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Gratulálunk!
A katasztrófavédelmi ifjúsági verseny-sorozat országos 
d ö n t ő j é b e n  a z  á l t a l á n o s  i s k o l á s o k  k ö z ö t t  a 
békésszentandrási Hunyadi János Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda csapata nyújtotta a legjobb teljesítményt, 
elhódítva ezzel a szövetség vándorkupáját.
Acsapat tagjai: Kása Antal, Herceg Ádám, Olasz István, 
Kanti Anna
Felkészítő tanáruk: Gere Éva, valamint a Szeghalmi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szarvasi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság munkatársai: Bohák János és 
Kondacs Zsolt
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Hunyadi János Katolikus

Területi szavalóverseny

Kondoroson jártunk az alsósokkal április 15-én. A Petőfi István 
Általános Iskolában ekkor rendezték a területi szavalóversenyt. Öt 
iskola tanulói mérték össze a tudásukat, évfolyamonként 
versenyeztek a gyerekek. Mi 10 tanulóval érkeztünk. 
Kedves köszöntő szavak után vonultunk fel a termekbe, ahol a 
versenyek zajlottak. Amíg a zsűri döntésére vártak a gyerekek, az 
iskola néptáncosai kedveskedtek a vendégeknek egy kis műsorral.
Ebben a tanévben is eredményesen szerepeltünk. Három tanulónk 
ért el helyezést:
Juhász Gergő 2. osztályos I. helyen, Fabó Amina 3. osztályos III. 
helyen, Gazsó Adél 4. osztályos szintén III. helyen végzett.
Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak 
egyaránt!

Karate

Radics Attila, iskolánk 5. a. osztályos tanulója, kimagasló 
eredményeket ért  el  idén, a karate sportban. Kitartó 
edzésmunkájának köszönhetően, országos versenyeken is 
dobogóra állhatott.

Eredményei:

Szigetszentmiklós, 2014. 02. 23.
WKF Karate Országos Diákolimpia II. helyezés
35 kg-osok versenyében, 23 induló közül szerezte meg a 2. 
helyezést, 4 győzelem és 1 vereség volt a verseny mérlege.

Mogyoród, 2014. 03. 23.
WKF Karate Magyar Bajnokság III. helyezés
35 kg-osok versenyében, 22 induló közül szerezte meg a 3. 
helyezést, 4 győzelemmel és 1 vereséggel zárta a versenyt.

2014. 04. 05. területi karate versenyen a saját korcsoportjában II. 
helyezést ért el, a 12-13 évesek között pedig, I helyezett lett, 3 
győztes mérkőzéssel.
Attila felkészítő edzője Lipták Tibor 2 danos mester, illetve 
édesapja Radics Attila 1 danos mester.
Sportsikereihez gratulálunk, és további kitartó edzésmunkát, és 
szép eredményeket kívánunk!

Sztankovits Lászlóné
testnevelő

Akik a területi szavalóversenyen részt vettek:
Hátul: Bondor Benedek, Juhász Gergő, Petrás Bene, Fabó 
Amina, Plentri Nikolett, Gazsó Adél
Elöl: Gugolya Réka, Fazekas Dóra, Egri Alíz, Bobvos Dorina

A győztesek: Fabó Amina 3., Juhász Gergő 1., Gazsó Adél 3. 
helyezést ért el
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Általános Iskola hírei

„Könyvjelző” - irodalmi vetélkedő

„Szó ami szó, olvasni jó.
Mulattató, tanítgató.

Ha szép a szó, örömadó,
igazmondó, vigasztaló.”

Hasznos időtöltésben, jó szórakozásban telt április 11-én a 
„Könyvjelző” irodalmi vetélkedő. A negyedik alkalommal 
megrendezett megmérettetésen hét öt fős felsős csapat versenyzett. 
Az idei téma Böszörményi Gyula munkásságára épült. Ez egy 
„beharangozója” kívánt lenni az ősszel megtartandó író-olvasó 
találkozónak, mely szintén a Körös Művelődési Ház és 
Könyvtárban lesz. 
A korosztály életkori sajátosságainak megfelelően állítottuk össze a 
feladatokat: puzzle, villámkérdések, szövegértés, versfelismerés, 
egyaránt szerepelt a délután folyamán. 
A résztvevők és a szervezők nevében szeretnénk köszönetet 
mondani Benedek Erikának és Hévizi Róbertnek, akik minden 
évben örömmel látják el a zsűri munkáját. Valamint hálásak 
vagyunk azért, hogy a Körös Művelődési Ház és Könyvtár befogad 
minket, hogy a könyvek birodalmában rendezhessük meg e 
hagyománnyá vált versenyünket. A vetélkedővel még inkább 
szeretnénk a gyermekek figyelmét az olvasásra, az anyanyelvre, a 
magyar kultúra ápolására.
Eredmények:
I. 8.a/I. csapat (tagjai: Dorogi Mónika, Nyemcsok Dorottya, 
Kovács Emese, Fabó Regina, Fabó Annamária)
II. 8.a/II. csapat (tagjai: Sindel Renáta, Tasi László, Melich 
Krisztián, Dobos Alexandra, Kása Antal)
III. 5.a/I. csapat (tagjai: Bondor Bíborka, Kalmár Vanda, 
Nyemcsok Edina, Árgyelán Kíra, Bagdi Veronika)

Színházlátogatás 

Egy különös, fordított világban játszódó történet részese lehetett az 
a 41 fő felsős tanuló, aki április 30-án járt a békéscsabai Jókai 
Színházban. Bartus Gyula Lovak című két felvonásos darabját 
láthattuk. A lovak emberi sorsokat személyesítettek meg, úgy 
viselkedtek, mint az emberek: éreztek, gondolkodtak, beszéltek. A 
kitűnő zene, az ötletes díszletek, a koreográfia ismét tetőfokra 
emelte a hangulatot. Kimagasló színfolt volt Vikidál Gyula és 
Rubold Ödön előadása.

Baginé Dorogi Anikó

Természettudományi versenyek

A természettudományi tantárgyakból az iskolai, a körzeti, a megyei 
és az országos versenyek is tavasszal indulnak be. Iskolánkból az 
alábbiakra neveztünk és vettünk reszt:
Az Országos Öveges József Fizikaverseny iskolai fordulóját még 
január végén megtartottuk. Erről a részt vevő Dorogi Mónika és 
Kanti Anna 8. osztályosok közül Kanti Anna jutott be 75%-os 
teljesítménnyel a megyei fordulóba, ahol az igen szép 5. helyezést 
érte el.
A Mozaik Kiadó által évek óta meghirdetett négyfordulós 
netversenyre 21 gyerek nevezett be az idén, közülük 16 tanulót 
eredményeik alapján meghívtak az országos döntőre is 1 vagy 2 
tantárgyból. A szolnoki döntőbe bejutottak és eredményeik 
matematikából: Ficzere Ferenc 6. o. 59.hely, Bene Martin 6. o. 72. 
h.; földrajzból: Demcsák Emese 7.o. 14. h., Dorogi Mónika 8.o. 
16. h., Sindel Renáta 8.o. 19.h., Fabó Eszter 7.o. 22. h., Csík Laura 
7.o. 27. h. , Kovács Emese 8.o. 31.h., Nyemcsok Dorottya 8.o. 40. 
h., Melich Krisztián 8.8. 42. h.; természetismeretből: Nyemcsok 
Edina 5.o. 44.h., Urbán Alexandra 6.o. 46.h.; biológiából: Bondor 
Boglárka 7.o. 8.h., Demcsák Emese  22. h., Dorogi Mónika 26.h., 
Erdélyi Dorka 7.o. 40.h., Sindel Renáta 47.h., Kanti Anna 8.o. 51.h.
Folyamatban van a Megyei informatikaverseny előválogatása is. 
Számítógép használat kategóriában megtartott iskolai fordulóból 
Egri Gergő és Oncsik János 5. osztályos tanulók jutottak tovább a 
megyei döntőbe, ami május 24-én, Orosházán lesz. Az internetes 3 
fordulós információ keresés kategória előválogatása még tart. Itt 3 
hatodikos tanuló: Hegedűs Dorina, Csík Krisztina és Miknyik 
Judit, valamint 6 hetedikes tanuló küzd a döntőbe jutásért 
(Demcsák Emese, Fabó Eszter, Bondor Boglárka, Bencsik Noémi 
és Erdélyi Dorka). Remélem, minél többen veszik sikeresen az igen 
pontos munkát, nagy tájékozottságot kívánó akadályt és mennek a 
döntőbe.
Hagyományosan május elején tartjuk a Paraszt Lajos 
Matematikaversenyt is az iskolában a felsős és az alsós gyerekek 
részvételével. Közel 50-50 jelentkező oldja meg május 6-án 
délután a feladatsorokat, amelyek biztos számolni tudást és jó 
logikát követelnek meg. A díjazásról ismét a Paraszt család 
gondoskodik nagylelkűen, amiért köszönettel tartozunk. A szép 
könyvek, amiket a támogatásukból venni tudunk, évről-évre 
meghozzák a tanulók kedvét a vetélkedésre.
Matematikából Egri Gergő 5. osztályos tanuló 2014.április 11-én 
részt vett a Bendegúz Országos Tanulmányi verseny megyei 
döntőjén. Az esemény Békéscsabán került megrendezésre, ahol 
Gergő az előkelő 5. helyezést érte el. Felkészítő tanára Varsányi 
Gyuláné volt.

G r a t u l á l u n k  m i n d e n 
v e r s e n y e k e n  r é s z t v e v ő 
g y e r e k n e k ,  m e r t 
eredményeiktől függetlenül 
ö n m a g u k  f e j l e s z t é s é r e 
fordították idejük egy részét, 
ami értelmüket tágította, 
csiszolta.

