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Hunyadi János Katolikus

Érdemes Szentandráson iskolásnak lenni!
Szokták mondani: a nevelés-oktatás olyan, mint a futball. Mindenki 
ért hozzá. Vagy legalábbis azt hiszi. Így van ez sok esetben 
Békésszentandráson is. Itt is sokan jobban tudják, mit és hogyan kell, 
kellene csinálni. Teszik ezt mindenféle valódi hozzáértés és 
képzettség nélkül. Megállapításokat tesznek, megfellebezhetetlen, 
negatív ítéleteket mondanak mind az iskola színvonalával, mind az itt 
dolgozó pedagógusok munkájával kapcsolatban. Számukra 
szomorú, mindenki más számára örömteli hírekkel szolgálhatok.
Széles körben ismert, hogy az idei tanév kezdetével a köznevelési 
intézményekben fenntartótól függetlenül, elindult a mára sokat 
vitatott (elsősorban a hatalmas adminisztrációs terhek miatt) 
tanfelügyeleti és minősítési rendszer. A mi intézményünkben is voltak 
érdekelt kollégák, akiknek a minősítésére, illetve a tanfelügyeletére 
sor került. Négyen – Molnár Józsefné, Balláné Tóth Krisztina, Fekete-
Rekényiné Gábor Krisztina és Molnárné Hürkecz Karolina – a 
minősítési eljáráson, ketten – Balláné Tóth Krisztina és Rábáné 
Fazekas Erika – pedig a tanfelügyeleti eljáráson jutottak túl. 
Mindnyájan több, mint száz oldalnyi portfóliót töltöttek fel az 
internetes felületeikre, azokat külső szakértők központilag kialakított, 
egységes elvárás rendszer, indikátorok szerint vizsgálták át és 
értékelték, majd a helyszínen, iskolánkban a külső szakértők órákat 
látogattak, további dokumentumokat vizsgáltak és értékeltek. Az 
eljárásokban részt vevő külső szakértők minden egyes kolléga 
szakmai felkészültségét és munkáját, valamint az intézmény 
egészének munkáját is dicsérő szavakkal méltatták. A kollégák 
teljesítményének komplex, végleges értékelése minden esetben 95% 
fölötti. Ez azt mutatja, hogy iskolánkban szakmailag jól 
felkészült, elhivatott pedagógusok dolgoznak, akik munkájukat 
jól végzik.
Immár több mint egy évtizede zajlik a magyar közoktatási 
intézményekben az országos kompetencia-mérés. Minden tanévben 
május utolsó szerdáján az ország minden köznevelési intézményében 
egységes, a mérés napjának reggeléig vákumfóliába csomagolt, 
titkosan kezelt mérőlapok segítségével mérik a 6. és 8., valamint a 
középiskolák 10. évfolyamos diákjainak matematikai és szövegértési 
kompetenciáit. (A pedagógia kompetencia fogalma készségek és 
képességek együttesét jelenti, melyek segítségével valaki 
problémamegoldásra képes egy adott területen, jelenti továbbá az 
illetőnek azt a hajlandóságát is, hogy a problémamegoldásra való 
képességét alkalmazza és kivitelezze. A fogalom magában foglalja az 
illető tudását, tapasztalatait éppúgy, mint személyes adottságait.) A 
mi iskolánkban is megtörténik ez a mérés minden évben. A javítást és 
kiértékelés független szakértők végzik. Az eredményeink nemcsak 
bizakodásra, hanem büszkeségre is okot adnak. Annak ellenére, hogy 
mi nemcsak válogatottan jó képességű gyermekekkel 
foglalkozunk.
Az elmúlt három tanévben, amióta egyházi fenntartású intézmény 
vagyunk, gyermekeink minden esetben megállták a helyüket a 
hasonló települések iskoláihoz, illetve az országos átlaghoz 
viszonyítva is. Nagyrészt az országos átlag és a hasonló intézmények 
fölött teljesítve.
A 2015. évi kompetencia-mérés eredményei február végén váltak 
nyilvánossá. Gyermekeink talán minden eddiginél jobban 
teljesítettek. 
Az intézményi jelentés a 6. osztályosoknál 
(konfidencia-intervallum statisztikai szakkifejezés, amely becsült 
alsó és felső korlát között adja meg az eredményt) 
Matematika
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 
(konfidencia-intervalluma)
Az Önök intézményében   1571 (1519;1623)
Országosan    1497 (1496;1498) 
Általános iskolákban   1491 (1490;1492)

Községi általános iskolákban  1448 (1447;1451)
Városi általános iskolákban  1480 (1479;1481)
Megyeszékhelyi általános iskolákban  1530 (1528;1533)
Budapesti általános iskolákban  1546 (1542;1548)
 8 évfolyamos gimnáziumokban  1637 (1633;1642)
Ugyanez a környék iskoláiban: 1608; 1514; 1347; 1548; 1400; 
1275; 1549
Szövegértés
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 
(konfidencia-intervalluma)
Az Önök intézményében  1501 (1431;1566) 
Országosan  1488 (1487;1489) 
Általános iskolákban  1480 (1479;1482) 
Községi általános iskolákban  1424 (1421;1427)
Városi általános iskolákban  1471 (1469;1473)
Megyeszékhelyi általános iskolákban  1528 (1525;1531)
Budapesti általános iskolákban  1547 (1543;1550)
8 évfolyamos gimnáziumokban  1661 (1656;1664)
Ugyanez a környék iskoláiban: 1517; 1544; 1324; 1452; 1261; 
1318; 1546
Az intézményi jelentés a 8. osztályosoknál
Matematika
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 
(konfidencia-intervalluma)
Az Önök intézményében  1692 (1656;1738)
Országosan  1618 (1617;1619) 
Általános iskolákban  1601 (1600;1602) 
Községi általános iskolákban  1555 (1553;1557) 
Városi általános iskolákban  1593 (1591;1595)
Megyeszékhelyi általános iskolákban  1642 (1639;1645) 
Budapesti általános iskolákban  1662 (1658;1664) 
8 évfolyamos gimnáziumokban  1773 (1769;1777) 
6 évfolyamos gimnáziumokban  1753 (1749;1757)
Ugyanez a környék iskoláiban: 1738; 1647; 1610; 1620; 1488; 
1500
A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban 
Min. / 5-ös perc. 25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95- ös 
perc. 
Az Önök intézményében
 1433 1563 1692 (1656;1738) 1828 1954
Országosan 1285 1490 1618  (1617;1619) 1752 1930
Általános iskolákban
 1275 1476 1601 (1600;1602) 1731 1905
Községi ált. iskolákban
 1234 1426 1555 (1553;1557) 1686 1860
Dél-Alföld régióban
 1319 1502 1620 (1615;1624) 1741 1909
Szarvasi járásban
 1305 1509 1633 (1614;1653) 1750 1909
Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható 
eredmény tükrében 
Telephelyük 2015-ös áltageredménye 1692 (1656;1738) 
A telephely tanulóinak 2013-as átlageredménye 1519 (1470;1566) 
Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes 
alapján 1630
(a tényleges eredmény ennél szignifikánsan jobb)
Szövegértés
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 
(konfidencia-intervalluma)
Az Önök intézményében  1581 (1547;1627)
Országosan  1567 (1565;1568)
Általános iskolákban  1548 (1547;1550)
 Községi általános iskolákban  1494 (1492;1496)
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Általános Iskola hírei
Városi általános iskolákban  1542 (1540;1544)
Megyeszékhelyi általános iskolákban  1598 (1595;1601)
Budapesti általános iskolákban  1611 (1608;1614)
8 évfolyamos gimnáziumokban  1735 (1731;1738)
6 évfolyamos gimnáziumokban  1715 (1711;1719)
Ugyanez a környék iskoláiban: 1651; 1597; 1525; 1553; 1456; 
1549
A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban
Min. / 5-ös perc. 25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95- ös 
perc.
Az Önök intézményében
 1332 1485 1581 (1547;1627) 1679 1879
Országosan
 1220 1433 1567 (1565;1568) 1711 1882
Általános iskolákban
 1210 1417 1548 (1547;1550) 1688 1861
Községi ált. iskolákban
 1160 1359 1494 (1492;1496) 1631 1816
Dél-Alföld régióban
 1253 1444 1573 (1569;1577) 1709 1873
Szarvasi járásban
 1214 1443 1573 (1552;1597 1715 1874
Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható 
eredmény tükrében
Telephelyük 2015-ös áltageredménye 1581 (1547;1627) 
A telephely tanulóinak 2013-as átlageredménye 1493 (1442;1565) 
Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes 
alapján 1550 
(a tényleges eredmény ettől nem különbözik szignifikánsan)

