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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola
hírei

TANÉVNYITÓ

„A 2015/2016-os tanévet megnyitom!”
Ez a mondat sok iskolában elhangzott szeptember elején, így a mi 
iskolánkban is ezzel indult az új tanév. Mindig kettős érzés az 
iskolakezdés gyereknek és felnőttnek egyaránt. Egyrészt ott 
vannak a szép nyári élmények, kalandok, a szabadság, ami később 
szép emlékké válik. Másrészt ott az új kalandok, barátságok, 
kihívások sora előttünk, amelyekkel az elkövetkezendő hónapok 

során szembe találjuk magunkat. Jó újra látni a régi társakat és a 
tanító és tanár néniket is.
Egy rövid műsor után, amit Molnárné Hürkecz Karolina 
vezetésével tanultak meg a kis elsősök, az igazgató úr beszéde 
következett. Ezután személyes ajándékát – az iskola címerével 
díszített pólót – adott át az elsősöknek, akik, ha felveszik ezt, 
tényleg az iskola tagjának érezhetik magukat. 

MEGHÍVÓ

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület

tisztelettel meghívja a lakosságot

2015. szeptember 27-én (vasárnap)

9 órára
a református istentisztelethez kapcsolódó

ünnepi megemlékezésre

az Újratelepítés Emléknapja 
alkalmából.

Helyszín:
Református templom melletti tér

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület

tisztelettel meghívja a lakosságot

2015. október 15-én (csütörtök)

16.00 órára

a kubikosok tiszteletére rendezett 
megemlékezésre, koszorúzásra.

Helyszín:
vitéz Horthy István Duzzasztómű 

A megemlékezést követően megtekintető a 
közelmúltban átadott hallépcső.

Minden érdeklődőt szeretettel váruk!
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Nagy  mennyiségű  já téko t  ad tam á t  Debrecenben  a 
Menekülttáborban a gyermekekkel foglalkozó szociális 
munkásoknak a békésszentandrásiak ajándékaként 2015. 
szeptember 3-án.
Kedves békésszentandrási gyermekek, családok! Szeretném 
tudatni Veletek, hogy nagy örömet szereztetek játék 
ajándékaitokkal a menekültek számára. Köszönöm az 
adományokat, s a mögöttük rejlő szeretetet.
Tíz éve látogatom a menekült táborokat Bibliákkal, Jézus filmmel, 
jótékonysági műsorokkal ruha és játék segítséggel. Karácsonytól 
Húsvétig meghirdetett játék gyűjtésemre több doboz és zsák 
gyermekjáték gyűlt össze a békésszentandrási iskolából, 
óvodákból, magán személyektől.
Időközben Békéscsabán gyermekek, családok tartózkodása 
megváltozott, ezért oda nem tudtam ezeket elvinni.
Viszont most szeptemberben lehetőségem nyílt arra, hogy a 
nagyméretű Debreceni Menekülttáborba elmehettem, és elvittem 
az összes játék ajándékot. A Református Szeretetszolgálat karitatív, 
gyermekfoglalkoztató foglalkozásába kapcsolódtam be. Együtt 
játszottam én is a menekült gyerekekkel.
Látogatásunk végén az itt felügyelő szociális munkásoknak adtam 
oda a játékokat annak érdekében, hogy ők ismerve a tábori 
gyermekek szükségeit, és az adományozás legjobb módját, a 
legszebb és legbékésebb módon tudják azt majd szétosztani a 
gyermekek között.

Dobos Ágoston lelkész a menekültek honmutató fájánál, 
különböző irányokba mutatva az egyes országok felé. (a 
honmutató fa ma már nem áll)

A gyermekek az egész menekült helyzetről nem tehetnek. Jó látni, 
amikor a menekült gyermekek teljesen megfeledkezve a világ 
problémáiról, akármilyen körülmények között tudnak 
felszabadultan, boldogan játszani. A menekült gyermekeknek 
nincsenek játékaik. Gondolhatjuk, hogy menekülés, vándorlás 
közben a játék az, amit legkevésbé akarnak az amúgy is elfáradt 
szülők cipelni.
Az otthontalan, játéktalan világban a békésszentandrási játékokkal 
segítettetek, hogy ezek a gyerekek mégis boldogabban, otthon 
érezzék magukat, ahol éppen vannak.
Köszönjük! Imádkozzunk értük!

REFORMÁTUS  HÍREK

Festék vásárlási
adománygyűjtést hirdetünk

a Békésszentandrási Református Egyházközségben
2015. október 31-ig.

Az esperesi hivatal minden befizetett 1000 (ezer) Forint után 
újabb ezer Ft-ot adományoz Egyházközségünknek festék 

vásárlására. A református temető és parókia karbantartásra 
szoruló fa, fém, és fal felületeinek festésére használjuk fel a 

festéket.
Az adományokat a lelkipásztornak, presbitereknek az 

istentisztelethez kapcsolódóan, vagy telefonos egyeztetés szerint 
lehet befizetni.

Köszönjük segítségét.

Gyűjtés Kárpátaljának!

A Kárpátaljai magyarok számára a Békésszentandrási 
Református Egyházközségben szeretetadományokat várunk

tartós élelmiszer formájában. 
A nagy szükségben levőknek a Református Szeretetszolgálat 

segítségével juttatjuk el az összegyűlt adományokat. 
Az adományokat vasárnap a 9.00. órás istentisztelethez 

kapcsolódóan vagy telefonos egyeztetés után lehet elhozni a 
Lelkészi Hivatalba.

Tartós élelmiszer gyűjtés október 4-ig.

Cím: Békésszentandrás, Kálvin u. 14.
 Tel: 06-20-243-5392. 

,,Oszd meg kenyeredet az éhezővel.”
(Ézsaiás próféta könyve 58,7)

Menekült gyermekek köszönete Békésszentandrásnak!

Békésszentandráson nagy parasztház eladó.
Három fázis, fúrt kút van.

Érdeklődni: 06-30/568-8940-es telefonszámon.
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Gondozási Központ hírei
Elmúlt ez a nagyon forró nyár időseink legnagyobb örömére. 
Sokakat megviselt a hőség, alig tudtunk szabadtéri programokat 
szervezni. Igyekszünk bepótolni a lemaradást és ősszel gyakran 
szervezünk majd kinti elfoglaltságokat. Továbbra is minden 
igénylő számára biztosítjuk szolgáltatásainkat: tanyagondnoki 
szolgálat a külterületen élők számára, étkeztetés és nappali ellátás, 
az otthonukban élőknek házi segítségnyújtás, fogyatékos nappali 
ellátás, valamint átmeneti és tartós bentlakásos ellátás. A Kálvin és 
István király úti intézményeinkben állunk az igénylők 
rendelkezésére. Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal, az 
ajtónk nyitva áll mindenki előtt. Ha gondot jelent az intézménybe 
való eljutás, üzenjenek valakivel és otthonában megkeressük. A 
közeljövőben terveink között szerepel, hogy a mozgásukban 
korlátozott időseket,akik egyedül élnek és szívesen jönnének a 
közösségbe naponta beszállítjuk az intézménybe. Nálunk 
lehetnének egész nap, ebédelhetnek, részt vehetnek a szervezett 

programokon, majd 2 óra után hazaszállítanánk Őket. Akit 
é rdekelne  ez  a  szervezet t  szá l l í tás ,  kér jük ,  je lezze 
intézményünkben.
Szeptember 3-án ellátogattunk a Körös Művelődési Házba a 
Kertbarátok termékkiállítását megnézni. Minden évben nagy 
érdeklődéssel megyünk erre a kiállításra, és most sem csalódtunk. 
Az idősek nosztalgiáztak, emlegették a régi szép időket, amikor 
még ők is dolgoztak a kiskertekben, amikor még ők is meg tudták 
termelni a sok-sok zöldséget, gyümölcsöt.

