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Hunyadi János Katolikus
Kutatók éjszakája 2015

Pénteken, 2015. szeptember 25-én délután iskolánkból 32 gyerek 
két felnőtt kísérettel ellátogatott a HAKI szarvasi üzemébe, hogy 
részesei lehessenek a „tudomány fesztivál köntösben” 
rendezvénysorozatnak.  A „mindenki legyen vegyész” programon 
belül először a laboratóriumokat látogattuk meg, ahol érdekes 
kísérleteket láthattunk a víz tisztaságának méréséről, 
összetételének vizsgálati módszereiről. Nagy örömmel fedeztük 
fel, hogy a kutatók és a laborosok között sok, volt szentandrási 
diák, ismerős is van. (Ők példák lehetnek a gyerekeknek a 
pályaválasztásnál.) Amikor „kivegyészkedtük” magunkat 
elmentünk halat fogni, vagy legalább is megnézni, hogy mit fogott 
a halászok hálója. Gyönyörű kecsege akadt első merítésre a hálóba, 
a kis állatkát megsimogathattuk, megcsodálhattuk, az újabb 
helyszínen pedig megnézhettük, hogy raknak chipeket a halakba.  
Minden halnak van egyedi azonosítója, minden halat meg tudnak 
különböztetni itt a kutatók! A könyvtárban mikroszkópon 
tanulmányozhattuk a vizek mikrovilágát, amit szabad szemmel 
észre sem vennénk. A délután csúcsa volt, amikor meg is 
kóstolhattuk azokat a halfalatkákat, amiket az itt tenyésztett 
halakból készítettek vendéglátóink. Mielőtt újra biciklire 
pattanhattunk volna, néhány gyereket már tiszteletbeli tűzoltónak 
is felavattak, őket a szarvasi Tűzoltó Parancsnokság ott 
vendégeskedő kocsijából kellett kihalásznunk. Még búcsú 
ajándékot is kaptunk: egy aranyos halacskát. Igaz, hogy csak fából, 
de reméljük így is teljesíti majd 3 kívánságunkat. Köszönjük utólag 
is még egyszer, hogy kutatók lehettünk legalább egy délutánra. 

Molnár Józsefné

MESE-VETÉLKEDŐ

Nevezetes dátum a meseszeretők körében 1859.szeptember 30.. 
Ezen a napon született Benedek Elek, híres mesegyűjtőnk.
Rá emlékezve rendeztünk vetélkedőt alsó tagozatos diákjainknak. 
Nyolc fős csapatokban versengve kellett 7 próbát kiállniuk. 
Műveltségi és ügyességi feladatokban mérték össze tudásukat. 
Manóország csapata végzett az első helyen. Tagjai Mezei Laura 
1.o., Friedmanszki Fanni 1.o., Liszkai Laura 2.o.,  Szegvári 
Szabolcs 2.o., Egri Aliz 3.o., Szabó Norbert 3.o., Bagi Anett 4.o., 
Gugolya Réka 4.o.  voltak. Gratulálunk!” Itt a vége, fuss el véle!”

Kerekes Olga, Aszódi Márta

ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Már több éves hagyomány iskolánkban, hogy megemlékezünk az 
állatok világnapjáról. Ebben a tanévben az alsósok csapatokban 
mérték össze tudásukat az állatokról, ahol a legtöbb pontot a 
másodikosok Párduc csapata érte el. A felsősök tesztet tölthettek ki, 
természetesen ők is állatokról és azok életéről. Közülük Urbán 
Alexandra bizonyult ebben a témában a legtájékozottabbnak.  Az 
elméleti feladatok után az udvaron, az „állatsimogatón” 
szavazhattak a gyerekek egymás kedvenceire, melyiket tartják a 
legkedvesebbnek, legaranyosabbnak.  A közel ötven állat közül, 
melyeket behoztak a diákok, a legtöbb voksot Kiss Dávid, Buksi 
nevű kutyája kapta. Köszönet a szülőknek az aktív részvételért, a 
Békésszentandrás  Nebulóiér t  Alapí tványnak pedig a 
jutalmazáshoz szükséges támogatásért.

RJ

A Manóország csapata lett az első
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Általános Iskola hírei
Atlétikaverseny
2015. szeptember 30.

III-IV. korcsoportos gyerekek részére meghirdetett, egyéni 
atlétikaversenyen vettünk részt Szarvason. Korcsoportonként és 
versenyszámonként három tanuló indulhatott. Egy tanuló két 
számban versenyezhetett. Rövid távú (60 és 100 m) futáson, az öt 
legjobb időeredményt elért versenyző jutott a döntőbe. A 
legjobbakat éremmel jutalmazták. Tanulóink hétszer állhattak 
dobogóra .  Szopka Renáta  és  Csipai  Márk mind két 
versenyszámában érmes helyezést ért el. Boros Vivien hét méter 
fölötti teljesítményével, idén is első helyezett lett a súlylökésben.

Eredményeink:

III. Korcsoport (2003-2004.)

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság

Tagjai: Benedek Erika, Hévizi Róbert, Molnár Imre Zoltán, Szabó Edit
Felelős szerkesztő: Benedek Erika

E-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu
Készült: Fazekas András Nyomda, Szarvas. Tel: 66/313-896

NYTSZ: 372/2/1995
ISSN  2061-1455 (nyomtatott) ISSN  2061-1463 (online)

Írisz Virágbolt és Lottózó
Meghosszabbított szombati nyitva tartással - WiFi 

elérhetőséggel, gyors kiszolgálással - várjuk kedves 
játékosainkat!

Továbbra is értékesítünk cserepes virágokat, selyemvirágokat, 
illetve száraz- és selyemkoszorúkat.

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 8 - 12 óráig; 13 – 17 óráig.

Szombaton: 8 – 14 óráig

Próbáljon nálunk szerencsét!
Irénke és Annamari

60 m-es futás
2. Gazsó Adél
2. Csipai Márk

600 m-es futás
2. Szopka Renáta
4. Sztricskó Janka
7. Szécsi Emese
7. Bali Benjamin
8. Radics Attila

Kislabdahajítás
5. Bata Luca
8. Sztricskó Janka
10. Gazsó Adél
7. Radics Attila
12. Bali Benjamin

Távolugrás
3. Szopka Renáta
6. Paraszt Tünde
11. Szécsi Emese
3.  Csipai Márk
7. Fazekas Bence
12. Nagy Botond 

IV. Korcsoport (2001-2002.)

100 m-es futás
5. Boros Vivien
5. Dóda Dominik

1500 m futás
 8. Hegedüs Dorina
10. Pribelszki Johanna

11. Péterfy Petra
5. Szekeres Zoltán
9. Tasi Kristóf
10. Oncsik János

Súlylökés 
1. Boros Vivien
4. Erdei Helga
5. Nyemcsok Edina
6. Mészáros János
7. Török Máté
10.Babák Zoltán

Kislabdahajítás
5. Nyemcsok Edina
7. Erdei Helga

8. Miknyik Judit
2. Légrádi Patrik
6. Romhányi Roland
9. Tasi Kristóf

Távolugrás
5. Pribelszki Johanna
6. Hegedüs Dorina
9. Hatvani Nikoletta
4. Dóda Dominik
11. Oncsik János
12. Szekeres Zoltán

Minden versenyzőnek 
gratulálunk!

Sztankovits Lászlóné
testnevelő
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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hírei
TÁMOP-3.1.17-15-2015

Egészség- és sportnap
2015. szeptember 24. 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye sikeresen pályázott, a TÁMOP-
3.1.17-15-2015, egészség és sport témájú pályázatra. Az egészség- 
és sportnap, nemcsak az iskolában, hanem a két óvodánkban és az 
iskolához tartozó hunyai óvodában is megrendezésre került. 
Az egészségnap lebonyolításához két orvostanhallgató érkezett 
Szegedről, a Szent Imre Kollégiumból. A sportrendezvényt négy 
edző segítette, akik Gyuláról a Grosics Akadémiáról jöttek. 
Az orvostanhallgatók filmvetítéssel és előadással készültek 
rendezvényünkre, egészséges táplálkozás és a mintamenza szerepe 
volt a fő témájuk, melyet diavetítéssel, vetélkedővel színesítettek.
A sportos délután 2 km futással kezdődött, melyet sor- és 
váltóverseny követett. Alsósok és felsősök külön járták végig az 
állomásokat, és teljesítették az ügyességi feladatokat. A délután 
nem telhetett el játék nélkül. A füves udvaron, osztályonként 
fogójátékot és fogyasztót játszottak a gyerekek. Az edzők nagyon 
aktívak voltak, bemutatták a feladatokat, ami nagyon motiválta a 
gyerekeket.

Nagyon jó időben, kellemesen elfáradtak az osztályok. A 
programok végén a tornateremben pihenhettek, ihattak 
gyümölcslevet, amit a pályázat biztosított számukra.

