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Hunyadi János Katolikus

Szeptember utolsó péntekén 2014-ben is megrendezésre került a 
Kutatók éjszakája, idén kilencedik alkalommal.
Ebben az évben ez a nem mindennapi éjszaka szeptember 26-ra 
esett. Az esemény deklarált célja, hogy megváltoztassa a kutatókról 
kialakult általános képet, és vonzóvá tegye a kutatói életpályát. A 
Kutatók éjszakája továbbra is az ország egyik legjelentősebb 
tudományos ismeretterjesztő eseménye. Ezen a napon a 
felsőoktatási intézmények és kutató intézetek nyitják ki kapuikat, 
hogy  köze lebb  hozzák  az  é rdek lődőkhöz  az  egyes 
tudományterületek érdekességeit, aktualitásait. Minőségi 
ismeretterjesztés és szórakozás egyszerre, ezt jelenti tehát a 
Kutatók éjszakája, mely évről évre egyre több látogatót vonz, 
ingyenes programokkal, érdekes látnivalókkal és máskor nem 
látogatható különleges helyszínekkel.
Térségünkben eme neves rendezvénynek a NAIK-Halászati 
Kutatóintézet és a NAIK-Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló 
Kutatási Osztály adott otthont a kora délutáni órákban. A Szent 
István Egyetem pedig késő délutáni és éjszakai programokat kínált 
a látogatóknak. Az intézet munkatársai érdekes és sokrétű 
programmal várták a kicsiket és nagyobbakat egyaránt. 
A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda egy alsós és 
három felsős tanulócsoportja is kilátogatott a HAKI-ba. Először a 
dobóhálós halászatot tekintettük meg, ahol a gyerekek kétszer is 

megnézhették, hogyan kerül a hal a hálóba. Megismerkedhettek a 
haltenyésztés érdekességeivel, a bátrabbak meg is simogathatták a 
kisebb-nagyobb halakat.
A 7. osztályos gyerekekkel a Környezetanalitikai Központban 
látványos kémiai kísérleteket nézhettünk meg. Sőt, néhány bátor 
jelentkező ki is próbálhatta a vegyészkedést. Megtudtuk milyen a 
„Vegyészek virágoskertje” és szétnézhettünk a környék egyik 
legjobban felszerelt laboratóriumában.
A 8. osztályosok pedig az Új laboratóriumban megtudhatták mit 
eszik a hal, mi a különbség az úszó és a süllyedő haltáp között, 
miért van szüksége a halaknak vitaminokra. 
A délután végére mindenki kellemesen elfáradt, így különösen 
örültek a gyerekek HAKI parkjában készített különféle 
halételeknek. A gyerekek lekuporodtak a fűbe és jóízűen 
fogyasztották el a halászlét, halfasirtot és egyéb halból készült 
finomságokat.
Sajnos, idő hiányában nem jutottunk el minden program 
helyszínére. Reméljük a következő évben megtekinthetjük a 
kimaradt érdekességeket is. Ezúton szeretnénk megköszönni a 
szervezők lelkiismeretes munkáját, melynek köszönhetően egy 
igazán kellemes és tartalmas délutánt töltöttünk el.

Biacsné B. Szilvia

IDÉN IS VOLT KUTATÓK ÉJSZAKÁJA!

A NÉPMESE NAPJA

Szeptember 29-én, a 3.osztályosokkal a szarvasi múzeumban 
voltunk, a magyar népmese napjára szervezett vetélkedőn. A 
gyerekek jól szórakoztak mind a mellett, hogy tanultak is a 
f e l ada tokbó l .  Mesesze rep lőke t  ke l l e t t  f e l i smern i  a 
keresztrejtvényben. Majd tárgyak nevét kapták meg, amit ha 
kitalálták, melyik mesében szerepelt a felsoroltak közül, 
megkeresték a mesekönyvekben. Magát a tárgyat pedig ki kellett 
választani a kiállított eszközök közül. Csapatokban versenyeztek, 
mesét írtak, kézműveskedtek.
A győztes csoport oklevelet kapott.
Érdeklődéssel jártuk végig a kiállítótermeket is, ahol több érdekes, 
régi tárgyat ismertünk meg.
Köszönjük a múzeumpedagógusoknak a kellemes délutánt.

R J
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Általános Iskola hírei
Atlétikaverseny

2014. október 1.

Körzeti egyéni atlétikaversenyen vettünk részt Szarvason, III-IV.  
korcsoportos gyerekekkel. Minden fiú és lány két versenyszámban 
indulhatott. Hat iskola tanulói versengtek a helyezésekért. 
Versenyszámonként az első három helyezett érmet kapott.
60 m-es és 100 m-es futásban, az előfutamokból a legjobb öt 
időeredményt elért versenyző jutott a döntőbe. A hat rövidtávon 

induló versenyzőnkből Farkas Csenge, Nyemcsok Edina és Csipai 
Márk jutott a döntőbe.
Kétszer is felállhatott a dobogóra Csipai Márk. Súlylökésben a 
lányok és a fiúk mezőnyét is szentandrási versenyző nyerte. 
Tanulóink nyolc érmet szereztek.

III. Korcsoport (2002-2003.)

60 m-es futás
5. Nyemcsok Edina
2. Csipai Márk 

600 m-es futás
10. Bondor Bíborka 
11. Kalmár Vanda
11. Bíró Dávid
12. Egri Gergő
13. Oncsik János

Kislabdahajítás
3. Erdei Helga
5. Sztricskó Janka
10. Nyemcsok Edina
8.  Szilágyi Dániel
11. Radics Attila
15. Fazekas Bence

Távolugrás
6. Hegedüs Dorina
12. Kalmár Vanda
13. Erdei Helga 
1. Csipai Márk
10. Radics Attila
11. Egri Gergő

Csípai Márk távolugrásban 1., 60 m-es 
futásban 2. helyezést ért el

IV. Korcsoport (2000-2001.) 

100 m-es futás
1. Farkas Csenge

Farkas Csenge a dobogó legtetején

1500 m futás

6. Miknyik Judit

10. Fabó Eszter

8. Szekeres Zoltán

10. Molnár Martin

11. Ficzere Ferenc

Kislabdahajítás

7. Boros Vivien

10. Szijjártó Vivien

3. Légrádi Patrik

4. Olasz István

6. Szűrszabó Dávid

Távolugrás

6. Farkas Csenge

9. Fabó Eszter

11. Budai Viktória

3. Lengyel Ferenc

5. Debreczeni Dávid

9. Szűrszabó Dávid

Súlylökés 
1. Boros Vivien
2. Miknyik Judit

10. Szijjártó Vivien
1. Debreczeni Dávid
8. Ficzere Ferenc

Boros Vivien 1. helyezést ért el

Debreczeni Dávid a legjobb súlylökő

Minden versenyzőnek gratulálunk!
Sztankovits Lászlóné testnevelő

Eredményeink:
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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hírei