E g r i  G e r g ő  5 .  l e t t  a z 
országos versenyen
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Rövid hírek, eredmények
Március folyamán az újság hasábjain keresztül több 
magyarversenyről beszámoltunk, de az elért eredményeket csak 
áprilisban tudtuk meg. 
Bendegúz megyei nyelvÉSZ verseny (2014. március 28.) 
eredményei:
Gugolya Bence 8. hely, Bondor Bíborka 19. hely, Kalmár Vanda 21. 
hely (5. osztály), Hegedüs Dorina 13. hely, Miknyik Judit 14. hely, 
Boros Vivien 18. hely (6. osztály), Csík Laura 4. hely, Fabó Eszter 
10. hely, Bondor Boglárka 15. hely
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei döntőjének 
(2014. április 5.) eredményei: Erdélyi Dorka I., Csík Laura V. (7. 
osztály), Dorogi Mónika XI. (8. osztály). 
E rdé ly i  Dorka  május  24-én ,  Budapes ten  az  ELTE 
Bölcsészettudományi Karán képviseli Békés megyét, valamint a 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskolát az országos döntőn.

Nyemcsok Edina 3., Nemcsényi Alíz 1. helyezést ért el

A Körös-szögi Civil Fórum Egyesület versmondó versenyt 
hirdetett a kistérség településeinek részvételével. A döntőre április 
10-én került sor Szarvason, a Civil Házban, ahol Nemcsényi Aliz 
(7.a) a képzeletbeli dobogó I., valamint Nyemcsok Edina (5.a) a III. 
fokára állhatott föl. A döntőt követően a Jókai Színház 
Színitanházának hallgatói adtak műsort, emlékezve a költészet 
napjára. 

Bondor Boglárka 3. lett

Bondor Boglárka 7.a osztályos tanuló a Cervinus Teátrum által 
meghirdetett „Litera 10 szóban” című pályázatra benyújtotta 
prózáját. A zsűritől április 11-én, a költészet napján vehette át a 3. 
helyezésért járó oklevelet.

Baginé Dorogi Anikó

Református templomfelújítás Békésszentandráson!
Istennek hála, nagy örömünkre elkezdődött, és jó ütemben halad a 
református templom tetőszerkezetének felújítása! A felújítás során 
a teljes tetőszerkezet gerendázata és fa szerkezete javítást kap: a 
régi egészséges anyagok megmaradnak, az elkorhadt és rovarkáros 
faanyagokat kicserélik. A régi, sok helyen beázós palafedés helyett 
hódfarkú cserép kerül a tetőre a műemlékvédelmi és építészeti 
szakemberek előírásai, tervezései nyomán. Kérjük, hogy 
jóindulatú szavaikkal, érdeklődésükkel kísérjék figyelemmel a 
munkákat, melyek előreláthatólag május végéig befejeződnek. A 
békésszentandrási templom minden békésszentandrási emberé is, 
ezért szívesen veszünk mindenkitől anyagi támogatást. A legkisebb 
is számít! A pályázati pénzből megvalósuló munkákat előbb ki kell 
fizetnünk, s csak később fogják visszatéríteni az összeget, 
amelyből majd újabb munkákra pályázhatunk a jövőben. 
Rejtvény kérdés: A most lekerült palafedés mikor volt föltéve a 
tetőre a múltban? A válaszokat, ill. adományaikat a lelkészi 
hivatalba csütörtökön 10-11-között vagy a vasárnap 9 órás 
istentisztelet után, vagy a presbitereknek adják oda. A helyes 
válaszadóknak és az adományozóknak hitéleti apró ajándékokat 
szeretnénk adni.

Dr. Dobos Ágoston református lelkész
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Ismét ovibuli!
....tánc, zene, nasi, nyeremények….

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje 
szülői munkaközössége 2014. április 25.-én immár 15. alkalommal 
rendezte meg szokásos, éves „ovibuliját”. 
A már hagyománnyá váló műsoros délután célja, mint minden 
alkalommal most is kettős volt:
Egy vidám szórakozást, kikapcsolódást kínált a kisgyermekek, 
illetve családjuk, barátaik, valamint minden érdeklődő számára.
Mindemellett gazdasági megfontolások is meghúzódtak a 
kezdeményezés hátterében: évről-évre a befolyt bevételből, 
valamint a támogatásokból finanszírozzuk a kirándulások, 
játszóházak, gyermeknapi programok lebonyolítását, valamint a 
sport-, és fejlesztőeszközök beszerzését. A pluszbevétel teszi 
színesebbé, játékokban gazdagabbá a mikulás- és karácsonyi 
ünnepséget az intézmények kis „lakói” számára. Ugyanakkor nagy 
segítséget jelent az óvoda komfortfokozatának növelésében.
Az idei évben a zene és a tánc játszotta a fő szerepet. A délutáni 
programot Kepenyes Pál és Döge Sándor zenés előadása nyitotta. 
Az „AZOK A CSODÁLATOS HANGSZEREK” című műsorukat 
1999-ben hívták életre, aminek elsősorban az a célja, hogy minél 
több óvodás, illetve kisiskolás diáknak adjon kedvet a 
zenetanulásához, a zeneiskolába járáshoz, minél több gyermek 
tanuljon hangszeren, és játsszon azon felnőtt korában is, amivel 
mind saját magát, mind pedig környezetét boldogabbá és 
kiegyensúlyozottabbá teheti.

Kepenyes Pál és Döge Sándor műsora ,,vendégszereplőkkel”

Nagy sikere volt a vonatozásnak

A szünetet követően a békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport 
Egyesület fellépésével egy másik művészeti ág, a tánc szerepelt a 
repertoáron.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a fellépő diákok között számos 
olyan gyermeket köszönthettünk, akik nem is olyan régen még 
óvodába jártak.
A táncbemutatót követően, Makan Zsuzsi felkészítő tanár 
vezényletével az ovisok és bölcsisek is „belekóstolhattak” a 
táncművészet világába: közösen sajátítottak el néhány lépést a már 
gyakorlott táncosok segítségével.

A Vértessy TSE táncosainak bemutatója

Táncház

A fellépőknek köszönhetően jó hangulatú rendezvény sikerét 
elősegítette az is, hogy az idén is sokan megtiszteltek jelenlétükkel 
– ezzel párhuzamosan támogatásukkal, valamint, hogy „rekord” 
mennyiségű tombolatárgyat tudtunk felkínálni a hozzájárulások, 
adományok jóvoltából. 
Ezúton is köszönjük a Szülői munkaközösség nevében a segítséget 
mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak az 
előkészületek munkálataiban, illetve a műsor zavartalan és sikeres 
lebonyolításában.

Paraszt Márta
SZMK elnök
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Egy előadás az olvasóvá nevelés jegyében
Április 10-én a Könyv Napja 
megünnepléseként könyvtárunk 
vendége volt Duláné Zsíros Zsanett 
írónő. A nap célja, hogy felfedezzük 
a z  o l v a s á s  s z é p s é g é t ,  é s 
ösztönözzük egymást a könyvek 
forgatására. Ebből az alkalomból a 
hetedik és nyolcadikos osztályosok 
előadást hallhattak az olvasás 
fontosságáról. 

A z  í r ó n ő  e l ő s z ö r 
személyes élményeit mondta el, 
saját példáján mutatta be, hogyan 
vált ő íróvá, pedig gyermekkorában 
n e m  s z e r e t e t t  o l v a s n i . 
Hangsúlyozta az olvasás nem egy 
tantárgy, hanem maga az életre való 
b ö l c s e s s é g  n e v e l é s e .  A r r a 
törekszik, hogy fellendítse ezt a fontos oktatási kultúrát, ami 
nagyon elveszőben van. Olvasói statisztikai kutatók felmérték, 
hogy Magyarország lakosságának csak a 10% olvas. A 

legelkeserítőbb az, hogy nem csak az 
iskolások, hanem a felnőtt rétegnek 
az 50%-a nem érti mit is olvas, vagy 
mit ír alá valójában. Az olvasási 
kultúra fejlesztése nemcsak a család 
és az iskola lehetősége, hanem az 
össztársadalom fejlesztése és 
f e l e lős sége .  Az  o lvasás  egy 
gazdasági erő, amely komoly 
szerepet játszik egy nemzet és egy 
ország felemelkedésében.  Az 
olvasás fejleszti a személyiséget, 
műveltté teszi az ízlés világunkat, és 
ráadásul javítja az életlehetőséget, az 
emberi élet célját. 

Az írónőnek fiatal kora 
ellenére már két romantikus témájú 
könyve jelent meg: „A remény 

szerelmesei” és „A sivatag ura” címmel, melyekben a nők 
mindennapi életét mutatja be a mesés keleten, a középkorban és a 
21. században. A könyvek a könyvtárból kikölcsönözhetők.

Egy este a költészetért
Intézményünk második alkalommal rendezte meg a Költészet 
Napját, mely során bárki elmondhatta választott versét. Baginé 
Dorogi Anikó magyartanárnő Radnóti Miklós: Április című 
versével nyitotta meg a rendezvényt. „Ki a költő?” – tette fel a 
kérdést megnyitójában, melyre azonnal válaszolt is előadónk. 
Juhász Gyula szerint az a költő, aki megállítja a mulandóság napját 
az égen. Aki költő akar lenni, annak először mindenképpen saját 
magát kell tanulmányoznia. Azt kívánta, hogy mindenki számára 
az olvasás, írás legyen egy sziget, ahol feltöltődhet, ahol erőt 
meríthet a mindennapok, a hétköznapok megéléséhez. A verseket 
olvashatjuk bánatunkban, örömünkben, ha tanulni szeretnénk, ha 
kíváncsiak vagyunk valamire. Befejezésül egy idézetet 

hallhattunk: "míg olvasni, írni bír és akar, addig élnek ők, az írók és 
költők, addig él bennük az ember..”
Ezt követően sok általános iskoláskorú gyermek mondta el 
kedvenc versét és hallhattunk saját költeményt is. Az esti órákban 
pedig felnőtt versszeretők versfolyamát hallgattuk. Köszönjük 
minden résztvevőnek, hogy ezen a napon a magyar költőket és 
verseiket együtt ünnepeltük ötven év elteltével is!
Soraimat Somlyó György szavaival zárom: „A Múzsa kint áll 
előttünk az utcán. Engedjük be a házunkba. És ne csak ezen a 
napon. Az év mindegyik napján.” Képek a 20. oldalon.

