
2015. március Ára: 195 Ft XXI. évfolyam 3. szám



2 2015. március

Hunyadi János Katolikus

Rövid hírek a humán területről
A hagyományok szerint a szarvasi városi könyvtár adott otthont a 
Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny 
területi döntőjének február 4-én.
A két korcsoportban 12-12 ötödik-hatodik és hetedik-nyolcadik 
osztályos diák vett részt. Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi 
nevelését, beszédkultúra javítását szolgálja.
A diákoknak, akik a szarvasi és környékbeli településekről 
érkeztek, az volt a feladatuk, hogy egy általuk választott, 
párbeszédmentes szöveg felolvasása után, egy idegen szöveget 
kellett értelmezve előadniuk. Teljesítményüket háromfős zsűri 
értékelte.

Iskolánkat Pásztor Klaudia (5.a), Erdei Helga (6.a), Hegedüs 
Dorina (7.a), valamint Erdélyi Dorka (8.a) osztályos tanulók 
képviselték. Dorka harmadik helyezettként térhetett haza a 
versenyről.
Február 13-án a Bendegúz Akadémia által meghirdetett nyelvÉSZ 
versenyt 29 ifjú hunyadis nyelvőr írta meg:
Fabó Amina, Nagy Attila, Nagy Imre, Petrás bene, Szabó Kornél 
(4.a)
Brusznyiczki Anita, Bobvos Dorina, Liszkai Leila, Paraszt Tünde, 
Plentri Nikoletta, Szécsi Lili (5.a)
Bondor Bíborka, Demcsák Noémi, Egri Gergő, Gugolya Bence, 
Kalmár Vanda (6.a)

Bártfai Laura, Boros Vivien, Csik Krisztina, Hegedüs Dorina, 
Miknyik Judit, Pribelszki Johanna, Urbán Alexandra (7.a)
Bondor Boglárka, Csik Laura, Egri Vivien, Erdélyi Dorka, Fabó 
Eszter, Nemcsényi Aliz (8.a)
A megyei fordulóba, ami március 27-én lesz, a dolgozatok alapján a 
legjobb versenyzők juthatnak be.
Február 26-án a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 
verseny tollbamondását és feladatlapját 45 felsős tanuló töltötte ki.
A feladatlapok gyakorlatai – igazodva az egyes évfolyamok 
helyesírási tananyagához – felölelték a magyar helyesírási 
szabályok teljes rendszerét. 
A megyei fordulóba (április 18.) azok a tanulók nevezhetők, akik az 
iskolai fordulóban 85%-nál jobb eredményt értek el.
5. ÉVFOLYAM
I. Pásztor Klaudia II. Paraszt Tünde III. Liszkai Leila
A versenyen részt vettek: Szécsi Lili, Bobvos Dorina, Ambrus 
Szonja, Bata Luca, Gazsó Adél, Fazekas Bence, Brusznyiczki 
Anita, Szopka Renáta, Plentri Nikoletta
6. ÉVFOLYAM
I. Gugolya Bence II. Bondor Bíborka III. Kalmár Vanda
A versenyen részt vettek: Egri Gergő, Demcsák Noémi, Árgyelán 
Kíra, Nyemcsok Edina, Babák Zoltán
7. ÉVFOLYAM
I. Hegedüs Dorina II. Bártfai Laura III. Miknyik Judit
A versenyen részt vettek: Pribelszki Johanna, Boros Vivien, 
Kovács Benjámin, Csik Krisztina, Urbán Alexandra, Bene Martin, 
Hatvani Nikoletta, Török Máté
8. ÉVFOLYAM
I. Csik Laura II. Erdélyi Dorka III. Nemcsényi Aliz
A versenyen részt vettek: Demcsák Emese, Bondor Boglárka, Fabó 
Eszter, Petrás Kíra, Marton Alexandra, Egri Vivien, Salamon 
Dániel, Ambrus Izabella, Bata Boglárka, Szécsi László, Fehér 
Renáta
A versenybizottság 2015. március 13-ig dönt a megyei forduló 
résztvevőinek névsoráról.

Csik Laura 8.a osztályos tanuló bejutott az Arany János magyar 
verseny országos döntőjére, mely Budapesten, március 8-án kerül 
megrendezésre.

Baginé Dorogi Anikó

Öveges fizikaverseny

Iskolánk tanulói megírták az országos Öveges József fizikaverseny 

iskolai fordulóját. Az idén Debreczeni  Dávid 8.b osztályos és 

Demcsák Emese 8.a osztályos tanulók neveztek be  és készültek fel 

rá a félév során. Három számolási és 20 elméleti feladat várt rájuk, 

amit Dávid 78%-ban, Emese 82 %-ban tudott megoldani. A megyei 

fordulóra az országos összesítés után a versenyen részt vevő 

tanulók közül a legjobb 35%-ot hívják csak meg. Reméljük a mi 

diákjaink az elért szép eredményeikkel bekerülnek a második 

fordulóba. Ott már két tudós életéből és munkásságából is számot 

kell majd adniuk.

Gratulálunk az eddigi teljesítményükhöz és a továbbiakhoz sok 

sikert kívánunk.
Molnár Józsefné
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Általános Iskola hírei

Nálatok, laknak-e állatok????

Március 2-án reggel egy kiállítás várta iskolánk tanulóit. Egészen 
egyedi módon kaphattunk ízelítőt a hüllők világából, hiszen tíz 
terrárium lakóit figyelhettük meg. Láttunk pókokat, gyíkokat, 
kígyókat, és a gyerekek is hozzájuthattak kisebb kagylókhoz, 
ásványokhoz. Sokkal izgalmasabb, érdekesebb volt még az angol 
és német óra is, ahol a látott állatokat idegen nyelven is 
megneveztük. Köszönjük a lehetőséget a rendhagyó és látványos 
órákért.