Elérhetőségeink:
Kálvin utca 10. Telefon: 66-218-104 és 06-20-998-8399,
István király út 50. Telefon: 06-20-204-3155

Dr. Virág Sándorné
intézményvezető

MEGHÍVÓ
Tiszteltettel meghívom Önt, családját és kedves 

ismerőseit
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Békésszentandráson című
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Ismét egy vitaminos hétvége
IX. Sport- és Vitamin-nap a Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesület Békésszentandrási Csoportja tükrében

A csoport minden évben részt vesz a Sport- és Vitamin-napon, amely a 
kiemelten nagy rendezvényeink közé tartozik. Fontos ez az esemény a 
csoport számára. Ilyen eseménynél a csoport segítői nagy igyekezettel 
készülnek, nagyon sok okos ötlettel gazdagítják a rendezvény 
színvonalát. Például az egészséges életmódra igyekeznek felhívni a 
figyelmet, hogy lehet húsmentes ételeket zöldség és gyümölcsfélékből 
készíteni, ami nagyon ízletes. Ilyen módon készültek saláták és egyéb 
ételek. Felkínáltunk és bemutattunk 14 féle gyümölcs és zöldség 
salátát az idelátogatók számára. Hagyományos már a répatorta, új volt 
a cukkini fasírt és a cukkini más számos elkészítési módja.
A Szarvasi Egyesülettől évek óta különböző létszámú segítők vannak 
és voltak jelen. Ők is zöldség, gyümölcs felhasználásával készítettek 
süteményeket. Ezzel is gazdagítva a csoport által bemutatott 
egészséges életmód lehetőségeit. Részt vett az egyesület elnöke, 
Gombárné Bata Mária. A csoport tagsága és a vendégként megjelent 
személyek elismerésüket fejezték ki a sátor dekorációja és a felkínált 
ételek ötletes tálalása iránt. A lelkes segítők, a kivitelezők nevében 
köszönöm az elismerést, az ő érdemük. A nagy meleg ellenére jól 
viselték a fáradtságos munkát, minden elismerés az övéké!

Tagjaink megvendégelésére és a segítők számára babagulyást 
készítettünk füstölt csülökkel, amelyet jó étvággyal fogyasztottak. A 
felhasznált energiát pótolták az ebéddel.
Köszönetem fejezem ki a rendezvényen segítő csoporttagoknak, akik a 
nagy meleg ellenére fáradhatatlanul végezték dolgukat, ami nem volt 
könnyű. 
Köszönöm a Körös Televízió munkatársainak a sok-sok felvételt! Jó 
volt utólag látni a dekorációt, a felkínált ételeket, a látogatók 
kóstolását. 
Köszönöm az Informatikai Kft munkatársainak a sok felvételt, ami úgy 
gondolom bizonyíték az említett ételek változatosságára és a sátor 
látogatottsága. 
Köszönöm az információs sátor dolgozóinak készséges 
ügyintézésüket. 
És végezetül köszönöm minden rendezőnek a végzett munkáját, ami 
segítette a csoport zavartalan munkavégzését.
Békésszentandrás, 2015. augusztus 29.

Köteles József
csoportvezető

Beszámoló a Kertbarát Kör munkájáról
Tisztelettel köszöntöm a Szentandrási Híradó valamennyi olvasóját. A 
Kertbarátok ritkán szólalnak meg az újságban, inkább a tetteikkel lehet 
találkozni. Munkánkat kezdtük a Húsvéti Játszóházzal, amit követett a 
Gyermeknap. Ezeken a rendezvényeken teával, bodzaszörppel, 
gyümölccsel vártuk a vendégeket. A munka mellett nem árt egy kis 
kikapcsolódás: ellátogattunk Gyulára, a Virágos Vasárnap 
rendezvényre. Szalonnát sütöttünk egyik kertbarátunk vikkendjén. 
Megnéztük a Vízi Színház néhány előadását. Ezüstszőlőben
VII. alkalommal vettünk részt az Aratónapon, ahol a „Legfinomabb 
aratási sütemény” díjat kaptuk. A Sport- és Vitamin-napra is nagy volt a 
készülődés. A hagyományos lecsó mellett tagjaink 14 fajta salátát 
készítettek és kínáltak kóstolásra. A vendégeknek nagyon ízlett még 
repetáért is visszajöttek. A kert termékei mellett hímzéseinket is 
bemutattuk, mivel a kertbarát asszonyok egyben a hímző szakkör aktív 
tagjai. A sok civil szervezet sátra között a Kertbarát sátor ismét I. helyet 
kapott. Este tagjainknak még vacsorát is készítettünk, amit körbeülve 
az asztalt jóízűen elfogyasztottunk a „napi munka” után. Augusztus 
15-én egy kis lelki feltöltődésre a mátraverebélyi Nagyboldogasszony 
búcsúra és Falloskútra utaztunk. Mindenki jól érezte magát a nagy 
meleg ellenére, és örült, hogy rászánta magát erre az útra. Augusztus 
22-én a Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesülettel 
közösen a gyomaendrődi Civil Találkozón voltunk. A kertbarátok sátra 
II. díjat nyert. Augusztus 30-án Termékáldó Szentmisén vettünk részt, 

ahol a kert termékeiből egy kosárral megáldattunk, és a 31-én nyílt 
kiállítás asztalára helyeztünk. A kiállítást az óvoda és az általános 
iskola szakkörének munkái színesítették. A termékbemutatóra 
meghívtuk Csík Judit virágboltost, aki nagyon szép virágkompozíciót 
készített. A kiállításnak nagy sikere volt, már a megnyitón is sokan 
voltak. Az iskola és óvoda csoportjai a hét folyamán meglátogatták és 
ismerkedtek a termésekkel. A kiállítást egy bográcsos paprikás 
krumplival zártuk a művelődési ház udvarán.
A szarvasi Szilvanap az eső ellenére jól sikerült, kifőtt a lekvár a 
hagyományos rézüstben, sok látogató „segédletével”, és a végterméket 
el is adtuk! 
Szeptember 17-én részt veszünk a kondorosi Kertbarátok Regionális 
Termékbemutatóján. Szeptember 19-én a csabacsűdi Kukorica napon. 
Ez lesz az utolsó ilyen program ebben az évben. A rendezvényekhez 
köszönjük a támogatók önzetlen lelkes felajánlásait. A sok esemény 
mellett nem maradhat el a kert gondozása és a betakarítás sem. 
Ehhez kívánok a Kertbarátoknak és az újság olvasóinak nagyon jó 
egészséget és kitartást!