(szignifikáns: jelentékeny, jelentős, meghatározó, jelzésértékű; a  
mérés során szignifikáns különbségnek tekintendő akár pozitív, akár 
negatív irányba az 50 pontot elérő illetve meghaladó különbség)
A felsorolt eredményeinket a környékbeli iskolák eredményeivel 
összehasonlítva bátran elmondhatjuk: nem vagyunk lemaradva 
egyetlen iskolától sem. Sőt! Mindenben ott vagyunk az 
élmezőnyben, váltakozva a „dobogós” helyeken. A látható 
eset leges különbségek,  minimális  „lemaradások”,  nem 
szignifikánsak, ugyanakkor az „előnyeink” között van jó néhány 
szignifikáns. Hétköznapi nyelvre lefordítva mindezt, talán ahhoz 
hasonlíthatnám, mint amikor a 100 m-es síkfutásban a különböző 
helyszíneken mindig 3 versenyző osztozik a dobogón felváltva, s az 
időeredményeik között csak néhány század másodperc a különbség. 
S mi mindezeket az eredményeket úgy érjük el mindennapos komoly 
munkával, hogy nemcsak válogatott, kiváló képességű 
gyermekekkel foglalkozunk! Osztályaink összetétele, mivel minden 
évfolyamon csak egy van, nem a mi akaratunktól függ. Az oktatás 
színvonala viszont igen. S ez az a pedagógiai hozzáadott érték, amely 
pedagógusaink kiváló munkáját dicséri. Ezt szeretném megköszönni, 
és további sikereket kívánni nekik! Mert megérdemlik!
A köszönet és jókívánság természetesen megilleti mindazon szülőket 
is, akik támogatják iskolánkat, a pedagógusok munkáját és 
gyermekeiket ,  akiknek nem a szembenállás,  hanem az 
együttműködés, az egymás kölcsönös megbecsülése a legfontosabb. 
Mert tudják, hogy jó eredményeket csak egymással összefogva 
érhetünk el!

Molnár Imre Zoltán
igazgató

(Felhasznált forrás: www.oktatas.hu)

Alsós nyelvi verseny
2016.02.17.

Eredmények

2. osztály
1. Szító Stefánia
2. Erdei Tamás
3. Szegvári Szabolcs

4. osztály
1. Juhász Gergő
2. Pálinkás Hunor
3. Kondacs Bíborka

3. osztály
1. Pozderka Zsombor
2. Kozák Gergő
3. Egri Alíz
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Farsang van, farsang van…!

Alsósaink az idei tanévben is péntek délután farsangoltak. Február 
5-én az iskola tornatermében gyülekeztünk vidám jelmezekbe 
öltözve. Nagy izgalommal várták a gyerekek a rendezvényt, főleg a 
bűvészt, aki az idén egy órás műsorral szórakoztatta őket. Ámulva, 
csodálkozó tekintettel figyelték a gyerekek, milyen érdekes 
figurákat hajtogatott a léggömbökből, s nagyokat nevettek a tréfáin. 
Nagyon örültek, hogy mindenki vihetett haza egy-egy 
léggömbfigurát is. 
Énekeltünk, játszottunk, táncoltunk és az anyukák jóvoltából 
finomakat ettünk. A délután másik fénypontja a tombolahúzás volt.  
A szülők segítségével sok ajándékot gyűjtöttünk össze, így ebben 
az évben is minden gyermeknek jutott zsákbamacska, és ezen kívül 
az értékesebb tárgyakat ki is sorsoltuk.
Köszönjük minden kedves Szülőnek a segítségét, aki bármilyen 
módon segítette rendezvényünket.  

Alsós munkaközösség

Hunyadi János Katolikus Általános Iskola
hírei

A nyolcadikosok nyitótánca

DÖK-ös tánc

Csibeavató
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„Tavaszi szél vizet 
áraszt….”

Ovisok versmondó találkozója
2016.02.24. Cserkeszőlő

Ez volt a mottója annak a versmondó találkozónak, melyre a 

környező óvodák gyermekeit hívták a szervezők. A helyszínre 31 

kis versmondó érkezett.

A mi óvodánkból két kislány nevezett a megmérettetésre. 

Izgatottan várták, hogy verseiket előadhassák. 

A versmondást három tagú zsűri értékelte. Amíg az értékelés tartott, 

a szervezők megvendégelték a gyermekeket; és kézműveskedésre 

is lehetőséget biztosítottak. Így gyorsan telt el a várakozási idő.

Az értékelés során kiemelték a gyermekek által nyújtott magas 

színvonalú felkészülést. Minden gyermek kapott emléklapot, kis 

édesség csomagot. A díjazottak oklevélben, könyvjutalomban is 

részesültek Egy bronz oklevelet hoztunk el. 

Megköszönöm a felkészítő óvodapedagógusok munkáját; s a 

szülőnek az utazásban nyújtott segítségét! 

Házi Imréné

Versmondók: Lengyel Katalin, Dombovári Csenge
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Jemezbál a bölcsődében
Egy februári pénteki napon farsangoltunk a bölcsiben. Nagy 
izgalommal készültünk már az előtte lévő napokban. Farsangi 
papírszemüvegeket készítettünk, amit az apró kis gyermek kezek 
díszítettek ki konfettivel. A csoportszobákat és az egész épületet – a 
gyermekek nagy örömére- „felöltöztettük” színes szalagokkal, 
álarcokkal és léggömbökkel. A nagy napon mindenki jelmezben 
érkezett. Kissé megilletődve és kíváncsian fürkészték egymást, 
hogy vajon kit takar a nem mindennapi öltözék. Közös énekléssel, 
tánccal kezdtük a mulatságot, bízva abba, hogy sikerül a telet 
elkergetnünk. Közben fényképeket és videófelvételt is 

készítettünk, hogy otthon újra átélhessük a karnevál élményét. A 
nagy szórakozásban és az ínycsiklandozó palacsinta illatára meg is 
éheztünk. Margitka és Marika segítségével csodálatos, 
finomságokkal teli asztal mellé ülhettek a fáradt táncosok. A 
szülőknek hála minden gyermek megtalálta a számára 
legkedvesebb finomságot és a dolgozók meglepetése pedig, a 
különböző töltelékkel készült palacsinta volt. A lakoma után színes 
lufikkal játszottunk, táncoltunk, énekeltünk. A kis maskarások 
fáradtan, de nagy lelkesedéssel készültek az ebédhez és öltöztek 
„munka” ruhába. Azóta is csillogó szemmel, boldogan mesélik, 
hogy mi is történt ezen az eseménydús napon.
Köszönjük a szülőknek a sok sütit, gyümölcsöt, ivólevet! 
Köszönjük Margitkának és Marikának a sok finom palacsintát!