Sztankovits Lászlóné
koordinátor

Sor- és váltóverseny

Játék

Ügyességi feladatok

Következő lapzárta:
2015. november 6.

(Péntek)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu

Vetélkedő
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REFORMÁTUS  HÍREK

Újratelepítési megemlékezés

2015. szeptember 27-én vasárnap 9.00-kor a református templom 
melletti emlékparkban újból megemlékeztünk Békésszentandrás 
újratelepítéséről. Hévizi Róbert emlékezése után Dr. Dobos 
Ágoston szólt az egybegyűltekhez, akikkel együtt zsoltárt, 
Himnuszt énekeltünk, imádkoztunk. 
Hálával gondoltunk azokra az emberekre, akik a török idők 
pusztításai után visszajöttek oda, ahonnan elszármaztak. Kabáról 
jöttek vissza református emberek, akik újra népesítették a romos 
házakat, és később templomot építettek. Ma is érvényes életünk 
eme és más területére is az emlékmű bibliai idézete: „Emlékezzél 
meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr” (5 Mózes)
Sajnos, ma is újra telepítésre van szükség. Nemcsak azért, mert 
sokan elköltöznek, hanem mert lelki értelemben most is romos a 
helyzet. Templomaink üresek, míg a vigasztalást és barátságot sok 

más helyen keresik hiába nagyon sokan. Pedig az igazi vigasz, az 
igazi barátság Isten jelenlétében ered. Vegyük komolyan, hogy 
őseink megtartója, és a mi megtartónk is egy: „Jézus Krisztus 
tegnap és ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13:8).
Őseink is, és mi is keressük a letelepedés, megnyugvás, biztos és 
kiszámítható hosszútávú megélhetésétt. Ugyanakkor mindig 
emlékeznünk kell arra, ahogy a Biblia írja: „Mert nincs itt 
maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.” (Zsid 13:14) 
Mi a mennyei lakóhely felé kell hogy haladjunk, arra gondoljunk, 
aszerint éljünk itt. Ezt Jézus Krisztus készítette el a Benne 
hívőknek. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” (János 3:16)

Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási ref. lelkész

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 
(136. zsoltár 1.v)

Szeretettel hívunk mindenkit 

2015. október 18-án vasárnap 
a Békésszentandrási Református Egyházközség 

hálaadó napjára
 az elmúlt két év felújításai befejeztével. 

(templomtető, parókia aláalapozás, fűtéskorszerűsítés)

Program:
9.00. Istentiszteletet. 

Igét hirdet Nt. Csaholczi László Budapest-Óbudai 
ref. lelkipásztor, a Békésszentandrási Ref. 
Egyházközség volt lelkésze

10.00. Szünet
11.00 Templomi hangverseny a Szarvasi 

Kamarazenekar és a Békésszentandrási Dalkör 
közreműködésével

12.00- Szeretetvendégség

Helyszín: Békésszentandrás református templom és parókia. 
Kálvin u. 14.

Ha tehát a Fiú (Jézus Krisztus) megszabadít titeket, valóban 
szabadok lesztek” János 8:36

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt

ifjúságvédelmi kirándulásunkra
2015. október 17-én szombaton Békésre.

Ez egyben korábbi hittanosaink újbóli találkozási alkalma is 
lehet.

Úticélunk a

Kontrasztkiállítás.

Ez egy nagyon nagy hatású egyházi bemutató. Az Istennel való  
jó élet, másrészről az Isten nélküli, sötét erők által befolyásolt 
rossz élet valóságát mutatja be a fiataloknak. A kiállítás célja 

Isten hívó szavának erősítése:
„Elődbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. 

Válaszd hát az életet!” (5Mózes 30:19)
A kirándulás ingyenes, önkéntes – akármilyen kis összeggel – 

hozzá lehet járulni az útiköltséghez.
Indulás: 11.00-kor a ref. parókiáról (Kálvin u. 14.)

Jelentkezés: Dr. Dobos Ágoston lelkésznél 20-243-5392
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Idősek Világnapja a Gondozási Központban
Ebben az évben is elérkezett október 1-je, amikor az Idősek 
Világnapját ünnepeljük.
Ezen a napon köszöntjük időseinket, akik végigélve egy 
örömökkel és küzdelmekkel teli életet, az idős kori bölcsességüket 
továbbadják a jövő generációjának.

Rendezvényünk sokak kívánságára idén a Gondozási Központban 
került megrendezésre.
Sok szorgos kéz munkájának köszönhetően családias hangulatban 
vártuk időseinket ezen a szép őszi napon. Az alkalomhoz illő őszi 
dekorációval díszítettük a belső teret, udvarunkon pedig 
szalmabálából készült „házőrző kutyánk” köszöntötte 
vendégeinket.
Megtisztelt minket jelenlétével Sinka Imre Polgármester Úr, aki 
köszöntőt mondott és Dr. Olasz

Imréné dr. Jegyző Asszony is. Átadásra került az új tanyabusz, amit 
az idősek az épületünk előtti új parkolóban meg is tekinthettek.
Műsorunkat az itt dolgozók gyermekei színesítették verseikkel. 
Szereplő gyermekek: Hrncsjár Anna, Farkas Csanád, Farkas Zalán, 
Fazekas Bence és Rágyanszki Bálint. Köszönjük a felkészülést!
A továbbiakban Olasz Etelka budapesti színművésznő vidám 
történeteivel nevettette meg a jelenlévőket. Ízes, népies, 
szórakoztató előadásmódjának és közvetlenségének köszönhetően 
dalra fakasztotta még a közönséget is. Hálásak vagyunk neki!
A műsor végén átadásra kerültek az általunk készített 
ajándéktárgyak, valamint apró süteménnyel és üdítővel 
kedveskedtünk meghívott vendégeinknek. Bentlakó időseink az 
Ozirisz Kft-nek köszönhetően ízletes ünnepi ebédet fogyaszthattak 
el. Reméljük, jól érezték magukat nálunk és jövőre szintén 

megtisztelnek minket jelenlétükkel. Még azon a napon, délután 15 
órakor a mozgásukban kevésbé korlátozott idősekkel részt vettünk 
a községi idősek napján a művelődési házban. Ott is jól 
szórakoztunk.
Emlékezetes nap marad 2015. október 1-je!
Köszönjük szépen az idősek nevében!

Gondozási Központ dolgozói
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Egy régi könyv Bécsből
Egyetlen, rongyossá használt, ugyanakkor tökéletesen igaz 
közhellyel tudnám összefoglalni a cikket: „Milyen kicsi a 
világ?”Idén júniusban csak annyit tudtam, hogy él egy személy 
Bécsben, aki egy könyvet ajándékozott Békésszentandrásnak, és 
nekem azt el kellene hoznom tőle. Fogalmam sem volt, miért adja 
pont a mi községünknek, vajon van-e köze hozzá, egyáltalán 
beszél-e magyarul. Telefonon egyeztettük a találkozó időpontját, 
megadta a pontos címét, és a busz nevét, amivel a legegyszerűbben 
eljuthatok hozzá. A város egyik külső, csendes kerületében él, ahol 
a lakások hatalmas erkélyeit teleültették növényekkel - még kisebb 
fákat is lehet találni -, mellyel kellemes, békés utcaképet hoztak 
létre. Érkezésem és a bemutatkozás után tea és sütemény 
kíséretében hallgattuk egymás történetét. Hutter Mária 
Magyarországon nőtt fel, itt végezte az egyetemet is. Évtizedekkel 
ezelőtt költözött ki Bécsbe, anno építészként tevékenykedett. 
Mesélt a nehézségekről, amelyekkel egyedülálló női mérnökként 
(majd anyaként) kellett megküzdenie, a városról alkotott 
véleményéről, kedvenc környékeiről, nyugdíjas életéről. Én is 
elmeséltem a történetem, beszéltem a családunkról, a falunkról is, 
az itt élő szorgalmas emberekről, majd arról, hogy hogyan is 
kerültem Bécsbe. Mária nénit egészen lenyűgözték a hallottak, 
kíváncsian kérdezgetett, illetve hozzátette, az ő idejében hogyan 
zajlottak a dolgok. Miután elfogyott a tea és a süti, elővett egy 
dobozt, benne egy díszes anyagba csomagolt könyvvel. Közben 
megemlítette, hogy nagy rajongója a régiségeknek – ezt a 
mellettünk álló teli könyvespolc igazolta –, szeretett belegondolni, 
vajon milyen ”élete” lehetett azoknak, mielőtt hozzá kerültek. A 
kicsomagolt könyvet elénk rakta, majd kinyitotta. A XIX. század 
második felében kiadott énekes könyv első oldalára ceruzával írtak: 
többek között Békésszentandrás illetve helyi családok nevei 
szerepeltek a cím felett. Maga a könyv korához képest szép 
állapotú, ugyanakkor egyértelmű, hogy gyakran átlapozták a 
hosszú évek során. A példányt egy piacon vette talán 50 évvel 
ezelőtt. A néni szerint parasztembereké lehetett, akik olvasás után a 
gerendára rakhatták fel, ezért sérülhetett a borító. Miután 
kicsodálkoztam magam, elővett egy hatalmas keménykötésű 
történelemkönyvet, IV. Béla címmel, aztán mutatott még néhány 
érdekes régiséget, a hozzájuk tartozó valódi vagy kitalált 
történetekkel.
Hát így lehet az, hogy egy idős hölgy egy addig számára teljesen 
ismeretlen településnek ajándékozta azt a bizonyos könyvet. A 
ceruzával felírt tulajdonnév volt az egyetlen ok, ami miatt ezt a falut 
választotta, ami miatt én látogattam meg, és ami miatt 
megismerhettem Mária nénit és a történetét, akitől nem is 
különbözök annyira. Milyen kicsi a világ.

