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XVIII. évfolyam 11. szám

Meghívó
Advent négy vasárnapján a katolikus templom előtti dísztéren
felállításra kerülő nagy adventi koszorú gyertyáinak
meggyújtására kerül sor.
Ez alkalomból Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete
szeretettel meghívja a lakosságot az alábbi időpontokban:
2012. december 2-án, 9-én, 16-án 16.15 óra,
valamint december 23-án 18.00 óra

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt
az állampolgársági ekütételre és a

December 1. (szombat)
10.00
14.00

Szent András-napi ünnepségre.
15.00

Ünnepségünk programja:
2012. november 30. (péntek) 18 óra

17.00

Ünnepi Kultúrházi Kávéház: író-olvasó találkozó,
Szerbhorváth György kishegyesi íróval,
a Körös Művelődési Házban.

18.00

Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban
- Állampolgársági Eskütétel
(Körös Művelődési Ház)
Községi ünnepség a Körös Művelődési Házban
- Ünnepi köszöntők
- Kitüntető díjak átadása
- Kulturális műsor: Szerbhorváth György - ,,De ki
viszi haza a biciklit?” Monodráma, Krizsán Szilvia,
az Újvidéki Színház művészének előadásában.
Kézműves Karácsonyi Kiállítás megnyitója
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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hírei
Zielbauer András Mezei Futóverseny
2012. október 10.
22. alkalommal rendezték meg Szarvason, ezt a futóversenyt, mely
a kiváló testnevelő és atlétikaedzőnek, Zielbauer Andrásnak állít
emléket. A körzet hét iskolájából 839 diák versenyzett, ezen a
délutánon. Az első 3 helyezett, egyéni és csapat ( 4 fő), díjazásban
részesült. Az érmeket a névadó özvegye, Erika néni adta át.
Iskolánk tanulói 12 érmet szereztek, de minden versenyző szépen
teljesített és végig futotta a távot. Kanti Anna egyéniben és a
csapatversenyben is aranyérmet szerzett.
Eredményeink:
2003-as fiúk
1000 m
18. Farkas Bence
24. Csipai Márk
27. Radics Attila
54. Kiss Dávid
Csapat: VI. Helyezés
2002-es lányok 1000 m
21. Hegedűs Dorina
22. Nyemcsok Edina
27. Kalmár Vanda
38. Nemes Petra
Csapat: V. helyezés

2002-es fiúk 1000 m
20. Bíró Dávid
24. Egri Gergő
37. Dóda Dominik
43. Babák Zoltán
45. Bene Martin
Csapat: VII. helyezés

2001-es lányok 1500 m
1. Farkas Csenge
12. Miknyik Judit
19. Petrás Kira
31. Pásztor Enikő
37. Szoboszlai-Szabó Bettina
Csapat: V. helyezés

2001-es fiúk 2000 m
12. Tasi Kristóf
15. Romhányi Roland
19. Szűrszabó Dávid
34. Sztricskó Botond
51. Szász Milán
Csapat: V. helyezés

2000-es lányok 1500 m
15. Nemcsényi Alíz
17. Milák Kinga
19. Kovács Emese
27. Nyemcsok Dorottya
28. Bencsik Noémi

2000-es fiúk 2000 m
21. Molnár Martin
25. Lengyel Ferenc
31. Szécsi Róbert
33. Molnár Mihály
39. Olasz István
43. Bíró Roland
53. Bencsik Attila
55. Debreczeni Dávid
Csapat: IV. helyezés

Csapat: IV. helyezés
1999/98-es lányok 2000 m
1. Kanti Anna
5. Szekeres Tünde
6. Lestár Enikő
7. Csontos Andrea
13. Sindel Renáta
33. Egri Laura
Csapat: I. helyezés

1999-es fiúk 2000 m
20. Maczik Gergő
37. Balla Mihály
52. Molnár József
72. Csernus Bence

1998-as lányok 2000 m
1. Szekeres Tünde
2. Csontos Andrea

1998-as fiúk 2000 m
28. Kiss Tibor
63. Miknyik Mihály

Farkas Csenge I. helyezett

I. helyezett lány csapat

Csapat: III. helyezés

Minden versenyzőnek gratulálunk!
Sztankovits Lászlóné

III. helyezett fiú csapat
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Ősz a bölcsiben
Ha megérkezik az ősz az akkor számunkra nem csak az évszak
változását jelenti, de megváltozik a bölcsődei gondozottak
személye is. Miután a nagyok szeptember elején átmentek az
óvodába megkezdődött a beszoktatás a bölcsődében. Hatalmas
lépés a gyerek életében, amikor rendszeresen bölcsibe kezd járni.
Sokszor a szülőt is megviseli az elválás. A bölcsődébe való
beszokás olykor nehézségekkel jár. A kisgyermek nyűgös lesz és
sírni kezd, ha édesanyja ott akarja őt hagyni ezen az új helyen, de
némely esetben a szülő számára sem egyszerű elfogadni azt a
helyzetet, hogy a gyermekére ezentúl napközben más vigyáz. A
szülő, ha magabiztosságot sugároz gyermeke felé a bölcsődébe
kerülés kapcsán, gyermekében is biztonságérzetet kelt. Ilyenkor a
kisgyermek nem aggódik annyira, hiszen látja, hogy a szülei sem
teszik, tehát neki sincs miért. A környezetváltozás azonban mindig
megterhelő. Az, hogy gyermekünknek mennyire az, függ a
temperamentumától és korábbi tapasztalataitól. Egyformán
lényeges azonban mindegyiküknél, hogy hagyjunk időt a
beszokásra. Amíg lehetett sokat voltunk a játszó udvarunkon,
mert a szabadban, játék közben könnyebben megy az összeszokás
és ismerkedés a társakkal és az intézmény rendjével. Olyan sok
szép új játékunk és a kisgyermekek számára érdekes fejlesztő
eszközünk van, hogy szinte zokszó nélkül beszoktak a legkisebbek.
Így ismét 21 kisgyermek vidám hangja tölti meg az intézményt.
Közben lassan véget ér az ősz is és már itt kopogtat a tél az
ablakban. Sokat verselünk, énekelünk és készülünk a téli
ünnepekre.

Mit hozzak az ABC-ből?

Következő lapzárta:
2012. december 3.
(hétfő)
Mit készítsek reggelire?

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság
Tagjai: Benedek Erika, Hévizi Róbert, Molnár Imre Zoltán, Szabó Edit
Felelős szerkesztő: Benedek Erika
E-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu
Készült: Fazekas András Nyomda, Szarvas. Tel: 66/313-896
NYTSZ: 372/2/1995
ISSN 2061-1455 (nyomtatott) ISSN 2061-1463 (online)

,,Húzz, húzz engemet...”
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60 éves a Szent Erzsébet úti
Különleges alkalom volt az idei Ovibál. Különleges, mert a
„Kis Ovi" az idén ünnepli 60. születésnapját.
Ez a jeles évforduló adott okot arra, hogy már a bál előtt
elkezdődjön a visszaemlékezés, képek, dokumentumok, nevek
felkutatása. Sokan támogatták kezdeményezésünket, fényképeket
adtak, küldtek és jelölték az ismerősöket a közösségi portálon.
A hagyományokhoz híven a szülői csapat az eddigiekhez
hasonlóan, gyakorlottan tette a dolgát: szervezte a bálat, a
támogatókat, tombolát gyűjtött, savanyúságot készített, ovibort
palackozott, címkézett, termet dekorált, csomagolt, hagymát,
krumplit pucolt, terített, húst vágott, pörköltet főzött, egyszóval
mindent megtett a bál sikeréért.

