
2014. augusztus Ára: 195 Ft XX. évfolyam 8. szám



2 2014. augusztus

„Nyár van, éppolyan meleg nyár van
Elfelejteni nem fogom.” (Neoton Família)

A XVII. tábor - megvolt, esővel, sárral, hőséggel, ahogy az lenni 
szokott.
A gyerekek jöttek és jöttek, minél nagyobb eső volt, annál többen.
Szerencsések vagyunk, így együtt.
 A hívó szóra sok gyermek eljön, a kérő szóra mozdul a falu.

Köszönjük, mert ez már régen így működik - a gyermekeinkért 
tesszük örömmel, és kitartással!
A képek a 2014. évi nyári együttlét alkalmával készültek 
Békésszentandráson, a Hrncsjár-tanyán.

Kantiné, Albelné, Dínó és Dorogi Mária

50 éves találkozó
50 éves osztálytalálkozót rendezett 2014.augusztus 2-án az 
1964.ben végzett 8. a osztály 
Csikós Gyuri bácsi és Éva néni jelenlétével, mely nagy sikerrel, 
szeretetben és jó hangulatban zajlott a Zöld Sas Kisvendéglőben.
Köszönet  a  szervezőknek és  a  résztvevőknek,  hogy 
megvalósulhatott e jeles esemény.

Patkós Imre

Első sor: Marton Erzsébet, Fazekas Erzsébet, Csikós Györgyné, 
Benkő Péter, G. Molnár Ilona, Kozák Mária, Csík Ágnes
Felső sor: Szécsi Ilona, Csikós György, Laczkó László, Nagy 
Rozália, Csizmadia Zsuzsi, Dóczi Erzsébet, Gazsó László, Szalai 
Gábor, Patkós Imre, Feledi Anikó, Bór István, Bencsik Ferenc

Unokák Gödöllőről

Közelségben

Járat a csatornához

Biblia óra a szobában
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Bringára fel!
Beszélgetés Kanti Dorottyával

A SZENTANDRÁSI HÍRADÓBAN évek óta ritka az olyan 
lapszám, ahol a három Kanti lány valamelyike ne jelenjen meg. 
Társastánc, úszás, lovastorna, kajak, iskolai korosztályos 
sportversenyek és sorolhatnám tovább. A lányok mára már 
elballagtak az általános iskola padjaiból. Eszternek maradt a zene, 
Anna eredményesen kajakozik, ám Dorottya életében jelentős 
sporteredmények születtek az országúti kerékpározás sportágban.
Ha az utolsó két hónap kiugró eredményeit követjük nyomon, a 
sportos nagylány életében, igen szép teljesítményekről kapunk 
híreket.
Dorottya A HOSSZÚTÁVÚ KERÉKPÁROS ORSZÁGOS 
BAJNOKSÁG és az IDŐFUTAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 
kategóriáiban június utolsó hétvégéjén 1. illetve 2. helyezést ért el.
Kevés pihenő után, július 12-13-án az OLASZORSZÁGI 
MASSANZÁBAN megrendeze t t  amatő r  ke rékpáros 
világbajnokságon 36 indulóból 10., korosztályában 6. helyezést ért 
el.
Nagylány, ez remek teljesítmény! Gratulálunk!

A júniusi ,,Időfutam” bajnokságon kapott kupával

De beszéljünk egy kicsit, hogy egy év és néhány hónap alatt hogyan 
sikerülhetett mindez?
„2013-ban az első versenyem Szegeden volt. Előtte is bicikliztem 
már, nálunk alapvető közlekedési eszköz a kerékpár. Kisgyerek 
korom óta a családommal sokat túráztunk, és túrázunk ma is. 
Laczkó Laciékkal tavaly megkerültük a Balatont, és már elkezdtem 
rendszeresen edzeni. Volt olyan, hogy napi 80 kilométert 
kerekeztem. Az említett szegedi versenyt, megnyertem, és szólt az 
edző szeretné ha a csapatában kerékpároznék. Szinte minden 
versenyre elmentem, sokat tanultam és tapasztaltam.

Az idei szezon második felében már Békés-megyét képviseltem a 
versenyeken. Ma is a békéscsabai KÖRÖS-BIKE KERÉKPÁROS 
EGYESÜLET tagja vagyok. Napjaink kemény munkával és kevés 
pihenéssel telnek. A versenyzés mellett Kecskeméten tanulok, és 
nagy részt ott készülök a megmérettetésekre. Együtt edzek a 
kecskeméti ELSŐ SOR KERÉKPÁROS EGYESÜLET 
sportolóival. Edzéstervemet azonban a ma is kiváló versenyzőtől, a 
gyulai Molnár Istvántól kapom, személyre szabva. Igyekszem 
minden utasítását betartani, és a csabaiakkal folyamatosan tartom a 
kapcsolatot. Az AMATŐR VILÁGBAJNOKSÁGRA is általuk 
jutottam el. A nagyobb versenyekre szponzorációval juthat el 
csapatunk. A CERVELO versenykerékpárom sajátom, az egyéb 
versenykellékeket igen nagy kedvezménnyel kapjuk meg. Jelenleg 
csapatbuszra gyűjtünk, melyre utazás szempontjából 
nélkülözhetetlen.
A közösségről annyit, hogy a békéscsabai nagyon jó csapat. 
Szeretek velük versenyekre járni! A világbajnokságon 10 fő indult, 
nagyon segítettük egymást, egységesek voltunk.
Úgy látom sokat számít a jó csapatszellem. A világbajnoki futam 
előtt, nagyon izgultam, mert láttam, a többi lányt milyen erősek. A 
72 kilométeres távon állandóan gondolkodtam, koncentrálnom 
kellett, egy másodpercre sem lankadhattam a nagyon technikás 
pályán. A két óra körüli versenyidőben, müzlit, energiaszeleteket, 
és sok vizet fogyasztottam, mert versenyzés közben jelzi a 
szervezetem, hogy ennem vagy innom kell. Sokan bíztattak, 
miközben és a csapattársaimra és az itthoniakra gondoltam. 
Befutásnál hatalmas tömeg várt minket, elmondhatatlan élmény 
volt számomra. Megvalósult egy eddig elképzelhetetlen álmom, 6. 
lettem a „nagyok” között. 
Ebben az évben még 7-8 verseny vár rám. Napi szinten készülök, 
de a regenerálódás nagyon fontos, mert ha túl edzem magam, 
rögtön jelentkezik az eredményeimen. Nagy terveim vannak a 
kerékpár sporttal, álmom hogy profi versenyzővé váljak.”

A békéscsabai egyesületi vezetőedzővel, Mészáros Zoltánnal 
Olaszországban

Kedves Dóci! 
Te egész eddigi életedben sok mindent kipróbáltál, mindenbe 
belevágtál. Csináld hát ezt is bátran, sportszerűen! Adj példát és 
kedvet a szentandrási fiataloknak, és mindenkinek, aki érdeklődik a 
kerékpár sport iránt! Kívánjuk, hogy valósuljanak meg álmaid!
További sikeres sportpálya futás, kísérjen boldogságban!
A sportszerető békésszentandrásiak nevében:

Hrncsjárné Dorogi Mária
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Keleti magyarság - magyarok Etelközből
Idén tizennegyedik alkalommal került megrendezésre a 
Csángóföldön magyarul legjobban tanuló gyerekek részére 
szervezett oktatási tábor Békésszentandráson.
A félreértések elkerülése miatt írjuk ezt, mivel e tábor egyfajta 
jutalom részükre, mivel itt (az otthoni nyelvi hátrányos 
helyzetükkel ellentétben) csak magyar tananyagot kaptak és 
tanultak.
A dé le lő t töke t  és  es téke t  tanulássa l ,  a  dé lu tánokat 
szabadprogrammal töltötték vagy tanulmányi kirándulással.
Az Új-Rekecsinből érkező diákok felkészültsége kiemelkedően jó 
volt. A felkészítésben kiemelkedő szerepet töltött be a két kísérő. 
Egyikőjük hivatalosan foglalkozik, mint pedagógus Csángóföldön 
a csángó gyerekekkel iskola után heti három órában magyarul 
immár három éve, akinek egyébként szentandrási kötődése is van. 
A másik kísérő a moldvai néptáncok és énekek felkészítésében ért 
el jelentős eredményeket.
A csángó gyerekek felkészültségét két magyarországi meghívott 
pedagógus nagyon jónak értékelte mivel ők külön foglalkoztak a 
fiatalokkal, több napon keresztül. Egyikőjük Szenes János, a 
magyar történelem tanításával és később annak visszakérdezésével 
értékelte a gyerekek képességét. Jegy nélkül, de apró ajándékokkal 
jutalmazta a legjobbakat. (Téma: Hunyadiak kora, török háborúk, 
Árpád-házi királyok.) A másik pedagógus pedig a magyar népi 
énekeket és a citerán való zenélést oktatta nagyon szép 
eredménnyel, aki Budapestről Szentendréről érkezett hozzájuk.
A tábor szép és tartalmas programokat igyekezett nyújtani a csángó 
magyar gyerekeknek.