Tisztelettel a Kertbarát Kör nevében:
Szűcs Elekné

(Képek a 16. oldalon)
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Összefoglaló nyári szervezéseinkről
A Mozgáskorlátozott Egyesületnek minden évben nagy szervezése 
a 3 napos kirándulás,
2015. július 21-22-23-án 3 napot töltöttünk Baranyában. Szállás a 
Sellyei Kollégiumban volt. Első megállónk Hidas, amely egy sváb 
falu. A bukovinai székelyek népi kultúrájával ismerkedtünk meg. 
Zengővárkonyban megcsodáltuk a Míves Tojás Múzeumot, 
szalmakincstárt, melyet a világ minden tájáról gyűjtöttek össze. A 
nap végén érkeztünk szálláshelyünkre Sellyére.
Reggeli, vacsora a Vár ebédlőjében volt.
Másnap Szigetvár irányába mentünk. Meglátogattuk a szabadon 
látogatható Török-Magyar Barátság Parkot, Zrínyi Miklós és 
Szulejmán szultán hatalmas szobraival.
Kisvasúton a Zselic dombjai között gyönyörködtünk a tájban. 
Megebédeltünk Szigetváron, délután sétát tettünk a város Főterén. 
Megtekintettük a Bosnyák Múzeumot, Török házat, várat, ahol 
rövid előadás keretében ismertették a kornak a fegyvereit és 
használatát. Este zenés baráti találkozót szerveztünk a Termálfürdő 
vendéglőjében. 
Vajszlón Podolányi János író múzeuma mellett sok szép hímzésbe 
gyönyörködtünk. Drávaszabolcsnál hajóra szálltunk a határfolyó, 
Duna-Dráva Nemzeti Park területén, ahol megjelentek a 
kormoránok. A matrózfiúktól szívélyes búcsút vettünk.

Harkányban ebédeltünk, utána jöttünk hazafelé Dunaföldváron 
keresztül, ahol pihenő és fagylaltozás után tértünk otthonunkba. A 
nagy meleg ellenére hamar eltelt az idő. A Sellyei fagylalt nagy 
adagjai hűtötték a csoportot három napon keresztül. 
A Sport- és Vitaminnap sikeres volt. A műsorban fellépett a 
Szentandrási Dalkör is. Megvendégelés: reggeli zsíros kenyér, 
majd délben egy kis adag pörkölt és hűtött ásványvíz. Vendégeink 
voltak az öcsödi Kerékpáros klub tagjai. Egész nap műsorok 
szórakoztatták a jelenlévőket. Sátrunkat díszítették Szécsi Balázs 
drofái és az Egyesület tagjainak kézimunkái. Köszönet érte. 
Köszönjük munkáját Vereb Imre és kis csapatának az ízletes 
pörkölt főzésért. Támogatónknak az anyagi segítségért, a Sörfőzde 
ízletes italáért. A Megyei Önkormányzatnak a pályázat 
elbírálásáért, amely besegített a rendezvény megvalósításában. 
Tervezett programok: 2015. október 3-án /szombat/ Idősek 
Világnapja.
2 0 1 5 .  o k t ó b e r  9 - é n  / p é n t e k /  Ti s z a f ü r e d ,  P o r o s z l ó 
nevezetességének megtekintése.
2015.november 19-én /csütörtök/ Orvos-beteg találkozó.
2015. december 9-én /szerda/ Karácsonyi ünnepség.
 Oláh Géza Tóth Mihályné
 elnök szervező

A háromadagos sellyei fagylalt A kisvasúton

A szigetvári várkapitány körünkben A zengővárkonyi hímes tojások
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MÁSODIK ALKALOMMAL 
NYERTE EL A MAGYAR 
TERMÉK NAGYDÍJAT A 

HUNGARO-FOOD 2009 KFT.

Tisztelt Partnereink! Kedves Vásárlók!
Örömmel osztom meg Önökkel a Hungaro-Food 2009 Kft. újabb 
felemelő, európai szintű termékminősítési eredményét. A szigorú 
szempontrendszernek való megfelelés után cégünk immáron 
második alkalommal, ismét elnyerte a Magyar Termék Nagydíj 
kitüntető címet, valamint az ezt igazoló tanúsító védjegy használati 
jogát. A kitüntetést jelképező trófeát és a tanúsító díszoklevelet a 
Parlament Felsőházi Termében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Fogyasztóvédelemért Felelős helyettes államtitkárától vehettük át 
2015. szeptember 3-án. A Magyar Termék Nagydíj az elmúlt 18 
évben a legrangosabb hazai minősítő rendszerré vált, így külön 
büszkeséggel tölt el, hogy idén a szentandrási szeletelt száraz és 
fé lszáraz  kolbászokkal ,  sza lámikkal ,  va lamint  azok 
csomagolásával, továbbá a Hungarolife, Hungarofitness és 
Hungarovitality termékekkel a szakma és a vásárlók legnagyobb 
megelégedésére lehettünk. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat 
egyik kiemelt célja, hogy változtasson azon szemléleten, miszerint 
még mindig az ár jelenti a leglényegesebb fogyasztói szempontot, 
melyet gyakran a minőség elé helyeznek. Valójában azonban az 
ellenőrzött minőségű, Magyar Termék emblémával fémjelzett 
termékek biztonságot, egészséget, tartósságot jelentenek, így a 
Hungaro-Food termékek megvásárlása végső soron megtakarítást 
eredményez vásárlóink számára. Ez a díj objektív mérceként 
igazolja mindannyiunk számára, hogy a munkatársaink által önként 
vállalt többlet teljesítmény eredményeként a Hungaro-Food 2009. 
Kft-nél a minőség hagyományt teremtett. A változatlan ár-érték 
aránnyal rendelkező, Magyar Termék Nagydíj emblémával ellátott 
termékeinkben a minőség és az esztétikum garantáltan egyesül, 
ezért fogadják és fogyasszák szeretettel, váljék egészségükre a 
jövőben is! 
Békésszentandrás, 2015. szeptember 4.

Gyekiczki János
ügyvezető igazgató

Házassági évfordulóra

Benedek Sándor és Tóth Emerencia

50 évvel ezelőtt

1965. szeptember 11-én kötöttek házasságot.
Ebből az alkalomból köszöntik

szerető gyermekei, unokái, dédunokái és rokonsága.

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 király utca sarki ház nagy telekkel 
7,9 M Ft
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, Salgótarjáni út 42 m2-es 2 félszobás lakás 10 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000,- Ft 
Békésszentandráson, Akácos utcában Köröshöz közel családi 
ház 4MFt
Békésszentandrás, Dinnyelaposi üdülősoron nyaraló irányár 
7,5 Mft
Békésszentandrás, Szent Erzsébet utcában felújított családi 
ház, irányár 10 MFt

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2. * Tel: 20/3384242
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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. szeptember 28. (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. Tájékoztató a település tűzvédelmi helyzetéről
 Előadó: Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok

3. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
 Előadó: Sinka Imre polgármester

4. A 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló 
tájékoztató

 Előadó: Sinka Imre polgármester

5. Tájékoztató a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda 2015. évi tanév kezdéséről

 Előadó: Molnár Imre Zoltán igazgató

6. Tájékoztatás a 2015. évi közmunkaprogram eddig 
elvégzett munkájáról és a további feladatairól

 Előadó: Sinka Imre polgármester

7. Bejelentések
Sinka Imre

polgármester

Állami ünnepünkön

„Kedves az Istennek, hogy magyarok vagyunk, és hogy e szent 
napon van az ünnepnapunk!”