Színházlátogatás

Felsős tanulóink közül 50-en látogathattak el Szolnokra, a 
Szigligeti Színházba, és nézhették meg idei bérletünk első 
előadását, a Sztárcsinálók című zenés darabot. Ezt a művet az első 
magyar rockoperaként tartják számon. A musical Claudius császár 
utolsó évében kezdődik és tart Néró haláláig. A történetet keretbe 
foglaló Juvenalis kezdő és befejező narrációja köré épült a történet: 
„Hátam mögött a történelem/sok dicsőség és tengernyi szenny/Egy 
vad részletét ma úgy játsszuk el,/ahogy történt éppoly dicstelen.”

Angolverseny

2015. február 24-én írtuk az iskolában a TITOK London Bridge 
angol levelező verseny 2. fordulóját és az Országos angol nyelvi 
verseny első, iskolai fordulóját. Egyrészt előnyös ez a párosítás, 
hiszen egy nap alatt lemegy minden izgalom, vége minden 
gyötrelmes készülésnek, és csak várjuk az eredmény közlését. 
Másrészt nehéz is, hiszen a két verseny két különböző aspektusból 
közelíti meg az idegen nyelvet. Míg a levelező verseny szigorúan 
nyelvtani szabályok alkalmazását kéri, addig az országos verseny a 
beszéd, a kommunikációban használatos fordulatok alkalmazását 
várja el. Összesen 35 fő írta meg a feladatlapokat, melyek 
megoldását továbbítottuk is a szervezőkhöz. Azt már most lehet 
tudni, hogy az országos angol nyelvi versenyre 4 tanuló érte el a 
beküldéshez szükséges minimum pontszámot, de a behívásukról a 
megyei pedagógiai intézet dönt. A levelező verseny eredményéről 
március végén tudunk meg többet.
A jutalmak így sem maradtak el, minden résztvevő kapott egy ötöst 
fáradozásai elismeréseként.
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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hírei

FARSANG 2015.

Tyúkanyó és csibéi
Most már biztos angyal jóságú lesz minden ötödikes, mert esküt 
tettek rá mindenki előtt a farsang délutánján. Vége a „kis 
boszorkány” korszakuknak, ezután nem a csínytevésükkel, 
szövegükkel varázsolják el társaikat és tanáraikat, hanem a példás 
tanulásukkal, angyali magatartásukkal hatnak majd. Eltáncolták az 
utolsó varázstáncukat, megfőzték és megitták az utolsó 
varázsitalukat, levetették a banyaruhájukat. Angyallá váltak egy 
csapásra. A hetedikesek előtt fogadták meg, hogy méltó követői 
lesznek a felsős osztályoknak. Esküjüket egy csibés nyakkendő 
felkötésével szentelték meg. Osztályfőnökük pedig, mint tyúkanyó 
fog rájuk vigyázni, terelgetni lépéseiket a nagybetűs FELSŐBEN. 
Reméljük sikeresen.

Alsósok farsangja

Felsősök farsangja
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Hirdetmény
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre a 

békésszentandrási Hunyadi János Katolikus Általános 
Iskola és Óvodában a beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16. (szerda) 13:00-tól 17:00-ig
2015. április 17. (csütörtök) 08:00-tól 18:00-ig

2015. április 18. (péntek) 08:00-tól 12:00-ig

Az óvodába történő beíratáshoz szükséges:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány

a gyermek születési anyakönyvi kivonata
a gyermek TAJ-kártyája
a gyermek oltási/egészségügyi kiskönyve
amennyiben a gyermek szakértői véleménnyel rendelkezik, 

a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény bemutatása
étkezési díj megállapításához

- i g a z o l á s  a  r e n d s z e r e s  g y e r m e k v é d e l m i 
kedvezményről

- igazolás tartós betegségről
- igazolás 3 vagy több gyermek utáni családi pótlék 

folyósításáról
biztosítási díj igény szerint
a szülő személyazonosítására alkalmas, személyi azonosító 

és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Békésszentandrás, 2015. március 13.

Molnár Imre Zoltán sk.
igazgató

Bölcsis farsang
A f a r s a n g  e g y  z a j o s 
nevetéssel teli mulatság, 
melyet a bölcsődénkben is 
megrendeztünk, hogy ezzel 
is segítsük a tél elkergetését. 
Ve r s e k k e l ,  d a l o k k a l 
próbáltuk ráhangolni  a 
legkisebbeket, akik nagy 
izgalommal várták e jeles 
napot. Mindenki lelkesen 
m e s é l t  a  j e l m e z é r ő l , 
k é s z í t e t t ü k  a  d í s z e s 
maszkokat. Sok színes lufi és 
d e k o r á c i ó  k e r ü l t  a 
csoportszobába, amit nagy 
csodá la t ta l  fogadtak  a 
gyerekek. Ezek az apróságok 
n a p o n t a  t ö b b s z ö r 
megköszönték nekünk, hogy 
ilyen szép lett a terem. A 
„nagy” napon mindenki 
jelmezben érkezett a kicsik 
és a nagyok is. Eleinte mindenki meg volt illetődve a nem 
mindennapi öltözékben, de hamar feloldódott a hangulat a zene 
segítségével. Sokat táncoltunk, énekeltünk minden jelmezesnek, és 
amikor elfáradtunk, egy hatalmas lakomát csaptunk a szülők által 

hozott  finomságokból. 
M a r i k a  é s  A n c i k a 
segítségével még ízletes, 
friss gofri is került az 
asztalra. Az egész épületet 
bejárta a vanília illata, ami 
csak fokozta a jó étvágyat. 
A tartalmas tízórai után még 
egy hatalmasat játszottunk 
a lufikkal. Nagy volt a 
kacagás, amikor egy-egy 
léggömb kipukkant. Szinte 
hihetetlen, de mindenki 
jelmezben volt végig és 
még a fejdíszeket sem vette 
le senki, pedig 1,5-3 éves 
k o r i g  v a n n a k  n á l u n k 
gyerekek.  Annyira  jól 
érezte mindenki magát ezen 
a csodálatos napon, de 
nagyon el is fáradtunk. 
Ebéd  u t án  s enk i  s em 

ellenkezett az alvás ellen. Hamar elcsendesedett a bölcsi.
Köszönjük a kedves Szülőknek, hogy ilyen emlékezetessé tették 
ezt a napot a legkisebbek számára és, hogy ennyi finomsággal 
készültek!                                                                         Yetik Éva