Yetik Damla

XXI. század a Kávéházban, 
avagy ahol a helyi legendák 

velünk élnek

A magyar kereskedelmi televíziózás talán legnívósabb műsora 
„XXI. század” néven fut kedden, késő esténként az RTL Klubon. 
Az éjszakai időpont ellenére remélhetőleg sokan nézik, így azt is 
számosan tudják, hogy a műsor egy vagy két XX. századi történetet 
boncolgat azzal a nem titkolt szándékkal, hogy sem az előző 
évszázad történései, sem pedig annak szereplői ne vesszenek az 
emberi emlékezet kútjába.
Szerencsére a „mi XXI. századunk” nem egy világító dobozban és 
nem kései órán, hanem bárki számára elérhető helyszínen és 
időpontban játszódik, Kultúrházi kávéház néven kereshetjük havi 
rendszerességgel községünk kulturális palettáján.
Így volt ez az előző hónapban, 2015 szeptemberében is, amikor a 
Kávéház és annak „főpincére”, Hévizi Róbert invitálta vendégeit a 
helyi kultúra központjába, hogy egy igazán XX. századi, sőt a teljes 
XX. századot átölelő történetet meséljen el a jelenlévőknek. A 
Közigazgatás évének záróeseményére, a békésszentandrási 
közigazgatás előző évszázadát, történetét felölelő előadásra került 
sor ezen a délutánon, stílszerű díszletek, a nem sokkal korábban 
megnyitott, 25 év választásai című kiállítás „díszletei” között.
Tartalmas, emlékekkel teli, a közigazgatás sokszor elvont-
titokzatos világát békésszentandrási emberekkel megszemélyesítő, 
bőséges képanyaggal illusztrált másfél óráján elmélkedhetett, 
emlékezhetett a jelen lévő közönség. Az előadás szövege és képei 
mellett érdemes volt egymás arcát is figyelni. Egy-egy név 
elhangzása, egy-egy kép megpillantása után felemelő-megható 
érzés volt látni, hogy ki miképp emlékezett a közigazgatás XX. 
századi békésszentandrási embereire.
A fentebb már említett műsor utolsó néhány mondataira stílszerűen 
utalva: reméljük, még nagyon-nagyon sok olyan XX. századi helyi 
történet van a Kávéház raktárának polcain, amely érdekes lehet a mi 
századunkban is!

FRJ

APRÓ  *  APRÓ  *  APRÓ  *  APRÓ

Békésszentandráson 80 éves nagy parasztház csendes helyen 
eladó!
Három fázis, fúrott kút van.
Érdeklődni: 06-30/568-8940-es telefonszámon.
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1965 – 2015. 
Osztálytalálkozó 2015. szeptember 19.

Mottó gyanánt idézzünk meg egy részletet Ady Endre: Üzenet 
egykori iskolámba című verséből

„Június volt s ujjongtunk nincs tovább,
Most gyertek szabad mellű örömök,
S pusztuljatok bilincses iskolák.

De elcsitult a jókedv-förgeteg,
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az élet csörtetett.”

Kedves Osztálytársaim!
Engedjétek meg, hogy néhány kósza gondolatomat és érzésemet 
megoszthassam veletek. Először is sok szeretettel köszöntök 
mindenkit! Sajnálatomra, a jelenlegi családi körülményeim nem 
tették lehetővé, hogy köztetek lehessek.
Bizony megrendítő volt hallanom (és nyilván számotokra is az 
volt), hogy osztályunk közel fele már örök hiányzó marad. Ezért 
most szeretném ajánlani, hogy rájuk emlékezve, egy percnyi időre 
halkuljunk el…
Köszönöm.
A sors úgy hozta, hogy immár ötven éve elkerültem otthonról, de 
bízvást állíthatom, hogy a szívem és a lelkem nagyobbik része 
Békésszentandráson maradt, mert gyökerek nélkül élni nem lehet. 
Életem első tizenöt éve máig a legfontosabb életszakaszom, amely 
azóta is kimeríthetetlenül táplál. Hazafelé tartva, Kecskemét után 
már dobogó szívvel lesem az utat, várva a megérkezést. 
Rokonságom él otthon, sőt – hál' Istennek – még Édesanyám is 
köztünk van, tehát van hová hazaérkeznem! Rendszeres olvasója 
vagyok a Szentandrási Híradónak, vagyis – dacára az évtizedeknek 
– nem szakadtam el a falumban zajló események követésétől. 
Szívesen emlékszem a „Hunyadi-iskola” tereire: a hosszú 
folyósokra, a tágas udvarra, a nagy, bokros parkra. Tisztelettel és 
szeretettel gondolok a nagytekintélyű, komoly tanári karra (még a 
szigorúságukra is!) nem utolsó sorban pedig Bencsik Istvánra, 
osztályfőnökünkre. Isten nyugosztalja őket is.
Felejthetetlenek a nyári vakációk a Körös strandján, a nagy 
focizások a grundokon, az akkor fénykorát élő moziba járások … 
folytathatnám a sort. Különösen jól emlékszem a lányok utáni első, 
ártatlan érdeklődéseim élményeire (közülük néhányan most is ott 
ülnek köztetek…)

Az egész korabeli Szentandrás idilli állapotként él bennem, mert 
hogyan is tudtuk volna akkor ég, hogy a magasabb politikai 
szférákban valójában mik és hogyan történtek?
Akárhogyan is volt, mi akkor voltunk gyerekek és fiatalok, és ez 
elég volt ahhoz, hogy általában mindig jól érezzük magunkat, 
mégoly szerény lehetőségek és körülmények között is.
Muszáj megemlékeznem a községi könyvtárról is, amelynek 1961-
től tagjai voltam, sejtvén hogy ezzel örökre eljegyzem magamat a 
könyvek világával, s amelynek köszönhetően kerültem el aztán 
Szentandrásról (Bagi Bandi bácsi, illetve később a világszép Kiss 
Erzsi voltak a könyvtárosok.)
De tovább nem rabolom a közös időtöket.
Szívből kívánom, hogy minél tovább tartson meg minket az élet, 
családjainknak és egymásnak, azt remélve, hogy legközelebb már 
nem újabb ötven év múlva fogunk találkozni, hanem mondjuk öt év 
múlva.
Hiányzásomat pedig, kérlek, fogadjátok megértéssel, én is annak 
örültem volna, ha mindezt személyesen mondhattam volna el.
Érezzétek jól magatokat, viszontlátásra, szervusztok!

Gyulai Tóth Imre

Balról jobbra ülők: Jenei Anna, Virág Mária, Taskó Ágnes, 
Kovács Edit, Szín Margit, Egri Katalin
Álló sorba: Kovács Imre, Pásztor András, Kis András, Gergely 
Gyula, Csipai Erzsébet, Grexa György, Komlósi Mihály

Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából
Tisztelt Szépkorúak!

Éppen húsz esztendeje, hogy az ENSZ az idősek világnapjává 
nyilvánította október elsejét. Ez a nap azóta Önökre, és a világon 
élő mintegy 600 millió embertársunkra, idősekre, szépkorúakra 
irányítja a figyelmet. 
Tudnunk kell azonban, hogy világnappá korántsem csupán 
érzelmi, morális döntés nyomán alakulhat egy-egy jelenség, noha 
az idősek iránti tisztelet valójában szinte valamennyi kultúra része. 
Fontos hát, hogy az idősekről szólva mindezen gondolatok mellett 
is teret nyerjen a tisztelet és a megkülönböztetett szeretet. Szükség 
van a példaként felmutatható hosszú, dolgos életutakra, szükség a 
bölcsességre és igen, szükség van arra a stabil morális és érzelmi 
erőforrásra, ahová mindig jó visszatérni, hívjuk azt szülői, 
nagyszülői háznak vagy atyai, anyai jó tanácsnak. 

