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Csikós Gyuri bácsi – egyesületünk alapítója – szeptember 15-én 
ünnepelte 90. születésnapját. Ezen a jeles napon délután 
felkerestük Gyuri bácsit a Körös-parton levő otthonában, hogy 
felköszöntsük. Mielőtt még átadtuk volna az ajándékainkat, 
megkértük Őt, hogy nézzünk már le a Körös-partra, hátha van még 
ott valaki. Gyuri bácsi 
a meghatottságtól alig 
tudott megszólalni, 
amikor megpillantotta 
a vízen a sok kajakost, 
akik az ő tiszteletére és 
k ö s z ö n t é s é r e 
s o r a k o z t a k  f e l . 
, , G y e r e k e k !  H á t 
megérdemlem én ezt a 
köszöntést? Királyt 
nem köszöntö t tek 
ennyien!” Gyuri bácsi, 
megérdemli!
90 év nagy idő az 
ember életében, és 
nagy  a jándéka  az 
é le tnek ,  hogy  ez t 
tartalmasan töltötte el. 
Elmondása szerint ő 
sosem unatkozott , 

mindig csinált valamit. Megszervezte a vízi életet, megépítették a 
legendás Árpád-vezér 7-es kenut, irányította a kajak-kenu 
szakosztály életét, az iskolában tanította a gyerekeket, hajókat 
tervezett, könyveket írt. Emellett minden nap sportolt, még az idén 
nyáron is csónakba szállt, és elevezett a csónakházig. Telente, 

amikor befagyott  a 
Körös, elsőként jelent 
meg a jégen, ezt figyelte 
m i n d e n k i ,  l e h e t - e 
korcsolyázni .  Ez  a 
hosszú élet titka? Ez is!
6 4  é v e  é l  b o l d o g 
h á z a s s á g b a n  É v a 
nénivel, aki februárban 
szintén betöltötte a 90. 
életévét. Őt is nagyon 
s o k  s z e r e t e t t e l 
köszöntjük.
Gyur i  bács i !  I s t en 
éltesse még sokáig, 
együtt Éva nénivel, jó 
egészséget kívánunk!

A Kajak-Kenu Club 
nevében:

Fabó István

A Szerkesztőség nevében kívánunk Éva néninek és Gyuri bácsinak
jó egészséget, és boldog nyugdíjas éveket!

Csikós György köszöntése
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A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hírei

Diákolimpia egyéni atlétikaverseny

2018. szeptember 26.

Szarvason rendezték meg, a III-IV. korcsoportos gyerekek egyéni 
atlétikaversenyét. Minden lány és fiú két számban indulhatott. Hat 
iskola tanulói versenyeztek a minél jobb helyezésekért. 
Versenyszámonként és iskolánként két főt lehetett nevezni. Az első 
három helyezett dobogóra állhatott.

60 m-es és 100 m-es futásban, az előfutamokból a legjobb öt 
időeredményt elért versenyző jutott a döntőbe. Csekő Dávid és 
Légrádi Máté nemcsak döntőbe jutottak, hanem érmet is szereztek.

Eredményeink:

III. Korcsoport (2006-2007.) 
60 m-es futás 
1. Csekő Dávid 
3. Légrádi Máté 
5. Turna Emese
600 m-es futás 
5. Csekő Dávid 
8. Szító Miklós 
11. Gyóllai Fanni
Kislabdahajítás 
6. Szécsi Robin 
11. Szító Miklós
Távolugrás 
4. Szécsi Robin 
6. Légrádi Máté 
5. Turna Emese

IV. Korcsoport (2004-2005.) 
100 m-es futás 
5. Czibere Anett
1500 m futás 
6. Kalmár Ádám 
9. Pintér Ármin 
6. Szopka Kitti 
8. Czibere Anett
Súlylökés 
4. Banász Bendegúz 
9. Pintér Ármin
Kislabdahajítás 
3. Nagy Botond 
4. Jordán Lajos 
7. Szécsi Emese
Távolugrás
  2. Szabó Kornél
12. Szopka Kitti

Érmeseink

Magyar Diáksport Napja

Az eredményekhez gratulálunk! 
Sztankovits Lászlóné testnevelő

Több millió diák sportolt egyszerre az Magyar Diáksport Napján. 
Az Európai Diáksport Napja magyar kezdeményezésből nőtte ki 
magát nemzetközi eseménnyé.  
A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) idén szeptember 28-án 
rendezte meg az Európai Diáksport Napját, amely hazánkban idén 
ezerkétszáz iskolát és négyszázezer gyereket mozgatott meg. Az 
Európai Sporthét eseménysorozat részeként zajló sportnap 

Európában összesen harminc országban zajlott, 2,5 millió iskolás 
részvételével.
Iskolánkban 1-8. osztályosokig minden tanuló intenzíven kivette a 
részét a mozgásból. Nemcsak a gyerekek futottak, hanem a szülők 
is bekapcsolódtak a mozgásba, és együtt teljesítették a 2018 
méteres futótávot.

Bemelegítés Diáksport-napi futás
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Szüret az óvodában
„Itt van az ősz, itt van újra”. Elhozta nekünk színeit, kincseit és sok-
sok tennivalót.
Ismét elkezdődött egy tanév az óvodában. Megérkeztek a 
gyerekek; régi ismerősök, új arcok.
Nevelésünk során fontos feladatnak tartjuk többek között a 
néphagyományok megismertetését, annak ápolását.
Felidézzük a régmúlt történéseit, dalait, táncait, tréfás rigmusait. A 
gyermekek hamar befogadják ezeket a „kincseket”.Szívesen 
idéznek fel egy-egy dalt a mindennapi tevékenységek közben is.
A népi hagyományok nagyrészt a munkához köthetőek. Ilyen jeles 
esemény a SZÜRET, melyet minden évben megtartottunk a 
gyerekekkel óvodai keretek között.
Ezen az őszön meghívtuk a szülőket is, ünnepeljenek velünk.
Szüreti hangulatot varázsoltunk a teraszra, előkészítettük a 
legfontosabb kellékeket: prést és szőlődarálót. A sok finom szőlő a 
szülők segítségével gyűlt össze, melyből a gyermekek már délelőtt 
leszemeztek csoportonként egy-egy tállal. Néhány köszöntő szó 
után a résztvevők megismerkedtek a folyamatokkal, eszközökkel, 

a szüreti munka nehézségeivel, hasznosságával. A vidám 
pillanatokat a KATICA csoport segítségével idéztük fel. A kedvelt 
szüreti dalok, tréfás rigmusok, leány-legény csúfolók nagy tetszést 
arattak.
A hangulatot fokozta Babák Ildikó néptáncosainak üveges tánca, 
majd az azt követő táncház. Együtt ropta az óvoda apraja és nagyja. 
Örömmel tapasztaltuk,hogy sok szülő is bekapcsolódott,  
gyermeke nagy örömére. 
Eközben a szorgos kezek nyomán előtűnt a présből az illatos nedű, 
mit a táncban megfáradt résztvevők jóízűen kóstolhattak néhány 
falat kíséretében.
A kellemes délután alatt felidéztük a SZÜRET néhány mozzanatát, 
kellemesen elbeszélgettünk, jól éreztük magunkat.