Yetik Éva

Szeretnénk tájékoztatni az érdeklődőket, hogy 2016. április 
12-én, kedden Nyílt-napot tartunk a Bölcsődében. Itt 
megismerkedhetnek a szülők az intézményünkkel, az itt 
dolgozókkal és az itt folyó munkával.  Betekintést kaphatnak 
a gyermekek napirendjébe, a Bölcsőde Házirendjébe és a 
bölcsődei felvétel menetébe, a fokozatos beszoktatás 
rendszerébe.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Mit főztél angyalka?
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REFORMÁTUS  HÍREK
2016 januárjában és februárban az Önkormányzat és más adakozók 
jóvoltából két nagyszerű téli  kirándulásra vihettük a 
békésszentandrási hittanosokat, a hozzájuk és gyülekezetünkhöz 
kapcsolódó felnőtteket.
Januárban Kékesen voltunk, és a Mátraházi Református Üdülőben 
pihentünk meg. Februárban a Galyatetői Református Üdülőben 
kaptunk nagyszerű vendéglátást, és napközben a kilátót másztuk 
meg. Isten csodálatos téli hegyi élménnyel ajándékozott meg 
minket, ami számunkra igen nagy ritkaság és óriási élmény volt. 
"Hittanos edzőtábornak" neveztem a kirándulásokat, hiszen a 
buszúton, és az étkezésekhez kapcsolódóan bőséges bibliai 
foglalkozásban is volt részünk. Testileg, lelkileg meggazdagodva 
térhettünk haza.
Köszönjük ezeket a szép élményeket Istennek, s mindazoknak, akik 
ehhez hozzásegítettek minket. A fehér hó emlékeztetett minket 
Isten szerető ígéretére:" Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké 
válhattok" Ézsaiás 1:18. Tudjuk, hogy mindez azért lehet, mert 
Jézus Krisztus skarlátpiros vére értünk, helyettünk, miattunk 
kiontatott. Mindenki, aki megbánja, elhagyja vétkeit, hiszi, hogy 
azoknak terhét Jézus Krisztus elhordozta, annak Isten teljes, örök 
feloldozást ad, sőt örök életet.
Újuljon meg szívünk, hitünk életünk e mostani böjti, nagypénteki, 
húsvéti időkben is Jézusban! 

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási ref. lelkész

A békesség Istene pedig…
kihozta a halottak közül  a mi Urunkat, Jézust, a 

juhok nagy pásztorát” (Zsid. 13,20)

Szeretettel hívunk mindenkit húsvéti alkalmainkra a 
Református Parókiára.

2016. március 24. Nagycsütörtök 18. óra úrvacsorai 
előkészítő

25. Nagypéntek: úrvacsorás istentiszteletek 9 óra
27. Húsvét vasárnap: úrvacsorás istentisztelet 9 óra
Igét hirdet: Vekerdi János I. éves lelkész hallgató, Debreceni 

Hittudományi Egyetem
28. Húsvét hétfő: ünnep záró hálaadó istentisztelet 9 óra
Házi úrvacsorát és lelkészi látogatást lehet kérni.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Család – és Gyermekjóléti Szolgálat
5561 Békésszentandrás, Fő u. 20.
Tel: 66/217-588
e-mail: csalgondozobszta@gmail.com 

Családsegítő neve: Albelné Benkő Beatrix

Ügyfélfogadási idő:
 hétfő:  13.00-16.00
 kedd:  8.00-12.00 13.00-16.00
 szerda:  8.00-12.00 13.00-16.00
 csütörtök: 8.00-12.00 13.00-16.00
 péntek:  8.00-12.00

Ügyfélfogadási időn túl, krízis, vészhelyzet esetén:
Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ
Készenléti Szolgálata: 20/959 7464 telefonszámon hívható

Adományok közvetítése:
ruhanemű, cipő, könyv, játék, háztartási gép, bútorok

A SZOLGÁLTATÁS INGYENES.

Család–Gyermekjóléti Szolgálat feladata:
 jelzések fogadása veszélyeztetett gyermek, 

krízishelyzetben lévő család, felnőtt esetében, 
jelzőrendszer tagjaival való folyamatos kapcsolattartás

 gyermek veszélyeztetettsége esetén alapellátásban 
gondozás

 javaslattétel egyéb gyermekvédelmi intézkedésre
 információnyújtás
 tanácsadás
 hivatalos ügyek intézésének segítése
 segítő beavatkozás krízishelyzetekben
 csoportfoglalkozások,közösségi programok szervezése
 adományok közvetítése

Tanácsadás: - életvezetési tanácsadás
  - pénzbeosztási tanácsadás

Hivatalos ügyek intézésének segítése
- nyomtatványok kitöltése
- kérelmek, beadványok megírása
- segélykérő nyomtatványok biztosítása
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

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: 2016. március 30. (szerda) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről

Az ülés napirendi pontjai a következők:

1. A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az 
átruházott hatáskörben végzett munkáról 
Előadó: Rusz Mihály bizottsági elnök

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési 
díjról szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző

3. Tájékoztató a községben működő civil szervezetek 
tevékenységéről
Előadók: civil szervezetek vezetői

Szent András Jótékonysági Egyesület részéről: Pávelné 
Apáti-Nagy Tünde
Békésszentandrás Nebulóért Alapítvány részéről: 
Nemcsényi Zsolt
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományörző Egyesület 
részéről: Hévizi Róbert
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 
részéről: Oláh Géza
Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Egyesülete részéről: 
Kugyela Mihály
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesület Bszt-i Csoport 
részéről: Köteles József
Magyar Vöröskereszt Békésszentandrási Szervezete 
részéről: Győri Jánosné
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete részéről: 
Szabó Edit
Szarvasi Polgárőr Egyesület részéről: Tusjak Tamás
Körös-szögi Hagyományörző Csikós Egyesület részéről: 
Máté János

Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány részéről: Hrncsjárné Dorogi 
Mária
Kertbarátkör részéről: Szűcs Elekné

4. Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 
beszámolója
Előadó: Kozák János Kuratórium elnöke

5. Sportegyesületek beszámolója
Előadók:

Kézilabda Club részéről: Egriné Kovács Andrea egyesületi 
elnök
HM Sport Egyesület részéről: Hévizi Róbert egyesületi 
elnök
Kajak-kenu Klub részéről: Sinka Péter egyesületi elnök
Vértessy Tánc-Sport Egy. részéről: Korbely Györgyné 
egyesületi elnök
Területi Lövész Klub részéről: Lizon János elnök
HM Lovas Egyesület részéről: Major Imre egyesületi 
elnök
HMSE Sakk Szakosztálya részéről: Nemcsényi Zsolt 
szakosztályvezető
Bszt-i Fitt-Form Torna Sport Egy. részéről: Rusz Zoltánné 
egyesületi elnök
Babilon Táncsport Közhasznú Egy. részéről: Kovács 
Krisztina egyesületi elnök

6. Bejelentések
Sinka Imre

polgármester

B.E.: A Szentandrási Híradó olvasói 
n e v é b e n  k ö s z ö n t ö m  i s m é t  D r. 
Strassburger Gyöngyi jegyzőt. Először 
szeretném megkérdezni, hogy az eltelt 9 
év alatt mivel foglalkoztál? 
S.Gy.: Nagy kihívás volt számomra az a 
4 év, amit Méhkerék-Kötegyán-
Újszalonta körjegyzőjeként töltöttem. 
Majd Szarvasra kerültem, ahol a 
közjegyző mellett dolgoztam, de sajnos 
nyugdíjazása miatt nem tartott hosszú 
ideig. Az utóbbi másfél évben pedig a 
szarvasi Székely Mihály Szakképző 
I s k o l á b a n  t a n í t o t t a m  j o g i  é s 
gazdaságismereti tantárgyakat. A diákokkal jó kapcsolatot 
alakítottam ki és szerettem a felnövekvő nemzedéket tanítani. 
B.E.: Most hogyan érzed magad? 
S.Gy.: Nem ismeretlen a környezet számomra, ismerős arcok, 
ismerős kollégák között jól érzem magam. Mindig kapcsolatban 
voltam a közigazgatással, hiszen jelen voltam a járások 
kialakulásánál és most is vállalok közigazgatásban oktatói és 

vizsgáztatási feladatokat.
B.E.: Szeretnék érdeklődni a jövőbeni 
elképzeléseidről?
S . G y . :  A  m a i  k ö z i g a z g a t á s 
ö s s z e t e t t e b b ,  r e n d s z e r l á t ó b b 
gondolkodást igényel. Meg kell felelni 
az állampolgároknak, ügyfeleknek, a 
Képviselő-testületnek,  a Járási 
Hivatalnak és a Békés Megyei 
Kormányh iva t a lnak .  A munka 
fo lyamatosságának b iz tos í tása 
érdekében a Polgármesteri Hivatalban 
egy szakmai területhez kapcsolódó 
munkacsoportokat hoztam létre és a 

hivatal épületében ezért szükséges volt az irodák átalakítása is.
B.E.: Mit üzensz az olvasóknak, lakosoknak?
S.Gy.: Továbbra is nyitva áll az ajtóm a lakosok előtt és minden 
állampolgár ügyében segítő szándékkal járok el.
B.E.: Köszönöm a beszélgetést és további sikeres munkát kívánok.
S.Gy.: Köszönöm.