A mostani időszak, október eleje, talán az erre legméltóbb alkalom: 
a pihenésre készülődő természet őszi színkavalkádja, a nap nagyon 
is szívet melengető ereje, a gyümölccsel, gabonával teli kamrák 
képe mind-mind híven tükrözik érzéseinket. 
Őszinte szívből kívánom valamennyiüknek, hogy életüket, 
mindennapjaikat ezek az örömök aranyozzák még nagyon-nagyon 
sok éven át, jó erőben, egészségben!

Tisztelettel:

Dankó Béla
országgyűlési képviselő
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Idősek Napi megemlékezés
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2015. 
október 3-án tartotta az Idősek Világnapi megemlékezését a Körös 
Művelődési Házban.

Nemcsényi Zsolt képviselő úr verset szavalt

Oláh Géza elnök úr köszöntötte a jelenlévőket és néma felállással 
emlékeztünk meg az idén elhunyt 23 sorstársunkról, akik már nem 

lehetnek közöttünk. Beszéde további részében kellemes szavakkal 
elmondta, hogy az idős korosztály a gyermekeit, az unokákat 
szeretetre, tiszteletre nevelje, segítse életüket, hogy az emlékeket 
megőrizve továbbadják ők is.
Kulturális programunkban a szentandrási Dalkör műsora és a 
vendég mesterszállási Nyugdíjas Klub tagjai tánc és színjáték 
előadás tette kedvessé e szép ünnepet. Elhangzottak szavalatok, 
mesék, végül Nemcsényi Zsolt képviselő úr ,,Szeressétek az 
öregeket” című verset szavalta el zenei aláfestéssel, s zárta be 
műsorunkat.
Ebédre birkapörkölt vagy sült körettel volt.
Délután közös zenés szórakozás a csabacsűdi zenészekkel. Majd 
tombolahúzás következett.
Köszönet minden résztvevőnek, aki az elő- és utómunkálatokban 
segített, köszönet a tombolatárgyakért, a tombolavásárlásért.
Lázasan készülünk az október 9-ei Tiszafüred, Poroszló 
látnivalónak megtekintésére, és a következő cikkben beszámolunk 
élményeinkről.

 Oláh Géza Tóth Mihályné

 elnök szervező

A mesterszállásiak színdarabbal és tánccal kedveskedtek

A szabad választások margójára

Szeptember 17-én Hévizi Róbert hívta a lakosságot kiállításának 
megnyitójára. Mint elmondta 1989 óta gyűjti a különböző - 
országos és helyi – választásokon előforduló plakátokat és 
szóróanyagokat. A helytörténeti egyesület elnökeként is 
kötelességének érzi, hogy a gyűjtésen kívül közre adja és 
megmutassa a dokumentumokat. Erre kiváló alkalom ez az év, 
hiszen a szabad választások 25 éves évfordulóját éljük.

A kiállítást Gaál Roland, a Szarvasi Járási Hivatal vezetője nyitotta 
meg, aki a közigazgatás szemszögéből nyilvánította ki véleményét 
a hatalmas mennyiségű kordokumentumokat, táblázatokat, 
diagramokat bemutató tablókat nézve. A választás napján a 
köztisztviselők, közalkalmazottak kora reggeltől másnap reggelig 
dolgoznak, számolnak, hogy az eredmények megszülessenek. 
Mindeközben pártatlanul kell feladatukat végrehajtani és a 
szavazás végeredményét is rezzenéstelen arccal kell, hogy 
elfogadják. Ők a névtelen tömegek, akik szakmailag, informatikai 
tudásukkal levezetik, menedzselik a választást.
Majd Hévizi Róbert vette át a szót és elmondta, hogy régen a 
plakátok ötletesek, beszédesek voltak. Ma már inkább a személyek 
kerülnek előtérbe, az óriásplakátok és az internet veszik át a 
szerepet. A tablók, a táblázatok, diagramok bemutatják, hogy a 
község eredményei hogyan viszonyultak az országos 
eredményekhez,  melyek sokszor el lentétesek voltak. 
Elolvashatjuk, hogy az induló képviselők ígéretei is hogyan 
valósultak meg vagy nem. Egyes személyek változásait is 
megfigyelhetjük, mennyit öregedtek az eltelt idő alatt és kik azok, 
akik már sajnos nincsenek közöttünk. Hévizi Róbert biztosított 
minket arról, hogy ez a nagyszerű dokumentumanyag nemsokára 
kiadvány formájában is olvasható és remélem könyvtárunk polcán 
is megtalálható lesz.                                                  Benedek Erika
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ÖNKORMÁNYZATI

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. október 26-án (hétfő) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

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

átruházott hatáskörben végzett munkáról

 Előadó: Rusz Mihály bizottsági elnök
2. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

 Előadó: Sinka Imre polgármester
3. A 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló 

tájékoztató

 Előadó: Sinka Imre polgármester
4. Tájékoztatás a Település-üzemeltetési Csoport eddig 

elvégzett munkájáról, valamint a téli időszakra történő 
felkészülésről

 Előadó: Brachna Pál csoportvezető
5. Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az 
ülésen megjelenni szíveskedjen. 

Békésszentandrás, 2015. október 14.
Sinka Imre

polgármester

Testvérkapcsolati és együttműködési 
megállapodás aláírása

Testvérkapcsolati és együttműködési megállapodást írt alá 
Kárpátalján Visk településen Fabó István Békésszentandrás 
nagyközség alpolgármestere, valamint Szajkó Károly Visk város 
polgármestere. A megállapodás aláírásával azon közös szándék 
került kifejezésre, hogy a két település között már létező 
kapcsolatot folytassák, azt továbbfejlesszék.

Köszönet

A IX. Sport- és Vitamin-napra eljött hozzánk a kárpátaljai (Visk 
testvértelepülés) Tisza Táncegyüttes gyermekcsoportja. A 16 
kisgyermek fergeteges bemutatóját, ámulatba ejtő tánctudását 
megcsodálhattuk mindannyian. Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata mellett köszönet illeti: Mrena Orsolyát – Cuki 
Cukrászda, Csipainé Pintér Mária vállalkozót, Kiss Imre 
vállalkozót /zöldséges/, Kurján Sándort - Szociális Szövetkezet, 
Lázár Julika mézeskalács-készítőt, Major Attila és családját, 
Banász Annamáriát és Simkó Olivért - Eldorado Söröző, Bagi 
Ildikó és családját, Brachna Pál és családját, Melis Pékség 
dolgozóit, Bagi Erika és családját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 
ezek a gyerekek felejthetetlen élményekkel térhettek haza.

Bagi Erika

F E L H Í V Á S !

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a díszpolgári, tiszteletbeli polgár 
kitüntető cím és egyes kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásuk rendjéről  szóló 15/2001.(X.29.) 
önkormányzati rendelete alapján kitüntetést adományoz a 
község érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként.

Kérjük a község párt, társadalmi, civil szervezeteit, a 
lakosságot, hogy javaslataikat rövid indoklással, életrajzzal 
juttassák el a Polgármesteri Hivatal Titkárságára

2015. november 10-éig (kedd).

A díjak 2015. november 28-án (szombat) a község Szent 
András-napi ünnepségén kerülnek átadásra.

Tisztelettel:
Sinka Imre

polgármester
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HÍREK

Állampolgársági eskütételek

2015. augusztus 6-án állampolgársági eskü helyszíne volt a 
Polgármesteri Hivatal nagyterme. Ezúttal három Kárpátaljáról, 
Viskről érkező honfitársunk 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 ajándékát, az emléklapot, valamint 
címeres mézeskalácsot, az anyakönyvvezető pedig a lakcímet 
igazoló hatósági igazolványaikat.

Bagi Erika

Nemzeti gyásznap
A megemlékezés október 6-án délután az önkormányzat és a 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola szervezésében került 
megrendezésre a művelődési házban. A 6. osztályosok emlékeztek 
vissza a 166 évvel ezelőtti szörnyű eseményekre. 1849. október 6-
án, Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 volt 
katonai vezetőjét, mártírhaláluk azóta jelképpé vált. Annak a 
küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak ők, 
amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti 
függetlensége megteremtéséért, társadalmi haladásáért. 
Köszönjük a diákoknak és felkészítő tanáruknak, Molnár 
Józsefnének, hogy ismét figyelemre méltó módon emlékeztünk 
őseinkre.

Idősek köszöntése

Október 1-jén a hagyományoknak megfelelően az önkormányzat 
ismét megrendezte az idősek napi ünnepségét. Sinka Imre 
polgármester köszöntötte az jelenlévőket és köszönetét fejezte ki a 
sok tapasztalatért, a példamutatásért, melyet az idősektől kaptunk. 
Majd Benedek Erika, intézményvezető egy mesével örvendeztette 
meg a résztvevőket. Ezt követően a szórakoztatásé volt a szerep: 
Molnár Orsi és Soltész Rezső táncdalénekes műsora varázsolta el a 
kedves nyugdíjasokat. Az önkormányzat jóvoltából mindenki 
ajándékul kapott egy illatosított gyertyát és vendégül láttak 
szendviccsel, teával. Reméljük sikerült ismét méltó módon 
megünnepelni az időseket.
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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
hozott határozatok kivonatai

ÖNKORMÁNYZATI

155/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabó Mérnöki és 
Igazságügyi Kárszakértő Kft.-t bízza meg az önkormányzat 
t u l a j d o n á t  k é p e z ő  P e u g e o t  B o x e r  t í p u s ú 
kishaszongépjármű forgalmi értéke meghatározásával, 
EUROTAX kalkuláció készítése útján.