Állatok Világnapja

Az állatvilág témájához kapcsolódóan PUZZLE, KÉP- és 
HANGFELISMERÉS, TALÁLOS KÉRDÉSEK sorozata várta az 
alsós osztályokat október 3-án délután az ÁLLATOK 
VILÁGNAPJA alkalmából.
Komolyabb kihívás volt a vállalkozó felsős tagozatos diákoknak, 
kedvenc házi állatukról készíthettek egy több diás prezentációt, 
amit társaik előtt a természettudományi előadóban a délután 
folyamán bemutathattak. Nagyon sok ötletes, és tartalmas 
beszámolót hallgathatott meg az odalátogató érdeklődő.
S ezek után a népszerű „állatsimogatással” folytatódott a program. 
Itt láthattunk kutyát, macskát, teknőst,óriás csigát, rozellát, 
papagájt,libát,hörcsögöt. A gyerekek egymásnak mesélhettek 
„állatkájukról” és megmutathatták azt az iskola nagy udvarán. 
Petrás Kíra és Bene bernáthegyi kutyája nyerte el a legtöbb 
szavazatot, s így LIZA lett 2014-ben a legnépszerűbb „házi 
kedvenc”.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy a szülők, nagyszülők 
aktív közreműködését megköszönjük, hiszen segítségükkel 
valósulhatott meg ez a kellemes délután, ahol iskolánk tanulói 
megtekinthették a családok két- ill. négylábú tagjait.

Szervezők

A győztes Liza gazdáikkal

Magyar Diáksport Napja

A Magyar Diáksport Szövetség, ebben az évben is felhívással 
fordult a magyarországi köznevelési intézményekhez, hogy 
vegyenek részt a diáksport napon.
Közös bemelegítés után lefutották az aktuális futótávot. Minden 
diák a saját tempójában teljesítette a 2014 métert. Kicsik és nagyok 
kipirult arccal, kellemesen elfáradva érkeztek a célba. A gyerekek 
ezzel a futással is készülhettek a szarvasi körzeti mezei 
futóversenyre, ami két hét múlva lesz Szarvason.

Sztankovits Lászlóné testnevelő

Megkezdődött a „színházi évad” az alsó tagozaton
Nagyon várták a gyerekek és a szülők is, hogy ebben a tanévben is 
szervezzük meg a gyerekek számára a színházlátogatást. A 
megszokottól eltérően ugyanis az előző tanév végén még nem 
hirdettük ezt a programot.
Az idén a Cervinus Teátrum gyermekelőadásaira, Szarvasra 
vásárolhattak a szülők bérletet gyermekeinknek. Az érdeklődők 
létszáma minket, pedagógusokat is meglepett. 64 tanuló fogja 
látogatni az idén ezeket az előadásokat. 
Az első élményen már túl is vagyunk. Október 2-án a Ládafia című 
mese-tánc-játékot láttuk. Akik a nyáron a Víziszínpadon láthatták, 
azok tudják, milyen felemelő élményt nyújtottak a Balassi 
Táncegyüttes tagjai. A darab a néptánc segítségével tárja elénk 
Szerencsés Dániel kalandjait.
Még három alkalommal megyünk színházba márciusig. Köszönet 
ezért mindem szülőnek, aki lehetőséget adott a bérlet 
megvásárlásával gyermekének, hogy az idén is sok-sok kulturális 
élménnyel gazdagabb legyen.

mné

Egy kis szökdelés

,,Színházbuszra” várva

Következő lapzárta:
2014. november 5.

(szerda)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu
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Ősz a bölcsiben
Szeptember első napján a „nagyok” megkezdték az óvodai életet, 
és így mi itt maradtunk a legkisebbekkel a bölcsiben. Az első 
napokban többször a közös kerítéshez szaladtak a volt bölcsisek és 
kíváncsian faggatták a kisgyermeknevelőket: „ti még bölcsisek 
vagytok?” Büszkén mondogatták:” mi már óvodába járunk!” De 
nem sokáig volt csendes az intézményünk, hiszen megkezdődött a 
fokozatos beszoktatás, azokkal a kisgyermekekkel, akiket még 
áprilisban írattak be a szüleik. Az első napokban még 
megszeppenve nézelődtek az apróságok, de később már vidáman 
próbálgatták az udvari játékokat. A bölcsőde napirendje, a többi 
gyermek jelenléte néha zavarta a legújabbakat, de hamar 
elfogadták az új helyzetet. A második héten már mindenki az itt 
alvást is megkezdte. Ez sem volt mindig zökkenőmentes, de az 
egész délelőtti játék az udvaron, az ebéd elfogyasztása mindenkit 
elfárasztott és siketült álomba szenderülni. Új az ágy, újak az itteni 
zajok, de jó az otthoni kispárnán pihenni a saját alvókás játékkal. 
Sokszor az anyukákat jobban megviseli a bölcsődei beszoktatás 
mint a kisgyermekeket. Az a legfontosabb, hogy a szülők 
megbizonyosodjanak arról, hogy nem hibáztak, a megfelelő 
intézménybe adták be gyermekeiket, felkészült szakemberekre 
bízták a család legféltettebb tagjait. Fontosnak tartjuk, hogy az 
anyukák a munkahelyeiken nyugodtan tudjanak dolgozni, mert 
tudják, gyermekeik biztonságban vannak és jól érzik itt magukat. A 
szép napos udvarunkon csodálhatjuk az ősz színeit és a fák 

leveleinek a változásait. Szedtünk gesztenyét amiből előbújtak a 
barna termések és próbálgatták a kis markok eltüntetni azokat. Az 
alig kétéveseknek minden újdonság, amit a természet nyújt nekik, 
hiszen még nincsenek ehhez kapcsolódó emlékeik. Mindenki 
szívesen tornászik, mozog a szabad levegőn és bízunk benne, hogy 
az időjárás kegyes lesz hozzánk és sokáig megtehetjük ezt. Mi még 
aprók vagyunk és nem tudunk a település rendezvényein részt 
venni, de mint a mellékelt képek is mutatják nálunk is van 
kulturális élet.

Yetik Éva

Együtt az apróságokkal

,,Kultúrházi Kávéház”

,,Kutatók Éjszakája”

Kaméleon
Fodrászat és műköröm

szalont nyitunk Szarvas, Gyóni Géza 28. sz. és 
Békésszentandrás, Fő út 66. sz. alatt (öntözéstechnika udvara)

 Gazsó Beáta Valóczki Viktória
 fodrász műköröm

- Női, férfi hajvágás - Pedikűr, manikűr

- Gyerek hajvágás - Láb- és kézápolás

- Hajfestés - Zselés, porcelán műköröm

- Melír technikák   építés

- Dauer - Lenövés mentes francia

- Alkalmi frizura készítés   köröm erősítéssel

- Hajfonás - Gél lakkozás

  - Köröm díszítés

Várunk mindenkit újonnan nyílt modern szalonunkban!

Bejelentkezés az alábbi telefonszámokon (visszahívunk!)

Bea: Viki:
06-30/407-4441  06-20/353-3828
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Ötven év után – Arany Diploma

„Amikor a fiaidat oktatod, a fiaid fiát is oktatod...