Hirdetmény
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre a 

békésszentandrási Hunyadi János Katolikus Általános 
Iskola és Óvodában

a beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16. (szerda) 13:00-tól 17:00-ig
2015. április 17. (csütörtök) 08:00-tól 18:00-ig

2015. április 18. (péntek) 08:00-tól 12:00-ig

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ-kártyája
 a gyermek Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) 

adatlapja valamint 1.400 Ft a diákigazolvány 
igényléshez

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás

 biztosítási díj igény szerint
 a szülő személyazonosítására alkalmas, személyi 

azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Békésszentandrás, 2015. március 13.

Molnár Imre Zoltán sk.
igazgató
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Gondozási Központ Hírei

A XV. Tél-fény Fotókiállítás győztes képe                                                                                                         Fotók: Turcsányi Lajos

Farsang utolsó napján, február 17-én az 
ovisok Katica csoportja farsangi műsorral 
kedveskedett az időseknek. Táncoltak, 
énekel tek,  versel tek,  színvonalas 
műsorral léptek fel. Köszönet érte a 
gyerekeknek, óvó néniknek! 
Március 9-én délelőtt ismét zsúfolásig 
megtelt intézményünk társalgója, a 
Nemzetközi Nőnap alkalmából műsort 
s z e r v e z t ü n k  a z  i d ő s e k n e k . 
Munkatársaink, Egriné Rácz Anita és 
Aszódi Erika az alkalomhoz illő dalokkal 
örvendeztették meg a hallgatóságot. A 
konyhán, már hajnalban szorgos kezek 
készítették elő a finom fánkot, mellyel 
megkínál tunk mindenki t .  Ezen a 
délelőttön lepett  meg bennünket az 
önkormányzat képviseletében Sinka Imre 
Polgármester úr, minden nő kapott egy 
szép cserép virágot  és  egy tábla 
csokoládét. Mindenkinek köszönjük, aki 
emlékezetessé tette a NŐNAPOT! 

Dr. Virág Sándorné 
intézményvezető
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Kerékpárral a Költészet Napján
Kedves békésszentandrási lakosok! Kedves gyerekek és felnőttek!
Április 11-én, József Attila születésnapján mindenkit szeretettel 
hívunk, hogy látogassuk meg az öcsödi emlékházát egy közös 
kerékpártúrával egybekötve. A belépő 100 Ft. Ebédet az Öcsödi 
Kerékpáros Klubtól kapunk!
 Ebéd után megtekintjük a különleges öcsödi Nagytemplomot, és 
Harangtornyot. 
Indulás 9 órakor a Piactrérről. Érkezés kb. 16 órakor ugyanide. 
Mindenki hozzon magával láthatósági mellényt, vizet és uzsonnát. 
A program rossz idő esetén elmarad.

A szervezők

ELADÓ!

Békésszentandráson, Áchim u. 1/a sz. alatti lakóház 
(iskolától 300 m) garázzsal, gazdasági épülettel.

Ár megegyezés szerint.
Érdeklődni: 30/859-5058 telefonszámon.

Az áldozatokra emlékeztünk
Február 25-én, az alkalomhoz illő esős, szomorkás napon a 
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében csendes megemlékezést tartott. Hévizi Róbert, 
elnök felelevenítette, hogy –Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát 1947-ben ezen a napon a 
kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok teljes 
mértékben jogellenesen, a képviselői mentelmi jog ellenére 
letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött 
fogságban, először a Gulagon, majd 1951. szeptember 25-től az 
Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. A 
politikus letartóztatása és fogva tartása az első lépés volt azon az 
úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az 
ellenszegülőket és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése 
felé. Az eset ezzel a demokrácia és a szabadságjogok semmibe 
vételének jelképévé vált, amely a kommunizmus közel 50 éves 
uralmát jellemezte. Kovács Béla típuspéldája lett a pártállami 
rezsim áldozataiként számon tartott embereknek. Elmondta, hogy 

sajnos Békésszentandráson 
is volt néhány példa erre. 
1 9 4 4 - b e n  a z  o r o s z 
megszállás idején lelőtték 
Nagy Izabella tanítónőt. 
Malenkij robotra vitték 
Niedermayer Gariellát a 
messzi Szovjetunióba. 
Koholt  vádak alapján 
került  börtönbe, majd 
eltűntté nyilvánították 
Szalai Gáspárt és Molnár 
I m r é t .  E z t  k ö v e t ő e n 
koszorúinkat, virágainkat 
és mécseseinket helyeztük 
el a kopjafánál emlékezve 
az áldozatokra.

Helytörténeti egyesület

MEGHÍVÓ
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 

tisztelettel meghívja
Önt és kedves ismerőseit

2015. április 16-án (csütörtök)

16 órára
a Község beiktatásának 685. évfordulója 

alkalmából rendezett
megemlékezésre

a JUBILEUMI EMLÉKHÁZHOZ.