Szenes János a magyar történelemmel ismertette a gyerekeket

A helyi könyvtárban internet oktatás, háznál mézeskalács-készítés 
és sütés gyakorlása, egy délelőtt foltvarrás. Kirándulás 
Gyomaendrődön, Nyomdamúzeum és Tájház megtekintése. 
Kirándulás Szarvason. Egy este a Vízi Színház előadását 
tekintették meg. A helyi könyvtárban és művelődési házban fotó 
majd tájjellegű helyi kiállításon vettek részt.
Ellátogattak a Nemzeti Történelmi Emlékparkba is, ahol 
tájékoztatót hallgattak meg a magyarság történelméről. A délutáni 
melegben tanulhattak csónakozni, kenuzni, de fürdőzhettek is. 
Meg kell említenünk az itt lévő fiatalok közül egy fiatal művészeti 
tehetségét is, aki nyolc éves korától önmagától tanul rajzolni és fest 
képeket.
Számára Szarvason rendeztünk egy kiállítást is, ahol képeit 
bemutatta a közönség előtt a Tessedik Múzeumban egy hétig. A 
tábor végén a Civil Napon sikeresen léptek fel a hagyományos 
csángó táncaikkal és énekükkel Dobos Rózsa néne vezetésével, 
amiért különdíjban részesültek. A két hétvégén a vasárnapi 

miséken csángó katolikus énekekkel örvendeztették meg a híveket 
magyarul. Esténként helyi családok látták őket vendégül, ahol 
ismerkedhettek a helyiekkel, és szokásaikkal. A tábor végén a 
szervezők oktatók és kísérők értékelték az elmúlt napokat. A 
csángó magyar fiatalok erősödhettek nemzeti gondolkodásukban, 
magyarsághoz való kötődésükben. Magyar nyelven tanultak, de 
bemutatták régi magyarságuk kultúráját is. Az értékelők végül 
egyetértettek abban, hogy egy több száz éves elszakadást, távollétet 
csak úgy lehet erősíteni, megtartani, ha a kapcsolatot fenntartjuk. 
Mert csak nyelvében élhet egy nemzet!

Szarvason a Civil-napon is bemutatkoztak

Nagyon tetszett a gyerekeknek a mézeskalács készítése, 
díszítése

Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, akik bármiben 
segítették a csángó gyerekek magyarságának megőrzést az idei 
táborban.
Akik az oktatásban, képzésben segítettek: Lázár Enikő, Szenes 
János, Majzik Tamás, Dobos Rózsa, Bezsán Magdolna, Lázár 
Julianna, Kovács Lászlóné.
Anyagi és más módon támogatók, akik nélkül a tábor nem jöhetett 
volna létre:
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, Mezőmag Kft., 
Gallicoop Zrt., Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 
Békés Megyei Önkormányzat, Szarvasi Agrár Zrt., Art-Kelim Kft., 
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Kézműveskedés Kovács Lászlónéval

Vasárnapi szentmise után

Molnárné és Társai Kft, Geomark Kft., Körös Aqua Kft., 
Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány, Szécsi 
Balázs, Beki Duó Kft., Körös Agrár Kft., Szarvasi Gallifarm Kft., 
Növényolaj Szövetkezet, Horga Völgye Szövetkezet, Szent András 
Plébánia, Szarvasi Mozarella Kft., Máltai Szeretetszolgálat 
Szarvas, Szent András Jótékonysági Egyesület, Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzata, Gyomaendrőd Önkormányzata, 
Szarvasi Gyógyfürdő, Mezőtúri Olvasókör, Körös Művelődési Ház 
és Könyvtár, Gondozási Központ, Kiskuckó Pékség, Békéssy János 
Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület, Pergamen Papírbolt, 
és 23 család anyagi támogatása.
Külön köszönet illeti a 12 helyi család étkezési hozzájárulását.
A Kárpátokon túli csángó magyarság és az anyaország kapcsolata 
érdekében kérjük, hogy 2015-ben is támogassák a fiatalokat 
oktatási táboraikban.
Tisztelettel a szarvasi szervezők nevében:

Papp Dezső

Békésszentandráson táboroztak a 
dumbravéni gyermekek

Tizenkét felejthetetlen napot töltöttünk Békésszentandráson és 
környékén. Tanultunk és játszottunk, „magyar” élményekben volt 
részünk: többek között ellátogattunk az Ópusztaszeri Nemzeti 
Emlékparkba, a gyomaendrődi strandra, megtekintettük a Szarvasi 
Vízi Színház egyik előadását, illetve felléptünk a XII. Kistérségi 
Civil Napokon, ahol különdíjjal jutalmazták a táncfellépésünket. 
Köszönjük szépen a békésszentandrási jóakaróinknak a sok-sok 
törődést és szeretetet. 

Majzik Tamás, dumbravéni tanár

Nitrátérzékeny területen 
gazdálkodóknak

A 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet, valamint a 43/2007. (VI. 1.) 
FVM rendelet módosítása révén az ország területének 68-69 
százaléka nitrátérzékeny minősítésű lett. Ez Békésszentandrást is 
érintette, így a településen már speciális feltételei vannak a 
gazdálkodásnak. 
Az előírások értelmében a maximálisan kijuttatható nitrogén-
hatóanyag nem lehet több hektáronként 170 kg-nál. Amennyiben a 
gazdálkodók a földterületükön műtrágyát használnak, ötévente 
t a l a j v i z s g á l a t o t  k e l l  v é g e z t e t n i ü k  e g y  a k k r e d i t á l t 
talajlaboratóriumban. Mindezen túl,  nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségeik is vannak. 
A nyilvántartás vezetése történhet a gazdálkodási naplóban, vagy 
az annak adattartalmával megegyező (egyéb formátumú) 
dokumentumon is.
A Békésszentandrást érintő területi bővítés részletes blokklistáját a 
hatályos 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza azzal, hogy „Új kijelölés”-ként jelöli azon blokkokat, 
amelyek 2013. szeptember elsejétől váltak nitrátérzékeny területté. 
Ezek a  weboldalon is beazonosíthatók.www.mepar.hu
2014. szeptember elsejétől az új kijelölésű területeknél is kötelező a 
gazdálkodási napló vezetése valamint a fent említett talajvizsgálat 
megléte.

Elkezdődött a sportpálya 
felújítása

Augusztus elején a beépített öntöző berendezés csőhálózatának 
lefektetésével kezdetét vette a labdarúgópálya korszerűsítése. A 
TAO pályázat segítségével megvalósuló beruházás során egy 
teljesen új gyepszőnyeg fog megvalósulni. A munkálatok elvégzése 
és a fű megerősödése miatt a Hunyadi SE az őszi bajnoki 
mérkőzéseit a hátsó pályán fogja megrendezni!

HR
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„Bármerre visz sorsom útja, haza vágyom csendes 
kis falumba…”

Nemcsényi Alíz és Oláh Márkó néptáncbemutatója

Ilyen és ehhez hasonló idézeteket olvashattunk július 18-án a 
„Hímzett konyhai falvédők” kiállításának megnyitóján. A kiállítás 
a Gondozási Központ és a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
közös rendezése volt, mely a Civil Nap előestéjén került 
megrendezésre. Ebből az alkalomból először a Körös-szögi Civil 
Fórum Egyesület elnöke, Hévizi Róbert köszöntötte a jelenlévőket 
és örömét fejezte ki, hogy egy igazán hagyományőrző, múltat 
bemutató kiállítást láthat Békésszentandrás lakossága. A megnyitót 
színesítette Balla Lili népdalcsokra és Nemcsényi Alíz, Oláh 
Márkó néptánc bemutatója. Ők a Chován Kálmán Művészeti 
Alapiskola Sköcök Táncegyüttesének tagjai és az „Értékeink a 
Kárpát-medencében” címet viselő II. Suttyomba Népművészeti 
Verseny döntőjében arany fokozatot értek el Gyomaendrődön. 
Majd Taskó Szabina előadásából a falvédők történelmi múltjára 
tekinthettünk vissza: „A falvédő a lakáskultúra egyik legelső 
darabja volt, a távoli középkortól kezdve nyomon tudjuk követni az 
alakulását: festett deszka, gyapjú és textilalakban is létezett. Az a 
fajta falvédő, amiből most a kiállítást rendeztük, a 19. század végén 
jelent meg:1871-ben egy bécsi iparművész „feltalálta” a falvédőt, 
és néhány mintát közzétett egy divatlapban. A javaslata futótűzként 
terjedt szét Európában, amihez az is hozzájárult, hogy olcsó volt és 
könnyen, kevés munkával lehetett elkészíteni. Szintén a 19. század 