Államalapító Szent István király ünnepén, augusztus 20-án az esős, 
borús időjárás miatt ünnepségünket a katolikus templomban 
tartottuk. Először Balla Lili és Szabó Alexa egy nagyon szép 
aratódal énekelése közben helyezték a megáldott kenyeret az oltár 
előtti asztalra. Ezt követően „Szuhanics Albert: Kedves az 
Istennek” című verset hallgattuk meg Dr. Olasz Imréné dr. 
jegyzőasszony előadásában. Majd Sinka Imre polgármester 
mondta el ünnepi gondolait, hangsúlyozta, hogy ez az ünnep egyike 
azoknak, amelyekre nem vetődik a gyász árnyéka, hanem a békét, a 
megújulást, a jövőbe vetett hitet jelenti. István király intelmei a mai 
kor emberének is fontos üzenetet hordoznak a katolikus hit 
megőrzéséről, a vendégek befogadásáról és gyámolításáról. 
Őrizzük meg, ami a miénk és adjuk tovább nemzedékről 
nemzedékre. Építsünk szebb, biztonságosabb jövőt, hogy újabb 
ezer év múlva is itt álljon Magyarország. Az ünnepséget Hadady 
László oboaművész előadása színesítette és a hazafelé mindenki 
magához vehetett egy darab megáldott kenyeret.
Ezúton szeretnénk megköszönni Szurovecz Vince esperes úrnak, 
hogy méltó helyen tudtuk ünnepségünket megrendezni. 

BE

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 

tisztelettel meghívja
Békésszentandrás nyugdíjas lakosságát

2015. október 1-je (csütörtök) 15 órára

az Idősek Napja alkalmából tartandó

ünnepségre

a Körös Művelődési Házba.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete tisztelettel meghívja
Békésszentandrás lakosságát

2015. október 6-án (kedd) 16.30 órától

az ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE 

RENDEZETT ÜNNEPSÉGRE.

A műsorban közreműködnek a
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola diákjai.

Helye: Kossuth Emlékpark
(Rossz idő esetén Körös Művelődési Ház)
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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
hozott határozatok kivonatai

HÍREK

113/2015.(II I .30.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Tóth László egyéni 
vállalkozó foglalkozás-egészségügyi szakorvossal a 
szerződést az eddigi feltételek mellett megköti 2015. január 
1-i hatállyal.

114/2015.(II I .30.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyalta a lemondott képviselői 
tiszteletdíjak non-profit célokra történő felajánlását és úgy 
határoz hogy az önkormányzati támogatást biztosítja.

115/2015.(II I .30.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiírt, a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. Törvény 3. melléklet III. 4. pontja szerinti 
rendkívülis szociális támogatás igénylésére.

116/2015.(II I .30.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képv i se lő - t e s tü l e t e  a  “Bö lc sődék  Nap jának” 
megünnepléséről szóló 7/2010. (II.19.) SZMM utasítás 
értelmében tudomásul veszi, hogy Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje 2015. április 
21-én (kedd) – gondozás nélkülis munkanap miatt – zárva 
lesz.

117/2015.(II I .30.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli a MyFleet 
Magyarország Kft. Által történő gépjármá flottakövető 
rendszer beépítését az alábbi önkormányzati járművekbe, 
bruttó 337.312,- Ft költség mellett, 36 hónapos hűségidőt 
vállalva a szolgáltatás igénybevételére.

118/2015.(II I .30.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Körös Televízió 
által küldött műsorkészítési, sugárzási ajánlatot 45.000,- Ft 
+ Áfa/hó szolgáltatási díjon elfogadja.

119/2015.(II I .30.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szarvasi Általános 
Informatikai Kft-vel megkötött szerződést, változatlan 
feltételek mellett, 20.000,- Ft + ÁFA/hó szolgáltatási díjon 
elfogadja.

120/2015.(III .30.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a “Megüresedett 
álláshely betöltése” tárgyú napirendi pont megtárgyalását a 
soron következő Képviselő-testületi ülésre elnapolja.

121/2015.(III .30.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az 
idősek átmeneti és tartós ellátását biztosító, önkormányzati 
tulajdonú intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázat 
k i í r á s  a l ap j án ,  a  Gondozás i  Közpon t  e l avu l t 
cserépfedésének felújítására, maximum bruttó 6.500.000,- 
Ft-os beruházási költséggel.

122/2015.(III .30.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KKP 436 rendszámú 

Peugeot Boxer gépjárművet értékesíti, 3 hivatalos 
értékbecslést kér be a gépjármű eladási árának 
meghatározására. Az értékbecslés beszerzése előtt 
árajánlatot kér a cégtől.

123/2015.( IV.07.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Hévizi 
Róbert képviselő urat választja meg.

124/2015.( IV.07.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

125/2015.( IV.07.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békésszentandrási 
Kajak-kenu és Szabadidősport telepet Sinka Józsefről, a 
Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és 
Szabadidő Sport Club néhai elnökéről, településünk volt 
polgármesteréről kívánja elnevezni.

 Az elhunyt emlékére és tiszteletése a sportszékház falán 
emléktáblát kíván elhelyezni. Az emléktábla ünnepélyes 
avatására 2015. június 20-án az Eszkimó bajnokság keretein 
belül kerülne sor.

126/2015.( IV.07.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi az 
Önkormányzat részéről Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
T á r s a s á g ,  K f t .  L é t r e h o z á s á t  a  t e l e p ü l s é i 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására.

127/2015.( IV.08.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Barna Antal 
képviselő urat választja meg.

128/2015.( IV.08.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

129/2015.( IV.08.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, mivel a Körös Televízió 
szerződésének megtárgyalása napirendi pont eldöntéséhez 
minősített többség szükséges, - tekintettel az Mötv. 68. § (1) 
bekezdésére – ezért azok a képviselőt, akik nincsenek jelen 
az ülésen telefonon adhassák le szavazataikat.

130/2015.( IV.08.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Körös Televízió 
általk küldött műsorkészítési, sugárzási ajánlatot 45.000,- 
Ft – ÁFA/hó szolgáltatási díjon elfogadja.

131/2015.( IV.08.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Békésszentandrás Folgármesteri 
Hivatalban megüresedett adóügyi ügyintéző munakör 
meghirdetését a betöltését – a mellékelt pályázati kiírásnak 
megfelelően – engedélyezi.

132/2015.( IV.08.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a “Térségi víziturizmust 
szolgáló közcélú épület megvalósítás Békésszentandráson” 
megnevezésű pályázat megvalósításához szükséges 
35.000.000,- Ft összeget a Békésszentandrás Fejlődéséért 
Alapítvány számlájára átutalja.
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133/2015.(IV.08.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi 
Békésszentandrás várossá nyilvánítását.