Benedek Erika
intézményvezető

Kiállítás és találkozó a szőnyegszövés jegyében
A nagycsütörtöki húsvéti előkészületek ellenére nagyon sok 
kedves érdeklődő jött el könyvtár galériájába a ,,Szőnyegszövés 
éve” rendezvénysorozat következő állomására. Ezen a napon nyílt 
meg az a kiállítás, amely a békésszentandrási szőnyegszövés 95 
évét kívánja bemutatni. Köszönet a lakosoknak, akiknek segítségét 
követően összeállt az a nagy mennyiségű képanyag, amely hű 
képet ad a közel egy évszázad eseményeiről, sikereiről. A 
jelenlévők nagy érdeklődéssel nézegették a kiállított képeket, 
közben sok szép régi emléket felidézve beszélgettek. Az előző 
eseményeken már megtapasztaltuk, hogy milyen kedves 
hangulatot eredményez az egykori munkatársak találkozása. Most 
a jó kedvet fokozta, hogy a dolgozók találkozhattak egykori 
vezetőikkel is, mert elfogadta meghívást Nagy Béla egykori elnök 
és Czuczi Ernő jelenlegi vezető is. A két vezető találkozása 
történelminek is mondható, mert 35 év után üdvözölték egymást 
újra.
A megnyitó Benedek Erika köszöntőjével kezdődött, majd dr. 
Olasz Imréné dr. jegyzőasszony köszöntötte a megjelenteket az 
Önkormányzat nevében.
Ezt követően Nagy Béla elnök úr felesége Jolika néni köszönte meg 

a meghívást és azt a törődést, amit az utóbbi időben feléjük mutat 
Békésszentandrás. Jó ide visszajönni, mert a szép emlékek 
felidéződnek, ami könnyebbé teszi minden napjainkat. – mondta. 
Nagy Béla elnök ,,kartárs” elcsukló hangon köszönte meg az 
érdeklődést.
A kiállítást Hévizi Róbert képviselő úr nyitotta meg. Beszédében 
hangsúlyozta a szőnyegszövés jelentőségét, Békésszentandráson 
betöltött társadalmi szerepelt. Visszatekintett az elmúlt évtizedekre 
és kiemelte a jelentős állomásokat, a különböző üzemek vezetőit, 
dolgozóit.
A megnyitó befejező részében Czuczi Ernő igazgató úr beszélt az 
elmúlt két évtizedről és a szőnyegszövés jelenlegi helyzetéről.
A ta lá lkozóva l  egybekötö t t  k iá l l í t á s  megnyi tó  egy 
megvendégeléssel ért véget, melynek keretein belül a jelenlévők 
elfogyaszthattak egy tortát is, ami erre az alkalomra készült.
Ismét volt egy esemény, ahol nagyon jó volt szentandrásinak lenni!
Köszönjük szépen mindenkinek! A kiállítás május 31-ig 
megtekinthető.
Képek a 20. oldalon.

Szervezők
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Anyák Napi Ünnepség a 
Gondozási Központban!

Minden évben egyik legszebb ünnepünk az Anyák Napja, most is 
igyekeztünk méltó módon tisztelegni előttük. Munkatársaink 
állítottak össze egy szívcsavargató műsort. A repertoáron volt ének, 
vers, próza és gitárszó. A bentlakó és házi gondozott Édesanyákon 
kívül meghívtuk a bentlakók lányait, menyeit, unokáit is, így együtt 
ünnepelhettek. Megható volt látni, ahogy ültek és szorították 
egymás kezét. Az igényes műsor könnyeket csalogatott szinte 
mindenki szemébe. Köszönjük a szereplőknek a felkészülést! 
Ügyesek voltatok: Kisné Pásztor Edit, Egriné Rácz Anita, Aszódi 
Erika és Turcsányi Lajos!

Dr. Virág Sándorné
intézményvezető

Következő lapzárta:
2014. június 6.

(péntek)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni a békésszentandrási 
Gondozási Központ vezetőjének Dr.Virág Sándorné 
/Györgyikének/ és dolgozóinak, hogy lehetőséget adtak arra, 
hogy édesanyánkat gondoskodó kezek között tudhattuk, 
amíg mi külföldön tartózkodtunk. Az otthon lakói és 
dolgozói szeretettel és figyelemmel vették körül, segítették 
abban, hogy idős édesanyánk könnyebben viselje a napok 
múlását, még mi haza nem tértünk. 
Tisztelettel és köszönettel:

Huszák Lászlóné és Fazekas Andrásné

Tavaszköszöntő műsor
A Mozgáskorlátozottak Békéssszentandrási Egyesületénél 
2014.április 12-én 11 órai kezdettel Tavaszköszöntő rendezvényt 
szervezett kultúrműsorral, ebéddel egybekötve a helyi Művelődési 
Házban. Programunkra a tagjaink szép számmal eljöttek. Az 
időseknek bejelentésre a tanyabuszt, valamint a Művelődési Ház 
nagy te rmét  d í jmentesen  b iz tos í to t t ák .  Köszöne t  az 
Önkormányzatnak. 
A műsorunkban változás történt, mivel Dr. Rokszin Tibor érsebész 
főorvos Úr későbbi időpontban tudja biztosítani előadását. A 
Vértessy Tánc- Sport Egyesület szórakoztatta a jelenlévőket. 
Pásztor Mátyás által főzött ízletes birkapörköltet jóízűen 
fogyasztották el, majd Farkas Rozika nótaénekes, majd a 
Szentandrási Dalkör tavaszi dalaival és Balla Tibor népművész 
citera és tekerő lant műsorával, majd tombolahúzással zártuk a 
rendezvényt. 
Köszönjük a tombolatárgyakat, tombolajegy vásárlást, társadalmi 
munkát, akik a sikeres rendezvényünk elő- és utómunkálataiban 
részt vettek. Külön köszönjük tagjainknak, hogy ezen a szép tavaszi 
napon együtt lehettünk.

Tóth Mihályné szervező

Balla Tibor népművész műsora
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Virtuális időutazás 1703-2014 között
Május 6-án, verőfényes időben gyülekeztünk a Vértessy téren, ahol 
szűk körben emlékeztünk a Rákóczi szabadságharc eseményeire. A 
Helytörténeti Egyesület elnöke, Hévizi Róbert köszöntötte a 
jelenlévőket, majd dr. Seres István, történész mondta el 
gondolatait:
„1703. május 6. Ezen a napon kelt II. Rákóczi Ferenc nevezetes 
brezáni kiáltványa, melyben származásra és vallásra való tekintet 
nélkül fegyverbe szólította a nemzetet. A függetlenségi harc 
azonban nehéz körülmények között indult, és eleinte nem sokan 
hitték volna, hogy egy maroknyi kuruc mozgalmából nyolc hosszú 
esztendeig tartó háború lesz. Tarpán, Rákóczi beregi falujában még 
ma is emlékeznek rá az idősek, hogy felmenőik mezítláb mentek a 
fejedelem elé. Ezt Rákóczi emlékiratai is alátámasztják, mely 
szerint rosszul felfegyverzett, hiányosan öltözött paraszthad 
fogadta a határon, s a szedett-vetett csapat élén jobbágyok, szökött 
katonák álltak. Ez a néhány száz főnyi had viszont alig néhány 
hónap alatt több tízezred diadalmas hadsereggé nőtte ki magát, akik 
éveken át dacoltak a korabeli Európa egyik legnagyobb 
hatalmával.
Békésszentandráson nem csupán a fenti eseményre, hanem 
egyúttal az 1735-ben kitört „szentandrási” felkelésre is 
emlékezünk, ami szinte napra pontosan 32 évvel zajlott le II. 
Rákóczi Ferenc pátensének a keletkezése után. A tudományos 
művekben leginkább „Péró lázadása”-ként ismert felkelés, 
ahogyan térségünkben nevezték: a „kis kurucvilág” résztvevői 
Rákóczi nevével az ajkukon tettek kísérletet az ország 
szabadságának kivívására, s a felkelők egyik vezetője az 1735 
tavaszán mártírhalált szenvedett községi bíró, Vértessy Mihály 
volt. Vértessy ugyan elesett a felkelés leverésére mozgósított 
nemesi csapatokkal vívott egyik összecsapásban, neve viszont 
tovább élt. Tizennyolc évvel később, 1753-ban ismét Rákóczi és 
Bercsényi nevétől volt hangos az ország. Bár akkor sem a 
Nagyságos Fejedelem, sem a kuruc főgenerális nem volt az élők 
sorában, úton-útfélen hírelték a hazatérésüket. Ami viszont 
egyedülálló, hogy a kuruc függetlenségi háború két vezetője 
mellett a szentandrási bíró, Vértessy Mihály neve is közszájon 
forgott. A néphit szerint 1735-ben elmenekült Vértessy egyfajta 18. 
századi Mátyás királyként, különböző álruhákat öltve járta az 
országot, miközben a kuruc hadsereg a Vaskapu-szorosnál vagy a 
Bánságban várta a kedvező időt a betörésre. A hatóság persze 
igyekezett utánajárni a nép ajkán élő történeteknek, s minden 
a lka lommal  k i  i s  derül t ,  hogy mindössze  a lapta lan 
mendemondákról volt szó!
Az 1735. évi felkelés irodalmában jól ismert egy monda, miszerint 
Vértessy bíró porosz szolgálatba állt, és a hétéves háború idején 
kalandos körülmények között találkozott a gyermekkora óta nem 
látott fiával. A történetet számos neves történész és író feldolgozta, 
így többek között a nagy magyar mesélő, Jókai Mór is, akiről most 
megtudhattuk, hogy adatait egyenesen községünkből szerezte! 
Jellemző, hogy a néphagyomány és a későbbi krónikairodalom 
számos érdekes adatot megőrzött az 1735-ös eseményekből, 
amiket az egykorú források is igazolnak. 1753-ban Vértessy 
özvegyét is szigorú vallatás alá vették, azzal gyanúsítva, hogy 
titokban kapcsolatot tart fenn a férjével, s az asszony még hivatalos 
vizsgálatot is kért a férje haláláról, ami több szemtanú 
kihallgatásával meg is történt. Az erre vonatkozó levéltári forrást 
egyébként nem más támasztja alá, mint hogy 1985-ben, a felkelés 
250. évfordulóján a kuruc vezér egyenes ági leszármazottja 
Békésszentandrásnak ajándékozta a vizsgálat eredményét rögzítő 
korabeli tanúvallatási jegyzőkönyvet. Az okmányt Vértessy fia 
vitte haza még 1753-ban az édesanyjának, majd apáról-fiúra 
öröklődött a családban. Jelenleg a Békés Megyei Levéltárban 
található községünk legrégebbi irataként.
A Rákóczi-szabadságharc története mindig is az egyik legjobban 