végén vezették ki a füstöt a paraszti lakásokból, s ezzel megjelent a 
tisztaság eszméje is. No és hogyan lehetne megóvni a fal 
fehérségét? Természetesen egy falvédővel! Bécsből indult el tehát 
a feliratos falvédő, onnan került a magyar nagyvárosokba. Tehát a 
falusi világba már egy távoli nagyváros idegen ideálját 
szivárogtatta be. A falvédő különböző mintaképeket vitt be a 
mindennapi életbe, s újrafogalmazta többek közt a családeszményt 
is. Sokszor, ami hiányzott az életből, az került fel a falvédőre, s a 
textil így az idillt jelenítette meg a valóság sivárságával szemben. A 
falvédőn végre megszólalhattak az asszonyok is a férfiak uralta 
világban, de a tér tagoló szerepe szintén jelentős volt: ebben az 
időben a paraszti lakásban is szétvált ugyanis a munkatér és az 
élettér, s a falvédő kijelölte azt is, hol lehetett a helye a 
mosakodásnak vagy épp az étkezésnek. Érdemes megfigyelni, 
hogy a legtöbb falvédőn a kétalakos jelenet a jellemző. Bár ebben a 
korban még három generáció élt együtt egy házban, a falvédőkön 
mégis szinte csak a férfi és a nő alakja jelenik meg. Gyermekeket is 
ritkán ábrázolnak, mint ahogy a tágabb családi kapcsolatok sem 
dominálnak a falvédőkön. A népi és mesterséges, paraszti és 
polgári, falusi és városi kultúra jegyeit ötvöző falvédők divatja a 
20. század első felében háziasszonyok ezreit ültette a kézimunka 
mellé, és egy sajátos esztétikai igény jegyében a városok és falvak 
lakásbelsőit egységes ízlésvilághoz alakította. Akár népművészeti 
teljesítménynek véljük, akár mesterkélt alkotásként a giccs közé 
soroljuk és megmosolyogjuk naiv megformáltságukat és jámbor 
felirataikat, nem feledhetjük, hogy a falvédők pár évtizede még 
elmaradhatatlan dísztárgyként nagyszüleink hajlékait otthonná 
varázsolták.” Ezt követően dr. Virág Sándorné köszöntötte a 
résztvevőket és ötletgazdaként elmondta, hogyan jutott eszébe a 
kiállítás megvalósításának ötlete. Ez is bizonyítja, hogy az 
internetnek lehet pozitív hatása is. A kisóvodások kuktának öltözve 
„főztek” finom ebédet Meglepetésként néhány modern falvédő is 
helyet kapott a régiek között, ami Pittmann Zsófia keze munkáját 
dicséri. Zsófi alkalmazott grafikusként végzett, és megőrizte a 
kézzel készítés varázsát, sajátságos humorával egy hagyományos 
technikához nyúlt, elkezdett falvédőket „gyártani”.Mai 
emberekkel, mai dalok refrénjeivel és kortárs szlogenekkel 
találkozni ezeken a munkákon. A kiállítás megvendégeléssel és 
beszélgetéssel ér véget. Aki eljött és látta a kiállítást elmondhatja, 
hogy igazi kincseket látott és feltöltődött a múlt varázsával. 
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a kiállításhoz, elhozta és 
kölcsönadta ezeket a tárgyakat és félve őrzött falvédőket!           BE

Kis szakácsok a ,,Kisoviból” Pittmann Zsófi nyitotta meg a kiállítást
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XII. Körös-szögi Civil Találkozó
A szarvasi Erzsébet Liget adott otthont a XII. Körös-szögi Civil 
Találkozónak július 19-én. A térség civil szervezetei mellett 
természetesen ott voltak a békésszentandrásiak is. Nemcsak a 
kiállítók, hanem a fellépők között is. A rendezvényen 
képviseltették magukat: a Kertbarát Kör, a Békéssy János 
Helytörténeti Egyesület, a Kézművesek Egyesülete, a vitéz Sinka 
Mátyás Alapítvány és a Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási 
Egyesülete. Az ízlésesen elkészített és berendezett standoknak 
nagyon sok látogatója volt. Itt szeretnénk köszönetet mondani 
Szécsi Balázsnak önzetlen segítségéért, amit a szentandrási civilek 
érdekében tett! Kiállításra kerültek a szebbnél szebb hímzések, a 
Szőnyegszövés Évét lezáró tablók. A főzés sem maradt el. A 
Kertbarátok finom ragulevese és a Helytörténeti Egyesület ízletes 
öregtarhonyájából nemcsak a kiállító szervezeteknek, hanem a 
fellépő szentandrásiaknak is jutott, melyet jó étvággyal 
fogyasztottak el a kellemes, árnyas környezetben. A fellépők Nyéki 
Valéria (ének), A Vértessy Tánc-Sport Egyesület és a Szentandrási 
Dalkör voltak, valamint a Békésszentandráson tartózkodó csángó 
fiatalok táncegyüttese. Mindenki nagy sikert ért el, amire méltán 
lehettünk és voltunk büszkék. A Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület a „Legcivilebb civil” díj II. helyezését 
kapta. A találkozó zárásakor Szarvas polgármestere átadta a 
vándorzászlót a következő civil találkozó rendezőjének, 
Gyomaendrőd polgármesterének.

Nyéki Vali ismét elbűvölte a közönséget

Köszönettel tartozunk azoknak a kiállító civil szervezeteknek és 
fellépőknek, akik pénzt, időt és fáradságot nem sajnálva 
eredményesen képviselték Békésszentandrást.

CEF

A Vértessy Tánc-Sport Egyesület bemutatója

Szentandrási civilek

Tíz év!
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete ebben az évben 
ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból 
közgyűlésünkön meglepetés tortával ,,koccintottunk”, és 
nekivágtunk újabb tíz évnek, reméljük mindenki megelégedésére.
Az eltelt időszakhoz hasonlóan tesszük dolgunkat ezután is. Így 
húsvétkor és karácsonykor játszóházra várjuk a kézművesség felől 
érdeklődőket. Továbbra is bemutatkozunk a Szent András-napon 
nyíló kiállításunkkal, és ott leszünk a település valamennyi 
rendezvényén.
Köszönet minden tagnak odaadó aktív munkájáért, fáradozásáért. 
És köszönet támogatóinknak, akik segítik egyesületünk munkáját.

Szabó Edit
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Focitábori
A 2014-es tavaszi gyermek labdarúgó szezont, egy jól sikerült 
családi ebéddel összekötött rendezvénnyel fejeztük be. Hévizi 
Róbert elnök úr üdvözölte az egybegyűlt kis közösséget, 
megköszönte a gyermekek teljesítményét, az edzők munkáját, és 
nem utolsó sorban a szülők segítségét. Ezek után, az edzők 
értékelték a tavaszi szezonban nyújtott teljesítményt. Minden 
gyermek tehetségének, és szorgalmának arányában igyekezett a 
c s a p a t  e r e d m é n y é h e z  h o z z á t e n n i .  A g y e r e k e k  a 
csapatkapitányokon keresztül kis ajándékkal köszönték meg 
edzőiknek, Varga László szakosztály vezetőnek, és e
Elnök Úrnak az éves munkát.
Ezen az ebéden, elhangzott egy kósza ötlet. Mi lenne, ha csinálnánk 
egy foci tábort a gyerekeknek? Mivel ilyen még nem volt, picit 
félve, de belevágtunk.