Eszközvásárlás a fejlesztőszobába

A 60. születésnapot meglepetés tortával ünnepeltük
Különleges alkalom volt az Ovibál, mert elfogadta
felkérésünket és megtisztelte jelenlétével a jótékonysági
vacsoránkat dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi
Egyházmegye Püspöke.
Különleges volt az ovibál, hiszen az évforduló kapcsán
visszaemlékezést tartottunk: A „Kis-Ovi" megnyitásától kezdve
felidéztük óvodánk dolgozóit: Óvó néniket, dajka néniket, akik
a 60 év alatt óvták, nevelték gyermekeinket. Az ovibálak húsz éves
történetét felidézve beszámoltunk arról, hogy a jótékonysági
vacsorák bevételét mire költöttük az elmúlt öt évben:
2008.-2009.évi Ovibál bevételéből:

2010. májusában avattuk az udvari mászókát

2009-ben Önkormányzati támogatással fektetőágyak
vásárlása

2010. őszén készült el a csoportszobába a galéria
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„Kis Óvoda"

MEGHÍVÓ
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete
tisztelettel és szeretettel meghívja az érdeklődőket

2012. december 1-jén (szombat) 18 órai kezdettel
a Körös Művelődési Ház és Könyvtár Galériájában
megnyitásra kerülő

KARÁCSONYI KÉZMŰVES
KIÁLLÍTÁSRA.
A tárlat megtekinthető 2012. december 22-ig
hétköznap 9.00-17.00 óráig, szombaton 10.00-12.00 óráig.
A tavalyi ovibál bevételének egy részét a képen látható vár
megvásárlására fordítottuk.
A hagyományokhoz híven a vacsora és az azt követő mulatság jó
hangulatban zajlott, a talpalávalót nyírmeggyesi tanár bácsink
húzta hajnalig. Akkor ismét a csapatmunkáé volt a főszerep, és
amilyen aprólékosan, napról, napra vált bálteremmé a művelődési
ház nagyterme olyan gyorsan változott vissza.
Köszönet illeti meg mindazokat, akik munkájukkal,
adományaikkal hozzájárultak a jótékonysági bál sikeréhez,
támogatva ezáltal a Szent Erzsébet úti Óvoda gyermekeit,
hiszen a bál bevételét az előző évekhez hasonlóan a gyermekek
fejlesztését, ismereteinek bővítését szolgáló eszközök, sport- és
játékszerek vásárlására, valamint a Mikulás, a Karácsonyi és
Húsvéti ünnepek méltó megünneplésére kívánjuk fordítani.
Támogatóinknak köszönhetően a felsorolt célok mindegyikét meg
tudjuk valósítani az idei évben is. Emellett lehetőségünk volt
tovább fejleszteni az udvari játékokat: az elavult, szabványnak nem
megfelelő játékok pótlására egy szabványos, tanúsítvánnyal
rendelkező udvari játékot, egy kisvonatot sikerült megvásárolnunk,
aminek az egyik ovisunk szerint csak egy hibája van:
„ Hiányzik még négy vagon és akkor pont olyan lenne, mint a TRex expressz!"
De sebaj, jövőre is lesz ovibál, majd annak bevételéből megvesszük
a négy vagont is! Ezért tehát már most hívunk-várunk mindenkit
2013. október 19-én a következő ovibálunkra...
SZMK

FELHÍVÁS

Szeretettel várjuk leendő kiállítóinkat is! Ha szívesen bemutatná
a nagyérdeműnek kézműves termékeit, alkotásait, keressen
bennünket!
Kézműves Egyesület

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden ügyes kezű alkotni vágyót
2012. december 9-én (vasárnap) 13-16 óráig
a Körös Művelődési Házba

Kedves Fotóbarátok!
2013. január 22-án (kedd), a Magyar Kultúra Napján ismét
megrendezzük a hagyományos Tél-Fény fotókiállításunkat a
Körös Művelődési Ház és Könyvtár Galériájában.
Nevezni bármilyen témájú képpel lehet, de továbbra is szívesen
fogadjuk Békésszentandrásról készült képeket is. A fotók mérete
A/5-ös, A/4-es vagy A/3-as nagyságú lehet.
Személyenként maximum 5 db felvételt tudunk kiállítani.
Kérjük a képek címét, valamint a fotós nevét és elérhetőségét
megadni.
Beküldési határidő: 2013. január 14., hétfő.

JÁTSZÓHÁZUNKBA.
Ki lehet próbálni az alábbiakat:
mézeskalács díszítés, festés, gyertyaöntés, gipszfestés,
készítünk mécsestartót, karácsonyfára díszeket,
asztaldíszt (1 db gyertyát mindenki hozzon rá!).
A rendezvényre a belépés DÍJTALAN!

Előre is köszönjük a szép felvételeket.

A rendezvényre gyerekeket, szülőket, nagyszülőket
egyaránt várunk!

A rendezőség

Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete
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70 éves a Duzzasztó
70 évvel ezelőtt, 1942. október 15-én adták át rendeltetésének a
vitéz Horthy István Duzzasztóművet, az akkori időszak
legnagyobb vitézügyi beruházását. Ebből az alkalomból tartotta
hagyományos megemlékezését a Békéssy János Helytörténeti és
Hagyományőrző Egyesület. A rendezvény egyben megemlékezés a
szentandrási kubikosokra is.
A tanácskozás kezdetén Benedek Erika, az egyesület titkára
köszöntötte a szép számú érdeklődőket. Őt Sinka Imre
Békésszentandrás polgármestere követte. Köszöntőjében
elismeréssel beszélt az egykori földmunkásokról, és kiemelte a
duzzasztómű jelentőségét.
A köszöntők után négy előadás hangzott el. Először Szenes János a
Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány kuratóriumának
elnöke idézte fel a két háború közötti időszak Magyarországnak
gazdasági helyzetét. Visszatekintésében beszélt a gyalázatos
trianoni diktátum utáni szomorú helyzetről, majd megemlítette
azokat a kormányfőket, minisztereket és jeles személyeket, akik
sokat tettek azért, hogy Magyarország talpra álljon és lehetőség
legyen különböző beruházások megvalósítására, mint amilyen volt
a szentandrási duzzasztó is.
Ezt követően Hrncsjárné Dorogi Mária pedagógus következett.
Előadásában a szentandrási kubikosok életét mutatta be sajátos
szemszögből. Mivel édesapja is kubikosként dolgozott, felidézte
azokat az emlékeket, amelyeket gyerekfejjel és fiatal korában
tapasztalt.

előbb elhelyezték az emlékezés és tiszteletadás koszorúit, virágait,
majd Fekete Gábor műszaki vezető kalauzolásával megtekintették
a készülő Vizi erőmű munkálatait.
Helytörténeti Egyesület

A rendezvény résztvevői átsétáltak a Duzzasztóművön

Az építkezés
Szenes János előadása
A második világháborút követően csak Békésszentandrási
Duzzasztónak hívták a Körösök legnagyobb műtárgyát. Öt évvel
ezelőtt egyesültünk kezdeményezésére ismét eredeti néven vitéz
Horthy István Duzzasztóműként említik a különböző kiadványok.
A névadóról egyesületünk elnöke Hévizi Róbert tanár,
helytörténész tartott előadást. Elmondta életútjának jelentősebb
állomásait, majd részletezte a végzetes baleset körülményeit. Meg
tudtuk, hogy azért vitéz Horthy István nevét viseli a mű, mert a
vasszerkezet az általa vezetett üzem szállította és az azért, mert az
átadás előtt közel két hónappal hősi halált halt.
Az akkori átadás nagy eseménynek számított, melyben részt vett
vitéz Horthy Miklós kormányzó, Kállai Miklós miniszterelnök és
több miniszter, államtitkár, országgyűlési képviselő. Hasonlóan
nagy esemény várható a közeljövőben is, amikor a Vizi erőmű
átadása fog megtörténni. A beruházásról és az azt követő
változásról a beruházó cég, a Hydro Power Consulting Kft.
műszaki vezetője Fekete Gábor számolt be.
A tanácskozást követően a jelenlévők a helyszínre vonultak, ahol

