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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola
hírei

Riadó! Riadó! Itt a sulihíradó! Minden terem kiadó!

Az idei tanév első napja 2014.szeptember 1., amikor megtartottuk a 

tanévnyitó ünnepséget. Szerencsére sok szülő fogadta el a 

meghívásunkat és kísérte el gyermekét. Megszeppent elsősök 

keresték a tanító néni ismerős arcát, laza nyolcadikosok üdvözölték 

egymást a nyári szünet után. A Himnusz elhangzása után a 

negyedikesek műsorát láttuk, Molnárné Hürkecz Karolina 

felkészítésével, melynek a végén jelképesen és ténylegesen is 

kézen fogták a kicsiket így vezetve őket az új közösségbe. Igazgató 

bácsi beszéde után egy kis ajándékot adott át az elsősöknek, majd 

megkezdődött a tanítás.

Azért, hogy tiszta iskola várja a gyerekeket köszönet illeti 

mindazokat, akik sokat dolgoztak a nyáron: az önkormányzat 

dolgozóit, a takarító néniket és ifjabb Barna Antalt, akinek 

adományából az elsősök egy igazán 21.századi tanteremben 

kezdhetik iskolai életüket.

A Fővárosi Nagycirkuszban jártunk

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola, sajátos nevelési 

igényű csoportja, 2014. augusztus 16-án szombaton, ellátogatott a 

Fővárosi Nagycirkuszban.

Vonattal érkeztünk a Keleti pályaudvarra, onnan metróval mentünk 

a Széchenyi Gyógyfürdőig, ami szemközt található a cirkusszal.

A gyerekek nagyon élvezték a vonatozást, mozgólépcsőzést, 

metrózást melyeken többen még sosem jártak. Példaértékű 

fegyelemmel, türelemmel utaztak 2 és fél órát.

Izgatottan vártuk a Circus Classicus 2 és fél órás előadását. 

Elmondhatjuk, hogy nagyon igényes, színvonalas műsorban volt 

részünk. Felnőtt és gyermek egyaránt tátott szájjal nézte a nem 

éppen rövid előadást. Mikor a műsorvezető az utolsó számot 

konferálta fel, nem akartuk elhinni, hogy máris vége.

Nagyon örültünk,  hogy ez a fantasztikus kirándulás 

megvalósulhatott, melyért ezúton mondunk köszönetet a 

szülőknek és Varga Lászlóné Erzsike néninek, hogy támogatta 

csoportunkat a kirándulás létrejöttében.

Brád Ágnes
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Augusztusi életképek a Gondozási Központban
Augusztus 7-én a bentlakó időseink a tanyagondnokunk 
segítségével ellátogattak a Békésszentandrási Duzzasztóhoz. Rácz 
László az erőmű gondnoka vezetésével végignéztük a 
vezérlőtermet, gépeket és turbinákat. A kirándulás mindenkinek 
nagy élményt jelentett, mert ide csak akkor tudnak eljutni, ha 
megfelelő segítséget kapnak. Az idősek között volt, aki utoljára 
akkor járt itt, amikor a duzzasztóművet avatták. 

Az új kenyér ünnepét mi sem felejtettük el, augusztus 13-án délelőtt 
közös együttműködéssel az intézmény kemencéjében kenyeret 
sütöttünk. Kellő óvatossággal tájékozódtunk a sütés fortélyairól, 
mert mindenkinek maradandó élményt szerettünk volna nyújtani. 
Megérte a rá fordított idő, meghozta a gyümölcsét, mert finom, friss 
meleg kenyér került az asztalra. Jó hangulatban, kellemes 
beszélgetés mellett mindenki jól érezte magát.

Dr. Virág Sándorné intézményvezető

Mesterségek Ünnepén
A Budai Várban megrendezett Mesterségek Ünnepe már nem 
telhet el anélkül, hogy a Kézműves Egyesület tagjai ne 
látogatnának el oda. Így volt ez az idén is az Önkormányzatnak 
köszönhetően, mivel biztosították számunkra a tanyagondnoki 
autót. A hímző szakkör tagjai közül többen nagy lelkesedéssel 
töltenek el egy napot e jeles eseményen, hiszen az országban 
működő valamennyi népművészeti egyesület felvonul itt, és 

bemutatják mivel foglalkoznak. Elsősorban a hímzést 
tanulmányozzák, ismerkednek újabb mintákkal, technikákkal, 
bővítik tudásukat, amit aztán az ősszel induló összejöveteleiken 
kamatoztatnak.
Köszönjük az Önkormányzat támogatását, és Rágyanszki György 
segítőkészségét, türelmét.

Sze

„Szervusztok régi barátok”
1974-ben ballagtunk el a békésszentandrási általános iskolából. 
Azóta 5 évenként mindig jól esett visszaülni a padok közé. Így most 
8. alkalommal - 2014. augusztus 30-án - ismét együtt volt a régi 
csapat.
D. Kiss Sanyi bácsit, osztályfőnökünket szeretettel fogadtuk, aki 
nagyon örült, hogy itt lehet közöttünk. Elmesélte 86 évesen hogyan 
telnek napjai, mi pedig meghatódva hallgattuk szavait. A 

temetőkben megemlékeztünk azokról a társainkról is, akik már 
sajnos nem lehetnek velünk.
Este a Csücsök Csárdában vacsora közben felelevenítettük a régi 
emlékeket, beszélgettünk, sokat nevettünk.
Köszönjük, hogy eljöttetek, jó volt együtt lenni, 5 év múlva ismét 
találkozunk. Kép a 16. oldalon
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Ez volt a szőnyegszövés éve
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
Vitamin-napi kiállításával véget ért az a közel egy éves 
rendezvénysorozat, amely Békésszentandrásnak világhírt jelentő 
szőnyegszövéséről szólt. Szívesen emlékszünk vissza azokra a 
találkozókra, melyeket együtt tölthettünk az egykori és jelenlegi 
vezetőkkel és dolgozókkal. A sikeres események kapcsán 
előkerültek elsárgult dokumentumok, gyűrött sarkú fényképek, 
melyek a szőnyegszövés dicsőségéről szóltak.
Békésszentandráson szinte minden család érintett valamilyen 
formában, ezért a találkozók, kiállítások rendkívül látogatottak 
voltak. A szőnyegszövők aktívan részt vállaltak a gyár történetének 
felkutatásában, feltárásában, és a sorozat végére nagyon sok új 
információval lettünk gazdagabbak. További feladatunk, hogy 
ezeket rendszerezzük, és csokorba kötve az utánunk következő 
nemzedéknek átadhassuk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, hogy elfogadták meghívásainkat, és segítették 
munkánkat.
Örömmel emlékszünk vissza az eredményekre, hogy megszületett 
Békésszentandráson a szőnyegszövés napja, hogy lelepleződött az 
emléktábla, a szőnyegszövésben dolgozók tiszteletére. Kivételes 
eseményeknek számítottak, amikor az évtizedek óta egymást nem 
látó dolgozók találkoztak, és könnyes szemmel köszöntötték 
egymást. Történelminek mondható az a pillanat is, amikor az üzem 
egykori és jelenlegi vezetője üdvözölhette egymást, közel harminc 
év után. Az újság hasábjain keresztül kívánunk mindenkinek 
nagyon jó egészséget, és reméljük jövőre, május 16-án ismét szép 
számmal találkozunk a szőnyegszövés napján.
A történelmet idéző eseménysorozatok nem zárulnak le. Néhány 
nap múlva kezdetét veszi a közigazgatás történetének éve, mely 

rendezvénysorozat kapcsán szeretnénk felidézni azokat a 
változásokat, melyek településünk közigazgatási helyzetében 
fellelhetők voltak. Ilyenek voltak a beiktatás, a mezővárosi rang, az 
újratelepítés, a boldog békeidők és a két világháború közti időszak, 
a tanácsrendszer, a nagyközséggé válás, és az önkormányzatiság. 
Ezeket a témákat dolgozzuk fel az előttünk álló egy év során, 
melyhez továbbra is kérjük, várjuk segítségüket a még 
eredményesebb megrendezés érdekében. Találkozunk szeptember 
18-án a nyitórendezvényen.