156/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
megállapodást köt a Békésszentandrási Hunyadi Mátyás 
Sportegyesülettel,  a Bencsik Mihály Sporttelep 
térítésmentes használatára vonatkozóan, a mellékelt 
megállapodás tervezet szerinti tartalommal.

157/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja azt a bérleti 
szerződés mintát,  aminek az alkalmazásával az 
önkormányzat hasznosítani tudja a Bencsik Mihály 
Labdarúgó Sporttelepen lévő labdarúgó székház 3 
helyiségét, és az ahhoz kapcsolódó külső vizes blokkot, 
abban az esetben, ha a labdarúgószékházban valaki 
kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni. 

158/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat a 
Kenzo Kft.-vel kíván Vállalkozási Szerződést kötni.

159/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyalta a lemondott képviselői 
tiszteletdíjak non-profit célokra történő felajánlását. A 
támogatás  forrása az Önkormányzat  2015.  évi 
költségvetésében rendelkezésre álló képviselői tiszteletdíj-
előirányzatból, a  képviselők által lemondott összeg. A 
támogatás a megállapodás megkötése után kerül 
kifizetésre/átutalásra. 

160/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa ellátott 
tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése céljából pályázatot 
nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. 
(IV.17.) MvM rendelet alapján 1 db FORD Transit Custom 
Kombi LWB 2.2TDCI 155LE M6 1.4/310 „TREND” 
típusú, 7.990.000,- Ft vételárú gépjármű beszerzésére.

161/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 21/2015. (IV.17.) 
MvM rendelet alapján általa benyújtani tervezett 
tanyagondnoki gépjármű beszerzésre irányuló pályázat 
elkészítésével Demeterné Annus Krisztina egyéni 
vállalkozót bízza meg.

162/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerinti 
hivatalos levelekkel keresi meg az Alföldvíz Regionális 
Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t, valamint a Békés Megyei 
Közútkezelő Nonprofit Zrt.-t az ivóvízellátással, valamint a 
közúti közlekedés körülményeivel kapcsolatban felmerült 
közérdekű problémák megszüntetése érdekében.

163/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának Bölcsődéjében megüresedett egy 
álláshely meghirdetését és betöltését - a mellékelt pályázati 
kiírásnak megfelelően - engedélyezi.

164/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Békésszentandrás Polgármesteri 
Hivatalában megüresedett egy álláshely meghirdetésére és 
betöltésére vonatkozó előterjesztést támogatja és az 
álláshely meghirdetését és betöltését - a mellékelt pályázati 
kiírásnak megfelelően - engedélyezi.

165/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói részére a 2015. 
április 25-én Budapesten megrendezésre kerülő 
katasztrófavédelmi ifjúsági országos döntőn történő 
részvételhez 50.000 Ft támogatást biztosít.

166/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
60/2015.(IV.9.) számú határozatát, mely értelmében a 
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
ellátásával 2015. június 1. napjától határozatlan időre a 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményt bízza meg.

167/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
61/2015.(IV.9.) számú határozatát, mely értelmében 
elfogadja a Társulási Megállapodásnak az előterjesztés 
mellékletét képező módosítását és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

168/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
63/2015.(IV.9.) számú határozatát, mely értelmében 
elfogadja a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
fenntartására vonatkozó Megállapodásnak az előterjesztés 
mellékletét képező módosítását, továbbá a Megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

169/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonrészt vásárol a 
Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.-től annak 
é r d e k é b e n ,  h o g y  l e h e t ő v é  v á l j o n  a z  ú j 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkötése 
legkésőbb 2015. május 22-ig. 

170/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő- testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2015. évi 
csípőszúnyog gyérítésre vonatkozó, SZEMP Air Kft. – 
RSZ-COOP Kft. Konzorcium mellékelt vállalkozási 
szerződését. 
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HÍREK
171/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi a 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására kiírt pályázatról szóló tájékoztatást egyben 
kéri, hogy történjenek meg az előkészületek a pályázat 
benyújtásra irányulóan.  

172/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elismerő oklevelet és 
jutalmat ad a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága állományába 
tartozó, és békésszentandrási lakhellyel rendelkező Mácsár 
Pár tűzoltó főtörzsőrmesternek, és Bencsik Tamás tűzoltó 
főtörzsőrmesternek, kiemelkedő munkájuk elismeréseként. 

173/2015.( IV.27.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy 
2015. május 13-án (szerda) 13 órakor a Polgármesteri 
Hivatalban Tolnai Péter a Békés Megyei Önkormányzat 
alelnöke fogadóórát tart. 

174/2015 . (V.04 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Virág 
Sándor képviselő urat választja meg.

175/2015 . (V.04 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

176/2015 . (V.04 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi szociális 
nyári gyermekétkeztetésről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi, utasítja a polgármestert és a jegyzőt a pályázat 
benyújtására.

177/2015 . (V.04 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa ellátott 
tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése céljából pályázatot 
nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
21/2015.(IV.17.) MvM rendelet alapján, 1 db PEUGEOT 
BOXER COMBI PREMIUM 330 L2H2 2,2 HDI 150 Le 
típusú, 10.046.550,-Ft vételárú gépjármű beszerzésére.

178/2015 . (V.04 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csabacsűdi 
Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (5551 Csabacsűd, 
Szabadság u. 41.) kötendő új hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés tervezetét ki kell egészíteni 
azzal, hogy a közszolgáltató a 2015. május 22.-ig 
megkötendő szerződésen alapuló tevékenységét 2015. 
július 1. naptól látja el.

179/2015 . (V.04 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, felhatalmazza a 
polgármestert, hogy aláírja a Békésszentandrás települési 
szilárd-hulladéklerakó rekultivációja műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyvét.

180/2015 . (V.04 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza Sinka Imre 
polgármestert a 2015. június 6-án (szombat) 14 órakor 

tartandó Gyermeknap, valamint a 2015. augusztus 7-8-9-én 
(péntek-szombat-vasárnap) tartandó IX. Sport- és Vitamin-
nap megrendezésével, annak teljes körű lebonyolításával.

181/2015 . (V.04 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvi hozzájárulását 
adja a 2015. május 30-án (szombat) 19 órakor az 
Önkormányzat és a Hunyadi János Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda által megrendezésre kerülő Pedagógus Nap 
lebonyolításához. A Hunyadi János Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda vállalja a vacsora elkészítéséhez szükséges 
alapanyagok biztosítását.

 Az Önkormányzat a megvendégeléshez szükséges italok 
megvételéhez anyagi támogatást és az étel elkészítéséhez 
személyi feltételeket biztosít, maximum 100.000,- Ft 
összeg erejéig.

182/2015 . (V.04 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. június 1-jén 
(hétfő) megrendezésre kerülő Hunyadi Napon, a Kishegyes 
testvértelepülésről érkezett és a Hunyadi János Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda gyermekei részére a Körös 
Művelődési Ház nagytermében közös ebédet biztosít.

183/2015 . (V.04 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a 
Gondalaposi üdülősor kátyúzásának megvalósítását, mely 
érdekében hajlandó martbeton beszerzésre 17 m3 
mennyiségben, 4.500 Ft + áfa összegért, valamint bérleti 
díjat fizetni 5.000 Ft + áfa/óradíjért a bedolgozáshoz 
szükséges vibrációs henger igénybevételéért, maximum 8 
óra időtartamra.

 A megvalósításhoz szükséges forrást csak abban az esetben 
biztosítja az Önkormányzat, amennyiben a felújítást 
kezdeményezők is vállalják 17-17 m3 anyag költségének és 
a bedolgozáshoz szükséges bérleti díjnak a megfizetését.

184/2015 . (V.19 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Barna Antal 
képviselő urat választja meg.

185/2015 . (V.19 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat:

186/2015 . (V.19 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt hogy jóváhagyja a Csabacsűdi 
Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (5551 Csabacsűd, 
Szabadság u. 41.) kötendő új hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést.

187/2015 . (V.19 . )  sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. (5551 Csabacsűd, 
Szabadság u. 41.) létesítő okirata módosítását, valamint az 
üzletrész adásvételi szerződés tervezetét, a melléklet 
szerinti tartalommal. 