„Szüretelnek, énekelnek,
láttál-e már ennél szebbet?

Dió, rigó mogyoró, 
musttal teli kis kancsó.

Igyunk erre egyet!” 
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Csikós György református cserkész köszöntése
90. születésnapján

Csikós Gyuri bácsi és  kedves felesége Éva néni idén ünnepelte 
(szept. 15) 90. születésnapját. Ez alkalommal Dr. Dobos Ágoston 
református lelkész, aki cserkész lelkész is, a Csepeli  Sólyom 
Református Vizi Cserkészcsapat ünnepi delegációjával cserkész 
vízi szerenádot és ünnepi zászló felvonást tartott Gyuri bácsiéknál. 
Gyuri bácsi kb. 70 évvel ezelőtt ennek a csepeli cserkészcsapatnak 
rajparancsnoka volt a kicsik között, a cserkészet nagyon sokat 
jelent számára. A mostani csepeli cserkész utódai hálával és 
tisztelettel jöttek el, hiszen már alig van élő tagja a hajdani 
cserkészcsapatnak. Elénekeltük a 90. zsoltárt, a cserkész indulót, 
imádkoztunk, és az aznapi Igével - ezek szövege alább olvasható 
mindannyiunk épülésére - köszöntöttük a mindannyiunk számára 
példaértékű életutat bejárt és életeket formáló életművet élt 
pedagógus házaspárt. Életükre  Isten további gazdag áldását 
kívánjuk. Örültünk Gyuri bácsiék örömének, de mi is gazdagabbak 
lettünk e szép esemény által.

Dr. Dobos Ágoston
ref. lelkész

90. zsoltár:
,,Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk 
hajlékunknak! 
Mikor még semmi hegyek nem voltanak, Hogy még sem ég sem föld 
nem volt formálva, 
Te voltál és te vagy, erős Isten, És te megmaradsz minden időben.”

Cserkész induló

Fiúk fel a fejjel a harsona zeng,
Álljunk csata sorba vidáman!
Ránk vár a világ ez a harc a mienk,
Katonái vagyunk valahányan!
Jó fegyverünk, izmos karunk,
Égő szemünk, s vidám dalunk! 
Amerre nézünk megterem,
A győzelem a győzelem!

Fiúk fel a fejjel az óra közel,
Kel a magyar éjben a hajnal.
Most kell az erős kar, a férfiú-mell,
Ezeréves acél-akarattal.
Zúg, mint a harci trombita:
A Lomnic és a Hargita,
Értünk kiált, felénk süvölt
Az ősi föld, a drága föld. 

Szabadba fiúk! A nap arca nevet,
Ott pezsdül a friss, tüzes élet.
Járjuk be a mezőt, meg a rengeteget,
Szabad ott a szabadban a lélek!
Ott szemben, szívben tiszta láng,
S az Isten arca néz le ránk.
Lehelletén ott megterem
Erő, szabadság, győzelem!

,,De én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én szabadító 
Istenemben.
Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a 
szarvasokéihoz, és magas helyeimen jártat engemet! „
(Napi Ige- Bibliaolvasó Kalauz, szept. 15., Habakuk próféta 
könyve 3:18-19)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Országos videó pályázatot hirdet a 
Magyar Államkincstár

A pénzügyi tudatosság fejlesztése érdekében videópályázatot hirdet 
a Magyar Államkincstár MesterVideó címmel. A program célja, 
hogy a Kincstár  felmérje:  mit  gondolnak a diákok a 
megtakarításokról, az állampapírokról, valamint milyen pénzügyi 
ismeretekkel rendelkeznek.
Maximum két perc hosszúságú élő (egy vagy többszereplős) videók 
készítését várjuk a pályázóktól, amelyet a www.mestervideo-
palyazat.hu honlapra tölthetnek fel.
A MesterVideó elnevezésű pályázatra az alább felsorolt 
korosztályban és témakörben várjuk a videókat.
Általános iskolások, felső tagozatos tanulók (5-8. osztály) 
Téma: A megtakarítás! Mondd meg a tuti spórolós tippet! 
Egyáltalán létezik ilyen? Játszik még a malacpersely? Szavalj, 
énekelj, rappelj vagy egyszerűen csak mondd el, hogy mit jelent 
számodra a takarékoskodás!
Középiskolások (9-12. osztály)
 Téma: Szerinted miért fontos, hogy a pénzügyekben otthon légy? 
Hogyan lehetne diáktársaid körében is népszerűvé tenni a pénzügyi 
jártasságot?
Felsőoktatási hallgatók (nappali tagozatos egyetemisták, 
főiskolások)
Téma: Ha lenne megtakarított pénzed, akkor állampapírt vennél-e? 
Hogyan ösztönöznéd az állampapír-vásárlást barátaid körében?
Bővebb információ a videó pályázat részleteiről a pályázat 
honlapján – a www.mestervideo-palyazat.hu honlapon – olvasható.
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Gondozási Központ hírei
Szeptember nem csak az iskolásoknak, hanem számunkra is 

elhozta a tanulás kezdetét. EFOP pályázat segítségével helyben 

biztosítottak 23 főnek szakmai továbbképzést. A Gondozási 

Központ dolgozói mellett Csabacsűdről és Kardosról is voltak itt 

kollégák.

Nagy szervezést igényelt, de mégis jó döntésnek bizonyult a 

továbbképző intézménnyel való együttműködés.

Az elmúlt 3 hónapban az energetikai pályázat lebonyolítása zajlott 

intézményünkben. Ígéretünkhöz híven beszámolunk az eddig 

lezajlott eseményekről. Gyakorlatilag az összes nyílászárót 

kicserélték, ami az idősek életében nem kis zavart okozott. Kemény 

időszak volt, de túl vagyunk rajta és szép lassan beérik a 

„gyümölcs”.