Helytörténeti Egyesület

MEGHÍVÓ

Tisztelettel várjuk Békésszentandrás lakosságát

2014. szeptember 18-án (csütörtök) 17 órára 
rendhagyó

Kultúrházi Kávéházunkba, mely egyben a

Közigazgatás Évének 
nyitórendezvénye.

Téma:
Az újratelepítés 295. évfordulója.

Előadó:
Hévizi Róbert, a Helytörténeti Egyesület elnöke

Helyszín:
Gondozási Központ kultúrterme

Mindenkit szeretettel várunk!

Szervezők

MEGHÍVÓ
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 

tisztelettel meghívja a lakosságot

2014. szeptember 18-án (csütörtök) 16.30 órára

az Újratelepítés Emléknapja alkalmából 

rendezett megemlékezésre.

Helyszín:
Református templom melletti tér

Mindenkit szeretettel várunk!

Hímző szakkör indul
2014. október 14-én 17 órakor újra folytatja 
munkáját a Békésszentandrási Kézművesek 

Egyesülete hímző szakköre.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk keddenként a 
Körös Művelődési Ház és Könyvtár kistermében.
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel várjuk Békésszentandrás lakosságát

2014. szeptember 22-én (hétfő) 17 órára

Kultúrházi Kávéházunkba.

Téma:
Doberdótól Galíciáig – emlékek és képek

az I. világháborúból.
Előadó: Bődi Mária

Helyszín:
Körös Művelődési Ház nagyterme

Mindenkit szeretettel várunk!

Szervezők

Készül a kemencénk 

Furugyban!
Az Ótemplomi Szeretetszolgálat és Békésszentandrás 

Önkormányza ta  á l t a l  f enn ta r to t t  Idősek  Klub jában 

kemenceépítéshez fogtunk! A kemence mellé kinti sütögető, 

beépített kályha is kerül. Elkészült az alapja és készen áll a tégla a 

falazáshoz! Helyi lakosok segítségével megkezdtük a munkát, és 

még ősszel szeretnénk átadni! A hangulatos Furugyi Napon sokan 

tervünk mellé álltak támogatójegyek vásárlásával. A helyi 

Önkormányzat építőanyaggal /homok, sóder, cement, mész, 

térrács/ támogatja a kivitelezést, a Szarvasi Ótemplomi 

Szeretetszolgálat szintén építőanyaggal és téglaszállítással, a helyi 

lakosok munkájukkal és egyéb anyagokkal segítenek. A Könyvtár 

dolgozói a szóróanyagokat, meghívókat, plakátokat készítették. 

Szervezésben a Jótékonysági Egyesület is részt vállal.

Köszönet mindenkinek a pozitív hozzáállásért, és az építkezésről 

folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.

Apáti-Nagy Tünde

,,Nem éltél igazán addig, amíg nem tettél valami jót olyan 

valakivel, aki soha nem tudja azt visszaadni neked.”

John Bunyan

Idén is megrendezésre kerül az Őszi 

Könyvtári Napok programsorozat 

keretében 2014. október 13-19 között a 

„Ta lá lkozzunk  a  Könyv tá rban !” 

elnevezésű rendezvénysorozat, mely a társadalom értékei, 

tudásátadás, olvasás-, és szolgáltatás népszerűsítő előadásokat, 

könyvtári rendezvényeket kínál a Békés Megyei Könyvtár 

közreműködésével Békésszentandrás könyvtárában is.

Programjaink:

Október 14. Kiállítás megnyitó

Október 15. Író-olvasó találkozó 
Varró Dániellel

Október 16. Könyvtárhasználati 
óra kicsiknek

Október 17. Megbocsátás Napja

Részletek a plakátokon!

Ízelítő legújabb könyveinkből:

Őszi Könyvtári Napok

Mindenkit szeretettel várunk a Könyvtárban!
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Kertbarát Kör beszámolója
A békésszentandrási kertbarátok ritkán hallatnak magukról az 
újság hasábjain, viszont annál többet lehet találkozni velük a 
község, és a kistérség különböző rendezvényein. 
A tavasz folyamán szakmai előadásokkal gazdagítottuk 
ismereteinket, beszélgetésekkel, szalonnasütéssel egybekötve. A 
húsvéti játszóházban, és a gyermeknapon teával, gyümölcsökkel, 
friss zöldségekkel kedveskedtünk a gyerekeknek, amit jó 
étvággyal fogyasztottak.
A második félév sok programmal várt ránk.
A július 12-i Arató-napon a „Leglátványosabban felvezetett étel” 
díját kaptuk.
A szarvasi Civil-napon a Békéssy János helytörténeti és 
hagyományőrző egyesülettel közösen, a második díjat nyertük, 
ahol a Vértessy Tánc-Sport Egyesület fellépő táncosait, és a vendég 
Csángó táborozókat ebédeltettük.
Következett a VIII. Sport- és Vitamin-nap, ahol a főzőverseny 
második díját, és a „Legszebb sátor” díját kaptuk.
Ezekre a rendezvényekre támogatást kaptunk az Önkormányzattól, 
a Művelődési Ház dolgozóitól, a Melis pékségtől, Kiss Imre 
kereskedőtől, a szarvasi Zsobeni pékségtől, Voják Zoltánnétól és a 
lelkes Kertbarát tagoktól. Köszönet érte mindenkinek!
Augusztus 31-én termésáldó szentmisén vettünk részt, egy 
zöldségekkel, gyümölcsökkel megrakott kosárral. Szeptember 1-

jén, megrendeztük a hagyományos termékbemutatót, ami 
26 kiállító szorgalmát, és jó ízlését dicséri. A kiállítást Demeter 
Péter úr falugazdász nyitotta meg, nagyra értékelte a tagság 
szorgalmát. Sinka Imre polgármester úr is gratulált a Kertbarát Kör 
munkájához, egész évi tevékenységünket értékelve, és 
megköszönve, hogy Békésszentandrást sikeresen képviseljük a 
kistérségi- és helyi rendezvényeken.
Szeptember 6-án, kirándultunk Hódmezővásárhelyre, egy 
gyönyörű virágbemutatóra, ahol szívélyesen fogadtak bennünket. 
Nagyon tetszett tagjainknak a sok szép látnivaló, többek közt 
megnéztük a Főteret, és a „Fazekas-házat”, ami nem mindennapi 
látványosság. A fazekas mester szemléletesen bemutatta a 
csodálatos gyűjteményt, nem csak a saját, hanem több fazekas régi- 
és új munkáját is.
Ehhez az úthoz megkaptuk a tanyagondnoki buszt, amit itt az 
újságon keresztül is nagyon köszönünk!
Az elkövetkező hetekben készülünk a Szilva-napra, a 
gyomaendrődi Regionális kiállításra.
Minden kedves újságolvasónak, jó egészséget, és sikeres őszi 
betakarítást kíván:

Szűcs Elekné, a Kertbarát kör elnöke.

