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Nemzeti ünnepünkön

Diákolimpia körzeti mezei futóverseny
Szarvas, 2015. március 25.

A körzet hat iskolájának részvételével került megrendezésre a 
Diákolimpia. Korcsoportonként versenyeztek a gyerekek 
Szarvason, a mezei futóversenyen. Iskolánként 5 fős fiú és 5 fős 
lány csapatok futottak. Az egyéni és a csapat első helyezettek 
jutottak tovább Orosházára, a Megyei diákolimpiára.
Iskolánkból Farkas Csenge a IV. korcsoportban, Csipai Márk a III. 
korcsoportban és Szopka Renáta a II. korcsoportban lett 1. 
helyezett és jutott a Megyei diákolimpiára.

Eredményeink:

II.Korcsoport   lány   1000 m II. korcsoport  fiú 1000 m

  1.  Szopka Renáta 11. Kopasz Péter
15. Gazsó Adél 28. Nagy Botond
16. Laczi Alexandra 29. Kalmár Ádám
26. Csipai Nóra 30. Bencsik Bence
27. Szécsi Lili 34. Szécsi Robin
Csapat: 3. helyezés Csapat: 5. helyezés

III.korcsoport, lány     1600 m III. Korcsoport, fiú, 1600 m

  8.  Hegedűs Dorina   1. Csipai Márk
10. Sztricskó Janka 29. Szijjártó Patrik
17. Kalmár Vanda 33. Oncsik János
18. Bondor Bíborka 34. Bencsik Dániel
24. Pásztor Klaudia 35. Fazekas Tamás
Csapat: 4. helyezés Csapat: 6. helyezés

IV. korcsoport, lány, 1600 m IV. korcsoport, fiú, 2000 m

  1. Farkas Csenge   9. Lengyel Ferenc

  3. Szijjártó Vivien 11. Molnár Martin
25. Boros Vivien 22. Ficzere Ferenc
29. Hatvani Nikolett 23. Szekeres Zoltán
30. Csík Laura 24. Debreczeni Dávid
Csapat: 4. helyezés Csapat: 5. helyezés

Megyei diákolimpia
Orosháza, 2015. március 26.

A mezei futóversenyt a Bogárzó-lóversenypályán rendezték meg, 
Orosházán, ahol iskolánkat három tanuló képviselte. Versenyzőink 
a középmezőnyben illetve az előtt végeztek. A IV. korcsoportos 
Farkas Csenge 2000 m-t futott, és 30. helyen ért célba. A III. 
korcsoportban induló Csipai Márk a 67 fős mezőnyben, 26. 
helyezett lett, és szintén 2000 métert futott. A II. korcsoport távja 
1200 méter volt, itt Szopka Renáta a 23. helyen végzett.

Minden versenyzőnek gratulálunk!
Sztankovits Lászlóné

testnevelő

Farkas Csenge, Csipai Márk, Szopka Renáta az Orosházi 
versenyen

Az 5.a osztály színvonalas műsorát láthattuk március 13-án délelőtt a Körös Művelődési Házban. Felkészítő tanáruk Molnár 
Józsefné.
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HÍREK

Március 16-20. között tartottuk az idei évben a nyílt napokat. 
Mindig nehéz kérdés ez, az alsó tagozaton még szívesen nézik meg 
a szülők a gyermekeket iskolai környezetben. Az idén is itt voltak 
jelentős számmal, de még az 5. és a 6. osztályba is jöttek látogatók. 
Köszönjük a szülőknek, hogy érdeklődnek a munkánk felől és 
gyermekeik előmeneteléről.

Március 19.  Ezen a napon kaptunk értesítést a Békés Megyei 
Pedagógiai Intézettől, hogy az általuk meghirdetett Országos 
Angol Nyelvi Verseny megyei fordulójába jutott Miknyik Judit 7.a 
osztályos tanuló, valamint Csík Laura, Fabó Eszter, Szász Milán  
nyolcadik a osztályos diákok. A verseny áprilisban lesz, lelkesen 
készülnek a nem mindennapi versenyre.

Március 25. Ezen a napon jött a meghívó a TITOK London Bridge 
levelező verseny rendezőségétől. Két 6. osztályos tanuló, Demcsák 
Noémi és Gugolya Bence fogják képviselni iskolánkat. Sok sikert a 
felkészüléshez.

Március 26.  Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny helyi 
fordulója-Gyomaendrőd
Három csapattal neveztünk a megmérettetésre, ahol volt elméleti 
forduló, elsősegély nyújtási ismeretek, nyúlgát építés és sok 
érdekes feladat. Az eredmény láttán sikeres volt a felkészülés, 
hiszen 11 csapatból 3 helyezést is elhoztunk.
Gratulálunk a csapatoknak és Gere Éva tanárnőnek a 
felkészítéshez.

1. Olasz István                    1. helyezettek
Bata Boglárka
Kozák Balázs
Nemcsényi Alíz

2. Egri Gergő                       3. helyezettek
Babák Zoltán
Farkas Bence
Kiss Dávid

3. Szász Milán                     4. helyezettek
Bata Luca Hanga
Egri Vivien
Radics Attila

Március 30. Húsvéti készülődés keretében néhány vállalkozó, 
ügyes kezű gyerek segítségével elkészült az idei dekoráció. Szécsi 
Balázs bácsi keltett életre néhány farönköt, nyulat faragott belőle, 
mi pedig tempera segítségével színes nyulakat varázsoltunk 
belőlük. 

Színházlátogatás

Vörösmarty Mihály drámai költeményét, a Csongor és Tünde két 
felvonásos darabját tekintette meg március 18-án 50 fő felsős 
bérletes tanuló Szolnokon.
A tartalom lassan kétszáz éves, de olyan tartalmat hordoz ma is, 
mely nem halványulhat el. A párválasztásban, társkeresésben mutat 
utat.
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BIBLIAI HÉT
Az idei tanévben már harmadszorra kértük számon tanulóink 
bibliai ismereteit természetesen játékos formában. Most a „Szent 
Család” volt a fő téma, ezzel is érzékeltetve a család fontosságát a 
gyerekek életében. Valamint nem titkolt szándékunk volt példának 
is állítani eléjük ezt a családot.
Hétfőn nyolcadikos tanulók olvastak fel részleteket egy pápai 
körlevélből, melyben a Szent Család példa értékű életére hívják fel 
figyelmünket. Majd Dobos Ágostonné Dóra néni mondott néhány 
szót a családról, a Szent Család példájáról, hogyan is lehet ezt az 
életutat követni. Ezután pedig a hét minden napján kihirdetendő 
„hét kérdése” következett. A válaszokat a felső és az alsó tagozaton 

is minden nap délig várta Szalainé Edit néni, majd másnap a helyes 
megoldók között ajándékot sorsoltunk, a hét végén pedig a hét 
nyertese került kihirdetésre.
Kedden az alsó tagozat kézműves foglalkozást tartott ebben a 
témában. Igazán szép figurák készültek, amiket rögtönzött 
kiállításon meg is nézhettünk.
A felsősök pedig a hagyományos csapatversenyt tartották . A 
feladatok között volt puzzle kirakó, totó, keresztrejtvény, activity 
feladvány, képfelismerés és egy bibliai  ismereteket tartalmazó 
feladatlap. A gyerekek a hét elején kiadott anyagból tudtak készülni 
és így nem maradt el az eredmény sem. Igazán színvonalas, érdekes 
mégis játékos vetélkedő volt ez, mégpedig kellemes hangulatban.
Szerdán mind a két gyerekcsoport filmet nézett természetesen a 
saját életkorának megfelelően. Az alsósok rajzfilmet láttak Jézus 
életéről, míg a felsőben a Jézus Krisztus Szupersztár című musical-
t néztük meg. Aki ott volt a vetítéseken jól szórakozott.
Csütörtökön az alsóban volt vetélkedő, ahol szintén érdekes 
feladatokat oldhattak meg a csapatok. Volt rejtvény, kirakó, 
feladatlap, szóbeli felelet és még más érdekesség, ami a kicsik 
életkorához közel hozta a családi életet. 
A felső tagozaton képes beszámolókban mondták el a gyerekek, 
mit is adott nekik a hét szellemisége, miben mutat nekik példát a 
Szent Család. Fontos mondatokat fogalmaztak meg és jó volt 
hallani ezeket a szép gondolatokat.
Pénteken a hét zárásaként az alsósok is elmondhatták, hogy nekik 
mit mutat a Szent Család példája, milyen tulajdonságok fogták meg 
őket a legjobban. Végül pedig Juhász Gergő énekelt csodálatos 
hangján egy éneket a Szent Családról.
Ezen a héten is megláthattuk, hogy lehet motiválni a gyerekeinket, 
és milyen jó együtt lenni.