Amikor már minden függöny és szőnyeg a helyére került (aznap 

reggel) elérkezett október 1, az Idősek Világnapja. Erre az 

alkalomra mindig beszállítjuk a tanyagondnok segítségével a házi 

gondozottakat is, így nagyon sok idős ember várta a műsort. Sinka 

Imre Polgármester Úr tisztelgett időseink előtt, majd Derzsi 

György művész úr káprázatos műsorral szórakoztatta a 

jelenlévőket.

A konyhán finom almás lepény és tea készült, megvendégeltük az 

ünneplőket.

E szép verssel köszöntjük a település összes idős emberét.

Szalayné Komlósi Gizella

Őszidő

Esteledik, álomba süppednek a vágyak,
Elfáradt emlékek a párnák között járnak,
Lehajtanák ők is fejük, ám de nem lehet!
Ki őrizné akkor az álmodó lelkeket?

Ki festené lélekvásznára a holnapot,
Ékes lenge betűvel régen volt tegnapot,
Idézné ifjúság üde, gyémántos tüzét,
Terítené csillagfénnyel álmai füvét.

Arcán ki simítaná a barázdát lágyra,
Hintene ezüstszínű rozsdát a hajára,
Édes reményét ki suttogná el a napnak,
Ha a lázadó álmok nyugalmat nem kapnak.

Lágyan kezükbe veszik a kérges kezeket,
Tavaszfolyón letisztult hűvös emlékeket,
Ringatják-ringatják vénülő idő árján,
Esedeznek, az ősznek-egy percet csak - várjál!

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@bodnarugyved.com

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, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000,- Ft
Békésszentandrás, Akácos u.Köröshöz közel családi ház 4 MFt
Békésszentandrás, Arany János utcában családi ház 5 M Ft
Békésszentandrás, Petőfi u. összközműves bekerített építési 
telek 800.000 Ft.
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Szarvas, Vajda Péter utcában polgári ház 13 M Ft
Szarvas, Zrínyi utcában dupla építési telek irányár 6 M Ft
Halászlakon hétvégi telek irányár 600.000 Ft
Örménykút 20 AK 4424 m2 szántó 1M Ft
Cserkeszőlőn 608 négyzetméteres beépítetlen telek 
üdülőövezetben 1,3 M Ft
Békésszentandráson Köröshöz közel tanya 8 ha termőfölddel 
22 M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2.
Tel: 20/3384242
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Szentandrás újratelepítésének 299. évfordulóján 
emlékeztek az elődökre

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
Szentandrás újratelepítésének 299. évfordulóján tartott 
megemlékezést a református templom melletti Újratelepítési 
emlékparknál.
Az újratelepítést és előzményeit Hévizi Róbert, az egyesület elnöke 
foglalta össze a jelenlévő kisszámú megemlékezőnek.
“Szentandrásnak kiemelkedő időszaka volt, amikor a Hunyadiak 
birtokolták”, kezdte az egyesület elnöke. Ekkor mezővárosi rangra 
emelkedett az uradalom. Ilyen csak kettő volt rajta kívül a 
megyében, a gyulai és a kétegyházi. Szilágyi Erzsébet örökölte, 
majd halála után a település Corvin János tulajdonába került, majd 
tovább adták, feldarabolódott. Békés megye török hódoltság alatt 
töltött 129 éve mély nyomokat hagyott a település életében, sokan 
elmentek, északabbra vonultak.
Az újratelepítés az 1695-ös császári kincstárba való vételt 
követően kezdődött. A területet 32 ezer aranyforintért vásárolta 
meg akkor Száraz György, ami komoly összeget jelentett ahhoz 
képest, hogy báró Harruckern, aki 1719-ben 24 ezerért kilenc 
települést vásárolt, köztük Gyula, Csaba, Békés, Doboz, Gerla, 
Gyarmat és hasonló nagyságú településeket, majd újabb 37 ezer 

aranyért további településeket, amivel már a megye öt hatod része a 
tulajdonába került.
Ekkor érkeztek Szentandrásra is telepesek, illetve sokan vissza is 
tértek. Ekkoriban alakult ki a megye nemzetiségi sokszínűsége, 
szerbek, románok, svábok és természetesen a szlovákok. 
Szentandrásra is érkeztek a Felvidékről, de innen tovább mentek 
Tótkomlósra, így a falu magyarok lakta település maradt.
– Az az újratelepítés, ami akkor megtörtént, egy új élet kezdetét is 
jelentette, de azért azt ne feledjük el, hogy a régi romokon, ahol azt 
megelőzően is volt már élet, sokan visszamentek, tehát nem újként 
érkeztek, azok tovább vittek valamit, és tovább is tudták adni 
nekünk, mostaniaknak, akinek kötelességünk emlékezni arra az 
időre, kötelességünk tisztelegni előttük, és kötelező tovább vinni 
azokat a dolgokat, amiket ránk örökítettek – fejezte be Hévizi 
Róbert megemlékezését.
Az eseményt dr. Dobos Ágoston református lelkész és felesége 
hegedű-ének kettőse, valamint az emlékműre kötött nemzeti szalag 
csomózása zárta.

www.newjsag.hu

Békésszentandráson táboroztunk
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén nyáron is Békésszentandráson 

táborozhattunk a Kézműves Egyesület meghívására.

A nagyszerűen megszervezett két hét alatt sok-sok értékes 

programban volt részünk: történelem órákat hallgattunk, magyar 

nyelvi foglalkozásokon vettünk részt, kézműveskedtünk, 

strandoltunk, múzeumot és tájházat látogattunk, illetve színdarabot 

néztünk. A cserkészet alapjaival is megismerkedtünk Fekete 

Szabolcs jóvoltából. Külön öröm volt számunkra, hogy idén a nagy 

múltú jászberényi Csángó Fesztiválon is felléphettünk. 

Békésszentandráson már igazán otthon érezzük magunkat, ezért 

mindig nagyszerű érzés a helyi Sport- és Vitamin Napon részt 

venni. A fellépésünkkel köszöntük meg a falunak a befogadást és a 

törődést. 

Mindenkinek nagyon hálásak vagyunk! Ezt a táborozási 

lehetőséget sok magyar ember teremtette meg. Köszönjük szépen! 

Köszönettel tartozunk a békésszentandrási könyvtár dolgozóinak 

is, illetve a falu minden jószívű emberének. Daczó Kinga és Majzik Tamás 
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1968-2018
Az Őszek ősszel...