kutatott esemény volt hazánk és nemzetünk történelmében. Az 
1703-1711 közötti események feltárása éppúgy központi szerepet 
töltött be a Thaly Kálmán nevével fémjelzett nemesi központú 
történetírásban, mint a szocializmus idején, amikor is a marxista 
történetírás a „népi kurucság” fogalmának megalkotásával új 
irányt szabott a kutatásnak. Ma szerencsés helyzetben lehetünk, 
mert jó negyedszázaddal a rendszerváltozás után mindkét irányzat 
eredményeit hasznosíthatjuk.
A szabadságharc idején is lakott települések zöme ma már gyakran 
tételes listával bizonyíthatja, hogy elődeik közül kik vettek részt a 
nemzet fegyveres harcában. A korabeli összeírások, katonai 
mustrák ontják magukból az ilyen jellegű adatokat. Nekünk, Békés 
megyeieknek viszont koránt sincs ilyen könnyű helyzetünk. 
Térségünk gyakorlatilag az egész szabadságharc alatt lakatlan volt. 
A török elleni felszabadító háború során elpusztult vidék éppen 
hogy kezdett újratelepülni, amikor 1703-ban a vidék lakosságának 
ismét menekülnie kellett, és csak 1710-1711 fordulóján kezdődött 
meg a visszaköltözés. Nem is beszélve a néhány évvel későbbi 
telepítésekről, aminek számos mai Békés megyei település 
köszönheti a létét. Ha logikusan belegondolunk, ezek a telepesek 
zömmel a Rákóczi-szabadságharc veteránjaiból kerültek ki! 
Pusztán csak a nevek alapján nehéz helyzetben vagyunk, s 
többnyire későbbi visszaemlékezésekből következtethetünk arra, 
hogy ez vagy az a férfiú a fejedelem seregében harcolt. Ezért lenne 
szükség egy bárki számára elérhető adatbázisra, melybe minden 
olyan személy bekerülne, aki Rákóczi katonája volt! 
Békésszentandrás első telepesei a környező megyék lakosai közül 
kerültek ki, s az 1735. évi felkelés számos helyi résztvevőjéről 
kiderült, hogy részt vett a szabadságharcban. Ha szerencsénk van, a 
név alapján meg is találjuk az illetőt. Így pl. a felkelés 
szervezésében szerepet vállal Örvéndi István maga vallotta be, 
hogy Károlyi Sándor generális huszárja volt, s valóban meg is 
találjuk a Károlyi-regiment rendelkezésünkre álló névlistáiban! 
Sokkal nehezebb a helyzet a hivatalos telepítések során újjáalakult 
helységek kapcsán. Így pl. Szarvas zömmel felvidéki szlovák 
telepesei esetében gyakorlatilag egyetlen adatunk sincs arról, hogy 
valamelyikük Rákóczi katonája lett volna. Egy átfogó adatbázis 
segítségével viszont ez a probléma legalábbis részben 
kiküszöbölhető volna. Ma már viszonylag jól ismerjük az 1720 
táján megyénkbe költöző családok eredetét, s a kuruc katonai 
kimutatások feldolgozottsága esetén biztosak vagyunk benne, 
hogy számos telepes katonai múltjára is fény derülhet!”
Az emlékezést a Himnusz eléneklése és koszorúzás zárta.

Helytörténeti Egyesület
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Beiktatásunk ünnepén
Április 17-én délután Békésszentandrás beiktatásának 684. 
évfordulóját ünnepelte a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület. A jeles esemény Sinka Imre 
polgármester köszöntőjével kezdődött, aki hangsúlyozta, hogy 
fontos az emlékezés, a visszatekintés. Aki ismeri és tiszteli a 
múltját, az bátran építheti a jövőt! – mondta. A polgármesteri 
köszöntő után Nemcsényi Zsolt képviselő úr szavalta el József 
Attila: A Dunánál című versét. A napjainkban is aktuális 
gondolatokat magában hordozó vers után Hévizi Róbert képviselő 
úr, egyesületünk elnöke mondott ünnepi beszédet. Visszatekintett 
az elmúlt időszakra, felidézve településünk jeles napjait: az 
Úzvásáriak korát, a Hunyadiak mezővárosát, a török időkbeni 
khász birtokot, az újratelepülést, a folyószabályozás munkálatait, a 
XX. század borzalmait, a szőnyegszövés és a kubikos munka 
jelentőségét és a közelmúlt valamint napjaink dicséretes 
eseményeit.
Az ünnepi beszédet követően a szereplők nemzeti színű szalagot 
kötöttek a Jubileumi Emlékház kovácsoltvas korlátjára.
A megemlékezés a Himnusz eléneklésével zárult.

Helytörténeti Egyesület

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Békésszentandrás lakosságát

2014. május 25-én (vasárnap) 11 órakor
(a Szentmisét követően)

a HŐSÖK NAPJA
alkalmából rendezendő megemlékezésre.

Tisztelegjünk együtt az áldozatok emléke előtt!

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

MEGHÍVÓ
Tisztelettel várjuk Békésszentandrás lakosságát

2014. május 16-án (péntek)
17 órára

Kultúrházi Kávéházunkba
egy közös beszélgetésre.

Téma: Érdekességek a szőnyegszövés történetéből

Helyszín: Körös Művelődési Ház nagyterme

Mindenkit szeretettel várunk!
Szervezők

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)

50-230 Ft/oldal (színes)

Selejt könyvek 150 Ft/db áron kaphatók!

KERTBARÁT KÖR HÍREI
Május havi munkálatok a kertben

Az elvirágzott cserjéket tisztítsuk meg. A tavaszi hangát vágjuk 
vissza, hogy bokrosodjon. A bimbós vagy elnyílt, konténerben 
nevelt rododendront félárnyékos helyre és mészszegény, humuszos 
talajba ültetjük ki. Ne feledkezzünk el a gyümölcsfák kártevői 
elleni védekezésről. A pázsitot gyomtalanítsuk. Az elnyílt hagymás 
virágok (tulipán, nárcisz) magszárait törjük le. Az elvirágzott 
évelőket tisztítsuk ki. A magasra növő évelők (pl. szarkaláb) bokrait 
kössük össze, esetleg egy karót is szúrjunk mellé. A vásárolt virágzó 
cserepes növények kiültethetők a kertbe. Most kell kiültetni a dáliát, 
a kannát, a fréziát és a kardvirágot is. A haszonkertben igény szerint 
kapáljunk, öntözzünk és rendszeresen trágyázzunk. A zöldség- és 
fűszernövények szakaszos vetése is időszerű. A fagyosszentek után 
a fagyérzékeny zöldségnövények magja a szabadba vethető, ill. az 
előnevelt palánta (paprika, paradicsom, uborka, dinnye, tök) 
kiültethető. A karfiol egy-két nagy külső levelét a rózsára hajtva 
törjük meg, ezáltal a termés szép fehér marad. Az esővízgyűjtő 
edényt helyezzük ki. A vízinövényeket ültessük ki, és védekezzünk 
az algák kifejlődése ellen. A balkonon és az ablakpárkányon lévő 
ládák beültetése is aktuális, és a teraszon stb. kell az egynyári 
virágokat, ill. a muskátlit, a fuksziát, a gumósbegóniát és az 
alacsony nebáncsvirágot kiültetni.

(Forrás: Kerti Lexikon)
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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. május 29. (csütörtök) 16 óra 
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Az 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. Gyermekvédelmi beszámoló
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
3. Bölcsőde beszámolójának megtárgyalása
 Előadó: Yetik-Takács Éva megbízott intézményvezető
4. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye
 Előadó: Kovácsné Molnár Katalin intézményvezető
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának részéről
 Előadók:  Tóth Tamásné vezető családgondozó
  Albelné Benkő Beatrix családgondozó
  Dorogi Adrienn családgondozó
 Védőnői Szolgálatának részéről
 Előadók:  Dr. Kantiné Szín Mária vezető védőnő
  Kovács Lászlóné védőnő
  Gazsó Noémi védőnő
5. A nagyközség egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató
 Előadók: Dr. Prikidánovits Anita gyermekorvos
  Dr. Gémes Etelka fogszakorvos
  Tóthné Dr. Szabó Ágnes gyógyszertárvezető
  Dr. Fabó Ferenc háziorvos
  Dr. Olasz Imre háziorvos
6. Bejelentések

Békésszentandrás, 2014. május 9.
Sinka Imre

polgármester

Fáklyák, májusfa és zene

A hagyományokhoz híven május 1-jét megelőző este fáklyás 
felvonulást szervez önkormányzatunk. Az időjárás előrejelzések 
miatt csak a merészebbek gyülekeztek a Piactéren, de szerencsére - 
csak a környező települések estek áldozatul a kíméletlen viharnak - 
községünket elkerülte a vad időjárás. A sötét felhők alatt a fáklyák 
és a Szarvasi Muslincák éneke tette bensőségessé, meghitté az utat 
egészen a Sporttelepig. Itt a gyermekek nagy igyekezettel 
díszítették fel a nyírfát, melyet az erős férfikezek emeltek a helyére. 
Majd a tábortűz meggyújtása következett, melyet a kisgyermekek 
szívesen vállaltak, természetesen felnőttek felügyelete mellett. Ezt 
követően a májusfa alatt hajnalig szólt a Körös Party Band zenekar 
talp alá valója. Pálus István által felajánlott pótkocsi igazi 
színpaddá vált már második alkalommal. Köszönjük minden 
résztvevőnek a segítséget, aki hozzájárult, hogy ez a hagyomány 
ismét megrendezésre kerüljön!
Képek a 20. oldalon.

BE

MEGHÍVÓ

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

tisztelettel meghívja a lakosságot

2014. június 4-én (szerda) 17 órára

a trianoni megemlékezésre.

Helyszín:
Nemzeti Összetartozás Emlékpark

HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 

KITŰZTE

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. MÁJUS 25.

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.

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha 
Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – május 9-ig kérheti a 

névjegyzékbe vételt a helyi választási iroda vezetőjétől.

AJÁNLÁS
A választójoggal rendelkező választópolgár 2014. április 22-ig 
ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A listaállításhoz legalább 20.000 

választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy 
választópolgár több listát is ajánlhat.