Versmondó verseny az alsó tagozaton
Az egyre sűrűsödő események egyike, az alsósok versmondó 
versenye március 17-én zajlott le iskolánkban.
Közel 40 tanuló jelentkezett. Mint minden évben, most is két 
csoportban hallgatta meg a zsűri a gyerekeket.  Az első osztályosok 
első versenye volt ez. Nagy dicséretet érdemelnek, mert nagyon 
szépen felkészültek.  Szép kiejtéssel, hangosan, bátran mondták el 
a verseket.  A 2. osztályosok között sok fiú szerepelt. Reméljük, a 
lelkesedésük nem fogy el, és a további években is találkozhatunk 
velük. A 3. és 4. osztályosok már rutinos szereplői egy-egy 
versenynek, vagy iskolai rendezvénynek. Többen közülük már 

területi versenyen is értek el helyezést. Mindezek meg is látszottak 
előadásukon. A következő eredmények születtek: 1. osztály: 1. Kis 
Tünde, 2. Barna Réka, 3. Szító Stefánia. 2. osztály: 1. Egri Aliz, 2. 
Szécsi Rajmund, 3. Kozák Gergő. 3. osztály: 1. Kondacs Bíborka, 
2. Juhász Gergő, 3. Rontó Fanni. 4. osztály: 1. Fabó Amina, 2. Kóris 
György, 3. Petrás Bene. Gratulálunk nekik!
A munka még nem ért ezzel véget a helyezettek számára, hiszen 
áprilisban még Kondoroson részt vesznek egy versmondó 
versenyen. Mindannyiuknak jó felkészülést és eredményes 
versenyzést kívánunk!

1. osztályosok 2. osztályosok
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Színházban jártak az alsó tagozatosok
Véget ért az idei színházi szezon az alsósok számára. Akik 
folyamatosan nyomon követik az iskolai híreket, azok tudják, hogy 
milyen sok tanuló (64) használta ki a lehetőséget, hogy színházi 
élményben legyen része ebben a tanévben is.
Az utolsó előadás Mátyás király meséiből dolgozott fel négyet. A 
darabot a Szegedi Miniszínház adta elő Szarvason a Cervinus 
Teátrumban.

Az év folyamán látott négy előadás alkalmával négy különböző 
műfajjal találkozhattak a gyerekek. Volt közöttük táncjáték, 
mesejáték és interaktív előadás egyaránt. Hogy kinek mi tetszett, az 
teljes mértékben az egyes egyénen múlik. Bízunk benne, hogy 
többnyire jól érezték magukat gyermekeink, és pozitív 
élményekkel tértek haza.

Magyar versenyek

A Titok Oktatásszervező Bt. által szervezett Arany János Magyar 
verseny országos döntőjén Csík Laura 8.a osztályos tanuló 
képviselte iskolánkat. 
A tehetséges diák magyar nyelvből is már többször bizonyított.  A 
budapesti Műszaki Egyetem főépületében, március 8-án 
megrendezett versenyen 6. helyezésével öregbítette iskolánk 
hírnevét. 
A nyelvtani tárgyi tudás mellett a verseny mérte az anyanyelvi 
tájékozottságot, a logikai, valamint a koncentrációs képességet, 
hiszen komoly téthelyzetben kellett odafigyelni a trükkösen 
megfogalmazott feladatokra.
Iskolánk diákjai szép eredményekkel tértek haza Békéscsabáról 
március 27-én a megyei nyelvÉSZ versenyről. 
Anyanyelvünk ifjú nyelvőrei  - Bobvos Dorina, Liszkai Leila (5. 
osztály), Egri Gergő, Gugolya Bence, Kalmár Vanda (6. osztály), 
Bártfai Laura, Hegedüs Dorina, Miknyik Judit (7. osztály), Csík 
Laura, Erdélyi Dorka, Fabó Eszter, Nemcsényi Aliz (8. osztály) – 
45 percig dolgozhattak a feladatlapon. 

Gondolkodtató, nyelvi logikára építő, játékos és szókincsfejlesztő 
feladatokat tarkították a szegediek által összeállított anyagot.
A dolgozatok megírása után táncbemutatóval kedveskedtek a 
gyerekeknek és kísérőiknek.
Ezután következett az eredményhirdetés, ahol az első 8 helyezettet 
mondták el minden évfolyamon. Örvendetes dolog, hogy Kalmár 
Vanda 7., Egri Gergő 8., valamint Csík Laura 6. helyezést ért el. 
(Évfolyamonként 30 tanuló versenyzett.) A többiek helyezése 
később derül majd ki. 
A Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei 
fordulójába bejutott tanulók április 18-án mérhetik össze tudásukat 
a megye legjobb helyesíróival. 
Gugolya Bence 93 ponttal, Hegedüs Dorina 94 ponttal, Csík Laura 
99 ponttal, valamint Erdélyi Dorka 98 ponttal érdemelte ki, hogy 
ott lehessen a megye legjobbjai között. 
Gratulálunk minden versenyző eddigi teljesítményéhez, s a 
továbbiakhoz sok sikert kívánunk!

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP
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Húsvéti készülődés az oviban

Köszönjük!

A Szent László úti Óvoda Süni csoportja ezúton szeretne 

köszönetet mondani egy szülőnek, Rusz Mihály képviselő úrnak 

felajánlásáért.

A pénzösszeget vesszőből készült polcokra, babakonyhai asztalra, 

hozzá illő karos székekre és játéktároló polcokra fordítottuk.

Csoportszobánk ez által teljesen megújult, megszépült. Sokkal 

családiasabb, meghittebb és esztétikusabb lett. Mivel a gyerekek 

nagyon fogékonyak a szépre, így azonnal segítettek az 

elrendezésben, azután pedig lelkesen vették birtokba az új 

tárgyakat.

Köszönet illeti a Bagi Tüzépet is a beszerzésért!

Köszönettel

a Süni csoport

A Körte csoportosok tavaszi és húsvétváró népi játéka A színes papírból elkészült a nyuszi virágoskertje is

Készül a fakanál nyuszi A legérdekesebb az ujjal festett tojás volt
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,,Nagypénteken holló mossa két fiát”

Igaz nem nagypénteken, hanem március 28-án, szombaton a 
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete és a Körös Művelődési 
Ház és Könyvtár közös szervezésében húsvéti játszóházra vártuk az 
érdeklődőket. Nagy örömünkre meg is telt a terem sok-sok alkotni 
vágyóval.
Hagyományunknak megfelelően ez alkalommal a húsvéti 
ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves tevékenységeket lehetett 
kipróbálni: így az elmaradhatatlan tojásfestés, de készült még 
mézeskalács, flitterrel díszített tojás, ajtódísz, lehetett egy 
különleges technika alkalmazásával képet festeni, színezni. 
Érdekes kérdésekre lehetett válaszolni, és aki helyesen tudta a 
megoldást, csokitojást kapott ajándékba.
Néhány ezek közül:
Kire/mire mondja a szólás: olyan, mint az írott tojás?
Mikor mossa a holló két fiát?
Írják vagy festik a hímes tojást?
Kire mondjuk: piros tojásból kelt?
A totóban Rónyai Gabriella, technikai segítségben Ambrus 
Boglárka kulturális közfoglalkoztatottak voltak segítségünkre.
Rendezvényünkön idén sem maradt el a Kertbarát Kör támogatása: 
finom falatkákkal, főtt tojással és gyümölcsteával kínálták a 
jelenlévőket. Természetesen szem előtt tartva a böjti időszakot.
Anyagi támogatást Békés Megye Önkormányzatától kaptunk, amit 
ezúttal is köszönünk!
Egy hangulatos délutánt töltöttünk el, reméljük mindenki jól érezte 
magát.

Szervezők

Készült tojás hagyományos technikával...

...és flitterrel díszített is

Schäffer Erzsébet:
A temesvári lány

Május első vasárnapja az ÉDESANYÁK 
ÜNNEPE. Köszöntjük majd Őket, vagy 
elgondolkodva állunk sírjaiknál.
Schäffer Erzsébet könyvet írt Édesanyjáról, 
é l e t é n e k  u t o l s ó  3  é v é r ő l .  A z  í r ó n ő 
figyelemfelkeltő, érdekes, ugyanakkor 
egyszerű megfogalmazásban ír az Anya- és 
felnőtt gyermeke viszonyáról, a „távozni” 
készülő édesanya és leánya kapcsolatáról, az 
o lykor  nehezen  k ibogozható  é rze lmi 
viszonyrendszerről. A regényben leírt sok-sok 

felismerés minket is elgondolkodtatásra késztet. Érezhető, hogy 
sokkal mélyebb rétegei vannak Anyánkkal való kapcsolatunknak, 
mint gondolnánk.
Keressük és vegyük kezünkbe ezekben a hetekben ezt a regényt, 
sok érdekes felismerésben lesz majd részünk.
Utóirat: A 2015. évi ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK alkalmából 
meghívtuk falunkba Schäffer Erzsébet írónőt, aki a meghívást 
elfogadta.
A regényt 2015. áprilisában ajánlja: Hrncsjárné Dorogi Mária.

ELADÓ!

Békésszentandráson családi ház eladó.
Ára: 3.2 millió forint.

Érdeklődni a 06-202057465-ös telefonszámon.