134/2015.(IV.08.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Szarvasi 
Áltlaános Informatikai Kft.-vel, valamint a Kondorosi 
Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Bt.-vel 
kötendő azon szerződés tervezeteket, melyekkel 
megegyező tartalommal a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulása válalkozási szerződést köt a kistérség területén 
lévő szélessávú internet hálózat üzemeltetésére.

135/2015.(IV.21.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Rusz 
Mihály képviselő urat választja meg.

136/2015.(IV.21.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

137/2015.(IV.21.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az idősek átmeneti és 
tartós ellátását biztosító, önkormányzati tulajdonú 
intézmények fejlesztésére vonatkozó kiírás alapján, a 
Gondozási Központ elavult cserépfedésének felújítására, 
és eszközbeszerzésre benyújtott, 11.481.956,- Ft 
összköltségű pályázat saját erejét biztosítja a 2015. évi 
költségvetés beruházási kiadások előirányzat terhére, 
574.098,- Ft összegben.

138/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Rusz 
Mihály képviselő urat választja meg, továbbá elfogadja a 
meghívóban közölt napirendi pontokat.

139/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elismeri Sinka József tevékenységét, 
melyet a településért végzett, egyben emlékét megőrzi.

140/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a lejárt határidejű 
határozatokról, valamint a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.

141/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a 
Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság 2015. április 8. 
napján, 2015. április 14. napján és 2015. április 20. napján 
megtartott ülésén, az átruházott hatáskörben végzett 
munkáról szóló beszámolóját.

142/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gondozási 
Központ 2014. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

143/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. május 1. 
napjával az Invitel Zrt. és Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata között megkötött szerződést felmondja, 
majd a felmondási idő lejártát követően szerződést köt a 
Szarvasi Általános Informatikai Kft.-vel a Gondozási 
Központ vezetékes telefon szolgáltatása érdekében.

144/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy községben működő 

civil szervezetek és sportegyesületek részére ingyenesen 
biztosítja a tanyabusz használatát évente maximum 500 
km-ig, vagy legfeljebb háromszori alkalommal.

145/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az István Király út 
50. szám alatti klub ebédlőjében lévő csempekályha 
átépítéséhez 200.000 Ft összeget biztosít a Gondozási 
Központ 2015. évi dologi kiadása terhére.

146/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Falugazdász 2014. 
évi tájékoztatóját a község mezőgazdaságának helyzetéről 
és az agrártámogatásokról tudomásul veszi.

147/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a település 
környezetvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatást.

148/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi a 
2014. évi közmunka program megvalósításával 
kapcsolatos tájékoztatást. 

149/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának 2015-2019. évi 
Társadalmi-Gazdasági programját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja, és a továbbiakban szükség szerint 
felülvizsgálja.

150/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2015. április 30-án megrendezésre 
kerülő fáklyás felvonulás megrendezésére bruttó 150.000 
Ft-ot határoz meg, a 2015. évi költségvetés dologi kiadások 
előirányzat terhére.

151/2015.(IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2015. június 6-án megrendezésre 
kerülő gyermeknapra és a Bencsik Mihály Sporttelepi 
Információs Központ épületének átadására szolgáló 
rendezvényre bruttó 400.000 Ft-ot határoz meg, az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetés dologi kiadások 
előirányzat terhére. 

152/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzati területek 2015. évi 
biztosítására a Grátis'92 Zrt–n keresztül a Groupama 
Garancia Biztosítóval köt szerződést.

153/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Szent 
András Plébániával kötendő azon megállapodás tervezetet, 
mely útján megoldott lesz a köztemetők fenntartásra 
irányuló önkormányzati feladat ellátás.

154/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békésszentandrás, 
Szt. László utcai és Szt. Erzsébet utcai óvodák udvari 
játékeszközeinek felújításához, átalakításához és 
áthelyezéséhez szükséges bruttó 124.000,- Ft-os forrást 
biztosítja. A Képviselő-testület hozzájárulását adja az 
eszközök környezetében hiányzó ütéscsil lapító 
ütközőfelület kialakításához felhasználásra kerüljön 100 
m3, önkormányzati tulajdonban levő mulcs.
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Civilek a Körös-szögi Találkozón
Az idén Gyomaendrőd volt a házigazdája a XIII. Körös-szögi Civil 
Találkozónak. A népszerű Hallé főzőverseny kísérő rendezvénye 
volt az idei randevú.
A reggeli órák barátságtalan, esős időjárása nem riasztotta el a 
térség civiljeit, mert 5 településről (Szarvas, Gyomaendrőd, 
Kondoros, Békésszentandrás, Csabacsűd) közel 20 egyesület 
jelent meg.
A délelőtti megnyitóra már kisütött a nap így remek időben 
kezdődött a hagyományos felvonulás, a civil parádé Az endrődi 
Szent Imre templomtól vonultak a csoportok képviselői a 
Népligetbe, illetve a Rózsahegyi Általános Iskola udvarára. A 
felvonulókat most is a gyomaendrődi mazsorettek és az őket kísérő 
szarvasi rezesbanda vezette fel. A megnyitó során köszöntőt 
mondott. Dankó Béla országgyűlési képviselő, Toldi Balázs a 
házigazda Gyomaendrőd polgármestere, Molnár József csabacsűdi 
polgármester a Kistérségi Társulás nevében és Hévizi Róbert a 
Körös-szögi Civil Fórum elnöke. Mindannyian a civil szervezetek 
jelenetősségét emelték ki. A nap folyamán sátraikban és a 
sz ínpadon mutatkoztak be  a  résztvevő szervezetek. 

Békésszentandrást a Kertbarát Kör és a Békéssy János 
Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület képviselte közös 
sátorral, valamint a Mozgáskorlátozottak Dalköre egy színpadi 
fellépéssel. A sátorban a kertbarátok kézimunka kiállítást is 
rendeztek, és közösen főztek a hagyományőrzőkkel. A menü 
raguleves és öregtarhonya volt. A szentandrási csoportok nagyon 
népszerűek voltak, mert folyamatosan vendégek látogatták meg 
őket. Így kívánt jó munkát Dankó Béla országgyűlési képviselő úr, 
Toldi Balázs, Babák Mihály, Molnár József polgármester urak, 
Oszter Sándor színművész úr. A nap kiemelkedő eseménye volt, 
amikor szentandrási és gyomaendrődi civil szervezetek között 
együttműködési megállapodás született. Ilyen és hasonló 
lépésekkel szeretnénk erősíteni a két település közötti kapcsolatot.
A találkozó zárásakor a szervezők átadták a különdíjakat, melyek 
közül a Kertbarát – Helytörténeti közös sátor „A legszebb 
dekoráció” díját kapta. Végül Babák Mihály átvette a 
vándorzászlót, mellyel kezdetét vette a XIV. találkozó.