Képek a 16. oldalon

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási 
Egyesületének programja 2014. szeptemberétől

Szeptember 19. (péntek): Karcagi kirándulás. Indulás 6 órakor 
Szarvasról.
Megállók: Szarvas: vasút előtti megálló, volán pu., Óvónőképző
Békésszentandrás: ÖNO (Kálvin u.), Volt gázcsere telep, István kir. úti 
klub, Flóri bolt
Öcsöd: Bölcsőde, Tolnaiék boltja
Útvonal: Szarvas, Békésszentandrás, Öcsöd, Mezőtúr, Túrkeve, 
Kisújszállás, Karcag.
Program: Állandó kiállítás: A kunok öröksége, Népélet a 
Nagykunságban, (Van kerámia hímzések is), Időszaki kiállítás: 
Erdélyen innen – Alföldön túl, A Fekete-Körös völgye a 
századfordulón, Kántor Sándor-felé Fazekas ház, Nagykunsági Tájház, 
Szélmalom, Köves daráló, Nagykun Látogatóközpont: Interaktív 
kiállítás, A kunok eredetéről, kultúrájáról, életéről a XIII. századtól 
napjainkig - egyfajta időutazás.
Ebéd a Sárgaház Vendéglőben.
Részvételi díj: 4.000 Ft/fő, amely tartalmazza: buszköltség, ebéd, 
belépők, idegenvezető+gk.vezető díja. Kérjük időben jelentkezésüket. 
Tel.: 06-20/561-9442 vagy este a 66/217-324-es telefonszámon.
Szeptember 22-én és október 13-án, 11 órától 17 óráig a M. Máltai 
Szeretetszolgálat szarvasi csoportja ingyenes ruhaosztást szervez. 
Elsősorban rászorulóknak a Fő u. 22. szám alatt.
Október 4. (szombat): Idősek Világnapi megemlékezést tartunk a 
Körös Művelődési Házban (István király u. 16.). Gyülekezés: 10 órától 
– 10.45-ig.
Bejelentésre tanyabusz igénybe vehető. Műsor: Idősek köszöntése, 
szavalat, Szentandrási Dalkör műsora, Asztali áldást mond Dr. Dobos 
Ágoston református lelkész.
Ebéd: Birkapörkölt körettel. Önköltség: tagoknak 500 Ft/fő, 
hozzátartozóknak 1.000 ft/fő. Az egyéb költség támogatónk 
adományaiból tevődik össze.
13 órától Bodnár Marika kuncsorbai nótaénekes szórakoztatja a 
jelenlévőket. Tombolahúzás. Tombolatárgyakat köszönettel 
elfogadunk. Jelentkezés és befizetés szeptember hónapban a 
kirándulásra és az Idősek Világnapjára, hétfőn 11-17 óráig és 
csütörtökön 13-16 óráig, végső időpont: október 2-ig.
November 20. (csütörtök): Orvos-beteg találkozó 14 órától. Helye: 
Szt. László úti orvosi rendelő, Dr. Fabó Ferenc rendelőjében. 

Gyógyászati segédeszközök kiírása, majd helyben történő kiszállítása. 
Bőrgyógycipők, gyermekcipők 4.000 Ft/pár, felnőttcipők 5.000 ft/pár. 
Gerincfűzők, térd, csukló bokavédők, tám bot, mankó, járókeret, szobai 
WC, WC magasító, fürdőkádülőke /befordítható, fix/, beltéri – kültéri 
kerekesszék, ülőpárnak, kapaszkodók 7 változatban, állítható járóbot, 
vakbot, 3 és 4 kerekű bevásárlókocsi, Medenceövek, nyakrögzítő 
gallér. Sok egyéb TB által támogatott segédeszközök, ezekhez TAJ 
kártya szükséges. Közgyógy. igazolványra a felsorolt eszközök 
ingyenesen írhatók ki. TB által nem támogatott eszközök gyógypapucs, 
gyógy harisnya, vérnyomásmérő, gumiszőnyeg (fürdőkádba és 
zuhanytálcába). Talp- és sarokbetétek, ékek vásárlása. Rendel: Dr. 
Tőkés László, ortopéd szakorvos. Kérjük, minél többen vegyék 
igénybe szolgáltatásunkat.
18.30 – 20 óráig Gyógy- jóga torna foglalkozás a klubban. Érdeklődni 
személyesen ügyfélfogadási napokon vagy 06-30/477-2396 vagy a 06-
20/561-9442-es telefonszámon.
December 18. (csütörtök): Karácsonyi ünnepség a Műv. Házban.
Gyógy masszázs: Turcsányi Lajos gyógy masszőr tevékenysége: gyógy 
masszázs, méregtelenítés, talpmasszázs, akupunktúrás kezelések, mely 
besegít a krónikus betegségben szenvedők, mozgásszervi és egyéb 
fájdalmak csillapítására. Bejelentkezés a 06-70/23-03-123-as 
telefonszámon.
Ügyfélfogadás: Hétfő du. 13-17 óráig. Telefonszám, ügyfélfogadás 
ideje alatt a 06-66/218-060, más időpontban a 06-20/561-9442. Tagdíj 
2014-ben 1.000 Ft fő/év.  Pártoló tagoknak is. Tagkönyvet beírás végett 
szíveskedjenek behozni. Akadálymentes Állami Támogatás, 
méltányossági, rendkívüli segélykérelem (házastárs elhalálozása 
esetén), fogyatékossági, nyugdíj ügyek intézése. Masszázsülés igénybe 
vehető az ügyeleti napon.
Kérjük, hogy aki tagdíját nem rendezte (2013. évre) tegye meg az 
Egyesület működése érdekében.
AKCIÓ: Rizs: 220 Ft/kg, házi tészta: 250 Ft / 25 dkg. Gyógy krémek: 
650 Ft/tégely kaphatók. (Reuma és egyéb gyógy krémek)
Az Egyesület felszerelései továbbra is igénybe vehető.
Kérjük tagjainkat, hogy kísérjék figyelemmel szervezéseinket, várjuk 
jelentkezéseiket.
Vezetőség nevében:

Oláh Géza, elnök.
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ÖNKORMÁNYZATI