A felvázolt programot a szülők, edzők, és elnök úr is változtatás 
nélkül elfogadták. Már csak az volt a kérdés vajon a gyerekeknek 
mennyire fog tetszeni, a szigorú, ám de gyerek barát napirend?
Június 30-án hétfőn reggel megnyílt a tábor, melynek a Bencsik 
Mihály Sporttelep, és a hozzá tartozó területek, épületek adtak 
otthont. Az időjárás már az első napon próbára tett minket. A reggeli 
edzést közös étkezés követte. Majd kerékpár túrára indultunk, 
természetesen a szentandrási Horthy István Duzzasztómű volt az 
első állomás. Megnéztük milyen változásokat hozott az erőmű 
létrehozása. A bátrabbak felmehettek a nagy hídra, hogy a 
magasból szemléljék a környéket. Ezután megnézhettük az erőmű 
belsejét is. Nagyon köszönjük a lehetőséget, igazán érdekes 
dolgokat hallhattunk, és láthattunk. Majd újra nyeregbe pattanva 
elbringáztunk a mezőtúri komphoz. Ezt sem mindenki látta és 
próbálta ki eddig, nagyon érdekes élmény volt kisebbeknek-
nagyobbaknak egyaránt. Majd jó nagy kört leírva érkeztünk a Zöld 
Sas vendéglőbe ebédelni.
A délután első részében csendes pihenő volt előírva, melyet edzés 
követett. Az időjárás itt döntötte el, hogy nyakon önt minket. A 
gyerekek nagyon élvezték, hogy esőben játszhatnak, senki nem 
szólítja be őket a pályáról. Egy forró fürdővel a megfázást is 
sikerült megúsznia mindenkinek. Elmondhatom, hogy még ez is 
kaland volt a kicsiknek, hisz a felnőtt csapat öltözőjében, a 
felnőttek tusolójában nem minden nap fordulhatnak meg. Ezt 
követően együtt fogyasztottuk el az uzsonnát, és mindenki 
távozhatott az otthonába.
Kedden a reggeli rutint követően horgászatra indult a csapat. 
Hegedűs Laci bácsi jóvoltából egész héten kitartott a csal, és az 
etető anyag. Mindenki a parton nyüzsgött, még a lányok is 
pecáztak. Ebéd után természetesen senki sem akart csendben 
maradni. Így egy kis szellemi vetélkedőt rögtönöztünk. A 
gyerekek, minden korcsoportból összerakva alkottak csapatokat. 

Persze hatalmas nevetések közepette hirdettünk eredményt. Majd 
ismét betámadták a botokat, és a stéget egy kis pancsolásra. 
Délután menetrendszerű edzéssel és uzsonnával zárult.

Szerdán a reggeli edzések után ismét a kerékpároké volt a főszerep. 
Túra a Furugyba, hiszen településünk része, sokan nem is tudták. Itt 
megnézhettük a csodálatos emlékmű együttest, melyet a Bartha 
Család állíttatott az Aradi Vértanúk emlékére. Ebéd után Varga 
Laci bácsi jóvoltából fagyiztunk, és élettel töltöttük meg a felújított 
piacteret. A strandolás és a pecázás teljesen kiszorította a csendes 
pihenő programot. Edzést követően a közös uzsonna után már nem 
sokan akartak rögtön haza indulni. Csábító volt a pecázás, és a 
tengó-pályát is folyamatosan lefoglalták a gyerekek.
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élmények
Csütörtökön, csak egy laza kis rutinos foci-peca-strand volt a 
délelőtti program terve, melyet az időjárás ismét keresztül húzott. 
Az edzés és a közös forró fürdőzés után, teli pocakkal szellemi 
csatát vívtak az előzőleg kialakított csapatok. Elmondhatom, hogy 
ismét jókedvűen vetélkedtünk. Ebédre már ezerrel sütött a nap, és 
minket várt egy hűvös hely. Gazsó Adri, és Kiss Imi biztosítottak 
egy érdekes programot. A szülők közül néhányan autóval, és az 
Önkormányzat tanyagondnoki kisbuszával bevittek minket 
moziba. Ez sok gyereknek első alkalom volt a felújított 3D-s 
moziban. Számomra a legnagyobb élményt jelentette, hogy az első 
sorokban helyet foglaló gyerekek teljes beleéléssel kapkodtak a 
film figurái után. A haza érkezést követően már csak közös 
uzsonnázásra maradt időnk.
Pénteken ismét kegyes volt az időjárás, a szabadidőnkben 
kibicikliztünk Bagi Andrásék tanya gazdaságára. Anikó néni, 
kedves szavakkal, és hűtött üdítővel várta a csapatot. Majd kezdetét 
vette az állatsimogatás. Volt ott minden, kis barikák, kis borjak, kis 
malackák, és kutyák is, mint ahogy egy tanyán az már csak elő 
szokott fordulni. Falusi lévén nem is gondoltam, hogy a 
gyerekeknél ez a program ilyen sikert arat. Volt olyan kisgyerek, 
aki szerint ez olyan jó volt, mint egy osztálykirándulás. Miután jól 
„kisimiztük” magunkat kézmosás, és újabb meglepetés Anikó néni 
és Bandi bácsi jóvoltából mindannyian finom jégkrémet kaptunk. 
Minden gyerek arcán ragyogó mosollyal távoztunk a tanyáról. 
Kicsit még tekertünk a határban, mert ez volt az utolsó kerékpártúra 
sokak bánatára. A délutáni strand-peca-edzés-uzsonna rutint már 
fáradtabban nyomtuk le. 

Szombaton a településen Lovas Nap is volt, a nap programját ehhez 
is igazítottuk. A délelőtti rutint követve mindenki célba vette a 
strandot, és a pecabotokat. Akinek jöttek a szülei ebéd után 
átmehetett a lovasnapi programra. A többiek pedig szabad 
tevékenység formájában természetesen felügyelet mellett múlatták 
az időt. Ekkor győződtem meg arról, hogy nem csak a kisgyerekek 
szeretik, ha olvasnak nekik, a legnagyobbak Ronaldo életrajzi 
könyvéből sok olyat tudhattak meg, amiről eddig még nem is 
hallhattak. Mivel nagyon szeretek olvasni, ezt próbáltam átadni a 
srácoknak, remélem ők is kedvet kapnak!
Pihenést követően lázasan készülődtünk a szalonnasütésre, melyre 
a szülők is hivatalosak voltak. Hatalmas élmény egy ilyen alkalom. 
Amikor gyerek és szülő együtt üli körbe a tüzet, csöpögteti a zsírt a 
kenyérre, ejti tűzbe a szalonnát, és mindent, ami ezzel jár. Nagyon 
finom szalonnát kaptunk Ruszéktól, Banászéktól, és a sok isteni 
zöldséget Kiss Imre, és Patkós Ignác varázsolta az asztalunkra. Dr. 
Olaszné Éva jegyző asszony, mint focista anyuka által biztosított 
minőségi virslit süthettünk a gyerekeknek. Ruszné Icu pedig finom 
üdítővel halmozott el bennünket. Már jócskán sötétedett, mire az 

utolsó táborozóink is haza indultak. S akkor még mindig volt hátra 
egy szép nap. Hosszú hét állt már mögöttünk, így vasárnap csak 
9:00 órára terveztünk gyülekezőt. Ez a nap volt a hét koronája, az öt 
csapat vegyes korosztályú gyermek megmérkőzhetett egymással a 
pályán. Míg a gyerekek a labdát kergették, a szülők Kugyela 
Balázs, és Kiss Imre jóvoltából már az ebédkészítésnél 
sürgölődhettek. Rusz Jancsi ismét remekelt a főzőfülkében, Kóris 
Gyuri addig otthon alkotta meg a tányérba valót. 

Mivel az időjárás ugyancsak kialakult, a meccsek után irány a 
strand, és persze a peca. Szülők részvételével, még sokkal 
klasszabb volt a délelőtt! Családiasan zajlottak a meccsek, az 
apukák és anyukák jól elbeszélgethettek, láthatták mennyit 
ügyesedtek a gyerekek.
Mire a pörkölt és a halászlé elkészült, mindenki farkas éhes volt. 
Nem is húztuk az időt túlságosan terjedelmes tábor értékeléssel. 
Néhány mondatban megköszönve az egész heti segítséget az 
önkénteseknek, a támogatóknak, és edzőinknek, neki láttunk az 
ebédnek. Senki sem sietett haza, nagyon jól összekovácsolódott a 
társaság.
Néhány adatot szeretnék megosztani: 
Rengetegen álltak a tábor támogatói közé, nélkülük nem ment 
volna! Nagyon köszönöm a pénzbeli támogatásokat, melyek 
lehetővé tették több dolog finanszírozását, Samu Tamás úrnak, 
Pálus Istvánnak, Kiss Imre kőművesnek, Gazsó Adriennek, Mrena 
Orsinak, Kóris családnak, a debreceni illetőségű Inter-F ZRT-nek. 
Köszönöm szépen mindenkinek, aki dologi támogatást nyújtott: a 
település Önkormányzatának, a Hunyadi MSE-nek, Olasz 
családnak, Goda családnak, a Rusz családnak, a Melis családnak, 
Hunya Zoltánéknak, Hegedűs Laci Bácsiéknak, a pizzákért Nagy 
Mónikának és Bobvos Jánosnak, az öcsödi boltosoknak, Varga 
Laci bácsinak és Erzsike néninek, a sportbarátoknak, Juhász 
Attilának, Légrádi Attilának, Bencsik Jánosnak, Bak Icunak és a 
Bagi családnak! Köszönet a Zöld Sas vendéglőnek a türelmes 
kiszolgálásért, és Pisont Andrásnak a háttérben nyújtott 
lehetőségért.
Nagyon köszönöm a szülők támogatásait, akik egész héten kísérték 
a tábor életét, kivéve a részüket a háttér feladatokból.
Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal, és harminchat fő 
kisgyermeknek élményeket szerezhettünk. Igyekeztünk 
megfelelni a feladatnak, és emlékezetessé tenni a gyerekek 
számára ezt a hosszú hetet. 
Én a magam részéről köszönöm Polgármester Úrnak, és Elnök 
Úrnak a bizalmat a feladatomhoz, köszönöm a Munkatársaimnak, 
hogy szabadságukat itt töltötték, köszönöm Családjaiknak a 
türelmet, és a részvételt!
De legfőképpen köszönöm a GYEREKEKNEK, hogy 
szófogadóak voltak, és ennyi mosollyal ajándékoztak meg a hét 
alatt. Én szép emlékekkel magamban zártam le a tábort, és már 
tervezem a jövő nyári programot. 