8 2015. március

ÖNKORMÁNYZATI

Következő lapzárta:

2015. április 6.
(hétfő)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu

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. március 30. (hétfő) 16 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. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő 
térítési díjról szóló rendelet módosítása

 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

3. Tájékoztató a községben működő civil szervezetek 
tevékenységéről

 Előadók: Civil szervezetek vezetői

4. Sportegyesületek beszámolója
 Előadók:
 Kézilabda Club: Egriné Kovács Andrea egyesületi elnök
 HM Sport Egyesület: Hévizi Róbert egyesületi elnök
 Kajak-kenu Klub: Sinka József egyesületi elnök
 Vértessy Tánc-Sport Egyesület: Korbely Györgyné egyesületi 

elnök
 Területi Lövész Klub: Lizon János elnök
 HM Lovas Egyesület: Major Imre egyesületi elnök
 HMSE Sakk Szakosztálya: Nemcsényi Zsolt szakosztályvezető
 Bszt-i Fitt-Form Torna Sport Egy.: Rusz Zoltánné egyesületi 

elnök
 Babilon Táncsport Közhasznú Egy.: Kovács Krisztina 

egyesületi elnök

5. Bejelentések
Sinka Imre

polgármester

MEGHÍVÓ
Tisztelettel várjuk Önt és kedves ismerőseit

2015. március 25-én (szerda) 17 órára

Kultúrházi Kávéházunkba,

ahol bemutatjuk

Dr. Paljak János:

Békésszentandrás a nagy vizek

és a szőnyeg hazája
című fotóalbumát.

Beszélgető partner: Bődi Mária és Lóránt János Demeter

Helyszín:
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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
hozott határozatok kivonatai

299/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízást ad az SW 
Elektrik Kft. részére a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
központi mérőhelyének felújítására, valamint belső 
villamos hálózatrészének korszerűsítésére, bruttó 188.518,- 
Ft díj ellenében, a mellékelt költségvetési főösszesítő 
szerinti tartalommal. A vállalkozási díjat biztosítja a 
Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés dologi kiadások 
előirányzat terhére. 

300/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. évben 
1.000.000 Ft összeget állapít meg a Szent András-napi 
ünnepség megrendezéséhez. A fedezetet az Önkormányzat 
2014. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére 
biztosítja.

301/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képv i se lő - t e s tü l e t e  t ámoga t j a  Sza rvas  Város 
Önkormányzata azon beruházási elképzelését, mely a 
Békésszentandrás  közigazgatási  területén lévő 
Békésszentandrás, 0668 és 070 hrsz.-ú ingatlanokat is 
érintő kerékpárút építésre vonatkozik.

302/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Békésszentandrás,  
952/1-952/4 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó rendezési 
terv módosítás érdekében érvényesíti igényét a „Csaba” 
Konzorciummal szemben.

303/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy árajánlatot kér be a 
2015. január 1-től esedékes hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység Békésszentandráson történő 
elvégzésére a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-től és a  Csabacsűdi Szolgáltató Kft.-től. A 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt az 
árajánlatkérések kiküldésével.  

304/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi a 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
pályázatról szóló tájékoztatást.

305/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. november 29-én 
megrendezésre kerülő Szt. András-napi ünnepség 
programtervezetét a melléklet szerint jóváhagyja.

306/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1990 évi LXV. 
törvény 12. § (4) bekezdés a.)-b.) pontjának figyelembe 
vételével zárt ülést rendel el.

307/2014. (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.

308/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

309/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy Sinka Imre 
polgármestert a Szent András-napi kitüntetettek 
kiválasztása tárgyú napirendi pont szavazásából nem zárja 
ki.

310/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szent András-napi 
kitüntetettek kiválasztására Ideiglenes Bizottságot hoz 
létre. 

311/2014 . (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a község Szent 
András-napi ünnepségén kitüntető díjra jelölt 13 személy.

312/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a titkos szavazást az 
Ideiglenes Bizottság bonyolítsa le. 

313/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a község Szent 
András-napi ünnepségén kettő kitüntető díjat adományoz.

314/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a község Szent 
András-napi ünnepségén Csipai László részére posztumusz 
„Békésszentandrásért Kitüntető Díjat” adományozza. 

315/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 15/2001.(X.29.) 
Önkormányzati rendelet alapján a község Szent András-
napi ünnepségén Nagy Béla részére „Békésszentandrásért 
Kitüntető Díjat” adományozza.

316/2014. (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 
Békésszentandrásért Kitüntető Díjjal járó pénzjutalom 
összegét 50.000,- Ft-ban határozza meg.

317/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. év legjobb 
sportolója címet adományozza kajak-kenu sportágban 
Bencsik Imre sportolónak.

318/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. év legjobb 
sportolója címet adományozza sakk sportágban Korbely 
Györgyné sportolónak.

319/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. év legjobb 
sportolója címet adományozza labdarúgás sportágban Kiss 
Tibor sportolónak.

320/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. év legjobb 
sportolója címet adományozza sportlövő sportágban Kis 
Gábor sportolónak.
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321/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. év legjobb 
sportolója címet adományozza társastánc sportágban 
Bencsik Noémi, Demcsák Emese, Fabó Annamária, Fabó 
Regina, Krsnyak Anikó, Miknyik Judit, Petrás Kíra, Szikora 
Dóra sportolóknak.

322/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. év legjobb 
sportolója címet adományozza kézilabda sportágban 
Árgyelánné Hangyás Tünde sportolónak.

323/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. év legjobb 
sportolója címet adományozza karate sportágban Ifj. Radics 
Attila sportolónak.

324/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyi juttatáson 
belül, a rendszeres illetmények bérmegtakarítás összegéből 
jutalmat biztosít.

325/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy újra tárgyalja a térségi 
víziturizmust szolgáló közcélú épület megvalósítás 
Békésszentandráson tárgyú beruházás finanszírozásának 
ügyét, kérve a Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért 
Alapítványt a pályázati támogatáson túli egyéb források 
felkutatására.