20 éves a Szentandrási Híradó
Tisztelt Olvasó!
A Képviselő-testület 1995. március 27-én hozta meg határozatát az 
önkormányzati havi lap indítására. Időközben nagykorúvá vált az 
újság és életképesnek bizonyult. 2005 márciusától már a világhálón 
is olvashatóvá vált és 2015 januárjától pedig az eddig megjelent 
242 példány olvasható a www.bekesszentandras.hu oldalon. A 
mindenkori képviselők a hullámvölgyek, nehézségek ellenére 
bizalmat szavaztak a lapnak és támogatták megjelentetését a havi 
lapszám folyamatos csökkenése mellett. Hiszen sokan keresik és 
érdeklődnek a hónap közepén, hogy mikor olvashatják a 
megszokott rovatokat, és esetleg viszontláthatják gyermekeiket, 
unokáikat, családtagjaikat. Az önkormányzat, a település 
intézményeinek, sport- és civil szervezeteinek életét igyekszünk 
bemutatni és megjelentetni.
Majdnem 10 éve vagyok aktív részese a szerkesztő bizottságnak, 
ami több változáson ment keresztül az élet írta forgatókönyv által. 
De elmondhatom, hogy a mai változó világban nem könnyű 
megmaradni és értéket képviselni a média gyorsan változó 
világában. 
Ezúton szeretném megköszönni azoknak a személyeknek a 
segítségét, akik az eltelt időszak alatt tudásukkal, cikkeikkel és 
bármilyen segítséggel hozzájárultak a lap folytonosságához. 
Köszönöm a szerkesztő bizottság régi és mostani tagjainak, a 
nyomda munkatársainak, hogy még ma is létezik ez az újság.
Továbbra is várjuk a lakosságot érintő írásokat, dokumentumokat 
és természetesen az ötleteket, az építő szándékot. Kívánok további 
hosszú, sikeres életet a Szentandrási Híradónak!
Tisztelettel:

Benedek Erika felelős szerkesztő
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ÖNKORMÁNYZATI

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
hozott határozatok kivonatai

343/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy biztosít bruttó 10.000,- 
Ft összeget a Katolikus temetőben épülő új vizesblokk 
ellátását szolgáló ivóvíz visszakötéshez, továbbá vállalja az 
önálló mérés alapján kiszámlázott vízdíj jövőbeni 
megfizetését.

344/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat várható 2015. évi 
központi költségvetési támogatásairól szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi, és a 2015. évi költségvetés tervezésénél 
figyelembe veszi.

345/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a 2015. 
március 1. - 2016. február 28. közötti időszakra vonatkozó 
t e l e p ü l é s i  k ö z f o g l a l k o z t a t á s i  p r o g r a m n a k  a 
Belügyminisztérium felmérése alapján benyújtott 
tervezetét.

346/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „A Körösök vízitúra-
útvonalainak infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat 
megtárgyalását a következő képviselő-testületi ülésre 
elnapolja.

347/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képv i s e lő - t e s tü l e t e  meg i smer t e  é s  e l f ogad j a 
Békésszen tandrás  Nagyközség  Önkormányza t 
adórendeleteinek felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót, 
azzal, hogy a rendeletek szabályain 2015. év január 1-jétől 
változtatni nem kíván.

348/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, támogatja azon 
beszerzések megvalósítását, melyek betervezésre kerültek 
az egyes közmunka program kérelmekben, és eddig nem 
került rájuk sor.

349/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást a 2014. évi 
közmunkaprogram mezőgazdasági programeleméről, és 
támogatja a programelemben megvalósításra váró 
beszerzéseket.

350/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Jutalmazás” 
tárgyú napirendi pont szavazásából Sinka Imre 
polgármestert – személyes érintettsége miatt – kizárja.

351/2014. (XI .24 . ) 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 terhére, a 
Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőit munkájuk 
elismeréseként  jutalomban részesíti.

352/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy Sinka Imre 
polgármester részére jutalmat nem állapít meg.

353/2014. (XI .24 . ) 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 terhére, az 
önkormányzati és az önkormányzati fenntartású 
intézmények - munkaviszonnyal, közalkalmazotti 
jogviszonnyal foglalkoztatott - dolgozóit munkájuk 
elismeréseként jutalomban részesíti.

354/2014. (XI .24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szent András-napi kitüntetések 
árváltozásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

355/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Nemcsényi 
Zsolt képviselő urat választja meg.

356/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

357/2014.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat: Az 
Önkormányzat megbízza a Kancelláriátus Bt.-t az 
Önkormányzat infrastruktúrájának áttekintésére vonatkozó 
szerződés-tervezet elkészítésével.

358/2014.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat: A lejárt 
határidejű határozatokról, valamint a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása.

359/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Szociális, 
Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. december 01. napján és 
2014. december 08. napján megtartott ülésén, az átruházott 
hatáskörben végzett munkáról szóló beszámolóját.

360/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete folyószámla-hitelkeretet igényel az 
OTP Bank Nyrt.-től.

361/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi és 
Turisztikai Bizottság elnökének Barna Antal települési 
képviselőt választja meg.

362/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  ú g y  h a t á r o z ,  h o g y  a 
Településfe j lesz tés i ,  Te lepülésüzemel te tés i  és 
Mezőgazdasági Bizottság elnökének Nemcsényi Zsolt 
települési képviselőt választja meg.

363/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Művelődési, Sport 
és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Hévizi Róbert 
települési képviselőt választja meg.

364/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szociális, Jogi és 
Ügyrendi Bizottság elnökének Rusz Mihály települési 
képviselőt választja meg.

365/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önk. Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy a Települési Értéktár Bizottság elnökének 
Hévizi Róbert települési képviselőt választja meg.
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366/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Képviselő-testület 
2015. évi munkatervét a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.

367/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Békésszentandrás, Fő u. 22. szám 
alatti “iroda” megnevezésű ingatlan Önkormányzat részéről 
a 2014. évi hasznosítására vonatkozó beszámolót elfogadja.

368/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dr. Dobos Ágoston református lelkész 
kérelmében szereplő munkák elvégzését támogatja.

369/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2014. december 31–én lejáró 
földbérleti szerződések meghosszabbítását 5 évig 
engedélyezi a bérlőknek a  következő bérleti díjak 
ellenében. 1000 m² alatti területek esetén 500 Ft/év, 1000 m² 
feletti területek esetén 1000 Ft/év áron. A 2014. december 
31–én lejáró bérleti szerződések meghosszabbítását nem 
kérő bérlők földterületeit Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata 2015. január 1-től a mezőgazdasági 
közmunkaprogram keretein belül hasznosítja.

370/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Templom utcai szikkasztó 
árok bekötését a legközelebbi, funkcionáló utcai 
csapadékvíz elvezető árokba, csatornába, mely 
megvalósítása érdekében előirányozza a fejlesztés 
betervezését  a  2015.  évi  hosszabb időtar tamú 
közmunkaprogramba.

371/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja annak kezdeményezését a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél, hogy kerüljön 
bevezetésre 30 km/h sebesség korlátozás a 12,5 tonna 
össztömeget meghaladó járművekre vonatkozóan, a 44-es 
számú főút békésszentandrási belterületi átkelési 
szakaszán.

372/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Furugyi Idősek Klubja udvari 
melléképületének tetőjavítását támogatja.

373/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi a 11 
belterületi közút útépítési engedélyei tárgyú tájékoztatást.

374/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem támogatja a Szarvas és Vidéke 
hetilapban való „Békésszentandrás” című melléklet 
megjelenését.

375/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Turisztikai Bizottsága javaslata szerint 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata nem köt 
megállapodást a hir6.hu portál hir6.hu/bekesszentandras 
aloldal szolgáltatására 10.000,- Ft+ÁFA/hó összegért.

376/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ozirisz Vendéglátó 
Kft-vel fennálló üzemeltetési szerződést 2015. június 30. 
napjáig meghosszabbítja. 

377/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Általános Iskola 
régi tornatermében, és a mellette lévő két kis szobában 
2015. évben térítésmentesen szállást biztosít a 15. Csángó 
magyar tábor résztvevői részére.

378/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vitéz Sinka Mátyás 
Alapítvány részére Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata 10.000,- Ft támogatást nyújt a 2014. évi 
költségvetés pénzeszköz átadási előirányzata terhére. A 
támogatás fedezete a képviselői tiszteletdíj lemondásból 
származó összeg.

379/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a 
mellékelt tervezet szerint, a Körös-szögi Kistérségi 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. által elnyert, „A Körösök 
vízitúra-útvonalainak infrastrukturális fejlesztése” tárgyú 
pályázat eredményeként megvalósuló fejlesztés 
üzemeltetése és fenntartása költségeinek 50 %-ban történő 
biztosítására.

380/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata  és az 
Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. között, 
2012. június 29-én létrejött üzemeltetési szerződés 
módosítását, a melléklet szerint.

381/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Árajánlat testületi, 
bizottsági ülések jegyzőkönyvezésére” tárgyú napirendi 
pont megtárgyalását a soron következő Pénzügyi és 
Turisztikai Bizottság ülésére elnapolja.

382/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a melléklet 
szerinti adás-vételi szerződés megkötését a DALERD Zrt.-
vel (6721 Szeged, Zsótér u. 4/b.), mely 266 erdei m3 
mennyiségű szociális célú tűzifának a megvásárlására 
vonatkozik.

383/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pozojevich Miklós 
egyéni vállalkozót (5525 Füzesgyarmat, Botond u. 2-3.) 
bízza meg a 266 erdei m3 mennyiségű szociális célú 
tűzifának az önkormányzat telephelyére történő 
szállításával.

384/2014.(XII.15.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem támogatja a karácsonyi 
fénydekoráció beszerzését a Blachere Illumination 
Hungary Kft. által meghirdetett pályázat keretein belül.

II. Elfogadott rendelet:
24/2014. (XI.25.) Önkormányzati rendelet A szociális célú tűzifa 
támogatás helyi szabályairól
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Búcsúztató

Nehéz szavakba önteni azokat a gondolatokat, melyek Sopek halála után kavarognak bennem. 
Mindenki más emléket őriz vele kapcsolatban, mégis van néhány dolog, melyben egyöntetű 
mindenki véleménye. Sopek jó barát volt, kiváló sportember, büszke nagyapa, szerető férj, és 
nem utolsó sorban településünk első embere 12 hosszú esztendőn át. 
Értetlenül állok halála előtt, sokad magammal, s újra meg kell állapítanom, a felsőbb hatalmak 
kiszámíthatatlanok. 
Köszönettel tartozom, köszönettel tartozunk rengeteg önzetlen munkájáért, melyet értünk, a 
településen élő fiatalabb generációkért végzett mindig önzetlenül, töretlen jókedvvel. Bennem 
mindig mosolygós képe villan fel, ha megpróbálom arcát magam elé idézni. Megtanított 
bennünket küzdeni, versenyezni, legyőzni önmagunkat. Jó példával járt elől. Igazi küzdő típus 
volt, amit kedvenc szavajárása is tükröz: „Nincs lehetetlen, csak tehetetlen!”
Élete utolsó pillanatáig építette, szépítette a sporttelepet, szervezte a következő versenyeket 
hihetetlen energiával. Mindig jutott egy biztató szó, egy jó tanács, ha bármikor felkerestem. 