Greksza Györgyné tanítói munkássága elismeréseként 2014. 
augusztus 30-án újra átvehette tanítói oklevelét. Ötven év elteltével 
ünnepélyes keretek között a Szegedi Tudományegyetem 
Akadémiai Dísztermében Arany Diplomával jutalmazták több 
évtizedes pedagógiai tevékenységét.
Mint tanítványa meghatódom, ha arra gondolok, milyen mélyen 
érző, mennyi alázattal bíró pedagógus az, aki évtizedeken keresztül 
magára vállalja azt a felelősséget, amellyel a felnövekvő 
nemzedékek oktatása-nevelése jár. Neki sikerült! Hisz jól tudta, 
hogy az a hivatás, amit választott, nagy felelősséggel jár, de 
ugyanilyen sok szépséget is rejt magában. Törődés volt minden 
mozdulata, okító volt minden szava. Lelke mélyéből, egész 
lényével a rábízott gyermekek jövőjét tartotta szem előtt. 
Gyakran emlegetjük mindennapjainkban, hisz alig van 
településünkön olyan család, ahol valamelyik családtagot ne 
tanította volna. Ő Greksza tanár néni, így hívta és hívja mindenki.
Greksza Györgyné Hevesi Erzsébet Aranka tanárnő 1931-ben 
született Szarvason. Oklevelét 1964-ben szerezte a Szeged-Bajai 
Tanítóképző Intézetben. A békésszentandrási általános iskolában a 
3-4. osztályban tanított. 1987-ben ment nyugdíjba. Munkájának 
elismeréseképpen 1973-ban megkapta a Munka Érdemrend bronz 
fokozatát, 1987-ban pedig Pedagógiai Szolgálati Emlékéremmel 
jutalmazták. 
A tanárnő mindig büszke volt tanítványaira, sokan közülük a 
pedagógus pályát választották. Két gyermeke, három unokája és 
nyolc dédunokája van. Az ő szeretetük, valamint a volt 
tanítványok, kollégák tisztelete teszi széppé és boldoggá életét.
Arany Diplomás Tanító Néni, köszönjük azt, hogy sokunkat 
tanított, nevelt, és kívánjuk, hogy Arany Diplomásként a felfrissült 
szép emlékek aranyozzák be további nyugdíjas éveit.
Jubileumi diplomájához gratulálunk!

Bagi Erika

25 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
1989-ben - immár 25 éve - hogy elballagtunk a Békésszentandrási 
Általános Iskolából. Azóta is öt évenként megrendezzük 
osztálytalálkozónkat. Most sem történt ez másképp: 2014. 
szeptember 27-én izgatottan gyülekeztünk az iskola előtt. Nagyon 
örültünk, hogy felsős osztályfőnökünk D. Kiss Sándor és felesége, 
Julika néni - aki 3-4. osztályban volt a tanító nénink - elfogadta 
meghívásunkat, így újra az ő felügyeletükkel tarthattuk meg 
rendhagyó osztályfőnöki óránkat az iskolában. Beszámoltunk 
tanárainknak és egymásnak arról, hogy mi történt velünk ebben a 
25 esztendőben. Jó volt újra az iskolapadban ülni és felidézni a 
diákévek hangulatát.  Az iskolában eltöltött idő után a Csücsök 
Csárdába mentünk, ahol egy finom vacsora mellett hangulatos 
környezetben tovább folytattuk a beszélgetést. Felidéztük az 
iskolaévek alatt történt vicces eseményeket, diákcsínyeket, 
feledhetetlen pillanatokat, és természetesen ezeken rengeteget 
nevettünk. Nagyon jó volt, hogy mindannyian együtt közösen 
beszélgettünk, mindig volt valaki, akinek újabb régi történet jutott 
az eszébe. Így aztán hamar elröpült az a pár óra, amit együtt 
tölthettünk. Biztos vagyok abban, hogy öt év múlva ismét 
megrendezzük a találkozónkat. Vagy lehet, hogy nem is várunk 
ezzel öt évet?
Tanárainknak innen is kívánunk nagyon jó egészséget és hosszú, 
boldog életet!

az 1989-ben végzett 8.A osztály

Tanáraink: D. Kiss Sándorné és D. Kiss Sándor
Csernus Tímea, Balla Andrea, Benedek István, Bagi Andrea, 
Vaskor Tünde
Szécsi László, Erdélyi László, Bohák András, Fekete Tibor, Bagi 
Antal, Balla Attila
Később csatlakoztak: Kiss Ágnes, Szabó Melinda, Dorogi Zoltán
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„Gazdag ez a Falu, gazdag mit hozzátettek a LELKEK!”

„A folytatás kezdete” címmel rendezett kiállításáról…
Kondacsné Évike a kedves amatőr munkáival jól meglepett 
bennünket érdeklődőket. Különösen szépek foto-realisztikus 
grafikái, legyen témája egy öreg kéz vagy a születés pillanata. De 
mit mondjak? Művészportréi, illusztrációi kiválóak. Audrey 
Hepburn vagy Hugh Jackman portréit bizony én is szívesen 
kitenném szobám falára. Érdekes lehet az ezoterikus látásmód is 
mely, képeinek témája!
Évike! Beszélsz továbbfejlődési, tanulási igényedről, tedd hát! Az 
élet örök tanulás. Mert bizony öröm, az alkotás öröme sugárzik 
munkáidból, ne hagyd fel ezt a művészi alkotó tevékenységet! 
Három szép gyermeked közül Boglárka lányod már rajzol, 

meglepően szép grafikás. Gratulálunk!
Elek Mónika gyönyörű verssoraival kívánok további alkotókedvet!

„Egy rajz elbűvöl, gondolkodtat, sejtet
egy rajz az álomba reptet,
egy rajz lehet, hogy néma valóság
egy rajz egy csodás világ!”

Köszönjük falunk lakóinak nevében:
Hrncsjárné Dorogi Mária

Képek a 16. oldalon

A Népmese Napja
Szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja. Ebből az 

alkalomból a Körös Művelődési Ház és Könyvtár vendége volt 

Harencsár László, szarvasi mesemondó. A kedves olvasók a 

Szentandrási Híradó 2013 áprilisi számában olvashattak vele egy 

interjút Bankó Erika jóvoltából és most sikerült e jeles napra 

meghívnunk őt. Az iskola könyvtárában az 1-2. osztályosoknak 

mesélt nagy örömmel az állatokról. Ez azért nem meglepő, mivel a 

Mátrában nőtt fel és az erdők, hegyek közelében töltötte 

gyermekkorát. A nyugdíjba vonulás után kezdett mesékkel, mese 

mondással foglalkozni. 2009 óta pedig bejárta az egész országot és 

a gyermekeknek nagyon tetszenek a meséi, melyeket híres 

előadóktól is meghallgathatnak egy hangos könyv segítségével. A 

gyermekek nevében kívánok Harencsár Lászlónak jó egészséget és 

sok-sok mesemondást!
Benedek Erika

intézményvezető

Köszöntő Idősek 
Világnapja alkalmából

Tisztelt Szépkorúak!