Nagyné Laczkó Ágnes
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ÖNKORMÁNYZATI

Néhány gondolat a vitamin napról, illetve a következő időszakról
Eltelt négy esztendő, négy sport és vitamin nap. Úgy érzem, 
rengeteg minden változott, alakult az elmúlt időszakban. Amit 
megállapítottam, Békésszentandrás irigylésre méltó helyzetben 
van, olyan jól működnek a civil szervezeteink. Bármikor lehet 
számítani munkájukra, önzetlen segítségükre. Ugyanígy érzek 
vállalkozóinkkal kapcsolatban is, rengeteg segítséget kaptam tőlük 
is az elmúlt időszakban. Ezt nem lehet elégszer megköszönni. 
Röviden visszatekintve azt kell mondanom, a 2014-es sport és 
vitamin nap jó hangulatú, sikeres rendezvény volt. A nyolc évvel 
ezelőtti civil szervezeti találkozóból igazi fesztivállá nőtte ki 
magát. Örömmel látja az ember, hogy már más települések civiljei 
is jó kedvvel érkeznek hozzánk, és jól érzik magukat nálunk. 
Céljaim ezek voltak, amikor négy éve átvettem e rendezvény 
stafétabotját, és sikerült is megvalósítani véleményem szerint. 
Persze ez egyedül nem lett volna lehetséges, nagyszerű csapat állt a 
rendelkezésemre, dolgozóink és hivatalnokaink nagyon sok 
munkája rejtőzik egy ilyen sikeres hétvége mögött, amiért hálás 
vagyok Nekik. Megtisztelő egy ilyen csapatban dolgozni 

számomra! A címbeli „következő időszak” kifejezés nem a 
„kampányra” vonatkozik! Nem szabad a politikát egy oldalon 
hozni egy ilyen eseménnyel, mint a vitamin nap! Invitálni 
szeretném lakosságunkat az augusztus 19-én este megrendezendő 
utcabálunkra, ahol a hangulat felelős ismét a Gazember zenekar 
lesz, ami önmagáért beszél, illetve augusztus 30-án Családi nap 
kerül megrendezésre, mely egész napos ingyenes programokat 
kínál a kilátogatóknak. Mindkét esemény helyszíne a frissen 
átadott színpadunk lesz. Bízom benne, hogy az időjárás kegyes lesz 
hozzánk, és lakosaink felhőtlenül tudnak majd szórakozni, lazítani. 
Visszakanyarodva még egy gondolatra a sport és vitamin napra 
szombat éjszaka, amikor már a vége felé tartott a műsor, 
végiggondoltam a péntek és a szombat történéseit, s levontam a 
következtetést: úgy éreztem, itt jó Szentandrásinak lenni, én pedig 
nagyon büszke vagyok, hogy a polgármesterük lehetek! Köszönet 
mindenkinek, a helyi fellépőknek, résztvevőknek segítőknek!

Sinka Imre

Sport- és Vitamin-nap esőben és napsütésben
Augusztus 8-án, pénteken verőfényes napsütésben kezdődött a 
készülődés a délutáni megnyitóra, amit majdnem elmosott az 
időközben leszakadó égbolt. De a nagy sátor megvédte az 
érdeklődőket, és ahogy közeledett az este számuk is egyre nőtt. A 
helyi civil szervezetek közül a Vértessy Tánc-Sport Egyesület 
táncosai és a Szentandrási Dalkör dalai után a gyomaendrődi 
Színfolt Mazsorett Csoport bemutatóját láthattuk a színpad előtt. 
Majd Török Ildikó énekelt operett és magyar nóta dalokat. A 3+2 
koncertjére még a környező falvakból is érkeztek rajongók és az 
utcák megteltek parkoló autókkal. Az estét a Gazember zenekar 
koncertje zárta. Szombatra ismét visszatért a jó idő, mely kiváló 
alkalmat adott a sárkányhajózásnak. A nap az I. Vitamin-napi 
gyermekfocival kezdődött, melyre négy csapat nevezett. A 
hagyományos főzőversenyen 15 résztvevő között dőlt el, ki főzte a 
legízletesebb ételt. A színpadon Dr. Seres István előadását 
élvezhettük a betyárvilágról és Rózsa Sándorról, beszélgető 
partnere Sinka Imre polgármester volt. Ebéd után meghallgattuk a 
Körösparti Muslincákat ás a Chován Kálmán Művészeti 
Alapiskola harmonika Együttesét, majd a sátrak közötti téren a 
Baranta Egyesület harcművészeti bemutatóját láthattuk. A 
hagyományos Erős emberek versenye ismét sok érdeklődőt 
vonzott a színpad mellett. Közben megkezdődött sokunk egyik régi 
kedvencének, Kovács Katinak a koncertje, aki közvetlen és 
barátságos oldalát mutatta nekünk. Nemcsak énektudásával 
varázsolt el bennünket, hanem közvetlenségével is, mikor az erős 
embereket is táncra perdítette. A hagyományteremtő Sörivó 
verseny is sikeresen lezajlott. 

A tombolasorsolást követően ismét a zenéé volt a főszerep: Next 
zenekar, Takács Nikolas fellépése és a retro disco Ervinnel. 
Végezetül elmondható, hogy egy igazán szórakoztató, 
programokban gazdag két napot tölthettünk együtt.
Köszönjük minden támogatónak, segítőnek, aki bármilyen 
segítséget adott a két nap létrejöttéhez és megvalósításához. 
Köszönjük a magánszemélyeknek, vállalkozóknak és reméljük 
jövőre is számíthatunk együttműködésükre!

BE

I. Vitamin-napi gyermekfoci kupa eredménye:
I. Kunszentmárton
II. Csabacsűd
III. Békésszentandrás
IV. Békésszentandrás

Főzőverseny eredménye:
I. Csabacsűdi Hagyományőrző Egyesület - lecsó 

grillzöldséggel +bundás alma
II. Kertbarát Kör – Békésszentandrás - rizses, tökös 

lecsó+saláták
III. Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete - 

gulyásleves szürkemarhából+hideg lángos
Különdíjat  kapott  a  Békéssy János Helytörténet i  és 
Hagyományőrző Egyesület tepertős barátfüle süteménye.
A legszebb sátor díját a Kertbarát Kör nyerte.
Pálinkaminősítő verseny eredménye:

I. Pálus Anikó – birsalma
II. Lénárt Zoltán – szilva
III. Szécsi Viola, Major Imre – szilva

Erős emberek verseny eredménye:
I. Váncsodi Norbert
II. Vereb Zoltán
III. Foltán Róbert

Sárkányhajó verseny eredménye:
I. Szarvas - Békés
II. Békésszentandrás
III. Szarvas – Kecskemét

Sörivó verseny eredménye:
I. Csókási Sándor
II. Angyal Roland
III. Tóth Péter
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Köszönjük a Támogatóknak:

Alföldhús Zrt., Art-Kelim Kft., Balla Ferenc, Balláné Tóth 

Krisztina, ifj. Barna Antal – Körösparti Nyár Kft., Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület, Békéssy János Helytörténeti és 