Hévizi Róbert

25 ÉVES 
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

Hosszú tervezgetés és egyeztetés után, 2015. augusztus 22-én 
tartottuk meg 25 éves Általános Iskolai osztálytalálkozónkat. Az 
akkori 8. ás osztály 33 ballagó diákja közül 21-en találkoztunk 
délután 16 órakor az egykori iskolánkban. A közös osztálykép 
elkészítése után az egykori felsős osztálytermünkben 
nosztalgiáztunk egy kicsit és mindenki beszámolt életének 
alakulásáról. A többség itthon alapított családot, de volt, aki Pécsről 
és Székesfehérvárról jött a közös találkozónkra. Örömünkre 
szolgált, hogy egykori alsós osztályfőnökeink közül Kitajka Béláné 
és Horváth Károlyné is elfogadta meghívásunkat, és velünk 
töltötték a nap további részét. A vacsora előtt mindannyian 
meglátogattuk a temetőben felsős osztályfőnökünk, Susányi tanár 
bácsi sírját, ahol néma tiszteletadás mellet helyeztük el 
koszorúnkat. A vacsora a Csücsök csárdában volt, ahol lehetőség 
volt beszélgetni, fényképeket nézegetni és feleleveníteni a régi 
emlékeket. Nagyon jó volt együtt lenni, és az összetartásunkat 
bizonyítja az, hogy a többség majdnem hajnali háromig kitartott. 
Remélem, öt év múlva ismét eltölthetünk egymással egy estét, hisz 
az iskolapadban eltöltött nyolc év örökre összeköt bennünket.

Álló sor balról-jobbra: Bondár Lajos, Molcsán György, Farkas 
Ferenc, Gazsó Róbert, Major Attila, Komáromi Szilvia, Peres 
Mihály, Bozóki Klára, Ambrus Zoltán, Rácz László, Sinka 
Richárd, Jurák Zsolt
Alsó sor: Hangyás Tünde, Bozóki Marianna, Hangyás Melinda, 
Bagi Olga, Horváth Károlyné, Kitajka Béláné, Aszódi Tímea, 
Aszódi Éva, Vereb Olga, Horváth Marianna, Erdélyi Henriette

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Békésszentandrás lakosságát

2015. szeptember 24-én (Csütörtök)

17 órára
Kultúrházi Kávéházunkba

a Közigazgatás Évét lezáró programra.

Téma:

Békésszentandrás közigazgatása a XX. században
Előadó: Hévizi Róbert

Helyszín:
Körös Művelődési Ház és Könyvtár 

Galéria

Mindenkit szeretettel várunk!

Szervezők

Felhívás!
A közel jövőben emléktáblát szeretnénk állítani a 
békésszentandrási általános iskola egykori igazgatója, 
Greksza György  t iszteletére .  A megvalósí tását 
közadakozásból szervezzük. Kérjük, azok jelentkezését, 
akik anyagi támogatással hozzájárulnának az emléktábla 
létrehozásához. Támogatásukat előre is köszönjük!
Bővebb információ: Hévizi Róbert 20/323-8787
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Jó rajtot vett a Hunyadi
Augusztus 15-én elkezdődött a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság. A 
tavaszi játékos keret tovább bővült mert több (régi) új játékos érkezett a 
csapathoz: Borgulya János (Tiszasziget SE), Sajben Gábor (újrakezdte), 
Tasi Norbert (Csabacsűd), Sovány Pál (Csabacsűd), Kasnyik Dávid 
(Csabacsűd), Kis László (Csabacsűd), Angi Zsolt (Cserkeszőlő). Az 
érkezők mellett voltak távozók is: Wéber Csaba (Kardos – Örménykút) 
Szabó Máté, Kis Péter (Gádoros), Bódi László (Szarva II.), Rusz Zoltán, 
Bencsik Attila, Rácz Rajmund és Balogh Martin abbahagyták. A vezető 
edző Varga László maradt.
A felkészülés jó hangulatban zajlott, több edzőmérőzéssel fűszerezve, 
melyeken többnyire győztesen került ki a Hunyadi. Bár a cél nem a 
győzelem volt, hanem az, hogy az őszi szezonra sikerüljön egy ütőképes 
csapatot kialakítani. Így az első négy forduló után mondhatjuk, hogy ez 
sikerült is, hisz veretlenül három győzelemmel és egy döntetlennel 
büszkélkedhet csapatunk. 

Eredmények:
2015. augusztus 15.  
B. Hunyadi – Lőkösháza 3-3 (2-1)
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Kocsondi
Góllövők: Borgulya J., Virág I., Koppányi P.
Varga László: „Fájó a döntetlen, mert három – egyes vezetésnél nem lett 
volna szabad, hogy két tizenegyessel dőljön el a mérkőzés.”

2015. augusztus 22. 
Dombegyházi – B. Hunyadi 0-4 (0-3)
Dombegyház, 50 néző. Vezette: Görgényi
Góllövők: Borgulya J. (2), Virág I. (2)
Varga László: „A múlt heti fájó döntetlen után, ma egy magabiztos játékkal 
még ilyen arányban is megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, a 
sportszerű hazaiak ellen.”

2015. augusztus 29.
B. Hunyadi – Sarkadkeresztúr 3-1 (2-1)
Békésszentandrás, 180 néző. Vezette: Belicza
Góllövők: Virág I. (3)
Varga László: „Virág Imre vezérletével megérdemelten nyertük meg a 
mérkőzést, egy jó játékkal.”

2015. szeptember 6.
Békéscsaba MÁV – B. Hunyadi 0-4 (0-1)
Békéscsaba, 90 néző. Vezette: Szelezsán
Góllövők: Virág I. (3), Tóth A.
Varga László: „A remek teljesítményt nyújtó Virág Imre vezérletével 
megérdemeltek nyertünk:”
Bízunk benne, hogy labdarúgó csapatunk folytatja jó szereplését! Várjuk a 
kedves szurkolóinkat!
Hajrá Hunyadi!

A bajnokság élmezőnye:
1. Medgyesegyháza 4 4 0 0 13-4 12
2. Lőkösháza 4 3 1 0 17-6 10
3. B. Hunyadi 4 3 1 0 14-4 10
4. Sarkadkeresztúr 4 3 0 1 10-6 9
5. Kunágota 4 2 1 1 14-10 7

Új rendszerben az IFIK
A Békés megyei ifjúsági csapatok 2015/16-os szezonban új rendszerben 
vesznek részt. A megyében lévő 44 ifi csapatot 6 kvalifikációs csoportba 
sorolták be (csoportonként 7-8 együttes), akik az őszi szezonban oda-
vissza vágás alapon döntik el a helyezéseket. Tavasszal az itt elért 

eredmények alapján alakítják ki az első, a másod és a harmad osztályt.
Ezzel a rendszerrel a csapatok közötti valós erősorrendet kívánja a megyei 
Szövetség kialakítani függetlenül a felnőtt csapattól. A helyzet további 
kiadásokat ró az egyesületekre, nehezítve ezzel eddig sem könnyű 
gazdasági helyzetüket.
A Hunyadi ifistái a szarvasi csoportba kerültek, ahol igen nehéz 
ellenfelekkel kell felvennie a harcot. Bízunk a minél sikeresebb 
helytállásnál.