Koszorúzás a kubikosok emlékére
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Vitéz Horthy István élete és
munkássága
Horthy István 1904. december 9-én
született Pólában. Elemi iskoláit
Ausztriában végezte, de apja kívánságának
megfelelően minden tanév végén
Pozsonyban magyar tanterv szerint is
osztályvizsgát tett.
1918 augusztusában a Haditengerészeti
Akadémiára jelentkezett, ami a Monarchia
összeomlása miatt október végén bezártak.
1919. novemberétől folytatta tanulmányait
a Toldy Ferenc Főreáliskolában, ahol 1922ben érettségizett. Ebben az évben vitézzé
avatták.
Ezt követően a József Nádor Műszaki Egyetem gépészmérnöki
szakára iratkozott be. Az egyetemi évek alatt ismerkedett meg a
repüléssel, amely megváltoztatta addigi életformáját.
Megszakította egyetemi tanulmányait és 1926-ban bevonult
önkéntes katonai szolgálatra, hogy pilótavizsgát tehessen. Ez a
következő évben sikerült is, és folytatta tanulmányait.
1928-ban megszerezte diplomáját, majd 1929 októberében
tartalékos repülő hadnaggyá avatták.
1928 és 30 között nagyon sokat utazott. Először több hónapos
Afrikai utazáson, majd nyugat-európai közúton vett részt. Ezt
követően közel egy évre az Egyesült Államokba, ahol a Ford
gyárban munkásként dolgozott. Nagy hatással voltak rá a
modernizáció vívmányai, a technikai újítások, a nagyfokú
gazdasági szervezettség, a gyakorlatias gondolkodás. Hazatérése
után 1930 novemberétől a MÁVAG csepeli üzemében lett
főmérnök. A következő években fokozatosan lépdelt előre. Előbb
igazgaóthelyettessé, majd igazgatóvá nevezték ki, majd 1939.
októberében megbízást kapott a vezérigazgatói teendők ellátására.
Feladatait nagy felkészültséggel, szakmai precizitással végezte,
komoly szerepe volt a MÁVAG termelőkapacitásának bővítésében,
a vállalati profil szélesítésében. 1939-ben főhagynaggyá léptették
elő és még ebben az évben házasságot kötött Edelsheim-Gyulai
Ilona grófnővel. A főhadnagyi rang és a második világháború
kitörése miatt többször katonai szolgálatot teljesített.
1940. június 1-én kinevezték a MÁV elnökének, mely vállalat
akkor a legnagyobb hadiüzem volt. További fontos feladata volt a
MÁV-nak a vasúti közlekedés korszerűsítése, valamint a területi
visszacsatolások részén újra magyar fennhatóság alá került régiók
gazdasági vérkeringésbe való kapcsolása. (Erdélyben ebben az
időben építették meg a Déda-Szeretfalva vasúti szakaszt, ahol sok
szentandrási kubikos is dolgozott)
Horthy István próbálkozott kivonni magát a politikai életből, de a
MÁV elnöki pozíció együtt járt bizonyos politikai szerepléssel.
Ettől függetlenül a nyilvános politizálástól távol tartotta magát.
1941 júniusában államtitkári rangot kapott, majd novembertől apja
kezdeményezésére kormányzó helyettes lett. E pozíciójában sem
kapott komolyabb önálló politikai feladatot. Hivatalos
reprezentációban, protokolláris eseményeken helyettesítette a
kormányzót. 1942 nyár elején jelentkezett katonai szolgálatra.
Július másodikán érkezett meg az oroszországi hadműveleti
területre. A kormányzóhelyettes július-augusztusban 24 hazai
bevetésen vett részt a Don-kanyar térségében.
1942. augusztus 20-án a 25. bevetés során a felszállás után
repülőgépre dugóhúzóba került és 5 óra 7 perckor a földbe
csapódott. Az ütközés következtében v. Horthy István azonnal
életét vesztette. Kenderesen, a Horthy család ősi kriptájában
helyezték örök nyugalomra.
Vitéz Horthy István személye körül széles körű kultusz bontakozott
ki, akiben a nemzeti érdekek önfeláldozó védelmezőjét állították
be.
Hévizi Róbert
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A Békésszentandrási
kisvízerőmű építésének
előrehaladása
A tervezett kisvízerőmű ún. megkerülő csatornás, átfolyó
rendszerű, járulékos kisvízerőmű.
A meglévő duzzasztómű mellé épülő zárt üzemvízcsatornában
haladó víz a gépházban elhelyezett turbinákon keresztül
elektromos áramot fog termelni. A vízerőmű üzeme a duzzasztás
jelenlegi üzemrendjét nem befolyásolja, ugyanis a duzzasztómű
üzemének lesz alárendelve (ezért járulékos), vagyis annyi vizet
használ energiatermelésre, amennyit a duzzasztómű üzeme
lehetővé tesz.
A főbb építési egységek sorrendben: vízkivétel, üzemvízcsatorna,
gépház, utófenék.
A felszínen az üzemvízcsatorna nem fog látszani, teljesen a föld alá
kerül. A gépház vízszintes födémlemeze mintegy 1,5 m-re fog
kiemelkedni a földből.
A Békésszentandrási duzzasztómű mellett épülő járulékos
kisvízerőmű első kapavágására még 2011 nyarán került sor, és az
előkészítő feladatok (pl. lőszermentesítés) elvégzése után az építési
munkái 2011. év végén kezdődtek meg.
2012 tavaszára elkészültek a szerkezetépítési munkák elvégzését
lehetővé tevő vasbeton résfalak és a vízmentes munkavégzés
érdekében ideiglenes jelleggel a folyóba levert acél szádlemezek.
Ezt követően elkezdődött a földkitermelés a résfalak közül, és
nyáron már a szerkezetépítési munkák folytak, vagyis a leendő
kisvízerőmű vasbetonból készülő elemeit építették.
2012 őszére elkészült a vízkivétel és az üzemvízcsatorna, valamint
a gépház alaplemeze és oldalfalai, és az utófenék alaplemeze.
Ha kitart az építés szempontjából kedvező időjárás, akkor
várhatóan tavasszal elkezdődhet majd az erőmű próbaüzeme.
Az erőmű éves villamosenergia termelése várhatóan 3000 háztartás
energiaszükségletét fedezi majd, immáron zöldenergiából.
A beruházás 1.000.000.000,- Ft támogatásban részesült a KEOP
pályázati rendszer keretében.
Bővebb információ a beruházás honlapján érhető el, ahol havi
rendszerességgel kerülnek frissítésre a fényképek:
www.bekesszentandrasivizeromu.hu
Fekete Gábor
műszaki vezető
HYDRO POWER CONSULTING Kft.