Benedek Erika

Ismét a Polgármesteri Hivatal élén
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Megnyitott „Békés megye kapuja”

Január végétől az utazó közönség rendelkezésére áll a korhű, 
eredeti állapotában felújított vasútállomás épülete. A restaurátorok 
az 1930-as években alkalmazott felújítási technológiákat 
alkalmazva állították helyre a most már régi fényébe tündöklő 
műemlék épületet. A megnyitást követően a pénztárak már a 
végleges helyükön, a csarnokban működnek, az utasok is a 
csarnokon, illetve az aluljárón át közelíthetik meg a peronokat. A 
mellékhelyiségek várhatóan néhány héten belül már használhatóak 
lesznek. A liftek elkészültek, de a hatósági használatbavételi 
engedély kiadásának feltétele az üzemeltetési és karbantartási 
szerződés megkötése. A felvételi épület és környezetének teljes 
körű felújítása várhatóan április végére készül el.

KEF ülés – fókuszban a droghelyzet

A Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (BM KEF) 
soron következő ülésén a droghelyzet volt a fő téma. Az ülésen 
Tolnai Péter, a megyei közgyűlés alelnöke, a BM KEF elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy mind a kilenc 
járásban megalakult a KEF, ami jelentős eredmény. Kiemelte: az 
egyeztető fórumhoz minden olyan szervezet csatlakozott, amelyik 
akar, tud és kötelessége is tenni a kábítószer-fogyasztás 
megelőzése érdekében. Kárász László vezető mentőtiszt és Varga 
Tibor vegyészszakértő, a Szegedi Regionális Kábítószer-vizsgáló 
laboratórium munkatársa tartott előadást a mai droghelyzetről, ami 
aggodalomra da okot, ugyanis a fogyasztó több mint a fele 18 év 
alatti. Sziszák Katalin, a megyei szociális és gyermekvédelmi 
központ vezetője elmondta, az állami gondozásban lévő fiatalok is 
veszélyben vannak. Az összejövetelen nevelőszülők, nevelőszülői 
tanácsadók, gyámok is részt vettek.

Ülésezett a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése

Megtartotta idei első munkaülését a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése. A napirenden több fajsúlyos téma szerepelt, többek 
között döntöttek a képviselők a munkaprogramról,  a 
költségvetésről, együttműködési megállapodásokról, és 
módosították a TOP felhívások megyei keretösszegének 
felhasználás-ütemezését.
A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodásokat felülvizsgálata a testület, míg a Békés Megyei 
Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesülettel, a Békés Megyei 
Építész Kamarával és a Békés Megyei Mérnöki Kamarával pedig 
együttműködési megállapodást kötöttek. Elfogadta a testület a 
2016. évi munkaprogramot, és az idei költségvetésről szóló 
rendeletet is, és módosították a TOP felhívások megyei 
keretösszegének felhasználás-ütemezését. A 2014-2020 közötti 
programozási időszak operatív programjainak felhívásai 2017 első 
félévének végéig megjelennek, ezek teljesüléséhez a korábban 
2017 utánra ütemezett forrásokat a közgyűlés előrehozta és 
elosztotta a 2016. és a 2017. évek között. A Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése március 11-én ünnepi ülést tart 
Szabadkígyóson, a következő munkaülés áprilisban lesz.

Már 46 településsel egyeztettek a megyei 
önkormányzat szakemberei

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében Békés megyébe összesen 57,94 milliárd forint érkezhet. 
Az első felhívások 2015 végén és 2016 elején jelentek meg, a 
felhívásokban nevesített összeg több mint 28 milliárd forint. Annak 

érdekében, hogy a rendelkezésre álló keretet a megye települései 
teljes egészében felhasználhassák, fontos, hogy olyan pályázatokat 
adjanak be, amelyek minden kritériumnak megfelelnek. A megyei 
önkormányzat hivatalának területfejlesztési szakemberei ezért 
egyeztetésre invitálták a települések vezetőit, szakembereit, és 
áttekintették a projektjavaslatokat. Eddig több, mint 92 órányi 
megbeszélést folytattak, ezalatt 274 projektjavaslatot néztek át. A 
megyei önkormányzat – a megyeszékhelyen kívül – minden 
településnek kötelezően segít a pályázatok során, amennyiben ezt a 
település kéri, és már nem csak a projektmenedzsmenti 
feladatokban, hanem a pályázatokhoz kapcsolódóan egyéb 
feladatokban is. A Békés Megyei Önkormányzat mindeddig 47 
te lepüléssel  kötöt t  együt tműködési  megál lapodást  a 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására.