Eredmények:

08.23. Gyomaendrőd – B. Hunyadi – 2-3 (1-1)
Góllövők: Olasz I. (2), Pásztor D.

08.29. B. Hunyadi – Berényi Gyermek FC 4-5 (1-2)
Góllövők: Dernovics T (3), Kasnyik D.

09.06. Köröstarcsa – B. Hunyadi 2-3 (0-2)
Góllövők: Matuz G., Tasi N., Dernovics T.

A csoport állása:
1. Szarvasi FC 2 2 0 0 16-0 6
2. Berényi GY FC 2 2 0 0 12-7 6
3. B. Hunyadi 3 2 0 1 10-9 6
4. Kondorosi TE 2 1 0 1 7-5 3
5. Köröstarcsa 2 1 0 1 5-4 3
6. Gyomaendrőd 3 0 0 3 5-17 0
7. Mezőberényi FC 2 0 0 2 14-13 0

További mérkőzések:
szeptember 12.   13.00 B. Hunyadi - Szarvas
szeptember 20.  12.00  Mezőberény - B. Hunyadi
október 3.  12.30  Kondoros - B. Hunyadi
október 10.  10.00  B. Hunyadi - Gyomaendrőd
október 17.  11.00  Berényi GY FC - B. Hunyadi
október 24.  11.00  B. Hunyadi - Köröstarcsa
október 31.  11.15  Szarvas - B. Hunyadi
november 7.  10.00  B. Hunyadi - Mezőberény
november 21.    9.30  B. Hunyadi - Kondoros

Kár volt érte!
Megkezdődtek a 2015/16-os Magyar Kupa mérkőzései. Az alapszakasz a 
Békés Megyei Kupa, ahonnan a két döntőbe jutott csapat kerül fel az 
országos táblára, a legjobb 64 közé. Az első fordulóban Gádoroson 
könnyedén nyert a Hunyadi a több (számszerint 4) szentandrásit 
felvonultató hazaiak ellen.
A második fordulóban az első osztályú Jamina volt az ellenfél. Nagy iramú 
mérkőzésen az első félidőben három gólos előnyt szereztek a vendégek. A 
második félidőre Virág I. és Koppányi P. beállása jelentősen megerősítette 
támadójátékunkat és nem sok hiányzott az egyenlítéshez. Mivel nem 
sikerült, így búcsúztunk a további küzdelmektől.

Eredmények:

08.19. Gádoros – B. Hunyadi 2-7 (0-2)
Gádoros: 50 néző. Vezette: Korbely P.
Góllövők: Lós I. (3), Tóth A., Sajben (2), Koppányi P.

09.09. B. Hunyadi – Békéscsabai Jamina 2-3 (0-3)
Békésszentandrás, 50 néző. Vezette: Kocsondi
Góllövők: Lovas A., Virág I.

Az oldalt összeállította: Hévizi Róbert

Labdarúgás
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Kajak-kenu
A szezon zárásaként az idén is megrendezték Gyomaendrődön és 
Békésen is a hagyományos versenyüket, melyen a mi versenyzőink 
is részt vettek. Ezek a versenyek jó alkalmat nyújtanak arra, hogy 
kezdő versenyzőink is elinduljanak. Örömteli számunkra, hogy 
mind a két versenyen eredményesen szerepeltek, érmeket nyertek, 
sikerélményekhez jutottak. Kívánjuk nekik, hogy a továbbiakban 
is szorgalmasan járjanak edzésekre, és akkor majd még nagyobb 
sikereket fognak elérni.
Az Országos Felnőtt Bajnokságon, melyet közvetlenül a 
Világbajnokság után rendeztek Szolnokon a mi versenyzőink is 
elindultak. Ifi korosztályú lányaink, Petrovic Maja, Szekeres 
Tünde, Csontos Andrea kiegészítve a békési Pomázi Rebekával 
elindultak négyesben és 1000 m-en 5., 500 m-en 7., 200 m-en 8. 
helyezést értek el, és így összesen 7,5 bajnoki pontot szereztek. 
Gratulálunk nekik!

Eredmények:
Viharsarok-kupa

Gyomaendrőd 2015. 08. 22-23.
K-1 női ifi U 17-18 2000 m 1. Szekeres Tünde, 2. Csontos Andrea
K-1 kölyök fiú U 14 2000 m 3. Csépai Barnabás, 5. Ficzere Ferenc,

 7. Szekeres Zoltán
K-1 női ifi U17-18 200 m 1. Csontos Andrea, 2. Szekeres Tünde
MK-2 gyerek fiú U 10-11 500 m

 5. Szabó Kornél-Kalmár Ádám
K-1 női ifi U 17-18 500 m 1. Szekeres Tünde, 2. Csontos Andrea, 

 3. Petrovic Maja
K-1 serd. fiú U 15 500 m 5. Csépai Barnabás
K-1 kölyök fiú U 14 500 m  3. Csépai Barnabás, 7. Ficzere Ferenc, 

 8. Szekeres Zoltán
MK-1 kölyök lány U 03 (szabadidős) 500 m 3. Demcsák Noémi
MK-1 gyerek fiú U 10 (szabadidős) I. fut. 500 m 4. Pálinkás Hunor,
MK-1 gyerek fiú U 10 (szabadidős) II. fut. 500 m.

 4. Lestyan Goda Nándor

Demcsák Noémi 3. helyezést ért el

K-2 kölyök fiú U 14 500 m 2. Ficzere Ferenc-Szekeres Zoltán
K-2s női ifi U 17-18 500 m 1. Csontos Andrea-Szekeres Tünde,

 2. Petrovic Maja-Pomázs Rebeka 

  (Békés)

Kikötő Kupa - Duatlon verseny (kajak-futás)
Békés 2015. 09. 05.

MK-1 gyerek fiú U 10 7. Szabó Kornél,

 8. Füzesséry Richárd
K-1 kölyök fiú U 14 4. Csépai Barnabás
MK-1 gyerek fiú U 11 2. Kalmár Ádám
MK-1 kölyök lány U 13 (szabadidős) 3. Demcsák Noémi
K-1 női ifi U 17-18 1. Csontos Andrea,

 2. Petrovic Maja
MK-1 gyerek lány U 10 (szabadidős) 1. Szopka Kitti
MK-1 gyerek lány U 11 (szabadidős) 4. Szopka Renáta
MK-1 gyerek fiú U 10-11 (szabadidős) 2. Szécsi Rajmund,

 6. Kis Dániel

A dobogó tetején Szopka Kitti

Bodonyi Dóra számára is befejeződött az idei versenyszezon. Az 
idei remek szereplését a felnőtt világbajnokságon tette teljessé. K-2 
1000 m-en Sarudi Alízzal bronzérmet nyertek Gratulálunk egész 
éves teljesítményéhez és kívánjuk neki, hogy jövőre még 
eredményesebben szerepeljen és érje el célját a Rió-i olimpián.