Hagyományőrző Egyesület, Békésszentandrás Kulturális 

Fejlődéséért Alapítvány, Békésszentandrási Gyógyszertár, 

Békésszentandrási Húsbolt, Bencsik Istvánné, Boglárka Virágbolt, 

Bolgár Tamás, Bukovinszky Béla, Chován Kálmán Alapfokú 

Művésze t i  I sko la  Harmonika  Együt tes ,  Csabacsűdi 

Hagyományőrző Egyesület, Csekő Zoltán, Darabosné Megyeri 

Rozália, Dr. Seres István, Fazekas Mihály, Fenyő Tüzép Bt., Gazsó 

János, Gondozási Központ dolgozói, Gulyás Györgyi, Hegedűs 

László, Hungaro-Food 2009 Kft., Hunya Zoltán, Hunyadi Mátyás 

Labdarúgó Sportegyesület, ifj. Köteles József, Ipartestület, Irisz 

Virágbolt, Kajak-Kenu Klub, Karbantartó Brigád dolgozói, 

Kertbarát Kör, Kézilabda Club, Kézművesek Egyesülete, Korr-Nix 

Bt., Körös Agrár Kft., Körös Művelődési Ház és Könyvtár 

dolgozói, Körös-Aqua Kft., Körösparti Muslincák, Kugyela 

Balázs, Lázár Mihályné, Lénárt Andrásné, Lénárt Zoltán, Lestyan-

Goda Mihály, Liszkai Mihály, Losonczi Imre és az Erős emberek, 

Major Attila, Melis Pékség, Miknyik Mihályné, Molnár Imre 

Zoltán, Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete, 

Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének Békésszentandrási 

Csoportja, Mozzarella Kft., Nagy Tünde, Nemcsényi Zsolt, 

Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Egyesülete, Oryza Kft., OTP 

Nyrt., Pálus István vállalkozó, Patkós Ildikó, Penta Drink Kft., 

Perga-Duó Bt., Polgármesteri Hivatal dolgozói, Röfi Bt., Sarki 

Csemege kisbolt, Szabó Imre és Farkas Borbála, Szarvas Coop 

Zrt., Szarvasi Gyógyfürdő, Szarvasi Polgárőr Egyesület, 

S z e n t a n d r á s i  D a l k ö r ,  Ta k á c s  J ó z s e f  é s  c s a l á d j a , 

Takarékszövetkezet, Tessedik Vadásztársaság, Valencsik Mihály, 

Varga László és családja, Vértessy Tánc-Sport Egyesület, Vitéz 

Sinka Brigitta sakkmester, Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány

ÁT NEM VETT TOMBOLA
(VIII. Sport- és Vitamin-nap)

barackvirág háromszög 43  kancsó
barackvirág négyzet 23  karton sör
barackvirág négyzet 27  rizs
barackvirág négyzet 38  óra
barackvirág négyzet 91  rizs
barckvirág négyzet 19  Alföldvíz Zrt. ajándék
kék háromszög 89  manikűr
kék kör 33  ébresztő óra
kék kör 43  szőnyeg
rózsaszín hal 92  bor
rózsaszín kör 19  hajvágás
rózsaszín kör 26  tepsi
rózsaszín négyzet 54  tál
zöld háromszög 47  késkészlet
zöld háromszög 68  rizs
zöld háromszög 79  bor
zöld napocska 54  kerámia pecsenyesütő
zöld négyzet 63  asztali ventilátor

Történelmi számvetés a száz éve 
kitört háborúról

A Himnusz közös eléneklésével kezdődött az I. világháborúra való 
megemlékezés Békésszentandráson az 1928-ban állított I. 
világháborús emlékmű előtt. Bevezetőt mondott Molnár Imre 
Zoltán, majd átadta a szót az eredendően történelem szakos tanár 
Sinka Imrének, Békésszentandrás polgármesterének.
– Egy nagyon-nagyon szomorú eseményről, ami az utóbbi száz 
évben az országunk sorsát meghatározta, kell megemlékeznünk 
most. 1914 nyarán kitört a nagy háború, ami az elképzelések szerint 
valamennyi háború végét kellett hogy jelentse. A tömegek 
ünnepelve fogadták, mert bíztak abban, hogy a háború lehetőséget 
nyújt a valós vagy vélt politikai és gazdasági sérelmek orvoslására. 
A hadkötelesek lelkesen tettek eleget a mozgósítási parancsnak, 
akkor még senki sem számított arra, hogy milyen borzalmasak 
lesznek majd a küzdelmek – mondta a polgármester, aki 
történelemtanárként számot vetett a szomorú háborús adatokkal, 
veszteségekkel mind az Osztrák–Magyar Monarchia, mind a 
Történelmi Magyarország viszonylatában.
A megemlékezést a koszorúk és a virágok elhelyezése zárta.
Babák Zoltán, www.newjag.hu



12 2014. augusztus

ÖNKORMÁNYZATI

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott határozatok kivonatai

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK 

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12. 

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést.

AJÁNLÁS

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 

2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet.

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti 
szavazókörben szavazhat.

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet 
létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a 
szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén 

szavazhat.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet

2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a 
WWW.VALASZTAS.HU oldalon vagy levélben,

illetve személyen a helyi választási irodában.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a
WWW.VALASZTAS.HU weboldalt,

vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő
választási irodához.

Nemzeti Választási Iroda

HÍRDETMÉNY

132/2014.  (V.21 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 127/2014. 
(V.05.) számú KT. határozatát.

133/2014.  (V.21 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete indítványozza a taggyűlés felé, hogy a 
Körös-szögi Nonprofit Kft. 2014. május hó 29. napjától 
2015. május 29. napjáig állandó könyvvizsgálóvá válassza 
meg Bencze Lajosné /an: Pluhár Judit/ 5600 Békéscsaba, 
Corvin u. 17. szám alatti lakost, a megállapodás évente 
történő felülvizsgálata mellett.

134/2014.  (V.21 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 128/2014. 
(V.05.) számú KT. határozatát.

135/2014.  (V.21 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  úgy dönt ,  hogy Sinka Imre 
polgármestert a „Körös-szögi Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottság tagjainak megválasztása” napirend szavazásából 
nem zárja ki.

136/2014.  (V.21 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint tulajdonos indítványozza a 
taggyűlés felé, hogy a Körös-szögi Nonprofit Kft 2014. 
május hó 29. napjától öt évi időtartamra a társaság felügyelő 
bizottsági tagjaivá válassza meg: Kozák Imréné 5540. 
Szarvas, Klucsjár utca 21. szám alatti, Kiszely Mihály 5540. 
Szarvas, Gyóni G. u. 12/1. szám alatti, Sinka Imre 
polgármester, 5540 Szarvas, József A. u. 5. szám alatti lakost.

137/2014.  (V.21 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hévizi Róbert képviselőt 

a „Körös-szögi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak 
megválasztása” napirend szavazásából nem zárja ki.

138/2014.  (V.21 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja 
Nemcsényi Zsolt képviselő javaslatát, hogy Hévizi Róbert 
képviselő a Körös-szögi Nonprofit Kft 2014. május hó 29. 
napjától öt évi időtartamra a társaság felügyelő bizottsági 
tagja legyen.

139/2014.  (V.21 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy biztosítja a „Térségi 
víziturizmust szolgáló közcélú épület megvalósítás 
Békésszentandráson” tárgyú pályázat megírásának díját 
Demeterné Annus Krisztina (5540 Szarvas, Deák F. u. 35.) 
egyéni vállalkozó részére 1.050.000,- Ft összegben, az 
önkormányzat költségvetési számla fejlesztési alszámlája 
terhére.

140/2014.  (V.21 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy biztosítja a „Térségi 
víziturizmust szolgáló közcélú épület megvalósítás 
Békésszentandráson” tárgyú pályázat megírásának díját 
Demeterné Annus Krisztina (5540 Szarvas, Deák F. u. 35.) 
egyéni vállalkozó részére 1.050.000,- Ft összegben, az 
önkormányzat költségvetési számla fejlesztési alszámlája 
terhére.

141/2014.  (V.29 . )  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.

142/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.
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143/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a lejárt határidejű 
határozatokról, valamint a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.

144/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Oktatási-
művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság 2014. május 07. 
napján és 2014. május 21. napján megtartott ülésén, az 
á t ruházot t  hatáskörben végzet t  munkáról  szóló 
beszámolóját.

145/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatairól szóló beszámolóját elfogadja.

146/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bölcsőde 2013. évi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

147/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzat Bölcsőde intézményvezetői 
feladatainak ellátására pályázatot ír ki. A melléklet szerinti 
Pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
Közigállás honlapján megjelenteti. 