Segített! Ez volt élete lételeme. 
Végiggondolván élete általam ismert részét, a mindig vidám, fiatalos sportember képe maradt meg bennem róla. Beszélgettünk 
egyszer erről is, s rákérdeztem egy fáradt pillanatomban: honnan meríted az erőt?  Nevetve válaszolt: egy boldog, erős család vár, 
amikor hazaérek!
Példaértékű gondolat! 
S családja mellett a kajakosok nagy családja, és településünk nagy családja is búcsúzik most Tőled!
Isten veled, jó utat Sopek!

Sinka Imre
polgármester

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. április 27. (hétfő) 16 óra
Napirend előtt: Megemlékezés Sinka Józsefről

Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt 
határidejű határozatainak végrehajtásáról, 
valamint a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről

Az ülés napirendi pontjai a következők:
1. A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az 

átruházott hatáskörben végzett munkáról
Előadó: Rusz Mihály bizottsági elnök

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 
módosítása
Előadó: Sinka Imre polgármester

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
beszámolója
Előadó: Sinka Imre polgármester

4. A Gondozási Központ beszámolója
Előadó: Dr. Virág Sándorné intézményvezető

5. Falugazdász tájékoztatója
Előadó: Demeter Péter falugazdász

6. Tájékoztatás a település környezetvédelmi helyzetéről
Előadó: Hévizi Róbert bizottsági elnök

7. Tájékoztatás  a  2014.  évi  közmunkaprogram 
végrehajtásáról
Előadó: Sinka Imre polgármester

8. Bejelentések
Sinka Imre polgármester

FELHÍVÁS

Sinka Imre Békésszentandrás polgármestere – csatlakozva Kovács  
Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos 
programhoz - meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, 
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, 
gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél 
több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei:
 az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
 rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre 

átengedett 
 balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
 konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Jelentkezési határidő:  2015. április 30. 

Jelentkezés módja:  A Jelentkezési lap kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhető és leadható:
 Békésszentandrás Önkormányzatának Műszaki Irodájában 

Darida Norbert részére
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, 
vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók 
készítését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az 
országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - augusztus 01-ig) 
történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2015. augusztus 8.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő 
jelentkezését!
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HÍREK

Kishegyes ünnepe
Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte meg Kishegyes a 
tavasz első napját, amelyet 1994-ben falunapnak nyilvánítottak. A 
békésszentandrási Képviselő-testület néhány tagja is részt vett 
Kishegyes újratelepítésének 246. évfordulója alkalmából rendezett 
szombati programokon. Kiállításokat, sportrendezvényeket, 
komolyzenei koncertet és művelődési estet is beiktattak a 
rendezvények sorába. Az ifjúsági otthonban: „Arra érünk rá, amire 
rá akarunk érni” – címmel szervezett kézimunka kiállítást a Nők 
Kishegyesi Fóruma és a Kreatív Kézműves Kör. Több száz színes, 
szebbnél szebb kézimunkát tekintettünk meg a kiállításon. Majd a 
„Ne csak nézz, láss is” címmel fotókiállítás nyílt az iskola 
galériájában, szervezői a Kishegyesi Ifjúsági Iroda és a Dombjektív 
Fényirda volt. A kiállításon a helyi közösség fotópályázatára 
beküldött alkotásokat csodálhattuk meg, (hasonlóan a mi „Tél-
Fény” fotókiállításunkhoz). Ezt követően a helyi közösség 
épületének tetőterében a Melódia kamarazenekar komolyzenei 
koncertjét hallgathatták meg az egybegyűltek, akik 19-20. század 
klasszikusait és modern zenéket, mint a Karib-tenger kalózai című 

musical zenéjét. Este a művelődési otthonban telt ház előtt tartották 
meg a falunapi rendezvénysorozat záró rendezvényét, melyen 
Szügyi István a helyi közösség tanácselnöke az elmúlt időszak 
eredményeit hangsúlyozta. A műsoruk bemutatta, hogyan 
kapcsolódik a múlt és a jövő a község intézményeiben. A műsorban 
közreműködtek a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 
szakosztályai, az iskola és az óvoda növendékei, a Vajdasági 
Magyar Versmondók Egyesületének szavalói is. Láthattuk a 
„Csillagszemű juhász” című mesejátékot, melyet néptánc 
bemutatókkal tarkított a rendező.
A falunapon szokás átadni az elismeréseket is, melyet a 86 éves 
Fodor Pál kapott, mint új díszpolgár. Fodor Pál a Magyar Szó 
újságírója és a Pionírújság főszerkesztője volt. Nyugdíjaztatása 
után visszatért szülőfalujába és helytörténeti témákkal kezdett 
foglalkozni, ötödik könyvének anyagán dolgozik éppen.
A napot a Tűzoltó Otthonban tartott megvendégelés zárta, majd 
indultunk haza szülőfalunkba.

Benedek Erika

„Babaszületés – facsemeteültetés” - 2015.
Az idén immáron hetedik alkalommal került megrendezésre 
községünkben az a hagyományos rendezvény, melynek keretében 
a tárgyévet megelőző évben született gyermekek számával 
megegyező nemes facsemetét ültet az önkormányzat a 
kisgyermekek, a szülők és a nagyszülők közreműködésével. 
Ezúttal a Hunyadi utca Nagyfertői csatorna és a Toldi utca közötti 
szakasz mindkét oldala adott otthont és terepet a faültetésnek.
34 kisgyermek családja kapott meghívót, s a szikrázó napsütésben 
nagyon sokan jelent meg, hogy elültessék gyermekük, unokájuk 
kicsi fáját.
Sinka Imre polgármester úr emléklapot adott át a megjelenteknek 
egy színes, Békésszentandrás címerével ellátott, névre szóló 
bögrével egyetemben, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző asszony és Bagi 

Erika anyakönyvvezető közreműködésével. A pici gyermekek és 
testvéreik mézeskalácsot is kaptak ajándékba. 
Az ünnepségen jelen volt Hévizi Róbert képviselő, a Művelődési, 
Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Nemcsényi Zsolt 
képviselő, a Településfejlesztési, Településüzemeltetési és 
Mezőgazdasági Bizottság elnöke, valamint Virág Sándor képviselő.
Az ünnepélyes procedúra után nagy lelkesedéssel indult meg a 
munka, az előre elrendezett terepen 34 platánfa kezdte meg életét. 
Gratulálunk a kedves szülőknek, és további békés családi életet 
kívánunk! 
Köszönet illeti az önkormányzat dolgozóit, akik részt vettek az 
ünnepség szervezésében és a terület előkészítésében.

Kép a 20.oldalon.

Állampolgársági eskütételek
2015. április 9-én állampolgársági eskü helyszíne volt a 
Polgármesteri Hivatal nagyterme. A megható ünnepségen 3 
kárpátaljai honfitársunk és egy békésszentandrási lakos tett 
állampolgársági esküt Sinka Imre polgármester úr előtt, miután 
településünket választották eskütételük helyszínéül.

Polgármester úr befogadó beszédében köszöntötte legújabb 
magyar állampolgárainkat, majd átadta részükre honosítási 
okirataikat, valamint a település ajándékait, az emléklapot, 
valamint címeres mézeskalácsot, az anyakönyvvezető pedig a 
lakcímet igazoló hatósági igazolványaikat.                     Bagi Erika
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Költészet napi vetélkedő
Az idei évben vetélkedővel emlékeztünk József Attila születésének 
110. évfordulója alkalmából a Művelődési Házban. Nagy 
örömünkre felhívásunkat 6 csapat fogadta el, akik a szentandrási 
civil élet különböző területéről érkeztek.  Igyekeztünk a zsűri 
tagjaival, Bődi Máriával és Czuczi Ernőnével mindenki számára 
könnyen megoldható feladatokat összeállítani. A feladatok között 
volt versfelismerés, címkereső, hibás vers javítása, kirakós fejtörő 
és természetesen versmondás is. A közel egy óra jó hangulatban telt 
el és a fiatalok és kevésbé fiatalok is elmondhatják, hogy méltó 
módon szenteltük időnket a költészetnek.