Összegzés
Többen említették már, hogy jó lenne munkánk eredményeit együtt 
látni, illetve a mostani kampányban vannak akik rendszeresen 
hangoztatják, hogy nem csináltunk semmit az elmúlt 4 év alatt. 
Megpróbálok az egy adott szempont szerint átfogó képet alkotni. 
Fordítsuk le tehát a matematika nyelvére az elmúlt évek 
eredményeit:
2011-ben  egy 51 millió  forintos beruházás keretében 
megvalósítottuk településünk vadonatúj bölcsődéjét, (igaz a 
pályázók elődeink voltak). Saját erőből 800 000 Ft-ért befejeztük 
az ÖNO bővítését. 500 erdei köbméter fát nyertünk településünk 
lakosainak 8 millió Ft értékben
Kétszer pályáztunk és nyertünk élelmiszer segélyt, amely kb. 2800 
főhöz jutott el összességében 6 millió Ft értékben. 2012-ben 
összberuházási értékben 2,5 millió Ft-ért bővítettük a Nyugdíjas 
klubot, a DAOP 5.2 projektben 121 millió Ft-ot pályáztunk a 
Siratói holtág fejlesztésére. Nyertünk az iskolának egy informatikai 
pályázatot 10 millió FT értékben. A KEOP pályázati rendszerben 
497 millió Ft pályáztunk a Körös holtág rehabilitációjára, illetve 
szintén a KEOP-ban 335 millió Ft-ot a Körös melletti helyi védett 
területekre Szarvas várossal és a Vizig-gel közösen. 130 millió Ft-
ot nyertünk a Start pályázaton, amelyben munkabérek mellett 20 
millió Ft-ot gépparkunk fejlesztésére fordítottunk. Ismét 2 millió 
Ft értékben nyertünk tűzifa támogatást lakosainknak, 800 
családnak juttattunk el élelmiszer segélyt 5 millió Ft értékben. 
2013-ban a TIOP rendszerben 8 millió Ft – ot nyertünk az 
informatikai rendszer felújítására. Szintén 119 millió Ft-ot 
nyertünk a Start rendszer működtetésére, amellett, hogy az ország 5 
legjobban működő Startos települése közé választottak bennünket, 
amit a Belügyminisztériumban hivatalosan sokak előtt tettek 
nyilvánossá. 5 millió Ft értékű kazánt nyertünk a Művelődési Ház 
és Könyvtár fűtéskorrekciójához. 2,5 millió Ft-os önerős 
beruházásként új tanyagondnoki buszt vettünk az ellopott helyett. 6 
millió Ft értékben újra sikerült tűzifát nyernünk és kiosztani 
lakosainknak. 800 ezer Ft értékben grillező-kiülő rendszert 
pályáztunk és nyertünk a Strandunkra. Kezességet vállaltunk és 
segítettünk a Kajakház felújítására nyert 41 millió Ft-os projekt 
megvalósulásában. Segítettünk a Futball- székház rendbetételében 
is. 4 millió Ft értékben újabb élelmiszer segélyt pályáztunk és 
nyertünk meg. Rengeteg önerővel hozzájárultunk az épülő 
tájházhoz, hogy az alapoktól a mostani állapotába eljusson. 3 millió 
Ft-ot nyertünk Strandunk büszkesége, a színpad megvalósításához, 
amihez még 3 millió Ft-ot hozzá is tett az önkormányzat. 
2014-ben 35 millió Ft-ot nyertünk a Strand színpad melletti 
kiszolgáló-épület megvalósítására, amit 6 millió Ft önrésszel ki 
fogunk egészíteni, és a tervek szerint idén december 15-ig fog 
elkészülni. Létrehoztunk egy szociális szövetkezetet, mely azóta 
pályázati úton 50 millió Ft-ot nyert a település fejlesztésére és 14 
ember munkabérére.
Mindezek mellett 130 millió Ft értékű pályázatunk van jelenleg 
beadva épületeink energetikai fejlesztésére. Ha mindezeket 
összegzem, azt állapítom meg: 1 milliárd 400 millió Ft körüli 
összeggel növeltük településünk vagyonát, értékeit. Lehet azt 
állítani, hogy nem csináltunk semmit, bár ha összeadom az 
előző éveket a rendszerváltásig – kb. 25 év -, nagyjából 
ugyanekkora összeget lehet felmutatni, és annak a 95%-a is 
1990-2006 között keletkezett. Mindezek mellett nagyjából 4 
milliárd (4000 millió) Ft értékű beruházás, vállalkozás érkezett 
településünkre az elmúlt 4 év során. Nem mellékesen a Körös-
szögi Kistérség projektje keretében egy kiváló szabadtéri grillező 
pihenő hellyel gyarapítottuk településünk vagyonát kb. 4 milló Ft 
értékben. Milliós bevételei vannak az önkormányzatnak a 
mezőgazdasági projektből, népszerű lakosaink körében akár a 
gomba-, akár a tojásvásárlás lehetősége. Nem tartottunk hatalmas 

csinnadrattát, de felújítottuk a piacteret, korrekt buszvárókat 
építettünk, olyanokat, amelyek tényleg alkalmasak a feladat 
ellátására, és kialakításuk költsége sem volt csillagászati. Az 
Európai Uniótól is nyertünk 5 millió Ft-ot a tavalyi falunapunk 
kivitelezéséhez, úgy látszik, ott többre tartanak bennünket, mint a 
saját megyénk, mert ott hiába próbálkoztunk! Sikerült minden, az 
önkormányzat ellen szóló pert békésen lezárni, nem is zajlott újabb 
eljárás az utóbbi 2 évben egy sem ellenünk. Elősegítettük egy új 
üdülősor, a Gödrök-közi létrejöttét. Turisztikai bevételeink 100%-
kal nőttek az elmúlt 4 év alatt, itt fontos megjegyezni, hogy főként a 
vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adóbevétel növekedett. 
Hozzáfogtunk a kerékpárút felújításához, egy szakaszát 2 millió Ft 
értékben aszfaltoztattuk, a legrosszabb szakaszokon a beton 
cseréje pedig a napokban fog folytatódni. Külön támogatásként 
nyertünk 10 mill ió Ft-ot  a  Kollégium felúj í tására a 
Belügyminisztériumtól, ahol most már működő, igényes 
vendégszállás-helyet alakítottunk ki 50 főre. Fejlesztettük a 
belvízvédelmi rendszert is 4 millió Ft értékben, ledudáztuk a Szent 
László utca legproblémásabb részét, a Fáy és Sebestyén utcákat. 
Mindezek mellett igyekeztünk karban tartani a települést, hogy 
tiszta és rendezett legyen! Persze hibákat lehet benne találni, a 
mosolyogtató az, hogy a hibakeresők általában mindenhol 
szétnéznek, csak a saját portájukon nem! Megpróbáltuk a 
település minden lakóját egyenlően, emberként kezelni, 
rendezvényeinkre nem csak a kivételezett meghívottak, hanem 
minden lakos eljöhetett! Hiszen értük vagyok, vagyunk! 
Felújítottuk a Ligeti üdülősor útját a tulajdonosok segítségével, 
valamint hasonlóan a Gonda laposi és a Keresztháti üdülősorokat is. 
Javítottuk az Arborétumi és a Kenderföldi, Siratói üdülősorokat is. 
Új útalapokat hoztunk létre szintén lakosságunkkal közösen a 
Darabos, István király és a Szent Erzsébet utcákban. Most már 
járhatóak! Jó viszonyt ápolunk egyházainkkal, segítettük 
munkájukat, ahol csak lehetséges volt. Jó kapcsolatban állunk a 
helyi és területi rendőrséggel, segítettük polgárőreink 
tevékenységét. Ennek az eredménye is, hogy nálunk elenyésző a 
bűnesetek száma. Pályáztunk és nyertünk az ÖNO-val közösen kis 
értékű eszközöket, több százezer Ft –ért. Minden évben a 
földalapú támogatással is gyarapítottuk falunk vagyonát. A négy év 
alatt több millió forinttal támogattuk iskolásaink szüleit azzal, 
hogy minden tanulónak kifizettük a tankönyvek árát. A közmunka 
keretein belül újraindítottuk a szentandrási perzsaszőnyeg szövést, 
köszönet Icike néninek és Irmuska néninek a rengeteg 
segítségért. Nyertünk 800 000 Ft-ot egy drog prevenciós 
pályázaton, mely idén ősszel indul, célja, hogy fiataljaink 
szembesüljenek a drogok okozta problémákkal. Kifizettük még 
azokat az elmaradásokat is, amelyeket elődeink hagytak ránk 
tudtunkon kívül. Különböző úttervekre több millió Ft-ot kellett 
kiadnunk az Önök pénzéből. 2010-2014 között csökkent falunkból 
az elvándorlás, nőtt a születések száma – bár magas a halálozásoké 
is sajnos. Ezek a lépések mind egy irányba mutatnak, előre, egy új, 
élhetőbb település arculata felé. Aki ezt tagadja, az vissza akarja 
nyomni szeretett falunkat a korábbi mocsárba. Bizonyosan 
kellemesebb volt zavarosban halászgatni.
Rengeteg adóssággal vettük át a települést. Most nincs a 
településnek egy fillér adóssága sem! A választáskor majd ezt is 
érdemes lesz végiggondolni. A leírt számok kerekített összegek, 
mielőtt még valaki a kampány hevében pontatlansággal vádolna! 
Ahol elkészült a kivitelezés, viszont tábla hirdeti az összegeket, 
melyen rajta van a pontos szám is!