SZAVAZÁS
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár

belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. május 17-
én 16 óráig, átjelentkezést 2014. május 23-án 16 óráig lehet 

kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve 
személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási 

irodától.
Szavazni egy listára lehet.

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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HÍREK

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott határozatok kivonatai

70/2014.  ( I I I .13.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megválasztotta a Szavazatszámláló 
Bizottságok tagjait, póttagjait.

71/2014.  ( I I I .13.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a szarvasi sürgősségi ügyeleti ellátás 
tekintetében kialakította véleménye az, hogy a Körös-szögi 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa kezdje el a 
tájékozódást a sürgősségi ügyeleti ellátás megfelelő 
működése érdekében.

72/2014.  ( I I I .20.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Olasz 
Imre képviselő urat választja meg.

73/2014.  ( I I I .20.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

74/2014.  ( I I I .20.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sporttelep fedett 
színpad megvalósítás tárgyú napirendi pont megtárgyalását 
a következő rendkívüli képviselő-testületi ülésre elnapolja. 

75/2014.  ( I I I .24.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Olasz 
Imre képviselő urat választja meg.

76/2014.  ( I I I .24 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

77 /2014.  ( I I I .24 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bencsik Mihály 
Sporttelepen létesítendő fedett színpad kivitelezési 
munkáinak elvégzésével a Liget-Mix Kft.-t (5561 
Béésszentandrás, Hunyadi u. 53.) bízza meg, bruttó 
5.783.966,- Ft vállalási díj mellett. A Képviselő-testület 
biztosítja a beruházás önerejét 2.983.966,- Ft összegben, az 
önkormányzat költségvetési számla fejlesztési alszámlája 
terhére, egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt a 
kivitelezési szerződés aláírásával.

78 /2014.  ( I I I .24 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bencsik Mihály 
Sporttelepen létesítendő fedett színpad kivitelezési 
munkáinak építész műszaki ellenőrzésével az Argomex Kft.-
t (5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u. 30.) bízza meg, 
bruttó 127.000,- Ft vállalási díj mellett. A Képviselő-testület 
biztosítja a megbízáshoz szükséges önerőt 27.000,- Ft 
összegben, az önkormányzat költségvetési számla fejlesztési 
alszámlája terhére, egyben megbízza a polgármestert és a 
jegyzőt a kapcsolódó megállapodás aláírásával.

79 /2014.  ( I I I .24 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bencsik Mihály 
Sporttelepen létesítendő fedett színpad kivitelezési 
munkáinak szakszerű elvégzéséhez szükséges statikai terv 
elkészítésével a SÁRRÉT-TEAM Bt.-t (5600 Békéscsaba, 
Szőlő u. 111. sz.) bízza meg, bruttó 228.600,- Ft vállalási díj 
mellett. A Képviselő-testület biztosítja a megbízáshoz 
szükséges önerőt 128.600,- Ft összegben, az önkormányzat 
költségvetési számla fejlesztési alszámlája terhére, egyben 

megbízza a polgármestert és a jegyzőt a kapcsolódó 
megállapodás aláírásával.

80 /2014.  ( I I I .27 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Hévizi 
Róbert képviselő urat választja meg.

81/2014.  ( I I I .27 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

82/2014.  ( I I I .27.)  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.

83/2014.  ( I I I .27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az 
Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság 2014. 
március 04. napján és 2014. március 19. napján megtartott 
ülésén, az átruházott hatáskörben végzett munkáról szóló 
beszámolóját.

84 /2014.  ( I I I .27 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a községben működő civil 
szervezetek 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

85 /2014.  ( I I I .27 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Békésszentandrás 
Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2013. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

86/2014.  ( I I I .27 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a településen működő 
sportegyesületek 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 

87 /2014.  ( I I I .27 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 
2014. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadási 
előirányzatát 120.000,- Ft-tal megemeli, így a költségvetési 
támogatásban biztosított összeg 3.120.000,- Ft. A testület 
utasítja a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetését a következő rendelet-módosításkor a fentiek 
szerint módosítsa.

88/2014.  ( I I I .27 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2014. évben a társadalmi szervezeteket 
önkormányzati támogatásban részesítette.

89 /2014.  ( I I I .27 . )  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 
15/2014.(II.26.) számú határozatával elfogadott a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását.

90 /2014.  ( I I I .27 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi az 
Alföldvíz  Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. által 2014. 
április 1-től alkalmazandó vízterhelési díjak mértékét a 
településre nézve.

(folytatás a következő oldalon)
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91/2014.  ( I I I .27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, szándéknyilatkozat 
formájában megerősí t i ,  hogy az önkormányzat 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási 
feladatainak ellátására vonatkozóan a Körös-szögi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (5540 Szarvas, 
Kossuth L. u. 19.) közszolgáltatási szerződés létrehozását 
tervezi. 

92/2014.  ( I I I .27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási 
feladatainak ellátására vonatkozóan a Csabacsűdi 
Szolgáltató Kft.-t-vel (5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.) 
közszolgáltatási szerződés létrehozását tervezi. 

93/2014.  ( I I I .27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 
önkormányzat mellékelt, 2014. évi közbeszerzési tervét. A 
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a közbeszerzési 
tervnek az önkormányzat honlapján történő közzétételével.

93/2014.  ( I I I .27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az 
önkormányzat mellékelt, 2014. évi közbeszerzési tervét. A 
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a közbeszerzési 
tervnek az önkormányzat honlapján történő közzétételével.

94/2014.  ( IV.16. )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tározat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár 
Imre Zoltán képviselő urat választja meg.

95/2014.  ( IV.16. )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tározat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

96/2014.  ( IV.16. )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tározat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 33/2014. 
(II.03.) Kt. számú határozatát.

97/2014.  ( IV.16. )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tározat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 
folyamatban levő rendezési terv módosításon belül  a 
Füzesi és az Arborétumi üdülősoron lévő, üdülőházas 
terület-felhasználási kategóriába tartozó ingatlanok 
esetében az önálló  tervezési és véleményezési folyamat 
elindítását.

98/2014.  ( IV.16. )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tározat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a Kinizsi 
utcával határos, vízparti ingatlanok igénybevételével, a 
melléklet szerinti módon történő közút kialakítás 
előirányzását a rendezési terv módosítása során.

II. Elfogadott rendeletek:
5/2014. (III.28.) Önkormányzati rendelet A személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról

6/2014. (III.28.) Önkormányzati rendelet Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról

7/2014. (III.28.) Önkormányzati rendelet A szociális 
igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2013.(XII.02.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

„Babaszületés – facsemeteültetés”

Az idén immáron hatodik alkalommal került megrendezésre 
községünkben az a hagyományos rendezvény, melynek keretében 
a tárgyévet megelőző évben született gyermekek számával 
megegyező nemes facsemetét ültet az önkormányzat a 
kisgyermekek, a szülők és a nagyszülők közreműködésével.
Ezúttal a Szent László utca Kálvin utcától Bethlen Gábor utcáig 
terjedő szakasza adott otthont és terepet a faültetésnek. 35 
kisgyermek családja kapott meghívót, és az időjárási előrejelzés 
ellenére, miszerint esős idő várható, nagyon sok család jelent meg, 
bízva abban, hogy az időjárás kegyes lesz. Mire megkezdődött az 
ünnepség, már hét ágra sütött a nap.
Sinka Imre polgármester úr és Molnár Imre Zoltán képviselő úr, 
bizottsági elnök adta át az emléklapot az érintetteknek egy 
gravírozott, névre szóló bögrével egyetemben, Dr. Olasz Imréné dr. 
j e g y z ő  a s s z o n y  é s  B a g i  E r i k a  a n y a k ö n y v v e z e t ő 
közreműködésével. A pici gyermekek mézeskalácsot is kaptak 
ajándékba.
Elsőként Pinczehelyi Bálint és édesapja vette át az emléklapot 
polgármester úrtól. Bálint 2013. január 2-án született, ő az év első 
babája, és egyben az a kisfiú, akinek édesanyja már nem élhette 
meg ezt a napot, s azóta édesapja az, aki igyekszik betölteni azt a 
tátongó űrt, amit az édesanya maga mögött hagyott.
Az ő kis életében az elültetett fa gyökerei nem csak azt jelképezik, 
hogy szentandrási gyökerekkel bír, hanem a szerteágazó gyökerek 
jelképezik azt is, mennyi mindenkire számíthat majd élete 
folyamán. S mint ahogy a facsemete gyökerei által fejlődik majd 
hatalmas lombkoronával bíró fává, úgy fog Bálint is felnőni sok-
sok szeretet, gondoskodás és segítő kezek által, hiszen édesapján 
kívül családtagjaira, a barátokra, az itt élő emberekre is bármikor 
számíthat. 

A 2013-as év első babája: Pinczehelyi Bálint

Az ünnepélyes procedúra után nagy lelkesedéssel indult meg a 
munka, az előre elrendezett terepen 35 juharfa kezdte meg életét. 
Gratulálunk a kedves szülőknek, és további békés családi életet 
kívánunk! 
Köszönet illeti az önkormányzat dolgozóit, akik részt vettek az 
ünnepség szervezésében és a terület előkészítésében.

