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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hírei

Bolyai Matematika Csapatverseny

A Bolyai csapatverseny célja, segíteni a diákokat azon képességek 
kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg 
problémákat. Lehetőséget teremtenek arra, hogy átéljék az 
együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett 
készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, 
eközben pedig összemérhessék tudásukat.
Ezért egyre népszerűbb ez a verseny matematikából. Az idei 
tanévben már 3 négy fős csapat is indult iskolánkból az október 17-
én, Szarvason rendezett megyei fordulón. Az ötödik osztályos 
Számítók az esélytelenek nyugalmával indultak neki az alig másfél 
hónapos felkészülés után, csupán tapasztalatszerzés volt a céljuk 
első nekifutásként. És megtörtént a csoda! Rögtön a 10. legjobb 
eredményt érték el a közel 70 induló csapatból. Érdemes a nevüket 
is megjegyeznünk, a következő évek során még nagyobb 
meglepetést okozhatnak: Aszódi Viktória, Bobvos Dorina, Fazekas 
Bence és Liszkai Leila. A 6. osztályos Lurkók csapat (tagjaik: 
Demcsák Noémi, Egri Gergő, Fazekas Tamás és Oncsik János) a 
megyei 33. helyet hozták, a nyolcadikos Bolyongók pedig a megyei 
26. helyen végeztek. A nyolcadikosok már 4. éve versenyeznek 
egyre szebb eredményeket elérve, név szerint: Bencsik Noémi, 

Csík Laura, Demcsák Emese és Fabó Eszter. Ők már a 
középiskolában fogják jövőre kamatoztatni az eddig megszerzett 
tudásukat a versenyzés mikéntjében. Gratulálunk minden 
gyereknek.

Molnár Józsefné

TERÜLETI  ÉNEKVERSENY
Október 22-én 15. alkalommal rendezték meg Szarvason a Benka 
Gyula Evangélikus Általános Iskolában a területi énekversenyt. 
Iskolánk ebben az évben 4 alsó tagozatos diákkal képviseltette 
magát ezen a színvonalas rendezvényen.
Juhász Gergő 3. osztályos tanuló szép és tiszta éneklésével III. 
helyezést ért el. Kondacs Bíborka (3.o), Gugolya Réka (3. o) és Egri 
Aliz (2.o) ugyan nem értek el helyezést, de nagyon jól helyt álltak a 
sok versenyző között.
Gratulálunk Nekik!

Liszkai Leila, Bobvos Dorina, Aszódi Viktória, Fazekas Bence

Egri Gergő, Fazekas Tamás, Oncsik János, Demcsák Noémi

Csík Laura, Fabó Eszter, Bencsik Noémi, Demcsák Emese

Balláné Tóth Krisztina tanár, Juhász Gergő, Kondacs Bíborka, 
Gugolya Réka
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Halottak Napi megemlékezés a Gondozási Központban
2014. október 31-én a Gondozási Központ társalgója ismét 

zsúfolásig megtelt.
Emlékeztünk! Emlékeztünk az elmúlt egy évben elhunyt idős 

emberekre.
Az előző években csak nyugdíjasok és dolgozók vettek részt 

ezeken a megemlékezéseken.
Ettől az évtől egy hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy 

meghívtuk az elhunytak családtagjait is, valamint mécsest 

gyújtottunk az elment házi gondozottakért is.
Az idősek képei előtt kis mécsesek égtek, és a személyiségükhöz 

illő verseket szavaltak el dolgozóink. Nehéz elszakadni azoktól a 

munkában megfáradt idős emberektől, akik nálunk már sokszor 

elesettek, kiszolgáltatottak, betegek.
Az elválás mindig nehéz!

Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk

Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,

A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,

Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,

Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,

A kemény rögtől, min megállt a lábunk.
Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,

Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,

Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.

Hidegen hagy az elhagyott táj, -
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.

És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindig búcsúzunk.

Dr. Virág Sándorné

intézményvezető

Szociális Munka Napja a 
Gondozási Központban!

November 12-én köszöntik minden évben a szociális területen 

tevékenykedőket. Az intézmény ebédlőjében Békésszentandrás 

Nagyközség Önkormányzata nevében Hévizi Róbert képviselő úr 

méltatta az intézmény dolgozóit. Megköszönte munkájukat, 

kitartást, jó erőt és egészséget kívánt nekik. Virág Sándorné 

intézményvezető Teréz Anya gondolataival köszöntötte 

munkatársait: "Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak 

kis dolgokat nagy szeretettel"! 
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Jézus mondja: „Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, 
az engem fogad be” (Lk. 9,48)

Hozz egy játékot annak, akinek 
nincs!

Van Magyarországon olyan gyermek, akinek nincs egyetlen játéka 
sem? Igen! A menekülttáborba frissen érkező családok 
gyermekeinek semmi játéka nincs. Őket látogatom havonta 
Békéscsabán. Óriási öröm számukra, amikor kapnak akár egyetlen 
használt, de jó játékot. Vannak egész kis gyerekek, vannak 
nagyobbak, akik inkább az íróeszköznek, füzetnek örülnek. 
Segítség nélkül nem tudom ezt az örömöt megadni nekik. Szükség 
van jószívű gyerekre ,  d iákokra ,  akik  egy já tékukat 
odaajándékoznák. Kérlek, segíts ebben az örömszerzésben Jézus 
nevében!
Az iskolában, óvodában, és a református egyháznál gyűjtjük a 
játékokat.
Isten áldjon meg szeretetedért.
Köszönettel:

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási református lelkész,

menekültmissziós munkatárs

REFORMÁTUS  HÍREK

Meghívó Bibliaiskolába
A legtöbb ember elismeri, hogy a Biblia óriási jelentőségű és 
nagyon fontos könyv. Ugyanakkor a legtöbb ember azt is elismeri, 
hogy nagyon kevéssé ismeri a Bibliát, bár jó volna többet tudni róla. 
Talán Ön is?
Ezen szeretnénk segíteni gyülekezeti Biblia iskolánkkal. Lehet 
választani két időpont közül:
Kedd 15.00. óra, vagy Szerda 18.00. óra.
Helyszín: Református Parókia, (Békésszentandrás, Kálvin u. 
14.)
A bibliaiskolai sorozat 12 alkalomból áll, melyen átvesszük az Ó és 
Újszövetség legkiemelkedőbb részeit, és a Bibliáról szóló 
legfontosabb tudnivalókat. Az alkalmak egy-másfél óra hosszúak. 
Bármikor be lehet kapcsolódni, a később érkezők számára pótlási 
lehetőség van, de ajánlatos minél hamarabb elkezdeni. Első 
Bibliaiskola alkalmak: 2014. november 4. kedd 15.00.óra ill. nov. 
5. szerda 18.00. óra. Az alkalmak ingyenesek.
Szeretettel várunk, hívunk mindenkit Jézus nevében:

Dr. Dobos Ágoston református lelkész
20-243-5392, dobos.agoston@szarvasnet.hu

Jézus mondja: „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem 
múlnak el.” (Máté 24:35)