148/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulás Szociális és gyermekjóléti  Intézménye 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2013. évi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

149/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulás Szociális és gyermekjóléti Intézménye Védőnői 
Szolgálati Intézményegység 2013. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja.

150/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a nagyközség 
egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató” tárgyú napirendi 
pont szavazásából Dr. Olasz Imre képviselőt – személyes 
érintettsége miatt – nem zárja ki a szavazásból.

151/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

 - Dr. Molnár Éva gyermekorvos
 - Dr. Igriczi Zsuzsanna gyermekorvos 
 - Dr. Gémes Etelka fogszakorvos
 - Tóthné Dr. Szabó Ágnes gyógyszertárvezető
 - Dr. Fabó Ferenc háziorvos
 - Dr. Olasz Imre háziorvos

tájékoztatóját, a nagyközség 2013. évi egészségügyi 
helyzetéről tudomásul veszi.

152/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyásra javasolja a Körös-szögi 
Kis térség Többcélú Társulás  Társulás i  Tanácsa 
56/2014.(V.14.) számú határozata alapján a Körös-szögi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
megválasztását, Hamza Zoltán személyében, valamint az 

Alapító Okirat módosítását és annak egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét.

153/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a mellékelt 
megállapodás tervezetet, mely az ÉGÁZ-DÉGÁZ 
Földgázelosztó Zrt. és Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata közötti együttműködést szabályozza, a 
település közterületein, közútjain történő különböző 
beruházási, karbantartási munkákra nézve.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a 
vonatkozó megállapodás aláírásával.

154/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem vásárolja meg a 
Békésszentandrás, 3579 és 3666 hrsz.-ú ingatlanok 7/60-ad - 
7/60-ad tulajdoni hányadát Kács Adél, 1188 Budapest, 
Lenke u. 8/b. cím alatti lakostól.

155/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő–testülete úgy határoz, hogy 1.500.000,-Ft-ot 
biztosít a 2014. évi Sport- és Vitaminnap megvalósítására az 
önkormányzat  kö l t ségvetés i  számla  fe j lesz tés i 
alszámlájáról, abban az esetben amennyiben a rendezvény 
költségeinek fedezése érdekében benyújtott EU-s pályázat 
nem részesül támogatásban. 

156/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő–testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi Sport- és 
Vitaminnapra eddig lekötött fellépőkről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.

157/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az adóhátralékokról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

158/2014.  (V.29 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy május 16. napját a 
Szőnyegszövés napjává nyilvánítja, valamint hozzájárul 
ahhoz,  hogy a  Békéssy János  Helytör ténet i  és 
Hagyományőrző Egyesület 2014. július 6-án emléktáblát 
helyezzen el a Szőnyeggyár épületének falán.

II. Elfogadott rendeletek:

11/2014. (V.30.) Önkormányzati rendelet A  s z o c i á l i s 
igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2013.(XII.02.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

12/2014. (V.30.) Önkormányzati rendelet A  2 0 1 4 .  é v i 
igazgatási szünet elrendeléséről

13/2014. (V.30.) Önkormányzati rendelet A  s z e m é l y e s 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2014.(III.28.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról

14/2014. (V.30.) Önkormányzati rendelet Egyes önkormányzti 
rendeletek deregulációjáról

15/2014. (VI.20.) Önkormányzati rendelet Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2014.(III.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
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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

A Könyvtár szolgáltatásai:

Internetezés:230 Ft/óra

Faxküldés: 500 Ft – egyoldal,
minden további oldal: 100 Ft

Faxfogadás: 200 Ft/oldal

Nyomtatás: 20 Ft/oldal

Fénymásolás:
20 FT/A4 – egyoldalas, 30 FT/A kétoldalas

30 FT/A3 – egyoldalas, 50 FT/A kétoldalas

Színes fénymásolás és nyomtatás

50-230 Ft/oldal

Selejtezett könyvek 150 Ft/db áron kaphatók!
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A XIV. Cziglédszky Sámuel Labdarúgó Emléktorna

Az idei évben XIV. alkalommal rendezték meg a Cziglédszky 
Sámuel Labdarúgó Emléktornát, melynek helyszíne a 
békésszentandrási Bencsik Mihály Sporttelep volt.  A 
hagyományoktól eltérően a július 12-ei tornán kétszer 25 perces 
mérkőzésekkel döntötték el a pontok sorsát a csapatok. A tornát 
izgalmas döntő mérkőzésen a hazaiak nyerték meg.
Eredmények:
B. Hunyadi SE – Szarvasi LSZK 5-3 (3 – 3)
B. Hunyadi SE: Wéber – Borgulya, Steigler, Kis P., Bencsik A., Kis 
L, Balogh M., Bagi L., Kiss T., Nyemcsok M., Bobvos I.
Góllövők: Kiss T. (2), Bobvos I. (2), Nyemcsok
Szarvasi FC - Szarvasi LSZK 8-0

B. Hunyadi SE - Szarvasi FC 2-1 (1-0)
B. Hunyadi: Kasik – Pásztor, Bobvos F., Borgulya, Tasi N., Rácz 
A., Rácz R., Kis L., Bódi L., Nyemcsok M., Ugrai, Bencsik I.
Góllövők: Rácz R., Ugrai

1. B. Hunyadi SE
2. Szarvasi FC
3. Szarvasi LSZK

Legjobb kapus: Kondacs Attila (Szarvasi LSZK)
Legjobb játékos: Kis László (B. Hunyadi)
Gólkirály: Furár Róbert (Szarvasi FC) 4 találattal.
A játékvezetők Korbely Péter, Gyekiczki István voltak.

Hévizi Róbert

A Békés megyei 2014/15. őszi szezon a II. osztályú labdarúgó bajnokság sorsolása
1.ford. 08.10. 15:00 Békéscsabai MÁV SE - Bsztandrási HMSE
2.ford. 08.16. 17:00 Bszentandrási HMSE - Dombegyház NSE
3.ford. 08.23. 17:00 Újkígyós FC - Békésszentandrási HMSE
4.ford. 08.30. 17:00 Békésszentandrási HMSE - Okány KSK
5.ford. 09.06. 16:30 Bszentandrási HMSE - Csanádapácai EFC
6.ford. 09.13. 16:30 Békésszentandrási HMSE - Csorvási SK
7.ford. 09.20. 16:00 Battonyai TK - Békésszentandrási HMSE
8.ford. 09.27. 16:00 Békésszentandrási HMSE - Vésztői SE
9.ford. 10.04. 15:00 Kétegyházi SE - Békésszentandrási HMSE
10.ford. 10.11. 15:00 Bszentandrási HMSE - Mezőberényi FC
11.ford. 10.19. 14:30 Sarkadkeresztúri SE - Bsztandrási HMSE

12.ford. 10.25. 14:30 Békésszentandrási HMSE - Bucsa SE
13.ford. 11.01. 13:30 Elek LE - Békésszentandrási HMSE
14.ford. 11.08. 13:30 Sarkadi Kinizsi LE - Bszentandrási HMSE
15.ford. 11.15. 13:00 Bszentandrási HMSE - Lökösháza KSK
16.ford. 11.22. 13:00 Bszta. HMSE - Békéscsabai MÁV SE
17.ford. 11.29. 13:00 Dombegyházi NSE - Bszentandrási HMSE

Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt két órával 
kerülnek megrendezésre!
Várjuk kedves szurkolóinkat!

Hévizi Róbert

KÉZILABDA HÍREK
A XI. Szentandrási Kézilabda Torna – Apáti Nagy Ferenc 
emléktorna augusztus 16-án kerül idén megrendezésre, hogy minél 
jobban tudja előkészíteni a 2014/2015-ös bajnoki rajtot. Bízunk 
abban, hogy minél több csapat elfogadja meghívásunkat, és hogy 
egyre nagyobb tömeget sikerül ez évben is megmozgatni. 
Két héttel a torna után, 2014. augusztus 31.-én az elmúlt évinél is 
hosszabb megyei felnőtt női bajnokság veszi kezdetét. A végleges 
időpontok még egyeztetés alatt állnak. Ami biztos, hogy ismét nagy 
csatákra számíthatunk. A legtöbb csapat újabb NB-s játékosokat 
igazolt a minél előkelőbb helyezés elérése érdekében. Sőt a 
versenykiírás is változott, a kettős igazolással további előnyöket 
élveznek mindazok, akik NB-s állománnyal is vagy magasabb 
osztálybeli csapattal megegyeznek. 
A mi célunk továbbra is változatlan. Büszkék vagyunk arra, hogy 
csapatunk helyi játékosokból álló kis közösség, aki egymásért és a 
településért harcol és ér el eredményeket. „Nem a sziklák szabják 
meg az élet folyásának irányát és módját, hanem az apró kavicsok 
meg a homok…”  (B.T.) 
A nyitó mérkőzést augusztus utolsó hétvégéjén hazai környezetben 
BÉKÉS csapata ellen játsszuk majd, melyet az alábbiak követnek: 
2. szeptember 7. Sarkadi KSE - Békésszentandrási KC
3. szeptember 14. Békésszentandrási KC - Felföldi ISE

