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Hunyadi János Katolikus

Dugonics András
Matematikaverseny

Megírtuk az iskolában a katolikus iskolák Dugonics András 

matematikaversenyének második fordulóját. Az a 12 tanuló jutott 

ebbe a fordulóba, aki az első forduló feladatsorából legalább 50%-

os eredményt ért el. Ezek a tanulók a következők: Miklósi Zsolt 4. 

o., Fazekas Bence 5. o., Szilágyi Dániel 5. o., Egri Gergő, Gugolya 

Bence, Oncsik János 6. o., Bene Martin, Ficzere Ferenc 7. o., 

Bondor Boglárka, Demcsák Emese, Csík Laura, Szász Milán 8. 

osztályos.

Az országos 3. fordulóra ugyancsak az 50% fölött teljesítők 

juthatnak.

Magyar nyelvi verseny az alsó tagozaton

A második félévben megkezdődtek az iskolai tanulmányi 

versenyek. Az alsó tagozatosok január 27-én magyar nyelvi 

tudásukat mérték össze. Természetesen, mivel az első osztályosok 

csak most ismerkednek a betűvetés és olvasás tudományával, ebből 

még kimaradtak. A többieknek nemcsak nyelvtani ismereteiket 

kellett megmutatniuk, hanem a helyesírásuk mérése is része volt a 

feladatoknak.

A 28 versenyző izgatottan készült erre a délutánra, a megoldások és 

a több osztályban is előforduló azonos eredmény is azt bizonyítja, 

hogy mindannyian nagyon komolyan vették a versenyt.

Eredményeik a következők:

2. osztály

1. Kozák Gergő

2. Turna Emese

3. Pozderka Zsombor

3. osztály

1. Juhász Gergő

2. Pálinkás Hunor

3. Csipai Nóra

    Gugolya Réka

4. osztály

1. Miklósi Zsolt

    Fabó Amina

2. Kalmár Ádám

3. Szécsi Emese

Most egy rövid pihenő vár rájuk, majd hamarosan kezdik a 

felkészülést a vers-és mesemondó versenyre.

Eredményeikhez gratulálunk, a továbbiakhoz pedig sok sikert 

kívánunk!

„ Észbontó” lányok az iskolában

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium évek óta szervez 

komplex vetélkedőket a környék béli általános iskolásoknak 

„Észbontó” néven, hogy kedvet kapjanak a náluk való 

továbbtanuláshoz.

Tőlünk eddig minden évben indultak csapatok. Az elmúlt évben a 2. 

helyet, az idén pedig a 3. helyet hozta el a 8.a lánycsapata: Csík 

Laura, Bondor Boglárka és Fabó Eszter. Versenyzőinknek a három 

forduló alatt verset kellett írni, fizikai kísérleteket végeztek, német 

és angol nyelven idegenvezetést írtak le, műveltségi totót töltöttek 

ki, szövegértési feladatokat oldottak meg.

A lányok jutalma egy szép, értékes iratgyűjtő lett, amit az 

ünnepélyes eredményhirdetésen vehettek át a gimnáziumban.
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Általános Iskola hírei

Titok Arany János magyarverseny

Titok, hogy a márciusi Arany János magyar verseny országos 
döntőjére bejut-e valaki idén az iskolánkból. 
A második forduló tesztversenyét január 16-án tizenhatan 
megírták, a legjobb eredményt elért tanulókat meghívják az 
országos döntőre. 
Idei versenyzőink: Rágyanszki Bálint, Szécsi Robin (5. osztály)
Bondor Bíborka, Gugolya Bence, Kalmár Vanda, Nyemcsok Edina 
(6. osztály)
Bártfai Laura, Boros Vivien, Csik Krisztina, Hegedüs Dorina, 
Miknyik Judit (7. osztály)
Bondor Boglárka, Csík Laura, Erdélyi Dorka, Fabó Eszter, 
Nemcsényi Aliz (8. osztály)

A magyar kultúra napján

A 6. osztályos tanulók zenés-verses összeállítással emlékeztek meg 
nemzeti Himnuszunk születésnapjáról január 22-én, a magyar 
kultúra napján. A műsorban felidézték Kölcsey és Erkel alakját, a 
költő és zeneszerző szerepét a Himnusz megszületésében.  
Szavalatok hangsúlyozták a szülőföld, a haza, az anyanyelv 
fontosságát. 
A műsor végén Nemcsényi Aliz 8. osztályos tanuló elbűvölt kicsit 
és nagyot néptáncbemutatójával. Hagyományaink átörökítése, 
ápolása is nagyon fontos feladat a jövő nemzedék számára.

Baginé Dorogi Anikó

Korcsolyáztunk

Bibliatörténeti játékos vetélkedő 
Gyomaendrődön

 „Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük.” (Máté evangéliuma 18,20)
2014. november 21-én Bibliatörténeti játékos vetélkedő került 
megrendezésre a gyomandrődi Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskolában. A versenyen a rendező Gyomaendrőd, Mezőtúr, Gyula, 
Békéscsaba, Orosháza, Szarvas katolikus iskolái mellett a Hunyadi 
János Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos diákjai vettek részt 
nevelőikkel, hitoktatóikkal. Előzetes feladatként rajzpályázatot 
hirdettek a résztvevő gyermekeknek „Állatok a Bibliában” címmel, 
illetve Szent Imre herceg életéből kellett felkészülniük a 
tanulóknak. A rendezvényen Tóth Ferenc igazgató úr köszöntötte a 
versenyzőket, majd Czank Gábor katolikus plébános közös 
imádsággal nyitotta meg a vetélkedőt és Szent Imre életéről mesélt 
a gyermekeknek. A vendéglátó iskola másodikos diákjai kis 
áhítattal üdvözölték társaikat. A délután folyamán játékos 
formában adtak számot a kisgyermekek tudásukról, ügyességükről. 
Minden csapat izgalommal várta az eredményhirdetést, amelyet a 
harmadik osztályosok dramatikus játéka és közös énektanulás 
előzött meg.
A vetélkedő eredménye:
I. helyezett: Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola, Gyula
II. helyezett: Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda, Békéscsaba
III. helyezett: Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 
Mezőtúr
IV. Hunyadi János Katolikus Általános Iskola Békésszentandrás

A csapat tagjai: Nagy Imre, Turna Emese, Fabó Amina, Szító 
Stefánia, Juhász Gergő, Kiss Dániel, Bondor Benedek, 
Pozderka Zsombor

Gratulálok a kis hittanosoknak ehhez a szép eredményhez.