Tisztelettel:
Sinka Imre

polgármester
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HÍREK

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által hozott határozatok 

kivonatai

159/2014. (V.29.) sz. Képviselő-testületi határozat  Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja a Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért 
Alapítvány Alapító Okiratának módosítását, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

1 6 0 / 2 0 1 4 .  ( V. 2 9 . )  s z .  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a polgármester éves 
szabadságának igénybevétele” tárgyú napirendi pont 
szavazásából Sinka Imre polgármestert – személyes 
érintettsége miatt – nem zárja ki a szavazásból.

1 6 1 / 2 0 1 4 .  ( V. 2 9 . )  s z .  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sinka Imre polgármester 
éves szabadságának igénybevételét 2014. június 27-étől 2014. 
július 18-áig tudomásul veszi. 

162 /2014 .  (VI .19 . )  sz .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Imre 
Zoltán képviselő urat választja meg. 

163 /2014 .  (VI .19 . )  sz .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

164 /2014 .  (VI .19 . )  sz .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csabacsűdi Szolgáltató 
Kft. (5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.) szolgáltatási díját 
nem fogadja el. Megbízza a polgármestert a további 
ártárgyalások lefolytatásával.

165 /2014 .  (VI .19 . )  sz .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a folyamatban 
levő rendezési terv módosításon belül, a Füzesi és az 
Arborétumi üdülősoron lévő, üdülőházas terület-felhasználási 
kategóriába tartozó ingatlanok esetében, a 314/2012. (XI. 8.) 
Kormány rendelet 38.§ (2) bekezdése alapján indított 
véleményezési eljáráshoz kapcsolódó államigazgatási szervi 
állásfoglalásokat. 

 Megbízza továbbá a polgármestert az államigazgatási szervek 
nyilatkozatain alapuló tervezési munkák elvégzésére irányuló 
intézkedés megtételével. 

166 /2014 .  (VI .19 . )  sz .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy megbízást ad az Energy Control Kft. 
(2151 Fót, Kincskereső u. 8/B.) részére a Polgármesteri Hivatal 
„A”, Körös Művelődési Ház és Könyvtár, Gondozási Központ 
épületeit érintő energia tanúsítás és audit, összesen bruttó 
1.193.800,- Ft-ért történő elkészítésére, a KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú pályázat benyújtása érdekében. A 
Képviselő-testület a megbízás fedezetét az önkormányzat 
költségvetési számla fejlesztési alszámlája terhére biztosítja, 
egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt a kapcsolódó 
szerződés aláírásával.

167 /2014 .  (VI .19 . )  sz .  Képv i se lő - t e s tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. A mellékelt 
Szervezeti és Működési Szabályzat beépül az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (III.28.) 
önkormányzati rendelet 8. számú függelékeként.

M E G H Í V Ó

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

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2014. szeptember 24. (szerda) 16 óra 
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt 

határidejű határozatainak végrehajtásáról, 
valamint a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről

Nyílt ülés napirendi pontjai a következők: 

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

 Előadó: Molnár Imre Zoltán bizottsági elnök
 Véleményezi: Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális 

Bizottság

2. Tájékoztató a település tűzvédelmi helyzetéről
 Előadó: Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok
 Véleményezi: Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdasági-

településfejlesztési és ügyrendi Bizottság

3. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
 Előadó: Sinka Imre polgármester
 Véleményezi: Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdasági-

településfejlesztési és ügyrendi Bizottság

4. A 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló 
beszámoló

 Előadó: Sinka Imre polgármester
 Véleményezi: Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdasági-

településfejlesztési és ügyrendi Bizottság

5. Rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHIKI)
 Előadó: Sinka Imre polgármester
 Véleményezi: Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdasági-

településfejlesztési és ügyrendi Bizottság

6. Tájékoztató a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda 2014. évi tanév kezdéséről

 Előadó: Molnár Imre Zoltán igazgató
 Véleményezi: Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális 

Bizottság

7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
 Véleményezi: Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdasági-

településfejlesztési és ügyrendi Bizottság

8. Csatlakozás a 2015. évre meghirdetett Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz

 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
 Véleményezi: Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdasági-

településfejlesztési és ügyrendi Bizottság

9. Bejelentések

Békésszentandrás, 2014. szeptember 2.

Sinka Imre
polgármester
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Szent István királyt 
ünnepeltük

Az idei évben rendhagyó módon ünnepelte meg településünk Szent 
István, államalapító királyunk ünnepét.
Augusztus 19-én este jó hangulatú koncertet adott a nyáron 
elkészült és a VIII. Sport- és Vitaminnapnak is „otthont adó” 
szabadtéri színpadon a Gazember zenekar. A zene mellett töltött 
káposzta és büfé várta a kikapcsolódni vágyókat.
Szent István napján természetesen már nem a szórakozásé, annál 
inkább a méltó ünneplésé volt a főszerep. 10 órakor kenyéráldó 
szentmisén vett részt az ünneplő közösség, majd a katolikus 
templom előtti dísztéren folytatódott a rendezvény. Sinka Imre 
polgármester beszédében kiemelte, hogy első királyunk kiváló 
politikai és helyzetfelmérő képességgel rendelkezett, amikor nem a 
keleti keresztény kultúrkörből, illetve nem is felesége apjától, a 
német-római császártól, hanem magától a pápától kért koronát, s 
kapott vele együtt áldást is népének, országának. Ennek, valamint 
példamutató, keresztény életének elismerése volt, amikor 1083. 
augusztus 20-án a szentek sorába emelték.
Molnár Imre Zoltán képviselő Szent István fiához intézett 
intelmeiből az idegenekre és befogadásukra vonatkozó részt 
olvasta fel.
A műsort Nyéki Valéria István királyról szóló ősi egyházi 
énekekkel tette emlékezetessé.

MK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁS 2014

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választását.

A szavazás napja: 2014. október 12. 

Helyi Választási Bizottság tagjai:

Dr. Kozák Adrienn Réka elnök
Juhászné Mrena Mária helyettes
Deákné Pálus Erika tag
Sinka Csaba Gyula póttag
Egriné Kovács Andrea póttag

Békésszentandrás Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a 
következők szerint állapítja meg az általa nyilvántartásba vett 

jelöltek sorrendjét a szavazólapon sorsolás útján:

Polgármester-jelöltek:

Sinka Imre
Hévizi Róbert

Képviselő-jelöltek:

Harangozó Sándor
Virág Sándor
Dr. Olasz Imre
Révész Norbert
Rusz Mihály
Nemcsényi Zsolt
Rusz Zoltán
Hévizi Róbert
Kurján Sándor
Szabó János
Sinka Imre
Major Attila
Bobvos János
Fekete-Rekényi János
Molnár Imre Zoltán
Barna Antal
Fabó István

Szerkesztőségi közlemény
2/2014. NVB iránymutatás politikai hirdetés és politikai 

reklám közzétételéről

A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 51. § (1) 
bekezdésében írt hatáskörében eljárva az alábbi iránymutatást 
adja ki:
,,Sajtótermék politikai hirdetést kizárólag ellenérték fejében 
tehet közzé. A közzététel további feltétele, hogy a sajtótermék 
hirdetés i  szolgál ta tásainak ár jegyzéke az  Állami 
Számvevőszék nyilvántartásában szerepeljen…. abban az 
esetben sem, ha a sajtótermék ingyenesen, ellenérték nélkül 
kívánja biztosítani a politikai hirdetés közzétételét.”