Pogácsás áldomás

A múltkor az a megtisztelés ért, hogy megkértek, tegyem közzé a 
Békésszentandrási Híradóban Édesanyám pogácsa receptjét.
Az eset úgy történt, hogy hivatalból meghívót kaptam én is az 
újonnan megválasztott Képviselőtestület első alakuló ülésére. 
Ahogy közeledett a nap, egyre inkább éreztem, hogy milyen sok 
lelki seb, feszültség, barátságok jó kapcsolatok megromlása kísérte 
ezt a választást, amit igen sajnáltam. Szokták emlegetni, hogy 
régen a katolikusok és reformátusok Békésszentandráson 
mennyire nem bírták egymást, még verekedés is támadt a 
felekezetek között. Mára hála Istennek ez az ellentét nem áll fenn. 
Viszont egyre inkább új ellentétek, és ellenségeskedések támadnak 
aszerint, hogy ki milyen párthoz áll közel, ki kinek a barátja. 
Verekedések emiatt nincsenek szerencsére, de ha így folytatódik a 
helyzet az igen rossz irányba vezetnek. Nem kellene ennek így 
lenni sem a képviselők, sem a lakosság között!
Isten előtt elgondolkodva a helyzeten, indíttatást éreztem, hogy a 
gyűlésre vigyek egy kis ajándékot, és áldást. Köszönettel vettem, 
hogy a legelején szót kaptam. Elmondtam, hogy ezen ünnepi 
alkalommal gratulálhatunk az újonnan megválasztottaknak, és 
Isten áldását kérem munkájukra. Jézus szavával buzdítottam a 
Testületet jó együttműködésre: „Új parancsot adok nektek, hogy 
szeressétek egymást”, „A rosszat jóval győzd meg”, „Boldogok a 
szelídek, mert ők öröklik a földet”, „Senki sem koronáztatik meg, 
csak aki szabályszerűen versenyez”. Áldomás helyett áldást 
hoztam hát. De hogy a feszültség oldó kupicát is helyettesítse 
valami, megkíséreltem a lehetetlent: Édesanyám pogácsáját 
elkészíteni. Végül is egész jól sikerült, s ezzel megkínáltam a 
Testületet és valamennyi résztvevőt. Megboldogult Édesanyám az 
öt gyermekét időnként ezzel a mondókával szelídítgette: 
„Próbáljátok egymást nagy nehezen szeretni”. Most is aktuális ez 
az intés, imádkozzunk, és azon fáradozzunk, hogy a 
Képviselőtestületnek is, és egész Békésszentandrásnak egyre 
jobban sikerüljön „elszenvedni egymást szeretetben”. (Efézus 4:2)

Dr. Dobos Ágoston ref. lelkész

Édesanyám pogácsája

Felfuttatás langyos helyen:
-2,5dkg élesztő morzsolva 
-(függőleges) ujjnyi tej (kb1,5 dl) 
-pici cukor 

Morzsalékosra összedolgozás:
0,75 kg rétes liszt
0,75 kg finom liszt 
3 kávéskanál só 
30 dkg zsiradék (15 dkg margarin, 15 dkg disznózsír, 
alkalmasint túrót is lehet bele tenni)

Tésztává gyúrni:
Morzsalékos anyagot
Élesztős folyadékot
1 tojássárgáját 
2 pohár (kb 4 dl) tejfölt (vagy kefir, aludtej)

Tészta kelesztés: 
-langyos kb 25 C fokon, konyharuhával letakarva kb 1 óráig, 
mikor már nagy puhára nőtt a tészta 

Formázás: 
-gyúródeszkán belisztezve újból átforgatva körkörös 
mozdulattal átgyúrni
- Másfél ujjnyi vastagon kiteríteni gyúródeszkán hengeres 
nyújtófával 
- Késsel berácsozni a felületet 
-Lisztbe mártogatott szaggatóval kiszaggatni a pogácsákat
- zsírozott tepsibe kis távolságokra egymástól elhelyezni a 
pogácsákat 
- tojás fehérjét tollas kenővel rákenni a pogácsák tetejére 

Sütés: 
Előmelegítés 250C fokra állítva 10 percig 
kb 20 percig sül
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Mini Magyarországgal Mikulásfalvára
A szarvasi Mini Magyarország osztályfotó pályázatot hirdet, 
amelyben minden szarvasi, békésszentandrási és csabacsüdi 
kalandvágyó alsó tagozatos kisdiák részt vehet általános 
iskolás osztályával. A Mini Magyarország makettparkban 
készült osztályképek közül a szarvasi Mikulás sorsolja ki a 
nyertes osztályt december 5-én a Fő téren. A győztes osztály 
nyereménye egy osztálykirándulás a nagykarácsonyi 
Mikulásfalvára. 
Hazánk egyetlen interaktív makettparkja, a szarvasi Mini 
Magyarország közös fotózkodásra buzdítja a szarvasi, 
békésszentandrási és csabacsüdi általános iskolák alsó tagozatos 
diákjait. Interaktív kaland és történelmi túrájuk során a makettpark 
bármely szegletében készült csoportképpel nevezhetnek a környék 
osztályai, amelyen az osztállyal együtt megjelenik a Mini 
Magyarország vagy annak egyik  maket t je .  A „Mini 
Magyarországgal Mikulásfalvára” című általános iskolás, alsó 
tagozatos fotópályázatra jelentkezők között egy egész napos 
Mikulásfalva-kirándulást sorsol ki a szarvasi Mikulás december 5-
én, 16.00 órakor Szarvas főterén. A győztes osztály nyereménye 
egy osztálykirándulás – utazással és belépőjegyekkel – december 
12-én a nagykarácsonyi Mikulásfalvára, ahol a gyerekek 
magyarországi otthonában találkozhatnak a Mikulással.
A pályázatra jelentkezni az info@minimagyarorszag.hu e-mail 
címre vagy postai, illetve személyes úton eljuttatott, a Mini 
Magyarországban készült osztályképekkel lehet 2014. november 
6-tól 2014. december 3-ig. Postai, vagy személyes jelentkezés 
esetén a pályázatra készített fotót a szarvasi Mini Magyarország 
postaládája (5540 Szarvas, Kossuth u. 6. ) kell bedobni. A 
kalandvágyó kisdiákokból álló általános iskolás osztályok a Mini 
Magyarországban készült csoportképeit szeretettel várja hazánk 
egyetlen interaktív makettparkja és a szarvasi Mikulás.
A SZARVASI MINI MAGYARORSZÁG MAKETTPARKRÓL

A Szarvasi Arborétumban található Mini Magyarország 
makettpark, Európa legújabb makettparkjaként 2013. április 10-én 
nyílt meg Szarvas történetének egyik legnagyobb magánerős 
beruházásaként. A hazánk legnagyobb arborétumában, a Kárpát-
medence és a történelmi Magyarország mértani középpontjában 
lévő makettpark hazánk történelmét, hagyományait, építészeti 
nevezetességeit mutatja be. Az ország egyetlen interaktív 
makettparkjában néhány óra alat t  az egész országot 
bebarangolhatjuk. Magyarország épített csodáinak minden apró 
részletében kidolgozott kicsinyített mása megtalálható a történelmi 
Magyarország közepén, Szarvason, a Mini Magyarország 
makettparkban.  Aki még soha nem látta a Kecskeméti Cifrapalotát 
felülről, a Pécsi Dzsámit vagy a Tatabányai Turult közelről, akinek 
eddig kimaradt a Fertődi Kastély, nem hallotta még a visszhangot a 
Tihanyi Apátságnál, nem emlékszik pontosan kiknek a szobrai 
állnak a Hősök terén, vagy megnézne egy csatajelentet az egri 
várban, annak a Mini Magyarország a tökéletes kirándulóhely. Az 
ország legnagyobb arborétumában Magyarország nevezetességei 
gyerekbarát méretben egy helyen, felnőtteknek, gyerekeknek, 
családoknak és osztályoknak egyaránt kötelező országjáró 
program.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
W W W . M I N I M A G Y A R O R S Z A G . H U  / 
HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/MINIMAGYARORSZAGS
ZARVAS  
WWW.YOUTUBE.COM/MAKETTPARKSZARVAS / Mini 
M a g y a r o r s z á g  m o b i l a l k a l m a z á s  ( i O S ,  a n d r o i d )  / 
Instagram/minimagyarorszag
SAJTÓKAPCSOLAT
Wolf Kommunikáció /Saliga Enikő /+36 30 297 2043 / 
SALIGA@WOLFKOM.HU 
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Kedves vendégek a bölcsődében
Egy szép napos őszi délelőttön meglátogatták a Gondozási 
Központ lakói és dolgozói a település legkisebbjeit. A látogatók 
nem érkeztek üres kézzel. Szép őszi dekorációt kaptunk, amit ők 
készítettek és finom gyümölcsöket. A néniknek és a bácsiknak 
megmutattuk a szépen felújított épületet és az apró kis lakóit. 
Mindenkinek tetszettek a kicsi székek, asztalok, a fürdőszobában a 
kis mosdókagylók, WC-k és a rengeteg játék. A gyerekek az 
udvaron levegőztek és kiültek a vendégek gyönyörködni kicsik 
játékában. Sokan nosztalgiáztak, milyen is volt régen, amikor 
gyermekeiket, unokáikat kísérték ide. Volt olyan Dédi aki boldogan 
fedezte fel dédunokáját a kisgyermekek között. Készültek közös 
képek, hogy legyenek emkékek erről a napról. Később mi is 
megkínáltuk az időseket és vidám beszélgetés közben hamar eltelt 
az idő. Kértük a kedves vendégeket, hogy máskor is látogassanak 
meg minket, mert mi még kicsik vagyunk és nem tudunk olyan 
"hosszú" útra indulni.
Köszönjük a Gondozási Központ lakóinak és dolgozóinak a 
látogatást és az ajándékot!