Október elsején köszöntjük idős és szépkorú embertársainkat. Ma, 
amikor a legnagyobb munka, a legfontosabb feladat épp a munka 
becsületének megőrzése, egy ledolgozott élet mondanivalója, 
üzenete különösen fontos. 
Mindannyiunk előtt ott áll szüleink, nagyszüleink példája, s ahogy 
telnek az évek, mi magunk is szeretnénk egyszer hasonló példává 
válni. 
Ahhoz, hogy ezt megtehessük, nem elég figyelni a körülöttünk élő, 
munkálkodó időseket, de támogatnunk, segítenünk is kell őket. A 
tisztelet és köszönet kifejezése mellett ezért a gondoskodást tartom 
az Idősek Világnapja legfőbb üzenetének. 
Tisztelt Idősek, Szépkorúak! Engedjék meg, hogy jó erőt, 
egészséget kívánjak Önöknek az Idősek Világnapja alkalmából!

Tisztelettel:
Dankó Béla

országgyűlési képviselő

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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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

VÁLASZTÁS 2014.

 EGYÜTT FIDESZ-KDNP MSZP DK JOBBIK
1. 7 123 30 2 83
2. 5 131 28 10 89
3. 2 116 11 16 109
4. 2 127 34 11 127
5. 3 179 20 11 147
6. 4 143 26 3 123
7. 1 19 0 1 5
Összesen: 24 838 149 55 683

Polgármester választás
Jelölt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  Összesen (db) Összesen (%)
    körzet                               .
Sinka Imre 133 134 142 177 209 170 7 972 54,5  
Hévizi Róbert 114 137 112 126 160 142 19 810 45,5
Összesen:        1782 100

Képviselő választás
Jelölt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen (db) Összesen (%)
    körzet                               .
Harangozó Sándor 24 38 31 46 36 25 1 201 2,2
Virág Sándor 82 124 70 105 122 121 5 629 6,8
Dr. Olasz Imre 69 77 94 106 99 113 5 563 6,1
Révész Norbert 53 46 55 72 82 62 5 375 4,1
Rusz Mihály 85 86 93 95 119 119 11 608 6,6
Nemcsényi Zsolt 109 133 118 138 163 145 17 823 8,9
Rusz Zoltán 78 76 80 81 108 79 13 515 5,6
Hévizi Róbert 105 132 103 129 154 136 17 776 8,4
Kurján Sándor 54 38 49 51 78 66 6 342 3,7
Szabó János 63 47 45 79 81 59 7 381 4,1
Sinka Imre 111 119 120 162 172 147 11 842 9,1
Major Attila 82 76 82 111 147 92 2 592 6,4
Bobvos János 40 56 69 68 61 50 3 347 3,8
Fekete-Rekényi János 56 64 52 83 110 64 2 431 4,7
Molnár Imre Zoltán 71 76 80 114 94 99 1 535 5,8
Barna Antal 94 95 81 106 127 119 14 636 6,9
Fabó István 88 90 98 115 109 111 6 617 6,7
Összesen        9213 100,0

Megyei önkormányzati képviselők választása

K Ö S Z Ö N E T
Békésszentandrás Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetője 
köszönetemet fejezem ki a 2014. október 12-i helyi önkormányzati 
választások választási munkálataiban résztvevőknek:
- a Szavazatszámláló Bizottság választott és megbízott tagjainak,
- a Helyi Választási Bizottság választott és megbízott tagjainak,
- a Helyi Választási Iroda tagjainak,
- a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
- a Polgármesteri Hivatal intézményei dolgozóinak,
- a Szarvasi Rendőrkapitányságnak és a helyi körzeti 

megbízottnak,
- a Polgárőrség tagjainak,
- valamint azoknak, akik a választás lebonyolításához 

munkájukkal hozzájárultak.
  Dr. Olasz Imréné

dr. HVI-vezető

Köszönöm
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a támogatást és a 
gratulációkat! Büszke vagyok ismét településünkre, hogy milyen jó 
arányú volt a választási részvétel! Örülök, hogy ilyen sokan úgy 
gondolták, jó úton indult el falunk. Bízom benne, hogy hasonlóképpen 
jól tudjuk közös munkával irányítani településünket a következő 5 
évben is. Minden, a település gyarapodását szolgáló ötletet támogatni 
fogok továbbra is. Köszönöm vélemény-nyilvánításukat!

Tisztelettel: Sinka Imre polgármester

Felhívás
Felhívjuk az érintettek figyelmét a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 144. § (7) bekezdésére, mely szerint: „A plakátot az, 
aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 
30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az 
eltávolítás költségét viselni.”
Kérjük, hogy fentiek szerint eljárni szíveskedjenek.

Helyi Választási Iroda



2014. október 9

100 éve született Csépe Imre
Csépe Imre vajdasági költő születésének 100. évfordulója 
alkalmából ismét megrendezésre került Kishegyesen a Hegyesi 
Literatúra (Csépe emléknapok) rendezvénysorozata.
Szeptember 26-án a testvértelepülésünkön született irodalmár 
emléktáblájánál a Magyar Nemzeti Tanács képviselői és a település 
vezetői mellett Békésszentandrás Önkormányzata nevében Dr. 
Olasz Imréné dr. jegyző és Molnár Imre Zoltán képviselő helyeztek 
el koszorút. A könyvtárban a jubileum alkalmából Csépe Imre 
munkásságát többek között könyvein, fotóin és a róla megjelent 
újságcikkeken keresztül bemutató kiállítás nyílt.
A nap folytatásaként az ünnepi műsor keretében felléptek az 
Aranyeső községi szavalóverseny győztesei, majd Szarvas 
Melinda irodalomtörténész értekezett a vajdasági magyar irodalom 
közelmúltbeli alakulásáról, új alapokra helyezve és kiegészítve 
Bori Imre ezzel kapcsolatos tanulmányait. Őt Silling István 
néprajzkutató Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban 
című, majd Antalovics Péter és Benedek Miklós könyveinek 
bemutatója követte.
Az általános iskola galériáját az Ifjúság Iroda, összefogva a helyi 
fiatalokkal újjá varázsolta, mely ez alkalommal került átadásra, s 
máris otthont adott a Maronka Kálmán Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
által szervezett gyermekprogramon készített rajzokból összeállított 
kiállításnak is.
A napot az idén szintén kerek évfordulót – hatvanadik 
születésnapját – ünneplő Zalán Tibor: Amese marad című darabja 
zárta, melyet a nagykikindai Egység Művelődési Egyesület 
Színtársulatának színvonalas előadásában tekinthetett meg a 
közönség.                                                                                   MK

Tisztelgés Csépe Imre emléktáblájánál

A költő kéziratai

50. házassági évforduló
Megható ünnepség keretében köszöntötte Sinka Imre polgármester 

úr és Bagi Erika anyakönyvvezető Szabó Jánost és feleségét Szabó 

Jánosné Egri Anna Rozáliát 50. házassági évfordulójuk alkalmából.