Nagyon kellemes, melengető napsütésben, szeptember 15-én 

tartottuk meg az 50 éves általános iskolai osztálytalálkozót. Sajnos 

szeretve tisztelt osztályfőnökünk, kórházi kezelés miatt nem tudott 

részt venni ezen a bensőséges ünnepélyen. Fél kettőtől volt a 

gyülekező a Csücsök Csárda előtt. Nézegettük egymást, hogy „Te 

ki lehetsz”!? Főleg a vidékiek voltak ismeretlenek, akikkel tényleg 

„50 éve” nem találkoztunk. A mi osztályunkba sok kollégista járt, 

Furugyból és a közeli tanyákról. 1968-ban végzett 8.b osztály 36 

fős létszámából; 50 év elmúltával, most 2018-ban 16 fő öreg diák 

jött össze a Csücsök Csárdában. Mély fájdalommal közlöm, hogy 

van négy örök hiányzó, akik igazoltan voltak távol. Az ő emlékükre 

égtek a mécsesek, és tiszteletükre álltunk fel egy néma főhajtásra. 

Kezdeti megilletődés után előkerültek a megsárgult fényképek a 

múltból és a szép, színes képek a jelenből, családról - unokákról. 

Jóízű, baráti beszélgetések alakultak ki, sírtunk és nevettünk. 

Vacsora után felhívtuk a kórházban Kiss Sándornét, az 

osztályfőnököt, hogy egy kicsit Ő is részesüljön a találkozóból. 

Mindenki bemondta a nevét és egy pár kedves szót váltottunk. 

Nagyon köszönte, hogy ilyen örömet szereztünk neki. Ez a 

tanárnőnek fél gyógyulás volt. Közöttünk már ritka, aki nem 

nagyszülő, és nem deres a haja, és azok is kevesen vannak, akik 

szemüveg nélkül írják le a nevüket és a telefonszámukat, azok is 

megemlítendők, akiknek nem kell gyógyszert szedniük. 

Megegyeztünk abban, hogy ezután évenként fogunk találkozni így 

ősszel, mert az időnk rohamosan fogy. Az összejövetel utáni 

reggelen hívott az egyik kondorosi osztálytársam, hogy csak a 

tegnapról maradt gondolatok kavarognak a fejében, hogy „ott csak 

úgy áradt a szeretet a levegőben”. Ezúton köszönöm meg sok-sok 

szeretettel Bagi Lacinak és azoknak, akik segítettek még a 

szervezésben, hogy ez a találkozó ilyen jól sikerüljön.

„Van öröm, mely soha nem apad!

S ez az öröm:- Add másoknak magad! 

Míg élsz magadat mindig adhatod, 

Adj jó szót, vigaszt, s ha van falatot!

Adj derűt, tudást vagy békülő kezet, 

Mindez Tiéd! Add másnak, s nézheted, 

Hogy nő vetésed hozva dús kalászt, 

Meggazdagítva lelked asztalát! 

Csoda történik! Minél többet adsz, 

Te magad „annál gazdagabb maradsz!”

Az osztálytársak nevében:

Kis Andrásné Farkas Julianna

Urbancsok István, Omiljak Ilona, Stefán Magdolna, Német Margit, Paraszt Mária, Breznyik Zsuzsa, Fulajtár György, Tóth 
Rozália, Mrena Ilona, Szilágyi Eszter, Bagi László, Csabai Magdolna, Tóth József, Farkas Julianna, Kiss Márta, Terhes Katalin
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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: 2018. október 29. (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 bizottság elnöke

2. Tájékoztató a 2018. évi központi költségvetésből 
származó önkormányzati támogatásokról
Előadó: Sinka Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

3. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
2019. évi költségvetését meglapozó döntések
Előadó: Sinka Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

4. A Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal 2017. évi 
munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
Véleményezi: Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság

5. Bejelentések
Sinka Imre

polgármester

Köszöntés

Szeptember 20-án ismét gyarapodott a szépkorúak tábora 
településünkön.
Sinka Imre polgármester úrral és Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző 
asszonnyal Győri Imre bácsit köszöntöttük 90. születésnapja 
alkalmából!
Isten éltesse még Imre bácsit nagyon sokáig szerettei körében!

Bagi Erika anyakönyvvezető

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Békésszentandrás Nagyközség lakosságát, hogy 
2018. október 1-jétől nem a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
látja el a hulladékkezelési közszolgáltatást, mint alvállalkozó.
Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos bármilyen 
ügyintézéssel, szerződéskötéssel, panasszal, észrevétellel 
forduljanak a DAREH Bázis Zrt. ügyfélszolgálatához.
Telefon: 66/333-479,
e-mail: kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu

Fogadónapok:
Békésszentandráson a Polgármesteri Hivatal C épületében:

páros hét csütörtök 9-13 óra
október 18.

november 15., 29.
december 13.

F E L H Í V Á S !

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a díszpolgári, tiszteletbeli polgári és kitüntető díjak 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 13(2017. (IX.28.) 
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

2018. november 9-éig (péntek).

A díjak 2018. december 1-jén (szombat) a község Szent András-
napi ünnepségén kerülnek átadásra.

Sinka Imre
polgármester

VÁLTOZÁS!

Dr. Sajti Edit gyermekorvos rendelési ideje
október 1-jétől változik.

Kedd és Csütörtök: 8-11 óráig, betegfogadás 10.30-ig.
Hétfő és Péntek: 9-12 óráig, betegfogadás 11.30 –ig.
Szerda: 14-16 óráig.
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Sinka Imre: Feladatunk, hogy méltóságteljes öregkora legyen minden idősödő 
embernek

Sinka Imre polgármester Miniska Zsejke Az örök fiatalság című 
versének néhány sorával köszöntötte a Körös Művelődési Házban 
hétfő délután tartott idősek napi ünnepségen megjelenteket.
– Gondolták volna, hogy Magyarországon minden ötödik ember 
időskorúnak számít, vagyis már betöltötte a 60. életévét? – tette fel 
a kérdést hallgatóságának. – Ezért feladatunk, és kötelességünk is 
egyben, hogy méltóságteljes öregkora, feladata, szerepe, helye 
legyen a társadalomban minden idősödő embernek. Ugyanakkor 
legfontosabb mégis csak az emberi kapcsolatok erőssége, a kis 
közösségeink megtartó ereje.
Az idősek megbecsülését hangsúlyozva kijelentett, hogy az idősek 
napja nem lehet soha csak egy egynapos ünnep.
– Tisztelt vendégeink! Köszönettel tartozunk önöknek azért, hogy 
verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas munkájukkal, áldozattal a 
nehéz időkben megteremtették és biztosították nekünk, 
fiatalabbaknak, gyermekeiknek, unokáiknak, hogy tanulhassunk, 
dolgozhassunk, gyarapodhassunk, és a nyomukba léphessünk. 