A Szentandrási Híradó, mint önkormányzati havilap nem 
szerepel az Állami Számvevőszék nyilvántartásában.
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Magyar Termék Nagydíjas lett a szentandrási 
Hungaro-Food termékcsaládja

Szeptember elején nevezték meg a 17. Magyar Termék Nagydíj 
Pályázat díjazottjait. 1998-as indítása óta közel 3000 nemzetközi 
színvonalú termék, szolgáltatás hirdeti a munkaalapú kreatív 
gazdaság innovatív készségét, eredetiségét, melyben a minőség és 
esztétikum egyesül lokális értéktartalommal, áll a pályázat 
honlapján.
Az idén 66 cég 66 terméke érdemelte ki és használhatja egy évig 
díjmentesen a tanúsító védjegyet termékein. Az év lejárta után 
utóellenőrzésektől teszik függővé a védjegy használatát.
A 66-ok között között szerepel a szentandrási telephelyű 
Hungaro-Food 2009 Kft. A Gyekiczki János vezette cég 
félszáraz- és szárazkolbász termékcsaládjával állt a komoly 
szakmai zsűri elé, ami több fordulóban vizsgálta a kiírási feltételek 
te l j es í t ésé t ,  “a  haza i  és  nemzetköz i  p iacokon  va ló 
versenyképességet, az áruk, szolgáltatások megfelelőségét, az 
energiatakarékosságot, környezetbarát megoldások alkalmazását a 
termékben, a gyártás vagy a szolgáltatás igénybevétele során a 
fogyasztónak kínált előnyöket, a fogyasztóvédelmi törvény 
előírásainak teljesítését és nem utolsó sorban a szakértők 
állásfoglalását”.
A szigorú szempontoknak való megfelelés után a Hungaro-Food 
2009 ügyvezetője az Országház üléstermében vehette át a díjhoz 
járó magyar és angol nyelvű díszoklevelet és az egyedi hollóházi 
iparművészeti trófeát, így válik a Magyar Termék Nagydíj kitüntető 
cím és tanúsító védjegy használata „tanúsított minőség európai 
útlevelévé”.
A Hungaro-Foodon kívül még két Békés megyei érintettségű cég 
kapta meg az elismerést, mindkettő élelmiszeripari termékéért.

Fotó: Balázs Károly / termeknagydij.hu
szöveg: Babák Zoltán – newjsag.hu

Meghívó
Új nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről, 

előírásokról és határidőkről tájékoztató előadást tart
Demeter Péter falugazdász

2014. szeptember 25-én 16:00-tól 18:00 óráig.
Az előadás helye: Körös Művelődési Ház és Könyvtár kisterme.

Minden kedves érdeklődőt tisztelettel vár az előadó.

Helyreigazítás
Előző lapszámunkban a ,,Keleti magyarság - magyarok 
Etelközből” című írásunk szerzőjének megjelölése tévesen jelent 
meg, mely helyesen a következő:
Tisztelettel a szervezők nevében: Papp Dezső
A hibáért elnézést kérünk az érintettektől.

Szerkesztőség

Földtulajdonosok figyelem!

Békésszentandrás külterületén

szántóföldet vásárolok
a legmagasabb napi áron!

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

MEGHÍVÓ
,,Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon

S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.”

(Ady Endre: Október 6. – részlet)

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tisztelettel meghívja 

Békésszentandrás lakosságát

2014. október 6-án (hétfő)
16.30 órai kezdettel

az aradi vértanúk emlékére rendezett 
megemlékezésre.

Helye: Kossuth Emlékpark
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Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Családpolitikai Szótár - 2014
A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja 
meg először, hogyan viszonyuljon a többi emberhez, itt tapasztalja 
meg először, mit jelent szeretni, és szeretve lenni, és itt találkozik 
először azokkal a korlátokkal, amelyek majd felnőttként is megszabják 
élete kereteit.
A családok egy része szerencsésebb, más részük viszont kedvezőtlen 
adottságok között, hátrányos helyzetben kénytelen feladatait ellátni. A 
Magyar Köztársaság több törvényének deklarált célja az 
állampolgárok, a családok szociális biztonságának elősegítése, 
megteremtése és megőrzése. A jogszabályok önmagukban 
természetesen nem képesek a különbségek megszüntetésére, a 
társadalmi igazságosság érvényesítésére. Ennek oka – többek között – 
az, hogy a bennük foglaltak nem mindig jutnak el az érintettekhez. 
Gyakran tapasztaljuk, hogy a családok, a gyermeket nevelő szülők 
azért nem érvényesítik jogaikat, mert eltévednek a jogszabályok 
rengetegében, nem ismerik az őket megillető ellátásokat, az igénylés 
módját, s azt, hogy hol állapítják meg ellátásaikat.
Az ellátások rendszerében való eligazodás elősegítése érdekében, a 
2013-as évre vonatkozó módosításoknak megfelelően az idén újra 
összeállítottuk Családpolitikai Szótárunkat. Hagyományainkhoz 
híven ebben a kötetben is igyekeztünk jól áttekinthető, könnyen 
kezelhető formában bemutatni az ellátások különböző formáit, a 
jogosultság feltételeit, az igénylés módját. A címszavakra épülő 
struktúra mellett jogszabálygyűjtemény és az egyes ellátások 
összegeinek tételes megjelenítése is segíti az eligazodást.
adósságkezelési szolgáltatás: háromelemű szociális ellátás, amely az 
adósságcsökkentési támogatásból és tanácsadásból, valamint a 
lakásfenntartási támogatás nyújtásából áll. A települési önkormányzat 
adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a személyt, akinek a 
lakhatási költségek körébe tartozó adóssága meghaladja az ötvenezer 
forintot, adóssága legalább hat havi és a háztartásában egy főre jutó 
jövedelme nem haladja meg az önkormányzat rendeletében 
meghatározott jövedelemhatárt.
Adósságnak minősül a közüzemi díjtartozás (pl. gáz, távfűtés, víz, 

csatornahasználati díj) lakbérhátralék, közösköltség-hátralék, 
lakáshitel-hátralék). 
A támogatás megállapításának feltételeként vállalni kell az adósság és 
az adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, és az 
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 1993. évi III. törvény
aktív korúak ellátására jogosult:
- aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 
50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az 
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 
nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
- akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, 
álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, 
vagy
- akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását 
keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát 
megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az 
álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két 
évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig 
együttműködött, vagy
- akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a 
gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász 
dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a 
rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági 
nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az 
ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi 
nyugdíj folyósítása  megszűnt és közvetlenül a kérelem benyújtását 
megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három 
hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának 
megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide 
nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról 
szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, 
valamint a háztartási munkát - nem folytat. 1993. évi III. törvény

,,Lehet, hogy gyenge még a hangunk,
lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
de indulunk: a szépet, a jót akarjuk,
s érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”
(Juhász Gyula)

Találkoztunk
2014. augusztus 16-án a békésszentandrási Hunyadi János 
Általános Iskola 1994-ben végzett 8.b osztály diákjai találkozót 

szerveztek. Az akkori 18 ballagó közül 10-en találkoztunk az 
egykori osztálytermünkben, és örömünkre ,,pótosztályfőnökünk”, 
Baginé Dorogi Anikó is részt vett e jeles eseményen.
Az ilyenkor megszokott osztályfőnöki órán elmeséltük 
egymásnak, hogy mi minden történt velünk, hogyan alakult az 
életünk mióta nem találkoztunk. Ezután a temetőben 
meglátogattuk Susányi István, Szekeres János és Hévizi Róbertné 
tanáraink, valamint Csabai Zsolt volt osztálytársunk sírját, ahol 
néma tiszteletadás mellett elhelyeztük a megemlékezés virágait. A 
napot a Csücsök Csárdában zártuk, ahol a finom vacsora 
elfogyasztása mellett jókat beszélgettünk, nosztalgiáztunk.
Nagyon jó volt újra együtt lenni, 5 év múlva ismét találkozunk!

Szilágyi Anikó

Hátul: Patkó Róbert, Farkas Péter, Farkas Roland, Nagy 
Károly
Elől: Gyulai Csilla, Mácsár Eszter, Kovács Éva, Baginé Dorogi 
Anikó tanár, Boros Szilvia, Szilágyi Anikó, Szűcs Erika
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés

Fazekas Enikő és Kurucz István
2014. augusztus 9-én kötött házasságot.