Levegőzés, együtt

Ő az én Dédim!

MEGHÍVÓ
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete tisztelettel és 

szeretettel meghívja az érdeklődőket

2014. november 29-én (szombat) 18 órai kezdettel
a Körös Művelődési Ház és Könyvtár Galériájában

megnyitásra kerülő

KARÁCSONYI KÉZMŰVES 
KIÁLLÍTÁSRA.

A tárlat megtekinthető 2014. december 20-ig
hétköznap 8.00 - 16.00 óráig, szombaton 10.00 - 12.00 óráig.

Szeretettel várjuk leendő kiállítóinkat is!
Ha szívesen bemutatná a nagyérdemőnek kézműves termékeit, 

alkotásait keressen bennünket!

Kézműves Egyesület

Milyen apró bútorok!

FELHÍVÁS
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete idén is megrendezi 
hagyományos kiállítását. Erre a rendezvényre szeretettel várjuk 
azon ügyes kezű alkotókat, akik szívesen bemutatnák munkáikat.
A munkákat november 25-ig kérjük leadni a Körös Művelődési 
Ház és Könyvárban 8.00 - 16.00 óráig!
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Országos Könyvtári Napok
Október 14-én Miknyik Mihályné - most már szentandrási lakos - 
festményeiből nyílt kiállítás a Könyvtár Galériájában. Sinka Imre 
polgármester úr nyitotta meg, aki szívesen vállalta el ezt a felkérést 
és örömét fejezte ki, hogy vannak Szentandráson aktív amatőr 
művészek, akik hónapról hónapra bemutatkozhatnak a község 
lakosainak. Majd Marika rövid életrajzát ismerhettük meg: „1955. 
március 24-én születtem Szarvason. Szüleim Tusjak György és 
Kiss Mária. Testvéreim Pál, Mihály, András, György, László és 
János. Én a hetedik gyermekként láttam meg napvilágot. Férjem 
Miknyik Mihály budapesti lakos uszálykormányos és hajómatróz. 
Ő sajnos hamar meghalt, 38 évesen. Három fiam, Mihály, Tamás, 
és László.
Nehéz körülmények közt élünk. Férjem is remekül rajzolt és 
festett. Mihály fiam örökölte tehetségét. Két unokám Mihály és 
Judit, Mihály fiam és Halász Judit házasságából született.
Már az óvodában Illés Judit szarvasi óvónő felfedezte, hogy ez a 
kislány „remekül firkál.” Rajz tanárom Zahorecz János sokszor 
mondta: „De kár érted, Te lány, hogy nem tanulsz jól, mert rajzból 
hiába vagy ötös kitűnő, ha az átlagod gyenge.” Nyolcadik után a 
szabadkígyósi Szakmunkásban, virágkötő-kertészként végeztem, 
majd Budapesten a Magyar Acéláru Gyárban kezdtem dolgozni, 
mint csigafúró köszörűs betanított munkás, utána a Gubacsi úti 
Húsipari vállalat betanított munkásaként dolgoztam.
1979-ben leköltöztünk Kardosra. Gyesen voltam, és állattartással 
foglalkoztam 1999-ig. Férjem halála után Szarvasra költöztünk a 
gyerekekkel. 13 évig ápoltam a Kovács családot – eltartó, gondozó 
és temettető voltam. Már 2 éve Szentandráson élek. Sokat festek, 
horgászok, és remekül érzem magam Békésszentandráson. Mint 
ahogy a neve is mondja „Békésszent”, életem nyugodt, csendes, és 
békés éveim itt töltöm, amit szeretnék köszönni a falunak, az 
embereknek.
Most tanfolyamra járok és okosodom 59 évesen.
Eddig mindig csak futottam;
De messzire nem jutottam
Gondolkodtam: most megállok,
Képet festek, sok virágot,
Körbe járok, mint az óra.
Egymagamban, mint a mutatója.
Köszönöm a falunak, az embereknek a segítséget. 2005. óta nem 
volt kiállításom, legutóbb a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban 
volt 2005-ben Mihály fiammal egy közös kiállításunk.”.
Majd csendes beszélgetés és nézelődés zárta a megnyitót.

Október 15-én délután a Művelődési ház nagytermében fogadtuk 
a 4-8. osztályosokat, akik Varró Dániel előadását hallgathatták meg 
„Üzenet az olvasónak” címmel. Az író verseiből olvasott fel 
néhányat és megtudhattuk, hogy az ihletet először ő is a 
hagyományosnak mondható, szerelemből és évszakok 
váltakozásából merítette. Majd a nátha, a betegség, a lázas állapot 
adott új ötleteket a versírásra. Kezdetben Apollinaire versei 
hatottak rá, ebből lettek az „sms” versek.:
„azt írom + most 1 smsbe
hogy beléd vagyok kedvesem esve
vágyak dobálnak partra kivetnek
billentyűzárát oldd ki szívednek.”
Gyermekeihez is köthető a költészete, mert ha sírt a gyermek, akkor 
egy vers elolvasásával, elmondásával lekötötte figyelmét és 
abbahagyta a sírást. Így kezdődtek a mondókák pl. Büfiztető 
mondóka. Megtudtuk, hogy kisgyermek korában buszsofőr 
szeretett volna lenni, de irigykedett nővérére, Zsuzsira, aki verseket 
írt. Majd – Petőfi Sándor és Arany János példáját követve – megírta 
elbeszélő költeményét egy nyusziról, akit magáról mintázott, mivel 
az író is félénk természetű. Most a versei, a „Túl a Mazsat-hegyen” 
című könyve által országos hírű lett, sőt érettségi tétel is. Előadását 
interaktív játékkal fejezte be, ahol a gyermekeknek rímeket kellett 

találni a sorok végére, melyet nagyon ügyesen megoldottak.
„Jó autó a …,
Rádudált a bácsira.
Leelőzte pár csiga,
Jó autó a ….
Természetesen néhányan vásároltak a könyveiből és dedikálta 
őket, vagy éppen az aktuális irodalomkönyvet, füzetet. Azt hiszem 
igazi élményeket szerezhettünk Varró Dániel költészetéről és 
esetleg ki-ki kedvet kaphatott a versírásra. Ez majd később 
kiderül…

Október 16-án az óvodások (Körte csoport) és a 3.a osztályosok 
látogattak el a Könyvtárba és jobban megismerhették az 
intézményt. A nagyobbak játékos feladatokkal bővítették tudásukat 
a könyvtár használatáról. Továbbra is várjuk kedves olvasóinkat új 
könyvekkel és látogatóinkat különböző szolgáltatásainkkal.