Csipai Levente
hitoktató
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Farsangi mulatság a nagyoviban

Mentovics Éva: Tél-kergető

Itt van a farsang,
készül a fánk.

Hatalmas móka 
vár itt ma ránk.

Pattog a tűz, és 
serceg a zsír,

mindenki ehet, 
amennyit bír.

Tűnjön el innen 
végre a tél,

ropja a táncot 
aki csak él!

Jöjjön a napfény,
süssön le ránk!

Addig is együnk, 
fogyjon a fánk

Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő

Februárban, farsang felé
elkergetjük a telet,

bár szép volt a nagykarácsony,
fáztunk éppen eleget,

kérünk egy kis meleget!

Jelmezt öltünk, síppal-dobbal
lármázunk egy keveset,

hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,

s ne hozzon több hideget. 

Így várjuk a langyos tavaszt
számláljuk a perceket,

reggel-este, napról-napra,
a kedvünk is kedvesebb,
ha az égbolt derűsebb.



2015. február 5

Református új utak
„Menjetek el, tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, 
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek 
nevében, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ 
végezetéig” (Máté 28:19). – Mondta ezt a feltámadott Jézus 
Krisztus mennybemenetele előtt tanítványainak. Ez az Ige volt új 
püspökünk felszentelési prédikációjának alapja. 2015. január 24-
én szombaton Debrecenben, a „kálvinista Rómában” az ország 
legnagyobb református templomában, a csodálatosan felújított 
Nagytemplomban  szentelték fel a Tiszántúli Református 
Egyházkerület új püspökét, Dr. Fekete Károlyt, aki korábban a 
Debreceni Hittudományi Egyetem rektora volt. Ő lett Dr. Bölcskei 
Gusztáv püspök utóda. Megtiszteltetés, hogy mi is ott lehettünk a 
püspök szentelő istentiszteleten. Ahogy katolikus testvéreink 
minden misén teszik, mi is kitartóan imádkozzunk Károly 
püspökünkért, hogy az Úr Szentlelke vezesse, védelmezze püspöki 
szolgálatában.
A fenti híres Ige, mely a hit továbbadásának drága feladatát adja 
minden keresztyénnek, indított azóta is sokakat hit-továbbadó, hit-
erősítő utakra is az elmúlt évezredekben. Ennek következtében 
lettünk mi magyarok, és itt békésszentandrásiak is keresztyének. 
Ez a krisztusi parancs mindezidáig érvényes, és ez indított engem 
is, hogy 2015. elején kapott un. „szombathónap” (egyféle 
tanulmányi szabadság) keretében két lelkészi utat tervezzek meg: 
Egyiken feleségemmel a Délvidék reformátusait látogatjuk meg 
egy körút során, azokon a tájakon, ahol nagyhírű lelkész, esperes, 
püspök őseim szolgáltak régen. Másik utamon pedig két hétre 
Nepálba utazok lelkészi látogatásokra és prédikáló körútra, ahol 
csak kevés keresztyén van a hindu lakosság között. Nagy öröm 
számomra, hogy utamat az új püspök is támogatja.
A helyi gyülekezet támogatása, imádsága Pál apostolnak, minden 
idők legnagyobb hittérítő utazójának is fontos volt. Ezért írta híres 

levelében a római gyülekezetnek spanyol útitervei előtt:
„Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti 
fogtok engem oda útnak indítani.” (Római levél 15:24) Ez a 
helyi támogatás számomra is fontos.
Kérem a békésszentandrási kedves híveket, hogy ne csak 
püspökünkért, hanem imádkozzanak értünk is, hogy útjaink 
áldásosak legyenek, és örömmel hazatérve a tapasztalatokkal 
Békésszentandrást is gazdagíthassuk. Én is kérem a Mennyei 
Atyát, hogy a helyettes Nagy Károly lelkészre, feleségére és a 
békésszentandrásiakra vigyázzon távollétünkben.

Szeretettel:
Dr. Dobos Ágoston ref. lelkész

REFORMÁTUS  HÍREK

Parókia felújítás 2015
Bizonyára sokan látták csodálkozva a nagy felfordulást januárban a 
református parókai előtt, s talán sokan csodálkoztak, hogy 
rövidesen később pedig mintha mi sem történt volna, úgy rendbe 
lett hozva minden a környékén. Istennek hála, egy nagymértékű 
pályázatot sikerült elnyernünk, melynek során a református 
parókia fűtésrendszere, aláalapozása és belső festése lett 
megcélozva. A munkák az Argomex tervei, és műszaki ellenőrzése 
alatt folytak. A munkákat a református nagyváros – Debrecen - 
egyik vállalkozója (Humán Ép Kft) végezte. Köszönjük minden 

érintett, vagy érdeklődő közreműködését, jóindulatát, imádságát. A 
munkák a tavasszal fejeződnek be teljesen. Istennek adhatunk 
hálát, hogy pályázati pénzből ily módon is gazdagodhatott a helyi 
Református Egyházközség és maga Békésszentandrás is. Az új 
belső járdába ez ünnepi alkalomból a híres Igét írtam bele: „Mert 
más alapot senki nem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus 
Krisztus.” (1. Korintus 3:11)