4. szeptember 21. Békésszentandrási KC - Füzesgyarmat
5. szeptember 27/28. Nagyszénási SE - Békésszentandrási KC 
6. október 4/5. Békésszentandrási KC - Gerlai SE
7. október 11/12. JALTE - Békésszentandrási KC
8. október 18/19. Békésszentandrási KC - Mezőberényi SDSE
9. október 25/26. Kétsopronyi SE - Békésszentandrási KC
10. november 1-2 i hétvégén szabad hétvégénk lesz
11. november 8/9. Medgyesegyházi SE - Békésszentandrási KC
12. november 15/16. Kondorosi NKK - Békésszentandrási KC
13. november 22/23. Gyomaendrődi NKSE - Bszentandrási KC
A felnőtt csapat összetételében a korábbi évekhez hasonlóan ismét 
várható változás. Lesz most is olyan újabb játékos, aki vélhetően 
ideiglenesen, de abbahagyni kényszerül a játékot. Emellett 
természetesen továbbra is folyik a fiatalok fokozatos beépítése. De 
a lelkesedés és küzdeni akarás töretlen. 
Utánpótlás csapatunk is megkezdte az alapozást. Ők változatlanul 
torna rendszerben csatáznak majd, a tornanapok időpontja, és a 
várható ellenfelek még nem ismertek.
Bízunk a minél jobb eredmények elérésében, és a minél több pont 
megszerzésében. „ Amíg nem adod fel, addig legyőzhetetlen vagy! 
„ (M.A). 

- A - 

LABDARÚGÁS



2014. augusztus 17

KAJAK-KENU

EREDMÉNYEK

Körös –kupa Sándor Tamás Emlékverseny
Szarvas, 2014.07.12.-13.

K-1 női ifi 4000 m 2. Petrovic Maja
K-1 serdülő lány V. 4000 m 6. Kanti Anna
K-1 serdülő lány VI. 4000 m 1. Szekeres Tünde
K-2 kölyök fiú III. 4000 m 2. Ficzere Ferenc, Komáromi 

Roland
K-1 kölyök fiú III. 4000 m 7. Szekeres Zoltán
MK-1 gyerek fiú I. 2000 m 14. Kalmár Ádám

  16. Kepenyes Balázs
K-2 női felnőtt 200 m 2. Petrovic Maja, Bodonyi Dóra
  (Közgép Szolnok)
K-1 női ifi 1000 m 4. Petrovic Maja
K-1 serdülő lány VI. 1000 m 4. Szekeres Tünde
  5. Csontos Andrea
K-2 serd. lány V-VI. 1000 m 3. Szekeres Tünde, Kanti Anna
MK-1 szabadidős fiú 0.kcs.

 500 m 5. Szabó Kornél
  6. Füzesséry Richárd
K-1 serdülő lány VI. 500 m 3. Szekeres Tünde
  5. Csontos Andrea
K-1 serdülő lány V. 500 m 5. Kanti Anna
K-1 női ifi 500 m 5. Petrovic Maja
K-2 női ifi 500 m 3. Csontos Andrea, Petrovic Maja
K-2 serdülő lány VI. 500 m 3. Kanti Anna, Szekeres Tünde

Csapatversenyben: 9. hely BSZHSE 112 p.

Maraton Bajnokság
Szolnok, 2014.07.12.-13.

K-1 férfi masters 55-59 év 500 m 1. Bencsik Imre
K-4 férfi masters 45-49 év 500 m 3. Molnár Mátyás, Barcsik 

Gábor, Szatmári Lajos, 
Papp István (Békés)

K-2 férfi masters 40-44 év 500 m 6. Barcsik Gábor, Papp István
K-2 férfi masters 50-54 év 500 m 5. Szatmári Lajos, Molnár 

Mátyás
K-2 férfi masters 55-59 év 500 m 1. Bencsik Imre, Nikoletti 

Gábor (Dunakeszi)
K-1 férfi masters 55-59 év 200 m 1. Bencsik Imre
K-2 férfi masters 40-44 év 200 m 6. Barcsik Gábor, Papp István
K-4 férfi masters 50-54 év 200 m 1. Szatmári Lajos, Molnár 

Mátyás, Barcsik Gábor, 
Bencsik Imre

K-2 férfi masters 50-54 év 200 m 6. Szatmári Lajos, Molnár 
Mátyás

K-2 férfi masters 55-59 év 200 m 2. Bencsik Imre, Nikoletti 
Gábor

Összesen 36 bajnoki pontot szereztünk.

Gyermek-Kölyök-Serdülő Bajnokság
Velence, 2014.07.25.-27.

K-4 serd. lány V.-VI. 500 m 3. Szekeres Tünde, Kanti Anna, 
Csontos Andrea, Szrnka Tímea 
(Szarvas)

K-1 serd. lány V.-VI. 3x200 m váltó

  6. Szekeres Tünde, Kanti Anna, 
Csontos Andrea

K-4 serd. lány V.-VI. 1000 m 3. Szekeres Tünde, Kanti Anna, 
Csontos Andrea, Romhányi 
Noémi (Szarvas)

K-2 serdülő lány VI. 4000 m 6. Szekeres Tünde, Kanti Anna
K-1 serdülő lány VI. 4000 m 17. Csontos Andrea
MK-4 kölyök fiú III. 4000 m 7. Csépai Barnabás, Szekeres 

Zoltán  Komáromi Roland, 
Ficzere Ferenc

MK-2 gyerek fiú I. 2000 m 35. Kepenyes Balázs, Kalmár 
Ádám

K-1 kölyök fiú III. 3x200 m váltó 3. Csépai Barnabás, Ficzere 
Ferenc, Szekeres Zoltán

Összesen 26,75 bajnoki pontot nyertünk.

3. helyezett: Csépai Barnabás, Ficzere Ferenc, Szekeres Zoltán

Országos Ifjúsági Bajnokság
Szolnok, 2014. 08. 02-03.

K-4 női ifi  1000 m 7. Petrovic Maja, Kanti Anna, Szekeres 
Tünde, Csontos Andrea

K-4 női ifi  500 m 7. Petrovic Maja, Kanti Anna, Szekeres 
Tünde, Csontos Andrea

K-4 női ifi  4000 m 8. Petrovic Maja, Kanti Anna, Szekeres 
Tünde, Csontos Andrea

K-1 női ifi  3x200 m váltó

  3. Petrovic Maja, Kanti Anna, Szekeres 
Tünde

Gratulálunk az eredményekhez!                                    Fabó István
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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

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 MFt
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, 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: 8MFt
Szarvas, Jókai u. 2 szobás családi ház irányár: 4 M Ft
Békésszentandrás, Szent Imre u. lakóház irányár 1 MFt
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000 Ft
Békésszentandráson, Akácos utcában családi ház 5 MFt

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

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

Házasságkötések

Sztruhár Brigitta és Patkó Róbert 2014. július 
19-én, Gombár Éva és Elbaz Nadav július 26-
án, Csáki Ágnes és Otta Endre július 26-án 
kötött házasságot.

Születések

2014. július 7-én Galucz  Róbert és 
Csordás Gabriella szülőknek RÓBERT 

DEMETER,

július 21-én Bagi János és Szatmári Mónika szülőknek DOMINIK 
JÁNOS utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Sinka György /1956/ 2014. július 13-án,
Galát Györgyné ln.: Házi Anna /1932/ 2014. július 24-én,
Csépai Pál /1936/ 2014. július 28-án,
Mrena Albert /1939/ 2014. július 30-án hunyt el.

Következő lapzárta:

2014. szeptember 5.
(péntek)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu



2014. augusztus 19

Jó szórakozást!

FIGYELEM!
A Körös Művelődési Ház és Könyvtár nyári szabadság miatt

augusztus 18-tól augusztus 22-ig ZÁRVA.

Nyitás augusztus 25-én, hétfőn 8 órakor.
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Vitamin-nap képekben

Zenés ébresztő Vitamin Kupa - megnyitó

dr. Seres István előadása, beszélgető partner Sinka Imre 
polgármester

Sárkányhajó verseny

Kovács Kati a közönség közt is jól érezte magát Erős ember verseny győztese Váncsodi Norbert