Képek a 16.oldalon
Benedek Erika

intézményvezető

FELHÍVÁS
Kedves Fotóbarátok!

2015. január 22-én (csütörtök), a Magyar Kultúra Napján 
ismét  megrendezzük a  hagyományos  Tél-Fény 
fotókiállításunkat a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
Galériájában.
Nevezni bármilyen témájú képpel lehet. A 15 éves 
évforduló alkalmából szívesen fogadjuk a 15 év legszebb 
pillanataiból válogatott képeket is. A fotók mérete A/5-ös, 
A/4-es vagy A/3-as nagyságú lehet.
Személyenként maximum 5 db felvételt tudunk kiállítani.
Kérjük a képek címét, valamint a fotós nevét és elérhetőségét 
megadni. Beküldési határidő: 2015. január 16., péntek.
Aképeket a  e-mail-címre is konyvtar@bekesszentandras.hu
kérjük elküldeni.
Előre is köszönjük a szép felvételeket.

A rendezőség

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Békésszentandrás 
lakosságának a helyhatósági választáson való részvételért. Az 
Önök szavazatai alapján választási csoportunkból 5 képviselő 
kapott bizalmat, melyet tisztességgel és becsülettel fog meghálálni 
a lakosság érdekében.

FIDESZ-KDNP
békésszentandrási választási csoportja
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának

Bizottságai

1.Pénzügyi és Turisztikai Bizottság
Elnök: Barna Antal
Tagok: Hévizi Róbert
 Nemcsényi Zsolt
Külsős tagok: Varga Ildikó
  Frankó Pál

2.Településfejlesztési, Településüzemeltetési és Mezőgazdasági 
Bizottság
Elnök: Nemcsényi Zsolt
Tagok: Barna Antal 
 Virág Sándor
Külsős tagok: Kiss Imre
  Aszódi Róbert

3.Művelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság
Elnök: Hévizi Róbert
Tagok: Rusz Mihály
 Virág Sándor
Külsős tagok: Fekete-Rekényi János
  Major Attila

4.Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Elnök: Rusz Mihály
Tagok: Nemcsényi Zsolt
 Virág Sándor
Külsős tagok: Bencsik Viktória Kitti
  Rusz Zoltán

5.Települési Értéktár Bizottság
Elnök: Hévizi Róbert
Tagok: Barna Antal
 Fabó István

Az újonnan választott testület:
Sinka Imre polgármester, Fabó István alpolgármester
Képviselők: Barna Antal, Hévizi Róbert, Nemcsényi Zsolt, 
Rusz Mihály, Virág Sándor

M E G H Í V Ó

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

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

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Nyílt ülés napirendi pontjai a következők: 

1. A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az 
átruházott hatáskörben végzett munkáról

 Előadó: Rusz Mihály bizottsági elnök
2. Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

rendelet
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
3. A helyi közutakat érintő fejlesztések megtárgyalása
 Előadó: Tóth András műszaki előadó
4. Közvilágítási hálózat üzemeltetés
 Előadó: Tóth András műszaki előadó

5. Békésszentandrás alacsony épületenergetikai szintű 
önkormányzati intézményeinek épületenergetikai 
fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás

 Előadó: Tóth András műszaki előadó
6. Kistérségi okirat jóváhagyása
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
7. Általános Iskola felvételi körzethatárának megállapítása
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
8. A katolikus temetőben megvalósuló vizesblokk ivóvíz 

bekötése
 Előadó: Tóth András műszaki előadó
9. Tájékoztatás a 2015. évi központi költségvetésből várható 

támogatásokról
 Előadó: Bagdiné Balla Andrea pénzügyi csoportvezető
10. Tájékoztatás a 2015. évi közmunka program tervezéséről
 Előadó: Tóth András műszaki előadó
11. Bejelentések

Sinka Imre
polgármester
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50. házassági évforduló
Megható ünnepség keretében köszöntötte Sinka Imre polgármester 
úr és Bagi Erika anyakönyvvezető Csipai Gáspárt és feleségét 
Csipai Gáspárné Egri Irént 50. házassági évfordulójuk alkalmából.
Gabi bácsi és Irénke néni 1964. október 24-én kötöttek házasságot, 
s akkori fogadalmukat erősítették családtagjaik jelenlétében.

Az alábbi idézettel kívánunk nekik nagyon jó egészséget és nagyon 
sok boldogságot. 

„Mert te értem születtél, és én érted születtem,
minket úgy alkotott Isten két keze,

hogy általa legyünk kincsei egymásnak,
s abban örök időt nyerjen az élet értelme.

Nekünk együtt kell élni, és együtt kell halni,
külön-külön már úgy sem léteznénk,

ezért fogd a kezem és el ne engedd soha,
mert én, míg élek, szorítom a tiéd.”

Tisztelt Szentandrásiak!
Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik az október 12-ei 
választáson szavazatukkal támogattak! Örülök, hogy nagyon sokan 
bíztattak és bíztak bennem. A bizalmat kapott vezetőség tagjainak 
őszintén gratulálok! A megbízatáshoz jó egészséget, nyugodt, 
lelkiismeretes munkát és sok sikert kívánok!
Tisztelettel:

Major Attila

60. házassági évforduló
Megható ünnepség keretében köszöntötte Bagi Erika 
anyakönyvvezető Mrena Jánost és feleségét Mrena Jánosné Csik 
Emerenciát 60. házassági évfordulójuk alkalmából.
Jani bácsi és Emi néni 1954. november 7-én kötöttek házasságot, s 
akkori fogadalmukat erősítették a Polgármesteri Hivatalban 
családtagjaik jelenlétében.

Az alábbi verssel kívánunk nekik nagyon jó egészséget és hosszú, 
boldog életet! 

Ady Endre: Őrizem a szemed

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,

Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet

Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,

Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,

De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.
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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
hozott határozatok kivonatai

ÖNKORMÁNYZATI

168/2014 . (VI .26 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Nemcsényi Zsolt képviselő 
urat választja meg.

169/2014. (VI.26.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a napirendi pontokat.

170/2014. (VI.26.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a lejárt határidejű határozatokról, 
valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló 
beszámolót elfogadja.

171/2014. (VI.26.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy elfogadja az Oktatási-művelődési-
ifjúsági és szociális Bizottság átruházott hatáskörben végzett 
munkáról szóló beszámolóját.

172/2014. (VI.26.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a Szarvasi Rendőrkapitányságnak a 
település közbiztonsági helyzetének 2013. évi alakulásáról 
szóló beszámolóját elfogadja.

173/2014. (VI.26.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a Szarvasi Polgárőr Egyesület 2013. 
évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi.

174/2014.(VI.26.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa 58/2014.(V.28.) számú 
határozatával elfogadott, a sürgősségi ügyeleti ellátásra 1 db 
gépjármű beszerzését nem támogatja.

175/2014. (VI .26 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tároza t 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa 61/2014. (V. 28.) számú határozatát 
jóváhagyja és biztosítsa a Körös–szögi Civil Fórum Egyesület 
részére a településre eső 34.687 Ft támogatást.

176/2014. (VI .26 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tároza t 
:Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Békés Megyéért” 
kitüntető díjra 2014. évben Dr. Lóránt Gyula nyugalmazott 
főorvost javasolja példaértékű szakmai pályafutása 
elismeréseként. 

177/2014.(VI.26.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a Kollégium épületében 2014. július 
9-étől 2014. július 21-éig az Önkormányzat térítésmentesen 
szállást biztosít a XIV. Csángó magyar tábor résztvevőinek 
azzal a megkötéssel, hogy az épületrész érintésvédelmi és 
tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata megfelelő 
minősítéssel zárul. 