Elfogadott rendeletek:

7/2015. (V.05.) Önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 21/2014. (XI.07.) 
Önkormányzati rendelettel módosított 3/2014.(II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

8/2015. (V.05.) Önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
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Békés Megyei Önkormányzat hírei
Szélesebb, biztonságosabb lett az út

Hivatalosan is birtokba vették az autósok a 47-es út Békéscsaba és 
Orosháza közötti 34,4 kilométer hosszú szakaszát. A beruházás 
hazai és uniós forrásból, mintegy 9 milliárd forintból valósult meg. 
Az eddigi 7 méter széles útfelületet 7,5 méteresre növelték, ami 
biztonságosabbá teszi a közlekedést, az útburkolat-megerősítés 
pedig megakadályozza a nehézgépjármű forgalom miatti 
nyomvályúsodást.  A főút mellett 28 kilométer hosszan új 
kerékpárút létesült, megújult 25 buszmegálló, átépült a gádorosi 
körforgalom, két ívkorrekció történt, valamint Csorvásnál 98 
parkolóhely épült.

Támogatás a felsőoktatásban 
résztvevőknek

2015-ben 51 Békés megyei település csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
pályázatához, amelynek célja, hogy a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányait 
támogassák. 679 diáknak tudtak ilyen módon ösztöndíjat juttatni.  
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke elmondta: 2016-ban is lesz Bursa Hungarica, amelyhez 
Békés Megyei Önkormányzat is csatlakozik, minderről legutóbbi, 
Szarvasra kihelyezett ülésén döntöttek a képviselők.

„Polgárokért” díjat alapított a testület

Szarvasi, kihelyezett ülésén a megyei közgyűlés megalkotta a 
kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
rendeletét. Ebben, bár némileg módosítva szerepel a korábban már 
adományozott „Békés Megyéért”, „Elnöki elismerés” és 
„Nemzetiségi díj” kitüntető díjak, de alapítottak egy új elismerést 
„Polgárokért” elnevezéssel. Ezt olyan polgármester vagy volt 
polgármester kaphatja meg, aki megyénkben legalább egy 
önkormányzati cikluson keresztül végzett közéleti tevékenységet, 
mely során Békés megye történelmi hagyományaira építve 
kiemelkedő szerepet töltött be a megye fejlődésének 
előmozdításában, hagyományainak megőrzésében. A díjat Zalai 
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
adja át ünnepi testületi ülésen.

Beszámoltak munkájukról a polgárőrök

A megyei közgyűlés Szarvasra kihelyezett ülésének napirendjén 
szerepelt a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének tájékoztatója, 
amelyből kiderült, hogy a szövetséghez 71 egyesület tartozik, 

taglétszámuk 2460. Zalai Mihály, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke kiemelte: 2014-ben a megyei szövetség 
tagjai több mint 260 ezer óra szolgálatot teljesítettek közhasznú 
tevékenység formájában. Gyarmati Sándor, a szövetség elnöke 
elmondta, hogy együttműködési megállapodást kötöttek a 
rendőrséggel, így törvényes segítői a közterületeken végzett 
bűnmegelőzésnek.

Kolbász, pálinka, méz és libamáj 
gazdagította Békés megye kosarát

A Szent István-bazilika előtti téren ismét bemutatkoztak a magyar 
értékek, Magyarország 19 megyéje – közöttük Békés megye - 
mellett a határon túli magyarság is elhozta értékeit, nemzeti és 
tárgyi kultúráját, hagyományait. A rendezvény célja, hogy felhívja 
a figyelmet a hazánkban fellelhető értékek sokszínűségére, azok 
megőrzésének és továbbadásának felelősségére. A téren felállított 
színpadon a kiemelkedő eredményt elért hazai és határon túli 
amatőr művészeti csoportok bemutatóival is kiegészült a program. 
Békés megyét Jankov Gyöngyvér és Kopasz Zsófia képviselte, 
akik népdalokat adtak elő. Egy új, ünnepélyes programelemmel is 
bővült a Magyar Értékek Napja: minden megye egy-egy kiemelt, 
jellegzetes értékét vagy azt szimbolizáló termékét ökumenikus 
szertartás keretében áldották meg. Békés megye kosarát a két 
hungarikum, a gyulai és a csabai kolbász mellett pálinka, akácméz 
és hízott liba májából készült termék gazdagította. A termékkosarat 
és Békés megye díszzászlaját a Hudák Család Kéziszövő 
Műhelyében készült ruhába öltözött fiatalok vitték Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormányzat elnöke kíséretében.
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Polgárőrség 
Békésszentandráson

Tisztelt Olvasó!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a Szarvasi Polgárőr 
Egyesület Békésszentandrás területén működő Szentandrási 
csoportjának végzett munkájáról, jelenlegi helyzetéről és jövőbeni 
terveiről.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy biztonságban tudjuk értékeinket 
és testi épségünket. Az itt működő csoport legfőbb célja, hogy a 
rendőrséggel szorosan együtt működve hozzájáruljunk a 
rendfenntartáshoz.
Az idei évben is tevékenységünk jellemzően belterületi 
járőrözésből és rendezvények biztosításából tevődött össze. A rossz 
idő beálltával a külterületek és a nyaralók válnak a bűnözők 
célpontjaivá. Ezért igyekszünk ezeken a területeken is fokozott 
ellenőrzéseket tartani.
A csoport technikai felszerelése az idei évben bővült. Gépkocsink 
mellé kerékpárokat is kaptunk. A Polgármesteri Hivatal jóvoltából 
támogatásként tárolásra garázst is kaptunk. Ruházatunk teljes, 
viszont létszámban sajnos az előző évhez képest csökkentünk, ezért 
a jövőbeni célunk a taglétszámunk bővítése.
Ezúton egy kéréssel fordulnék Békésszentandrás lakosaihoz. A 
közbiztonság mindannyiunk érdeke és én úgy érzem, hogy nem 
csak beszélni kell róla, hanem tenni is kell érte.
Ha valaki úgy érzi, hogy hajlandó lenne a közért feláldozni pár 
óráját, szívesen látnánk a csoportunkban.
A feltételek: - betöltött 18. életév,
 - büntetlen előélet.
Jelentkezni lehet a 06/30-9837-207-es telefonszámon Filip András 
polgárőrnél.

F.A.

FELHÍVÁS
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete
idén is megrendezi hagyományos kiállítását.

Erre a rendezvényre
szeretettel várjuk azon ügyes kezű alkotókat,

akik szívesen bemutatnák munkáikat.

A munkákat november 20-ig kérjük leadni
a Körös Művelődési Ház és Könyvárban 8.00 - 16.00 óráig!
A megnyitóra a Szent András-napi ünnepség keretein belül

kerül sor.

Hímző szakkör indul
2015. október 13-ától újra folytatja munkáját a 

Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete
hímző szakköre.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk
keddenként 17.00 órától

a Körös Művelődési Ház és Könyvtár
kistermében.

Szentandrási siker
a XVIII. Szilvanapokon

A rendezvénysorozat keretében került meghirdetésre a „Szarvas 
kedvenc szilvás sütije” receptverseny. A versenyre saját 
sütireceptekkel lehetett nevezni különböző kategóriákban.
Ezek közül kategóriánként három került a szakértő szemek elé. 
Először külalakra, majd állagra, ízvilágra koncentrálva szelektált a 
háromtagú zsűri (Urbán Ildikó, Sárkány Mihály és Benke Zoltánné 
Kati).
Az egészségmegőrző kategóriában Rába Ildikó Mariann III. 
helyezett lett bohém szilvás-tekercsével.
Gratulálunk!                                                                    Bagi Erika

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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Sakk hírek
A 2014-2015.  évi  Körös  Kupa Békés megyei  Sakk-
csapatbajnokságban Békésszentandrás csapata (Hunyadi Mátyás 
Sport Egyesület Sakk Szakosztálya) a II. helyen végzett 31.5 
ponttal, azonos pontszámot elérve a Mezőberény csapatával. A 
versenykiírás alapján a Békésszentandrásé lett az ezüst és 
Mezőberényé a bronzérem, mivel azonos pontszám esetén az 
egymás elleni eredmény döntő.  
A csapat tagjai: Hegedüs Péter, Győri Szabolcs, Biró István, Csipai 
Levente, Radics László, Fulajtár István, Csik Balázs, Horváth Zsolt 
/hiányzik a képről: Korbely Györgyné és Révész Norbert/. A 
bajnokságot Orosháza csapata nyerte meg 37.5 ponttal.

Megkezdődött a 2015-2016 évi Körös Kupa Békés megyei Sakk-
csapatbajnokság. Az első fordulóban, 2015. október 11-én, a tavalyi 
bajnok Orosháza csapatát fogadtuk, és 4:4-es végeredmény 
születetett.

Pontszerzők: 
Győri Szabolcs 2. tábla
Csipai Levente 4. tábla
Radics László 5. tábla

Döntetlenek
Horváth Zsolt 1. tábla
Biró István 3. tábla

Bagi Erika

Az ezüstérmes csapat

Sakk-siker
Lakitelek adott otthont a XX. Kárpát-Medencében Sakkozó 
Magyarok Világtalálkozójának, ahol a schnell csapatversenyen - 13 
csapat közül - Békésszentandrás csapata (Csipai Levente, Horváth 
Zsolt, Radics László, Volosin Vlagyimir) az V. helyen végzett!
Gratulálunk!