Békés megye az Utazás kiállításon

A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban már 39. alkalommal 
rendezték meg az Utazás kiállítást. Magyarország legnagyobb 
turisztikai seregszemléjén több száz kiállító, kedvezményes 
utazási ajánlatok, látványos programok, nyereményjátékok várják 
a nagyközönséget és a szakma képviselőit. Idén öt kontinens 28 
országának 350 kiállítója segítségével egy hétvége alatt akár be is 
„utazhatják” a résztvevők a világot, megismerkedhetnek az 
országok látnivalóival, kultúrájával, gasztronómiájával.
Az idegenforgalmi szakkiállítás megnyitóján Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter kiemelte: a magyar turizmus 
világszinten jár, teljesítménye nemzetközileg is kimagasló, minden 
fontos mutatója javult tavaly, a turizmus dinamikus fejlődése egyre 
nagyobb mértékben járul  hozzá a  magyar  gazdaság 
növekedéséhez. A Dél-alföld és Békés megye számára fontos a 
turizmus, kitörési pontot jelenthet a térségben, ezért is lényeges, 
hogy azok a jelenségek, amelyek meghatározzák a megye 
turizmusát, minél nagyobb hangsúlyt kapjanak. Részt vett a 
seregszemlén a Békés Megyei Tourinform, a Békés Megye Falusi 
Turizmusáért Egyesület, a Békés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, a Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú 
Egyesület, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft, a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatóság, a Körös-menti Turisztikai Egyesület, a 
Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület, az Orosházi Kistérség 
Turizmusáért Egyesület, az Orosházi Városi Rendezvényszervező 
és Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Békéscsabai Tourinform. Békés 
megye hungarikumaival a Békés Megyei Culinary Team kínálta a 
rendezvényre érkezőket.
A Békés megyei Tourinform irodát működtető Békés Megyei 
Önkormányzat elnöke, Zalai Mihály hangsúlyozta, a turizmus 
gazdasági hatásai nagyon sokrétűek, nem csak a fizetési mérlegre, 
a jövedelmekre, de a foglalkoztatásra is hatással van, ami a megye 
szempontjából nem elhanyagolandó, ezért fontos értékeinket 
határainkon belül és azon kívül is ismertté tenni, és minél több 
látogatót a megyébe csábítani.
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BÖJTIDŐ…A GONDOZÁSI KÖZPONTBAN
„A Gondozási központ elsődleges programja az idősek 
„értékeinek” megőrzése, a hagyományok ápolása, a hasznos 
időtöltés biztosítása.”
Részlet Dr. Virág Sándorné intézményvezető által készített szakmai 
programból.
Értékeket őrző és a hagyományokat ápoló beszélgetésre került 
alkalom február 25-én a szentandrási otthonban a bentlakók és 
falusi nyugdíjasok kedves társaságában. A modern világ, a televízió 
megjelenése előtti időben a hosszú téli esték jól szolgálták az 
értékes családi és közösségi együttléteket az emberek között. 
Karácsony és a vízkereszt ünnepének elmúlásával eljött a 
FARSANG időszaka, melyet keresztény szokás szerint 40 napos 
böjtidő követett és követ ma is. A NAGYBÖJT testi- lelki előkészítő 
időszak, és tart a tavaszi ünnepkör legszebbikéig a HÚSVÉTIG. 
Egykor a hosszú téli hónapokat színesítették FARSANGI 
M U L AT S Á G O K K A L ,  D I S Z N Ó T O R O K K A L ,  T É L I 
LAKODALMAKKAL, JELES NÉVNAPOK ÜNNEPLÉSÉVEL. 
Az élet valahogy egyszerűbb viszonyok között zajlott, és mégis 
megunhatatlanul színesen. 
Az IDŐJÓSLÓ NAPOK arra engednek következtetni, hogy főként 
a falusi és tanyai emberek megfigyelések alapján következtettek az 
időjárás változásaira. 
Így:
- Január 22-én Vince napkor, ha megcsordul a pince, enyhülhet a tél
- Január 25-én Pál napján, ha párfordulás következik be, változhat 
az időjárás
- Február 19-én Zsuzsanna napján, megszólal a pacsirta
- Február 25-e Mátyás nap, jégtörő Mátyásnak is nevezzük, 
hosszabbodnak a napok, enyhülhet az idő
- Március 18-19-21. Sándor- József- Benedek. Zsákban hozzák a 
meleget!
- Március 21 TAVASZ ELSŐ NAPJA
FARSANG idején falunkban is mozgalmas programok, bálak, 
mulatságok váltották egymást hétről hétre. Ki ne emlékezne a téli 
TÁNCISKOLÁK fiatalos hangulatára? Hála Istennek, mára ez a 
szokás nem halt ki, élő, a kisgyermekek az idősek és a civil emberek 
között is. 
A KERESZTÉNY VALLÁS alapján a HAMVAZÓ SZERDA a 
NAGYBÖJT kezdete, szigorú böjtös nap. Az idősebbek 
emlékeznek rá, hogy azon a napon csak egyszer ettek kenyeret. 
Aszalt gyümölcsből, korpából főztek levest HÚST NEM ETTEK. 
Vidékünkön is a természet járása szerint többnyire kötött 
időszakhoz igazították a fák metszését, a magvak elvetését a 
palántaültetést is.
Így:
- Benedek napjáig: fokhagyma, kapor, krumpli ültetése.
- Gyümölcsoltó Boldogasszony Napja: fatisztogatás, palántaültetés 
ideje.

Ha a HÚSVÉTI ÜNNEPEKRŐL beszélünk, jelentős ünnep a 
Húsvétot  megelőző VIRÁGVASÁRNAP. A kato l ikus 
templomokban BARKASZENTELÉS őrzi ennek az emlékét. Ezt a 
katolikus ünnepet más vallásúak is szívesen átvették, mert népi 
szokásokat rendeltek az ünnep mellé. 
A NAGYHÉT, amely VIRÁGVASÁRNAPRÓL HÚSVÉT 
ELŐESTÉJÉIG tart, szigorú böjttel, testi és lelki megtisztulással 
készíti elő A FELTÁMADÁS ÜNNEPÉT.
NAGYCSÜTÖRTÖKÖN, AZ UTOLSÓ VACSORA NAPJÁN, 
KERESZTÉNY SZOKÁS SZERINT, A NAGYSZOMBATI 
FÖLTÁMADÁSIG, A HARANGOK RÓMÁBA MENNEK, 
CSAK KEREPELNEK A HARANGOZÁS HELYETT A 
TEMPLOMOKBAN.  NAGYPÉNTEKEN KRISZTUS 
KERESZTRE FESZÍTÉSÉNEK történetét eleveníti föl a 
kereszténység.  A templomi közösségekben PASSIÓT 
ÉNEKELNEK, KERESZTUTAT JÁRNAK. Együtt virrasztanak, 
együtt imádkoznak az emberek. A harangok mellett, a vallását 
gyakorló ember ilyenkor elcsendesedik. Ez a nap a legszigorúbb 
BÖJTI ALKALOM, JÉZUS KERESZTRE FESZÍTÉSE ÉS 
HALÁLA. 
NAGYSZOMBATON A VALLÁSUKAT GYAKORLÓ 
EMBEREK EGYÜTT ÜNNEPLIK A FELTÁMADÁST. 
Gyertyával a kezükben, mely FÉNY jelképe, körmeneten vesznek 
részt a templomokban. 
A HÚSVÉTVASÁRNAP az ünnepi étkezés, a családlátogatások 
időszaka. A vallását gyakorló ember templomban ünnepli Jézus 
feltámadását.
Ami természetes, hogy az ünnepi étkek csak a FELTÁMADÁST 
KÖVETŐEN KERÜLNEK ASZTALRA. Ki-ki szokása szerint 
főz, ám vidékünkön nem maradhat el a KOCSONYA, A SONKA ÉS 
A SONKALÉBEN FŐTT HÚSVÉTI TOJÁS. A vázákban ekkorra 
tavaszi virágok, szentelt barka kerülnek. Kosárkákba hímes tojások, 
csokibáránykák és kalács is jut mindenkinek. 
Ebben az esztendőben korábban, március végén jön a HÚSVÉT. És 
remélhetőleg a szürke napok helyett eljön a várva-várt TAVASZ IS! 
Készüljünk valamennyien erre az ünnepre! A RÁDIÓ a DUNA 
TELEVÍZIÓ, mint szokta mindig, most is jelen lesz az IDŐSEK, 
BETEGEK, AZ EGYEDÜLÉLŐK és valamennyiőnk életében. 
Mindenki a maga hite szerint, akár egy kedves baráti társasággal, 
vagy az otthonban idősebb embertársaival, de legfőképpen, 
CSALÁDJÁVAL ÜNNEPELJEN!

Áldott ünnepeket kívánok KÜLÖN A SZENTANDRÁSI 
GONDOZÁSI KÖZPONT LAKÓINAK, dolgozóinak, 
vendégeiknek és falunk minden polgárának

Kelt.: Békésszentandráson, 2016. februárjában
Hrncsjárné Dorogi Mária 
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Gondozási Központ hírei
2016.február 25-én Hrncsjarné Dorogi Mária előadást tartott a böjti 
népszokásokról a Gondozási Központban. Az Időseinkkel 
megbeszélték, hogy ki mire emlékszik a régi böjti szokásokkal 
kapcsolatban, mivel foglalkoztak, milyen ételeket készítettek, 
hogyan étkeztek ebben az időszakban.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy elindítsunk egy új 
rovatot az újságban, melynek címe:

Régi idők ételei, süteményei

Elsőként a böjti időszak egyik legjellemzőbb ételét osztjuk meg 
önökkel. 