326/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi lakos által 
felajánlott ingatlant az Önkormányzat nem kívánja 
megvásárolni.

327/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a helyi 
lakos kérelmét, mely 30 db beton áteresz önkormányzat 
általi biztosítására irányult, utcai földmedrű árok zárttá 
tételéhez.

328/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mobiltelefon 
használatára irányuló kérelmet elfogadja.

329/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy biztosítja a Körös 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója részére a 
150/1992. (XI.20.) Kormány rendelet 6/G. § (2) bekezdése 
alapján előírt kötelező továbbképzés díját és a hozzá 
kapcsolódó utazás költségét.

330/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület natúrpark cím iránti kérelmét, és felhatalmazza a 
Polgármestert az Együttműködési Nyilatkozat aláírására.

331/2014. (XI .06 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer taggyűlésébe 
Sinka Imre polgármestert, akadályoztatása esetén Fabó 
István alpolgármestert, mindkettőjük akadályoztatása 
esetében Barna Antal Képviselő-testületi tagot delegálja.

332/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Barna Antal 
képviselő urat választja meg.

333/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

334/2014. (XI .24 . ) 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.

335/2014. (XI .24 . ) 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. november 17. napján 
megtartott ülésén, az átruházott hatáskörben végzett 
munkáról szóló beszámolóját.

336/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a belterületi 
kerékpárút hálózat későbbi bővítésének módosítását.

337/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 10/2004. 
(III. 02.) számú, a köztisztaságról és a környezetvédelemről 
szóló rendelet módosításnak előkészítését, a belterületi 
csapadékvíz elvezető árkok zárttá tétele szabályozása 
érdekében.

338/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy új szerződést köt az EH-
SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő 
Kft.-vel a település közvilágítási aktív berendezések 
üzemeltetésére és karbantartására.

339/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a helyi közvilágítási 
hálózat 2015. évi villamos energia ellátása érdekében az 
E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel köt villamosenergia-
adásvételi szerződést 2015. 01. 01. – 2015. 12. 31. közötti 
időszakra.

340/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Békésszentandrás 
alacsony épületenergetikai szintű önkormányzati 
intézményeinek épületenergetikai fejlesztése” tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertes 
a j á n l a t t e v ő n e k  a z  Á l t a l á n o s  M e s t e r k ö z p o n t 
Épületgépészeti Szolg. Kft. ajánlattevőt hirdeti ki.

341/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
111/2014.(XI.05.) számú határozatával elfogadott a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
Módosítását.

342/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda felvételi körzethatárát 
a 2015/2016-os tanévre Békésszentandrás település 
közigazgatási területében határozza meg.



2015. március 11

Tisztelt Hölgyeim!

Sok mindent átformált már a világtörténelem: birodalmak, 
kultúrák jöttek-mentek, hiszen az idő orsóján lepergő fonálnak 
ellenállni nem lehet. Nem is sikerült ez soha senkinek – egyetlen 
kivétellel, s ez a kivétel maga a nő. A nő, aki az idők kezdete óta 
emberi mértéket adott a szépségnek, gondoskodásnak, szeretetnek. 

E három dolog tette s teszi ma is a mindenkori nőt megfejthetetlen 
titokká. Mi, férfiak pedig folyamatosan kutatjuk eme titok forrását, 
ám harcaink végén mindig mást találunk. Édesanyát, feleséget, 
mind-mind megannyi arcát, lelkét az örök nőnek. Március 
nyolcadikán előttük, Önök előtt hajtunk fejet egy szál virággal, 
megpróbálva talán egy kicsit feledtetni a mindennapok rohanását 
is. Ha mindent fel szeretnénk sorolni, amiért köszönettel tartozunk, 
ez a nap bizonyára rövid lenne, mint ahogy talán a csekély 
figyelmesség is kevésnek tűnik. Hálánkat, tiszteletünket hadd 
tolmácsoljam most mégis a költő, Weöres Sándor egy 
gondolatával:

"A nő: tetőtől talpig élet. 
A férfi: nagyképű kísértet. 

A nőé: mind, mely élő és halott, 
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod; 

a férfié; minderről egy csomó 
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó...”

Engedjék meg, hogy jó egészséget kívánva köszöntsem Önöket, 
Nőnap alkalmából!

Tisztelettel:
Dankó Béla

országgyűlési képviselő

A boldog békeidők ízeit idéző 
prémium sörkülönlegességet mutatott 
be a Szent András Sörfőzde 2015. 
március 7-én Szarvason, a történelmi 
Magyarország közepén. Az imperial-
pilsner típusú „Monarchista” nem 
csupán nevében eleveníti fel hazánk 
egy jelentős történelmi korszakát, de a 

sör valamennyi alkotóeleme az egykori monarchia területéről 
származik.
Valódi prémium sörkülönlegességgel köszönti a tavaszt 
Magyarország egyik legnagyobb múltú kisüzemi sörfőzdéje. A 
Szent András Sörfőzde 2015. március 7-én Szarvason, a Liget 
Wellness és Konferencia Hotel****-ben mutatta be új, imperial-
pilsner típusú sörét, a Monarchistát. A boldog békeidőket idéző 
sörkülönlegesség új karakter a magyar kisüzemi prémium sörök 
piacán.
A magas komlótartalmú és alkoholfokú imperial-pilsner típusú sör 
gondosan válogatott alkotóelemei, az aranyló színt adó bécsi, 
pilseni maláta, a pilseni sörök ízkarakterének egy elengedhetetlen 
összetevője, a cseh zatecky-saazer, valamint a szlovén magnum 
komló együttes ereje a Monarchia korát idézik meg. Az elegánsan 
száraz sör hat hét érlelés után kerül a palackokba. A sör valamennyi 
alkotóeleme az egykori monarchia területéről származik, ezért is 
lett a jelmondata a Ferenc József korát idéző Viribus Unitis, azaz 
„egyesült erővel”.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
főzdénkről: www.szentandrassorfozde.hu
https://www.facebook.com/SzentAndrasSorfozde

az eredményekről: http://www.slavnostipivatabor.cz/2015 
/vysledky/results-gold-brewers-seal.pdf

a versenyről: http://www.slavnostipivatabor.cz

SAJTÓKAPCSOLAT
Saliga Enikő / saliga@wolfkom.hu / +36 30 297 2043

Boldog Nőnapot Kívánok!