Dr. Dobos Ágoston ref. lelkész

Ökumenikus Imahét 2015.
„Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a 
vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem 
szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz 
benne.…Az Isten Lélek, és akik imádják Őt, azoknak Lélekben 
és igazságban kell imádniuk.” (János evangéliuma 4: 13,24) – 
mondta ezeket Jézus Krisztus abban a híres bensőséges 
beszélgetésben, amelyet a samáriai asszonnyal folytatott. Ez a 
történet volt az idei ökumenikus imahét alap Igéje. Az idén a brazil 
keresztyének állították össze az imahét lelki vezér gondolatait, és 
ennek nyomán imádkoztunk,  elmélkedtünk mi is  i t t 
Békésszentandráson. Január 19-én Dobos Ágoston prédikált a 
katolikus templomban, 20-án Szurovecz Vince főesperes a 
református templomban, és 21-én Cairns-Lengyel Henriett 
szarvasi evangélikus lelkésznő a református templomban. Az idei 
alkalmak különlegessége és csodája az volt, hogy hasonlított a 

jézusi beszélgetéshez: ott a nagy hőségben szólt az Úr rendkívül 
bensőséges légkörben egy nagyon kis hallgatósághoz (egyetlen 
ember), itt nálunk a nagy hidegben ritka és nagyon emlékezetes 
bensőséges módon hallhattuk vendég igehirdetőinket szívükből 
megnyílva szólni a kicsiny, de szeretetteljes hívek közösségéhez. A 
bensőségességet többek vendégszeretete, forró teája, és 
Édesanyám receptje-pogácsája tette még kedvesebbé. Hadd legyen 
ez a szép élmény minél többünké jövőre! Addig is szeretetben éljük 
meg újból és újból Mesterünk parancsát: „Új parancsot adok 
nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek 
titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogják megtudni, 
hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretni fogjátok 
egymást.” (János evangéliuma 13:34-35)

Dr. Dobos Ágoston ref. lelkész
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Gondozási Központ Hírei
Itt a farsang áll a bál! Ezzel a mondattal nyitottuk meg 
2015.február 6-án pénteken délután a farsangi mulatságot, melyet 
az intézményünk ebédlőjében rendeztünk meg. A bentlakókon 
kívül vendégeink voltak a házi gondozottak, az István király úti 
klub tagjai és más érdeklődők is. A SKÖCÖK néptáncegyüttes két 
tagja Nemcsényi Alíz és Oláh Márkó szórakoztatta a vendégeket 
tánccal, énekkel. Az idősek nagy szeretettel fogadták őket, látszott 
az arcukon, hogy gondolataikban ők is ismét fiatalok lettek és 
ropták a táncot. Az előadást vastapssal hálálták meg, így még 

ráadást is kaptunk! Köszönjük szépen a vidám perceket! A tánc 
után a konyhás lányok jóvoltából almás lepénnyel és finom teával 
kedveskedtünk a vendégeinknek és az időseknek egyaránt. A 
farsang idején még ellátogatnak hozzánk az ovisok is, hogy ők is 
mosolyt csaljanak időseink arcára.
Továbbra is várjuk intézményeinkbe (Kálvin u. 10. és István király 
út 50. szám alá) a nyugdíjasokat, akik magányosak vagy bármilyen 
segítségre szorulnak. Rendszeres programokkal, foglalkozásokkal 
tesszük színessé a hétköznapokat. Reggeli és ebéd elfogyasztására 
is van lehetőség, segítünk a tisztálkodásban, ruhák mosásában, 
vasalásában és varrásában. Gondoskodunk időseink lelki életének 
gondozásáról is, rendszeresen ellátogatnak hozzánk a lelki 
pásztorok. A lakásukon élő rászorulók számára igény szerint 
bevásárolunk, takarítunk, gyógyszereket íratunk fel, ebédet 
szállítunk, valamint segítünk a hivatalos ügyek elintézésében. A 
tanyagondnoki szolgáltatás keretében elsősorban a külterületen 
élők mindennapjait segítjük, továbbá szállítjuk a betegeket 
Szarvasra a szakrendelőbe is. 
Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal, bárkinek rendelkezésére 
állunk!
Elérhetőségeink: Kálvin út 10. szám, telefon: 218-104 vagy 06-20-
998-8399.
István király út 50. szám, telefon:06-20-204-3155.
E-mail: gondozohaz@szarvasnet.hu

Dr. Virág Sándorné 
intézményvezető

Kertbarát Kör hírei
Tavaszvárás

Minden kedves újságolvasónak sikerekben gazdag új esztendőt 
kívánok, egészségben boldogságban!
Ezekkel a gondolatokkal, elszántsággal készüljünk a tavaszra. 
Készítsük elő a kis kerteket a vetésre, szerezzük be a vetőmagokat. 
Nem biztos, hogy a legdrágább a legjobb. A saját szedésű magok, 
általában a legbiztosabb csírázásúak. Vetés előtt érdemes csírázási 
próbát csinálni. Aki felhagyott a kertműveléssel és csak füvet nyír, 
annak is érdemes néhány négyzetméternyi ágyást kialakítani. Pár 
tő paprika, paradicsom, kis zöldség, egész nyárra biztosítja a 
konyhára a friss zöldségeket. Nem kerül nagy fáradtságba és még 
öröme is lesz benne. Ha még gyerekek is vannak a családban, 
játszva megismerik a növényeket, amit sokan csak az üzletek 
polcain látnak, és nem tudják hogyan terem. A Kertbarát Kör 
nagyon szívesen látja tagjai között az érdeklődő fiatalokat is. 
Mindenkinek jó munkát, kitartást, és sikeres kertészkedést, jó 
egészséget kíván a Kertbarát Kör nevében:

Szűcs Elekné
Kertbarát Kör elnök

I. féléves program

Február 23. (17 óra) Éves program megbeszélése, fontos 
bejelentések!

Március 9. (17 óra) Növényvédelem a házi kertekben
   Előadó: Liszkai Mihály
   /Vetőmag börze/

Március 23. (17 óra) Metszési bemutató Bohák Jánossal

Április 11. (szombat) Költészet Napja – kerékpáros 
kirándulás Öcsödre, a József Attila 
Emlékházba (lehet menni autóval is)

Április 20. (17 óra) Előadás a megújuló energiáról (a múlt 
évi folytatása).
Előadó: Dr. Virág Sándor

Április 30.  Fáklyás Felvonulás

Május 11.  Palánta bemutató Szűcs Elekéknél

Május 23. (délután) „Halld meg a hangot” – Zenei 
rendezvény a Református 
Templomban.