178/2014.(VI.26.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a kiadványozási jogkörrel kapcsolatos 
felelősségbiztosítást két aláírási jogkörrel rendelkező 
személyre köti meg. 

179/2014.(VI.26.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Siratói és Kenderföldi 
üdülősori utak karbantartásának, és a Harcsási illetve 
Kenderföldi üdülősorral határos területeken illegálisan 
elhelyezett hulladék elszállításának elvégzésével kapcsolatos 
tájékoztatót.

180/2014.(VI.26.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Települési Értéktár Bizottság döntése 
értelmében a települési értéktárba felvett helyi alkotásokat, 
értékeket továbbítja a Békés Megyei Értéktár Bizottság részére.

181/2014.(VI.26.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az 1990 évi LXV.törvény 12.§(4) bek. 
a.)-b.) pontjának figyelembe vételével zárt ülést rendel el.

182/2014.(VI.26.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Nemcsényi Zsolt képviselő 
urat választja meg.

183/2014.(VI.26.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a napirendi pontokat.

184/2014.(VI.26.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzat Bölcsőde intézményvezetői feladatainak 
ellátására Yetik-Takács Éva lakos pályázatát támogatja és 
megbízza intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

185/2014.(VI.26.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a személyi juttatáson belül, a 
rendszeres illetmények bérmegtakarítás összegéből engedélyez 
jutalom címén kifizetni az Országgyűlési képviselők, továbbá 
az Európai Parlament tagjainak választásán végzett 
példamutató munkájuk elismeréseként a dolgozóknak.

186 /2014 . (VI .26 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „közszolgálati tisztviselők 
jutalmazása” tárgyú napirendi pont szavazásából Dr. Olasz 
Imre képviselőt nem zárja ki.

187 /2014 . (VI .26 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a személyi juttatáson belül, a 
rendszeres illetmények bérmegtakarítás összegéből engedélyez 
jutalom címén kifizetni a közszolgálati tisztviselők részére.

188 /2014 . (VI .26 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális 
Bizottsága által megállapított szociális kölcsön nyújtását 
jóváhagyja.

189 /2014 . (VI .26 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a 2014-es Sport- és Vitamin-nap 
programtervezetét és annak költségvetéséről szóló 
tájékoztatóját tudomásul veszi.

190 /2014 . (VI .26 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 70/2014.(VI.25.) számú 
határozatát.
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HÍREK
1 9 1 / 2 0 1 4 . ( V I . 2 6 . ) s z . K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t :  

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 72/2014.(VI.25.) számú 
határozatát.

1 9 2 / 2 0 1 4 . ( V I . 2 6 . ) s z . K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 73/2014.(VI.25.) számú 
határozatát

1 9 3 / 2 0 1 4 . ( V I . 2 6 . ) s z . K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 75/2014.(VI.25.) számú 
határozatát. 

1 9 4 / 2 0 1 4 . ( V I . 2 6 . ) s z . K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 77/2014.(VI.25.) számú 
határozatát.

1 9 5 / 2 0 1 4 . ( V I . 2 6 . ) s z . K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i 
határozat:Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-menti Turisztikai és 
Kulturális Egyesület igényét a lehetőségekhez mérten 
támogatja.

196 /2014 . (VI I .24 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Hévizi Róbert képviselő 
urat választja meg.

197 /2014 . (VI I .24 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a napirendi pontokat.

198/2014 . (VII .24 . ) sz .Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy támogatja a Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 80/2014.(VII.17.) számú 
határozatát.

199/2014 . (VII .24 . ) sz .Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy korábbi döntését felülvizsgálva a 
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
82/2014.(VII.17.) számú határozatát továbbtárgyalásra utalja a 
következő ülésére. 

200 /2014 . (VI I .24 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulást 
ad a Bencsik Mihály Sporttelepnek, az árvízvédelmi körtöltés 
és a zsidó temető által határolt szeglete felső termő rétege 
letermeléséhez.

201 /2014 . (VI I .24 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „136/2014. (V.21.) számú Kt. 
határozat módosítása tárgyú napirendi pont szavazásából Sinka 
Imre polgármestert nem zárja ki.

202 /2014 . (VI I .24 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 185/2014. (VI.26.) számú Kt. 
határozatát módosítja.

203 /2014 . (VI I .24 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 187/2014. (VI.26.) számú Kt. 
határozatát módosítja.

204 /2014 . (VI I .24 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a 66/2004. (IV. 26.) Kt. számú 
határozattal jóváhagyott, majd a 16/2009. (II. 11.) számú, a 
109/2010. (VI. 09.) számú és a 341/2013. (XII.19.) Kt. számú 
határozataival módosított településszerkezeti tervét módosítja.

205 /2014 . (VI I .24 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy biztosítja Békésszentandrás Kulturális 
Fejlődéséért Alapítvány részére, a „Térségi víziturizmust 
szolgáló közcélú épület megvalósítás Békésszentandráson” 
tárgyú pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás szakértő díját.

206 /2014 . (VII .24 . ) sz .Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy módosítja a 139/2014. (V. 21.) Kt. 
számú határozatát akként, hogy a „Térségi víziturizmust 
szolgáló közcélú épület megvalósítás Békésszentandráson” 
tárgyú pályázat megírásának díját biztosítja az önkormányzat 
költségvetési számla fejlesztési alszámlája terhére.

207 /2014 . (VI I .24 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy megbízást ad a Mező és Mező Kft. 
részére, a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú pályázat benyújtása 
érdekében szükséges gázellátási engedélyezési tervek 
elkészítésére. 

208/2014 . (VII I .06 . ) sz .Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Imre Zoltán 
képviselő urat választja meg.

209/2014 . (VII I .06 . ) sz .Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a napirendi pontokat.

210/2014 . (VII I .06 . ) sz .Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a Társulási Tanács a Körös-szögi 
Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési Bizottságának 
11/2014. (VII.30) sz. határozatában foglalt javaslata alapján  a 
„Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás tárgyú 
szolgáltatás közbeszerzését nyilvánítsa eredményesnek és vele 
szolgáltatási szerződést megkösse.

211/2014 . (VII I .06 . ) sz .Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
t e s t ü l e t e  ú g y  h a t á r o z ,  h o g y  a z  Ö n k o r m á n y z a t 
működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. 
Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától folyószámla-
hitelkeretet igényel.

212/2014 . (VII I .06 . ) sz .Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy elfogadja a folyamatban levő rendezési 
terv módosításon belül, , a Harcsási üdülősor kezdetéig tartó, 
Álmos-Kinizsi utcákra nyíló, valamint a Ligeti és a Keresztháti 
üdülősor közé beékelődő vízparti ingatlanok, az Arborétumi 
üdülősorhoz közvetlenül kapcsolódó mezőgazdasági terület-
felhasználási kategóriába sorolt ingatlanok, valamint a település 
belterületi határa melletti, elsősorban mezőgazdasági 
rendeltetésű telektömb esetében, a 314/2012. (XI. 8.) Kormány 
rendelet 38. § (2) bekezdése alapján indított véleményezési 
e l j á ráshoz   kapcso lódó   á l l amigazga tás i   sze rv i 
állásfoglalásokat. 