Bagi Erika

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
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A Nyugdíjas Egyesület beszámolója a 2013. évi tevékenységről

A Nyugd í j a s  Egyesü le t  2013 .  év i  t evékenységé rő l 
tájékoztatásomat az alábbiak szerint teszem meg.
Taglétszámunk az 2013 évben 130-143 fő között mozgott, ennek fő 
az egyesület tagjainak magas korára vezethető vissza. Számosan 
elhaláloztak és elég kevesen léptek be az egyesületbe.
Ez nem jelenti azt, hogy egyesületünk tevékenysége az elmúlt egy 
esztendő alatt csökkent volna.
Figyelembe véve azt is, hogy a külső körülmények változóban 
vannak nem a helyi lehetőségek csökkenése okán, hanem jogi 
változásokból adódóan. Egyesületünk vezetősége igyekszik 
követni a változásokat.
Egyesületünk a 2013. évben is tevékenységét a körgyűlés által 
elfogadott éves rendezvény terv alapján végezte, mely 
tevékenységi tervet az év első felében két havi bontásban félévtől 
pedig három havi bontásban hagyott jóvá az egyesület vezetősége.
Minden héten szerdai napokon 14-16 óráig ügyfélfogadást 
tartunk,ezt a feladatot az egyesület ügyvezetői testülete végzi éves 
beütemezés alapján, kivételt képez a december és januári hónap az 
ünnepekre való tekintettel./12 hó 15-től január 15-ig/  
Ezen rendezvények az év folyamán a következők voltak:
2013 január 11 Doni megemlékezés, 22 Magyar Kultúra  Napja, 
február 16  Farsangi birkavacsora megrendezésére került sor mely 
igen jó hangulatban zajlott  le .  22-én a szentandrási 
civilszervezetekkel közösen bemutatkozáson vettünk részt, 25-én 
megemlékezés a kommunizmus áldozataira, művelődési házban 
Kulturális Kávéház rendezvényen vettünk részt.2013 március 04
Nőnapi  megemlékezés  a  szarvas i  SZIRÉN k lubban 
vendégeskedtünk,Nőnapi megemlékezés tea délutánt szerveztünk, 
március 15-én a Nagyközségi ünnepségen vettünk részt, 19-én 
színház látogatáson vettünk részt szarvason, 2013 április 15-én 
színházi előadáson vettünk részt , április 18-án Szentandrás 
beiktatásának napján emlékeztünk a jubileumi emlékháznál 
csekély érdeklődés mellett, április 26-án a Kurucz lázadás 
megemlékezésén vettünk részt. Május 5-én Anyák napi 
ünnepségen jártuk a művelődési házban, május 16-án Beszámoló 
és Tisztújító közgyűlést tartottunk,
melyen megvitattuk az egyesület vezetőségének beszámolóját a 
2012 évi tevékenységről és gazdálkodásról, jóváhagytuk a 
pénzügyi beszámolót,ezek után került sor a tisztújításra, az 
egyesület vezetésében új titkár választására került sor Lengyel 
Zsuzsa, Ágnes személyében , a vezetőségi tagok létszámát is 
kiegészítettük. Május 18-án kerékpáros kirándulást szerveztünk a 
szarvasi Arborétumba a Mini Magyarország megtekintésére, május 
26-án a Magyar Hősök emléknapján koszorúzáson emlékeztünk az 
emlékműnél.  Június elsején a Nemzeti Összetartozás 
Emlékparkban
koszorúztunk az állampolgári esküt tevő külföldiekkel együtt, este 
pedig a nyugdíjas klubban féléves birkavacsorával zártuk a napot. 
Június 29-én a Vértessy Tánc-Sport Egyesület évzáró bemutatóján 
jelentünk meg. 30-án kilátogattunk a Lovasnapra, ahol a lovas 
versenyeken kívül megnéztük a mezőgazdaságigép bemutatót is. 
Július 12 egészségmegőrzési előadást szerveztünk tagjaink részére, 
amelyen 18 fő vett részt,július 15-é a SZIRÉN Nyugdíjas Klub 
meghívásának tettünk eleget egy baráti találkozón, július 20 
Kistérségi Civil  Találkozón vettünk részt Csabacsűd községben 
ahol vendégül láttuk a társ civil szervezeteket valamint a találkozó 
vendégeit, részvételünket a találkozón sikeresnek ítéltük meg. 
Július 24-ére unokás fürdőzést szerveztünk a szentesi Liget fürdőbe 
melynek utazási költségét az egyesület fizette. Augusztus 9-11 
nagyközségi
Sport és Vitaminnap megrendezésén vettünk rész, sátrat állítottunk, 
főztünk a szarvasiakkal közösen melyet jó étvággyal 
elfogyasztottunk. Augusztus 20-án a Nagyközség szervezésében 
rendezett ünnepség résztvevői voltunk. Szeptember 2-án a 

Kertbarátok regionális kiállításának megnyitóján voltuk és 
megnéztük a kiállítást. Szeptember 28 részvétel a Nagyközségi 
Idősek napja rendezvényen. Október 4-én megemlékezés az aradi 
vértanúkra koszorúzás keretében, idősek klubjában teadélután 
keretében egyesületi megemlékezés az idősek napjára meghívott 
vendé Sinka Imre polgármester úr, aki átadta az elismeréseket és 
köszöntötte tagjainkat. Az egyesületben eddig végzett 
tevékenységük elismeréseként elismerésben részesült Csík 
Imréné, Kiss Istvánné és Bagi Róza tagunk. Október 14 - 
színházlátogatás Szarvas Művelődési Ház bérletes előadás. 
Október 15 - Kubikosok napja megemlékezés a Művelődési 
Házban utána Koszorúzás a duzzasztónál, valamint az átadásra 
került erőmű megtekintése. Október 21 SZIRÉN meghívás Idősek 
napi megemlékezésre
Október 23. Nemzeti ünnep községi rendezvényen történő 
részvétel koszorúzás. November 23-án Egyesületi András napi 
birkavacsora az egyesület szervezésében. November 30 
Nagyközségi András napi ünnepségen történő részvétel. December 
14 Karácsonyi ünnepség az egyesület szervezésében teadélután 
keretében.
Szeretnék még egypár témáról szólni az egyesület életéből. 
Egyesületünk a 2013-as évben is részt vett a NEA pályázaton, 
melyen eredményesen szerepeltünk. A NEA-TF-13-M számú 
pályázaton Egyesületünk működési pályázatra adta be kérelmét 
402.300 Ft értékben ennek önrésze
44.700 Ft összesen: 447.000 Ft. A kapott összeg. 250. 000 Ft. Az 
önrész az maradt az eredeti összeg
A pályázati összeg Felhasználásáról 2014. április 30-ig kell 
elszámolni.
Ebből az összegből 1db erősítőt vásároltunk, új asztalterítőket, 
étkészletet, irodaszereket vásároltunk. Kifizettük a bank 
költségeket valamint a könyvelői díjat.
A 2014-es évben módosítani kell az egyesület alapszabályát a Civil 
Törvénynek valamint az új Ptk.- nek megfelelően. A dolgokat előre 
látva a civilszervezetek további működését és fennmaradását a Ptk. 
módosítása nagyban fogja befolyásolni.
A magam és az egyesület vezetősége nevében szeretnék köszönetet 
mondani a képviselő testületnek a kapott pénzügyi támogatásért, 
valamint az egyesület elhelyezési körülményeinek javításáért.
A beszámolóhoz kiegészítésként az alábbiakat szeretném 
elmondani: 2014. évi NEA pályázatra beküldtük pályázatunkat, 
2013. 12.12-én értesítést kaptunk a pályázat érvényességéről. 
2014. 01. 15–én tájékoztatást kaptunk a pályázatról, hogy január 
végéig megkapjuk az értesítést.2014. január 28-án megkaptuk az 
értesítést, pályázatunk nem részesül támogatásban, a pályázat 
várólistára került 260-as sorszámon, nyerési esélyünk így a 
minimálisra csökkent.
Az Alapszabály módosítása ügyében megtettük a szükséges 
lépéseket. Felvettük a kapcsolatot dr Kozák Réka ügyvéddel, aki 
ezt a feladatot felvállalta.
Módosítjuk az alapszabályt, bele kerülnek a Civil Törvényben 
szereplő rendelkezések, valamint a március 15-ével jogerőre 
emelkedett Ptk. törvény által előírt civilszervezetekre vonatkozó 
rendelkezések is. Az elkészülési idő április közepére várható és 
ennek megfelelően Közgyűlés megtartására kerül sor még április 
hónapban, ahol elfogadásra kell, hogy kerüljön a módosítás, a 
2013. évi gazdasági beszámoló és az egyesület írásbeli 
beszámolója, mivel mind három dokumentum beküldési határ ideje 
2014. május 30.

Békésszentandrás, április 19.

Tisztelettel:
Kugyela Mihály egyesületi elnök
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Jó szórakozást!
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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

Földtulajdonosok figyelem!

Békésszentandrás külterületén

szántóföldet vásárolok
a legmagasabb napi áron!

Lénárt Zoltán  *  Telefon: 06-30/240-4790

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

1 db utcai helyiség bérbe kiadó.

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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés

Kovács Mária és Hodos Lajos József 2014. április 19-én kötött 
házasságot.

Születések

2014. április 4-én Tóth Zoltán és Gajdán 
Gabriella szülőknek LILLA,

Kozák Balázs és Patkós Ildikó szülőknek 
BLANKA MIRA utónevű gyermeke 
született.

Elhaláloztak

Bodonyi Ferenc /1942/ 2014. április 6-án,
Csik Pál /1955/ 2014. április 8-án,
Liszkai Imréné ln.: Barta Lídia /1934/ 2014. április 13-án 
hunyt el.
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„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
Hiába szólítunk, nem halljuk már hangod.
Egy jajszó nem sok, annyit sem mondtál,
Csak elmentél a halál hosszú útján....."

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni azon rokonoknak, 
ismerősöknek, barátoknak, munkatársaknak, focistáknak, 

szomszédoknak, akik 
Csík Pál

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
osztoztak a család gyászában.

A gyászoló család

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 utca sarki ház nagy telekkel 
7,9 M Ft
Békésszentandrás, Gondalaposi üdülősoron iker nyaraló mind 
a két fele
Békésszentandrás,Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7 MFt
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: 3,5M Ft
Békésszentandrás, Bocskai u. 2. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4,5 M Ft
Békésszentandrás,  Szent  Gellért  utcában családi ház, irányár: 
8 M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2. * Tel: 20/3384242
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Gyermek-labdarúgó Kupa Békésszentandráson
2014. május 2-án került sor immár negyedik alkalommal a Varga 
László által rendezett barátságos gyermek foci-tornára. Ismét a 
csodaszép Körösparti Bencsik Mihály Sporttelep adott helyet a 
rendezvénynek. Az időjárás is nagyon kegyes volt, ragyogó 
napsütésben kezdődött a megnyitó. Az esemény házigazdái Dr. 
Olasz Imréné dr. a település jegyzőjét kérték fel a megnyitásra. 
Jegyző Asszony köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy ez a 
torna a barátság jegyében zajlik, hiszen évek óta jó kapcsolatot 
ápolunk a meghívott csapatokkal.