Május 30.  Gyermeknap

Június 13. (17 óra) Kellemes délután szalonnasütéssel
   A további programok megbeszélése

Június 27. (délután) A Vértessy Tánc-Sport Egyesület 
évzáró bemutatója

Június 28. (délután)  Zenei rendezvény a Református 
Templomban
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Farsangoltunk
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 
2015.01.31-én tartotta farsangi ünnepségét az István király utcai 
klubban. Oláh Géza elnök úr köszöntötte a jelenlévőket, majd 
felesége Erzsike a Vízkereszt és Hamvazószerda közötti népi 
szokásokat elemezte, visszatekintve a régi időkre, amit a mi 
korosztályunk átélt.
A kultúrműsorban a Szentandrási Dalkör és a szavalatok 
színesítették programunkat. Kedves vendégünk volt vitéz Sinka 
Brigitta sakkmester, akit a „…boldog, boldog születésnapot…” 
dallal köszöntöttünk. Ízletes birkapörkölt vacsoránknál /Pásztor 

Mátyás sorstársunk és szakácsunk/, most is remekelt. A sült 
elkészítése asszonyaink érdeme. /Hirmanné Erika, Fabóné 
Marika/. Köszönjük a tombolatárgyakat és jegyvásárlást és 
mindazoknak, aki a rendezvény elő- és utómunkában társadalmi 
munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk megtartásához.
A szarvasi Máltai Szeretetszolgálat ingyenes ruhaosztást tart, 
2015.február 23-án.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt és rászorulót 14 – 16 óráig.
Tervezett 2015. évi programunk: április 25-én a helyi Művelődési 
Házban önköltséges ebédet tervezünk. Tervezett menü: 
birkapörkölt, valamint sült. Vendégeink lesznek az öcsödi 
nyugdíjasok. Szeretettel várjuk tagjainkat.

 Oláh Géza Tóth Mihályné

 elnök szervező

Véradásról jelentjük

TÁJÉKOZTATÁS
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) értesíti a lakosságot, 
hogy 2015. évben Békésszentandrás településen a következő 
rendszeres lakossági összeírást hajtja végre:

háztartási költségvezetési és életkörülmény 
adatfelvétel (kéthetes naplóvezetés)

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az összeírási 
tevékenységet Békésszentandráson Kohut Jánosné (Angéla) 
összeíró végzi. Kérjük, az összeíró kollégát fogadják bizalommal, 
értékes válaszaikkal segítsék az összeíró és a hivatal munkáját! A 

K S H  a  h a t á l y o s  j o g s z a b á l y o k 
(www.ksh.hu/vonatkozo_jogszabalyok_2015) előírásait szigorúan 
betartva, bizalmasan kezeli az adatokat, azok csak statisztikai 
célokat szolgálnak! 
Az adatfelvételekkel, illetve az összeíró személyével kapcsolatban 
felmerülő kérdéseikkel forduljanak a KSH Békéscsabai osztályán 
dolgozó munkatársakhoz a 66/322-196-os telefonszámon, vagy az 
info.bekescsaba@ksh.hu e-mail címen.

KSH Békéscsabai osztálya

Február 6-án, az év első véradásán összesen 63 fő jelent meg. Ez a 
szám jónak mondható az influenzajárvány ellenére is. Első 
véradókat is üdvözölhettünk, 3 személy döntött úgy, hogy vért ad és 
ezzel segít másokon.
Miért van szükség véradókra?
- mert a vér semmivel sem pótolható,
- mert évente 400 ezer vérre, vérkészítményre szoruló beteg van,
- mert a vörösvérsejt-koncentrátum legfeljebb 35 napig tárolható,
- mert a folyamatos és kiegyensúlyozott vérellátást a véradók 

biztosítják,
- mert a 4 millió lehetséges véradóból csupán 250 ezer rendszeres 

donor van.
A véradás következő időpontjai:

május 15., augusztus 5., november 19.
Helyszín: Körös Művelődési Ház
A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak, olyan gesztus, 
amely mindenképpen megbecsülést érdemel! Köszönjük!

BE



8 2015. február

ÖNKORMÁNYZATI

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
hozott határozatok kivonatai

255/2014.  (IX.29.)  sz.  Képviselő-testület i  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja  az 
Energy Control Kft.-vel kötendő feltételes vállalkozói 
szerződést, mely a KEOP-2014-4.10.0/F jelű pályázat 
támogatása esetén.

256/2014.  (IX.29.)  sz.  Képviselő-testület i  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja az 
Argomex Kft.-vel kötendő feltételes megbízási szerződést, 
mely a KEOP-2014-4.10.0/F jelű pályázat támogatása 
esetén a megvalósításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatok ellátására vonatkozik.

257/2014.  (IX.29.)  sz.  Képviselő-testület i  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  jóváhagyja a  
Demeterné Annus Krisztina egyéni vállalkozóval köttetendő  
feltételes válllalkozói szerződést.

258/2014.  (IX.29.)  sz.  Képviselő-testület i  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a 
„Békésszentandrás alacsony épületenergetikai szintű 
önkormányzati intézményeinek épületenergetikai 
fejlesztése” tárgyban, a KEOP-2014-4.10.0/F jelű kiírás 
alapján.

259/2014.  (IX.29.)  sz.  Képviselő-testület i  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja, hogy a Területi Lövész Klub 
részére Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 
50.000,- Ft támogatást nyújtson a 2014. évi költségvetés 
terhére.

260/2014. (IX.29.) sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Körös-
szögi Civil Fórum Egyesülettel a „Közösségi terek 
kialakítása és funkcionális hasznosítása” című, 1016831 
azonosító számú pályázat módosítását.

261/2014. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi Idősek 
Napjára bruttó 405.000 Ft-ot határoz meg.

262/2014.  (IX.29.)  sz.  Képviselő-testület i  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 46/2014. (IX.25.) BM 
rendele t  a lap ján  támogatás i  igényt  nyúj t  be  a 

3Belügyminisztériumhoz,  651 m  lágy lombos tűzifa 
beszerzésének támogatására.

263/2014. (IX.29.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Szent 
András  Fog la lkoz t a tó  Te rme lő ,  Fe ldo lgozó , 
Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetekezettel 
kötendő ingatlanhasználatról szóló megállapodást

264/2014.  (IX.29.)  sz.  Képviselő-testület i  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Szent 
András Foglalkoztató Termelő, Feldolgozó, Kereskedelmi 
é s  S z o l g á l t a t ó  S z o c i á l i s  S z ö v e t e k e z e t t e l 
ingatlanhasználatról szóló megállapodást, mely a 
Békésszentandrás,  1315/1 hrsz.  (Piactér)  alat t i 

önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő elárusító épületre 
vonatkozik.