213 /2014 . (VI I I . 06 . ) s z .Képv i se lő - t e s tü l e t i ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
bérbeadásából 2014-ben befolyt bevételt az épület fűtéséhez 
szükséges tűzifa megvásárlására fordítja.
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Emberi Erőforrások Minisztériuma

Kérdések és válaszok a rokkantsági nyugdíjrendszer változásáról

1. Mindenki kap-e tájékoztatást, értesítést ellátásának változásával 
kapcsolatban, vagy csak azok, akiknek korábbi ellátása úgy szűnik 
meg, hogy új ellátásuk összege jelentősen csökken?
 Igen minden érintett, személyre szóló értesítést kap, amiben saját 
ellátásával kapcsolatban részletesen tájékoztatják. Ez a legfontosabb 
üzenet. Részletesen kibontva az alábbi csoportokról van szó:
 a. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött  I., II. és III. csoportos 
rokkantsági nyugdíjban, illetve rendszeres szociális járadékban 
részesülő személyek:
 Ők arról kapnak tájékoztatást, hogy a továbbiakban nyugellátásban 
részesülnek, melynek összege megegyezik a jelenlegi ellátási összeggel, a 
folyósításra, a folyósítás melletti kereső tevékenységre vonatkozó 
szabályok megegyeznek a nyugellátásra vonatkozó szabályokkal.
 b. Az irányadó nyugdíjkorhatár betöltése előtt 5 évvel álló I., II. és III. 
csoportos rokkantsági nyugdíjban illetve rendszeres szociális 
járadékban részesülők:
 A nekik küldendő levél azt tartalmazza, hogy a továbbiakban rokkantsági 
ellátásban részesülnek, melynek összege megegyezik a jelenlegi ellátási 
összeggel, a folyósításra, az ellátás melletti kereső tevékenységre 
vonatkozó szabályok pedig a rokkantsági ellátásra vonatkozó 
szabályokkal. Az átalakítás nem érinti a soros felülvizsgálati 
kötelezettséget.
 c. Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt 5 évvel álló 
jelenleg átmeneti járadékban részesülők:
 Ők arról kapnak tájékoztatást, hogy a továbbiakban rokkantsági ellátásban 
részesülnek, melynek összege megegyezik a jelenlegi ellátási összeggel, a 
folyósításra, az ellátás melletti kereső tevékenységre vonatkozó szabályok 
pedig a rokkantsági ellátásra vonatkozó szabályokkal. Az átalakítás nem 
érinti a soros felülvizsgálati kötelezettséget.
d. Az irányadó öregségi nyugdíj betöltése előtt több mint öt évvel álló 
III. csoportos rokkantsági nyugdíjban illetve rendszeres szociális 
járadékban részesülő személyek.
 Esetükben a tájékoztatás arról szól, hogy a számukra folyósított ellátás 
rehabilitációs ellátássá alakul. Ezt követően a számukra biztosított 
Rehabilitációs kártya felhasználásával – az ahhoz kapcsolódó 
támogatással – munkát vállalhatnak a nyílt munkaerőpiacon, illetve „Start-
munka programban” vehetnek részt. Amennyiben állapotuk és 
körülményeik a kereső tevékenység folytatását nem teszik lehetővé, 
kérhetik az állapotuk felülvizsgálatát annak érdekében, hogy komplex 
vizsgálat eredményeként megállapításra kerüljön a foglalkoztathatóság, 
rehabilitálhatóság mértéke. Ez esetben az ellátás a szakértői vizsgálatok 
elvégzéséig a jelenlegi összegben kerül folyósításra.
 Külön értesítés és felülvizsgálat nélkül a 2011. december 31-én 
rehabilitációs járadékban részesülő személyeknek az ellátása hatósági 
döntésben megállapított időtartamig továbbfolyósításra kerül. Az irányadó 
jogszabályok rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell azzal, hogy – a 
meghosszabbítás iránt 2011. december 31-én folyamatban lévő ügyek 
kivételével – az ellátást meghosszabbítani nem lehet.
Akik végleges minősítésű III. csoportos rokkantak, vagy 2010-ben 
voltak időszakos felülvizsgálaton nekik is kell-e újra felülvizsgálatra 
jelentkezniük, ha igen miért, mert állapotuk, véleményük szerint 
inkább romlott, mint javult volna?
A jogszabály a foglalkoztatási rehabilitálhatóságra helyezi a 
hangsúlyt, melynek egyik új eleme a szakértői szerv által végzendő új 
komplex minősítés. Az új szakmai szabályok miniszteri rendeletben 
kerülnek megállapításra.
A miniszteri rendelet alapján meghatározott új minősítési rendszert kell 
alkalmazni minden időszakos felülvizsgálaton, ha a törvény 
felülvizsgálatot ír elő, vagy az ellátásban lévő személy – a kiértesítés 
alapján – azt kéri.
Az új minősítési rendszer nem zárja ki az állapotrosszabbodás 
megállapítását, így a szakértői minősítés során az sem kizárt, hogy a 
korábban megállapított egészségkárosodás, illetve munkaképesség-
csökkenés %-os mértéke is magasabb %-ban kerül megállapításra.
4. Az új minősítési kategóriák (egészségi állapot besorolások) hogyan 
kapcsolhatók a jelenlegi egészségkárosodási mértékekhez? Mára 
megszokták a munkaképesség csökkent és egészségkárosodott 
fogalmak átjárhatóságát, pl. a korábbi 67 %-os rokkant, legalább 
50%-os egészségkárosodott, konkrét kérdés ezeket lefedik-e és hogyan 

az új kategóriák?
Az új minősítési kategóriák bevezetése egyben azt is jelenti, hogy a 
korábbi „megszokásokat” kiváltja egy új rendszer.
Természetesen az új és régi rendszer között lehet párhuzamot vonni, de 
eltérés is van.
Például az új minősítési rendszer szerint 30% egészségi állapot esetén a 
korábban II. csoportú rokkantsági nyugdíjnak megfelelő rokkantsági 
ellátásra lesz jogosult az igénylő. Korábban a II. csoportú rokkantsági 
nyugdíjra 80% ÖEK (= össz-szervezeti egészségkárosodás) esetén vált 
jogosulttá az igénylő (vagyis 20% egészségi állapot esetén).
Változás van abban is, hogy a rehabilitációs járadékot nem vehette 
igénybe az, akinek az ÖEK 40-49% között volt. Az új minősítési 
rendszerben 60-51% egészségi állapot esetén javasolható rehabilitációs 
ellátás is. Ez a változás mindenképpen indokolt volt, hiszen minél 
kevesebb az elveszett képesség, annál inkább várható, hogy a 
rehabilitáció sikeres lesz. A korábban III. csoportú rokkantsági 
ellátásban részesülők közül azok, akiknek az ÖEK 70% felett volt (az új 
minősítés szerint egészségi állapotuk 30% alatti) a „kizárólag 
folyamatos támogatással foglalkoztatható” kategóriába kerül, míg 
azok, akiknek az ÖEK 50-69% között van (31-50% közötti egészségi 
állapot) részesülhetnek rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban attól 
függően, hogy a komplex minősítés során a bizottság javasolja-e a 
rehabilitációt.
50% alatti egészségi állapot esetén, amennyiben a bizottság 
rehabilitálhatónak véleményezi a vizsgált személyt tartós foglalkozási 
rehabilitációt javasolnak.
Ténylegesen kik kerülnek felülvizsgálatra, az irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatár elérést megelőző 6-8 évben (55-57 évesek) levők 
részesülhetnek-e méltányosságban, azaz kiterjeszthető-e rájuk az 
öregségi nyugdíjkorhatár elérését megelőző 5 éven belüliek kedvező 
státusza?
A törvényi rendelkezés szerint felülvizsgálatra kötelezett minden olyan 
ellátásban részesülő személy
– aki a szakvélemény alapján felülvizsgálatra kötelezett I. II. III. csoportú 
rokkant, vagy rendszeres szociális járadék ellátásban részesül, és ellátása 
nem alakul át 2012. január 1-től öregségi nyugellátássá és 2011. december 
31-ig betöltötte az 57. életévét,
– aki a szakvélemény alapján felülvizsgálatra kötelezett és az előző pontba 
nem tartozó, egészségkárosodáson alapuló nyugdíj, vagy nyugdíjszerű 
ellátásban részesül,
– aki a törvény rendelkezései szerint 2012. március 31-ig kérik a komplex 
minősítés elvégzését (ezekben az esetekben a felülvizsgálat 2013. évre is 
áthúzódhat).
A jogszabályok nem térnek ki a méltányosság lehetőségére, így az a 
rokkantsági ellátás tekintetében az nem gyakorolható.
6. Egyre többen pszichikailag félnek e vizsgálatoktól, mert személyes 
tapasztalataik, illetve a rokkant ismerőseik elmondása alapján a 
tényleges vizsgálatot egyes bizottságoknál megalázónak vélik, nem az 
emberre, emberi értékekre koncentrálnak, úgy érzik a bizottság tagjai 
lenézik a vizsgált személyeket. Várható-e a vizsgálatok módjában 
változás?
Az NRSZH szakértői bizottságai mindig a hatályos jogi szabályozásnak, a 
szakmai irányelvekben foglaltaknak és a belső szakmai útmutatóknak 
megfelelően látják el feladataikat. Az országban kialakult orvoshiány az 
NRSZH-t is érinti, így a szakértői bizottságok feladataikat csak jelentős 
többletterheléssel tudják ellátni, ami a napi munkavégzés közben 
feszültséget is teremthet. A szakértői vizsgálat során az eljáró szakértők a 
feladat súlyát figyelembe véve a külső szemlélő számára talán a 
megszokottnál kicsit határozottabban lépnek fel – ami egyes 
betegségcsoportok esetén akár a vizsgált személyben alaptalan félelmet is 
kiválthat – de lényegében udvarias és sohasem sértően minősítő 
hangnemben. A panaszok kivizsgálása minden esetben megtörténik, 
melynek eredménye nyilvános, illetve a vizsgálati számhoz képest 
v i szonyí tva  csupán  néhány  ez re lék .  Az  e lmúl t  év  végén 
betegelégedettségi vizsgálatot végzett a hivatal a vizsgálaton részt vett 
személyek körében, melynek kiértékelése jelenleg is folyik. Az előzetes 
adatok alapján viszont az a következtetés vonható le, hogy a szakértői 
bizottságokkal kapcsolatban a válaszadók jelentős része (90%-a) 
pozitív visszajelzéssel élt.
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A kubikosokra 
emlékeztünk