Bagi Erika

Táncos hírek
2015. szeptember 19-én Kistelekre utaztak párosaink a nagyon erős 
mezőnyben az alábbi eredményeket érték el.
Petrás Bene- Kondacs Jázmin Bíborka Gyermek II. "E" osztályos 
párosunk standardból 7., latinból a 8. helyen végzett.
Melich Krisztián- Petrás Kíra junior II. "D" standard táncokból 8. 
hely, latinból a 9. helyezést érték el. A páros latinból átjutott "C" 
osztályba - gratulálunk!
Halmai Dániel- Bencsik Noémi (vegyes páros) junior II. "D" 
osztályban kezdett együtt versenyezni és első versenyükön 
standard táncokból harmadik, latinból 16. hely.
Noémiék elindultak az ifjúsági korcsoportban is ahol standardból 
szintén döntősök voltak itt a 6. helyezést sikerült elérniük. Latin 
táncokból 9. hely.

2015. október 03-án Kiskunhalasra utaztak junior II-es párosaink.
Melich Krisztián- Petrás Kíra standardból indult, junior II.-ben 7. 
hely, az ifjúsági korcsoportban 13. hely
Halmai Dániel - Bencsik Noémi standardból 5.hely, latinból 
13.hely

Halmai Dániel - Bencsik Noémi Kiskunhalason standard 
táncokból 5. helyezést értek el, míg Kisteleken latin táncokból 
16. és 9. lettek.

Petrás  Bene  -  Kondacs 
Jázmin Bíborka standardból 
7., latinból 8. helyezést érték 
el

Melich Krisztián - Petrás 
Kíra standard táncokból 8., 
latinból 9. helyezést érték el



2015. október 17

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Sindel Imre és Vass Viktória 2015. szeptember 12-én,
Krajcsovicz György és Sinka Gabriella 2015. 
szeptember 19-én,
Molnár Zoltán és Lovász Éva Andrea 2015. 
szeptember 19-én,
Házi Tibor és Fodor Nikoletta 2015. szeptember 26-
án kötött házasságot.

Születések

2015. szeptember 7-én Prievara János Zsolt és Mácsár Eszter 
szülőknek HANNA, szeptember 14-én Savella Gergő és Gál Dolli 
szülőknek ÁKOS utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Tóth Imre /1926/ 2015. szeptember 10-én,
Tóth Ferenc /1941/ 2015. szeptember 13-án,
Plentri Jánosné ln.: Gulyás Ilona /1930/ 2015. szeptember 24-én 
hunyt el.

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

DOROGI IMRE
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek.

Felesége, lánya és veje, fia és menye, 4 unokája

Megemlékezés

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj egy lehelet,
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.”

Fájó szívvel emlékezünk
Egri Ferencné szül. Kis Katalin

halálának 1. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés

Házi Andrásné halálának 5. évfordulójára 

,,Nyíljon körötted millió virág, 
legyen neked nyugodt a lelki világ. 
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
amíg élünk, nem fogunk feledni.''

Férje, fiai, menye és unokái

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

A Könyvtár nyitva 
tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 óráig
Szombaton 10.00-12.00 óráig (iskolai időszakban)

Címünk:
Békésszentandrás, István király u. 16.

Telefon/fax: 66/218-660

A Könyvtár szolgáltatásai:

Internetezés:230 Ft/óra

Faxküldés: 500 Ft – egyoldal,
minden további oldal: 100 Ft

Faxfogadás: 200 Ft/oldal

Nyomtatás: 20 Ft/oldal

Fénymásolás:
20 FT/A4 – egyoldalas, 30 FT/A kétoldalas

30 FT/A3 – egyoldalas, 50 FT/A kétoldalas

Színes fénymásolás és nyomtatás 50-230 Ft/oldal

Selejtezett könyvek 150 Ft/db áron kaphatók!
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LABDARÚGÁS

Veretlenül listavezető a Hunyadi
A jó rajtot még jobb folytatás követte a megyei II. osztályú 
b a j n o k s á g b a n .  A H u n y a d i  f o c i s t á i  a z  ő s z i  s z e z o n 
középszakaszában mind az öt meccsüket megnyerték, így teljesen 
megérdemelten az első helyen állnak. Igaz, hogy csak jobb 
gólkülönbségük révén. Az élboly nyolc pontos előnyre tett szert, 
amiből az látszik, hogy a Hunyadi, a Lőkösháza és a 
Medgyesegyháza csapatai közül kerülhetnek ki a feljutók. Bár még 
messze a szezon vége, de egyre többen erről beszélnek. Reméljük, 
hogy ez a „kellemes” helyzet további lökést ad a Körös parti 
együttesnek és tovább folytatja jó szereplését.

Eredmények:
5. forduló: 2015. szeptember 12. (szombat)
B. Hunyadi – Okány KSK 4-1 (3-0)
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Benyovszki
Góllövők: Koppányi P., Kiss T., Lós I., Virág I.
Varga László: „Az első félidő szórakoztató volt, de a másodikban 
nagyon visszavett a csapat.”

6. forduló: 2015. szeptember 19. (szombat)
Battonyai TK – B. Hunyadi 1-3 (1-3)
Battonya, 80 néző. Vezette: Popucza A.
Góllövők: Koppányi P., Lós I., Liszkai P. (öngól)
Varga László: „Gyenge mérkőzést produkáltunk. A második félidei 
játék alapján a Battonya közel állt a döntetlenhez.”

7. forduló: 2015. szeptember 26. (szombat)
B. Hunyadi – Újkígyós 4-2 (2-1)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Kovács Cs.
Góllövők: Virág I., Tóth A., Lovas A., Kasnyik D.
Varga László: „Elhittük, hogy elég lesz a győzelemhez az is, ha csak 
kimegyünk a pályára, emiatt nehezen hoztuk a kötelező 
eredményt.”

8. forduló: 2015. október 4. (vasárnap)
Bucsa SE – B. Hunyadi 0-2 (0-1)
Bucsa, 150 néző. Vezette György S.
Góllövők: Koppányi P., Kiss T.
Varga László: „Ha nehezen is, de feltörtük a hazaiak védelmét, és 
sikerült gólokat lőnünk.”

9. forduló: 2015. október 10. (szombat)
B. Hunyadi – Békési FC 5-1 (3-0)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette Pájer T.
Góllövők: Virág I. (2 – mind kettőt 11-esből), Lovas A., Lós I., Rácz 
A.
Varga László: „Könnyed játékkal magabiztos győzelem egy 
szervezetten, jól játszó békési csapat ellen.”

A bajnokság állása a 9. forduló után:
1. B. Hunyadi 9 8 1 0 32-9 25
2. Lőkösháza 9 8 1 0 31-8 25
3. Medgyesegyháza 9 8 0 1 27-6 24
4. Gyomaendrőd 9 5 1 3 25-13 16
5. Kunágota 9 4 1 4 29-21 13
6. Sarkadkeresztúr 9 4 0 5 18-26 12
7. Csanádapáca 9 3 3 3 18-15 12
8. Sarkad 9 3 3 3 13-17 12
9. Békés 9 3 2 4 18-19 11
10. Battonya 9 3 2 4 22-25 11
11. Bucsa 9 3 2 4 11-16 11
12. Bcs MÁV 8 3 0 5 9-15 9
13. Mezőberény 9 3 0 6 13-30 9
14. Okány 8 2 1 5 14-16 7
15. Újkígyós 9 2 1 6 17-34 7
16. Dombegyháza 9 0 0 9 6-33 0

Harcban a feljutásért
Múlt havi számunkban beszámoltunk arról, hogy az ifjúsági 
labdarúgók új rendszerű bajnokságban vesznek részt. Az 
alapszakasz félidejében a harmadik helyen álltak a fiatalok. Azóta 
már újabb fordulót is rendeztek, melyet követően pontban beértük a 
kondorosi együttest. A hátra lévő fordulókban nagy csaták várhatók 
a feljutást jelentő második helyért. 
Eredmények:
09.12. B. Hunyadi – Szarvasi FC 2-4 (1-2)
Góllövők: Olasz I., Dernovics T.
09.20. Mezőberényi FC – B. Hunyadi 1-4 (0-0)
Góllövők: Pásztor D. (2), Dernovics T. (2)
10.03. Kondorosi TE – B. Hunyadi 1-0 (0-0)
10.10. B. Hunyadi – Gyomaendrődi FC 3-2 (2-1)
Góllövők: Dernovics T. (2), Tasi K.