Jani bácsi és Rózsika néni 1964. szeptember 26-án kötöttek 

házasságot és írták alá nyilatkozatukat a házassági anyakönyvben.

Az akkori fogadalmukat erősítették meg a Polgármesteri 

Hivatalban népes családjuk körében.

Az alábbi idézettel kívánunk nekik jó egészséget és nagyon sok 

boldogságot. 

„…azt akarom elmondani neked,

nem, nem neked, a napnak és a földnek

a víznek és a szélnek,

a mindenségnek, amely megteremtett,

hogy most tudom csak, miért éltem eddig:

hogy ajkaid lehelete a jóság,

…szemed a derült ég,

s a gyöngédséget kezedtől tanulta

a felénk rügyet ringató sugár…”

Állampolgársági 
eskütételek

Az elmúlt időszakban három alkalommal adott otthont 
állampolgársági eskünek a Polgármesteri Hivatal nagyterme. Az 
megható ünnepségeken 14 kárpátaljai honfitársunk tett 
állampolgársági esküt Sinka Imre polgármester úr előtt, miután 
településünket választották eskütételük helyszínéül. 
Polgármester úr befogadó beszédében köszöntötte legújabb 
magyar állampolgárainkat, majd átadta részükre honosítási 
okirataikat, valamint a település ajándékait, az emléklapot, 
valamint címeres mézeskalácsot, az anyakönyvvezető pedig a 
lakcímet igazoló hatósági igazolványaikat.

Bagi Erika
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,,Az ember minden évben annyival lesz okosabb, amennyivel 
lassabban tud menni.''

/Janicsák István/

Ez a felirat volt olvasható október 1-jén az Idősek Napja alkalmából 
rendezett ünnepségen a Művelődési Házban. A jelenlévő időseket 
először Sinka Imre polgármester köszöntötte és megköszönte a 
szeretetet, a tapasztalatot és a rengeteg segítséget, amit az idősektől 
kapunk nap, mint nap. Polgármester úr hangsúlyozta, hogy az 
életben a szeretet, a kedvesség, a bölcsesség fiatalon tart, és nem 
számít az ősz haj, a ráncok, a fiatalság belülről árad. Korunkat ne a 
naptár számlálja, hanem mindenkinek a lelke mutassa meg, 
mennyinek érzi magát. Ezután a Gondozási Központ vezetője, dr. 
Virág Sándorné köszöntötte a település időseit a „Legyetek 
türelmesek hozzám, ha majd” című verssel:

„Legyetek türelmesek hozzám, ha majd ,
elfelejtek már dolgokat,
ha próbálom idézni, de nem megy
a feledésbe merült, fehér foltokat.

Legyetek türelmesek hozzám, ha majd
beszélek s elakad a szavam,
ha a mondat közepén újrakezdem,
vagy, ha ismétlem önmagam……

Legyetek türelmesek hozzám, ha majd,
nehézkesen, lassan mozdulok,
ha riasztanak az akadályok,
és sokszor visszafordulok.

Legyetek türelmesek hozzám,
érezzem nem vagyok egyedül,
érezzem, hogy becsülnek, szeretnek,
hogy nem éltem értelmetlenül...”

Az önkormányzat jóvoltából Poór Péter és Orsi nosztalgia műsorát 
láthatták. Az idősek is együtt énekelték: Csoko-csoko-csokoládé, 
Nika se perimeno, Szeress úgy is, ha rossz vagyok……. és hasonló 
régi, ritkán hallott dalokat. Majd a Gondozási Központ jóvoltából 
finom hajtovánnyal és teával látták vendégül a jelenlévőket. 
Minden idős az önkormányzat ajándékát egy gravírozott bögrét 
vihetett haza. Természetesen nemcsak ezen a napon tartjuk 
fontosnak az idősek jelenlétét és köszönjük a sok segítséget, amit 
tőlük kapunk.
Kívánok nekik jó egészséget és békés, szép éveket!

Benedek Erika

Közkívánatra
a sonkás, kukoricás hajtovány

receptje! 

Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen a Körös 
Művelődési Házban az Önkormányzat megvendégelte az időseket. 
A Gondozási Központ munkatársai reggeltől sütötték a finom 
tésztát, amely nagyon ízlett mindenkinek. Többen kérték a receptet 
tőlünk olyanok is, akik nem voltak ott, tehát híre ment a 
finomságnak! Közzétesszük tehát a receptet, süssék meg, 
garantáljuk, hogy mindenkinek ízleni fog!

Hozzávalók:

A tésztához
 80 dkg liszt
 5 dkg élesztő
 1 evőkanál cukor
 5 dl tej
 1 csapott evőkanál só
 2 dl étolaj

A töltelékhez:
 30 dkg sonka
 2 db lilahagyma
 2 konzerv kukorica
 30 dkg reszelt sajt
 2 gerezd fokhagyma
 1 nagy pohár tejföl
 ízlés szerint kockázott bacon

A tetejére:
 2 evőkanál tejföl
 1 db tojás

Elkészítés:
Az élesztőt 1 dl langyos tejben felfuttatjuk, majd összedolgozzuk a 
tészta hozzávalóival. 1 órát kelesztjük. A tésztát kettévesszük, 
kinyújtjuk téglalap alakúra, megkenjük a fokhagymás tejföl 
felével, rászórjuk a sonka, bacon, hagyma, kukorica, sajt felét, és 
feltekerjük, mint a bejglit, majd a tetejét megkenjük tojásos 
tejföllel. A másik tésztát ugyanúgy betöltjük. Előmelegített sütőben 
180 fokon szép pirosra sütjük, sütőpapírral kibélelt tepsiben.

Jó étvágyat kívánnak a Gondozási Központ dolgozói! 

Idősek Napja
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GRATULÁLUNK!
Életműdíjat kapott a Szent András Sörfőzde legendás Alapítója: 

Békés megye Kiváló Vállalkozója díjjal ismerték el Simkó József, 

a Szent András Sörfőzde alapítójának több mint két évtizedes 

munkásságát. Büszkék vagyunk, gratulálunk Józsibá'!

Békésszentandrási Serfőzde

Aszódi Imre emlékére
Aszódi Imre író, költő, 

drámaíró,  műfordí tó. 

B é k é s s z e n t a n d r á s o n 

született 1921. január 6-án 

és 2006. október 11-én 

hunyt el Budapesten. 1945 

óta folyamatosan írt. Első 

v e r s e s k ö t e t e  F o r r á s 

fakadt címmel 1956-ban 

jelent meg. Haláláig újabb 

t i z e n h á r o m  k ö n y v 

szerzőjeként ismerhették 

m e g  a z  o l v a s ó k . 

Verseskötetei: Körülírtam verssel a világot, Kettéhajtogatott 

márvány, Ki őriz meg engem?, Lelkembe visszajárnak az álmok. 