Három korosztályban, összesen 14 csapat mérkőzött egymással. 
Szívmelengető volt látni a gyerekek önfeledt játékát. Mivel kis 
gyerekekről van szó, így sokféle gyermeki megnyilvánulásnak 
lehettünk szemtanúi. Volt elszánt küzdelem, gólöröm, és olykor 
könnyek is.
Az eredményhirdetést mindenki izgatottan várta, hiszen nem csak a 
csapatokat jutalmazta a szponzor, hanem a kiemelkedő egyéni 
teljesítményeket is.
A díjátadást a szokásos közös ebéd követte. Mindenki asztalhoz ült, 
hogy egy jóízű ebéddel, és kis üdítővel záruljon a fárasztó délelőtt.
Köszönjük Varga Laci Bácsinak, hogy évek óta finanszírozza ezt a 
jó kis eseményt, tovább mélyítve a sok éves sportbarátságokat 
edzők, gyerekek, és szülők között!
Köszönjük minden kedves szentandrási szülőnek, az ifistáknak, 
azoknak a nagyobb gyerekeknek, akik már korcsoport szerint nem 
fértek be a versenybe, de mindenben segítettek! Köszönjük az 
Önkormányzatnak, a könyvtárban kapott segítséget, a Hunyadi 
MSE segítségét, és mindenkinek, aki bármivel hozzájárult a nap 
sikeréhez! Szép volt Békésszentandrás ismét!
Most pedig az eredmények:
Óvodás korcsoport:
I. Szentesi Junior FC
II. Szarvas FC
III. Kunszentmárton KÁMK –Ficánka csoport
IV. Békésszentandrás Hunyadi MSE
V. Csabacsűd SE
Gólkirály: Tomcsik Zétény –Szentes
Legjobb mezőny játékos: Laczkó Máté – Kunszentmárton
Legjobb helyi játékos: Légrádi Máté
U-9-es korcsoport:
I. Szentes Junior FC
II. Szarvas FC
III. Csabacsűd SE
IV. Békésszentandrási Hunyadi MSE / B csapat
V. Békésszentandrási Hunyadi MSE / A csapat
Legjobb kapus: Pusztai Botond-Szarvas
Gólkirály: Papp Patrik –Szentes

Legjobb mezőny játékos: Kerekes Sándor- Csabacsűd
Legjobb helyi játékosok: Szabó Norbert (kapus A csapat)

                                        Kopasz Péter B csapat

A bronzérmes csapat: Kepenyes Balázs, mögötte megbújva 
Nagy Attila Botond, Csípai Márk, Farkas Bence, Vámosi 
Gergő, Romhányi Dominik, Szopka Renáta, Bencsik Bence, 
Bali Benjámin, Szabó Kornél

U-11-es korcsoport:
I. Szentesi Junior FC
II. Szarvas FC
III. Békésszentandrási Hunyadi MSE
IV. Csabacsűd SE
Legjobb kapus: Bakula Boldizsár –Szarvas
Gólkirály: Csípai Márk-Békésszentadrás
Legjobb mezőny játékos:Kordás Bálint –Szentes
Legjobb hazai: Vámosi Gergő
Eredményeikhez gratulálunk!

Nagy Gáborné
sportkoordinátor
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Közönségszórakoztató mérkőzések
Gólzáporos mérkőzéseket játszott a Hunyadi SE labdarúgó csapata a 
tavaszi szezon középső szakaszában. Örömteli, hogy a három 
győzelemmel szemben csak egyszer szenvedtek vereséget a Körös-
parti fiúk. Akkor is furcsa körülmények között, melyre az edzői 
nyilatkozat is utalt. Ezek az eredmények lehetőséget biztosítanak a 
negyedik hely megszervezésére is, ha a továbbiakban is hasonlóan 
teljesítenek a ,,Pisont-legények”.
Az ifjúsági csapat nagyon nehéz szakaszon van túl. A négy 
mérkőzésből háromszor is éremre pályázó ellenféllel kerültek szembe. 
A ,,Varga-fiúk” remekül helyt álltak és továbbra is versenyben vannak 
a harmadik hely megszervezéséért.

Eredmények:
22. forduló: 2014. április 12., szombat 16.30
Hunyadi SE – Békési FC 5:3 (2:1)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Barta Tibor (Szebegyínszki 
Róbert, Hegyi Norbert)
Hunyadi: Lantos – Borgulya, Bobvos F. (Tasi N.), Kovács N., Rusz 
(Kiss T.), Kis L., Rácz R., Rácz A., Lovas, Nyemcsok, Ugrai (Vizi).
Edző: Pisont András
Góllövők: Ugrai (2), Kovács N., Nyemcsok, Kis L.
Sárga lap: Rácz A.
Gólzáporos mérkőzésen, magabiztos hazai győzelem született.
Pisont András: A 9. percben majdnem ránk ijesztett a Békés, de ezután 
csapatként működve biztos győzelmet arattunk.
Ifjúságiak: Hunyadi SE – Békés 2:2
Góllövő: Szabó F., Olasz I.
Sárga lap: Erdei S., Kis P.

23. forduló: 2014. április 19., szombat 17.00
Dévaványai SE – B.Hunyadi SE 5:0 (3:0)
Gyomaendrőd 150 néző. Vezette: Juhász Lajos (Krajcsovicz János, ifj. 
Rácz Aladár)
Hunyadi: Lantos – Tasi N. (Pisont), Bobvos F., Borgulya (Bagi), Rusz, 
Kovács N., Kis L., Rácz R. (Kiss T.), Lovas, Nyemcsok, Ugrai.
Edző: Pisont András
Góllövő: Ugrai
Kiállítva: Bobvos F.
Sárga lap: Borgulya, Ugrai
A nagy lelkesedéssel játszó ványaiak már az első félidőben eldöntötték 
a mérkőzés sorsát.
Pisont András: Ez a Dévaványa nem érdemel ilyen játékvezetői 
segítséget, mert annál jobb csapat. Megérdemelten nyerte meg a 
mérkőzést.
Ifjúságiak: Dévaványa – Hunyadi SE 1:1
Góllövő: Szabó F.
Sárga lap: Ambrus N., Salamon G.

24. forduló: 2014. április 26., szombat 17.00
B.Hunyadi – Battonyai TK 5:1 (2:1)
Békésszentandrás, 180 néző. Vezette: Garkas Csaba Zsolt (Korbely 
Péter, Janurik Gábor)
Hunyadi: Lantos – Stigler, Pisont, Kovács N., Rusz (Tasi N.), Kis L., 
Rácz R., Rácz A. (Kiss T.), Lovas, Nyemcsok, Ugrai (Bagi).
Edző: Pisont Adrás
Góllövők: Rácz R. (3), Kis L. (2)
Sárga lap: Rácz A., Nyemcsok, Ugrai
Kiváló játékkal a Hunyadi kiütötte a battonyai csapatot.
Pisont András: Jó játék, megérdemelt győzelem.
Ifjúságiak: Hunyadi SE – Battonya 12:3 (4:1)
Góllövők: Szabó F. (3), Dernovics T. (3), Koppányi P. (2), Horváth J. 
(2), Vizi G., Olasz I.
Sárga lap: Dernovics T.

25. forduló: 2014. május 1., csütörtök 17.00
Csorvási SK – B.Hunyadi SE 2:4 (2:3)
Csorvás, 90 néző. Vezette: Tóth Ádám (Krisán János, Belicza Bence)
Hunyadi: Wéber – Borgulya, Bobvos F., Kovács N. (Tasi N.), Rusz 
(Bagi), Kis L., Rácz R., Rácz A., Kiss T. (Pisont), Nyemcsok, Lovas.
Edző: Pisont András
Góllövők: Lovas (2), Nyemcsok, Varga (öngól)
Pisont András: A mai mérkőzésen a jól motivált csapatom teljesen 
megérdemelte a győzelmet.
Ifjúságiak: Csorvás – Hunyadi SE 1:0
Kiállítva: Vizi G.
Sárga lap: Pásztor D., Kondacs Á., Horváth J., Bencsik Á., Szabó F., 
Koppányi P.

A Békés Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság állása
a 25. forduló után

Felnőttek:

1.Mezőkovácsháza TE 25 21 3 1 100-30 66
2.Dévaványai SE 25 19 4 2 94-22 61
3.Elek LE 25 16 4 5 69-37 52
4.Sarkadi KLE 25 12 5 8 59-44 41
5.Battonyai TK 25 11 8 6 55-45 41
6.Vésztői SE 25 12 3 10 89-57 39
7.B.Hunyadi SE 25 12 3 10 55-58 39
8.Békési FC 25 10 8 7 65-48 38
9.Csorvási SK 25 10 6 9 49-53 36
10.Lőkösháza KSK 25 11 1 13 48-44 34
11.Bucsa SE 25 9 3 13 41-53 30
12.Kétegyháza SE 25 7 4 14 50-77 25
13. Csanádapácai EFC 25 6 5 14 44-73 23
14.Újkígyós FC 25 5 6 14 47-79 21
15.Dobozi SE 25 3 2 20 38-86 10

(-1 pont)
16.Gádoros SE 25 2 3 20 25-122 9

Ifjúságiak:

1.Csorvási SK 25 21 3 1 101-28 66
2.Békési FC 25 19 3 3 81-33 60
3.Mezőkovácsháza TE 25 16 5 4 74-29 53
4.B.Hunyadi SE 25 15 5 5 103-36 50
5.Dévaványai SE 25 14 5 6 90-29 47
6.Vésztői SE 25 12 4 9 73-53 40
7.Sarkadi KLE 25 10 5 10 57-37 35
8.Csanádapácai EFC 25 10 5 10 72-60 35
9.Battonyai TK 25 10 3 12 84-80 33
10.Elek LE 25 9 5 11 66-60 32
11.Dobozi SE 25 8 4 13 66-93 27

(-1 pont)
12.Kétegyházi SE 25 8 3 14 55-94 27
13.Lőkösháza KSK 25 7 4 14 63-88 25
14.Bucsa SE 25 6 3 16 50-81 21
15.Újkígyós FC 25 4 0 21 25-102 12
16.Gádoros SE 25 2 1 22 22-179 4

(-3 pont)

A hátra lévő fordulókban is várjuk szurkolóink bíztatását! Hajrá 
Hunyadi!