Tésztalé leves
Alapanyagok
Főtt tészta leve, 1 fej vöröshagyma, 1 csomag zeller-levél, 1 db 
paradicsom, 1 teáskanál fűszer paprika, só, 1-2 dkg zsiradék - 
füstölt szalonnával a legjobb, vékonymetélt (házi a legjobb és 
legolcsóbb).
Elkészítése
A szalonnát kisütjük, a zsiradékon megpirítjuk az apróra vágott 
vöröshagymát, kicsit megsózzuk – a tészta leve már sós –, a zellert, 
a paradicsomot fölaprítjuk, majd dinszteljük 8-10 percig. 
Rászórjuk a piros paprikát, fölöntjük a tészta levével. Megvárjuk, 
míg fölforr és beledobjuk a vékonymetéltet. Ha házi tésztát 
használunk, akkor addig főzzük, míg följön a leves tetejére.

Házi gondozás a Békésszentandrási 
Gondozási Központban

Édesanyám betegsége kapcsán kerültem kapcsolatba a Gondozási 
Központ házi gondozási tevékenységével, aminek keretében az 
idős, egészségi állapotuk miatt rászoruló, önmagukat ellátni nem 
képes betegekhez kijárva, őket saját otthonukban ápolják.  
Köszönöm a központ két dolgozójának, Bankóné Erika és Turna-
Barát Judit gondozónőknek, a magas szakmai hozzáértéssel, 
mindenre kiterjedő figyelemmel végzett áldozatkész, önzetlen, 
türelmes munkáját, amivel több éven keresztül elviselhetővé, 
könnyebbé, szebbé tették beteg édesanyám mindennapjait.
Köszönöm a központ vezetőjének és valamennyi dolgozójának a 
község rászoruló időseiért végzett sokrétű, felelősségteljes, magas 
színvonalú, áldozatos munkáját, aminek végzéséhez a jövőben is 
nagy lelki erőt kívánok.

Kaiserné Nagy Éva

Tavaszváró kézimunka 
kiállítás

A szarvasi Gobelin Hímző és Kézimunkaszakkör és a MEZ Crafts 
Hungary Kft. szervezésében került megrendezésre, a szarvasi 
Tessedik Sámuel múzeumban a Tavaszváró kiállítás és díjazásos 
„kézimunka verseny”. A kiállításon láthatók voltak mindazon 
gyönyörű gobelin, keresztszemes és blackwork technikával készült 
munkák, melyek az országos felhívású pályázatra érkeztek.
A március 6-i megnyitót színesítették a Vértessy táncegyesület 
táncosai és Egriné Rácz Anita az Álomvilág című dalával. Ezt 
követte Csizmadia István – a MEZ Crafts Hungry Kft. Értékesítési 
igazgatója – megnyitó beszéde, melyben méltatta a műveket, 
valamint kifejtette annak jelentőségét, hogy a múlt században még 
alapvető, sőt kötelező volt a fiatal lányoknak megtanulni a 
kézimunkázást, kezdve a kelengyéjük hímzésétől a ruhaneműk és 
otthoni kiegészítők alkotásáig.
A megnyitó beszédek után átadásra kerültek a díjak, ahol a 
gyöngyhímzéses orchidea kapta a legnagyobb elismerést.
Az ország több településéről érkeztek szebbnél-szebb 
pályamunkák, amelyek alaposan megnehezítették a zsűri munkáját, 
ahogy a megnyitó beszédében Kuruczné Terézia is elmondta: „A 
szépek közül is a legszebbeket kell kiválasztani”.
A települések közül Békésszentandrást 3 fő képviselte, akik 
„dicséretes oklevélben” részesültek: Fülöp Pálné, Rónyai 
Gabriella, Rónyainé Gyurcsik Ildikó.
A szarvasi Gobelin Hímző és Kézimunkaszakkör és a MEZ Crafts 
Hungary Kft. kiállítása március 6-26-ig tekinthető meg a Tessedik 
Sámuel Múzeumban.

Rónyainé Gyurcsik Ildikó
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Még egyszer a Bencsik családról…
Az elmúlt év őszén, pontosan október 5-én író-olvasó találkozóra 
és festménykiállításra került sor a könyvtár galériájában.
Vendégeink Feketéné Bencsik Julianna Ablakok című 
novellagyűjteményét, férje Fekete József amatőrfestő olajképeit 
mutatta be.
Engem ért a megtiszteltetés, hogy a találkozón beszélgessek 
Bencsik Julikával. A programról a Körös TV is készített 
tájékoztatót, amelyben sajnálatosan rövid időt szentelt az irodalmi 
résznek. A jelenlevők természetesen kötetlen beszélgetés 
keretében, a Bencsik család jelenlevő tagjaival együtt felidézték a 
régi emlékeket. A találkozó után többen érdeklődtek Bencsik 
Julikával és a családjával kapcsolatban, ezért érzem 
kötelességemnek, hogy megírjam ezt a cikket a Szentandrási 
Híradó számára. Annál is inkább, mert a Bencsik család érdekes 
színfoltot jelent a magyar irodalomban is.
Tekintettel, hogy a család tősgyökeres szentandrási, sok-sok 
értizeden keresztül a falu lakói voltak érdemes róluk néhány szót 
szólni. Bencsik Julika egy nagycsalád hatodik élő gyermekeként 
jött a világra 1942-ben.
Édesapja Bencsik György kovácsmester. A családi ház a Kálvin 
utca és Szt. László utca áll ma is. A ház udvarán volt a 
kovácsműhely, itt dolgozott Bencsik Gyuri bácsi a segédeivel. Így 
volt ez még az én gyermekkoromban is. Már az ő élete is regényes 
volt, de itt én csak a családi vonatkozásokra térek ki.
Az első világháború után hazatért szülőfalujára és rövidesen 
megházasodott. Furcsa módon orvosi engedéllyel az első 
unokatestvérét vette feleségül. A házasságból 3 élő gyermek 
született, 3 fiú, de a feleségét orvosi műhiba következtében 
elveszítette. Családi segítséggel nevelte fiait, akik közül a 
legkisebb, Sándor már 1973-ban országosan ismert író lett. Nevelő 
szülei iránti tiszteletből felvette a László előnevet, így lett László 
Bencsik Sándor, ezen a néven vált ismertté. A ,,Történelem 
alulnézetben” című szociográfiai munkája meghozta számára a 
hírnevet. Ez a mű, amelynek részletei a ,,Valóság” című 
folyóiratban jelent meg először, akkor is ,,nagy port vert fel”. Ő volt 
az első író, aki először számolt be őszintén a szocializmusban a 
magyar munkások életéről, ami akkor egyáltalán nem volt 
szokásos. A könyv színpadi változata évekig ment a Thália 
Színházban. Később rövid ideig járt Szentandráson, tervezte, hogy 
megírja a falu szociográfiáját. Beszélgetett az emberekkel, anyagot 
gyűjtött, de az akkori faluvezetés nem örült ennek, ezért 
mondvacsinált okokkal eltanácsolták. A mai napig sajnálom…
Véleményen szerint a szociográfiai munkáival lett igazán nagy író.
A másik ilyen jellegű munkája a ,,Bosnyák téri piac”, amely a 
Magvető Kiadónál jelent meg 1987-ben. A könyvből tv-játék 
készült ,,Piac” címen, amelyet a közelmúltban ismételt meg az M2.
Akik látták ezt a késő esti órában műsorra tűzött tv-játékot, nagy 
élményben volt részük. Rendkívül igazi volt a történet, 
megjelentek a piac különleges figurái, a sikerhez hozzájárult a 
remeket, méltán híres színészekből álló szereplőgárda is.
A másik fiú Bencsik György, aki a II. vh. után 6 évet töltött 
Szibériában, 2004-ben adta ki a ,,Tájmir pokla” című kötetét, 
amelyben a szibériai szenvedéseket írja le.
Visszatérve Bencsik Györgyre, az első felesége halála után ismét 
megházasodott és Csípai Máriát vette feleségül. Életük végéig 
szeretetben, megértésben éltek. Házasságukból 3 lány született, 
Marika, Márta és Julika. Közülük az írói véna Julikánál 
mutatkozott meg. Már iskolás korában írt verseket, amelyeket 
,,Zöngeményeim”-nek nevez. 2011-ben jelent meg ,,A XX. század 
gyermek voltam”, amely a családja történetét dolgozza fel az 1896-
2010 közötti időszakban. Igényes, jó stílusú könyv, amely egyben 
korrajz is.
Őt is, mint a bátyját László Bencsik Sándort jó megfigyelő 
képesség, rövid, lényeget felmutató gondolatok jellemzik. A másik 
kötete a 2015-ben megjelent ,,Ablakok Történetek albuma”. Ezek a 

novellák egy életút mérföldkörei, a kezdetektől napjainkig. Ebben 
a kötetben is megjelennek a szentandrási emlékek is.
Mindazok a könyvek, amelyeket említettem megtalálhatók 
könyvtárunkban.
Feketéné Bencsik Julianna köteteit ajánlom mindazoknak,, akik 
szívesen olvasnak régi történeteket, ,,meséket”. Szívesen 
emlékeznek a régiekre, de befogadók a pillanat szépségei iránt is.