Villám hasít az égen át című műve prózai és lírai tartalommal is 

rendelkezik. Jelentős művének számít önéletrajzi visszatekintése: 

I t t  á l lok  Buda  é j je lében ,  de  d rámái ró l  sem szabad 

megfeledkeznünk: IV. Béla, Zách Klára, Zrínyi Ilona, 

Kitagadottak. Sokoldalúságára jellemző, hogy verses meséi is 

megjelentek Zirzegő és Zorzogó, valamint Mese a mamutról 

címmel. 2003-ban a Magyar Kultúra Lovagjává avatták és 

munkásságát több jeles irodalmi díjjal ismerték el. 2006-ban 

posztumusz Békésszentandrásért díjjal tüntették ki. Olvassuk, 

értékeljük műveit! Míg élünk, őrizzük emlékét!
Benedek Erika

Ismét ünnepeltünk
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2014. 
október 4-én Idősek Világnapja alkalmából megemlékezést 
tartottunk a Körös Művelődési Házban. Oláh Géza elnök úr meleg 
szavakkal köszöntötte az időseket és néma felállással emlékeztünk 
halottainkra. A Benka Gyula Általános Iskola tanárnője önálló 
citeraműsorral kedveskedett a megjelenteknek. Asztali áldást 
mondott Dr. Dobos Ágoston református lelkész. Ebéd után 
Kuncsorbai nótaénekes, Bodnár Marika szórakoztatta az időseket. 
Közben szebbnél szebb szavalatok hangzottak el. A Szentandrási 
Dalkör nótacsokorral zárta a kulturális rendezvényünket, majd a 
tombolahúzás következett.
Tagságunk nevében megköszönjük Oláh Géza elnök úr 
t á m o g a t á s á t ,  a m i v e l  h o z z á j á r u l t  a  k ö z e l  2 0 0  f ő 
megvendégeléséhez. Az ízletes birkapörköltet Pásztor Mátyás 
tagtársunk készített el. Köszönjük mindazoknak, akik a rendezvény 
elő –és utómunkálataiban részt vettek, a tombolatárgyakkal, 
jegyvásárlással támogatták rendezvényünk színvonalának 
költségeit.
Köszönettel tartozunk az Önkormányzat felé az ingyenesen 
rendelkezésünkre bocsátott tanyabusz biztosításáért, amivel az 
elidősödött tagjaink is részt tudtak venni ezen a kedves ünnepségen. 
Köszönet az ingyenes teremhasználatért, valamint az egyéb 
eszközökért. 
Ezúton gratulálunk Szécsi Balázs sorstársunknak a Szarvasi 
Ótemplomi Szeretetszolgálattól kapott elismerő oklevél és érem 
odaítélésért, melyet az ott végzett társadalmi munkáért kapott.
Tájékoztatjuk a tagságot és az érdeklődőket, hogy a következő 
orvos-beteg találkozó 2014. november 20-án /csütörtök/ du. 14 
órától lesz a Szent László úti Orvosi rendelőben. Karácsonyi 
ünnepséget 2014. december 18-ra /csütörtök/, 2015. január végén 
pótszilvesztert szervezünk, önköltséges áron birkapörkölt 
vacsorával és élőzenével. Tagjaink kérésére a gyógytornát 
beindítjuk. Majd ehhez kérjük a Testület jóváhagyását.

Tóth Mihályné
szervező
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés

Piros Orsolya és Bába Zsolt 2014. 
szeptember 6-án kötött házasságot.

Születés

2014. szeptember 11-én Medvegy 
Péter és Hosszú Mónika szülőknek 
MILÁN utónevű gyermeke született.

Elhalálozások

Fazekas István /1929/ 2014. szeptember 3-án,
Házi Andrásné ln.: Gazsó Rozália /1930/ 2014. szept. 6-án,
Maglódszki Erzsébet /1936/ 2014. szeptember 8-án,
Csekő Mihályné ln.: Molnár Mária /1960/ 2014. szept. 10-én,
Tóth Vince /1932/ 2014. szeptember 13-án hunyt el.

Köszönetnyilvánítás

„Az édesanyák sosem halnak meg,
csak fáradt szívük pihenni tér.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Egri Ferencné sz. Kis Katalin

szeretett elhunytunk temetésén megjelentek és fájdalmunkban 
együtt éreztek velünk, sírjára virágot, koszorút hoztak.

Drága emléke szívünkben él.

Lánya, fia, veje és unokái

„Nem csak a madárnak van fészke. A léleknek is. Van egy 

fészek, ahol a lélek ugyanígy otthon lehet. Ahonnan szárnyra 

kelhet, és ahová visszatérhet. Ahol figyelmet kap, szeretetet, 

törődést. És nyugalmat. Egy ölelő érzést. Otthont. Ahol a 

szárnyaló lélek biztonságban lehet, ahol új erőt kaphat. A 

további szárnyaláshoz. Igen, van ilyen fészek. Egy szív. Az Ő 

szíve.„”

MEGEMLÉKEZÉS

Pitrom Istvánné szül. Nagy Erzsébet
halálának 10. évfordulóján.

Szeretettel és tisztelettel emlékezünk Rád!

Szerető családod
és kedves ismerőseid.

Megemlékezés

Házi Andrásné halálának
4. évfordulójára

„Elvitted a derűt, fényt, meleget, 
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. 
Bennünk él egy arc, végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Hiányodat feldolgozni nem lehet, 
csak próbálkozunk élni nélküled. "

Férje, fiai, menye és unokái

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 7,9 MFt
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7 MFt
Szarvas, Akácos u. 4 lakásos társasházi lakás, irányár 13 M Ft
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Orosházán, Martinovics u. 86m2-es ház 575m2 telekkel 6 M Ft
Budapest, Kőbánya 42 m2-es lakás 11,5 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4,5 M Ft
Békésszentandrás, Szt Gellért utcában családi ház, irányár: 8 MFt
Szarvas, Jókai u. 2 szobás családi ház irányár: 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000 Ft
Békésszentandráson, Akácos utcában Köröshöz közel családi 
ház 5 M Ft
Békésszentandrás, 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
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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.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Családpolitikai Szótár - 2014
alapszabadság: az alapszabadság mértéke húsz munkanap.

A szabadság a munkavállaló
- huszonötödik életévétől egy;
- huszonnyolcadik életévétől kettő;
- harmincegyedik életévétől három;
- harmincharmadik életévétől négy;
- harmincötödik életévétől öt;
- harminchetedik életévétől hat;
- harminckilencedik életévétől hét;
- negyvenegyedik életévétől nyolc;
- negyvenharmadik életévétől kilenc;
- negyvenötödik életévétől tíz
munkanap pótszabadság jár,. 2012. évi I. törvény

anyakönyv: az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely - az 
ellenkező bizonyításáig - közhitelűen tanúsítja a benne 
feljegyzett(születés, házasságkötés, halálozás) adatokat, 
illetőleg azok változását.