Fabó István
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KÉZILABDA HÍREK
Kondorosi tornagyőzelem

A Szentandrási Kézilabda Tornán aratott győzelem után 
szentandrási tornagyőzelemmel zárult a XII. Betyár Kupa is 
Kondoroson. Egyéb elfoglaltságok miatt csak kevés játékossal 
(szám szerint 8 fővel, azaz egyetlen cserejátékossal) érkeztünk. A 
létszámmal mit sem törődve, annál nagyobb elszántsággal és 
lelkesedéssel vette az akadályt a felnőtt és utánpótlás csapatból 
alkotott kicsi-teamünk, rögtönzött fantázia nevén a "MINI-KC" 
Óriási köszönet a csapatnak a győzelemért. Több okból is 
különleges számunkra, hiszen megmutattuk, hogy kevés játékossal 
is lehet magabiztos győzelmet aratni, ha igazán akarjuk! Emellett 
ez volt a bajnoki kezdet előtti utolsó felkészülési torna-
szereplésünk, és a rajt előtt nagyon fontosak az ilyen pozitív 
élmények. 
A MINI-KC tagjai voltak: Lólé Emília, Lénárt Anett, Lestyan-
Goda Anna, Ambrus Réka, Olasz Éva, Polónyi Bettina, Farkas 
Csenge és Egriné Kovács Andrea. Külön öröm számunkra, hogy a 
torna legjobb kapusa Lólé Emília, míg a torna legjobb 
mezőnyjátékosa Olasz Éva lett. 
Szívből gratulálunk nekik, további hasonló szép eredményeket 
kívánunk nekik, és mindannyiunknak.

Beindult az újabb bajnoki szezon
Augusztus végén megkezdődtek a megyei kézilabda bajnokság 
2015/2016 évi fordulói is. Első mérkőzésünkön az Újkígyóst 
fogadtuk. Cseppet sem voltunk könnyű helyzetben az 
esélyesebbnek tartott vendégekkel szemben. Ennek ellenére 
bíztunk abban, hogy a felkészülési mérkőzések győzelmei 
megadják a szükséges erőt és behúzhatjuk az idény első bajnoki 

meccsét is. Sajnos inkább görcsös, ideges játék jellemezte 
csapatunkat, túl erős volt a bizonyítani akarás. Három hétméterest 
is, ziccereket hibáztunk, mindezeket és labdaeladásainkat azonnal 
megbosszulta ellenfelünk. A hibák ellenére mindvégig szívvel-
lélekkel küzdöttünk, többször sikerült minimálisra csökkenteni 
előnyüket.
A találkozó utolsó 5 percében még egy nagy hajrát nyitottunk, de 
már nem tudtuk megfordítani az eredményt, így egy szoros, jó 
meccsen szenvedtünk vereséget.
Békésszentandrási KC – Felföldi I.SE Újkígyós 21 – 24 (10 – 12).
Köszönjük  a  szép  számú szurkolótáborunk biztatását, 
lelkesítését.

További mérkőzéseink
2015. szeptember 19 szombat
16:00 Okányi KSK- Békésszentandrási KC

2015. szeptember 26. szombat
10:00 Békésszentandrási KC- Kondorosi NKK

2015. október 3. szombat
13:30 Kétsopronyi Rákóczi SE- Békésszentandrási KC

2015. október 10. szombat
14:00 Békésszentandrási KC- Nagyszénási SE

2015. október 17. szombat
10:00 Orosházi NKC II- Békésszentandrási KC

2015. október 24-25 időpont még egyeztetés alatt
Sarkadi KE- Békésszentandrási KC

2015. november 7. szombat
18:00 Füzesgyarmat SK - Békésszentandrási KC

Szeretettel várunk mindenkit a következő mérkőzéseinkre is!

- a -

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
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születések

2015. augusztus 13-án Simon Tamás és Tóth 

Krisztina szülőknek GERGŐ,

augusztus 17-én Bencsik Pál és Bánya Anikó 

szülőknek BELLA BORBÁLA utónevű gyermeke született.

Házasságkötések

Szécsi Zoltán és Lestyan Magdolna 
2015. augusztus 15-én,
Kocsis Krisztián és Cseh Edina 2015. 
augusztus 21-én,
Brachna Pál István és Saskőy Henriette 
2015. augusztus 22-én,
Magyar Zoltán és Szabó Judit Ilona 2015. 
augusztus 22-én kötött házasságot.

Elhaláloztak

Tigyi Lászlóné ln.: Pásztor Rozália /1936/ 2015. augusztus 8-án,
Farkas István /1923/ 2015. augusztus 24-én,
Dorogi Imre /1941/ 2015. augusztus 26-án hunyt el.

Köszönetnyilvánítás

„Kit őriz a szívünk,
Nem hal meg soha.
Kit lelkünkkel látunk,
Nem hagy el soha.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik fájdalmunkban 
osztozva édesanyánk

Kis Ferencné sz. Papp Margit
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

„Pihenj, Te drága szív, már megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni,
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk ezután élni – nélküled!”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett férj, 
édesapa, nagyapa
Bordács János

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyzetek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Felesége, fiai, menyei, unokái

,,Lelked, mint fehér galamb - csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel,
Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel.”

Megemlékezés

Csipai László
születésének 60.,

halálának 3. évfordulóján
fájó szívvel,

de soha el nem múló szeretettel
emlékezünk:

Szerettei

TISJAR MIHÁLY (1939-2015)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy egykori vadásztársunk 
Tisjar Mihály 2015. június 16-án az örök vadászmezőkre 
költözött.
Vadásztársaságunkban helyi lakosként 1968. július 12-én 
nyert tagfelvételt, itt kezdte vadászpályafutását, ami élete 
végéig elkísérte. Bár már régóta nem élt településünkön, és a 
szomszédos vadásztársaságnak volt a tagja, mindig 
szeretettel beszélt szülőfalujáról, és ápolta a kapcsolatait 
helyi barátaival. 
Jókedvű, becsületes és tisztességes ember (és vadász) volt. 
Méltósággal viselte a betegségét, küzdött, de közben sem 
felejtette el ismerőseit, mindenkihez volt egy-két jó szava. 
Optimizmusa és életszeretete sokaknak erőt adott.
Büszke vagyok arra, hogy bár nem egy korosztályba 
tartoztunk, barátjának tekintett. Sokat beszélgettünk a 
múltról, sok élménye mellett nagyon szerette feleleveníteni a 
régi szentandrási vadásztörténeteit. 
Misi bácsi, a helyi ismerőseid és a Szentandrási vadászok 
mindig emlékezni fognak Rád! Nyugodj békében!

Major Attila

Megemlékezés

Demlyén Pál halálának 10. évfordulóján.

„Számunkra Te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos kezét soha nem feledjük
S mi köszönjük, hogy Ő
lehetett a mi Édesapánk.”

Szerető családod
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Augusztusi események képekben

Állami ünnepünket a római katolikus templomban tartottuk. Szurovecz Vince esperes úr hagyományoknak megfelelően 
megszentelte azt  a kenyeret, amelyet az ünnepség végén mindenki megkóstolhatott. Balla Lili és Szabó Alexa népdalukkal 
színesítették ünnepségünket.

Augusztus 21-én, pénteken Hadady László világhírű oboaművész és növendékeinek komolyzenei koncertjét hallgattuk ámulattal, 
csodálattal, melyet a nemrég elhunyt Csikós István tiszteletére ajánlottak fel. Köszönjük és jövőre is szeretettel várjuk a 
táborozókat!

Augusztus utolsó napján a Kertbarát Kör tagjainak terméskiállítását Dr. Olasz Imréné dr. jegyző asszony nyitotta meg a 
Művelődési Házban. Évről évre ízléses és mutatós terméseket láthatunk a kiskertekből. A Kertbarát Kör tagjai szinte minden 
rendezvényen részt vesznek a környéken és munkájukat sokszor dicséretben részesítik.