Az épülő vizierőmű
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ÖNKORMÁNYZATI
Startmunkaprogram 2012. évi összefoglalása és a 2013. évi tervek
KERTÉSZETI NÖVÉNYTERMESZTÉS:
A 0,7 ha területű egykori gyakorlókert teljes területe jelenleg
művelés alatt van. A kertben kísérleti jelleggel kisparcellás
művelés folyik. A kertben szerzett tapasztalatok (növénykultúrák
fejlődési intenzitása a helyi környezeti és talaj adottságok mellett)
alapján kerül megtervezésre a jövő évre vonatkozó vetési terv. A
területen a jelenleg forgalomban lévő zöldség növények közül
szinte mindegyik termesztése folyik. A program részeként
beszerzésre került 100 m2 alapterületű fóliasátorban folyton termő
paradicsom termesztése történik. A gyakorlókert volt a helyszíne
az „Újra tanulok” program gyakorlati oktatásának. A programban
részvevők az elméleti oktatáson elhangzottakat a valóságban
gyakorolták és tapasztalták meg a növénytermesztés sajátosságait
és pozitívumként elmondható, hogy nem csak a munkaidő alatt,
hanem munkaidő után is az eddig elhanyagolt saját háztáji
kertjükben is megkezdték a gazdálkodást. Ez minden bizonnyal a
program sikerességét igazolja.
A külterületeken és a zártkerti részeken csemegekukorica és bab
termesztése folyt.
ENERGIANÖVÉNY TERMESZTÉS:
Az energiafűz telepítési időszaka minden év február. Ezért a
békésszentandrási Startmunka programba tervezett energianövény
ültetvények telepítése 2013. február hónapban fog megtörténni. A
magas szaporító anyag ár indokolja, hogy csak olyan területen és
akkor szabad telepíteni amikor azt a növény agrokultúrája
megkívánja. Az első betakarítás várhatóan 2013. december és
2014. január hónapban fog megtörténni.
SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS:
Az állami tulajdonú földek átadása az önkormányzat részére még
az őszi időszakban meg fog történni. Ekkor kezdődhet meg a
földterületek előkészítése (talajmunkák) a 2013-as gazdasági évre.
Az eredetileg tervezett területmennyiséget és növénykultúrákat a
rendkívül aszályos időszak felülírta. Vannak olyan területek
melyeket a talaj kötöttsége és szárazsága miatt az erős
munkagépekkel sem tudtunk „feltörni”. Várhatóan az őszi
csapadékosabb idő beálltával megművelhetőek ezek a területek és
művelésbe kerülnek.
Közfoglalkoztatotti létszám
A programban 30 fő vesz részt, 9 férfi és 21 nő. Elmondható, hogy a
munkához való hozzáállásuk kiváló. Mivel a résztvevők többsége a
hátrányos helyzetű szociális rétegből került ki a várakozással
ellentétben az igazolatlan hiányzások és indokolatlan táppénzek
nagyon ritkák. Az „Újra tanulok” program szinte 100%-os
részvétel mellett zajlott le.
Közút programelem
Békésszentandrás Nagyközség területén 46 utcában történt meg az
elmozdult, megbillent járdalapok szintre emelése, ami a tervezett
mennyiség közel 80 %-át teszi ki. A programelem eredményeként
elmondható, hogy a település közlekedési helyzete jelentős
mértékben javult. A lakosoktól származó pozitív visszajelzések
mindezt igazolják.
Mezőgazdasági földút programelem
A programelem tervezésekor felmérésre kerültek a településen
található rossz állapotban lévő mezőgazdasági földutak. Az eltelt
időszakban 4550 méter szakaszon történt karbantartás. Ez a
szakasz mely több földutat érintett a legrosszabb állapotban lévő
részek. A gréderezés a program során beszerzett nagyértékű gépek
segítségével valósulhatott meg. A felújított, járhatóvá tett
szakaszokat a helyi gazdák az idei betakarítási időszakban már
birtokba is vehették és jelezték az önkormányzat felé
megelégedésüket. Az őszi csapadékos időszak beálltával

jelentősen megnőhet a beavatkozások száma, ami nem fog akadályt
jelenteni az önkormányzat számára.
Belvíz programelem
A programelem részeként az eddig eltelt időszakban 38 utcában
történt meg a földmedrű árkok takarítása, és a feliszapolódás
megszüntetése. A munkák kézi erővel történő mederfenék tisztítást
tartalmaztak. Az árkokból nagymennyiségű föld került
kitermelésre, mely elszállításra került. A programelem
eredményeként a település felkészülten várhatja a csapadékos
időszakot és remélhetően nem fog bekövetkezni az elmúlt években
többször jelentkező lokális belvízi elöntések.
Összefoglalás:
A Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2012. évi
Startmunka programja a vállalt feladatok tekintetében megfelelően
halad. Eredményként elmondható, hogy több mint 100
békésszentandrási embernek tudunk munkát adni. A nagy értékű
gépek beszerzése hozzájárul a program sikeres lebonyolításához. A
programokkal kapcsolatban a munkavállalóktól pozitív
visszajelzéseket kapunk. Sőt olyanok jelentkeznek munkára akik
eddig nem vállalták a programban való részvételt. Az értékteremtés
minden programelemben fellelhető. Igazi eredményeket a 2013. év
hozhat kamatoztatva a 2012. évi tapasztalatokat és esetleges
hibákat.
Kullancs elleni védőoltás nem történt, a programba nem került
betervezésre. A védőital ellátás zavartalan, mindenki számára
elérhető.
2013. év
Startmunka program tervezés
1, Mezőgazdaság programelem
- 2 x100 m2-en fóliás növénytermesztés
- Laskagomba termesztés
- fűszerpaprika, burgonya, cékla, bab, paradicsom termesztése
- ipari növények (búza, kukorica)
- energianövény (fűz)
- állattartás (tojótyúk)
- gyümölcs termesztés (80 db gyümölcsfa)
2, Közút programelem
- A depóban található betontörmelék lezúzása
- A település „sáros” utcáinak rendbetétele
3, Mezőgazdasági földút programelem
- Önkormányzati tulajdonú földutak gréderezése
- A sárrázók felújítása zúzott betonnal
4, Belvíz programelem
- A belvízelvezető rendszer felújításának folytatása
- Burkolt és zárt csatornarendszer kiépítése
5, Téli és értékteremtő programelem
- A kerékpárút tejes belterületi szakaszának felújítása
- A Szent László utcai kerékpárút hiányzó szakaszának kiépítése
- Járdaépítés, felújítás
- Térhasználati elemek felújítása (játszóterek, padok, szemetesek)
- Közterületek szépítése, virágosítása
- A Bethlen G. utcai ingatlan teljes felújítása (Startmunka
telephely kialakítása)
- Faluközpont fejlesztés
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Tájékoztató a szociális
ellátásokról
(folytatás)
Mennyi az időskorúak járadékának összege, ha az igénylő
rendelkezik jövedelemmel?
A jövedelemmel rendelkező személy esetén a járadék összege a
fenti összegek és a jogosult havi jövedelmének különbözete.
Mely esetben nem állapítható meg az időkorúak járadéka, illetve a
folyósítást mikor kell szüntetni?
Abban az esetben, ha a járadékos
• előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés
büntetését tölti;
• 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik;
• a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve,tartózkodási joga
megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.
Aktív korúak ellátása
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak
ellátására jogosultak pénzbeni ellátásának két típusa van:
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres
szociális segély.
Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását
követően dönt a jegyző arról, hogy a jogosult részére rendszeres
szociális segélyt, illetőleg a foglalkozást helyettesítő támogatást
kell-e megállapítani.
Ha a családban a házastársak mindegyike jogosult lenne az
aktív korúak ellátására, mindkettőjük részére megállapítható
az ellátás?
Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy
személy jogosult, ezért csak egyik házastárs kaphatja meg az
ellátást.
Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult
az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális
segély feltételeinek felel meg.
Ki jogosult az aktív korúak ellátására?
A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg
annak a személynek,
• aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább
50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése
alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
• akinek esetében a munkanélküli – járadék álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama
lejárt, (együtt:álláskeresési támogatás)vagy
• akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását
keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejáratát
megelőzően szüntették meg, és keresőtevékenységet követően
álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
• aki az aktív korúak ellátása kérelem benyújtását megelőző két
évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év
időtartamig együttműködött, vagy
• akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a
gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, az
átmeneti járadék,a rokkantsági nyugdíj, a megváltozott
munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi
nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj
folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg, és
közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami
foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon
nem biztosított, és keresőtevékenységet – ide nem értve a
közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett,
valamint a háztartási munkát – nem folytat.