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
október 15-én a hagyományokhoz híven megemlékezést tartott a 
vitéz Horthy István Duzzasztóműnél. Hévizi Róbert, az egyesület 
elnöke tartott rövid visszaemlékezést és méltatta a kubikosok 
erőfeszítő munkáját, melynek eredménye lett az 1942-ben 
felavatott építmény is. Megemlékezésünket a tisztelet koszorúinak 
elhelyezésével zártuk. Álljon itt egy vers emlékül, melyet egy 
kubikos írt a kubikosokról:

A Kubikos
A kubikos zsákba pakol, s hétfőn útra kelvén,
Útját csárda állja: Vukovárral szemben; Bácska felén.
Hozott magával pénzt útra, mellyel szombaton, haza megyen,
Azon felül maradt még, azt megissza; mást mit tegyen.
Majd az nem oltja egész heti boros szomját,
Barátságosan kérdi egy közülök, egyik munkástársát.
Nem iszunk még egyet, pajtás s megyünk a munkára?
Erre mind koccintanak: s belemennek sorba,
Mostmár úgysem elég, a vonatra szó hangzik, a szóra
hangos beszélgetésüket lassan felváltja a nóta.
Minden egyes a nótájába keservét dúdolja.
Halljuk! Sárga rézből van a pipakupakom”
Utamra majd én, a mi nótánkat dalolom.
Na halljuk: „sétál a kubikos a csatorna partján”
Sovány testét rossz ruha fedi, batacsizma lábán.
Jókedvükbe nem hallják, ver a Bazilika óra,
A csárdás rádiója Pestről már a delet húzza,
Erre előkerül zsákból szalonna és hurka.
Viccelve szólnak egymást, mind mulat: nem ül egy sem búsan,
Még van egy kis pénz, a pohár újra koccan.
Isznak tovább el is áztak…, de már estefelé járja,
Így múlt el a kubikosok egy hétfő délutánja.
Gyerünk! Talán. - szól az egyik, elég volt mára,
Másik rekedten: - Van még egy nóta hátra.
Na halljuk. „Kidőlt a fa, mandulástul”
És így tovább, megváltunk a jegy árától…

Irta: Kalóczi Imre kubikos

Helytörténeti Egyesület

Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási 

Egyesületének programja

2014. november 20. (csütörtök)

Orvos-beteg találkozó 14 órától.

Helye: Szt. László úti orvosi rendelő - Dr. Fabó Ferenc 

rendelőjében.

Gyógyászati segédeszközök kiírása, majd helyben történő 

kiszállítása. Bőrgyógycipők, gyermekcipők, felnőttcipők reális 

áron. Gerincfűzők, térd, csukló, bokavédők, tám bot, mankó, 

járókeret, szobai WC, WC magasító, fürdőkádülőke (befordítható, 

fix), kerekű bevásárlókocsi. Medenceövek, nyakrögzítő gallér.

Sok egyéb TB által támogatott segédeszközök, ezekhez TAJ kártya 

szükséges.

Közgyógyigazolványra a felsorolt eszközök ingyenesen írhatók ki. 

TB által nem támogatott eszközök gyógypapucs, gyógy harisnya, 

vérnyomásmérő, gumiszőnyeg fürdőkádba és zuhanytálcába. Talp- 

és sarokbetétek, ékek vásárlása.

Rendel: Dr. Tőkés László, ortopéd szakorvos.

Kérjük, minél többen vegyék igénybe szolgáltatásunkat.

Megemlékezés a vitéz Horthy István Duzzasztóműnél
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Anyakönyvi  hírek

Házasságkötés

Brád Ágnes Mariann és Fedor György 2014. október 10-én kötött 
házasságot.

Születés

2014. október 9-én Lustyik Attila Mihály és Szöllősi Kriszta 
szülőknek ATTILA SZABOLCS,
Korbely Krisztián és Farkas Melinda szülőknek NORBERT,

Góg János és Babák Ildikó szülőknek
JÁNOS KRISZTIÁN,

október 30-án Kis Tamás és 
Szujó Nikoletta szülőknek 
TÜNDE,

Tóth Sándor és Lénárt Beáta szülőknek LUCA 
utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Csabai Ádámné ln.: Tigyi Erzsébet /1940/ 2014. október 1-jén,
Egri Ferencné ln.: Kis Katalin /1932/ 2014. október 2-án,
Gondola Bertalanné ln.: Velki Judit /1930/ 2014. október 5-én,
Oláh Gáborné ln.: Fazekas Klára /1926/ 2014. október 12-én,
Csipai Györgyné ln.: Szin Katalin /1929/ 2014. október 18-án,
Magyar Vincéné ln.: Bontovics Mária /1919/ 2014. október 22-
én hunyt el.

Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

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

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.

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

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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Kézilabda hírek
JALTE - Békésszentandrás 32 – 19
Három felnőtt játékosunk tartós külföldi tartózkodása mellett egyik 
átlövőnk távollétével még inkább megnehezedett helyzetünk. Így 
egy alaposan megfiatalított csapattal utaztunk az élmezőny egyik 
meghatározó csapatához, aki az előző idényben még az NBII –ben 
is kiváló játékerőt képviselő Szabó Tündivel – mára már a megyei 
góllövő lista vezetőjével - és számos új játékossal is erősített az új 
szezonban. Az első játékrészt egy sajnálatos esemény szakította 
félbe, mikor Árgyelánné Tündi támadás közben súlyos sérülést 
szenvedett. Mindez nagy nyomott hagyott a csapatban, és még 
inkább visszavetette játékunkat. Félidőre már nagy különbség 
alakult ki a két együttes között, mely megpecsételte a játék 
kimenetelét. A későbbiekben is szereztünk több „apróbb” sérülést, 
azonban szerencsére a többiek rövid idő után vissza tudtak térni a 
játékba. A szünetben sikerült valamelyest összerázni a csapatot, így 
a második játékrészben már sokkal gólerősebbnek bizonyultunk, 
és abban a játékrészben csupán 2 góllal maradtunk alul a 
hazaiaktól. A vereség ellenére pozitívum, hogy a pályára lépő 
mezőnyjátékosok nagy része részt vállalt a gólszerzésben, mely a 
jövő szempontjából fontos tényező lehet.