  1982. évi 17. törvényerejű rendelet
álláskeresési járadék: az állami foglalkoztatási szerv 

álláskeresési járadékot állapít meg annak a személynek, aki
- álláskereső,
- az álláskeresővé válását megelőző öt éven belül legalább 360 

nap jogosultsági idővel rendelkezik,
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem 

jogosult, továbbá táppénzben nem részesül,
- munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett 

eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem 
tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 
90 nap. 1991. évi IV. törvény

álláskereső: az a személy, aki
- a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel 

rendelkezik, és
- oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat 

tanulmányokat, és
- öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs 

járadékban nem részesül és
- az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével 

munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet 
sem folytat, és

- elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel 
együttműködik, és akit

- az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.
   1991. évi IV. törvény

anyasági támogatás: a szülést követően az a nő jogosult a 
támogatásra, aki várandóssága  alatt legalább négy alkalommal - 
koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson részt 
vett. Az igényt a szülést követő 6 hónapon belül lehet benyújtani.

apák fizetett szabadsága: gyermeke születése esetén öt, 
ikergyermekek születése esetén 7 munkanap pótszabadság illeti 
meg az apát, melyet legkésőbb a születést követő második hónap 
végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató 

kiadni. A kedvezmény abban az esetben is megilleti az apát, ha 
gyermeke halva születik, vagy meghal. A munkaidő-
kedvezmény igényléséhez be kell mutatni a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, illetve halva született gyermek esetén a 
halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányát, és írásban 
nyilatkozni kell arról, hogy ő a szülői felügyeletet gyakorló vér 
szerinti vagy örökbefogadó apa, ez a joga nem szünetel, illetve 
nem lett megszüntetve. 2012.évi I. törvény

ápolási díj: jövedelmet pótló, illetve kiegészítő támogatás a 
tartósan gondozásra, ápolásra szoruló személyt ellátó 
hozzátartozó részére. Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével 
az a hozzátartozó, aki az önmaga ellátására képtelen, állandó és 
tartós felügyeletre, gondozásra szoruló súlyos fogyatékos vagy 
18. életévét be nem töltött tartósan beteg személy gondozását, 
ápolását végzi. (Összegét lásd: Függelék.)    Az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek szerint megállapítható az 
ellátás 18 év feletti tartós beteg ápolása esetén is.  1993. évi III. 
törvény

árvaellátás: árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a 
házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy 
háztartásban közösen nevelt gyermeket is –, akinek elhunyt 
szülője rendelkezik az életkora szerint meghatározott szolgálati 
idővel.
Az ellátás a gyermek 16. életévének betöltéséig jár, de ha 
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a tanulmányok 
tartamára, legfeljebb 25 éves koráig folyósítható. Összege 
annak a nyugdíjnak a 30 %-a, ami az elhunytat öregségi, 
rokkantsági nyugdíjként, baleseti rokkantsági nyugdíjként 
megillette volna halála időpontjában.

  1997. évi LXXXI. törvény
átmeneti járadék: 2012. január 1-jétől nincs új megállapítás.
  387/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet
azonnali hatályú felmondás: a munkáltató, illetve a munkavállaló 

a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a 
másik fél
- a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét 

szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben 
megszegi, vagy

- egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony 
fenntartását lehetetlenné teszi. Ettől érvényesen eltérni nem 
lehet.

A rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról 
való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb 
azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, 
bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig 
lehet gyakorolni. 
Ha a munkaviszonyt a munkavállaló szünteti meg rendkívüli 
felmondással, a munkáltató köteles annyi időre járó 
átlagkeresetet részére kifizetni, amennyi a munkáltató rendes 
felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a 
végkielégítés szabályait is. A munkavállaló követelheti 
felmerült kárának megtérítését is. 2012. évi I. törvény
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V. Békésszentandrási 24 órás schnellverseny
2014. 07.26. – 2014.07.27.

Szombaton 12 órakor kezdődött az ötödik alkalommal 
megrendezett Békésszentandrási 24 órás sakkverseny, melyet a 
Hunyadi Mátyás Sportegyesület Sakk Szakosztálya rendezett. A 
sakkversenynek a Körös Művelődési Ház és Könyvtár adott 
otthont. A rendezvényt Nemcsényi Zsolt, a Sakk Szakosztály 
vezetője és Hévizi Róbert, a Hunyadi Mátyás Sportegyesület 
elnöke nyitotta meg. Majd Radics László csapatvezető és szervező 
különdíjat adott át a nevezések alapján legmagasabb értékszámmal 
rendelkező játékosnak, Zámbó Zoltánnak (FIDE Élő-pont: 2398). 
A megnyitóig rekordszámú (34 fő) induló regisztráltatta magát. A 
24 órás versenyhez nagy kitartás és küzdeni akarás szükséges.
A játékosok schnell játszmákat játszottak, 2 x 5 perc gondolkodási 
idővel (tehát játékosonként 5 -5 perc játékidővel).
10 játszmánként (kb. 1 óra 45 perc) volt kisebb pihenő idő (10-15 
perc), a 24 óra alatt 113 fordulóra került sor (vagyis mindenki 113 
partit játszott). A versenybírói feladatokat Csipai Levente és 
Révész Norbert látta el.
A maratoni verseny baráti hangulatban telt, melynek győztese 
Zámbó Zoltán (Miskolci KisBocsok Sakk Sportegyesület) lett 99 
ponttal.
További eredmények:
2. Volosin Vlagyimir (Szentesi Sakk Sport Egyesület) 97,5 pont;
3. Horváth Zsolt (Makói Spartacus Vasas 
Sportegyesület/Békésszentandrás HMSE SSZ) 97 
pont; 
4 .  Joó  János  (Makó i  Spa r t acus  Vasas 
Sportegyesület) 88 pont; 
5. Balogh Dávid (Kisújszállási Sport Egyesület) 
87 pont;
6. Kakuk Sándor (Orosházi Sakk Egyesület) 82,5 
pont.
Az első három helyezett pénzjutalmat, a 4-6 
helyezett tárgyjutalmat kapott. 
Díjazták a legjobb békésszentandrási játékost, ezt 
a díjat Csipai Levente (Szentesi Sakk Sport 
Egyesület/Békésszentandrás HMSE SSZ) 66 pont 
érdemelte ki. Tárgyjutalmat kapott ebben a 
kategóriában a második, Radics László (Szentesi 
Sakk Sport Egyesület/Békésszentandrás HMSE 
SSZ) 55,5 pont és a harmadik, Révész Norbert 

(Békésszentandrás HMSE SSZ) 51,5 pont is.
A legjobb szenior játékos címet Balász András (Nyergesújfalu 
Sportegyesület) 75 pont érdemelte ki.
A legjobb ifjúsági Varga Tamás (Békési Torna Egylet) 72,5 pont, 
második Vértes Imre (Békési Torna  Egylet) 52,5 pont, a 
harmadik Udvardi Zalán (Szentesi Sakk Sport Egyesület) 41 
pont, legjobb női versenyző Nagy Noémi (Kiskunfélegyházi 
Honvéd Testedzők Köre) 42 pont lett, míg a legjobb amatőr játékos 
címet Cselei Lajos 6,5 pont vihette haza.
A díjakat Radics László csapatvezető adta át.
A békésszentandrási versenyzők jövőre is visszavárnak mindenkit 
erre az egyre népszerűbb versenyre és remélik, hogy mások is 
kedvet kapnak majd a megmérettetéshez. 
Támogatók: 
Sinka Imre polgármester, Radics László, dr. Bakos János, Kozák 
János - Argomex Kft., Barna Antal - Körös-parton nyaralunk, 
Nemcsényi Zsolt, Bagi Erika, Rusz Róbert, Vasadi László, Dr. 
Olasz Imréné dr. - Röfi Vegyesbolt, Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata, Lestyan-Goda Mihályné, Banász Annamária – 
Eldorado Büfé, Bencsik Ildikó - Szalon Söröző.