Hévizi Róbert



18 2014. május

A Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Lovas Egyesület 
sikeresen pályázott az elmúlt év őszén, a Békés Megyei 
Lovasszövetség által kiírt, a megye lovas szervezetei, edzői, tagjai 
részére megtartandó nyílt edzés lehetőségének megtartására. 
A nyílt edzés megtartására 2014. április 13.-án az egyesület 
gondozásában lévő lovas pályán, az erre a célra újonnan kialakított 
lovastorna pályán került sor. A nyílt edzést Villányi Krisztina a 
Magyar Lovas Szövetség Lovastorna Szakág Szövetségi 
Kapitánya tartotta, akinek segítői a Pannon Lovasakadémia 
versenyzői Szabó Kitti és Bence Balázs országos bajnok, E.B. 7. 
helyezett lovastornász voltak. A  jelenlévők megismerkedhettek 
Kajászó Deltával, aki a Kaposvári Pannon Lovasakadémián 2006-
2008-ig volt voltizsló, éppen Villányi Krisztinával dolgozott, és 
számos nemzetközi és hazai sikert értek el vele. A ló jelenleg 
Patkós Lajos családjának tulajdonában van és a békésszentandrási 
gyerekek edzéseit, bemutatóit segíti, a csapat hálás a tulajdonosnak 
ezért. A Lovastorna Szakosztály kapitánya a Lovastorna Csapat 
(Bata Boglárka, Bata Luca Hanga, Gál Nóra, Kiss Roland, 
Pozderka Zsombor, Sztricskó Janka) szinttudását felmérte, 
többekét országos versenyzésre megfelelőnek találta. A 
Lovastorna Csapat tagjainak szinttudását a szakági elnök értékelte 
és javasolta egyikük számára a következő országos versenyen való 
indulást.
Örömmel számolunk be arról,  hogy a Békés Megyei 
Lovasszövetség által kiírt nyílt edzés meghozta sikerét. 
2014.május 3.-án Bata Boglárka sikeresen képviselte egyedüli 
B é k é s  m e g y e i  i n d u l ó k é n t ,  s z ű k e b b  é r t e l e m b e n  a 
Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Lovas Egyesület Lovastorna 
Csapatát a Sóskúton megrendezett Sóskút Kupa elnevezésű 
országos lovastorna versenyen. Bogi kategóriájában az összetett 
verseny pontozása alapján 7. helyezést ért el. (lovas kötelező 
gyakorlatának helyezése 6. hely) Futószárazó: Villányi Krisztina, 
szövetségi kapitány volt, és a Pannon Lovasakadémia lovával, Bob 
Herceg Zsiráffal versenyzett. 

Gratulálunk a békésszentandrási lovastornásznak és a segítőinek. 
Mostantól a Békésszentandráson újra induló lovastorna versenyzés 
a megyei szövetség nyolcadik szakága lett, ők viszik tovább a 
megyei lovastorna nagyszerű hagyományát. Reméljük, hogy a 
csapat minél több tagja Pásztor Mariann és Szilágyi Zoltán 
edzőpárossal hasonló sikereket ér majd el és méltán viszi hírnevét 
Békésszentandrásnak.

Szabó Zsuzsa – Szécsi Viola

Bata Boglárka az összetett verseny pontozása alapján 7. 
helyezést ért el

Lovastorna sikerek

KÉZILABDA HÍREK
Az éllovas ellen elszenvedett múlt heti vereség után ismét sikerült 
visszatérnünk a győzelem útjára szombaton Füzesgyarmaton, mely 
a várakozásnak megfelelően, óriási csatát hozott. Egyik csapatnak 
sem volt könnyű dolga a másikkal szemben, kemény, kiegyenlített 
volt mindvégig a küzdelem. Mindkét csapat keményen védekezett, 
a kapusok jó formában védtek, ezért viszonylag kevés gól született. 
A szünetben egy gól volt a különbség a hazaiak javára (11-10), de 
az egész első félidőben nem volt nagyobb előnye 1-2 gólnál egyik 
együttesnek sem. A térfélcsere után a támadójátékunk még 
ötletesebbé vált, így sikerült 3 góllal is meglépnünk. A hajrában 
azonban újra feltámadtak a szintén végig jól küzdő hazaiak, ennek 
ellenére a lefújásra egy gólos előnyt meg tudtunk őrizni. 
VÉGEREDMÉNY: Füzesgyarmat - Békésszentandrás 21:22. 
Ismét megmutatta csapatunk a harcosságát és küzdeni tudását. 
Egymást húzva, a holtpontokon is átlendülve, lelkes játékkal 
győztük le a kemény hazaiakat. Ezzel fontos két pontot gyűjtöttünk 
be, és megőriztük 6. helyünket a tabellán.
Ezen sikert követően sem pihenhettünk, hiszen egy újabb nehéz 

meccsre volt kilátás. Talán emiatt túl görcsösen kezdtünk neki a 
találkozónak. A vendégek kihasználták hibáinkat,  és 
leindításokkal, 5 góllal is elhúztak a félidő végére. A szünetben 
rendezni tudtuk sorainkat, s a második játékrész, igazi áttörést 
jelentett játékunkban. Fokozatosan magunkra találtunk, 
belelendültünk így fokozatosan csökkenteni tudtuk a különbséget. 
Jobb volt a csapat védekezésben, támadásban, a szélső játékunk is 
erőteljesen feljavult. Az utolsó negyedórában még a pontszerzés 
sem állt messze tőlünk. Izgalmas és dinamikus véghajrában 
egyetlen góllal maradtunk alul a jó erőket képviselő Békés 
gárdájától: Békésszentandrás – Békés 24:25 (9:14). Küzdésünk, 
akarásunk akár egy pontot is megért volna. Habár mérkőzést most 
nem sikerült nyernünk, mégis büszkék lehetünk teljesítményünkre. 
Valamennyi játékos dicséretet érdemel, becsülettel kivette a részét, 
s hozzá tudott tenni a csapat remek teljesítményéhez egyetlen 
gólon múlott a nagy bravúr. Nagyszerű élmény volt, melyért 
hatalmas köszönet a szurkolóinknak is, kitartó szurkolásukért, 
támogatásukért.
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Két kezdő játékosunkat is kénytelenek voltunk nélkülözni a soron 
következő hétvégi csatából, mely megnehezítette helyzetünket. Az 
újonc játékvezetők ellentétes ítéletei pedig csak tovább fokozták a 
feszültséget. Az első félidő ennek ellenére kiegyenlített küzdelmet 
hozott. Hol az egyik hol a másik csapat vezetett 1-2 góllal. A 
második játékrész 10. percétől azonban egyre több hiba csúszott 
játékunkba, mindössze négy játékosunknak sikerült betalálnia az 
ellenfél kapujába. Ezt megbosszulva, zsinórban 3 találatot 
szereztek a hazaiak, előnyüket 4 gólosra tudták növelni. Ekkor mi 
is nagy hajrába kezdtünk, számos lövést (sőt összesen 6 
hétméterest is) sikerült kapusunknak hárítania, így a 23. percre 
ismét csak 1 volt a hátrányunk. A kiegyenlítés azonban nem 
sikerült, s bár a játék bizonyos időszakában nyújtott 
teljesítményével mindkét csapat nyerhette volna a mérkőzést, 
azonban a véghajránk 7 perces hullámvölgyével elszálltak a 
győzelmi esélyeink. Gólcsendünket kihasználva - a kihagyott 
hétmétereseik és ziccereik ellenére is - 4 góllal nyerni tudtak a 
hazaiak, a végeredmény: 20 - 16 lett. 
"..a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet 
magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és 
érlelődünk..." (Exupery)

Ezek után is változatlanul a középmezőnyben állunk, 11 
csapatból a 6. helyen, 7 győzelemmel, 14 ponttal. 
Hátralévő mérkőzéseinken való helytállás, és pozíciónk 
megtartása továbbra sem lesz egyszerű, hiszen szinte valamennyi 
összecsapáson tartalékos kiállásra kényszerülünk, néhány 
meghatározó játékos egyéb elfoglaltsága okán.  
május 16. péntek 18 óra  Kétsoprony – Békésszentandrás
május 24. szombat 15 óra Békésszentandrás – Nagyszénás
június 1. vasárnap 17:30  Békésszentandrás - Újkígyós

UTÁNPÓTLÁS:
Utánpótlás csapatunk is lejátszotta újabb két mérkőzését, melyek 
egyikén ismét csak kicsin múlott a pontszerzés. Csorvástól 
mindössze  1  utolsó  percben szüle te t t  gól la l ,  míg a 
Törökszentmiklóstól 9 góllal maradtunk alul. Ezzel kisebb 
lányaink 137 dobott, 203 kapott góllal, 4 ponttal a 7. helyen 
végeztek. Az edzésmunka továbbra is folyik, a fiatal játékosok 
közül is vannak, akik lehetőséget kapnak a felnőtt mezőnyben is a 
megmérettetésre, rutinszerzésre, csapatépítés és a sportágunk 
hosszú távú fenntartásának meglapozása érdekében.

-A-

TÁNCOS HÍREK
Május 3-án egyesületünk egyik formációs csoportja Jászberénybe, 
Kelet-Magyarország Területi Bajnokságára utazott.
A lányok nagy izgalommal várták a versenyt, sokat és kitartóan 
gyakoroltak erre a napra.
Az "Americanó" formációval neveztünk és az előkelő második 
helyezést értük el.
Az ezüstérmesek: Bencsik Noémi, Demcsák Emese, Fabó 
Annamária, Fabó Regina, Krsnyak Anikó, Miknyik Judit, Petrás 
Kíra, Szikora Dóra.
Koreográfus: Makan Zsuzsanna
Gratulálok a táncosoknak és oktatójuknak a szép eredményhez!

Köszönjük Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának, 
Polgármester úrnak a tanyagondnoki gépjármű használatának 
lehetőségét.
És természetesen köszönet illeti Gyuri bácsit is hiszen a 
szabadnapját töltötte velünk.

Korbely Györgyné
egyesületi elnök

 A 2. helyezést elért ,,Americano” formációs csapat tagjai: Fabó 
Annamária, Fabó Regina, Bencsik Noémi, Miknyik Judit, 
Makan Zsuzsanna koreográfus, Krsnyak Anikó, Petrás Kíra, 
Szikora Dóra, Demcsák Emese
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Fáklyás felvonulás

Ami a világhírt jelenti Békésszentandrásnak

Költészet Napja