A vetélkedő eredménye:
1. helyezett Gondozási Központ és a Kézilabdások csapata
2. helyezett Táncosok csapata
3. helyezett Hrncsjár-tanya csapata
4. helyezett Kajakosok csapata
5. helyezett Helytörténeti csapata

Gratulálunk a részt vevőknek, köszönjük a zsűri munkáját és 
reméljük, jövőre ismét találkozunk! Képek a 20. oldalon

Benedek Erika
intézményvezető

Öcsödi Túra a Költészet Napján
Különleges napot töltöttünk április 11-én, Öcsödön a József Attila 
Emlékházban. A 110. évforduló kapcsán emlékeztünk a költőre. 
Herczeg Ádám és Tomonyiczka Máté szentandrási 8-os diákok 
vezetésével kórusban mondtuk el József Attila: Mama című versét.
Koszorúztunk, majd felkerestük az 1500 főt befogadó Református 
Templomot és Harangtornyát. Örömünkre a templomban 
találkozhattunk a Békésszentandrási Hímző Szakkör és a 

Mozgáskorlátozottak gyönyörű kézimunkáival. Az Öcsödi 
Kerékpáros Klub tagjai finom ebéddel és kellemes nedűvel 
kedveskedtek, igazi vendéglátásban volt részünk. 
A szélmentes gyönyörű időben ajándék volt számunkra ez a nap.
Képek a 20.oldalon 

A biciklista és az autós Szentandrási Civilek

2015. 03. 04.
Szent András Foglalkoztató, Termelő, Feldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezet

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÁTADTÁK A BÉKÉSSZENTANDRÁSI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 

RENDEZVÉNYKÖZPONTJÁT

A Szent András Szociális Szövetkezet 47 millió 250 ezer forint pályázati támogatást nyert, a „Szociális gazdaság fejlesztése a 

konvergencia régiókban” című kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A szövetkezet az elnyert összegből megvalósította az 

infrastrukturális feltételeket és gondoskodott a dolgozók képzéséről is.

A békésszentandrási telephelyű Szent András Foglalkoztató, Termelő, Feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 

(röviden: Szent András Foglalkoztató Szövetkezet) 2013. július 18-án alakult meg. A szövetkezet elnöke ekkor még Csomor Zsuzsanna 

volt, de a pozíciót immár egy éve Kurján Sándor tölti be. 

A szövetkezet az egyéni érdekkel szemben a közösségi érdeket és az egyenrangú kapcsolatokat hangsúlyozza, az uniformizációval 

szemben, az egyéni kibontakozás lehetőségét adja. Ezért volt fontos számára, hogy a teremtett 14 új munkahelyet olyan helyi lakos töltse 

be, aki előzőleg közmunkásként dolgozott. Közülük 7 főnek továbbképzésben is lehetett része. 

A fejlesztés célja a település kereskedelmi, turisztikai és kulturális funkcióinak bővítése. Az 47 millió forint európai uniós támogatás 

segítségével létrehoztak egy rendezvényközpontot, amely a közelmúltban az Önkormányzat által szintén pályázati úton felújított 

kollégiummal összefogva képes akár több napra is befogadni a látogatókat. Ezen kívül épült egy kisbolt is a város szívében, ahol a helyi 

kiskereskedők termékeit árusítják. 

Békésszentandrás páratlan természeti adottságairól híres, kiváló fekvésű település Békés-megye kapujában. A fejlesztés hiánypótló, 

hiszen hasonló komplexum nincs a településen. A projektet indokolta, hogy ezzel az új kínálati elemmel Békésszentandrás megcélozhatja 

a budapesti és Dunán-túli vendégkört, hogy megoszthassa a település egyedi szépségeit.

A szövetkezet munkatársai hosszú távra terveznek, céljuk a folyamatos fejlődés és bővülés.

A szövetkezetről és szolgáltatásairól bővebb információkat a www.szentandrason.hu oldalon olvashatnak. 

Kapcsolat:

Név/Cím: Kurján Sándor, 5561 Békésszentandrás, Fő u. 22.

Telefon/Fax: +36-20/331 44 33

E-mail: szoc.szov@bekesszentandras.hu
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Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Egyesületének programja
2015. április- május- június hónapra

Április 21. (kedd): Színház látogatás Szarvason. Indulás időpontja 
a megszokott helyről ÖNO 18.30 kor.
Április 30. (csütörtök): Fáklyás felvonulás Piactértől a 
Sporttelepig.
Május 11. (hétfő): Palánta bemutató. Szücs Eleknénél
Május 15. (péntek): Amatőr kiállítás. Művelődési Házban. 
Időpont. Plakátokon.
Május 27. (szerda): Nyugdíjas Egyesület beszámoló taggyűlése.
H e l y e :  I s t v á n  k i r á l y  u . 5 0 .  I d ő p o n t j a :  1 4  ó r á t ó l , 
határozatképtelenség esetén 15 órától. Minden tagunk névre szóló 
meghívót kap!
Május 31. (vasárnap): Hősök Napja. Koszorúzás az emlékműnél. 
Időpont plakátokon.
Június 4. (csütörtök): Önkormányzati rendezvény. Trianoni 
megemlékezés
Június 6. (szombat): Községi Gyermeknap. Helye: Sporttelep 
területe
Június 19-21. (péntek-vasárnap): Régiós Eszkimó Játékok. Kajak-
kenu Sport Klub rendezésében.
Június 27. (szombat): Évzáró táncvizsga. Időpont plakáton.

Június 27-28. (szombat-vasárnap): Simon Fiala Tibor Kajak-kenu 
Emlékverseny. Rendező: Kajak-kenu Sport Klub. Helye: 
Vízitelep.
Július havi előzetes: Tervezni szeretnénk egy egynapos kirándulást 
Mórahalomra a 2014-ben megnyílt MINI HUNGARY PARK 
megtekintésére. A park kéthektáros területen fekszik ahol a 
szarvasihoz hasonló magyarországi makettek találhatók. 
Jelentkezni lehet az egyesületnél minden héten szerdán 14 és 16 óra 
között. Előzetesben: a belépő 800Ft/ fő nyugdíjasok részére.
Ügyfélfogadás: minden hét szerdai napján 14 és 16 óra között 
István király u 50. szám alatt.
Felszerelésünket, edényeinket, hófehér terítéket hagyományos 
rozsdamente evőeszközök, damaszt terítő: 120 fő-ig rendezvényre 
bérbe adjuk.
Tagoknak kedvezménnyel!

Békésszentandrás, 2015 március 25.

A vezetés nevében tisztelettel:
Kugyela Mihály

elnök

TISZTELT 
SZENTANDRÁSIAK!

Várjuk a Békésszentandrásiak jelentkezését az országosan 
meghirdetett TeSzedd! szemétszedési akciójára. A cél az, hogy 
tisztábbá, ezáltal szebbé tegyük lakókörnyezetünket. Sajnos sokan 
vannak olyanok, akik mit sem törődve a környezetszennyezéssel, 
közterületet csúfítva eldobálják fölöslegessé vált szemetüket. A 
belterületi szemét összeszedése az Önkormányzat közreműködése 
által megoldott, viszont a külterületen vannak olyan helyek, ahol ez 
a probléma még megoldásra vár. Amennyiben vannak olyanok, 
akik a köz és gyermekeink jövője érdekében hajlandóak 
cselekedni, azokat várjuk 2015. május 15-én szombaton, délelőtt 
9 órakor a „Fehér-rámpánál”!
A szemétszedéshez a kesztyűt és a zsákokat a szervező biztosítja, és 
az összegyűjtött hulladékot is elszállítják. A szemétszedési 
akciónak társadalmi szemléletformáló szerepe van, népszerűsíti a 
környezettudatos gondolkodást és az önkéntességet. A rendezvény 
célja környezetünk megtisztítása az eldobált, elszórt szeméttől, az 
akcióval azt kívánja elérni a szervező, hogy minél több ember 
figyeljen oda a környezetére, és minél kevesebbet szemeteljen.  
Mivel a környezettudatos gondolkodásmód ma már természetes 
elvárásnak számít mindannyiunk, különösen a gyermekek, fiatalok 
felé. A TeSzedd! Akció amellett, hogy ráirányítja a figyelmet az 
önkéntesség fontosságára, igazi közösségépítő szerepe is van, 
hiszen kiváló alkalmat ad a közös időtöltésre és egymás jobb 
megismerésére is.
Legyünk minél többen és bizonyítsuk be azt, hogy mi egy olyan 
közösség vagyunk, akik tisztán szeretik látni településünket, és 
ezért tesznek is valamit.
Információ:
www.teszedd.hu.
Előjelentkezés és 
további információ 
személyesen Major 
Attilánál vagy a 06 
20-590 60 40-es 
telefonszámon.

Ajánlja fel adója 1%-át!

Magyar Katolikus Egyház  0011

Magyarországi Református Egyház 0066

„04 az Életért” Alapítvány 19059387-1-04

Békéssy János Helytörténeti és
Hagyományőrző Egyesület 18382220-1-04

Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány 18395552-1-04

Békésszentandrási Kézművesek
Egyesülete 18388934-1-04

Békésszentandrási Kulturális Fejlődéséért
Alapítvány 19059473-1-04

Békésszentandrási Szülői Munkaközösség
Egyesület 18383726-1-04

Gyermekeink Jövője Alapítvány 19057835-1-04

Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő
Sport Club 18382983-1-04

Hunyadi Mátyás Sportegyesület 19976550-1-04

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási
Egyesülete 18386042-1-04

Nyugdíjasok Szociális és Kulturális
Közhasznú Egyesülete 18370339-1-04

Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport
Egyesület 18384600-1-04

Békésszentandrási Kézilabda Club 18383647-1-04
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Országos döntőben a Körös-
menti TDM Szarvas és térsége 

népszerűsítéséért végzett 
kampánya

Rangos turisztikai versenyben került 
az ország legjobbjai közé a Körös-
menti Turisztikai Egyesület (TDM). A 
szarvasi központú egyesület elmúlt 
éves kommunikációs tevékenységét 
mintegy 60 nevező közül válogatta a 
legjobb pályázatok közé az Iránytű 
2015 turisztikai kommunikációs 
verseny zsűrije.