Bagi Erika 

Sakk-siker

Augusztus 15-én Lakitelek adott otthont a XIX. Kárpát-

Medencében Sakkozó Magyarok Világtalálkozójának, ahol a 

schnell csapatversenyen - 12 csapat közül - Békésszentandrás 

csapata (Horváth Zsolt, Kakuk Sándor, Csipai Levente, Biró 

István) 0,5 ponttal lemaradva a képzeletbeli dobogó legfelső 

fokáról, a II. helyen végzett!

Gratulálunk!
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SAKK

2. hely: Békésszentandrás, Marosi Tibor Emlékverseny
csapat-villámverseny, 2014. augusztus 15.
Sakkozó Magyarok Világtalálkozója, Lakitelek Népfőiskola

KÉZILABDA HÍREK

Békésszentandrás – Sarkad 20:20.
Hullámzó teljesítményt hoztak a 2014/2015 bajnokság őszi 
fordulóinak első kézilabda csatái. A nyitó mérkőzésen Sarkad 
csapatát fogadtuk. Mint a szezon első tétmeccsén, a maximális 
igyekezetünk, és motivációnk ellenére is akadozott még a gépezet, 
így a vendégeknek sikerült 5 góllal is elhúzniuk. Időkérésünket 
követően határozottabbá vált védekezésünk, megtaláltuk a 
megfelelő ellenszert játékukra, így a félidőre egy fantasztikus 
hajrával 1 gólra faragtuk hátrányunkat (6:7). 
A második félidő első felében is ott folytattuk, ahol az első végét 
abbahagytuk. Ötletes támadás vezetéseink eredménye további hat 
gól volt, mellyel 5 gólra duzzadt előnyünk (20:15) Ekkor egy újabb 
hullámvölgy következett játékunkban, melyben a vendégek 
nagyon elkapták a fonalat, sorra bosszulták meg hibáinkat, eladott 
labdáinkat. Ehhez persze nagyban hozzájárult, hogy a fiatal 
játékvezetők sípja sorsdöntő pillanatokban néma maradt bennünket 
büntetve ezzel…így a végjáték nem a mi szájunk íze szerint 
alakult….és be kellett érnünk 1 ponttal.
Békésszentandrás – Füzesgyarmat 17:26.
A szezon második hazai-pályás összecsapásán sajnos már nem 
sikerült az újabb pontszerzésünk. A tabellán 3 hellyel előttünk álló 
Füzesgyarmatot fogadtuk. Az első 13 perc még kiegyenlített 
küzdelmet hozott, ezt követően a vendégek kezdeményezőbbé 
váltak, kihasználták pontatlanságainkat, labdaeladásainkat, így 
leindításaikkal a félidőre már 5 gólos előnyre tettek szert. A 
második játékrészben sem változott lényegesen a játék képe, bár 
voltak szép megmozdulásaink, de akadozó játék jellemzett ma 
minket. Hiába kapaszkodtunk fel többször is, a végére elfáradtunk, 
a végeredmény:
Nagyszénás – Békésszentandrás 26:19 (11:9)
Bár a pályán mutatott játékunk már lényegesen jobb és 
lendületesebb volt, sok szép helyzetet sikerült kialakítanunk, még 
sem sikerült pontot szerezni a jelenleg második helyen álló 
Nagyszénás ellen. Sajnálatos módon, több gólunkat is 
érvénytelenítették. De a meccset valójában a második félidő első 
részében veszítettük el, ahol zsinórban öt (!) emberelőnyös 
helyzetet „ kaptak” a hazaiak, s ezeket nem hagyták 
kihasználatlanul. Mindvégig tapintható volt a feszültség, rendkívül 
kemény fizikai küzdelem is folyt a pályán, számos ütést, sérülést 
szereztünk, melyek jó része viszont megtorlás nélkül maradt.
Békésszentandrás – Gerla 14:21
A tabella egyik éllovasa ellen látványos játékot játszva, számos 
helyzetet sikerült kialakítanunk, de a kiváló átlövői teljesítmény 
ellenére sem sikerült a pontszerzés. A játék képe alapján ekkora 
különbség nem volt a két csapat között. Ennyi tiszta helyzettel 
nekünk kellett volna megnyerni a meccset…
Nagyon nehéz mérkőzések várnak még ránk, ennek ellenére 
tartalékos kiscsapatunkkal reméljük, hogy változatlanul támogatást 
kapunk majd drukkereinktől, hogy újabb pontokat rabolhassunk. 
Mi továbbra is mindent elkövetünk mindezért.
„… a nagy utak,  azok,  amelyek igazán hosszúak és 
jelentőségteljesek, hatalmas megállító táblákkal vannak tele, és 
nehézségekkel, pontosan azért, hogy próbára tegyenek…(O.N.)

- A - 

Szilvanapi korosztályos 
sakkverseny

2014. szeptember 13-án Szarvason, a Szilvanapok alkalmából 
megrendezett korosztályos gyermek sakkversenyen vettek részt a 
békésszentandrási gyermek sakkozók. 
A meghívásos versenyen továbbá Szarvas, Mezőkovácsháza és 
Szilágysomlyó gyermek sakkozói vettek részt.
A szentandrási gyerekek a hosszabb kihagyás után (nyári szünet) is 
ügyesen szerepeltek, köztük az alábbi helyezések születtek:
Legjobb szentandrási eredmények:
I. korcsoport (1-2. osztályos gyermekek)

1. Farkas Csanád
2. Szécsi Rajmond 

Gratulálunk!
Csipai Levente 

sakk-szakkör vezető
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Október 6-án nagyon szép őszi időben gyülekeztünk a Kossuth 
Emlékparkban, ahol a hagyományokhoz híven a Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola 6. osztálya emlékezett vissza a 165 
évvel ezelőtti eseményekre. A színvonalas műsor után az 
önkormányzat és a civil szervezetek elhelyezték koszorúikat, majd 
a Himnusz közös eléneklésével és a tisztelet mécseseivel 
emlékeztünk az aradi vértanúkra.

,,A folytatás kezdete”

Idősek Napja

Megemlékeztünk