Kerekes Györgyné
egykori könyvtáros

A Bencsik lányok

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a lakosságot

2016. április 21-én (csütörtök) 17 órától
a Kultúrházi Kávéház következő programjára.

Vendégünk Pintér István történész, 
alezredes Hódmezővásárhelyről, akinek

"Przemysl három ostroma 1914-15-ben" című 
könyvének bemutatójára kerül sor

az I. világháború százéves évfordulója alkalmából.

Helyszín: Körös Művelődési Ház emeleti terme

Mindenkit szeretettel várunk!



2016. március 13

A „Gondolatok” margójára
Március 4-én, péntek délután egy közismert fiatalember Nagy 
Sándor Gondolatok című első önálló kiállításának megnyitójára 
került sor. Barátja, Hrncsjár András mutatta be Sanyi munkásságát. 
Ebből idézek néhány mondatot: „„A rajzolás mindenfajta ábrázolás 
lelke és forrása, s minden tudomány gyökere. Aki olyan 
eredményeket ér el, hogy rajzolni tud, annak azt mondom, hogy 
legértékesebb kincs birtokába jutott. Ahhoz, hogy Sanyi ennek az 
értékes kincsnek a birtokába jutott, nagy szerepe van Korbely 
István festőművésznek is, aki 2011-től segíti, terelgeti őt a 
Ruzicskay alkotóházban évről évre megrendezett táborok 
alkalmával, ahol az évek során különféle technikákkal ismerkedett 
meg. Ezekből a különféle technikákkal létrehozott munkákból 
mutat be most párat. A képek témája igen változatos, a kivitelezést 
tekintve pedig láthatunk grafit, színes ceruza, akvarell, olajjal 
készült alkotásokat is, vagy ezeket vegyesen használva. A 
képzőművészetben sok ösvény van, amelyre egy alkotó léphet. De 
nem csak az a feladata, hogy valamelyik kiválasztott útra lépjen, 
hanem az is, hogy az általa kijelölt, legjobbnak vélt, saját ösvényén 

haladjon, hogy számtalan lehetőségből önmaga útját válassza.
Kívánom, hogy találd meg a saját ösvényedet és alkossál még sok 
szép dolgot! Végezetül egy idézet, amely elsősorban Sanyinak 
szól, de mindenki másnak is, aki bármit is alkot
„Ha alkotsz, akkor nem leszel átlagos. Nem számít, hogy mit, 
műtárgyat vagy egy pár zoknit. Csak alkotni, ennyi az egész, és az 
te vagy a nagyvilágban. Nézheted, hallgathatod, vagy olvasva, 
vagy érezve, de elárul valamit rólad, így több leszel másoknál.” 
Ezekkel a gondolatokkal ajánlom figyelmükbe Sanyi munkáit.
Kívánok mindenkinek jó nézelődést, az alkotónak pedig további 
sikeres kiállításokat.”
A Körös Művelődési Ház és Könyvtár és a kedves olvasók, 
látogatók nevében szeretném megköszönni Sanyinak, hogy 
mondhatom közkívánatra végre megmutathattuk kiváló rajzait, 
festményeit. A kiállítás március 25-ig a könyvtár nyitvatartási 
idejében látogatható és ajánlom mindenki szíves figyelmébe!

Benedek Erika

A „MEOSZ” Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége – 
tájékoztatója a különböző kedvezményekről 2016-ban.

ADÓKEDVEZMÉNY: Jogosultság  esetén 5 évre visszamenőleg 
is kérhető.
A 49/2009.(XII.29.) EüM. rendeletben felsorolt betegségtípusok 
után jár.
Mértéke  - a minimálbér 5 %-a – a levont személyi 
jövedelemadóból havonta – a levont adó összegéig érvényesíthető.
Az igazolást az EüM. rendelet mellékletében foglaltaknak 
megfelelően – a szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa által 
kiadott orvosi dokumentáció alapján – a beteg által választott házi 
orvos adja ki. Nem kell külön igazolást kérni annak, aki 
rokkantsági járadékban részesül – továbbá 2015. január 1-től az a 
személy, aki már határozattal megállapított (FOT) Fogyatékossági 
támogatást kap.
Az igazolást nem kell a bevalláshoz csatolni. – de megőrzendő.
-INGYENES lett 2016. január 1-től – személyi igazolvány, 
l a k c í m k á r t y a ,  e l s ő  j o g o s í t v á n y,  d i á k i g a z o l v á n y, 
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának cseréje, pedagógus 
igazolvány, mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány, 
erkölcsi bizonyítvány igénylése évi 4 alkalommal. Okmánycsere 
családi állapotváltozás, vagy névváltozás okán, okmányok pótlása, 
ha eltulajdonították, gépjármű törzskönyvezése, gépjármű 
forgalmi engedélyének kiváltása, vállalkozók számára saját cég 
cégkivonatának kiállítása évi 4 alkalommal, vállalkozás számviteli 

beszámolójának közzététele, 160 m2 alatti lakóépület építési, 
bontási engedélyének kiadása, öröklés esetén új tulajdonjog 
bejegyzése, jelnyelvi tolmács jegyzékbevétele,népi iparművészeti 
igazolvány kiadása. A jogosítvány meghosszabbítása, nem Uniós 
országba az útlevél igénylése.
-GÉPJÁRMŰADÓ – fizetése alól továbbra is mentes az 1991. évi 
LXXXII. törvény szerinti feltételeknek megfelelő súlyos 
mozgáskorlátozott személy tulajdonában lévő szgk. 100 kw 
teljesítményig.
-ÚTDÍJKEDVEZMÉNY – 2016. január 1-től hatályba lévő – az 
autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló
- módosított – 36/2007 (III.26.) GKM. rendelet előírásai szerinti 
feltételek alapján a súlyos mozgáskorlátozottaknak.
-LÁT - Lakás Akadálymentes Támogatásában is kedvező változás 
történt.
2016. január 1-től a korábbi 150.000.-Ft támogatást 300.000.-Ft-ra 
emelte a Kormány.
Kedvező változás az is, hogy másodszor is igénybe vehető a 
támogatás, ha a korábbi támogatás óta 10 év eltelt. Egyelőre a 
pénzintézetek intézik, a kérelmeket is oda kell benyújtani.