Születés

2014. augusztus 31-én Turgyán 
Gábor és Bátori Krisztina 
szülőknek NOEL utónevű 
gyermeke született.

Elhalálozás

     Gráfik Mihály /1947/ 2014. augusztus 24-én hunyt el.

Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

Budavári Zoltán
temetkezési ügyintéző Mobil: 06-30/974-9031

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

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

drbodnar@szarvasnet.hu
ügyvédi irodájában vállalja

Ingatlanok adás-vételének, bérletének közvetítését is.

Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7 M Ft
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2 M Ft
Békésszentandrás, István kir. u.sarki ház nagy telekkel 7,9M Ft
Békésszentandrás, Gondalaposi üdülősoron iker nyaraló mind 
a két fele 
Békésszentandrás,Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7M 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: 
8 M Ft
Szarvas, Jókai u. 2 szobás családi ház irányár: 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000,- Ft 
Békésszentandráson, Akácos utcában családi ház 5MFt
Békésszentandráson, Dr. Dunay utcában lakóház irányár: 
1.500.000,-Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

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

1 db utcai helyiség bérbe kiadó.

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

Megemlékezés

„Álmodtunk egy öregkort,
Csodásat és szépet,
De a kegyetlen halál
Mindent összetépett.

Csoda volt, hogy éltél,
És bennünket szerettél,
Nekünk nem is haltál meg,
Csak álmodni mentél.

Egy reményünk van,
Mi éltet és vezet,
Hogy egyszer még
Találkozunk Veled.”

Csipai László

halálának 2. évfordulóján
megtört és szomorú szívvel,

de soha el nem múló szeretettel
emlékezünk:

Szerettei
Megemlékezés

„Csak az hal meg, akit elfelednek,
Örökké él, akit igazán szeretnek.”

Pintér Mátyás halálának 15. évfordulóján
és felesége Pálinkás Mária halálának

3. évfordulóján
soha el nem múló fájdalommal és szeretettel 

emlékeznek:

Családjaik.
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KÉZILABDA HÍREK
XI. Szentandrási Kézilabda Kupa – Apáti Nagy Ferenc emléktorna 
a korábbi éveknél is hangulatosabb, több helyi lakost megmozgató 
igazán családias hangulatban zajlott. Ezúton is még egyszer 
megköszönjük minden kedves támogatónknak, segítőnknek, hogy 
hozzájárult a rendezvényünk sikeres lebonyolításához. 
Támogatóink voltak:
Apáti-Nagy Mariann, Apáti-Nagy Tünde, Art-Kelim Kft - Czuczi 
Ernő, Askopán Bt Csabacsűd, Aszódi Jánosné Takarmánybolt, 
Babák Tomi bácsi, Balázs Gábor – Berettyóújfalu, Bencsik Imréné 
- Har-Pol Bt, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, 
Black Devils Szurkolói Csoport, Bobvos János vállallkozó, 
Bodonyiné Zsuzsa, Bukovinszky Béla - Békésszentandrási 
Serfőzde, Cuki Cukrászda - Mrena Orsolya, Csekő Lajos, Fulajtár 
György, Gazsó István, Gázpalack Prímagáz futár, GODA BOLT - 
Lestyan Goda Mihályné Ani, Hunyadi János Katolikus Általános 
Iskola, Kalicz Béla – Gyula, KÖRÖS-AQUA Kft - Fabó István, 
Major Imre, Maus Kft – Békéscsaba, MEZŐMAG Kft - Gazsó 
János, Mini Vegyi és Italdiszkont (ifj Rusz Zoltán), Molnár Imre 
Zoltán iskolaigazgató, Pekárné Kovács Tünde, Pergamen Papírbolt 
- Hévízi Róbert, Rusz Zoltán és Rusz Róbert Húsbolt, Sinka Imre 
(Pisze bácsi), Sinka Pálné Marika, Somogyi István – 
Gyomaendrőd, Sovány István Zöltségkereskedő, Szarvas Rádió - 
Dankó Ervin, Szarvasi Kenyér Kft - Hunya Zoltán, Szeli Lajos 
ADIDAS Üzletház Szarvas, SZENTANDRÁSI RÖFI Bt - Dr 
Olasz Imréné dr, Turna Éva, Varga László, Virág Imre, Viszkok 
Jánosné, Young-Hús Kft – Kohut Zsuzsanna.
Köszönetet mondunk továbbá két játékvezetőnknek Gazsó 

Istvánnak és Domján Lászlónak a segítő közreműködésükért. 
Végezetül és nem utolsó sorban külön köszönet a kézilabdások 
CSALÁDTAGJAINAK, CSALÁDTAGJAINKNAK mindenért  
A XI. Szentandrási Kézilabda Kupa - Apáti Nagy Ferenc 
emléktorna (I. hely), I. Sarkadi Nyári Kupa (III. hely) 
erőfelmérései után hamarosan indulnak a bajnokság őszi fordulói. 
A Békési NKTE és a Medgyesegyházi SE időközben visszalépett a 
bajnokságból, így több szabad hétvége lesz valamennyi csapat 
számára. 

A felnőtt csapat sorsolása:
09.07.V.  16:00 Békésszentandrási KC – Sarkadi KSE 
09.21.V. 15:00  Békésszentandrási KC - Füzesgyarmati SK
09.27.Sz.  16:00  Nagyszénási SE - Békésszentandrási KC
10.04.Sz.  15:00  Békésszentandrási KC – GERLAI SE
10.12.V.  16:30  JALTE - Békésszentandrási KC
10.18.Sz.  15:00 Békésszentandrási KC – Mezőberényi SDSE
10.25.Sz  13:00  Kétsoprony - Békésszentandrási KC
10.31.P.  18:00 Békésszentandrási KC – Felföldi ISE
11.15.Sz.  10:00 Kondorosi NKK - Békésszentandrási KC
11.22.Sz.  18:00  Gyomaendrődi NKSE - Békésszentandrás KC

"Megéri harcolni azért, amiben hiszünk, még akkor is, ha nem 
tudjuk pontosan, mi is lesz az eredmény.." a lényeg a JÁTÉK! 
HAJRÁ LÁNYOK!

- A -

KAJAK-KENU
EREDMÉNYEK

Viharsarok-kupa
Gyomaendrőd, 2014.08.23.-24.

MK-1 gyerek fiú I. 2000 m 8. Kalmár Ádám
   11. Kepenyes Balázs
K-1 kölyök fiú III. 4000 m 6. Csépai Barnabás
   8. Szekeres Zoltán
   11. Ficzere Ferenc
   12. Komáromi Roland
K-1 serdülő lány VI. 4000 m 1. Szekeres Tünde
   3. Csontos Andrea
K-1 női ifi VII.-VIII. 4000 m 2. Petrovic Maja
K-1 női ifi 1000 m 1. Petrovic Maja
   2. Szekeres Tünde
   3. Csontos Andrea
MK-1 gyerek fiú I.   500 m 5. Kalmár Ádám
   6. Kepenyes Balázs
K-1 kölyök fiú III.   500 m 5. Csépai Barnabás
   7. Szekeres Zoltán
   8. Ficzere Ferenc
   9. Komáromi Roland
MK-1 gyerek fiú elők. szab. 500 m 5. Szabó Kornél
K-2 női ifi   500 m 1. Petrovic Maja – Szabó Alexa

K-1 férfi masters 35 év felett 200 m 1. Bencsik Imre
   2. Barcsik Gábor
K-1 női ifi   200 m 3. Petrovic Maja
   4. Szekeres Tünde
   5. Csontos Andrea
K-2 férfi masters 35 év felett 200 m 1.  Bencsik Imre-Barcsik 

Gábor
   2. Bencsik Imre-Szatmári 

Lajos

Kikötő-kupa
Békés 2014.09.06.