Vendégeskedtünk...
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2012.
október 30-ára meghívást kapott az öcsödi Nyugdíjas Klubtól egy
baráti találkozóra, a Művelődési Házban.
Nagy örömmel szerveztük, még betegeink is meggyógyultak, hogy
eleget tegyenek a meghívásnak. A zenét a jó hangulathoz, Lázár
László zenész biztosította. Szeretettel várták és fogadták a
csoportot. A kultúrműsorban a Szentandrási Dalkör műsora az ősz
hangulatát idézte fel. A „Megsárgul a levél szeptembernek
végénh és az „Álmodó Tiszaparth című dalt elénekelve vidám
„dalcsokroth adott elő, amit a jelenlévőkkel együtt énekeltek el.
Az Öcsödi Hagyományőrző Énekkar katonadalokat adott elő. Az
abasári fesztiválon arany fokozatot kaptak. Gratulálunk nekik! A
megvendégelés ízletes volt. Köszönjük. A közös szórakozás a
tombolahúzásig tartott. Vásárolt jegyekkel és tombolatárgyakkal
segítettük a rendezvény sikerességét. Majd elbúcsúztunk jó
barátainktól és reméljük, hogy jövőre is találkozunk.
Az újság hasábjain keresztül értesítjük tagjainkat, hogy az
októberre tervezett orvos-beteg találkozó november végén lesz
megtartva. Reméljük, hogy az engedélyek és a szerződés
megkötések rendeződnek. Kérjük, aki nem volt jelen az jelezze, és
név, telefonszám felírásával jelezzük az időpontot.
December 20-ára tervezzük a Karácsonyi Ünnepségünket a helyi
Művelődési Házban. Vendégeink lesznek a Kondorosi
Nyugdíjasok. A kultúrműsorban a Kondorosi Rózsa Népdalkör és a
Szentandrási Dalkör színvonalas karácsonyi műsorát hallhatjuk.
Megvendégelés: tartalmas és ízletes gulyáslevest tálalunk fel,
melyet szakácsunk készít el. Szeretettel várjuk tagjainkat.
Programot december elején adunk ki.
Tóth Mihályné
Szervező
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HÍREK
„Mi volt 1956., barátom?"
Ködös őszi kedd reggel volt 1956. október 23-án, mikor a
Műegyetem fiataljai elindultak, hogy kivívják a nemzet
függetlenségét és szabadságát.
Ködös őszi kedd reggel volt 2012. október 23-án, amikor
összegyűltünk a Hősök szobránál, hogy megemlékezzünk az 56
évvel ezelőtt történt eseményekről és fejet hajtsunk a pesti srácok
és az egész nemzet tettei előtt.
A megemlékezésen Sinka Imre polgármester úr mondott ünnepi
köszöntőt, melyben párhuzamot vont a szovjet elnyomás és a jelen
kor eseményei között. Kiemelte, hogy ma is hasonlóképp idegen
hatalom alá próbálják vonni a nemzetünket azzal a különbséggel,
hogy akkor tankokkal, ma a bankok kiemelt szerepvállalásával és
támogatásával próbálják ellehetetleníteni az embereket.
Az ünnepség további részében újságcikkek, rádiós hírek,

versrészletek segítségével elevenítették fel fiataljaink a november
4-ig tartó eseményeket, majd elhelyeztük az emlékezés koszorúit a
szobor talapzatán.
„Mi volt 1956., Barátom? Múlt, ami elmúlt? Egy nép, amely
elhullt? Hol volt, hol nem volt. Se élő, se holt. Elfelejtetted a Tettet?
Amikor a semmiből sok ember Valamit teremtett. Sokáig nem is
lehetett hallani, hogy mi volt ez a Valami. Hogy Valami volt: s ez a
szabadság. És hogy futott előle a Gazság! Pattant a ránk szorított
bilincs, amikor utcára lépett a sok Nevenincs. A sokat emlegetett
Nép. Aki látta, felejthetetlen a kép:
ahogy ott vonult, ahogy a Veres Csillag az utcára hullt. Ahogy dőlt
a Szobor, s még dőltében is ölt. Ahogy egy nép ellen fordult a
Gyilkos tőre, s aki addig nem hitte: láthatta, hogy gyilkosa is ő, nem
csak őre." (Aki magyar rockopera részlet)
M.K.

Az emlékezők

Virág Sándor, Mrena Judit, Molnár Karolina, Nyéki Valéria
az ‘56-os eseményeket idézték

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a Képviselőtestület nevében Tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:
Az ülés ideje:
Napirend előtt:

Községháza nagytanácskozó terme
2012. november 27. (kedd) 16 óra
Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekről

A nyílt ülés napirendi pontjai a következők:
1. Az Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkáról
Előadó: Molnár Imre Zoltán bizottsági elnök
2. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Sinka Imre polgármester
3. A 2012. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló
Előadó: Sinka Imre polgármester
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Előadó: Sinka Imre polgármester
5. Bejelentések
Sinka Imre polgármester
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Építsük újra a gízai piramisokat - képzeletben!
Érdekes és gondolatébresztő előadás részesei lehettek azok, akik
október 24-én ellátogattak a békésszentandrási Körös Művelődési
Házba, hogy a Kultúrházi Kávéház keretein belül meghallgassák
az „Építsük újra a gízai piramisokat!” címen futó prezentációt.
Az előadó – Molnár Attila – több tucatnyi dián keresztül mutatott
be az érdeklődőknek egy, már szinte szemtelenül egyszerű
piramisépítési elméletet. Az elmélet immár tíz esztendős múltra
tekinthet vissza és bár számos média-megnyilvánulás történt az
elmúlt évek alatt, a nagyközönségnek mindeddig nem állt
módjában megismerkedni ezzel az egyedi teóriával.
Tulajdonképpen szerzőpárosról van szó, hiszen az elmélet
elindítója egy idős segesdi parasztember - Takács Miklós. Aki már
a kezdetektől részese az elméletnek és az alkotómunkának, aki két
könyvet is írt az elmélet kapcsán - Molnár Attila.
A pofonegyszerű elmélet azt kutatja, vajon mi módon lehettek
képesek az egyiptomiak több, mint száz emberöltővel ezelőtt
létrehozni az ókori világ egyedül fennmaradt utolsó csodáit, a gízai
piramisokat. Százan és ezren feltették már ezt a kérdést az elmúlt
huszonöt évszázad alatt, az eredeti leírások hiánya megannyi
rejtélyt és talányt szült. A két „amatőr kísérleti régésznek” nem volt
hát egyszerű a dolga, amikor a lehetséges egykori technológia
rekonstruálásába fogott, hiszen előttük már annyi mindenkinek
beletörött a bicskája a válaszkeresésbe!
Sokan a fantasztikumok világában vélik megtalálni a megoldást, de
a szerzők végig a valóság talaján maradtak. A választ a paraszti
világ egyszerű eszközeiben találták meg, ezek inspirálták az
elmélet egyszerű mechanikus gépezeteit, amelyek ma is ott állnak a
segesdi kutató udvarában.
Ezzel párhuzamosan megalkottak egy szimpla tervezési sémát,
amelynek egy szintén egyszerű mértani összefüggés képezi az
alapját. Az elmélet minden eleme: matematikája, építési módszere,
egyszerű mechanikus gépei könnyedén beilleszthetők a gízai
piramisépítések korába.
A mai építési analógiák és az ókori görög történetírók leírásai az
egykori piramisok építéséről, mind alátámasztani látszanak az
elmélet helyességét. A szakmai oldal is kedvezően fogadta a
teóriát: matematikus és egyiptológus egyaránt üdvözölte és biztatta
az elmélet alkotóit, az ókori építészet egyik neves hazai szakértője
pedig realisztikusnak, az egykori lehetséges technológiához
közelállónak minősítette az elméletet.

Azonban mindezek nélkül is beszédesek voltak a bemutatott fotók
és a videó (amelyen három hetvenen felüli nyugdíjas – közülük
kettő nő – könnyedén elvontatott egy közel egytonnás betontömböt
fasínen, seprőnyelekből készített görgők és vontatókötél gyanánt
használt kötözőspárga segítségével).