Köszönjük, hogy küzdöttek értünk, hogy vállalták mindazt, amit a 
sors az önök korosztályára mért. Az időskor egy nagyon fontos 
életszakasz. Ajándék annak, aki meg tudja élni a lényegét. Ez a 
lényeg pedig, hogy az kerül előtérbe, ami számít, és ami igazán 
értékes, nem pedig a látszat. A szeretni tudás, a türelem, a megértés 
művészetének birtokosai önök, ezekhez szükségesek a személyes 
kapcsolatok és a közösségek. Köszönjük mindazokat az értékeket, 
melyeket önök megőriztek, és mindazt, amivel minket felvérteztek 
és gazdagítanak ma is – fejezte ki háláját Békésszentandrás 
polgármestere, majd Miniska Zsejke versének egy másik 
részletével búcsúzott.
A délután hátralevő részében Leblanc Győző és Tóth Éva 
szórakoztatta a széksorokban ülőket.

Szöveg és fotó: Babák Zoltán
www.newjsag.hu

Elkészült

Nagy örömünkre elkészült és az Idősek Napján jól bevált az 
akadálymentes feljáró, így már jól megközelíthető a Művelődési 
Ház és Könyvtár bejárata. A munkálatok a békésszentandrási 
Önkormányzat Képviselő-testületének júniusi határozata alapján 
önerőből  készü l t  e l  a  nyár  fo lyamán.  Köszönjük  a 

Településüzemeltetési Intézmény dolgozóinak munkáját. 
Köszönjük a látogatók és használók türelmét. Megérte és sokkal 
szebb környezetben várjuk a község lakosait rendezvényeinken.

Benedek Erika
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BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ
1. A pályázat célja
A B u r s a  H u n g a r i c a  F e l s ő o k t a t á s i  Ö n k o r m á n y z a t i 
Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott 
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a 
felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A B u r s a  H u n g a r i c a  F e l s ő o k t a t á s i  Ö n k o r m á n y z a t i 
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. 
rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési 
önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet 
„állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a 
lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási 
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy 
a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a 
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott 
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi  intézménnyel  ál l  hal lgatói 

jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz 
részt.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési  és  Együttműködési  Rendszerben (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy 
a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a 
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot 
minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok 
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának 

határideje: 2018. november 6.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

4. A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói 

jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel 
is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási 
intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói 
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az 
állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi 

nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

- jövedelemnyilatkozat  
- Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 

tájékoztatólap
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat 
határozza meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal 
azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati 
űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati 
űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat 
tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata 
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat 
bírálja el 2018. december 6-ig.

Békésszentandrás, 2018.október 3.

dr. Strassburger Gyöngyi 
jegyző
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Laptopot és elektromos kerékpárokat kaptak a békési és a 
nagybánhegyesi polgárőrök a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének támogatásából.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése költségvetésében 
egy egymillió forintos keretet különít el, amelyből a rendőrség, a 
katasztrófavédelem, a mentők és esetenként a polgárőrök 
munkáját, eszközbeszerzését segíti. A Békés Megyei Polgárőrök 
Szövetsége egy laptopot és két elektromos kerékpárt vásárolt a 
675.000 forintos támogatásból. Az eszközöket ünnepélyes keretek 
között Zalai Mihály megyei elnök adta át a békési polgárőrök 
székházában.
- A mostani támogatás egy gesztus, köszönet a polgárőrök felé, 
munkájukat könnyítik meg a most átadott eszközök. Köszönetet 
kell mondani azért az erőfeszítésért, amit a lakosság érdekében 
végeznek, és azért a sok-sok önkéntes óráért, amivel 
biztonságunkat vigyázzák. Az, hogy civil emberek polgári 
foglalkozásuk mellett részt vesznek ebben a munkában, és javítják 
a lakosság biztonságérzetét, dicséretre méltó – mondta Zalai 
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke az 
átadón.
Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének 
elnök köszönetét fejezte ki a támogatásért. Kiemelte, hogy a 
beszerzett eszközök hatékony segítséget fognak nyújtani a békési 
és a nagybánhegyesi polgárőrök munkavégzése során. Hozzátette: 
továbbra is minden erejükkel azon lesznek, hogy fenntartsák a 
közrendet és a közbiztonságot.

Sajtóközlemény

Idén több nyugdíjprémium lesz,
mint tavaly

2018-ban is lesz nyugdíjprémium-kifizetés, és minden számítás 
szerint nagyobb lesz, mint legutóbb volt. 
Az Európa szinte minden országát sújtó népességfogyásra adott 
válaszok radikálisan megosztják a kontinenst. A kormány célja, 
hogy Magyarország képes legyen a biológiai reprodukcióra, ennek 
érdekében pedig erőteljes családpolitikát folytat. A társadalmi 
válasznak nemcsak a fiatalok gyermekvállalásáról kell szólnia, 
hanem kulturális változásra is szükség van. A családról úgy kell 
gondolkodni, amely a fiatalokból, a gyermekeikből és a 
nagyszülőkből is áll. Az idősek erőforrást jelentsenek egy 
közösség, egy család számára, ebben áll a családról való 
gondolkodás rehabilitálása.
A 2018-2030 közötti időszak legfontosabb feladata a gazdasági 
versenyképesség növelése, hiszen csak így lehet folytatni például a 
családtámogatási rendszert és a nyugdíjak értékének növelését.
2010 előtt minden évben csökkent a nyugdíjak értéke, azóta 
azonban ez megváltozott, sőt tavaly már nyugdíjprémiumot is 
fizettek, amely idén is megtörténik. Sőt mivel a gazdasági 
növekedés ebben az évben 4 % fölött lesz, közel a 4,5 %-hoz, a 
nyugdíjprémium idén nagyobb lesz, mint legutóbb volt.

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

A Könyvtár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 8.00 - 16.00 óráig

Szombaton: 10.00 - 12.00 óráig (iskolai időben)

Címünk:
Békésszentandrás, István király u. 16.

Telefon/fax: 66/218-660
e-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu

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!