A csoport állása:

1. Szarvas 7 7 0 0 55-6 21
2. Kondoros 6 4 0 2 14-10 12
3. B. Hunyadi 7 4 0 3 19-17 12
4. Berényi
       Gyermek FC 6 2 1 3 18-22 7
5. Mezőberény 6 2 0 4 9-26 6
6. Köröstarcsa 7 1 2 4 11-24 5
7. Gyomaendrőd 7 1 1 5 14-35 4

Hévizi Róbert
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KÉZILABDA HÍREK
Békésszentandrás - JALTE Békéscsaba 12 - 25 (5 - 13)
A tavaszi bravúros győzelmünk óta több poszton is tovább erősített 
a vendég gárda, számos rutinos, magasabb osztályt is megjárt 
játékost vonultattak fel ellenünk. S bár a védekezésünk elég jól állta 
a sarat, sok szép helyzetet is sikerült kidolgoznunk, azonban a 
vendégek nagy rutinnal rendelkező hálóőre igazi vezére és 
meghatározó embere volt a csabaiaknak, szinte megbabonázta a 
játékosokat, így a papírforma érvényesült. Szépen lassan felőröltek 
bennünket a végére, és a mérkőzés legnagyobb gólkülönbségével 
zártuk a találkozót. 
Más csapatot is hasonlóan, sőt van, akit 38 góllal vert meg ebben az 
idényben a JALTE gárdája, így az igen sok poszton átalakított, 
megfiatalodott kiscsapatunk helytállt. Nagy elszántsággal 
készültünk tovább, bízva a mielőbbi pontszerzésekben.
Egy kis kikapcsolódás és csapaterősítés is belefért a készülésbe, 
melynek keretében részt vettünk a Sport és Egészségnapon, mely a 
kézilabda sport népszerűsítését, fiatalok toborzását, és persze 
közös játékot, kikapcsolódást szolgált. Az idei sok szép díjunk után 
„mini-csapatunk” - és egy újabb díjat vehetett át, kötélhúzás 
jutalmául. 
Kis-csapatunk és Egri Imre, Zoltan Rusz, Mária Juhászné Mrena és 
Köteles Józsi bácsi közös érdeme. Köszönet mindenkinek!!
Okány - Békésszentandrás 19-19 (félidő: 7-10)
Tovább csökkent játékosállományunk, ennek ellenére nagy 
lelkesedéssel, jól kezdtük a mérkőzést. Magunknál tartottuk a 
kezdeményezést és a vezetést is az első játékrészben. A második 
felvonásban azonban agresszívvá váltak a hazaiak, számos sérülést 
kellett elszenvednünk, de ennek ellenére álltuk a sarat. Bár a 
kimaradt helyzeteket megtorolva, sikerült nekik átvenni a vezetést 
is egy kis időre, de a hajrában mégis meg tudtuk állítani őket. A 
lefújás előtt 3-4 másodperccel megszereztük a vezetést jelentő gólt 
is, de egy gyors távoli lövéssel kiegyenlítettek.
Nagy küzdelem árán, ellenséges szurkolóközönség előtt sikerült 
pontot rabolnunk a három hellyel előttünk állomásozó Okánytól, 
így két helyet léptünk előre, és felzárkóztunk mögéjük a tabellán. 
Nagyon fiatal csapattal léptünk most is pályára, így minden siker, 
minden pontszerzés óriási motivációt adott valamennyiőnknek. 
Mindenkit nagy dicséret illet azért, hogy mindent megtett a 
pontszerzésért. 
Békésszentandrás - Kondoros 30 - 16 (15 - 9) 
Bár a zord időjárás miatt hazaiként nem igazi hazai 
pályán, hanem Szarvason az Alkotmány utcai 
csarnokban fogadtuk Kondoros csapatát ,  de 
szurkolóból szerencsére így sem volt hiány, amiért 
külön hálásak vagyunk! Végig meggyőző fölényben, 
nagyon motiváltan, ötletesen játszottunk így fölényes 
győzelmet arattunk. Igazi örömjáték, és igazi 
CSAPATMUNKA volt! Óriási gratula, le a kalappal az 
egész csapatnak!!! 
Kis-csapatunk tagjai: Szabó Kitti és Lólé Emilia 
(kapusok), Petrás Viktória, Petrás Blanka, Lénárt Anett, 
Olasz Éva, Ambrus Réka, Kondacs Boglárka, Farkas 
Csenge, Szilágyi Gréta, Polónyi Bettina és Egriné 
Kovács Andrea (je). Csak így tovább!! 
Kétsoprony - Békésszentandrás 35 - 20
Erősen tartalékos csapattal léptünk pályára ezen a 
hétvégén. Több kezdő játékosunk más irányú 
elfoglaltsága miatt, az idei szezon legrövidebb 

kispadjával (egyetlen csere játékossal) kellett nekivágnunk, és a 
jelenlegi éllovas Kétsoprony otthonában helytállnunk. A 
házigazdák győzelme ennyire kevés számú játékossal sajnos 
borítékolható volt. Ilyen felállásban még nem igazán játszottunk, 
így ezzel is meg kellett küzdenünk az első félidőben. Fiataljainkkal 
nehezen találtuk az ellenszert a kemény, sokszor durva védekezés 
ellen, ekkor főként a távoli lövések voltak eredményesek (22-9). A 
pihenő után kezdtünk magunkra találni, így egy sokkal jobb 
második játékrészt produkáltunk. Változatosabb befejezéseknek 
köszönhetően csupán 2 góllal maradtunk el ebben a félidőben a 
hazaiaktól (13-11). Kis-csapat küzdeni akarásához egy percig sem 
fért kétség most sem. Összességében a vereség ellenére is minden 
játékost elismerés illet, hiszen ilyen tartalékosan is sikerült 20-szor 
bevenni a listavezető kapuját. A kapott gólok száma ellenben 
nagyon sok volt, ezen javítanunk kell.
Békésszentandrás - Nagyszénás 19-15 (félidő: 8-6)
Bár igen szép játékelemekkel tarkítottuk támadásainkat, de a kissé 
pontatlan befejezések miatt elég gólszegényre sikerült az első 
játékrész. Közel negyedórás gólcsendünket egy szép támadással 
szakítottuk meg, mely egyben a félidő utolsó megmozdulása volt. A 
folytatásban is lassan találtunk magunkra, felváltva estek a gólok. A 
23. percben 1 gólra sikerült felzárkózni a vendégeknek, de onnan 
egy nagy hajrát indítottunk, nem hagytunk teret ellenfelünknek. 
Zsinórban öt gólt lőttünk, miközben egyet sem kaptunk. Ezzel az 
újabb győzelemmel, kis-csapatunk ismét feljebb lépett a tabellán, 
immár a 6. helyre. Óriási gratula mindenkinek!!! Lólé Emília, 
Szabó Kitti, Géci Brigitta (kapusok), Petrás Viktória, Ambrus 
Réka, Olasz Éva, Petrás Blanka, Lénárt Anett, Kondacs Boglárka, 
Farkas Csenge, Bezzeg Xénia és Egriné Kovács Andrea (j.e.) 
Nehéz idegenbeli csaták várnak még ránk, de továbbra is mindent 
megteszünk a jó eredményekért:
2015. október 17. szombat
10:00 Orosházi NKC II - Békésszentandrási KC
2015. október 22 időpont még egyeztetés alatt
Sarkadi KE - Békésszentandrási KC 
2015. november 14. szombat
18:00 Füzesgyarmat SK - Békésszentandrás
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Könyvtári Napok - képekben

Október 5-én a helyi Könyvtári Napok rendezvényét Fekete József festménykiállításával nyitottuk meg. Majd felesége, a 
békésszentandrási születésű Bencsik Julianna „Ablakok” című könyvbemutatóján Kerekes Györgyné nyugdíjas könyvtáros volt 
a beszélgető partner. Meghatottan idézték fel a régi családi emlékeket a jelenlévők visszaemlékezései segítségével.

Csütörtökön a Megyei Könyvtár és a NKA támogatásával vendégünk volt Schäffer Erzsébet. Az író-olvasó találkozó keretében 
lélektől lélekig utaztunk egy-egy rövid történetet mesélt el a Pulitzer-díjas írónő. Köszönjük a bensőséges pillanatokat, az 
emberséget, a közelséget. Szeretettel várjuk vissza és szeretettel gondolunk vissza a szavaira: „Bizakodva, nyitott lélekkel lehet 
játszani..”

Szerdán a védőnők közös szervezésben a Baba-Mama Klub következő találkozója a Könyvtár gyermeksarkában került 
megrendezésre. Miközben a kisgyermekek játszadoztak, ismerkedtek, az anyukák a meseolvasás fontosságáról beszélgettek. 
Egyetértettek abban, hogy a gyermek értelmi, érzelmi fejlődésében fontos szerepet játszik. A mesélés egyben az összetartozás 
záloga, a közösen megélt pillanatok és átmesélt történetek teszik otthonná a házat, családdá az emberek egy csoportját.