265/2014.  (X.09. )  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Olasz 
Imre képviselő urat választja meg 

266/2014.  (X.09. )  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

267/2014.  (X.09.)  sz .  Képviselő-testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólag jóváhagyja a 
2014. október 2-án történt eseti megrendelést, mely a 
rendkívüli szúnyoggyérítés elvégzésére vonatkozott.

268/2014.  (X.09. )  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2014-4.10.0/F 
jelű pályázat elbírálásáig nem dönt, a Polgármesteri Hivatal 
„A” épületében szükséges kazáncseréről.

269/2014.  (X.09.)  sz .  Képviselő-testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  jóváhagyja azon 
megá l lapodás  t e rveze te t ,  mely  é r te lmében  az 
Önkormányzat ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre 
bocsátja  a Békésszentandrás, 0247/16 hrsz. alatti 
ingatlanon felhalmozott, és a tulajdonát képező 9340 m3 
földanyagot a TRADER-HOLDING Zrt. részére, a 
szilárdhulladék-lerakó rekultiváció elvégzéséhez

270/2014.  (X.09. )  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi Szociális 
Szövetkezet részére átadandó Békésszentandrás, 1629/3 
hrsz. alatti ingatlanon lévő, volt Kollégium épületével 
kapcsolatban kezdődjenek el az Önkormányzat részéről a 
tartós használatba adáshoz szükséges előkészítő 
tevékenységek. 

271/2014. (X.20.) sz. Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Fabó 
István képviselő urat választja meg.

272/2014.  (X.20. )  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendi pontokat 
elfogadja 

273/2014. (X.20.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Helyi Választási 
Bizottság elnökének a választás eredményéről szóló 
tájékoztatóját elfogadja.

274/2014.  (X.20.)  sz .  Képviselő-testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sinka Imre 
polgármestert az illetményére és a költségterítésére 
vonatkozó szavazásból kizárja

275/2014. (X.20.) sz. Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sinka Imre 
polgármester főállású foglalkoztatási jogviszonya – 
megválasztásával – 2014. október 13-ával jön létre.
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277/2014.  (X.20.)  sz .  Képviselő- testület i  határozat : 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Fabó István 
képviselő-testületi tag neve alpolgármester jelöltként a 
szavazólapra felkerüljön.

278/2014.  (X.20.)  sz .  Képviselő- testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alpolgármester 
megválasz tásáva l  kapcso la tos  t i tkos  szavazás 
lebonyolításával ad-hoc szavazatszámláló bizottságot bízza 
meg. 

279/2014.  (X.20.)  sz .  Képviselő- testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy alpolgármesternek 
Fabó István képviselő urat választja meg.

280/2014.  (X.20.)  sz .  Képviselő- testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Fabó István 
alpolgármestert az illetményére vonatkozó szavazásból –– 
k i z á r j a.

281/2014.  (X.20.)  sz .  Képviselő- testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képvise lő- tes tü le te  meghatározta  Fabó Is tván 
alporgármester illetményét.

282/2014.  (X.20.)  sz .  Képviselő- testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Fabó István 
alpolgármester részére költségtérítést nem állapít meg

283/2014.  (X.20.)  sz .  Képviselő- testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megállapítja a 
bizottságok tagjait.

284/2014.  (X.20.)  sz .  Képviselő- testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  u t a s í t j a  a  j e g y z ő t ,  h o g y 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását a következő testületi ülésen terjessze 
a Képviselő-testület elé.

285/2014.  (X.20.)  sz .  Képviselő- testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2014. 
november 6-ára tervezett testületi ülésének munkatervét a 
melléklet szerint elfogadja.

286/2014.  (X.20.)  sz .  Képviselő- testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Szent András-napi Felhívást” a 
melléklet szerint elfogadja

287/2014.  (X.20.)  sz .  Képviselő- testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a úgy határoz, hogy a 2015. évre 
m e g h i r d e t e t t  B u r s a  H u n g a r i c a  F e l s ő o k t a t á s i 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásához 
Ideiglenes Bizottságot hoz létre.

288/2014.  (X.20.)  sz .  Képviselő- testület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja a melléklet szerint.

289/2014 . (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Virág 
Sándor képviselő urat választja meg.

290/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

291/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a lejárt határidejű 
határozatokról, valamint a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.

292/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi és 
Turisztikai Bizottság külső – nem képviselő –  tagjának 
Varga Ildikót és Frankó Pált választja meg.

293/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  ú g y  h a t á r o z ,  h o g y  a 
Településfe j lesz tés i ,  Te lepülésüzemel te tés i  és 
Mezőgazdasági Bizottság külső – nem képviselő –  
tagjának Kiss Imrét és Aszódi Róbertet választja meg.

294/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Művelődési, Sport 
és Környezetvédelmi Bizottság külső – nem képviselő –  
tagjának Fekete-Rekényi Jánost és Major Attilát választja 
meg.

295/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szociális, Jogi és 
Ügyrendi Bizottság külső – nem képviselő –  tagjának 
Bencsik Viktória Kittit és Rusz Zoltánt választja meg.

296/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Szociális, 
Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. október 10. napján, 2014. 
október 27. napján, és 2014. november 04. napján 
megtartott ülésén, az átruházott hatáskörben végzett 
munkáról szóló beszámolóját.

297/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló 
tájékoztatót elfogadja.