Monarchista sörpremier a történelmi Magyarország közepén
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„Az igazságot keresni, a szépséget szeretni, jót akarni 
és a legjobbat tenni, - ez az, amire hivatott az ember.”

Ez a Mendelssohn idézet Kóris Andrea hitvallása, akinek festmény 
kiállítását március 7-én nyitottuk meg a Könyvtár Galériájában. Az 
alkotót Csizmadia Katalin mutatta be a szépszámú közönségnek, 
melyből néhány gondolatot idézek:
„Kóris Andrea vagyok, Békésszentandráson élek családommal. A 
képzőművészet, a rajzolás és egyáltalán a művészetek iránti 
vonzalom már gyerekkoromban elvarázsolt. Azonban az élet, a sors 
elvitt engem egy más pályára…
Hiszem, hogy a képesség ott szunnyad, minden emberben, csupán 
ki kell bontakoztatni azt, hogy majd tehetséggé váljon. 
Szerencsések azok, akik már gyermekként támogatva vannak 
ebben. De igazán mindannyian szerencsések vagyunk, hogy itt 
lehetünk ezen a csodálatos bolygón, ahol megvalósíthatjuk 
magunkat. Előbb, vagy később teljesen mindegy, a lényeg hogy 
engedjük szabadon áramolni a kreativitásunkat, és csak magunkat 
adjuk.
Hogyan is kezdődött számomra az alkotás?
Néhány éve egy különleges hév ragadt el, azonnal papírt, ceruzát 
ragadtam, és csak rajzoltam… rajzoltam… Mindent ami elém 
tárult. És akkor újra éreztem a csodát a rég tapasztalt önfeledt 
boldogító érzést, melyet az alkotás öröme adott. Majd színeket 
vittem alkotásaimba és egyre inkább éreztem az alkotás iránti 
vágyat. Nyitott szemmel járok, érzékelek mindent a világból, és ha 
tehetném mindig, mindent lefestenék, megörökítenék.
Immár az utamat járva, 40 évesen fedeztem fel magamban azt, 
hogy az alkotásaimmal tudom igazán kifejezni magam, így jött el a 
megmutatkozás iránti vágy, hogy közönség elé tárjam lelkem apró 
csodáit.”

Csizmadia Katalin és Kóris Andrea a kiállítás megnyitóján

A megvendégelés és beszélgetés zárta a délutánt. Kedves Andrea, 
az olvasók nevében kívánok jó egészséget, bőséges időt és 
termékeny alkotást a jövőben!

Benedek Erika
intézményvezető

Tisztelt békésszentandrási Lakosok!

A Körös Művelődési Ház nagyterme különböző kulturális 
rendezvények helyszíne. A helyi intézmények, vállalkozások és a 
civil szervezetek ingyenesen vagy kedvezményesen használhatják. 
Bizonyára Ön is észrevette mennyire elhasználódott a parketta a 
mindennapi használat során. Sajnos további csiszolása már nem 
lehetséges, új parketta szükséges. 
Intézményünk az elmúlt évek során igyekezett jótékonysági bálak 
(asztalokért, székfelújítás, mosogató kialakítása) szervezésével 
infrastruktúráját fejleszteni. A mai világban ez egyre nehezebben 
megoldható, ezért parkettajegyeket bocsátottunk ki, melyet a 
Könyvtárban megvásárolhat felajánlásként. 
Ezenkívül amennyiben lehetősége van, és szívesen támogatná a 
művelődési ház parkettájának megújítását, kérjük a következő 
bankszámlaszámra utalja támogatását. 

Bankszámlaszám: OTP Rt. Szarvas: 11733058-15795434
A megjegyzés rovatban kérjük, tüntesse fel: „Parketta”.

Együttműködő, segítő szándékukat előre is köszönjük! 
Benedek Erika

intézményvezető

Könyvajánló

Ugron Zsolna: Erdélyi menyegző

1608 november, Kolozsvár. A város 
B á t h o r y  A n n a  e s k ü v ő j é r e 
készülődik. A fejedelem tizennégy 
é v e s  h ú g á t  c s a l á d j a  é s  a 
h a g y o m á n y o k  t i s z t e l e t é r e 
nevelték…
Vajon engedelmes araként vagy 
lázadó özvegyként teljesíti be 
sorsát? Hogyan küzd a három részre 
szakadt ország politikai játszmái 
közepe t t e  egy  f i a t a l  l ány  a 
hatalommal bíró férfiak szerelme, 
érdekei és kapzsisága ellen? Erdély 
és Magyarország a XVII. század 
elején a politikai intrikák és álandó 
háborúskodások világa. Hitviták, 
árulások és érdekházasságok döntik 
e l  o r s z á g r é s z e k  s o r s á t .  A 