Békés Megyei Önkormányzat hírei

Eszközöket kapott a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége
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A Békésszentandrási Mozgáskorlátozottak Egyesületének hírei

A széndioxid gyógygázfürdő kezelésről

Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással 
igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI.19.) 
EüM rendelet 1.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a széndioxid 
gyógygázfürdő kezelés az alábbiak szerint vehető igénybe OEP 
támogatással: szakorvos írhatja fel a kezeléseket receptre, 
amelyhez 2 példányos kezelőlapot is ad.
Széndioxid gyógygázfürdő javallatai:
- végtagok krónikus elzáródásos verőérbetegségei
- diabeteszes angioneuropatia
- poszttrombotikus szindróma
- Buerger-kór, Raynaud-szindróma
- progresszív szisztémás szklerózis
- renyhén gyógyuló lábszárfekély
- oszteopéniás állapotok, osteoporosis
Széndioxid gyógygázfürdőt kizáró állapotok és betegségek:
- kardiális elégtelenség, kis- és nagyvérköri dekompenzáció, 
súlyos légzési elégtelenség (NŰYHA IV. stádium),
- súlyos ritmuszavar,
- angina pectoris,
- akut miokardiális infarktus lezajlását követő 
3. hónap,
- koronária intervenciót vagy szívműtétet 
követő 3 hónap,
- miokarditisz lezajlását követő 3 hónap,
- kezeletlen magasvérnyomás betegség,
- acidózissal járó anyagcserezavar,
- akut cerebrovaszkuláris iszkémia,
- vénás tromboembóliás betegségek lezajlását 
követő 3 hónap,
- tromboflebitisz lezajlását követő 3 hónap,
- súlyos vérszegénység,
- gyulladásos betegségek,
- daganatos betegségek (nem szanált esetben),
- kezeletlen hyperthyreosis,
- TBC,
- eszméletvesztéssel járó kórképek,
- pszichopátiás személyiség, kooperáció 
hiánya,

- alkoholizmus,
- akut gasztrointesztinális vérzések,
- terhesség,
- 14 év alatti életkor (14 és 18 év közötti életkorúak csak szülői 
felügyelettel és beegyez nyilatkozattal kezelhetők!)
- májelégtelenség,
- veseelégtelenség,
- kritikus végtag iszkémia, előrehaladott gangréna.
A széndioxid gyógygázfürdőt átmenetileg kizáró állapotok:
- láz,
- ittas vagy bódult állapot,
- akut megbetegedés,
- fertőző megbetegedés,
- menstruáció.
Egy évben 2-szer 15 kezelést finanszíroz a TB, napi egy kezeléssel.

További fontos részletes felvilágosítást a mozgáskorlátozottak 
irodájában ügyfélfogadási időben kapnak.

Hajrá Imi!
Csárdaszálláson rendezték az Erősemberek versenyét, ahol Losonczi 

Imre Nagyvad Kategóriában II. HELYEZÉST ért el!

A következő versenyszámokban indult.

1. vsz. Gumihúzás 180 kg

2. vsz. Rönknyomás 115 kg nem ment. Javító 100 kg 3 nyomás

3. vsz. Gumiborigatás - 1,320 kg, -2,420 kg, - 3,440 kg, 4,510 kg-os az 

sajna nem sikerült.

4. vsz. Koffercipelés 2×140kg 15 m vissza, 350 kg-os Lengősúly 15m

5. vsz. Kőgolyó rakás 120 cm magasan. Majd 140 kg 3-szor stabilan 2. 

helyért.

A mezőny legkönnyebb verzenyzője Losonczi Imre volt, aki naturál 

versenyzőként szerepelt. Imi egész szezonban versenyzett, és mindig 

a dobogón végzett. További sikereket és kitartást kívánunk az olvasók 

nevében!
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KÉZILABDA
Már a bajnokság elején megszületett az idei szezon nagy bravúrja.
A kézilabda bajnoki rajtunk az egyik bajnokesélyessel, az elmúlt 
szezonban NBII junior bajnokságot nyerő Szeghalom ellen indult. 
Mindvégig méltó ellenfélként harcoltunk. Mindkét játékrészben 
14-14 gólt tudtunk lőni, ami igen jó teljesítmény. A második 
félidőben megtaláltuk az ellenszert a lövéseikre is, így ebben a 
játékrészben már csak 1 góllal maradtunk alul a gólvágóktól.
A Kétsoprony elleni idegenbeli mérkőzést igen foghíjasan kellett 
játszanunk, mindez és a kimaradt helyzetek megbosszulták 
önmagukat, 25-20-ra alul maradtunk a végén a rutinosabb 
hazaiaktól.
Hibáinktól tanulva és tovább dolgozva vágtunk neki a harmadik 
mérkőzésünknek, melyet a sok éve dobogós helyen álló 
Füzesgyarmat ellen idegenben kellett megvívnunk. Egy 
fantasztikus hajrával meglepetés győzelem született: 24-25 (14-
10). Bár nem indult számunkra jól a találkozó, pontatlan 
passzainkat sorra kihasználták a hazaiak így állandósulni látszott a 
4 gólos előnyük. A második félidőt két gólos felzárkózással 
kezdtük, majd egy újabb hullámvölgybe kerültünk. Megérett a 
helyzet egy időkérésre, ahol rendezni tudtuk sorunkat, és jöttek 
sorra a gólok, bravúrok elől és hátul egyaránt. Igen rövid sorunkat 
igyekeztünk a lehető leghatékonyabban forgatni, mely a végén egy 
fantasztikus sikerre vezetett bennünket. Mindenki kivette a részét 
a csatából, extázisban játszottunk az utolsó 10 percben, nem tudtak 
velünk mit kezdeni a gyarmatiak, akik maguk sem gondolták, 
hogy mínusz hétről így talpra tudunk állni, és meg tudjuk fordítani 
a meccset. Mindenki mozgósította utolsó tartalékait, szívvel 
lélekkel harcoltunk egymásért és a megcsillant esélyért. 
Csapatszellemből, küzdeni tudásból egyaránt jelesre vizsgáztunk. 
A legfantasztikusabb a győzelem mellett, hogy a győztes gólt az 
egyik legfiatalabb utánpótlás játékosunknak sikerült belőnie. 
Örömkönnyekből sem volt hiány. Sok-sok éve nem tudtuk 
legyőzni a Füzesgyarmat csapatát, hazai pályán szinte 
verhetetlenek. De most tartalékosan, nagyon rövid sorral 
SIKERÜLT!! A győztes csapat tagiai: Lólé Emília, Géci Brigitta, 
Petrás Viktória, Farkas Csenge, Ambrus Réka, Bohák Maja, Szin 
Réka, Polónyi Bettina, Sztricsko Janka, Bata Luca, Egriné Kovács 
Andrea (játékos – edző). Immár évek óta elmondhatjuk, hogy: „a 
nehézségek tesznek minket erősebbé...” . Bízunk a hasonlóan 
eredményes folytatásban.