Az előadás első részében az előadó megismertette a nézőket a
piramisokkal, betekintést nyerhettek változatos formáikba,
elámulhattak hatalmas méreteiken és képet kaphattak kialakulásuk
fejlődési állomásairól. Az előadás második részében a jelenlévők a
konkrét elméletet és a hozzá tartozó gépeket és tervező eszközöket
ismerhették meg. A képek önmagukért beszéltek, szinte szöveg
nélkül is könnyedén megérthető volt a lényeg – tulajdonképpen ez
volt az elméletalkotók célja.
Az előadó, szerző a könyveiben hangsúlyozza, hogy ez az elmélet
is csupán egy a sok közül, ám látva e valósághűnek nyilvánított
elmélet bizonyítékait - az elméletalkotók szándéka szerint -, az
előadást látva és majd a kiadásra kész tudományos könyveit
(Építsük újra a gízai piramisokat), valamint regényeit (Az Ahet
Hufu legendája – Kővé vált napsugár) olvasva talán többen is
belebújtak, belebújnak gondolatban a korabeli piramisépítők
testébe.
K.R.

Dr. Dunay Alajos (1851-1927)

Meghívó
Békésszentandrás Baráti Szövetsége valamint
Oláh Géza és családja nevében
tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklődőt

2012. 12. 01-jén 11.30 órakor
a Békésszentandrási Római Katolikus Templom előtti
díszparkban

Dr. Dunay Alajos
esperes, plébános, kanonok
mellszobrának avatási ünnepségére.
„A múlt kötelez, a jövőt szolgálni kell!”

.

A Baráti Szövetség vezetése 2011-ben döntött arról, hogy a Római
Katolikus Templom díszterét övező parkban emlékszobrot kíván
állítani Dr. Dunay Alajos emlékére. Az elképzelések szerint olyan
embernek akartunk szobrot állítani, akinek személyisége,
értékteremtő munkássága, erkölcsi nagysága példamutató módon
szolgálta a 19. illetve 20. századi helyi egyházi és közösségi életet. Ezt
a személyt találtuk meg Dr. Dunay Alajosban, aki 1892-ben érkezett
Békésszentandrásra és haláláig 1927-ig teljesített egyházi szolgálatot
a községben.
A posztamensen álló mellszobrot Rajki László szentendrei
szobrászművész alkotta, süttői mészkőből.
Dr. Dunay Alajos csaknem 35 éven át kifejtett közéleti és hitközségi
tevékenysége a jelenkor és a jövő számára is példamutató és üzenet a
mai kor minden közéleti szereplőjének: nem az egyéni érdekek a
fontosak az ember, a közösség számára, hanem azok a célok és
célkitűzések megvalósítása, amelyek eredményeként egy élhetőbb és
eredményesebb közélet, közhangulat és magasabb színvonalú
életminőség jön létre.
Ezekben a gondolatokban bízva, reméljük a szoborállítással egy olyan
helyi folyamatot indítottunk el, melynek követői akadnak, mind a helyi
értékek felkutatásában, illetve az azoknak emléket állítani akaró
tevékenységben.
Szitó Imre, BBSZ ügyvezető elnök
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KÉZILABDA
A JALTE Békéscsaba elleni meglepetésszerű pontszerzést
követően beindult a gépezet, és heteken keresztül
megállíthatatlanokká váltak kéziseink. Újabb meglepetést okozva,
7 góllal sikerült legyőzni Újkígyós csapatát, majd Doboz ellen egy
igazi jutalomjátékkal magabiztos vendégsikert aratni. A hirtelen
időjárás változás miatt a Szövetség kérésére az utolsó hazai
mérkőzésünket, Nagyszénás ellen, Szarvason, a csarnokban kellett
lejátszanunk. A mérkőzés első félidejében mutatott meggyőző
játékot követően egy pontatlanabb második félidő következett. A
vendégek összeszedettebb játéka, valamint az elhibázott
hétméteresek szoros véghajrát produkáltak, melyből végül
megérdemelten a Szentandrásiak kerültek ki győztesen. Köszönjük
kedves szurkolóinknak, akik ide is elkísértek bennünket, és
szakadatlanul biztattak bennünket a pontszerzésre.
Ezt a siker-sorozatot csak a Kétsoprony csapatának sikerült a játék
véghajrájában felfokozott durvaságával, sportszerűtlen játékával
megtörni. Több játékos komoly sérülést szenvedett, mely a
bajnokság hátralévő, cseppet sem könnyű fordulóiban való
helytállást tovább nehezíti.

5. Gyomaendrődi NKSE
6. Békésszentandrási KC
7. Füzesgyarmat SK
8. Felföldi István SE Újkígyós
9. Nagyszénási SE
10. Kondorosi NKK
11. Sarkadi KSE
12. Dobozi KE
13. Gerla SE
Hátralévő felnőtt mérkőzések:
Kondorosi NKK – Békésszentandrási SE nov. 17. (szombat)15.00
Békési NKTE – Békésszentandrási SE nov. 25. (vasárnap) 17.00
Bízunk a hasonlóan eredményes záró-csatákban!
IFJÚSÁGIAK:
Az elmúlt hetekben megkezdődött az ifjúsági csapatunk
versenyeztetése is, a megyei utánpótlás leány kézilabda
bajnokságban, ahol ez évtől tornarendszerben történik a
megmérettetés. Nagy örömünkre szolgál, hogy a legkisebbek
folyamatos beépítésével, egyre több rutint szereznek, szoros
mérkőzéseket vívnak utánpótlás játékosaink is.
A két utánpótlás - tornanap eredményei:
Békésszentandrási KC - Köröstarcsa DSE
12-14
Gyomaendrődi NKSE - Békésszentandrási KC 14-9
Békési NKTE - Békésszentandrási KC
19-14
Békésszentandrási KC - Füzesgyarmat SK
10-13
Az utánpótlás bajnokság állása két versenynapot követően:
1. Füzesgyarmat SK
2. Gyomaendrődi NKSE
3. Békési NKTE
4. Köröstarcsa DSE
5. Békéscsabai BDSK
6. Békésszentandrási KC
7. Sarkadi KSE
Az utánpótlás bajnokság őszi fordulóinak utolsó játéknapja:
2012. december 2-án leszFüzesgyarmaton. Bízunk benne, hogy itt
is hasonlóan szép eredményeket fogunk elérni.
-A-

Meghívó
Rovásírásos helységnévtábla avatásra
Ifi kézilabdásaink játék közben
7. forduló: Békésszentandrási KC - Felföldi István SE 29-22
8. forduló: Dobozi KE - Békésszentandrási KC
19-29
9. forduló: Békésszentandrási KC - Nagyszénási SE 23-22
10. forduló: Kétsopronyi SE - Békésszentandrási KC 25-21
Továbbra is pozitív mérleggel (212 dobott, 195 kapott góllal), az
előkelő 6. helyről várja a felnőtt csapat a folytatást:
1. Békési NKTE
2. Mezőberényi SDSE
3. Kétsopronyi SE
4. JALTE Békéscsaba

Beszédet mondanak:
dr. Gyüre Csaba
a Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője,
Samu Tamás Gergő
a Jobbik megyei elnöke,
Révész Norbert
a Jobbik helyi elnöke.
Időpont: 2012. november 11. (vasárnap) 15 óra
Helyszín: Békésszentandrás, a Régi híd felöli üdvözlőtábla

14

2012. november

HÁROMSZOR 4-0. BRAVÓ FIÚK!
Folytatta remek őszi szereplését a Békésszentandrási Hunyadi
labdarúgó csapata. Az októberi mérkőzéseken is magabiztos
játékot mutatott, ami párosult az eredményességgel. A négy
találkozó alkalmával három győzelem és egy döntetlen született.
Ez utóbbi Battonyán. A mieinknek idegenben mindig nehéz, mert
sokszor nemcsak az ellenféllel kell megküzdeni. Így volt ez a
battonyai vendégszerepléskor is, amikor finoman szólva „lejtett a
pálya”!
Ez azonban nem szegte kedvüket a szentandrási fiúknak, mert a
következő három mérkőzésen három győzelmet arattak.
Érdekesség, hogy mind a három siker 4-0-ra végződött.
A szurkolók egybehangzó véleménye, hogy van tartása a
csapatnak, és az eredményes játék mellett szemre is tetszetősen
játszanak. Reméljük, hogy ez megmarad az őszi hajrára is, mert
nagyon nehéz mérkőzések várnak a Hunyadira. A két éllovas,
Szabadkígyós és Körösladány lesz az ellenfél, valamint az utóbbi
időben több meglepetést szerző Csanádapáca.