végvárakban, az ostromlott falak mögött jelenésekről, családi 
átkokról, mérgezésekről és testvérszerelemről suttognak…
Ugron Zsolna regénye a 17. század egyik leghírhedtebb, 
legtitokzatosabb alakját, a bűbájos boszorkányt, Báthory Annát 
idézi meg. A körülrajongott és gyűlölt Báthoryak világát, melyben 
az árulások, parancsszóra elhált szerelmek és politikai 
gyilkosságok közepette egy asszony boldog akart lenni. Folytatása 
„A nádor asszonyai” című kötete.
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Élmények a szentandrási barátok báljáról
Az idei farsang záróakkordjaként február 21-én zajlott a Baráti 
Szövetség Bálja Szító Imre elnök úr levezetésével. Ezt a bálat is 
komoly előkészületek előzték meg. A vezetőség tagjai hónapokkal 
előtte komolyan számba vették kiket, s hogyan lehet megmozgatni 
a bál színvonala érdekében. Merthogy a színvonalból 
természetesen nem engedni, már csak önbecsülésből, a 
Szentandrásról elszármazó vendégek, s a szentandrási polgárok 
megbecsülése okán sem. 
Ennek szellemében hívtuk meg Pitti Katalin operaénekesnőt 
(Liszt-díjas, Bartók-Pásztori Ditta-díjas, Érdemes Művész, 
Budapest, Tata, Baja díszpolgára), aki számtalan jótékonysági 
hangversenyek bevételével segítette az őt felkérőket (Teréz Anya-
díj). Európa szerte is népszerűsítette kis hazánkat. Drezdában, 
Japánban, Moszkvában, a híres Bolsojban Csajkovszkij 
Tatjánájaként, itthon Simándy József és Melis György partnereként 
Verdi Otellójában. Most a szombathelyi egyetem tanára. 
Köszönjük, hogy Békésszentandráson is személyesen 
találkozhattunk vele, hallhattunk tőle híres operetteket, és 
személyes vallomását, melyben kölcsönös emberségre, elfogadó 
szeretetre biztatja az emberiséget. Ezekért a gondolataiért és 
magvas gondolataiért vastapssal jutalmazta a közönség.
Díszvendégünk volt dr. Gazsó L. Ferenc, az MTI vezérigazgatója, 
és Bencsik János országgyűlési képviselő, akik méltatták a község 
megtartó erejét. 
A zenét most is a Dynamic Band együttes (Hévíz) szolgáltatta igen 
dinamikusan, hangulatos fényjátékkal színesítve, ünnepélyessé 
téve a bált. Kellemes szép hangú, bájos szólóénekesnőjük emelte az 
együttes színvonalát.
Nagyságrendben ekkora feladat volt a művelődési ház termének 
díszítése is, mely most lilában tündökölt ezernyi gyöngyöző, 
csillogó mennyezeti és asztali díszekkel. És ki más is készítette? - 
mint Szécsi Viola, amit újra meg újra köszönünk neki.

A vezetőség tagjai és nagyvállalkozók, elszármazott lokálpatrióták 
komoly tombolatárgyakat ajánlottak fel a bál fő céljai érdekében 
(parkettacsere és képeskönyv Szentandrásról). A báli belépő 
sorszámai egyben egy wellness-belépőre jogosított fel a szarvasi 
Liget Panzióba. A másik fődíj egy kerékpár volt, melyet Babák 
Mihály szarvasi polgármester úr ajánlott fel. A menü is nagy sikert 
aratott, a tradicionális birkapörköltet Pásztor Mátyás és testvére 
készítette igen nagy sikerrel. A sültes tálakat a szarvasi Turul 
étterem kreálta igényes választékkal. Ezen ismeretek birtokában el 
lehet képzelni, hogy milyen jó hangulat és vidám tánc kerekedett a 
teremben, amely hajnal 4 óráig tartott. 
Sok jó ember találkozott rég látott barátokkal, jókat beszélgetve. 
Remélhetően kitartanak ezen élmények a jövő farsangig, 
megköszönve az áldozattal fáradozók munkáját. Most pedig ideje 
van magunkba szállni lelki épülésre, Húsvétra felkészülni.

Oláh Gézáné

Pitti Katalin üzenete
Februárban a Baráti Szövetség bálján lépett fel Pitti Katalin opera 
énekesnő, aki az újság hasábján keresztül a következőket kívánta az 
olvasóknak.
„A Szentandrási Híradónak szeretettel: A boldogságot csak az bírja 
el, aki szétosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad 
belőle. Hamvas Béla idézettel kívánom, hogy segítsenek 
egymásnak, egymásért, akik itt Szentandráson élnek.
Pitti Katalin”
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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

Anyakönyvi hírek
Születés

2015. február 25-én Valicska Gábor és Horváth Tímea
szülőknek DOMINIK JÁNOS,

február 27-én Jelen Tibor és Gömöri Beáta 
szülőknek ROBIN MARIÁN utónevű 

gyermeke született.

Elhaláloztak

Szabó Gáborné ln.: Aszódi Mária Magdolna /1941/ 2015. 
február 1-jén,
Dorogi Károly /1945/ 2015. február 7-én,
Borné Sinka Gabriella Mária /1952/ 2015. február 7-én,
Hrncsjár József /1959/ 2015. február 8-án,
Molnár Imréné ln.: Kiss Ilona /1926/ 2015. február 14-én,
Bagi Ágoston Józsefné ln.: Kakucsi Erzsébet /1926/ 2015. 
február 14-én,
Roszik Pál /1950/ 2015. február 15-én,
Szin Lajosné ln.: Csipai Margit /1929/ 2015. február 19-én,
Szente József /1947/ 2015. február 23-án,
Bencsik János /1934/ 2015. február 26-án,
Gugolya György /1933/ 2015. február 26-án,
Kovács Erzsébet /1937/ 2015. február 27-én hunyt el.

MEGEMLÉKEZÉS

MAJOR IMRE
halálának 1. évfordulóján.