Duatlon verseny kajak-futás-kajak

MK-1 gyerek fiú előkészítős  4. Szabó Kornél
   6. Füzesséry Richárd
MK-1 gyerek fiú I.   2. Kalmár Ádám
   5. Kepenyes Balázs
K-1 kölyök fiú III.  1. futam 4. Ficzere Ferenc
   6. Szekeres Zoltán
K-1 kölyök fiú III. 2. futam 5. Csépai Barnabás
   6. Komáromi Roland

Fabó István
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LABDARÚGÁS

Rajt a Labdarúgó Bajnokságban

Idén a szokottnál korábban, már augusztus első hétvégéjén elrajtolt 
a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság. A Békésszentandrási 
Hunyadi SE az őszi szezonban a hátsó pályán fogadja ellenfeleit, 
mert a pálya felújítás miatt a belső pályán csak tavasszal lehet 
mérkőzéseket lebonyolítani. A körösparti gárda szoros 
mérkőzéseken az alábbi eredményeket érte el az első négy 
fordulóban.
1. forduló: Békéscsabai MÁV – B. Hunyadi 1-2 (0-0)
Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Baráth János (Pusztai Zoltán, 
Modes Ottó)
Hunyadi: Kasik – Pásztor (Rácz R.), Borgulya, Bobvos, Rusz, 
Bencsik A., Tasi N., Lovas Kis P. (Rácz A.) Nyemcsok, Ugrai 
(Bódi)
Edző: Pisont András
Góllövők: Ugrai, Rácz R
Sárga lap: Pásztor
Pisont András: „Szezon eleji játék jellemezte a csapatomat. A 
helyzetek alapján megérdemelten nyertük meg a mérkőzéseket.
Ifjúsági: Békésszentandrási MÁV – B. Hunyadi 1-2 (0-2)
Góllövők: Dernovics T., Szabó F.
Sárga lap: Szabó F.

2. forduló: B. Hunyadi – Dombegyház NSE 2-2 (1-2)
Békésszentandrás, 70 néző. Vezette: Gyekiczki István (Rácz 
Aladár, Modes Ottó)
Hunyadi: Kasik – Borgulya, Bobvos, Rusz (Steigler), Kis L., Tasi 
N. (Bódi), Bencsik A. (Kiss T.), Kis P. (Rácz A.), Lovas, 
Nyemcsok, Ugrai
Edző: Pisont András
Góllövők: Ugrai, Kis P.
Sárga lap: Kis P., Kis L.,
Pisont András: „Talán, ha jobban koncentrálunk megnyerhettük 
volna a meccset. Az eredmény igazságos.”
Ifjúsági: B. Hunyadi – Dombegyház 3-0 (2-0)
Góllövők: Koppányi P. (2), Horváth J.
Kiállítva: Szín A.
Sárga lap: Pásztor D., Szrnka M.

3. forduló: Újkígyós FC – B. Hunyadi 2-1 (1-1)
Újkígyós, 100 néző. Vezette: György Sándor (Pusztai Zoltán, Fűzi 
Imre)
Hunyadi: Kasik – Bencsik A. (Kiss T.) Bobvos, Borgulya, Steigler 
(Rácz R.) Tasi N., Kis L, Lovas (Bódi) Rácz A. (Kis P.) Nyemcsok, 
Ugrai
Edző: Pisont András
Góllövő: Ugrai
Sárga lap: Tasi N.
Pisont András: „Az egész mérkőzést mi uraltuk, hazai csapat 
védekezésre állt be. Sajnos a helyzeteinket nem tudtuk értékesíteni, 
az ellenfél erőfeszítései pedig sikerrel jártak.”
Ifjúsági: Újkígyós – B. Hunyadi 2- 14 (1-1)
Góllövők: Szabó F. (7), Horváth J. (3), Dernovics T. (2), Olasz I.
Sárga lap: Pásztor D.

4. forduló: B. Hunyadi – Okány KSK 2-1 (1-1)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Görgényi András 
(Petrovszki György, Szebegyinszki Róbert)
Hunyadi: Wéber – Bobvos, Borgulya, Tasi N., Kis L, Rácz A., Kiss 
T (Kis P.), Rácz R., Lovas, Nyemcsok, Ugrai (Bencsik A.)
Edző: Pisont András
Góllövők: Nyemcsok, Kiss T.
Sárga lap: Bobvos F., Kiss T.
Pisont András: „Ha nehezen is, de nyertünk. A lényeg, hogy a 
három ponttal felzárkóztunk az élbolyhoz.”
Ifjúsági: B. Hunyadi – Okány 10-3 (4-1)
Góllövők: Szabó F. (3), Koppányi P. (3), Pásztor D. (3), Horváth J.

A megyei II. osztályú bajnokság állás a 4. forduló után

Felnőttek:
1. Sarkadi Kinizsi 4 4 0 0 11-1 12
2. Elek LE 4 3 0 1 11-5 9
3. Mezőberényi FC 4 3 0 1 10-5 9
4. Újkígyós FC 4 3 0 1 11-7 9
5. Kétegyházi SE 4 2 1 1 9-4 7
6. Vésztői SE 4 2 1 1 7-5 7
7. B. Hunyadi 4 2 1 1 7-6 7
8. Békéscsabai MÁV 4 2 0 2 6-4 6
9. Okány KSK 4 2 0 2 8-8 6
10. Sarkadkeresztúri SE 4 1 1 2 13-13 4
11. Dombegyházi NSE 4 1 1 2 8-13 4
12. Bucsa SE 4 1 0 3 8-11 3
13. Battonyai TK 4 1 0 3 5-9 3
14. Lőkösháza KSK 4 1 0 3 5-12 3
15. Csorvási SK 4 0 2 2 5-10 2
16. Csanádapácai EFC 4 0 1 3 5-16 1

Ifjúságiak:
1. B. Hunyadi 4 4 0 0 28-6 12
2. Csanádapácai EFC 4 4 0 0 14-4 12
3. Csorvási SK 4 3 1 0 14-3 10
4. Sarkadi Kinizsi 4 3 0 1 14-5 9
5. Vésztői SE 4 3 0 1 13-7 9
6. Lőkösháza KSK 4 3 0 1 8-5 9
7. Mezőberényi FC 4 2 0 2 15-9 6
8. Elek LE 4 1 1 2 7-8 4
9. Békéscsabai MÁV 4 1 1 2 5-6 4
10. Kétegyházi SE 4 1 1 2 4-6 4
11. Dombegyház NSE 4 1 0 3 10-11 3
12. Bucsa SE 4 1 0 3 9-15 3
13. Okány KSK 4 1 0 3 8-16 3
14. Sarkadkeresztúri SE 4 1 0 3-12 3
15. Újkígyós FC 4 1 0 3 7-25 3
16. Battonyai TK 4 0 0 4 4-25 0

Várjuk a további jó folytatást!

Hévizi Róbert
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Kertbarátok kiállítása

A kiállítást megnyitotta Demeter Péter falugazdász, Szűcs 
Elekné elnökasszony és Sinka Imre polgármester úr

Bőséges termékbemutató

40 éves osztálytalálkozó

Első sor: Csabai Erzsébet, Andor László, G. Molnár Ilona, D. Kiss Sándor osztályfőnök, Major Marina, Aszódi Imre
Középső sor: Gazsó Rozália, Vig Andrea, Csizmadia Sándor, Sinka Andrea, 
Felső sor: Németh Anna, Gyulai Anna, Tóth János, Vasadi László, Bencsik Imre, Farkas Zoltán, Gazsó Péter, Horváth József, Dr. 
Bagi István.