A Körös-menti Turisztikai Egyesület az elmúlt években komoly 
erőfeszítéseket tett Szarvas, Békésszentandrás, Kondoros és 
Csabacsűd turizmusának élénkítéséért. A Körös-menti TDM 
munkájának eredményeként az elmúlt évben az országos átlagot 
jelentősen meghaladó mértékben, 14 százalékkal emelkedett a 
Szarvason eltöltött vendégéjszakák száma az előző évhez képest. A 
Körös-menti TDM kampánya olyan nevezőkkel együtt jutott a 
Turizmus Trend / Vendég & Hotel szaklap által meghirdetett 
turisztikai kommunikációs verseny döntőjébe, mint a Magyar 
Bocuse d'Or Akadémia a magyar csapatot és a hazai gasztronómiát 
népszerűsítő kampánya vagy a Nyitott Balaton kampány.  
A kommunikációs és marketing szakma vezető médiumai idén 
tavasszal is meghirdették az Iránytű versenyt, amelyben az ország 
turisztikai életének szereplői küldik versenybe a legjobb 
kommunikációs kampányokat. 
A Körös-menti TDM tavaly szinte valamennyi médiafelületen 
erősítette jelenlétét. A TDM elmúlt éves kommunikációs 
kampányában olyan emlékezetes akciók szerepeltek, mint a 
Gasztrocsütörtök sorozat az egyesület Facebook-oldalán, a Körös-
menti Kvízóra játéksorozat, a Nagy Programválasztó Szerda, egész 
éven át tartó sajtójelenlét, vagy az okostelefonokra letölthető 
virtuális Körös-menti idegenvezető, a Pocket Guide alkalmazás.
A Körös-menti TDM kommunikációján a turisztikai egyesülettel a 
Wolf Kommunikáció dolgozik, az ügynökség a pályázat 
összeállításában is közreműködött. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.korostourist.hu 
www.facebook.com/korosmenti.egyesulet 
Instagram :: korosmentitdm :: #korosmenti

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

Erdélyi épületekkel bővült a 
szarvasi Mini Magyarország 

makettpark

Történelmi és kultúrtörténeti 

je lentőségű erdély i  épületek 

makettjeivel bővült a szarvasi Mini 

Magyarország makettpark. A 

március 13-án átadott új makettek 

között olyan épületek találhatók, 

mint a csíksomlyói kegytemplom, a 

vajdahunyadi vár, vagy a segesvári óratorony. Az ünnepélyes 

díjátadó különlegessége volt, hogy Szarvas testvérvárosából, az 

erdélyi Szilágysomlyóról érkező középiskolai tanár tartott 

rendhagyó történelemórát a szarvasi diákoknak.

A park tavaszi nyitányát is jelentő ünnepélyes makettátadón olyan 

épületeket avattak fel, amelyek az egykor a történelmi 

Magyarországhoz tartozó Erdély területén helyezkednek el. Az új 

épületek között megtalálható a csíksomlyói kegytemplom és 

kolostor, a vajdahunyadi vár, a segesvári óratorony, a 

marosvásárhelyi városháza, a törcsvári kastély épülete valamint a 

gyimesbükki vasútállomás is. Nem véletlen ez a földrajzi-

történelmi kitekintés, hiszen maga a makettpark a történelmi 

Magyarország földrajzi középpontjában található, a Szarvasi 

Arborétum területén. Az új makettek átadásával a magyar 

történelem építészeti remekművei mellett az országhatáron túli, de 

a magyar nemzeti kultúra és építészeti örökségének szerves részét 

képező épületekkel gazdagodott az ország egyetlen interaktív 

makettparkja. 

A március 13-i ünnepélyes átadó különlegessége volt, hogy 

Szarvas testvérvárosából, az erdélyi Szilágysomlyóról érkező Bara 

Balázs, a Simion Barnutiu Elméleti Líceum történelemtanára egy 

rendhagyó történelemóra keretében mutatta be az épületek 

történetét, és Erdély történelmének legfontosabb fejezeteit a 

szarvasi általános iskolásoknak. A makettpark a jövőben is 

lehetőséget  biztosí t  és  szeretet tel  vár  minden olyan 

iskoláscsoportot, akik szervezett keretek között vagy éppen 

spontán tanórák megtartásához a Mini Magyarország és az 

arborétum lenyűgöző természeti környezetét választják. A park 

bővítése sem ér véget, hiszen a jövőben további határon túli 

épületek makettjeivel bővül a szarvasi Mini Magyarország.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

WWW.MINIMAGYARORSZAG.HU

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/MINIMAGYARORSZAGSZ

ARVAS

WWW.YOUTUBE.COM/MAKETTPARKSZARVAS

Mini Magyarország mobilalkalmazás (iOS, android)

Instagram/minimagyarorszag

SAJTÓKAPCSOLAT

Wolf Kommunikáció Saliga Enikő /+36 30 297 2043/

SALIGA@WOLFKOM.HU 

Következő lapzárta:

2015. május 4.
(hétfő)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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Év végéig 2,5 milliárd forint összegű útfelújítás 
valósul meg Békés megye közútjain

A Békés megyei úthálózat állapota az elmúlt évtizedek alatt az 
alulfinanszírozás és a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt 
súlyosan leromlott.
A 2002-2010 közötti időszakban szinte kizárólagos szerepet 
kaptak az erőltetett ütemű autópálya-építések, amelyeket több 
esetben az állam számára rendkívül előnytelen PPP-
konstrukcióban valósítottak meg. A PPP-beruházások évi több 
mint százmilliárd forintos pénzügyi terhe hosszú évtizedekre leköti 
a hazai források jelentős hányadát. 
Dankó Béla, Békés megyei útügyi biztos elmondta: Az állami 
kezelésű közutak közel felén akár az azonnali beavatkozás is 
indokolt lenne. A burkolat hibái különösen kedvezőtlen időjárási 
körülmények között komoly baleseti veszélyforrást jelentenek a 
közlekedők számára.
A kormány 2010 után jelentős összegeket mozgósított a hazai 
közúthálózat rendbetétele érdekében. Az elmúlt években csak a 
Magyar Közút beruházásaiban összesen 91 milliárd forintnyi 
beruházással országszerte több mint 1100 kilométeren javultak 
tartósan az útállapotok.
Dankó Béla 2013 novemberétől már mint megyei útügyi biztos 
f e lügye l t e  a  Békés  megyében  za j l ó   nagy fe lü l e tű 
burkolatjavításokat tartalmazó útfelújítási programot, mely 
összesen 1,75 milliárd Ft keretösszegből valósította meg a Békés 
megyei közúthálózat 32 kritikus állapotú szakaszán a felújítási 
munkálatokat. A 2013 novemberétől 2014 tavaszáig tartó 
munkálatok során elsősorban a mellékúthálózatok javítási munkái 
valósultak meg, felújítások zajlottak a Mezőberény-Szarvas 
összekötő úton, Békés-Kondoros összekötő úton, Dévaványa-
Gyomaendrőd összekötő úton, Hunya belterületén, Kondoros 
területén,  Szeghalom-Vésztő-Gyula  összekötő úton, 
Csabaszabadi-Medgyesbodzás összekötő út, Medgyesegyháza 
területén, Medgyesbodzás területén, Nagykamarás területén, 
Gábortelep területén, Békéscsaba-Makó összekötő úton és Szarvas 
belterületén. 
Az útfelújítások hamarosan folytatódnak, az 1-2-3 számjegyű 
utakon 50 milliárd forintból, az alsóbb rendű szakaszokon 18 
milliárd forintból indulnak meg felújítási munkák országszerte a 
következő hónapokban. A beruházások az országosan összesen 

mintegy 580 kilométeren legkésőbb 2015 végéig be is fejeződnek. 
Az 1-2-3 számjegyű utakon szükségessé vált beavatkozásokra a 
Magyar Közút tett javaslatot. Országos szinten összesen 430 
kilométeren, Békés megyében 17,5 km hosszan megvalósuló 
beruházások a burkolat megerősítését, a forgalombiztonság és a 
kapacitások növelését eredményezik. 
Békés megyében az idei évi útfelújítási program elsősorban a 44. és 
47. számú főutakat érinti, emellett felújításra kerül az Okányt és 
Vésztőt összekötő út egy szakasza.
A 44. számú főúton, Szarvas és Kétsoprony között több szakaszon, 
összesen 14 km hosszan indulnak meg a javítási munkálatok, míg a 
47. számú főúton, Körösladány területén, pedig 1,6 km hosszan. 
Az alsóbb rendű, 4-5 számjegyű útszakaszok megújítására 
országosan 18 milliárd forintot fordítanak. A projektek jól 
előkészítettek, a munkák mindegyike tervekkel rendelkezik. Az 
országosan közel 150 kilométeren megvalósuló kivitelezés 
véghatárideje ebben az esetben is 2015. december 31. Békés 
megyében ebben az ütemben az Okányt és Vésztőt összekötő 4235. 
számú út 1,8 km-es hossza újul meg.
A 2,5 milliárd Ft összegű forrásnak köszönhetően javulhat 
megyénk elérhetősége, biztonságosabbá válhat a közlekedés.

Dankó Béla
Békés megyei útügyi biztos

Sajtóközlemény

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
nyitva tartása

hétfőtől péntekig 8.00 - 16.00 óráig,
szombaton 10.00 - 12.00 óráig (iskolai időszakban).

Május 1., 2., 3. (péntek, szombat, vasárnap)
a Könyvtár ZÁRVA.

Nyitás május 4-én (hétfő) 8.00 órakor.

Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat!