„Könnycsepp a szemünkben érted él,
gyertya az asztalon érted ég, s bennünk él egy arc,

egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk,

s nem feledünk téged.”

SZERETŐ CSALÁDOD

„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk, nem halljuk már hangod.
Egy jaj szó, annyit nem mondtál,
csak elmentél a halál hosszú útján.
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,
a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk

Dorogi Károly
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Megemlékezés

Nagy Andrásné szül.: Stasz Zsuzsanna
halálának 2. évfordulóján.

„Addig vagy boldog, míg van aki szeret,
aki a bajban megfogja a kezed,

s hogy milyen fontos is volt neked,
csak akkor érzed, ha nincs már veled.”

Férje, fia, menye, unokái, dédunokái
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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 7,9MFt
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, Szt 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 u-ban Köröshöz közel családi ház 5MFt
Békésszentandráson, Dr. Dunay u-ban lakóház irányár: 1.500.000,-Ft
Békésszentandrás, Dinnyelaposi üdülősoron nyaraló irányár 7,5 Mft
Békésszentandrás, Szent Erzsébet utcában felújított családi ház, 
irányár 10 Mft
Békésszentandrás, Kálvin utcában családi ház, irányár 3,5 Mft
Békésszentandrás, Csokonai u-ban családi ház, irányár 9,5 MFt

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Hunyadi Mátyás Kajak-kenu
és Szabadidő Sport Club
Békésszentandrás

MEGHÍVÓ
Az elnökség nevében értesítem, hogy a Kajak-kenu Club 
közgyűlését 2015. március 22-én (vasárnap) délelőtt 10 
órakor tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Közgyűlés helye: Sportszékház klubterme

Napirendi pontok:

1. Az elnökség szakmai és pénzügyi beszámolója 2014. évi 
munkájáról. Előadó: Sinka József elnök, Fabó István 
ügyvezető elnök

2. A közhasznúsági melléklet előterjesztése, elfogadása. 
Előadó: Sinka József elnök

3. Felügyelő Bizottság jelentése. Előadó: Dr. Hangya István 
FEB elnöke

4. A Felügyelő Bizottság ügyrendje, Adat és Iratkezelési 
Szabályzat előterjesztése Előadó: Dr. Hangya István FEB 
elnöke

5. Tisztségviselők választása
6. 2015. évi tervek ismertetése. Előadó: a megválasztott elnök, 

megválasztott ügyvezető elnök
7. Bejelentések

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 11 órára ismételten 
összehívom a fenti napirendi pontokkal.

Békésszentandrás, 2015. március 4.

   Tisztelettel:                                                           Sinka József
elnök s.k.

KÉZILABDA HÍREK
Idén a szokásosnál valamivel korábban, már március közepén 
indul a megyei I. osztályú felnőtt női kézilabda bajnokság tavaszi 
szezonja.
Az előző idény nem sikerült túl fényesre számunkra, kevés 
játékossal kellett megoldanunk az edzésmunkát, és gyakran a 
mérkőzéseket is. Tisztában vagyunk szűkös lehetőségeinkkel, így 
tudjuk, hogy még nehezebb idény elé nézünk. Sajnálatunkra, a 
keretet minden bizonnyal most sem tudjuk teljesen együtt tartani. 
Ellenben ami biztató lehet hosszabb távon, hogy vannak bevethető 
f ia ta l  já tékosok,  akik  lendüle tükkel ,  és  fo lyamatos 
tapasztalatszerzésükkel reményeink szerint egyre többet tudnak 
majd hozzá tenni az eredményesebb játékunkhoz. Bízunk benne, 
hogy a játék szeretetével, erős elszántsággal ki tudjuk hozni a 
legtöbbet magunkból, és sikerül egy erős bázist ismét felépítenünk, 
ezzel megalapoznunk fennmaradásunkat. Mindehhez sok idő, 
türelem és a sok gyakorlás elengedhetetlen. 

Tavaszi fordulóink:
2015. március 14. szombat 14:00  Mezőberényi SDSE - 
Békésszentandrási KC 
2015. márc.21. szombat – időpont egyeztetés alatt  Sarkadi 
KE - Békésszentandrási KC 

2015. április 4. szombat 18:00  Füzesgyarmat SK - 
Békésszentandrási KC 
2015. április 12. vasárnap 15:00  Békésszentandrási KC - 
Nagyszénási SE 
2015. április 19. vasárnap 15:00  Gerlai SE Békéscsaba - 
Békésszentandrás 
2015. április 26. vasárnap 15:00  Békésszentandrási KC - 
JALTE 
2015. május 10. vasárnap 15:00  Békésszentandrási KC - 
Kétsopronyi SE 
2015. május 16. szombat 10:00  Békésszentandrási KC - 
Gyomaendrőd 
2015. május 23. szombat 16:00  Békésszentandrási KC - 
Felföldi István SE 
2015. május 30. szombat 16:30  Békésszentandrási KC - 
Kondorosi NKK 

Köszönjük az eddigi segítséget, támogatásokat! Bízunk abban, 
idén is sokan kilátogatnak mérkőzéseinkre, és szurkolnak 
csapatunknak, csapatunkért.
Hajrá lányok! Hajrá Szentandrás!

A
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A XV. Tél-Fény fotókiállítás győztes képei
a szavazóurnában és a Facebook oldalon leadott szavazás összesített 

eredményeként

II. "A szeretet képessé tesz rácsodálkozni a másikban rejtőző 
végtelen szépségre és mélységre." Fotó: Ambrus Boglárka III. Avarcsillag                                                Fotó: Révész Júlia

IV. Kék és narancs                                         Fotó: Erdélyi László

IV. Bundában                                      Fotó: Tóthné Nagy Erika

V. Ezüstkehely                                             Fotó: Erdélyi László VI. Békás-szoros                                              Fotó: Fabó István