- a -

KAJAK-KENU
Nagy Zoltán Emlékverseny

Szolnok, 2018. 09. 23.

K-1 kölyök fiú U-14 2000 m 16. Szécsi Robin, 17. Kalmár Ádám
K-1 kölyök fiú U-13 2000 m 9. Szabó Kornél, 16. Füzesséry Richárd
MK-1 kölyök fiú U-13 2000 m 8. Pálinkás Hunor
MK-1 kölyök lány U-13 2000 m 8. Gugolya Réka
MK-1 gyerek fiú U-11 2000 m 7. Szabó Szilárd, 21. Szegvári Szabolcs
MK-1 gyerek lány U-11 2000 m 10. Füzesséry Lujza
MK-1 gyerek fiú U-12 2000 m 11. Szécsi Rajmund

Országos Diákolimpia
Fadd-Dombori, 2018. 09. 29-30.

K-2 kölyök fiú U-13-14 2000 m 9. Pálinkás Hunor-Szabó Kornél
K-1 kölyök fiú U-14 2000 m 29. Kalmár Ádám
K-1 kölyök fiú U-14 2000 m 21. Szécsi Robin
MK-1 kölyök lány U-13 2000 m 16. Gugolya Réka

Gratulálunk!
Szeptember 22 én rendezték meg Kisteleken a XV. Open 
Táncversenyt.
Balázs Dominik és Kondacs Jázmin Bíborka nemzetközi mezőnyben 
első helyezést értek el WDSF Junior I. standard kategóriában.

Gratulálunk a sikerhez, további szép eredményeket kívánunk!
Szerk.
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LABDARÚGÁS
MEGTORPANT A HUNYADI

Múlt havi számunkban „Veretlenül az élen” címmel közöltünk 
beszámolót a Hunyadi SE idénykezdéséről. Sajnos az azóta eltelt idő 
alatt a veretlenség megszakadt és az élről is lecsúsztunk. A bajnokság 
folytatásában sorozatban háromszor vereséget szenvedtek a fiúk. 
Hazai pályán a listavezető Dévaványa ellen, továbbá a Békéscsabai 
MÁV és a Sarkad otthonában vonultak le úgy, hogy nem szereztek 
pontot.
Reméljük, hogy csak kisiklás volt és bízunk benne, hogy a jövőben 
lelkileg és fizikailag visszatér az élet a megszokott kerékvágásba. (Bár 
olyan sajnos többé már nem lesz!) Erre utal az a gólzáporos győzelem, 
melyet a Mezőmegyer csapata ellen szereztek a Hunyadi SE 
labdarúgói.
Eredmények:
6. forduló: 2018. szeptember 15. szombat
B. Hunyadi – Dévaványa 1 – 2 (0 – 1)
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Győri Balázs (Zacsok Imre, 
Szabó Csaba)
Hunyadi: Szabó Z. – Kozák B., Borgulya J., Tasi N., Sajben G., Filyó 
T. (Szabó M.), Kis M., Bódai N., Lós I., Tasi K.(Uhljár Sz.), Gulyás Á.
Mb. edzők: Sajben Gábor, Virág Imre
Gólszerző: Sajben G.
Kiállítva: Gulyás Á.
Sárga lap: Sajben G., Szabó M.
7. forduló: 2018. szeptember 22. szombat
Békéscsabai MÁV – B. Hunyadi 2 – 1 (0 – 1)
Békéscsaba, 50 néző. Vezette: Kocsondi Bálint (Varga Áron, Németh 
Balázs)
Hunyadi: Szabó Z. – Kozák B., Szabó M., Borgulya J., Nemcsényi B. 
(Tasi K.), Sajben G., Olasz II. I., Tasi N., Kis M., Bódai N., Lós I.
Mb edzők: Sajben Gábor, Virág Imre
Gólszerző: Borgulya J.
Sárga lap: Olasz II. I, Lós I.
8. forduló: 2018. szeptember 29. szombat
Sarkad – B. Hunyadi 1 – 0 (1 – 0) 
Sarkad, 100 néző. Vezette: Krisán János (Gyebrovszki György, Csukás 
Bence)
Hunyadi: Szabó Z. – Kozák B. (Yetik D.), Szabó M., Borgulya J., Tasi 
N., Olasz II. I., Sajben G., Romhányi R. (Nemcsényi B.), Bódai N., Lós 
I., Uhljár Sz.
Mb edzők: Sajben Gábor, Virág Imre
Sárga lap: Borgulya J., Szabó M., Tasi N., Sajben G.
9. forduló: 2018. október 6. szombat
B. Hunyadi – Mezőmegyer 4 – 0 (2 – 0)
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Bozó Norbert (Ancsin Zoltán, 
Sándor Gergő)
Hunyadi: Szabó Z. (Babák Z.) – Olasz II. I., Szabó M., Borgulya J., 
Nemcsényi B.,  Tasi N., Sajben G. (Virág I.), Filyó T. (Tasi K.), Kis 
M. (Pásztor D.), Lós I., Uhljár  Sz. (Romhányi R.)
Mb edzők: Sajben Gábor, Virág Imre
Gólszerzők: Sajben G. (2), Uhljár Sz., Filyó T.

A Békés Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság északi 
csoportjának állása a 9. forduló után:

  1. Dévaványa 9 8 0 1 28 – 6 24
  2. Békéscsabai MÁV 9 5 2 2 20 – 10 17
  3. Doboz 9 4 4 1 19 – 9 16
  4. Okány 9 5 0 4 20 – 13 15
  5. Csabacsűd 9 4 3 2 24 – 11 15
  6. B.Hunyadi 9 4 2 3 17-11 14

Az első körből még két mérkőzés van hátra, Csabacsűd idegenben és 
Mezőberény itthon, majd kezdődik a második kör. A cél az első hatba 
kerülés! Azután a rájátszás következik. Hajrá Hunyadi!