Az önkormányzat felkérésére a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület is csatlakozott a „A mi Március 15-
énk!” elnevezésű országos programhoz. A Kossuth Emlékparkban 
együtt szavaltuk el a forradalom himnuszát, „Petőfi Sándor: 
Nemzeti dal” című költeményét. Igazi közösségi élmény volt! 
Köszönjük a résztvevőknek!

Tavaszi-nyári baba és 
gyermekholmi börze

2015. május 10-én (vasárnap)
délután 15-17 óráig

a Körös Művelődési Ház és Könyvtárban.

Napjainkban alapos fejtörést okozhat az anyukáknak, hogyan 
cseréljék a gyermekek ruháit az évszaknak, és növekedésüknek 
megfelelően, úgy hogy mindez ne kerüljön sokba. Gyermekholmi 
börzénk sokféle méretben kínál jó minőségű, szép baba- és 
gyermekruhákat, játékokat, kiegészítőket.
Aki árusítani is kíván, kérjük fél háromra érkezzen, hogy asztalát 
elfoglalhassa.

Szeretettel várunk minden kismamát, édesanyát és nagymamát!

A szervezők
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Iránytű 
Békésszentandráshoz

- A klasszikusok után szabadon úgy is fogalmazhatnék: volt két 
álmom. Az egyik álmom az volt, hogy állatorvos legyek, a másik 
pedig az, hogy a munkám mellett letegyek valamit az asztalra, ami 
miatt emlékezni fognak rám – tárta fel a könyv születésének 
előzményeit Dr. Paljak János. Mint arról már korábban 
beszámoltunk, a néhány hónapja megjelent kötet az első lenyomata 
a nagyközség természeti és építészeti szépségeinek, mintegy 150 
fotó formájában.
Az elkészült kiadványt, a Békésszentandrás a Nagy Vizek és a 
Szőnyeg hazája c. fotókönyvet a helyi közönség március 25-én 
ismerhette meg. A Kultúrházi Kávéházban sokan voltak kíváncsiak 
a szerző személyes élményeire, amelyet a kivetített fotók tettek 
teljessé.
- A fotózás – ahogy a főnököm mondaná – valószínűleg lustaságból 
indult. A munkámban használatos kórtörténetet ugyanis nehezebb 
és hosszadalmasabb leírni, mint készíteni néhány fotót. Ráadásul 
azok mindig objektívek – mesélt az egyetlen hobbija kialakulásáról 
a szerző.
Az éveken át dédelgetett álom végül Lóránt János Demeter, 
Munkácsy-díjas Érdemes művésznek köszönhetően válhatott 
valósággá, akinek a tanácsát követve elkészült a könyv alapját 
képező makett. Később a festőművész segített a fotók 
válogatásában és a kötet vonalvezetését nyújtó tematika 
kialakításában is.
- Nagyra értékelem, hogy a könyvet saját költségéből adta ki – 
ismerte el Lóránt János. Nem sok ilyen van manapság, komoly 
áldozatvállalás rejlik mögötte. Ha valaki ugyanis ezt a kötetet 
átlapozza, kap egy képet a településről, amit magával vihet.
A kötet egy másik értéke, hogy a tájat retusálatlanul, 
utómunkálatok nélkül tükrözi. Ezt a hatást erősíti az is, hogy a fotók 
önmagukban, felirat nélkül jelennek meg a kiadványban. A 
tárgymutatót csak az utolsó oldalak tartalmazzák, így a fantázia 
szabadon szárnyalhat.
- A képek beszélnek, a szavak másodlagosak – ragadta meg a könyv 
lényegét Bődi Mária, az est moderátora.
Hogy lesz-e folytatás, arra a közönség ezúttal nem kapott választ. 
Sokat sejtetően Dr. Paljak János csak annyit árult el, hogy a makett 
még a Békésszentandrás a Nagy Vizek és a Szőnyeg hazája I. címet 
viselte, csak a végleges változatról került le a számozás.

Hegedűs Éva- newjsag.hu

Dr. Paljak János beszélgetőpartnerei Bődi Mária és Lóránt 
János Demeter voltak

Megkezdődött
a tavaszi szezon

Nagy volt a jövés-menés a Hunyadi háza táján a téli szünetben. A 
csapat edzője Pisont András Csabacsűdre távozott, helyette Varga 
László látja el a felnőtt csapat irányítását is, az ifjúságiak mellett. A 
volt edző magával vitte Kis László, Tasi Norbert, Kasik Viktor, 
Nyemcsok Mihály és Pásztor Dávid játékosokat. A gondok tovább 
fokozódtak Borgulya János bejelentésekor, aki Tiszaszigetre 
távozott.
A megüresedett helyekre az alábbi játékosok érkeztek: Légrádi 
Attila kapus Cserkeszőlőről, Virág Imre, Lós István, Sonkoly Lajos 
Csabacsűdről, Tóth Attila pedig Szarvasról.
A megújult csapat nagy kedvvel végezte az edzéseket és azzal a 
céllal vágtak neki a bajnokságnak, hogy a tavasz folyamán 
kialakítanak egy erős gerincet, mely a bajnoki címre esélyes ifi 
csapatból kiegészítve, a következő bajnoki szezonban éremesélyes 
együttessé váljon. Ehhez az egyesület elnöksége biztosítani fogja a 
feltételeket.
Tavaszi eredmények:
18. forduló: 2015. március 14.
B. Hunyadi – Újkígyós 3-1 (1-1)
gól: Tóth A. (2), Virág S.
19. forduló: 2015. március 21.
Okány – B. Hunyadi 0-2 (0-1)
gól: Virág I., Balogh M.
20. forduló: 2015. március 28.
Csanádapáca – B. Hunyadi 1-2 (0-1)
gól: Sonkoly L., Virág I.
21. forduló: 2015. április 4.
Csorvás – B. Hunyadi 4-1 (3-0)
gól: Tóth A.
22 .forduló: 2015. április 11.
B. Hunyadi – Battonya 1-4 (0-2)
gól: Virág I.

Ifjúságiak:
B. Hunyadi – Újkígyós 7-0 (4-0)
gól: Koppányi P. (3), Szegény L., Olasz I., Kasik M., Ambrus N.
Okány – B. Hunyadi 0-3 (0-1)
gól: Kasik M. (2), Koppányi P.
Csanádapáca – B. Hunyadi 1-6 (0-5)
gól: Koppányi P. (2), Ambrus N. (2), Olasz I. Horváth J.
Csorvás – B. Hunyadi 4-4 (1-1)
gól: Koppányi P., Ambrus N., Olasz I., Kasik M.
B. Hunyadi – Battonya 4-0 (0-0)
Gól: Horváth J. (2), Dernovics T., Kasik M.

A bajnokság állása a 22. forduló után

Felnőttek:
1. Elek 22 20 0 2 67-19 60
2. Sarkad 22 18 3 1 80-18 57
3. Lőkösháza 22 16 0 6 57-29 48
4. Vésztő 22 13 2 7 40-30 41
5. Bcs. MÁV 22 12 1 9 33-28 37
6. Battonya 22 12 0 10 45-44 36
7. B. Hunyadi 22 10 4 8 34-34 34

Ifjúságiak:
1. B. Hunyadi 22 20 2 0 110-22 62
2. Sarkad 22 18 1 3 100-21 55
3. Csorvás 22 15 3 4 101-35 48

Bízunk a további jó folytatásban. Szeretettel várjuk szurkolóinkat!

HéRo
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Táncos hírek
Egyesületünk táncosai március 14-én Szolnokra utaztak 
táncversenyre, ahol szép eredményeket értek el.
A tánciskolás versenyen három párosunk indult gyermek I-es 
korosztályban Szító Miklós-Szító Stefánia standard táncokból 8. 
helyen, latin táncokból a 14. helyen végeztek . Junior I-es párosunk 
Nagy Imre- Pásztor Klaudia standard és latin táncokból is a 10. 
helyet érték el. Gyermek II-es párosunk Petrás Bene-Kondacs 
Bíborka standard táncokból nyolcadik, latin táncokból elsők így a 
dobogó legfelső fokára állhattak. 
Bene és Bíborka indult a Diákolimpián is ahol a Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskolát képviselve standard táncokból 
kilencedik, latin táncokból tizenkettedik helyen végeztek ami 
nagyon szép eredmény volt az erős mezőnyben. 
"D" junior II-es párosunk Melich Krisztián - Petrás Kíra 
standardból és latinból is bejutott a döntőbe ahol mindkét 
kategóriában a hatodik helyezést érték el.
Gratulálok a párosoknak és további sikereket kívánok!

Korbely Györgyné

Melich Krisztián - Petrás Kíra A dobogó tetején Petrás Bene - Kondacs Bíborka

KÉZILABDA HÍREK
Idegenbeli vereségeinket követően nagy várakozás előzte meg a 
szezon első hazai bajnokiját, de sajnos mégsem sikerült hoznunk a 
meccset. Több játékosunkat kellett ismét nélkülöznünk. A 
vendégek szélsőinek gólerős játéka ellen nem volt megfelelő 
fegyverünk, rengeteg helyzetet elhibáztunk.  

Békésszentandrás - Nagyszénás 17 -22 (9-12)
Jobban kezdtek a vendégek, de aztán sikerült felkapaszkodnunk, 
sőt a vezetést is át tudtuk venni. A félidei hajrájához közeledve 
azonban pontatlanabbá váltak befejezéseink, így kiváló 
szélsőjátékukkal, 3 gólos előnnyel mehettek szünetre. A második 
játékrész elején ismét minden esélyünk megvolt a fordításra, de 
nem tudtunk élni vele. Helyzetek és hétméteresek maradtak ki, míg 
a nagyszénásiaknak szinte minden sikerült. A végjátékban több 
rossz döntést hoztunk, a vendégek portása parádézott. Bár 
kapusunk is több ziccert hárított, de az ötperces gólcsendünk a 
vendégek javára döntött.