Szalai Antalné Tóth Mihályné
titkár szervező
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KÉZILABDA
MÁRCIUS VÉGÉN INDUL A 

TAVASZI SZEZON

Játékosaink már január elején teljes erőbedobással megkezdték a 
felkészülést, hogy kellően megalapozzák a tavaszi szezonban való 
jó szereplést. A sérülések és egyéb elfoglaltságok miatt, nem lesz 
egyszerű a helytállás a több magasabb osztályt megjárt játékosokat 
felsorakoztató riválisokkal szemben. Az elmúlt évek legfiatalabb 
játékos keretével lelkesen tart az alapozás, az összetartó 
csapatlégkör adott, bízunk a bravúros pontszerzésben is. 
Tudjuk, hogy nagyon nehéz feladat áll a csapat előtt, de nagy erővel 
dolgozunk, hogy mindezekkel a lépésekkel megalapozzuk az 
elkövetkező éveket. A felnőtt csapatnak hamarosan elérkezik a 
tavaszi szezon bajnoki nyitánya, míg a fiatalabbak még tovább 
készülhetnek.  
Tavaszi visszavágók a 2015/2016. évi megyei első osztályú felnőtt 
női kézilabda bajnokságban:
2016.03.26 szombat 18:00 Felföldi ISE - Békésszentandrási 

KC
2016.04.10 vasárnap 16:30 JALTE - Békésszentandrási KC 
2016.04.17 vasárnap 15:00 Békésszentandrási KC - Okányi 

KSK
206.04.22 péntek 19:00 Kondorosi NKK - 

Békésszentandrási KC
2016.04.29 péntek 17:00 Békésszentandrási KC - 

Kétsopronyi SE
2016.05.07. szombat 16:00 Nagyszénási SE - Békésszentandrási 

KC 
2016.05.14 szombat 16:00 Békésszentandrási KC - Orosházi 

NKC
2016.05.21 szombat 16:00 Békésszentandrási KC - Sarkadi 

KSE
2016.06.04 szombat 16:00 Békésszentandrási KC - 

Füzesgyarmat SK

„A siker nem döntő, a kudarc nem végzetes: a bátorság, hogy 
folytasd, ez az, ami számít!!' , - s hinned kell, hogy sikerülni fog!

-  a -

Nőnapi megemlékezés 
2016.

A békésszentandrási Nyugdíjas Egyesület 2016. március 5-én 
tartotta meg Nőnapi megemlékezését. A rendezvényen megjelentek 
az egyesület tagjai, valamint a szarvasi SZIRÉN egyesület 
meghívott tagjai. A megnyitót követően az egyesület Elnöke rövid 
áttekintésben ismertette a Nemzetközi Nőnap történetét. Van az 
évnek egy napja, amikor a férfiak lepik meg a róluk gondoskodó 
nőket, asszonyokat ezzel is megköszönve odaadásukat, a reggeli 
teát, kávét, a frissen mosott, vasalt ruhát, a nehéz munkával töltött 
napi munka utáni meleg vacsorát.
Ennek ellenére kevesen tudják, hogy nem is olyan egyszerűen és 
romantikus célzattal indult útjára ez a neves ünnep, A Nőnap 
kialakulása, létrejötte hűen jellemzi a nőknek azt az évszázados 
küzdelmét – a világ minden részén – amelyet azért folytattak, hogy 
kivívják társadalom elismerését, esélyeik egyenlőek lehessenek. 
1910-ben a második Internacionálé létrehozta a nőnapot, amellyel a 
választójog kivívását kívánták demonstrálni. Először a világon 
1911. március 19-én tartották meg Nemzetközi Nőnapot 
Németországban. Véglegesen 1917-ben március 8-ra tették a 
Nemzetközi Nőnap dátumát. Hazánkban 1914-ben emlékeztek 
meg először ilyen formában a nőkről.
Összegezve: a nők elérték céljaikat, szinte mindenhol kivívták 
egyenlőségüket és gyakorlatilag ugyanazokkal a jogokkal 
indulhatnak el az élet rögös útjain, mint a férfiak. Az egyesület 
elnöke a megemlékezés tán egy verssel köszöntötte a 
megjelenteket:

Egy szál virág van a kezemben,
Mintha egy gyönyörű nő nézne a szemembe,
Egy szál virág, mit nektek adhatok,
Ugye hölgyeim elfogadjátok.

E virágban benne van a tisztelet,
A munkátokat becsülő köszönet.
Csodálatosak vagytok ti asszonyok,
Gyermeket neveltek, és szerelmet adtok.

Mi lenne nélkületek velünk,
Csak veletek szép az életünk.
S ha nőt valaha férfi bántott,
Én kérek helyettük bocsánatot.

Egy szál van a kezemben,
Mintha egy gyönyörű nő nézne a szemembe.
Egy szál virág mit szívből adok!
Ugye asszonyok elfogadjátok.

Ezek után egy szál virággal, teával és süteménnyel vendégelték 
meg a fiuk a jelenlévő hölgyeket.

Kugyela Mihály
elnök

Következő lapzárta:
2016. április 8.

(péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu

Kertbarát Kör 2016.
I. féléves programja

Minden kedves tagunknak és családjának jó egészséget, 
termésben gazdag esztendőt kíván a Vezetőség.

Március 7. (17 óra) Növényvédelem a házi kertekben 
Előadó: Liszkai Mihály / Vetőmag 
börze

Március 24. (10-12 óra)  Húsvéti játszóház

Április 11. (hétfő)  Költészet Napja – civil vetélkedő

Május 7.  Kirándulás – Gödöllő és környéke

Május 9. (hétfő 19 óra)  Palánta bemutató Szűcs Elekéknél

Május 14. (szombat).  Kerékpáros kirándulás

Június 9. (csütörtök 17 óra)  Szalonnasütés a Református 
Parókia udvarán
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Házasságkötés

Babecz Tibor Róbert és Turgyán 
Annamária 2016. február 5-én kötött 
házasságot.

Születés

2016. február 29-én Molnár Miklós és Erdei Adél 
szülőknek LUCA LOTTI utónevű gyermeke 
született.

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
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
Szarvason a Zrínyi utcában dupla építési telek irányár 6 Mft
Békésszentandráson, Szent László u. családi ház irányár 4 Mft
Békésszentandrás 2,64 ha termőföld irányár 3 MFt

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

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

Elhaláloztak

Litauszky Mihályné ln.: Závogyan Anna /1936/
2016. február 3-án,

Csipai Jánosné ln.: Aszódi Mária /1925/ 2016. február 14-én,
Bencsik Vincéné ln.: Juhász Erzsébet /1936/

2016. február 13-án,
Mazán András  /1957/ 2016. február 20-án,
Bozóki József János /1948/ 2016. február 24-én,
Egri Mihály /1948/ 2016. február 26-án,
Nagy Antal Józsefné ln.: Fazekas Veronika Mária /1933/

2016. február 29-én hunyt el.

MEGEMLÉKEZÉS

MAJOR IMRE
halálának 2. évfordulóján.

„A temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.

Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
Vagy csak bánatot szomorú szívében.

2 éve mi is ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben még ma sem 

találunk.”

SZERETŐ CSALÁDOD

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy

2016. március 29-én (kedd)

reggel 7 órától a Békésszentandrást érintő 

üdülőterületeken hulladékszállítást végzünk.

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Telefon: 06-20/488-9623

Elektronikai hulladékgyűjtést 

szervezünk 2016. március végén.

Minden kiselejtezett, használaton kívüli elektronikai hulladék 

beszállítható.

További részletekről és a pontos időpontról szórólapokon

és plakátokon tájékozódhatnak.

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Telefon: 06-20/488-9623
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Tél-fény Fotókiállítás, 2016.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt meg a 16. Tél-Fény 

fotókiállítás, melyre az utóbbi években szavazni is lehetett a 

helyszínen és az interneten egyaránt.

A következő eredmények születtek az internetes és a helyi szavazás 

során:

1. Szépasszonyok – Békéssy János Helytörténeti Egyesület

2. Elmerülve a Körös vizében – Bontovics Máté

3. Hétköznapok a Gondozási Központban

4. Jana – Turcsányi Lajos

5. András-nap éjszakáján – Bontovics Máté

6. Kereszt a keresztben – Tóthné Nagy Erika

Köszönjük a fotósoknak és jövőre is várjuk a szebbnél szebb 

fényképeket!

Rendezőség