-zi-rt

AZ IFIK IS ELKEZDTÉK
A Hunyadi SE ifjúsági labdarúgó csapata is elkezdte a bajnoki 
szereplést. Három vereséget magára talált a gárda és az azóta gyűjtött 
12 pontjával felzárkózott az élmezőnyhöz. Jelenleg a 14 csapat közül a 
6. helyen állnak.
Eredmények:
1. forduló: 2018. 08. 19. – Vésztő – B. Hunyadi 5 – 2 (4 – 1)
Gólszerzők: Romhányi II. D., Olasz I. I. 
2. forduló: 2018. 08. 26. – B. Hunyadi – Bucsa 3 – 5 (2 – 2)
Gólszerzők: Olasz I. I., Nemcsényi B.
3. forduló: 2018. 08. 28. – Csabacsűd – B. Hunyadi 2 – 1 (2 – 0)
Gólszerző: Mészáros J.
4. forduló: 2018. 09. 09. – B. Hunyadi – Szarvas II. 10 – 0 (5 – 0)
Gólszerzők: Tasi K. (4). Olasz I. I. (2), Nemcsényi B. (2)
Bíró D., Mészáros J.
5. forduló: 2018. 09. 16. – Okány – B. Hunyadi 4 – 1 (2 – 1)
Gólszerző: Olasz II. I.
6. forduló: 2018. 09. 23. – B. Hunyadi – Mezőmegyer 5 – 0 (4 – 0)
Gólszerzők: Tasi K (2), Tóth P., Olasz I. I., Bíró D.
7. forduló: 2018. 09. 30. – Békés – B. Hunyadi 2 – 5 (1 – 2)
Gólszerzők: Tasi K (3), Olasz I. I., Kuczbel A.
8. forduló: 2018. 10. 07. – B. Hunyadi – Gádoros 8 – 2 (4 – 1)
Gólszerzők: Tasi K. (3), Olasz I. I. (2), Szűcs R., Bíró D., Babák Z.

A Békés Megyei U-19-es bajnokság északi csoportjának az 
élmezőnye a 8. forduló után:

1. Bucsa 6 6 0 0 34 -   7 18
2. Okány 7 5 1 1 37 - 15  16
3. Vésztő 8 5 0 3 41 - 26  15
4. Szarvas II. 6 4 1 1 13 - 19  13
5. Békés 8 4 1 3 36 - 25  13
6. B. Hunyadi 8 4 0 4 35 - 20  12

-zi-rt

KIESTÜNK A KUPÁBÓL

Kétszeri halasztás után október 3-án került sor a Békés Megyei 
Kupa második fordulójának mérkőzésére. A Bencsik Mihály 
Sporttelep vendége a megyei I. osztályban szereplő Körösladány 
együttese volt. A remek erőket felvonultató ladányiak semmit nem 
bíztak a véletlenre. Nagy lendülettel kezdtek és a 22. percben már 
3-0-ra vezettek. Ezt követően valamelyest visszavettek, de így is 
fölényes győzelmet arattak a becsülettel küzdő Hunyadi ellen.

B. Hunyadi – Körösladány 0 – 7 (0 – 4)
Békésszentandrás, 50 néző. Vezette: Pusztai Zoltán (György 
Sándor, Tóth Gergely)
Hunyadi: Szabó Z. – Olasz II. I., Szabó M. (Pásztor D.), Tasi N., 
Nemcsényi B., Sajben G., Kis M., Bódai N., Tasi K (Kiss T.), Uhljár 
Sz., Gulyás Á.
Mb. edzők: Sajben Gábor, Virág Imre

-zi-rt
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Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Kriska Gábor és Szin Szandra 2018. szeptember 1-jén,
Plentri Norbert és Kis Erika 2018. szeptember 1-jén,
Vereb Róbert Imre és Máris Tünde 2018. szeptember 8-án,
Dudás György Mátyás és Paróczai Anita Márta 2018. szeptember 
22-én

Születések

2018.szeptember 16-án Molnár István és Jancsó Kinga szülőknek 
JÁZMIN ANNA, szeptember 22-én Galucz Róbert és Csordás 
Gabriella GABRIELLA, szeptember 26-án Gazsó Gábor és 
Valóczki Viktória BIANKA utónevű gyermeke született.

Halálesetek

Mrena Imréné ln.: Fabó Mária /1922/ 2018. szeptember 3.,
Virág Istvánné ln.: Csik Erzsébet /1935/ 2018. szeptember 4.,
Varga László /1951/ 2018. szeptember 6.,
Szécsi Andrásné ln.: Pócsik Jolán /1937/ 2018. szeptember 8.,
Földi Pál/1954/ 2018. szeptember 13.,
Opauszki Györgyné ln.: Csik Erzsébet Ilona /1946/ 2018. 
szeptember 15.,
Bátori József /1928/ 2018. szeptember 15.,
Csik Jánosné ln.: Vas Katalin /1935/ 2018. szeptember 25.

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 
ismerősöknek, barátoknak, volt munkatársaknak, akik drága 

édesapánk és nagyapánk

KOVÁCS JÓZSEF

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, és mély 
fájdalmunkban osztoztak.

„Testedet takarja hideg sírhalom. 
Szívünket mardossa érted fájdalom. 
A fájdalmat leírni nem lehet, 
csak letörölni a könnyeket. 
Nélküled szomorú, üres a házunk. 
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk…"  

A gyászoló család

,,Elment egy lélek ismét a Földről,
Kit szívünk többé el sosem feled.
Csendesen figyelsz ránk már odaföntről…
Legyen helyettünk Isten veled!”

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, akik

GAZSÓ LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Megemlékezés
drága férjem,

Fülöp Pál
halálának első évfordulójára.

,,A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet,
de ő nekünk sohasem lesz halott,
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.”

Csak az hal meg, akit elfelejtenek.

Megemlékezés

Házi Andrásné
halálának 8. évfordulójára

„Csendesen alszik, megpihent végleg,
angyalok bölcsője ringatja már,
nem jöhet vissza, hiába hívjuk,
emléke szívünkben otthont talál...”

Férje, fiai és unokái
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MEGHÍVÓ

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 

Egyesület tisztelettel meghívja a lakosságot

2018. október 15-én (hétfő) 16.30 órára

a kubikosok tiszteletére rendezett

megemlékezésre, koszorúzásra.

Helyszín:

vitéz Horthy István Duzzasztómű 

Minden érdeklődőt szeretettel váruk!

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja a lakosságot

2018. október 23-án (kedd)

10.00 órára

az 1956-os forradalom és szabadságharc 
ünnepi megemlékezésére.

Helyszín:
Polgármesteri Hivatal nagyterme

Az ünnepi műsorban 
közreműködnek a
Cervinus Teátrum

művészei.

Majd ezt követően 
koszorúzás

az '56-os Emlékműnél.

Tisztelettel várjuk az 
érdeklődőket!