Utánpótlás csapatunknak is hamarosan elkezdődnek a visszavágó 
mérkőzések. A megyei ifjúsági leány bajnokság 2015 tavaszi 
programja:

2015. április 26. Gyomaendrőd Sportcsarnok
09.50. Felföldi ISE – Békésszentandrási KK
11.30. Gyomaendrődi NKSE – Békésszentandrási KK
13.10. Békésszentandrási KK – Köröstarcsa DSE

2015. május 24. Újkígyós Sportcsarnok
11.30. Törökszentmiklósi KE – Békésszentandrási KK
14:50 Békésszentandrási KK – Mezőtúri AFC

Bízunk benne, hogy tovább folytatódik őszi sikeres menetelésük. 
Hajrá lányok!!!

- A -
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Rendőrségi hírek

Vigyázat!
Besurranó tolvajok!

A kellemes, tavaszias idő beköszöntével minden évben 
megfigyelhető, hogy megnő a besurranásos lopások száma. A 
hosszú téli napok után örömmel engedjük be a napsugarakat 
lakásunkba, élvezzük a kerti munkát a jó levegőn.

Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, érdemes az 
alábbi bűnmegelőzési tanácsokat megfogadni.

 H a  o t t h o n 
t a r t ó z k o d u n k , 
n a p k ö z b e n  i s 
z á r j u k  b e  a 
k e r t k a p u t ,  a 
b e j á r a t i  a j t ó t , 
hiszen nem biztos, 
hogy észrevesszük 
a  h í v a t l a n 
látogatót! A kulcsot 
n e  h a g y j u k  a 
zárban! Miközben 
a  s z o b á b a n 
t é v é z ü n k ,  a  t o l v a j 
csendben magával viheti 
a  bejárat  közelében 
található értékeinket. A 
zsákmány többnyire 
t á s k a  s z e m é l y e s 
iratokkal, készpénzzel. 
Az anyagi veszteségen 
t ú l ,  i l y e n k o r  a z 
okmányok pótlása csak 
fokozza a kárt  és a 
bosszúságot.

 Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket 
kísérjük ki vagy éppen ismerőseinkkel váltunk pár szót, akkor is 
mindig zárjuk be az ajtót!

 A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk kitárva 
földszinti lakásunk, kertes házunk ablakait, ha nem 
tartózkodunk a szobában! Lépcsőházakban ugyanez igaz a 
függőfolyosóra nyíló ablakokra is. Elég egy pillanat és a tolvaj 
már bent is van a szobában és viszi amit értékesnek talál.

 Aki kertes házban lakik és a kert hátsó végében dolgozik, zárja 
be az utcára nyíló ablakokat, bejárati ajtót, kertkaput. Ellenkező 
esetben a nyitva hagyott ablakokon, ajtókon keresztül a tettes 
gond nélkül bejuthat otthonunkba és észrevétlenül távozhat 
értékeinkkel együtt.

Bűncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a 
rendőrséget a 107, 112 segélykérő telefonszámon közölve a 
szükséges információkat! Amennyiben lehetséges a helyszínt 
érintetlenül kell hagyni. Ha a helyszínen bármilyen változás történt 
azt a rendőrhatóságnak jelezni kell.

Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt, de az alkalmat ne Önök 
teremtsék meg! Körültekintéssel, kis odafigyeléssel óvjuk 
magunkat az áldozattá válás bosszúságától!

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Vegyszerlopások megelőzése!

Az elmúlt évek tapasztalatai 
az mutatják, hogy a tavaszi 
mezőgazdasági munkák 
beindulásával a vegyszerek 
t á r o l á s á r a  s z o l g á l ó 
létesítmények, épületek 
b ű n c s e l e k m é n y e k 
elkövetőinek célpontjává 
válhatnak. Az elkövetők 
cselekményükkel több millió 
forintos kárt okozhatnak, 
hiszen ezen szerek beszerzési ára kis mennyiség esetén is igen 
magas.
A vegyszerek (műtrágyák, növényvédő-, gombaölő szerek, stb.) 
eltulajdonítása kiemelten veszélyes abból a szempontból is, hogy 
egyrészük vásárlása engedélyhez kötött, a kijuttatás során sok 
esetben védőfelszerelést kell használni, illetve a környezetvédelmi 
szempontokat is figyelembe kell venni. Ezért ezeknek a 
jogsértéseknek a megelőzése kiemelt fontosságot élvez.
Ezen bűncselekmények megelőzésében, megszakításában, az 
elkövetők felderítésében és elfogásában kiemelt szerep juthat azon 
vagyonvédelmet szolgáló megoldásoknak, amelyek mindamellett, 
hogy fokozzák a biztonságot, csökkentik ezen objektumok 
veszélyeztetettségét is.
Kiemelt fontosságú az épületek behatolás elleni védelme. Az 
ajtókra, ablakokra célszerű rácsot felszereltetni. Az ajtók zárásáról 
legalább két biztonsági zárral, illetve törésbiztos lakattal kell 
gondoskodni.
Hosszabb idejű, vagy folyamatos tárolás esetén célszerű a riasztók 
alkalmazása, mivel az ajtón elhelyezett „riasztóval védett terület” 
f e l i r a t  s o k  e s e t b e n 
visszatarthatja a betörőt a 
cselekmény elkövetésétől. 
Riasztók közül célszerű az 
u n .  „ n é m a ”  r i a s z t ó k 
a l k a l m a z á s a ,  m e l y e k 
j e l l e m z ő j e ,  h o g y  a 
helyszínen nem jeleznek, de 
a riasztás pillanatában 
valamely vagyonvédelmi 
cég figyelőközpontjába 
küldenek jelzést, jelezve 
ezáltal a betörés tényét. 
Ezen kívül az időben helyszínre érkező segítség elősegítheti a 
bűncselekmény megszakítását, az elkövetők akár a helyszínen 
történő elfogását is. A riasztók azonban csak akkor tudnak védelmet 
nyújtani, ha használják őket, be vannak kapcsolva és 
működőképesek, ezért működésüket célszerű rendszeresen 
ellenőrizni.
A vegyszerek tárolását lehetőleg nem külterületen, lakott 
területektől távol eső, őrizetlen telephelyen, épületben kell 
megoldani. Amennyiben a tárolás más módon nem megoldható, 
vagy tárolása csak időszakosan történik az épületben, célszerű az 
épület élőerős őrzéséről – éjjeliőr, vagyonvédelmi cég bevonásával 
– gondoskodni.
Bűncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a 
rendőrséget, közölve a szükséges információkat. Amennyiben 
lehetséges a helyszínt érintetlenül kell hagyni. Ha a helyszínen 
bármilyen változás történt, azt a rendőrhatóságnak jelezni kell.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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Anyakönyvi hírek

Földtulajdonosok figyelem!
Békésszentandrás külterületén

szántóföldet vásárolok
a legmagasabb napi áron!

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

Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

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

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

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

drbodnar@szarvasnet.hu
ügyvédi irodájában vállalja

Ingatlanok adás-vételének, bérletének közvetítését is.

Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7 M Ft
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2 M Ft
Békésszentandrás, István kir. u. sarki ház nagy telekkel 7,9MFt
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

Születések

2015. március 4-én Patkós Ignác és dr. Varga 
Petra szülőknek IZABELLA, március 9-én Nagy 
Imre és Bozóki Erika szülőknek MARCELL, 
március 27-én Lázár Benedek és Károly Andrea 
szülőknek BENCE utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Lévai Istvánné ln.: Krátki Zsuzsanna /1954/ március 3-án,
Varga Józsefné ln.: Gazsó Etelka /1922/ március 5-én,
Bencsik Istvánné ln.: Bencsik Erzsébet /1926/ március 16-án,
Marton Ferenc /1946/ március 17-én,
Farkas Ferenc /1925/ március 20-án,
Németh Istvánné ln.: Gellért Mária /1956/ március 22-én,
Szabó Gábor /1923/ március 25-én hunyt el.

Megemlékezés

,,Csak hagyd őt elmenni! Lásd őt újra 
olyannak, amilyennek szeretted. Emlékezz a 
nevetésére, a hangjára és azokra a napokra, 
amikor boldog volt. Képzeld el, amint a 
napsugarak körülölelik a testét, és 
begyógyítják minden sebét.... Örülj örömének, 
hogy hazamehet, és engedd el a kezét....."  
(A.O. Esther)

Csík Pál
halálának 1. évfordulóján 

megtört és szomorú szívvel, de soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk:

A szerető családod és a barátaid

MEGEMLÉKEZÉS

„Még nagyon fáj, s talán örökre 
így marad,

 De mindig velünk leszel, az idő 
bárhogy halad.
Az évek múlnak, feledni nem lehet, 
Nagyon hiányzol, nagyon rossz 
nélküled."

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

GAZSÓ ISTVÁN

halálának 1. évfordulójára.

Szerető családja
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Költészet napi vetélkedő

Kerékpárral a József Attila Emlékházhoz

Eredményhirdetésre várva Holtversenyben győztek a kézisek és a Gondozási Központ 
csapata

Közösen elszavaltuk József Attila: Mama c. versét Vendéglátóinkkal az emlékháznál

Babaszületés - facsemeteültetés