298/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízást ad a Tisza 
Park Kft. részére, a Békésszentandrás, Szt. László és Szt. 
Erzsébet utcai óvodák udvari játszótéri eszközeinek 
ellenőrzésére, bruttó 69.723,- Ft díj ellenében. A 
felülvizsgálat díját biztosítja a Képviselő-testület a 2014. 
évi költségvetés dologi kiadások előirányzat terhére

II. Elfogadott rendelet:
21/2014. (XI.07.) Önkormányzati rendelet Önkormányzat 2014. 

évi költségvetéséről szóló 17/2014. (IX.25.) számú 
Önkormányzati rendelet módosított 3./2014.(02.28.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása

22/2014. (XI.07.) Önkormányzati rendelet Ö n k o r m á n y z a t 
Sze rveze t i  é s  Működés i  Szabá lyza tá ró l  szó ló 
6/2014.(III.28) önkormányzati rendelet módosítása

23/2014. (XI.07.) Önkormányzati rendelet Ö n k o r m á n y z a t 
rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági 
tagok tiszteletdíja
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M E G H Í V Ó

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

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2015. február 25. (szerda) 13 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

 Az ülés napirendi pontjai a következők:

1. A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az 
átruházott hatáskörben végzett munkáról 
Előadó: Rusz Mihály bizottsági elnök

2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-
tervezetének beterjesztése (II. forduló) 
Előadó: Sinka Imre polgármester

3. A szociális igazgatásról és a szociális, valamint 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 
rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

4. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. 
(III.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

5. A Körös Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója
Előadó: Benedek Erika igazgató

6. A Szentandrási Híradó Szerkesztőbizottságának 2014. 
évi beszámolója
Előadó: Benedek Erika felelős szerkesztő

7. Tájékoztatás a Település-üzemeltetési Csoport 2014. 
évben végzett munkájáról
Előadó: Brachna Pál csoportvezető

8. Bejelentések
 Sinka Imre

 polgármester

Vállalkozók újévi köszöntése

Községünkben évek óta hagyomány, hogy évente egyszer 
köszönetet  mondanak a legtöbb adóforintot  befizető 
vállalkozásoknak. Így történt ez január 30-án is. Sinka Imre 
polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy csak közösen 
tudják előrevinni a települést. „Vállalkozók kellenek ahhoz, hogy 
legyenek munkahelyek, legyen adóbevétele az önkormányzatnak 
és ez az egyik alapja annak is, amiből a településünk építkezik. Mi 
számíthatunk rájuk és ez viszont is igaz.” Békésszentandráson 
összesen több mint 100 vállalkozás működik, akik a tavalyi évben 
közel 60 millió Ft iparűzési adóval járultak hozzá a település 
fejlődéséhez. A másik oldalon a község igyekszik alacsonyan 
tartani az iparűzési adó mértékét: a megszokott 2% helyett jelenleg 
1,8%-on. Részben ennek is köszönhető, hogy az elmúlt években 
több új vállalkozás, mint a Hungaro-Food 2009. Kft. húsüzem vagy 
a Hydro Power Consulting Kft. választotta telephelyéül a 
nagyközséget.
A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a Cervus Gast Kft. foglal 
helyet, második a Normbenz Kft. (Lukoil), a listát pedig évek óta 
Körös Agrár Kft. vezeti.

www.newjság.hu

90. születésnap

2015. január 22-én ünnepelte 90. születésnapját Hangyás 

Károlyné, Ica néni, akit népes családján kívül /7 gyermeke, 

10 unokája és 11 dédunokája/ emléklappal és virágcsokorral 

köszöntött otthonában

Békésszentandrás Nagyközség

Önkormányzata nevében

Sinka Imre polgármester úr,

valamint Bagi Erika anyakönyvvezető.

Isten éltesse erőben, egészségben! 
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Márai program könyvei
A Márai-program IV. pályázatának köszönhetően, 98.621,- Ft 
értékben 46 db könyvtári dokumentum érkezett a Könyvtárba.
A könyvcsomag szép számmal tartalmaz a kicsiknek szóló meséket 
és ismeretközlő műveket is. Főként magyar szerzők művei, munkái 
kaptak helyet a könyvespolcokon. A használói szokások alapján a 
könyvtárak egy felkínált listából válogathatták össze a maguk 
csomagját. Az olvasók a Márai-könyvek darabjaival a felnőtt és 
gyermekkönyvtárban egyaránt találkozhatnak. A program 

keretében érkező könyveket egy-egy matricával megjelöltük, hogy 
az adott példány mely forrásnak köszönhetően került a könyvtár 
tulajdonába.
Néhány könyvcím a csomagból ízelítőül:

- Katicabogárka: mondókák apróságoknak
- Bikfi-Bukfenc-bukferenc
- Állatkerti kalamajkák
- Mese, mese, mátka
- Szerencsés jó estét kívánok e háznak
- A titokzatos csizmaevő szörny

Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat a megújult gyermek- és 
ifjúsági könyvsarkunkba!

Benedek Erika
intézményvezető

Tisztelt Békés Megyei 
Alkotók!

2015. március 9-én indul a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál. 
Ezen a napon 17.30-kor nyitjuk a Csabagyöngye Kulturális 
Központ  e lső  emelet i  Ar tér iumában a  hagyományos 
Vándorkiállítást, amely március 16-a után továbbutazik a békési 
Kecskeméti Gábor Kulturális Központba.
Tekintettel arra, hogy a 2015-ös év a Fény Nemzetközi Éve, a téma: 
"Fény és árnyék".
Pályázónként 1 db képet (festményt, fotót) várunk kiállítás kész 
állapotban (a szállítást is bíró kerettel, akasztóval) a Csabagyöngye 
Kulturális Központ információs pultjába (5600 Békéscsaba, 
Széchenyi utca 4.) legkésőbb március 4-én 18 óráig. Előzsűrizés 
nincs, az alkotásokat átvételi elismervény ellenében vesszük át. 
Ezen elismervényen, kérjük, adják meg saját telefonszámukat, 
hogy a visszaadás időpontjáról értesíthessük Önöket.
A közönségből összeállított zsűri egy művet díjaz. Jó munkát 
kívánva üdvözletét küldi:
Békéscsaba, 2015-02-10

 Herczeg Tamás Szente Béla
 fesztiváligazgató CSAKK igazgató

Molnár-Rúzsa Krisztina
szervező

Tel: +36-20-824 35 63
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Vállalkozók bálja
Az év első bálját hagyományosan az iparosok rendezik. Így volt ez 
most is február első szombatján. A szép számú vendégeket először 
Fabó István, az Ipartestület elnökhelyettese, majd Sinka Imre 
polgármester köszöntötte. Lukoviczky György, az IPOSZ országos 
elnökségének tagja is megtisztelte a 25. jubileumi bált és örömét 
fejezte ki, hogy sok fiatal volt a rendezvényen. Hagyomány már, 
hogy ilyenkor adják át a „Tisztes Iparos” kitüntetést, melyet 2015-
ben az Ipartestület és az Önkormányzat Bobvos János építőipari 
egyéni vállalkozónak adományozta.
Bobvos János 1952. december 24-én született. Kőműves 
szakmunkási vizsgát 1971-ben Budapesten végezte, majd 1975-ben 
hazajött és a Szarvasi Vas- és Fémipari Szövetkezet építőipari 
részlegénél helyezkedett el. Közben elvégezte a művezetői vizsgát 
és munkavezetőként dolgozott. 1982-ben ipart váltott, azóta 
építőipari egyéni vállalkozó, amit a mai napig is gyakorol. 1987-
ben kőműves mestervizsgát tett. Foglalkozott tanulók gyakorlati 
képzésével is.
1996-ban az Ipartestületek Országos Szövetségétől IPOSZ-díjat 
kapott. 2007-ben az IPOSZ-tól Aranykoszorús mesteri oklevéllel 
díjazták. 2011-ben a Vállalkozók Országos Szövetségétől 
megkapta a Békés megye Év Kőműves Mesteri Díjat. A 
vállalkozása mellett közéleti szerepet is vállalt. Szerepe volt a 
békésszentandrási ipartestület megalakulásában 1990-ben, 

melynek alapító tagja és azóta folyamatosan választották meg 
elnökének. 1994-től 2012-ig a Hunyadi Mátyás Sportegyesület 
elnökeként tevékenykedett.
Bobvos János a díjjal járó pénzösszeget az Ipartestület székházának 
lábazat felújítására adományozta. Ezt követően a Vértessy Tánc-
Sport Egyesület színvonalas műsorát láthattuk, mely megalapozta 
a hajnalig tartó mulatozást. A vacsorát követően egy új színfoltot 
jelentett a legjobb iparos kolbász – és pálinka minősítő verseny. A 
kiválasztott zsűritagok hosszas mérlegelés után állították fel a 
sorrendet.
Szalámi:

1. Lénárt Zoltán
2. Pálus István
3. Rómer Pál

Pálinka:
1. Pálus Anikó
2. Rusz Zoltán
3. Sinka Csaba

Ismét elmondhatjuk, hogy jó hangulatban telt ez a bál és reméljük 
kétszer ennyi jubileumot is megér majd. Köszönjük a támogatók 
felajánlásait az értékes tombolatárgyakhoz és a rendezvény 
létrejöttéhez. Jövőre veled ugyanitt!
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Doni áldozatokra emlékeztünk
A Békéssy János helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
január 12-én csendes megemlékezést tartott a Hősök szobránál.  
Hévizi Róbert, az egyesület elnöke mondott néhány szót a 72 évvel 
ezelőtti eseményekről. „A második világháború alatt, 1943 
januárjában a Don mellett elszenvedett katonai vereség egyike a 
magyar történelem legnagyobb katasztrófáinak. A németek oldalán 
a Szovjetunió ellen indított támadásban a 2. magyar hadsereg 
összesen 207 500 katonája vett részt, ám a frontról történő kivonást 
követően Magyarországra ennek a létszámnak csak alig 40% -a tért 
vissza. A sokszoros túlerővel szemben hiányos felszereléssel 
harcoló magyar sereg az összecsapásokban, az iszonyatosan hideg 
orosz télben, illetve a vereséget követő hadifogságban összesen 
körülbelül 120 ezer magyar katonáját vesztette el.” Majd 
elhelyeztük a megemlékezés koszorúit és mécseseit. 
2015. február 25-én (szerda) 16.30 órakor a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja alkalmából tartunk csendes 
megemlékezést a Hivatal előtti kopjafánál. Mindenkit szeretettel 
várunk!                                                       Helytörténeti Egyesület 

KÉZILABDA HIREK 
Január közepétől csapatunk nekivágott a tavaszi szezonra való 
felkészülésnek. A terem adta lehetőségek alapján heti két 
alkalommal tudunk edzeni. A külföldi/vidéki munkák és 
tanulmányok továbbra is nehezítik a közös felkészülést. Főként 
emiatt a végleges keret még sajnos nem ismert, és csak bizakodni 
tudunk, hogy nem történnek gyökeres változások, és a 
meghatározó játékosok zömét sikerül még játékban tartani. Új 
játékosunk nincs, szűkek a bővülési lehetőségeink, bár az 
utánpótlás vonalon nagy szükség lesz rá, a jelenlegi játékosok 
életkora miatt. Hívunk és várunk minden sportolni vágyó iskolást, 
legyetek Ti is részesei kis közösségünknek!
Március elején felkészülési mérkőzések várnak az együttesre. Első 

felnőtt bajnokinkat várhatóan Mezőberénnyel 
vívjuk március közepén, a pontos időpont még 
nem ismert. A felnőtt csapatnál változatlanul a 
helyi fiatalokra tudunk és próbálunk építeni, 
nincsenek magasabb osztálybeli igazolásaink, mely mára már 
egyedülálló lett a megyei bajnokságban. 
Az utánpótlás tornáról még nincs információnk, minden bizonnyal 
csak későbbi időpontban fog indulni.
Céljaink továbbra sem változtak. Fő a minél jobb eredmények, és 
minél több pont kiharcolása, de természetesen nem bánnánk, ha 
előkelőbb helyen végeznének csapataink.                                  

-A-

LABDARÚGÁS
A Békés Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi sorsolása

18. forduló 2015. március 14. (szombat) 14:30 óra Békésszentandrási Hunyadi SE – Újkígyós FC
19. forduló 2015. március 21. (szombat) 15:00 óra Okány KSK – Békésszentandrási Hunyadi SE
20. forduló 2015. március 28. (szombat) 15:00 óra Csanádapácai EFC – Békésszentandrási Hunyadi SE
21. forduló 2015. április 04. (szombat) 16:30 óra Csorvási SK – Békésszentandrási Hunyadi SE
22. forduló 2015. április 11. (szombat) 16:30 óra Békésszentandrási Hunyadi SE – Battonyai TK
23. forduló 2015. április 18. (szombat) 17:00 óra Vésztői SE – Békésszentandrási Hunyadi SE
24. forduló 2015. április 25. (szombat) 17:00 óra Békésszentandrási Hunyadi SE – Kétegyházi SE
25. forduló 2015. május 02. (szombat) 17:00 óra Mezőberényi FC – Békésszentandrási Hunyadi SE
26. forduló 2015. május 09. (szombat) 17:00 óra Békésszentandrási Hunyadi SE – Sarkadkeresztúri SE
27. forduló 2015. május 17. (vasárnap) 17:00 óra Bucsa SE – Békésszentandrási Hunyadi SE
28. forduló 2015. május 23. (szombat) 17:00 óra Békésszentandrási Hunyadi SE – Elek LE
29. forduló 2015. május 30. (szombat) 17:00 óra Békésszentandrási Hunyadi SE – Sarkadi Kinizsi LE
30. forduló 2015. június 06.  (szombat) 17:00 óra Lökösháza KSK – Békésszentandrási Hunyadi SE
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Földtulajdonosok figyelem!
Békésszentandrás külterületén

szántóföldet vásárolok
a legmagasabb napi áron!

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

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 7MFt
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, Szent Gellért u-ban családi ház, irányár: 8MFt
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 5MFt
Békésszentandráson, Dr. Dunay utcában lakóház irányár: 
1.500.000,-Ft
Békésszentandrás, Dinnyelaposi üdülősoron nyaraló irányár 
7,5 Mft
Békésszentandrás, Szent Erzsébet utcában felújított családi 
ház, irányár 10 Mft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés

Laczkó Zsolt és Sonkoly Ildikó 2015. január 21-én 
kötött házasságot.

Születések

2015. január 11-én Béres Gábor és Roszik 
Melinda szülőknek PETRA, január 22-én 
Kunstár Roland és Tóth Anna szülőknek 
GERDA utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Fábián Zoltán Ferenc /1958/ 2015. január 3-án,
Egri Jánosné ln.: Bencsik Apollónia /1938/ 2015. január 5-én,
Balla Pálné ln.: Kozák Anna /1936/ 2015. január 10-én,
Lustyik Mihályné ln.: Csabai Ilona /1953/ 2015. január 14-én 
hunyt el.

„Sárga leveleket ringatnak szomorú faágak,
Suttogását lesik a hulló lombkoronának.
Közeleg búcsújuk keserű pillanata,
Ág, s levél egymást többé nem láthatja.

A szél rabolja el anyjától gyermekét,
Végrehajtván a természet zord ítéletét.
Lebeg a sok halódó levél, míg talajt ér,
Avarrá válik, s a földnek adja életét.”

Kozák Mária Erzsébet: Elválás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Balla Pálné sz. Kozák Anna
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
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Kérjük támogassa az egyházakat jövedelemadója 1%-ával:

A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve: Magyar Katolikus Egyház

A kedvezményezett technikai száma: 0066
A kedvezményezett neve: Magyarországi Református

Egyház

,,04 az Életért” Alapítvány köszöni az eddigi 
támogatásukat, és továbbra is várja felajánlásaikat!

Címünk: Szarvas Mentőállomás, 5540 Szarvas, vasút u. 44.
Adószám: 19059387-1-04

Számlaszámunk:
Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet 53900014-13002136

Ajánlja fel adója 1%-át a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület javára!

Adószám: 18382220-1-04
Köszönjük támogatásukat!

Ajánlja fel adója 1%-át a

Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány javára!
Adószám: 18395552-1-04

Köszönjük.

A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete 
tisztelettel kéri az adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-ával 

támogassák egyesületünk munkáját!
Adószámunk: 18388934-1-04

Előre is köszönjük!

Kérjük, segítsenek 1%-uk felajánlásával a Békésszentandrási 
Kulturális Fejlődéséért Alapítványnak.

Adószám: 19059473-1-04
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma

Adója 1%-ával kérjük támogassa a Békésszentandrási 
Szülői Munkaközösségi Egyesületet.

Adószám: 18383726-1-04

Ajánlja fel adója 1%-át a

Gyermekeink Jövője Alapítvány 19057835-1-04 
adóigazgatási számra.

Kérjük, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával
járuljon hozzá a

Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő
Sport Club működéséhez.

Adószám: 18382983-1-04

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület kéri, hogy aki 
támogatni szeretné a labdarúgás működését,

Adója 1%-ának felajánlásával megteheti.

Adószám: 19976550-1-04

Ajánlja fel adója 1%-át a

Mozgáskorlátozottak
Békésszentandrási Egyesület javára!

Adószám: 18386042-1-04

A Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú 
Egyesülete jogosult

az adó 1%-ára, amit köszönettel fogadunk bárkitől.

Adószámunk: 18370339-1-04

Kérjük ajánlja fel adója 1%-át a

Szent András Jótékonysági Egyesület javára.

Adószám: 18395404-1-04

Segítsen, hogy segíthessünk!
Előre is köszönjük.

Ha támogatni szeretné személyi jövedelemadója 1%-ával  a 

Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület
működését, az alábbi adószámra teheti meg felajánlását:

18384600-1-04

Támogatásukat egyesületünk vezetősége, tagjai és táncosai 
nevében előre is tisztelettel megköszönjük.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával
támogassa Ön is a

Békésszentandrási Kézilabda Club
működését, tevékenységét.

Adószámunk: 18383647-1-04

Felajánlásukat előre is hálásan köszönjük!

Ajánlja fel adója 1%-át!
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Emlékműsor dr. Aszódi Imre költő szülői háza előtt. A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 6. osztályosai irodalmi 
összeállítással emlékeztek meg a Himnusz születéséről és a magyar nyelv jelentőségéről.

Megnyitásra került a 15. Tél-fény Fotókiállítás a Könyvtár Galériájában. Rácz István megnyitójában kiemelte, hogy a gép 
mögött álló ember teszi igazán széppé alkotásait.

,,A Hunyadiak mezővárosa” volt a téma a Kultúrházi Kávéházban, ahol Hévizi Róbert tartott előadást a Közigazgatás Éve 
alkalmából. A Hunyadiak korát idéző fényképeket láthattak az érdeklődők - mai állapotukban - Bődi Mária jóvoltából.