Békésszentandrás – Mezőberény 16 – 28 
Dekoncentráltan kezdtük a mérkőzést. Pontatlanok voltak kapura 
lövéseink, így a vendégek a 17. percben már 11 góllal is elhúztak. 
Mindez megfogta a csapatot. A félidei pihenő után, a második 
játékrészben nagyot fordult a játék képe, sikerült visszajönnünk a 
meccsbe, sokkal jobban koncentráltunk, összeállt a védelem, 
eredményessé váltak a támadás befejezéseink. A 42. percre sikerült 
jelentősen lecsökkenteni hátrányunkat, azonban a vezetést 
továbbra sem sikerült átvennünk. Mindez jelentősen felemésztette 
erőinket, így közeledve a mérkőzés hajrájához, csökkent 
eredményességünk, és így alakulhatott ki a legnagyobb különbség 
a mérkőzésen. Sok hibát vétettünk, azon fogunk dolgozni, hogy 
valamennyit mielőbb kijavítsuk.

Kétsoprony – Békésszentandrás 27 – 23 
Az idei szezon elején szintén változó teljesítményt nyújtó, a 
tabellán két hellyel előttünk álló, a legutóbbi hetekben a Kispesti 
NKK-ból igazolt játékossal tovább erősödött Kétsoprony 
otthonába látogattunk. A helyi szurkolók egy csoportjának 
gyalázatos viselkedése ellenére, az eddigieknél hatékonyabb 
támadó-játékot sikerült produkálnunk, igazán jó meccset vívtunk. 
Pontot mégsem sikerült rabolnunk lelkesedésünk ellenére sem, bár 
megérdemeltük volna. 
Felföldi I. SE Újkígyós – Békésszentandrás 37 – 24 
Rendkívül dinamikusan, ötletesen játszottunk, bár most hiányoztak 
a kapusbravúrok. A fej-fej melletti kezdetet követően, sajnálatos 
módon a játékvezetőké lett a főszerep. Különösen egyikük 
ténykedése volt nagyom egyirányú. Ahol csak lehetett, ahol csak 
tudtak, büntettek bennünket. Számos durva ütést, lerántást nem 
minősítettek szabálytalannak az ellenfél részéről, ezzel megadva 
az esélyt a hazaiaknak a leindításokra, mivel a felállt falunk elleni 
támadásaik nem igazán működtek. Részükre ellenben közel 
háromszor annyi hétméterest ítéltek. A kiállításokról már nem is 
beszélve, hisz nem egyszer kellett, akár indokolatlanul is, négy 
mezőnyjátékossal állnunk a sarat. Mindezek ellenére lelkesen, 
nagy elszántsággal küzdöttünk mindvégig, az átlagosnál több gólt 
lőttünk, és egy percig sem adtuk fel!! Ilyen játékkal több győzelmet 
is szerezhettünk volna az idényben.. 
Két cseppet sem könnyű idegenbeli csata vár még ránk a téli pihenő 
előtt. November 15-én Kondorossal, majd november 22-én az 
egyik éremesélyessel, Gyomaendrőd csapatával kell megvívnunk. 
Célunk minél jobb eredmények elérése, lehetőség szerint 
pontszerzés. HAJRÁ LÁNYOK!! 
Utánpótlás csapatunk is hamarosan megkezdi összecsapásait. Az 
első tornanap november 16-án lesz Gyomaendrődön, ahol 
Gyomaendrőd, Újkígyós és Köröstarcsa csapataival kell majd 
megmérkőzniük. Ezúton is sok sikert, és szép eredményeket 
kívánunk bajnoki szereplésükhöz!                                             - A - 

LABDARÚGÁS
5. forduló: 2014.09.06.
B. Hunyadi – Csanádapáca 2-1 (1-1)
Góllövők: Ugrai S., Rácz A.

Ifjúsági: B.Hunyadi–Csanádapáca 4-0 (2-0)
Góllövők: Dernovics T. (3), Szabó F.

6. forduló: 2014.09.13.
B. Hunyadi – Csorvás 1-0 (0-0)
Góllövő: Kis L.

Ifjúsági: B. Hunyadi – Csorvás 5-0 (2-0)
Góllövők: Horváth J. (2), Szín Á. (2), 
Koppányi P.

7. forduló: 2014.09.20.
Battonya – B. Hunyadi 4-3 (1-2)
Góllövők: Lovas A., Kis L., Steigler Á.

Ifjúsági: Battonya – B. Hunyadi 1-5.
Góllövők: Koppányi P. (3), Kasik M., 
Horváth J.

8. forduló: 2014.09.27.
B. Hunyadi – Vésztő 3-1 (1-1)
Góllövő: Lovas A. (3)

Ifjúsági: B. Hunyadi – Vésztő 3-1 (1-1)
Góllövők: Dernovics T., Kasik M., Szabó F.

9. forduló: 2014.10.04.
Kétegyháza – B. Hunyadi 3-0 (3-0)
Ifjúsági: Kétegyháza–B.Hunyadi 2-4 (0-1)
Góllövők: Olasz I., Szabó F., Horváth J., 
Szín Á.

10. forduló: 2014.10.11.
B. Hunyadi – Mezőberény 2-2 (2-2)
Góllövő: Lovas A. (2)

Ifjúsági: B.Hunyadi–Mezőberény 3-1 (2-0)
Góllövők: Kasik M., Horváth J., Szín Á.

11. forduló: 2014.10.10.
Sarkadkeresztúr – B. Hunyadi 0-2 (0-1)

Góllövők: Kiss T., Kis L.

Ifjúsági: Sarkadkeresztúr – B. Hunyadi
Góllövők: Koppányi P. (2), Szabó F., 
Horváth J., Szín Á.

12. forduló: 2014.10.25.
B. Hunyadi – Bucsa 1-0 (0-0)
Góllövő: Kiss T.

Ifjúsági: B. Hunyadi – Bucsa 7-1 (5-1)
Góllövők: Koppányi P. (3), Olasz I. (2), 
Horváth J., Kasik M.

A Békés megyei labdarúgó II. osztály 
állása a 13. forduló után

Felnőttek:

5. B. Hunyadi 13 7 2 4 21-18 23

Ifjúságiak:

1. B.Hunyadi 13 13 0 0 67-14 39
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Országos Könyvtári Napok képekben

Október 14-én Miknyik Mihályné amatőr festő kiállításával nyitottuk meg az Őszi Könyvtári hetet.

Október 15-én Varró Dániel, író-olvasó találkozó alkalmával a 
költészet, a versírás rejtelmeibe kalauzolta a 4-8. osztályosokat.

A harmadik osztályosok könyvtárhasználati óra keretében 
ismerkedtek a könyvtárral és kipróbálták a könyvfotelt is.

Október 23.

Nemzeti ünnepünkre ebben a tanévben a 7.a osztályos tanulók segítségével emlékeztünk a művelődési házban. Osztályfőnökük, 
Szabó Józsefné álmodta meg a műsort, ami nagyon színvonalas és profi előadást eredményezett. Köszönjük a sok fáradtságot! 
Majd az önkormányzat és a civil szervezetek elhelyezték a tisztelet koszorúit a hősök szobránál.