11. forduló 2012. október 28. (vasárnap)
Doboz – B. Hunyadi 0-4 (0-1)
Doboz, 70 néző. Vezette: Laurovics Zoltán (Farkas Csaba, Fehér
József)
Hunyadi: Petrás B. – Csipai (Szabó F.), Csatai, Borgulya, Rusz
(Szabó M.), Kovács N., Kis L. (Bagi), Rácz R., Rácz A., Kis T.
(Ugrai), Tóth A.
Edző: Pisont András
Gólszerzők: Borgulya (2), Rácz R., Szabó F.
Sárgalap: Kis L.
Ezen a mérkőzésen az történt, amit a vendég Hunyadi akart. Jó
játékkal, szép győzelem.
Pisont András: „A mai napon jó játékkal, szép gólokkal
megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Elismerésem a csapat
tagjainak.”
Ifjúsági: Doboz – B. Hunyadi: 0-1
Gólszerző: Kis P.

Eredmények:
9. forduló 2012. október 13. (szombat)
Battonya – B. Hunyadi: 1-1 (0-0)
Battonya, 100 néző. Vezette: Zelman Pál (Halma Sándor, Fodor
Máté)
Hunyadi: Petrás B. – Csipai (Szabó M.), Bobvos F., Borgulya,
Rusz, Kovács N., Csatai, Kis L., Rácz R. (Ugrai), Bódi (Rácz A.),
Tóth A. (Kiss T.)
Edző: Pisont András
Gólszerző: Kis L.
Kiállítva: Bobvos F. (második sárga lap után)
Sárgalap: Rusz, Kovács N., Tóth A.
Gyengébb első félidő után mozgalmas második következett. A
játék alapján a Hunyadi közelebb állt a győzelemhez.
Pisont András: „A fiúknak a mérkőzéshez való hozzáállásért kijár
az elismerés. Győzelmet szalasztottunk el. A játékvezetőkkel nem
szoktam foglalkozni, de a mai működésük döntően befolyásolta az
eredményt.”
Ifjúsági: Battonya – B. Hunyadi: 2-1
Gólszerző: Pásztor D.
Kiállítva: Kaszás K.
Sárgalap: Nagy G., Dernovics T., Pásztor D.

12. forduló 2012. november 3. (szombat)
B. Hunyadi – Vésztő: 4-0 (2-0)
Békésszentandrás, 180 néző. Vezette: Elek István (Ottlakán
Mihály, Megyeri Gábor)
Hunyadi: Petrás B. – Csipai (Bagi), Csatai, Borgulya, Szabó M.,
Kovács N., Rácz A., Rácz R. (Kis P.), Kiss T. (Szabó F.), Tóth A.,
Ugrai (Laluska)
Edző: Pisont András
A bomba gólok mérkőzésén értékes győzelmet arattak a körösparti
fiúk.
Gólszerzők: Kiss T., Ugrai, Szabó F., Tóth A.
Sárgalap: Szabó M., Kovács N.
Pisont András: „Rangadóhoz méltó játékkal, szép gólokkal
megérdemelten nyertük meg a mérkőzést egy sportszerű Vésztő
ellen.”
Ifjúsági: B. Hunyadi – Vésztő 2-1
Gólszerzők: Vizi G., Földi D.
Sárgalap: Ambrus N., Vizi G.

10. forduló 2012. október 20. (szombat)
B. Hunyadi – Gádoros 4-0 (4-0)
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Zahorán János (Nagy Gábor,
Kovács János)
Hunyadi: Petrás B. – Szabó M., Csatai, Borgulya, Rusz (Bagi),
Kovács N., Kis L., Rácz A. (Laluska), Rácz R., Kiss T. (Ugrai),
Tóth A. (Szabó F.)
Edző: Pisont András
A magabiztos játék az első félidőben, ami meghozta az eredményt.
A második félidőben a Hunyadi sok helyzetet kihagyott.
Gólszerzők: Tóth A., Rácz A., Kiss T., Kovács N.
Sárgalap: Szabó M., Kis L., Szabó F.,
Pisont András: „A gyorsan szerzett gól rendbe tette a csapatot, így
aztán nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna.”
Ifjúsági: B. Hunyadi – Gádoros: 4-3
Gólszerző: Földi D. (2), Kis P., Vizi G.
Sárgalap: Nagy G., Földi D.

A Békés megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság
élcsoportja a 12. forduló után
Felnőttek:
1. Szabadkígyós
12 10
2 37-5
32p
2. Körösladány
12 10
1 1
46-13
31 p
3. B. Hunyadi
12
9
3 42-9
30p
4. Mezőkovácsháza 12
7
4 1
40-18
25p
5. Battonya
12
5
6 1
23-15
21p
6. Vésztő
12
5
3 4
19-25
18p
Ifjúságiak:
1. Szabadkígyós
12 10
2 68-9
32p
2. Körösladány
12
9
2 1
58-9
29p
3. B. Hunyadi
12
8
3 1
28-14
27p
4. Lökösháza
12
8
2 2
41-14 25p (- 1p)
5. Vésztő
12
7
3 2
45-13
24p
6. Mezőkovácsháza 12
7
1 4
47-23
22p
Bízunk a további jó folytatásban, és szeretettel várjuk a szurkolókat
az utolsó hazai mérkőzésre. November 17-én, a listavezető
Szabadkígyós lesz az ellenfél.
Az ifjúsági 11 órakor, a felnőtt mérkőzés 13 órakor kezdődik.
Hévizi Róbert
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Utánpótlás hírek
Folytatódott a Bozsik torna sorozat, melyen 3 korcsoport csapatai
vettek részt.
Eredmények:
Békésszentandrás - 2012.10.14.
U-7
B. Hunyadi – Csabacsűd
2-0
Gyomaendrődi GYLE – B. Hunyadi 3-1
B. Hunyadi – Gyomaendrődi FC
3-2
Szarvas – B. Hunyadi
3-2
1. Gyomaendrőd GYLE
12p
2. B. Hunyadi
6p
3. Gyomaendrődi FC
6p
4. Szarvas
4p
5. Csabacsűd
1p
U-9
B. Hunyadi – Gyomaendrődi FC
2-1
Gyomaendrődi GYLE – B. Hunyadi 2-2
B. Hunyadi – Csabacsűd
3-0
B. Hunyadi – Szarvas
2-1
1. B. Hunyadi
2. Gyomaendrődi GYLE
3. Szarvas
4. Csabacsűd
5. Gyomaendrődi FC

10p
8p
4p
4p
1p

U-11
Gyomaendrődi FC – B. Hunyadi
4-0
Gyomaendrődi GYLE – B. Hunyadi 5-0
Csabacsűd – B. Hunyadi
2-1
B. Hunyadi – Szarvas
1-1
1. Gyomaendrődi GYLE
2. Gyomaendrődi FC
3. Csabacsűd
4. Szarvas
5. B. Hunyadi

10p
9p
4p
3p
1p

U-9 - Prjevara Gábor edző, Vámosi Gergő, Kepenyes Balázs,
Kalmár Ádám, Romhányi Dominik, Nagy Botond, Bencsik
Bence, Szabó Kornél

Gyomaendrőd - 2012.10.29.
U-7
Szarvas – B. Hunyadi
2-1
Gyomaendrődi FC – B. Hunyadi
4-1
B. Hunyadi – Csabacsűd
3-0
Gyomaendrődi GYLE – B. Hunyadi 3-1
1. Szarvas
12p
2. Gyomaendrődi GYLE
7p
3. Gyomaendrődi FC
7p
4. B. Hunyadi
3p
5. Csabacsűd
0p
U-9
B. Hunyadi – Szarvas
2-1
B. Hunyadi – Gyomaendrődi FC
3-1
Gyomaendrődi GYLE – B. Hunyadi 0-0
B. Hunyadi – Csabacsűd
3-0
1. B. Hunyadi
10 p
2. Gyomaendrődi GYLE
6p
3. Gyomaendrődi FC
5p
4. Szarvas
2p
5. Csabacsűd
2p
U-11
Szarvas – B. Hunyadi
5-0
Gyomaendrődi FC – B. Hunyadi
4-1
Gyomaendrődi GYLE – B. Hunyadi 9-0
Csabacsűd – B. Hunyadi
7-0
1. Gyomaendrődi GYLE
12p
2. Szarvas
9p
3. Gyomaendrődi FC
6p
4. Csabacsűd
3p
5. B. Hunyadi
0p

Kép és szöveg H.R.

U-11 - Piont András edző, Egri Gergő, Mészáros János, Petrás
Bence, Csipai Márk, Kopasz Péter, Bankó Ádám, Farkas
Róbert, Bankó Justin
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Gondozási Központ hírei
2012. október 30-án Szurovecz Vince főesperes úr által celebrált
szentmisén emlékeztünk halottainkra. Közösen imádkoztunk,
énekeltünk a zsúfolásig megtelt foglalkoztatóban.
A szentmise után a társalgóban ültünk körbe, ahol az elmúlt egy
évben elhunyt bentlakó időseink emlékére gyújtottunk mécseseket.
Benedek Sándorné
elhunyt
2011. november 12-én
Szín János
elhunyt
2011. december 20-án
Bencsik Pál
elhunyt
2012. január 12-én
Zentai Ferencné
elhunyt
2012. február 16-án
Kovács Istvánné
elhunyt
2012. április 10-én
Laczkó György
elhunyt
2012. május 1-jén
Sinka Andrásné
elhunyt
2012. június 15-én
Fulajtár Mihályné
elhunyt
2012. július 13-án
Aszódi András
elhunyt
2012. július 28-án
Sinka Imre
elhunyt
2012. augusztus 24-én
Hamza József
elhunyt
2012. szeptember 16-án
Pribelszki Sándor
elhunyt
2012. szeptember 26-án
Nyugodjanak békében!

Pásztor Piroska: Emlékezünk
Minden csupa-csupa hófehér virág,
s mintha mécsesből állna az egész világ,
lobogva világít a sok-sok gyertya,
elment lelkek szeretetének lángja.
Szülő, nagyszülő, gyermek, testvér,
lelkük most hozzánk visszatér,
körülállják mind az emlékező lángot,
itt vannak, látják ők a sok virágot.
Gyertyafüst száll őszülő hajunkba,
akár nagyszüleink keze, simogatva,
lecseppenő viasz mintha könnyük lenne,
összes fájdalmuk, szeretetük belerejtve.
Lelkük a miénkkel ismét összeér,
régi szép emlékeket velünk újraél.
Merengünk fájón, lelkünkből száll sóhaj,
imát mondunk értük alázatos szóval,
emlékezünk, legördülnek könnyeink,
hiányoztok nagyon, elment szeretteink!

Tisztelt Lakosság!
A következő

VÉRADÁS

Az IPARTESTÜLET székházában
/Békésszentandrás, Fő út 16. sz./
két db utcai helyiség bérbe kiadó.
Érdeklődni: Bobvos János elnöknél,
30-9-688-680 telefonszámon.

november 21-én (szerda) de. 8-11.30-ig
lesz a Körös Művelődési Ház nagytermében.

FELHÍVÁS
Az év folyamán aszálykárt szenvedett azon megzőgazdasági
termelők, akik a korábbiakban - július-október hó - benyújtottak
kárenyhítési igényt és rendelkeznek a Földművelésügyi
Igazgatóság által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, ill.
szeptember 15-ig az MVH felé átutalták a biztosítás díját,
lehetőségük van a tényleges kár kiszámítására az ide vonatkozó
rendeletnek megfelelő mellékletek benyújtásával november hó 30ig.
Sinka Csaba, falugazdász

2012. november
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
2012. október 6-án Janecskó János és Lustyik
Anita kötött házasságot.

Születés
2012. szeptember 28-án Bencsik Ferenc
és Patkós Anita szülőknek
BOGLÁRKA,

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy a
KORR-NIX Bt. (Békésszentandrás, Fő u. 53.)
Csipai László által 10 éve végzett temetkezési szolgáltatását
tovább folytatjuk az eddigi színvonalon.
Továbbra is a már ismert telefonszámokon vagyunk elérhetőek:
Tel.: 66/218-230
Mobil: 06-30/974-9031
Tisztelettel a KORR-NIX Bt. nevében:
Csipainé Pintér Mária
ügyvezető

október 16-án Bohák Mihály és
Horváth Anita szülőknek DÁVID,

Földtulajdonosok figyelem!
október 26-án Bhrlik János és Zahorecz
Mónika szülőknek LILI VIRÁG,

november 1-jén Laczkó Zsolt és
Sonkoly Ildikó szülőknek LILI utónevű
gyermeke született.

Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén
nagyobb területű szántóföldet bérelnék!
Bérleti díj 65.000 Ft/ha/év, melyet minden évben előre
(akár több évre is) fizetek.
Lénárt Zoltán * Telefon: 06-30/240-4790

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

Elhaláloztak:
Kis Józsefné ln.: Kis Rozália /1922/ 2012. október 7-én
Huszti Bejáminné ln.: Németh Ilona /1924/ 2012. október 24-én
hunyt el.

Bencsik Timike
halálának 1. évfordulójára
,,Csillag volt, mert szívéből
szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. Elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben él és
örökké ott marad."
Édesanyja, testvére, nagyszülei

Szarvas Lehel u. 3-5. B. lph. I.em. 2.
Tel/fax:06-66-215-496 * mobil: 20-338-4242
drbodnar@szarvasnet.hu
ügyvédi irodájában vállalja
Ingatlanok adás-vételének, bérletének közvetítését is.
Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7 M Ft
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2 M Ft
Békésszentandrás, István király u. sarki ház nagy telekkel 7,9 M Ft
Békésszentandrás, igényesen felújított tanya 12 M Ft
Békésszentandrás, Gondalaposi üdülősoron nyaraló 6,3 M Ft
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7 M Ft
Bika-zugi holtágon 1000 m2 horgásztelek 2 M Ft
Szarvas, Szappanosban vízparti nyaraló tetőteres házzal 15 M Ft
Szarvas, Akácos u. 4 lakásos társasházi lakás, irányár 13 M Ft
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Kondoros, Jókai út 2 szobás összkomfortos családi ház 3.9 M Ft
Orosházán, Martinovics u. 86m2-es ház 575m2 telekkel 6 M Ft
Budapest, Kőbánya 42 m2-es lakás 11,5 M Ft
Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd
5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2.
Tel: 20/3384242
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Képek a nyár végi Szerenádról – a Szarvasi Kamarazenekar közreműködésével

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést kapott Gazsó Ferenc szociológus
Gazsó Ferenc 1932-ben született Békésszentandráson. Idén október 8-án ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. 1975-ben lett a
szociológiatudomány kandidátusa, 1983 és 1989 között művelődésügyi miniszterhelyettes volt. Ezt követően a
Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Tanszékének egyetemi tanára, 2002 óta professzor emeritus.

