapategységet 
megtartani, bővíteni a játékos keretet. Jelenleg 15 játékos áll 
rendelkezésemre, köztük 3-an az ifjúsági keretből jöttek fel. 
Fontos, hogy az edzéseken részt vegyenek a játékosok, mert ezáltal 
el tudjuk kerülni azokat a csúnya sérüléseket, amelyek most 
komoly gondokat okoznak. Helyezés szempontjából messze 
vagyunk a harmadik helyről, de a jelenlegi 6 pont különbség 
ledolgozása nem lehetetlen. Ha az első mérkőzéseket tudjuk hozni, 
akkor minden lehetséges. Az elnökség az 5-6. helyre várja a 
csapatot. Valamilyen szinten ez reális, de szeretném, ha egy jó 
tavaszi szerepléssel ezt túl tejesítenénk.
Az ifjúsági csapat Varga László vezetésével készül a tavaszi 
feladatokra, aki kérdésünkre a következő választ adta:
Heti 4 alkalommal edzünk, háromszor a teremben, egyszer pedig 
kint. Komoly gondot okoz, hogy két játékosunk sérüléssel bajlódik, 
három focistánk magasabb osztályba igazolt, ketten pedig a 
felnőttekkel készülnek. A hiányt nehéz lesz pótolni, de megteszünk 
mindent, hogy emiatt a felnőtt csapat ne kerüljön hátrányba. 
Célunk továbbra is a dobogó valamelyik fokának megszerzése, de 
megfelelő számú és képességű játékos nélkül nagyon nehéz lesz.

Tavaszi sorsolás

18. forduló: 2014. március 16. (vasárnap) 14.30
Kétegyházi SE – Hunyadi SE
19. forduló: 2014. március 22. (szombat) 15.00
Hunyadi SE – Újkígyós FC
20. forduló: 2014. március 29. (szombat) 15.00
Dobozi SE – Hunyadi SE
21. forduló: 2014. április 5. (szombat) 16.30
Mezőkovácsháza TE – Hunyadi SE
22. forduló: 2014. április 12. (szombat) 16.30
Hunyadi SE – Békési SE
23. forduló: 2014. április 19. (szombat) 17.00
Dévaványai SE – Hunyadi SE
24. forduló: 2014. április 26. (szombat) 17.00
Hunyadi SE – Battonyai TK
25. forduló: 2014. május 3. (szombat) 17.00
Csorvási SK – Hunyadi SE
26. forduló: 2014. május 11. (vasárnap) 17.00
Hunyadi SE – Elek LE
27. forduló: 2014. május 17. (szombat) 17.00
Vésztői SE - Hunyadi SE
28. forduló: 2014. május 24. (szombat) 17.00
Hunyadi SE – Csanádapácai EFC
29. forduló: 2014. június 1. (vasárnap) 17.00
Bucsa SE – Hunyadi SE
30. forduló: 2014. június 7. (szombat) 17.00
Hunyadi SE – Sarkadi KLE

Hévizi Róbert

A Könyvtár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 8.00 - 16.00 óráig

Szombaton 10.00 - 12.00 óráig (iskolai időszakban)

Címünk:
Békésszentandrás, István király u. 16.

Telefon/fax: 66/218-660

Szolgáltatásaink:
Fénymásolás: 20 Ft/oldal (A/4)

Internet: 230 Ft/óra
Nyomtatás: 20 Ft/oldal (fekete-fehér)

230 Ft/oldal (színes)

Selejt könyvek 150 Ft/db áron kaphatók!
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Tél-Fény 2014.

II. A szem a lélek tükre                             Fotó: Kanti Dorottya II. Cukorfalat                                              Fotó: Balogh Emese

III. Huszt 1.                                                       Fotó: Bagi Erika IV. Hajnali harmat                                  Fotó: dr. Paljak János

V. Felhők között a Nap                       Fotó: Tóthné Nagy Erika VI. Sri Lanka - Nyaktekerészeti Mellfekvenc

A Tél-Fény fotókiállítás látogatóinak szavazatai alapján díjazott képek:


