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Bartal Klári

Adjon Isten
minden szépet

Adjon Isten minden szépet, 
Irigyeknek békességet, 
Adjon Isten minden jót, 
Hazug szájba igaz szót. 

Hontalannak menedéket, 
Éhezõknek eleséget, 
Tollat író kezébe, 
Puját asszony ölébe. 

Legényeknek feleséget, 
Szegényeknek nyereséget, 
Áfonyát a havasra, 
Pisztrángot a patakba. 

Istenhitet a pogánynak, 
Hû szeretõt a leánynak, 
Szép idõben jó vetést, 
Szomorúknak feledést. 

Sarkvidékre hideg telet, 
Az árváknak jó kenyeret, 
Fegyvereknek nyugalmat, 
Szelíd szónak hatalmat. 

Betegeknek egészséget, 
Fuldoklóknak reménységet, 
Vitorlának jó szelet, 
Napfénybõl is öleget. 

Jó lövést az ordasokra, 
Nyíló ajtót vaskapukra, 
Vándoroknak fogadót - 
Isten adjon minden jót!

Újévi köszöntõ

Tisztelt Békésszentandrásiak!

Az új év a remény, az újrakezdés ünnepe.
Az óévet vidámsággal búcsúztatjuk, s így fogadjuk az újat is. Minden év 
kezdetén reménykedve tekintünk a jövõre, és feltesszük a kérdést, mit 
fog hozni számunkra?
Víg esztendõnek kell jönnie végre!
Év elején az ember nemcsak a maga jövõjére gondol, hanem családja 
jövõjére is. Benne gyermekeire, unokáira, miként alakul a jövõjük, 
boldogságuk?
Újévkor, újrakezdéskor érdemes meggondolnunk, megerõsítenünk, 
hogy van belsõ iránytûnk és megõriztük a reményt. A reményt arra, hogy 
képesek leszünk úrrá lenni a nehézségeken és van elég tartás bennünk 
megtalálni a helyes utat.
A Képviselõ-testület nevében boldog, reményteljes új esztendõt kívánok 
valamennyi békésszentandrási lakosnak!

Hamza Zoltán
polgármester

A befagyott Körösön                                                                       Fotó: Balla Ferenc
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Iparosok miséje

2008. december 26-án, karácsony másnapján, az élõ és elhunyt 

iparosokért bemutatott szentmisén résztvevõ iparosok:

A képen az alábbi személyek láthatók balról jobbra - Hürkecz 

József, Szécsi Mátyás, Szécsi Balázs, Major Imre, Szalai Antal, 

Kozák János, Mrena György, Katona János, Farkas Béla, ifj. 

Szalai Antal, Hévizi Róbert, Barna Antal, Petrás Ernõ, Barna 

Antalné, Ábel Zoltán, Szécsi Imre, Fazekas Ferenc, Bobvos 

János, Erdei László, Fabó István, Erdei Zoltán, Ambrus 

András, Fazekas Mihály, Szurovecz Vince esperes-plébános, 

Molnár Imre Zoltán, Herkó Ferenc, ifj. Fabó István
Fotó: Vi

Gondozási Központ hírei
Elmúltak az ünnepek, itt az új esztendõ!
Sokan, és sokat tettek azért, hogy az idõsek Karácsonya szép 
legyen, sõt talán még szebb legyen, mint otthon a családoké!!!
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik eljöttek 
hozzánk, vagy eljuttatták adományaikat.Volt olyan, aki 
jelenlétével, kedves szavakkal, a gyermekek mûsorral szereztek 
örömet a nyugdíjasoknak.
Hálásak vagyunk a következõknek:
- Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata,
- Szitó Ágnes képviselõ asszony,
- Major Attila képviselõ úr,
- Szurovecz Vince esperes úr,
- Dr. Dobos Ágoston lelkipásztor és a hittanos gyermekek,
- Szent László úti óvoda "Süni" csoportja, óvó nénik, dajka 
nénik,
- EMO Bt., Békésszentandrás,
- Tóthné Szabó Ágnes gyógyszerész,
- Melis Pékség Békésszentandrás,
- OZIRISZ Kft., Szolnok,
- Molnár Jánosné,
- Szalai Imréné,
- néhai Bene Antal hozzátartozói.

Dr. Virág Sándorné
intézményvezetõ

Karácsony a bölcsõdében
Az év utolsó, intézményünkben megünnepelt jeles napját nagy 

izgalommal várták településünk legkisebbjei. Karácsonyi dalokat 
és óév búcsúztató verseket mondogattunk, miközben a 
csoportszobát díszítgettük.

A Szent László úti óvodások hívtak meg bennünket közös 
ünneplésre. A ,,nagyok” mûsora nagy sikert aratott, és az apróságok 
lelkesen tapsoltak. Köszönjük szépen a meghívást!

Amíg mi az óvodában élveztük a mesét és a zenét, a mi közösen 
feldíszített fánk alá is sok szép játék került. A gyermekek meglepett, 
csodálkozó arccal vették birtokukba az újdonságokat.

Köszönet a boldog arcokért a szülõknek, az Önkormányzatnak és 
Szitó Ágnes képviselõasszonynak, akik támogatták bölcsõdénket 
ezen az ünnepen.

Yetik Éva

Díszítjük a fát!

Az új játékokat azonnal kipróbáltuk                Fotó: Yetik Éva
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Sinka Péterné, Irénke, 
nyugdíjba ment

,,Nem számít a kor, hogy elmúlnak az évek,
Mert szívedben még csendül az ének,
S még onnan ki nem fogy a dal,
Fiatal maradsz, bizony, FIATAL!”
                (Tóth Endre: Milyen idõs vagy?)

Olyan gyorsan elszaladtak az évek, hogy csak most tûnõdünk, 
hogy nyugdíj; egy pár éve még olyan távolinak és hihetetlennek 
tûnt. Elmúlt 36 év, többet voltunk együtt a bölcsiben, mint otthon a 
családunkkal. Voltak könnyebb, de nehezebb idõk is, és ezeken is 
átsegített az összetartás és kitartás.

Ismertük már egymás gesztusait és mimikáját. Voltak 
súrlódások, összezörrenések a hosszú évtizedeken át, volt ilyen is, 
olyan is. ,,Csak a szépre emlékezünk!”

Rövid volt az idõ, a sok-sok év elszállt, de nem volt idõ 
elmondani, hogy jó volt Veled dolgozni. Így tudtunk boldog, 
kiegyensúlyozott gyermekkort biztosítani a kicsiknek.

Köszönet a régi és a jelenlegi vezetésnek, hogy gondozhatjuk és 
nevelhetjük a nagyközség apróságait! Ez olyan szakma, amit csak 
szívvel, lélekkel lehet csinálni, nem a pénz dominál.

A gyermekszeretet belülrõl fakad, és az a szép benne, ezt 
könyvbõl nem lehet megtanulni. Véget ért a legszebb pálya, mikor 
látja az ember, a csetlõ-botló apróságok értelmüket bontogatják a 
kezünk alatt.

Próbáljuk Nélküled is úgy folytatni, hogy bízunk és remélünk és 
nagyon szeretjük a gyermekeket!

Tudod ez az élet rendje, de búcsúzni fáj!

,,Megcélozni a legszebb álmot,
Komolyan venni a világot,
Mindig szeretni és remélni,
Így érdemes a földön élni.”
                              (Pap Lajos)

Kívánunk Neked egészségben gazdag, boldog nyugdíjas éveket 
a családod körében:

a bölcsõde dolgozói

2009: a Tehetség Éve
2009-ben a tehetséget ünnepeljük, és ebbe minden mûvészeti ág, 

tudományterület, az élet minden apró szeglete belefér.
Nem véletlen, hogy a jubileumi év emblematikus figurája éppen 

az a Kazinczy Ferenc lesz, aki a magyar felvilágosodás és 
reformkor meghatározó alakjaként egész életét a tehetségnek, és a 
tehetségeknek szentelte.

Kazinczy 250 évvel ezelõtt született ugyan, de minden, amit 
képviselt - elkötelezettsége a magyar nyelv önállóságáért és 
megújulásáért, irodalomszervezõ szerepe, a fiatal írótársak 
támogatása -, olyan értékek, amelyek ma is megszívlelendõk. 
Kazinczy olyan korban tette le voksát a tehetség mellett, amelyben 
Magyarország számára a kiemelkedõ gondolkodók, nyelvmûvelõk 
és irodalmárok jelentették az egyetlen lehetõséget a valódi 
önállóságra, a valódi felvilágosodásra. Kazinczy és pályatársainak 
munkássága azt bizonyítja, hogy a tehetség minden korban út, 
érték, lehetõség volt. Éljünk ezzel a lehetõséggel mai is!

Kazinczy Ferenc
(Érsemlyén, 1759. október 27. - Széphalom, 1831. augusztus 23.)

Meghívó
2009. január 31-én (szombaton) 19 órai kezdettel kerül 

megrendezésre a VÁLLALKOZÓK BÁLJA az 
Ipartestület szervezésében a helyi Mûvelõdési Házban.

Program:
- 19 órakor megnyitó és kulturális mûsor,

- 20 órakor birkavacsora,
- éjfélkor tombolahúzás.

A jó hangulatról zenekar gondoskodik.

A jegy ára 2.800 Ft.
Jegyek kaphatók az Ipartestület Irodájában, a Pergamen 

Papírboltban, a Goda élelmiszerboltban, a Röfi élelmiszerboltban, 
illetve a szervezõknél:

Ambrus András, Barna Antalné, Bobvos János, Csipai László,
Dinya Vendel, Dr. Olasz Imre, Pálus István, Petrás Ernõ,

Hévizi Róbert, Horváth Sándorné, Lénárt Zoltán.
Mindenkit szeretettel vár az Ipartestület Elnöksége
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Ünnepváró a Szent Erzsébet úti Óvodában

A december nemcsak a felnõttek, de a gyermekek számára is Másnap reggel ünneplõbe öltözött gyermekek fogadtak az 
igen tevékeny, mozgalmas hónap. óvodában. Ma van a nagy nap, érkezik hozzánk a ,,Jézuska”. 

A gyermekeket ebben az idõszakban sokféle érzelmi hatás éri, Énekelgetve, verselgetve fogtunk a karácsonyfa díszítéséhez. 
egy kis kíváncsiság, egy kis szorongás, az ajándékvárás izgalma, a Minden gyermek izgatottan vett részt a tevékenységben. Közben 
sokszínû tevékenységek élménye. A mi kis óvodánk mindennapi megérkeztek a vendégeink is. Jó volt találkozni a nyugdíjba vonult 
életét is megszínesítette a karácsonyi készülõdés. munkatársainkkal. Örömmel fogadtuk a jegyzõasszonyt és 

Advent elsõ napjaiban feldíszítettük az óvodát, közösen iskolánk igazgatóját is, akik jelenlétükkel megtisztelték 
készítettünk adventi koszorút, adventi naptárt, melynek ünnepélyünket, mely után a gyermekek végre birtokba vehették a 
meglepetéseirõl a szülõk gondoskodtak. Majd megírtuk a Mikulás sok-sok ajándékot.
bácsinak a levelet, melyben a kérések mellett az ígéretek is 
szerepeltek.

December 5-re az egyik anyukánk felajánlásával csendes, 
énekelgetés közepette vártuk, hogy a hagyomány szerint a Mikulás 
bácsi a gyermekek cipõjébe csempéssze a csomagokat. 
Mindannyian meglepõdtünk, amikor csengõjét csengetve 
személyesen megjelent az ajtóban és így tõle vehették át a 
csomagokat. Köszönet az SZMK vezetõjének a meglepetésért. 
Igazán meghitt hangulatban telt el a délután.

Mikulás-nap tájékán szoktuk meglátogatni az ÖNO-ban az idõs 
néniket és bácsikat. Az idén is így történt. Mûsorral és ajándékkal 
kedveskedtünk, amely mécsestartó volt - arra gondolván készítése 
közben - hogy karácsonykor magányukban a szeretet lángja 
melegítse át szívüket.

Karácsonyi csoportkép                                           Fotó: N.Cs.T.

Ezúton szeretnénk a gyermekek nevében is köszönetet mondani 
a Polgármesteri Hivatalnak, a képviselõknek, az SZMK-nak, hogy 
munkájukkal, felajánlásaikkal lehetõvé tették, hogy ez a karácsony 
is emlékezetes maradjon a gyermekek számára.

Kívánom az új évben:
,,Adjon Isten minden jót az új esztendõben,
Fehér kenyér dagadjon
Fûzfa tekenõben.
Bor, búza, kolbász

Mûsor az idõseknél Legyen mindig bõven,
A patikát felejtsük el,
Az új esztendõben.”

Óvodánk a néphagyományõrzõ program alapján dolgozik, így a Cs.J-né
következõ jeles napunk december 13-án a Luca-napi kotyolás volt. Szt. Erzsébet úti Óvoda
Reggel elvetettük a Luca-búzát, amely ha karácsonyra kizöldell, 
jelzi, hogy jövõre jó termés várható-e.

Majd dajka nénik segítségével bedagasztottuk a Luca-pogácsát, 
amelybe szerencsepénzt rejtettünk el. A hagyomány szerint, aki 
megtalálja a pénzt, egész évben szerencsés lesz.   MEGHÍVÓKövetkezett a kotyolás, Luca nevû kislányunk kis seprûvel 
mindenkit ,,megkotort”, amelyért cserébe kívánságokat kellett 

Tisztelettel meghívjukmondani.
2009. január 22-én (csütörtök) 17 óráraKívántunk: ,,Kolbászból legyen a kerítésünk!”, ,,Annyi 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezettpénzünk legyen, mint a patakban a kavics!”, ,,Gazdának bort, 

búzát, gazdasszonynak tyúkot, ludat, menyecskének kas Fél-Fény fotókiállítás megnyitójára
gyereket!”

a Könyvtár Galériájába.
Következõ héten már reggel kopácsolásra érkeztek a 

A kiállítás megtekinthetõ 2009. február 20-ig nyitvatartási 
gyermekek. A szülõk is kíváncsian dugták be a fejüket az ebédlõbe, 

idõben.
hogy mi ez a hang. Már törtük az udvarunkban termett diót, 

Rendezõkkészültünk a vendégváró sütemény sütéséhez. Dajka néni 
segítségével délre meg is sült.
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Karácsonyi örömök a 
Szent László úti 

Óvodában

Didergõ király mesejáték

Vendégeink is velünk ünnepeltek

Játékbontás a legnagyobb élmény! Sok ajándék volt a fa alatt
A fotókat készítette: Ambrusné Fábián Klára óvónõ

A szeghalmi Nagy Miklós Városi A beérkezett pályamûveket 
Könyvtár versíró pályázatot országosan ismert, térségünkhöz 
hirdet. kötõdõ költõkbõl álló zsûri 
Pályázni felnõtt (18 év felett) és gyermek (18 év alatt) kategóriában bírálja el. Tagjai: Bíró László, Hartay Csaba, Magyari Barna.
lehet, egy pályázó minimum 3, maximum 5 verset küldhet. A helyezettek értékes díjakat kapnak.
A pályázat jeligés. A pályázati alkotásokat jeligével kell ellátni, s A pályázat ünnepélyes eredményhirdetését a Költészet Napja 
egy lezárt borítékra rá kell írni a jeligét, s a borítékban szerepelnie alkalmából tarjuk. Ekkor nyilvánosan nyitjuk fel a jeligés 
kell az adott jeligével pályázó személy adatainak (név, cím, borítékokat. A díjazottak bemutatkozhatnak, felolvasnak 
elérhetõség). alkotásaikból.
A pályamunkákat három példányban március 15-ig kell eljuttatni a A legjobb verselõk lehetõséget kapnak arra, hogy a könyvtár 
Nagy Miklós Városi Könyvtár címére, 5520 Szeghalom, Nagy gondozásában az év vége felé megjelenõ kistérségi irodalmi 
Miklós u. 6. antológiában szerepeljenek.
A borítékra írják rá: „VERSPÁLYÁZAT”. Minden versírónak eredményes alkotómunkát kívánunk!
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Koszorúzás

Emlékezõk

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének hírei

Köszönjük a sok-sok tombolatárgyakat vállalkozóknak, Karácsony az egyesületnél
tagjainknak és nem utolsó sorban a nagyértékû tombolajegy A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 
vásárlást. Ebben az évben 850 szeretetcsomagot készítettünk, december 13-án du. 2 órától tartotta hagyományos karácsonyi 
melyeket a bizalmi hálózaton keresztül juttattunk el azon ünnepségét.
sorstársainknak, akik nem tudtak részt venni a karácsonyi Megtelt a Körös Mûvelõdési Ház ünneplõ közönséggel (kb. 170 
ünnepségünkön. Köszönjük munkájukat!fõ). A szép csendes idõ kedvezett az odaérkezõknek. Hamza Zoltán 

Lehetõség nyílt, hogy csomagot készítettünk a Vértessy Tánc-nagyközségünk polgármester ünnepi megemlékezése után 
Sport Egyesület tagjainak, megköszönve hogy egész évben színvonalas kultúrmûsorral folytatódott az ünnepség. A Hunyadi 
színvonalassá tették az egyesület kultúrmûsorát.János Általános Iskola tanulói adtak mûsort. Nagy sikere volt a 

Köszönjük az önkormányzat anyagi támogatását, hiszen az Dalkör karácsonyi énekének. Végül a közönséggel együtt 
ünnepségünk költségei a csomagok tartalmával együtt a 300 ezer énekelték ,,Mennybõl az angyal lejött hozzátok” zengte fiatal, idõs 
Ft-ot meghaladta.és íme megjelent puttonyával a jóságos Mikulás. Rövid köszöntõje 

után segédlettel kiosztásra kerültek a csomagok.

Fergeteges szilveszter!
A klubban rendeztük az évbúcsúztató mulatságot. Olyan sokan 

jelentkeztek, hogy igaz lett a mondás ,,Sok jó ember kis helyen is 
elfér.” A remek hangulat a jó ételek, a zene, a tánc mindenkivel 
feledtette a bút, a gondot, a fájdalmakat.

A kultúrmûsor itt sem maradt el. Fabó Annamária és Regina 
furulya, Kovács Emese hegedû és Dorogi Mónika szintetizátoron 
játszott dalainak hatalmas taps volt a jutalom.

A szilveszterezõk az énekkar tagjaival a Honfoglalást énekelték, 
hisz õseinknek köszönhetjük, hogy 2008-ban is a Kárpát-
medencében rendezhettük meg az évbúcsúztatót.

Ifj. Pásztor Mátyás által fõzött birkapörkölt és a Zöld Sas 
vendéglõ által készített finom sültek elfogyasztása után a jó 
hangulatot a Himnusz és az Újévi köszöntõ, továbbá a pezsgõs 
üvegek durrogása szakította félbe.

A tûzijáték csodálatos élménye fokozta a jó hangulatot.
Köszönjük a sok társadalmi munkát a tombolatárgyakat a 

jegyvásárlást és mindent amit ezért a hangulatos estéért tettek 
tagjaink.

Bízzunk benne, hogy az új esztendõ is a nehézségek ellenére A Mikulás mindenkinek adott csomagot
ilyen lesz!

Ezúton kívánunk minden kedves olvasónak boldog új évet az 
Egyesület vezetõsége nevében.A mûsorunk további részében Márkus Ica nótaénekes adott 

Tóth Mihálynékedves mûsort a jelenlevõknek. Megvendégelés majd a 
Elnöktombolahúzás következett.

Ismét gyûjtsük a Delikát8 vonalkódokat!
Kedves szentandrási lakosok! Sajnos a tavalyi sorsolásokon nagyobb az esélye, hogy a regionális sorsoláson kihúzásra 

elkerült bennünket a szerencse, és nem sikerült játszóteret nyerni kerülünk, illetve az utolsó két játszótérért folytatott küzdelemben is 
gyermekeinknek! Viszont az akció idén is folytatódik! A Delikát8 élre törhetünk.
csapata 2008-ban 8 játszóteret adott át az ország különbözõ Sokan vállalták, hogy a kiírásnak megfelelõen egy 
pontjain a ,,Fõzzön játszóteret” program keretében. Most nagyobb kilogrammonként a közösség nevében összeválogatják és elküldik 
az esélyünk, hogy településünk is a nyertesek között legyen” 2009- az összegyûlt kódokat. Ezért kérem, akinek bármilyen 
ben 6 játszótér sorsolás útján épül fel az ország különbözõ pontjain, kiszerelésû Knorr Delikát8 vonalkódja (csomagolása) van az 
a 7. játszóteret pedig a legtöbb pályázatot beküldõ település nyeri, a alábbi helyeken, szíveskedjen leadni: iskola, óvoda, bölcsõde, 
8. játszótér pedig automatikusan azé a településé lesz, ahonnan a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, Védõnõk, orvosi 
lakosság számához viszonyítva a legtöbb beküldés érkezik. rendelõk, önkormányzat, könyvtár, nyugdíjas klubok, 
Fogjunk össze, hiszen semmi különöset nem kell tennünk, csak a élelmiszerboltok, Pergamen Papírbolt, képviselõk, Egriné 
megszokott családi ebédeket, vacsorákat delikát8-cal fûszerezni, Kovács Andrea, Kovács Gergõ, Majorné Almási Gabriella, 
majd a csomagolásról levágni a vonalkódokat! A játékban a 75, Major Attila.
250, 300, 450 grammos, valamint az 1 kilogrammos Delikát8 Nagyon szeretném, ha a továbbiakban még többen elkezdenék a 
ételízesítõs vonalkódok vesznek részt. 1 pályázatban minimum vonalkódok gyûjtögetését, minél több pályázatot postázhatnánk, 
1000 gramm termék vonalkódját kell beküldeni. A településen már hogy 2009-ben egy új és modern játszótéren szórakozhassanak 
gyûlnek a vonalkódok és hamarosan postázzuk õket, az emberek gyermekeink!
megmozdultak a jó cél érdekében, de szeretném ha minél többen Major Attila
csatlakoznának hozzá! Minél több pályázattal indulunk, annál önkormányzati képviselõ
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PRIMA  DÍJ  BÉKÉS MEGYÉBEN
A Demján Sándor üzletember által alapított, és a VOSZ által már Külön öröm volt számunkra, hogy Lóránt Jánosnak mi adhattuk 

évek óta szervezett Prima Primissima Díj hazai elismertsége át a kitüntetõ oklevelet: Fabó István, a Körös Aqua Kft. 
minden évben növekszik. Igazán megtisztelõ ezen az eseményen ügyvezetõje - aki a VOSZ megyei alelnöke is - és én.
részt venni, hát még kitüntetettnek lenni. Mind a díjazottak, mind a A Mûvész Úr nagyon meleg és közvetlen szavakkal köszönte 
díjakat odaítélõ Kuratórium vallja és elismeri a kitüntetés politikai meg a díjat, és a vállalkozók támogatását, amely ezekben a nehéz 
semlegességét, amely kedves kis országunkban az utóbbi években idõkben még többszörösen jólesik, mint egyébként.
ritkaságszámba megy. Sajnos. Az ünnepséget állófogadás zárta. Békéscsabán. Mert aztán pár 

Felemelõ érzés a mûvészet, a kultúra, az oktatás, vagy éppen a hét múlva a szülõfaluban, Jánosék lakhelyén még folytatódott egy 
sport kiemelkedõ szereplõinek meghatottságát látni, amint a Díjat kis baráti meghívás keretében. Itt már szûkebb körben vettek részt a 
átveszik és néhány szóban megköszönik azt. támogatók (feleséggel, barátnõvel vagy egyedül...) Fabó István 

A VOSZ Békés megyei Elnöksége az országban elsõk között (Körös Aqua ), Gazsó János (Mezõmag), Kozák János László 
csatlakozott ehhez a nemes kezdeményezéshez, és 2008-ban (Argomex), Oláh Géza (Körös Agrár), de eljöttek Békéscsabáról 
immár harmadszor szervezte meg a megyei Prima Díjátadó Nagy Mihály Lászlóék is.
Ünnepségét 2008. november 28-án, a békéscsabai Jókai János kitûnõ pálinkát kínált, Lous magyar és holland 
Színházban. Békésszentandrásról is többen utaztunk el erre az ételspecialitást készített. Bort is ittunk, a végén még énekeltünk is. 
estélyre, hiszen a három kategória egyikében - a képzõmûvészeti- Búcsúzáskor Jánostól színes emlékképeket kaptunk. Szép este 
ben - községünk Díszpolgára, Lóránt János Demeter volt.
festõmûvész vehette át a kitüntetõ elismerést. A díjazottakat Nagy Szívbõl gratulálunk Lóránt János Demeter megyei Prima 
Mihály László, a VOSZ Békés megyei Elnöke köszöntötte, és a Díjasnak!
meghívott vendégek elismerõ tapsa kísérte a díjátadásokat. Kozák János László

,,Egy Istenarc van eltemetve bennem: Baráti Társaság belsõ ügye! Nem szeretném, ha közprédára 
Antik szobor, tiszta nyugodt erõ. kerülne, vagy netalán gúny tárgya lenne! A társaság tagjai 
Nem nyugszom, amíg nem hívom elõ. megkapják, s akit érdekel, tõlem megkaphatja a választ és a 12 
A bár világ-szennye rakodott reája, pontot is!
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.” Távlati tervünk egy tavaszi vacsora, amely reméljük, hogy nem 
                                          (Reményik Sándor) jár úgy, mint a Luca-napi, hogy elmaradt. Mindenkit szeretettel 

várunk!
Reményik Sándor szép szavaival, és a csikorgó tél hideg Közben várjuk a javaslatokat, hogy hová menjünk kirándulni. 

napjaival köszöntöm a kedves olvasót. Vannak, akik mondják, hogy túl korán van. Ez igaz, de 4-5 hónap 
Minden jót kívánok az új évre: erõt, jó egészséget, s mindent, ki mire minden a helyén van egy-egy kirándulásnál. Nem úgy van, 

mit szeretne, minden kedves olvasónak. hogy ma kitalálom, és holnap megyünk. Már vannak javaslatok, de 
Köszönöm azoknak, akik véleményt nyilvánítottak, hogy több javaslattal jobb dolgozni. Hiszen olyan sok táj van, ahol régen 

hiányoznak soraim az újságból. Köszönöm, és igyekszem pótolni. voltunk, vagy olyan is van, ahol még sohasem voltunk! Ezért kérem 
A jelenlegi helyzetben sokkal kevesebb az esemény, a közölni való, a javaslatokat, mert ,,több szem többet lát, több kéz többet tesz”.
de ami nyilvánosságot igényel, az mindig benne lesz az újságban. A színházat állandóan figyelem, és ha van nekünk való darab, 

Azt ígértem, hogy a szeretet 12 pontja megjelenik az újságban. akkor azonnal lépek (nincs elfelejtve)!
Nos, ez nem így lesz, mert a 12 pont csak a társaság tagjaira Kellemes tavaszvárást, és jó erõt, egészséget kívánva becsukom 
vonatkozik, nem mindenkire! Azért is nem jelenik meg, mert ez a a könyvet.                                                          Demcsák Andrásné

Nyitott könyv - közéleti oldal

A díjátadáson                              Fotó: A Körös TV felvételébõl A ,,Társulat” egy része                      Fotó: Kozák János László
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„Szeresd a fát, mert õ is érez!”
Ez így túl egyszerû, költõi és banálisnak tûnõ megállapítás, még 

akkor is, ha a mindentudás egyetemében egy professzor nemrég 
érvekkel is alátámasztotta. Illõ kicsit az elején kezdeni a történetet, 
mivel éppen tíz éve alakult meg Békésszentandrás Baráti 
Szövetsége, jubileumi évet írunk, ezzel együtt egy kis történelmet 
is. Voltak felemelõ dolgok, de akadtak olyanok is, amikre nem 
szívesen emlékezünk. Mindemellett idõt, fáradságot nem kímélve, 
mindig tettük a dolgunkat, még azt is, amit az élet, vagy az adott  
körülmények elébünk sodortak.

Így történt ez 2005-ben, néhány településünkrõl elszármazott 
és helyi lokálpatrióta álmodott egy nagyot, felmérve azt, hogy 
micsoda, sajnos eddig kiaknázatlan lehetõsége van 
településünknek.  Mivel  az álom nem tartozott  az 
önkormányzatoknak elõírt kötelezõ feladatai közé, más formát 
kellett választani, kitalálni a kivitelezésére. Civil egyesületünk 
azon szerencsés, vagy kevésbé szerencsések közé tartozik, 
(elszármazottak szövetsége a helyiekkel), hogy tagságunk 
nagyobbik része, az elszármazottak, mindenütt megtalálhatóak az 
országban. Ennek okán, hogy mikor hazalátogatnak A megcsonkított fenyõ
szülõfalujukba, lássanak valami fejlõdést, de ez éppen úgy 
vonatkozik a nagyközség lakosaira is, mindamellett, hogy az Vissza kell térnem a címben jelölt idézethez, amely kis 
idegenforgalom jelenti az egyik kitörési pontot, tekintettel adott, dolgaink, apró lépéseink megrontója lehetne, de talán maradjunk 
vagy kapott kincsünkre a Körösünkre, hát erre kellett gombot annyiban, hogy saját magát minõsíti az, aki ezt a közösséget ilyen 
varrni. Úgy emlékszem, az éppen akkor újonnan megválasztott barbár, eszetlen és sunyi módon kívánja megkárosítani, hogy 
vezetõségünk csont nélkül megszavazta a dísztér már formálódó kicsavar egy ezüstfenyõt, amelyet ráadásul a település névadó 
tervét, és felvállalta annak megvalósítását, kivitelezését. Azóta napján, András napkor ültettek el.
eltelt négy év, és ha kis lépésekben is, de formát kapott, A továbbiakban is mindenkinek jogában áll, és lehetõsége van 
megvalósult egy „mini faluközpont”. Harmadik lépcsõben a 2008- hozzátenni, társadalmi munkával, támogatással, vagy ha más nem 
as támogatói farsangi bálunk bevételébõl megvásárolhattuk a áll módjában legalább pozitív hozzáállással szurkolni, mivel ez 
sétány díszburkolatát és a kandelábereket, majd társadalmi szép, európai, kulturált, megnyugtató, használható, és mindenkié, a 
munkával, valamint az önkormányzat hathatós segítségével szinte miénk! Ismét egy lehetõséget kínálunk fel, most egy farsangi bál 
egy hétvégén le is raktuk. Már évrõl évre új fények gyúlnak ki formájában február 14-én, hogy ne csak a hétköznapok 
községünkben, legutóbb a Hõsök szobra kapott megvilágítást. Úgy munkájában, de a szórakozás örömében is együtt osztozhassunk. 
gondolom, és ezzel remélem nem vagyok egyedül, hogy kis Figyelemmel a farsangi báli felhívásunkra, meghívásunkra!
dolgokból áll össze az egész, és akkor még nem is beszéltünk az 
együtt munkálódás közösségformáló erejérõl. A kezdet mindig Tisztelettel lejegyezte
nehéz, fõleg egy olyan településen, ahol sok év passzív lemaradását v. Szécsi Mátyás Pál
kellene bepótolni, egy nem éppen virágzó gazdasági környezetben, Független újságíró
ismerve az ország jelen állapotát, és mai, kilátástalannak tûnõ Békésszentandrás Baráti Szövetsége elnöke
helyzetét, amely településünkre is rávetül. 2009. Január.14.

„Meghozta termését a föld, megáld bennünket Istenünk” Zsoltárok 6:7 15.00 Kávészünet
15:15 Az egyház feladatai a vidéki térségben, Dr. Elter István AGRÁR-SZOCIÁLIS KONFERENCIA

nyelvész, gondnok, Monoszlóa Református Egyház szervezésében
16:00 Mezõgazdaság: élelmiszer, energia és falu, Benedek Szilveszter Békésszentandrás, 2009. február 20-22.

agrármérnök-hallgató, pótpresbiter, Monoszló2009.02.20., péntek
16:30 Beszélgetés az elhangzottak alapján18:00 Nyitó áhítat a református parókián (Kálvin u. 14) Dr. Dobos 
18:00 Záró áhítat, P. Tóthné Szakács Zita missziói osztályvezetõ, MRE Ágoston ref. lelkész Békésszentandrás

Zsinati Iroda, Budapest19.00 Vacsora és kötetlen beszélgetés
18:45 Vacsora2009.02.21., szombat (elõadások: Gondozási Központ, Kálvin u. 10. - 
2009.02.22., vasárnapreformátus templom mellett)
09:00 Istentisztelet a református Parókián (Kálvin u. 14)10:00 Köszöntés P. Tóthné Szakács Zita missziói osztályvezetõ, MRE 

Igét hirdet: Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási lelkészZsinati Iroda, Budapest
10:00 helyi mezõgazdasági és vidékfejlesztési kirándulásDr. Dobos Ágoston lelkész, Békésszentandrás
12:00 ebéd10:30 Nyitó áhítat, Futó Zoltán lelkész, Sarkad-Újtelek

11:00 Az agrárium bibliai alapjai, Dr. Sándor Endre lelkész, 
Költségek: Ebédek, vacsora 700-700 Ft, elõzetes megrendelés szerint a Vámosújfalu
helyszínen fizetendõ.12:30 Ebéd
Megrendeléseket kérjük: a 20-243-5392 számon SMS-ben, vagy a 13:30 Parasztság és reformátusság Magyarországon, Tóth Zoltán 

.lelkész, Ricse
A konferencia többi része ingyenes, önkéntes hozzájárulásokat a bejárati 14:00 A presbiterek szerepe a falvak lelki életében, Dr. Judák Endre 
perselybe lehet tenni.egyetemi docens, presbiter, Gödöllõ

Az szervezõk nevében14.30 Mit tanulhatunk az õszi búzától? Jobbágy Péter vidékfejlesztési 
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!agrármérnök-hallgató, Debrecen

dobos.agoston@szarvasnet.hu
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ÖNKORMÁNYZATI

Kivonat a 2008. november 29-én elhangzott évértékelõ beszédbõl
II.

„A pénzügyi helyzet stabilizálása után foglalkozhatott érdemben a kialakítása, hõszigetelés, épületgépészeti felújítás). Pályázott 
Képviselõ-testület a legfontosabb kérdéssel, a település összeg: 57,8 M Ft (Összes beruházási költség: 64,2 M Ft, saját 
fejlesztésének lehetõségeivel. forrás: 6,4 M Ft) 
A száraz számok felsorolása következik. Ennek ismerete azonban - TIOP pályázat keretében Hunyadi János Általános Iskola 
fontos ahhoz, hogy megértsék, mi mindent tettünk azért, hogy a informatikai infrastruktúrájának fejlesztése. A pályázat tárgyak 
fejlesztésekhez Uniós és nemzeti forrásokhoz jussunk. beszerzésére irányul, tényleges pénzmozgás nem történik. 
Kezdeném a 2006-os áthúzódó beruházásokkal, melyek azért - Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár komplex fejlesztését 
lettek áthúzódóak, mert a választásokra már elkészültek, de az erre eredményezõ pályázat Integrált Közösségi Tér Cím elnyerésére 
felvett 17 millió Ft hitelt már nekünk kellett kifizetni: vonatkozóan. Pályázott összeg: 42,8 M Ft (Összes beruházási 

költség: 51,4 M Ft, saját forrás: 8,5 M Ft) - Bethlen-Stefánia gyûjtõút felújítása. 1.258 m út felújítása valósult 
meg. A beruházás teljes költsége 25,1 M Ft volt. Ennek 50%-a - DAOP pályázat keretében Gondozási Központ korszerûsítése. 
(12,5 M Ft) a DARFT-TEUT pályázat támogatásából származott. Pályázott összeg: 28 M Ft (Összes beruházási költség: 29,8 M Ft, 

saját forrás: 1,7 M Ft)- Polgármesteri Hivatal vizesblokkjának felújítása,  az épület 
fizikai akadálymentesítése. 1,9 M Ft vissza nem térítendõ - Viharkár esemény miatt vis major igény benyújtása a kollégium 
támogatásban részesült a pályázat. (A vizes blokk kialakítása nem tetõszerkezet helyreállítására, 4,8 millió Ft. 
volt megfelelõ, ezt utólag pótoltuk.) - Ismételten beadásra került az iskola korszerûsítésre vonatkozó 
- Orvosi rendelõ vizesblokkjának felújítása, akadálymentesítés pályázat, változatlan tartalommal.
(2,3 M Ft) Ez így összesen 18 beadott pályázatot jelent, 2007-2008. 
2007-ben benyújtott pályázataink: tekintetében.
- Szent László utcai gyûjtõút felújítása. Pályázott összeg: 4,2 M Ft Ezekbõl elbírálás alatt lévõ pályázatok: 
(Összes beruházási költség: 5,3 M Ft, saját forrás: 1 M Ft) - DAOP pályázat keretében Bölcsõde kapacitásbõvülést 
- Fõ u. 20. szám alatti ingatlan alkalmassá tétele gyermekjóléti, eredményezõ fejlesztése (alapterület bõvítés, fedett terasz 
családsegítõi és védõnõi feladatok ellátására. Pályázott összeg: 2,8 kialakítása, hõszigetelés, épületgépészeti felújítás). Pályázott 
M Ft (Összes beruházási költség: 4,1 M Ft, saját forrás: 1,2 M Ft) összeg: 57,8 M Ft (Összes beruházási költség: 64,2 M Ft, saját 

forrás: 6,4 M Ft) - Kollégium tetõszerkezetének felújítása. Pályázott összeg: 3,3 M 
Ft (Összes beruházási költség: 12,6 M Ft, saját forrás: 9,2 M Ft) - TIOP pályázat keretében Hunyadi János Általános Iskola 

informatikai infrastruktúrájának fejlesztése. A pályázat tárgyak - Kálvin u. 10. szám alatti Gondozási Központ férõhely bõvítése. 
beszerzésére irányul, tényleges pénzmozgás nem történik. Pályázott összeg: 4,6 M Ft (Összes beruházási költség: 6,6 M Ft, 

saját forrás: 1,9 M Ft) - Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár komplex fejlesztését 
eredményezõ pályázat Integrált Közösségi Tér Cím elnyerésére - DAOP pályázat keretében 11 belterületi út építése. Pályázott 
vonatkozóan. Pályázott összeg: 42,8 M Ft (Összes beruházási összeg: 212 M Ft (Összes beruházási költség: 249,4 M Ft, saját 
költség: 51,4 M Ft, saját forrás: 8,5 M Ft) forrás: 37,4 M Ft)
- DAOP pályázat keretében Gondozási Központ korszerûsítése. - DAOP pályázat keretében, a Magyar Közút Kht-val 
Pályázott összeg: 28 M Ft (Összes beruházási költség: 29,8 M Ft, konzorciumban a 44-105 számú állami közút korszerûsítése, 
saját forrás: 1,7 M Ft)körforgalmi csomópont kialakítása (Hunyadi u., Kálvin u., 

Szentesi út) Pályázott összeg: 212,1 M Ft. (Összes beruházási - Ismételten beadásra került az iskola korszerûsítésre vonatkozó 
költség: 249,5 M Ft, saját forrás: 37,4 M Ft) pályázat, változatlan tartalommal.
- Harcsási üdülõsori útfelújítás. Pályázott összeg: 7,1 M Ft (Összes Nyertes pályázataink: 
beruházási költség: 14,1 M Ft, saját forrás: 7 M Ft) - Harcsási üdülõsori útfelújítás. Pályázott összeg: 7,1 M Ft (Összes 
- Körös Mûvelõdési Ház színpadának felújítása. Pályázott összeg: beruházási költség: 14,1 M Ft, saját forrás: 7 M Ft)
4 M Ft (Összes beruházási költség: 4,4 M Ft, saját forrás: 450 e Ft) - Körös Mûvelõdési Ház színpadának felújítása. Pályázott összeg: 
- Siratói bekötõút felújítása 1.388 fm hosszúságban. Pályázott 4 M Ft (Összes beruházási költség: 4,4 M Ft, saját forrás: 450 e Ft)
összeg: 15,6 M Ft (Összes beruházási költség: 15,6 M Ft, saját - Siratói bekötõút felújítása 1.388 fm hosszúságban. Pályázott 
forrás: 0 Ft) összeg: 15,6 M Ft (Összes beruházási költség: 15,6 M Ft, saját 
2008-ban benyújtott pályázataink: forrás: 0 Ft)
- DAOP pályázat keretében Hunyadi János Általános Iskola - Viharkár esemény miatt beadott vis major igény kollégium 
bõvítése (emeletráépítéssel), fejlesztése (fûtéskorszerûsítés, tetõszerkezetének helyreállítására, 4,8 millió Ft.
nyílászáró csere, sportudvar kialakítása) . Pályázott összeg: 211,8 - Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése (9 személyes 
M Ft (Összes beruházási költség: 232,9 m Ft saját forrás: 21,1 M Ft) Volkswagen Transporter kisbusz beszerzése, tanyagondnoki 
- Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár épületének tetõfelújítása szolgáltatás ellátásához) Pályázott összeg: 8,1 M Ft (Összes 
Közkincs pályázat keretében. Pályázott összeg: 4,7 M Ft (Összes beruházási költség: 10,1 M Ft, saját forrás: 2 M Ft)
beruházási költség: 5,2 M Ft, saját forrás: 524 e Ft) A számok összeadása kapcsán kiderül, hogy több mint 1 milliárd 
- Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése (9 személyes Ft-os nagyságrendben pályáztunk, és nem érte el az 50 millió Ft-ot 
Volkswagen Transporter kisbusz beszerzése, tanyagondnoki a nyertes pályázatok összege. Ez az arány arra sarkallt bennünket, 
szolgáltatás ellátásához) Pályázott összeg: 8,1 M Ft (Összes hogy a település fejlõdése érdekében, más irányba is nyitnunk kell. 
beruházási költség: 10,1 M Ft, saját forrás: 2 M Ft) Mielõtt bárki is arra gondolna, hogy nem tudunk pályázni, vagy 

rosszul pályázunk, az téved, mert túlnyomó részben forráshiány - DAOP pályázat keretében Bölcsõde kapacitásbõvülést 
miatt utasították el a pályázatainkat.”eredményezõ fejlesztése (alapterület bõvítés, fedett terasz 
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Testületi üléseken való részvétel Közös gyertyagyújtás

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2008. 2006. évben az alakuló üléstõl kezdõdõen a képviselõ-testület 5 
december 21-én este 6 órára invitálta a település lakosságát - a alkalommal ülésezett:
római katolikus templom elõtti térre - közös karácsonyi (1 alakuló ülés, 3 soros ülés, 1 rendkívüli ülés)
gyertyagyújtásra.A képviselõk, üléseken való részvételének adatai a következõk 

Hamza Zoltán polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, szerint alakulnak:
majd Hévizi Róbert alpolgármester úr mondta el ünnepi Hamza Zoltán polgármester úr 5
gondolatait. Igazán meghitté tette az ünnepséget a Szentandrási Bagaméri László képviselõ úr  4
Dalkör és a jelenlévõk közös karácsonyi éneke.Ifj. Barna Antal képviselõ úr    4

A szervezõk forró teával, forralt borral és szaloncukorral Fabó István képviselõ úr         5
kínálták az ünneplõket.Hévizi Róbert alpolgármester úr          5

Koppányi Gábor képviselõ úr 5
Major Attila képviselõ úr        5
Molnár Imre Zoltán képviselõ úr         3
Nemcsényi Zsolt képviselõ úr  5
Petrás Ernõ képviselõ úr         4
Ifj. Rusz Mihály képviselõ úr               5
Szitó Ágnes képviselõ asszony 5
alkalommal vett részt a Képviselõ-testület ülésén.
2007. évben a képviselõ-testület 30 alkalommal ülésezett:
(10 soros ülés, 19 rendkívüli ülés, 1 közmeghallgatás)
A képviselõk, üléseken való részvételének adatai a következõk 
szerint alakulnak:
Hamza Zoltán polgármester úr 30
Bagaméri László képviselõ úr  24
Ifj. Barna Antal képviselõ úr    26
Fabó István képviselõ úr         27
Hévizi Róbert alpolgármester úr   29
Koppányi Gábor képviselõ úr 23
Major Attila képviselõ úr        28 Hamza Zoltán polgármester úr és Hévizi Róbert 
Molnár Imre Zoltán képviselõ úr 15 alpolgármester úr köszöntõt mondanak
Nemcsényi Zsolt képviselõ úr  28
Petrás Ernõ képviselõ úr         27
Ifj. Rusz Mihály képviselõ úr   28
Szitó Ágnes képviselõ asszony 29
alkalommal vett részt a Képviselõ-testület ülésén.
2008. évben a képviselõ-testület 21 alkalommal ülésezett:
(10 rendkívüli ülés, 9 soros ülés, 1 közmeghallgatás, 1 együttes 
ülés)
A képviselõk, üléseken való részvételének adatai a következõk 
szerint alakulnak:
Hamza Zoltán polgármester úr 21
Bagaméri László képviselõ úr  18
Ifj. Barna Antal képviselõ úr 17
Fabó István képviselõ úr  17
Hévizi Róbert alpolgármester úr  19
Koppányi Gábor képviselõ úr 16
Major Attila képviselõ úr   21
Molnár Imre Zoltán képviselõ úr  4
Nemcsényi Zsolt képviselõ úr  17
Petrás Ernõ képviselõ úr 21
Ifj. Rusz Mihály képviselõ úr 16 Forró tea, forralt bor, szaloncukor és gyümölcs várta az 
Szitó Ágnes képviselõ asszony 20 ünneplõket

Fotó: B&Balkalommal vett részt a Képviselõ-testület ülésén.
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Változás várható a Kistérség élén Sajnálattal vettük tudomásul

Babák Mihály Szarvas város polgármestere, országgyûlési Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Bíró Adrienne 
képviselõ, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának házi gyermekorvos - Békésszentandrás Önkormányzatával 1998-
elnöke 2008. december 31. napjával lemondott a társulás elnöki ban gyermekkörzet ellátására kötött szerzõdését - 2009. május 31-
tisztérõl. ével fel kívánja bontani.

A Társulási Tanács új elnökének választására 2009. január 19- A Képviselõ-testület sajnálatát fejezte ki a doktornõ döntése 
én kerül sor. Babák Mihály elnök úr több éven keresztül miatt, egyúttal biztosította a gyermekorvosnõt segítõ 
felelõsségteljesen és odaadóan látta el feladatát, melynek a közremûködésérõl, a feladatellátás zökkenõmentes biztosítása 
térségben pénzügyileg is komoly hatása van. Ezúton szeretném érdekében.
megköszönni Békésszentandrás Képviselõ-testülete és lakossága Hamza Zoltán
nevében a leköszönt elnök úr lelkiismeretes munkáját. polgármester

Magánszemélyek hulladékszállítási díja 3.1.3.Egy összegben (tárgyév április 15-ig) történõ befizetés esetén 
1. Lakóingatlanok esetében 5,260 Ft + Áfa.
1.1. Havonta történõ befizetés esetén 530 Ft + Áfa. A díjfizetési kötelezettség a tárgyévre vonatkozik. 
1.2.Évi két részletben (tárgyév április 15-ig, illetve október 15-ig) Egyéb ingatlanok esetében
történõ befizetés esetén 5,790 Ft + Áfa. Havonta történõ befizetés esetén 620 Ft + Áfa
1.3 Egy összegben (tárgyév április 15-ig) történõ befizetés esetén 3.2.2.Egy összegben (tárgyév április 15-ig) történõ befizetés esetén 
5,260 Ft + Áfa. 3,110 Ft + ÁFA.
A díjfizetési kötelezettség a tárgyévre vonatkozik. A díjfizetési kötelezettség a tárgyév április 15. és október 15. 
2. Üdülõ ingatlanok esetében közötti idõszakára vonatkozik.
2.1.Havonta történõ befizetés esetén 620 Ft + Áfa.
2.2.Egy összegben (tárgyév április 15-ig) történõ befizetés esetén Gazdálkodó szervezetek hulladékszállítási díja
3,110 Ft + ÁFA. 1.242 Ft +ÁFA/110 literes hulladék-gyûjtõ zsák
A díjfizetési kötelezettség a tárgyév április 15. és október 15. 
közötti idõszakára vonatkozik. III. Kommunális hulladék szeméttelepi lerakása, kezelése
3.)Az 1.sz. mellékletben meghatározott a.) természetes személyek: 50 kg-ig: díjmentes
Lakás céljára használt ingatlanok esetében: 50 kg fölött: 8,470 Ft/tonna +ÁFA
Havonta történõ befizetés esetén 530 Ft + Áfa b.) Az a.) pontban meghatározott díjtételbõl a helyben lakók 50 %-
Évi két részletben (tárgyév április 15-ig, illetve október 15-ig) os kedvezményben részesülnek 
történõ befizetés esetén 5,790 Ft + Áfa. c.) vállalkozások 10.000 Ft/tonna + ÁFA

2009. január 1-jétõl hatályos hulladékszállítási díjak

A Képviselõ-testület 26/2008. (XII.19.) számú rendeletével elfogadta és módosította a Víz- és Csatornamû Fenntartó által szolgáltatott 
tételek árainak módosítását. Ez a víz- és csatornadíjakban átlagosan 8,3 %-os emelést jelent a 2009. évre vonatkozóan.

A víz- és csatornadíjak emelését több tényezõ is indokolta.  A  szolgáltatás  fenntartásához  szükséges  költségek 2009-ben várhatóan 
5-6% ban emelkednek, de a villamosenergia ára ennél nagyobb mértékben, kb. 13-15%-ban emelkedik. Egyre jelentõsebb tételt képvisel a 
meglévõ eszközök, berendezések és hálózatok javítása, felújítása és a hatósági elõírások betartásához szükséges feltételek biztosítása . 

A 8,3 %-os emelés az országos átlagnál kevesebb, a villamosenergia  és  az  amortizációs költségek növekedése miatt több helyen is 
20-30 %-os emeléseket hajtottak végre. Összehasonlításképpen a Magyar Vízi Közmû Szövetség nyilvántartása szerint a 2008. évi 
országos vízdíj átlagosan ivóvíznél 268 Ft+ ÁFA, víz+csatornadíj esetén 565 Ft+ÁFA volt.

Sajnos az Európai Unióban 2010-tõl érvénybe lépõ „víz keretirány elve” miatt számítani lehet az ivóvíz, mint természeti kincs 
felértékelõdésére és drágulására.                                                                                                                                     Víz- és Csatornamû

Fogyasztás függõ díjtételek 2008 2009 Áremelkedés
3 3Lakossági víz  150 Ft+ÁFA /m  163 Ft+ÁFA /m 8,3%
3 3Lakossági átalánydíj  260 Ft+ÁFA /m  282 Ft+ÁFA /m 8,3%
3 3Lakossági csatorna  150 Ft+ÁFA /m  163 Ft+ÁFA /m 8,3%
3 3Lakossági víz+csatorna  300 Ft+ÁFA /m  325 Ft+ÁFA /m 8,3%
3 3Közületi víz  260 Ft+ÁFA /m  282 Ft+ÁFA /m 8,3%
3 3Közületi csatorna  267 Ft+ÁFA /m  288 Ft+ÁFA /m 7,8%
3 3Közületi víz+csatorna  527 Ft+ÁFA /m  569 Ft+ÁFA /m 8,1%

3 3Vízterhelési díj  44 Ft+ÁFA /m  46 Ft+ÁFA /m 3,8%

Fogyasztás független díjtételek 2008 2009 Áremelkedés
3 3Lakossági alapdíj NA13 átmérõjû vízóránál  Ft/hó  500 Ft+ÁFA /m   542 Ft+ÁFA /m 8,3%

2009. évi árváltozások a víz- és csatornadíjakban  
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Esténként is sokan veszik igénybe a megvilágított jégfelületet
Fotó: Balla Ferenc

Fagallyazás

Az E.ON TITÁSZ Zrt. által megbízott vállalkozó január 
hónapban folyamatosan végzi az utcai kisfeszültségû villamos 
hálózat vezetékeire ránõtt fák gallyazását az áramütéses balesetek 
megelõzése, valamint az energiaellátás üzembiztossá tétele 
érdekében.

A vállalkozó a faágak elszállítását a település teljes hálózata 
alatti gallyazás elvégzése után fogja elvégezni. Addig lehetõsége 
van minden lakosnak arra, hogy az ingatlana elõtti közterületrõl a 
gallyakat elhordja és saját célra felhasználja.

Abban az esetben, ha valaki más ingatlana elõtti területrõl 
kívánja elszállítani a faágakat, akkor azt csak az érintett 
hozzájárulásával  teheti  meg,  a  késõbbi  viták  elkerülése 
érdekében.

A közterületrõl el nem távolított ágakat, gallyakat a vállalkozó 
legkésõbb 2009. január 31-ig el fogja szállítani.

Mûszaki Osztály

Gondoskodjunk a vízvezetékek téli fagyvédelmérõl !

A vízmérõk elfagyása sajnos igen gyakori, minden télen ellenõrizhetjük a vízmérõn is úgy, hogy (természetesen erre az 
százával - hidegebb években ezrével mennek tönkre a mérõk  idõre megszüntetve a többi fogyasztást is) ellenõrizzük a mérõ 
országszerte a gondatlanság miatt. számlapján a mutatók vagy a számok vagy a csillagkerék 

Ha a vízmérõ elfagy - mivel a vízmérõakna a fogyasztó mozdulatlanságát.
kezelésében van - az elfolyt vizet, a mérõcsere költségeit és a A fagycsap elzárását követõen a kerti csapot ki kell nyitni, 
szétfagyott, nem javítható mérõt is a fogyasztónak kell kifizetnie, a ekkor történik meg a víztelenítés, melynek során jellegzetes hangot 
vízmûveknek pedig felesleges és elkerülhetõ munkát okoznak ezek 

hallatva levegõ kerül a kerti csap föld feletti részébe.az esetek.
Ha ezt a hangot nem halljuk, a fagycsap nem mûködik, ebben az A fagy okozta károk elkerülése tehát közös érdekünk, az alábbi 

esetben mindenképpen kérjünk szakembertõl segítséget, és tájékoztatóval ehhez kívánunk fogyasztóinknak segítséget 
szükség esetén cseréltessük ki.nyújtani.

A fagycsapot körülvevõ védõcsövet, amennyiben van, lássuk el 
eltávolítható ún. szigetelõ dugóval. A csapszár és a védõcsõ közötti Vízmérõaknák fagy elleni védelme:

Nagyon fontos meggyõzõdnünk arról, hogy a vízmérõakna részt tömködjük be szigetelõanyaggal (pl. rongycsík) oly módon, 
búvó-nyílását borító fedlap pontosan zárjon, ne fújhasson be a szél hogy tavasszal az kiszedhetõ legyen.
a réseken keresztül az aknába. Ezután borítsuk be a vízmérõaknát 
valamilyen hõszigetelésre alkalmas anyaggal (nádpalló, deszka, Víztelenítés
fóliazsákba töltött falevél, széna, forgács, rongy, vagy bármilyen Ha tartósan nincs az ingatlanon vízfelhasználás (pl. üdülõk, 
más, sok hézagot tartalmazó anyag). Vigyázzunk arra, hogy ez a hétvégi házak, zártkertek, lakatlan ingatlanok) vagy a vízmérõ nem 
hõszigetelés a vízmérõ leolvasásakor károsodás nélkül aknában, hanem fûtetlen helyiségben van, elfagyását csak úgy 
eltávolítható, majd visszahelyezhetõ legyen. akadályozhatjuk meg teljes biztonsággal, ha az ingatlan belsõ 

A vízmérõaknák fentiek szerinti védelme különösen fontos ott, 
vízhálózatának víztelenítését szakemberrel elvégeztetjük. Ennek 

ahol a vizet nem használják rendszeresen.
során ügyeljünk arra, hogy a vízmérõ plombája, mûanyag záró-Abban az esetben, ha a mérõ nem talajvizes aknában, vagy 
bilincse ne sérüljön meg. A megsérült plomba esetén a vízmû fagyveszélyes helyiségben van, magát a mérõt és a szabadon lévõ 
károkozási eljárást indíthat.csöveket is ajánlatos hõszigetelõ anyaggal körbetekerni úgy, hogy 

a leolvasó fedél szabadon maradjon.
Ha már megtörtént a baj
A legfontosabb feladat az elfagyott vízvezeték vagy csap Udvari kifolyó fagymentesítése.

Ha az ingatlan udvarán kifolyó van, lezárása, a vízmérõ elfagyása esetén a vízmérõ akna elzárójának 
annak  fagycsap já t  az  e l sõ  fagy  elzárása. Amennyiben a vízmérõ aknában történt az elfagyás, 
bekövetkezése elõtt el kell zárni. Az haladéktalanul értesíteni kell a vízmû ügyeletesét a 20-944-5810 
elzárást követõen mindig gyõzõdjünk meg telefonszámon, aki elvégzi a sérült vízmérõ cseréjét és a 
arról, hogy a fagycsapot teljesen - ütközésig hibaelhárítást.  

Reméljük, hogy fenti tanácsainkkal segíteni tudjuk - elzártuk-e. Ha az nincs teljesen elzárva, a 
fogyasztóinkat a vízmérõ elfagyások, és a nem kívánatos számlák víz a víztelenítõ nyíláson elfolyhat, ami 
megelõzésében.rendkívül magas fogyasztást eredményez. 

Békészentandrási Víz-és CsatornamûAzt, hogy a fagycsapot rendesen elzártuk-e, 
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FELHÍVÁS

Örökítse meg a tél hangulatát!

Várunk olyan fényképeket, melyek Békésszentandrásról készültek, 
és a telet, a téli eseményeket örökítik meg.
A nyertes képekbõl képeslapok készülnek.
Díjazás: 10.000 Ft értékben.
A fotókat a Könyvtárban lehet leadni 2009. március 1-jéig. 
Elbírálás 2009. április 1-jéig.
A díjazott képekbõl az április újságban válogatást teszünk közzé.

____________________________________________________

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Képviselõ-testületének soron következõ ülését összehívom,
az ülésre a Képviselõ-testület nevében tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2001. január 29. (csütörtök) 16 óra

Napirend elõtt: Tájékoztató a Képviselõ-testület lejárt határidejû 
határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekrõl.

Napirendi pontok:
1. A Népjóléti és Turisztikai Bizottság beszámolója az átruházott 

hatáskörben végzett munkáról. Elõadó: ifj. Barna Antal a 
bizottság elnöke

2. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének 
módosítása. Elõadó: Hamza Zoltán polgármester

3. A Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának felülvizsgálata. Elõadó: dr. Gyõri Gabriella 
jegyzõ

4. A közoktatásra vonatkozó Önkormányzati Minõségirányítási 
Program jóváhagyása. Elõadó: dr. Gyõri Gabriella jegyzõ

5. A Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos 
Óvoda Minõségirányítási Programjának jóváhagyása. Elõadó: 
Fekete-Rekényi János iskolaigazgató

6. Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az 
ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos 
elõterjesztése a Könyvtárban megtekinthetõ.

Hamza Zoltán
polgármester

Következõ lapzárta:

2009. február 4.
(szerda)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 2008. december 19-én megtartott testületi ülésén 12 igen 
szavazattal a Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár, valamint a 
Szentandrási Híradó éves beszámolóját elfogadta.

Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár

2008-ban négy fõ látta el az intézmény feladatait június 23-ig. 
Október 1-jével 2 fõ közhasznú foglalkoztatottat kaptunk 
segítségül, akiknek szerzõdésük idõközben lejárt. A Teleházat is mi 
üzemeltetjük.

Az elmúlt évben is sok rendezvény helyszíne volt intézményünk. 
A községi ünnepségek és óvodai (zenés délután), iskolai mûsorok 
(farsangok, Sulivarázs, Karaoke-verseny, karácsonyi 
hangverseny), megemlékezések, civil szervezetek (bálak, 
teadélutánok, vacsorák) programjai bonyolódtak nálunk. Az 
iskolával, óvodával és a civil szervezetekkel jó kapcsolatot 
alakítottunk ki az évek alatt.

A Könyvtár Galériájában a már megszokott módon egymást 
váltották a kiállítások.

2008-ban 2 gyermekszínházi elõadást láthattak az óvodások, 
kisiskolások. Köszönjük az önkormányzatnak!

A Mûvelõdési Ház szakkörök, foglalkozások helyszíne. 
Esténként és hétvégeken itt találkoztak a mozogni vágyó lányok, 
asszonyok, a hímzõk és a táncosok. Szeptembertõl itt találkoztak 
hetente a sakkozók, illetve két alkalommal sakkverseny helyszíne 
volt a ház. Az õsz folyamán 15 órás balett-kurzusra nyílt lehetõség. 
Emellett a körök, egyesületek, pártok, civil szervezetek 
összejövetelei is itt zajlottak.

2008-ban elsõ, hagyományteremtõ alkalom volt a Körös 
Mûvelõdési Házban rendezett „Ének a Körösben” elnevezésû zenei 
rendezvény.

Két alkalommal kihelyezett testületi ülésre került sor.
A védõnõkkel közösen zenei pedagógus vezetésével 

beindítottuk a Zene-kuckót.
A Fürge Ujjak c. havilap támogatásával októbertõl beindítottuk 

kötõ-horgoló tanfolyamunkat.
Az idei évben is a Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár udvarán, 

illetve környékén került megrendezésre a II. Gyermeknap

A könyvtárba beiratkozott olvasók száma alig változott a 
tavalyihoz képest, november 30-án 306 fõ volt.

A könyvtár szolgáltatásai: fénymásolás, internetezés, 
nyomtatás, fax küldése, fogadása, gépelés, segítségnyújtás a 
programok használatában, az internetezésben. Olvasóinknak 
könyvtárközi kölcsönzéssel is igyekszünk segíteni, illetve más 
könyvtáraknak mi is kölcsönzünk könyveket.

A Könyvtárban szerkesztjük és tördeljük a Szentandrási Híradót, 
illetve mi osztjuk szét és szedjük össze a lapokat a boltokból.

Az idén is közremûködtünk Békésszentandrás Rendezvény-
naptára 2009 szerkesztésében, illetve feladatunk ennek boltokon 
keresztül való terjesztése.

A legfontosabb pályázatunkat a színpad felújítására adtuk be a 
Közkincs program keretén belül a Mûvelõdési Minisztériumhoz. 
Az elnyert 2 millió Ft-ból elkészült a nagyobb és balesetmentes, 
XXI. századhoz méltó színpadunk, és teljes felújítást kapott a 
nagyterem: festés, mázolás, lambériázás, lámpacsere.

A Könyvtárba a Békés Megyei Hírlap, valamint az Otthon 
magazin jár.

62 db könyvet vásároltunk, az olvasóktól 188 db könyvet 
kaptunk ajándékba.

Bízunk benne, hogy az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Cím 
elnyerésére beadott pályázatunk sikeres lesz, így újabb fejlesztés 
valósulhat meg intézményünkben.
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Szentandrási Híradó

A Szerkesztõ Bizottságban 2008. október 1-jével személyi 
változás történt. Tóth Mihályné lemondott tisztségérõl, míg Szabó 
Editet megválasztották új tagnak.

Az újság 20 oldalon jelent meg, áprilisban és novemberben 24, 
decemberben 28 oldalon. Az ára minden hónapban 145 Ft volt. 
Decemberben 4 oldal színes volt, és az idén elõször nem jelent meg 
naptármelléklet.

Összesen 10 boltban vagy árusítóhelyen lehet a lapot 
megvásárolni, az elõfizetõk pedig a postaládájukba kapják az 
újságot.

Az újság ára 2009. januártól 145 Ft-ról 150 Ft-ra változik.

A Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Könyvtárhasználati szabályzata

2009.

Kedves olvasóink!
A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a 
könyvtárhasználati szabályzatot elfogadja, illetve betartja és 
érvényes olvasójeggyel rendelkezik.
I. BEÍRATKOZÁSI DÍJAK
A beiratkozási díj: 400 Ft/fõ.
Kedvezmények:

-  16 éves kor alatt és 70 éves kor felett ingyenes,
-  pedagógusoknak ingyenes
-  nyugdíjasoknak 50%
-  diákigazolvánnyal rendelkezõknek 50 %.

A könyvtárhasználónak név-, illetve lakcímváltozását be kell 
jelentenie!
Elveszett olvasójegy pótlása 20 Ft/fõ.
II. KÉSEDELMI DÍJAK
A kölcsönzési idõ letelte után a késedelmes olvasók 
dokumentumonként 5 Ft/db/nap késedelmi díj megfizetésére 
kötelezettek.
III. ELVESZETT DOKUMENTUMOK
Elveszett vagy megrongált dokumentum esetén, a könyvtár elfogad 
egy másik példányt, amennyiben ez érdemben pótolja az elveszett 
kötetet, illetve kérheti az elveszett vagy megrongált dokumentum 
könyvtár által meghatározott értékének megtérítését, ha az eredeti 
példány nem pótolható. 1980 elõtti kiadású könyvek esetén 500 Ft.
A nélkülözhetetlen dokumentumok esetén másolási és kötési díjat 
számolunk fel.
IV. SZOLGÁLTATÁSOK
Ingyenesen biztosított:
- az állomány helyben használata,
- a dokumentumok keresése hagyományos katalógusban,
- olvasótermi könyvek használata,
- folyóirat olvasása,
- tájékoztatás szolgáltatásainkról,
- segélynyújtás a katalógusaink és kézikönyvtárunk használatához.
Fizetett szolgáltatások:
- TELEHÁZ Internet használata,
- Könyvtárközi kölcsönzés költségét a kérést teljesítõ könyvtár 
határozza meg, az olvasónak kell a postaköltséget megtérítenie.
- Fénymásolás:

egyoldalas kétoldalas
A/4     15 Ft     20 Ft
A/3     25 Ft     40 Ft
Kérjük a kabátokat az elõtérben letenni!
A könyvtárhasználóktól csendet kérünk és a mobiltelefonok 
lehalkítását!

KÖNYVAJÁNLÓ

A fejlõdés útjai
a harmadik évezred pszichológiája

A jelen mûben a szerzõ, Csíkszentmihályi Mihály azt 
vizsgálja, hogy miként lehetünk saját sorsunk urai, 
jövõnk alakítói, önnön harmóniánk megteremtõi, 
nemcsak saját magunk, hanem egész békétlen bolygónk 
érdekében.

A tudat és a 
történelem 
összefüggéseinek 
vizsgálatát 
követõen ír a 
tudat 
irányításáról, az 
illúzió és valóság 
ellentétérõl, 
hatalmi 
harcainkról.

Könyve 
második felében 
olvashatunk az 
evolúció tudatos 
irányításáról és 
"az áramlattal" 
való 
kapcsolatáról, a 
transzcendens Én 
fogalmáról, "az 
áramlat" történelmi jelentõségérõl, illetve a jövõbeli 
tendenciákról. 

Keressék a könyvesboltokban!
A szerk.

HIRDETÉSI  ÁRAINK

1/1 oldal 18.000 Ft
1/2 oldal 9.000 Ft
1/4 oldal 4.500 Ft
1/8 oldal 2.250 Ft

1/16 oldal 1.000 Ft

Apróhirdetés: 300 Ft/alkalom
Köszönetnyilvánítás, köszöntõ: 1.000 Ft/alkalom

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
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December 17-én a délutáni órákban a karácsonyi hangulatot a Tornateremavatózeneiskolás gyermekek hozták el a Mûvelõdési Házba. Volt itt 
zongora, hegedû, furulya, harmonika, és a legszebb hangszer: 
diákjaink hangja. Ezen a hangversenyen együtt ünnepelnek a „Az ember csak a sport által ismerheti meg önmagát. Amióta 
gyermekek, oktatóik, szüleik, ismerõseik. rendszeresen sportolok, olyan testrészeim is fájnak, amelyeknek 

Este a kollégista gyerekek második otthonába érkeztek az eddig a létezésérõl sem tudtam.” (ismeretlen)
„angyalok”, hogy a hagyományos gyertyafényes vacsora után 
együtt örülhessenek a játékoknak, ajándékoknak. 

Az év utolsó hónapja  a karácsony közeledte  ajándékot, 
Péntek délután ismét a Mûvelõdési Házban csendültek fel 

ajándékokat szokott hozni intézményünk számára. Így volt ez karácsonyi dallamok. Az idei évben immár második alkalommal a 
2007-ben is, ekkor újult meg a számítástechnika-tantermünk, nyelvi munkaközösség pedagógusai idegennyelvi karácsonyt 

rendeztek tanulóinknak, ahol a nyelv mellett más népek bõvült a számítógépparkunk: asztali konfigurációkkal, laptoppal és 
kultúrájával, karácsonyi hagyományaival, a karácsonyi kultúrkör a már évek óta vágyott projektorral. És így volt ez a 2008-as 
miénkétõl eltérõ szokásrendjével ismerkedhetett meg valamennyi esztendõ zárásakor is.
jelenlévõ játékos, gyermekbarát formában. Még a tavalyi év õszén kezdõdött  a Szentandrási Híradó is 

Az év utolsó tanítási napja, a szombat igazi, egész napos 
többször beszámolt róla  a tornatermünk felújítása. Korszerûsítése, karácsonyváró programmal hívogatta az iskola valamennyi tagját 
modernizálása annak az épületnek, amely az elmúlt 30 évben és vendégeinket. Vendégeinket, mert az idén sem magunkban 
összesen egyszer (2001-ben) esett át nagyobb felújításon. Nagyon ünnepeltünk, hanem ezen a napon megtisztelt jelenlétével 

bennünket Békésszentandrás polgármestere, alpolgármestere, vártunk már erre, azt hiszem, hogy nem csak mi (az iskola 
jegyzõje és a képviselõ-testület néhány tagja. A negyedik adventi közössége), hanem bátran kijelenthetõ, hogy az egész falu (az 
gyertya meggyújtása elõtt a negyedikesek és a sajátos nevelési iskolahasználók) közössége. A tetõ felújításával kezdõdött, majd 
igényû tanulók örvendeztettek meg bennünket mûsorukkal, majd a 

folytatódott a megszépülés odabenn is. Megújultak a remény lángjának fellobbanását az énekkaros lányok hangja tette 
világítótestek, teljes festést és mázolást kaptak a falak, a még meghittebbé. 
nyílászárók, újracsiszolták és újralakkozták a parkettát. A délelõtt további részében  a hagyományoknak megfelelõen  

karácsonyi játszóház várta diákjainkat: mézeskalács díszítés, Megszépült kézilabdakapu, új kiskapu, röplabdaháló és 
képeslapkészítés, gyöngyfûzés, üvegfestés, hûtõ mágnes készítés, kosárlabdapalánk várja a gyermeket és minden sportolni vágyót. A 
gipszfestés, karácsonyi gyümölcssaláta és bólé készítése és külsõ kézilabdapályát sem kezeltük mostohagyerekként, új 
elfogyasztása. 

világítótestek biztosítják, hogy megfelelõ idõjárás esetén az esti A délelõtt zárásaként az iskola nagy családja a Mûvelõdési Ház 
órákban is használni lehessen.nagytermében gyûlt össze, ahol az idén is az ünnep hangulatához 

De mit ér szépen felújított terem sportszerek nélkül? Hogy még igazán méltó karácsonyi mûsort tekinthettünk meg, amelyet az tett 
igazán emlékezetessé, hogy a szereplõk között képviseltette magát nagyobb legyen az örömünk a megszépült terem sportszerekkel is 
az iskola diákjainak valamennyi korosztálya: együtt szerepeltek az gazdagodott. A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
alsósok a felsõ tagozatosokkal, a megilletõdött elsõsök a nagy támogatására szánt normatíva nagy részét sportszerekre költöttük: 
nyolcadikosokkal, a prózai szereplõk az énekkarosokkal. A 

tornapadra, labdákra, asztali eredményjelzõre, kézi súlyzókra, 
karácsony várása, az év búcsúztatása, a téli szünet elõtti utolsó 

floorball készletre. Így a régi terem megújult falai között eddig nem néhány óra valódi meghitt, bensõséges hangulatban telt, az iskola 
ismert sportággal ismerkedhetnek meg tanulóink.nagycsaládjának valamennyi tagja megtalálhatta helyét, otthon 

A megújult tornatermünket a tavalyi év utolsó tanítási napján, érezhette magát az intézmény valóságos és képzeletbeli 
karácsonyfája mellett. december 20-án, szombaton avattuk fel, természetesen sporttal. A 

Hisszük és tudjuk, hogy az év utolsó hónapjában történtek, az felsõs diákjainknak rendeztünk ezen a délelõttön labdarúgó-tornát, 
ünnepi készülõdés hatására valamennyi arra nyitott szívben demonstrálva a sport és a mozgás lehetõségének fontosságát.
feltámadt az idézetben említett „Szép Tündérország”, és hogy a Diákjaink, a nevelõtestület valamint a tornatermet használók 
karácsony elmúltával egyre többször és egyre többünknek jut 

közössége nevében valamennyi segítõ szándékú, a felújítást eszébe a vers utolsó versszaka is:
lehetõvé tevõ, munkájával hozzájáruló jó szándékú embernek csak „…És valahol csak kétkedõ beszédet 
egyet mondhatunk: köszönjük!Hallok, szomorún nézek, 

Kívánjuk, hogy használatával sokan ébredjenek rá arra, hogy A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, valójában hány testrészük is van!
S ne csak így decemberben.” F. R. J.

002009. január 20. 14 Kazinczy szép magyar beszéd versenyProgramjaink az év elsõ hónapjában
002009. január 21. 14 Vers-, mese- és prózamondó verseny

00 50
2009. január 5. 17 SZMK választmányi értekezlet 2009. január 22. 7 A magyar kultúra napja  iskolai ünnepség
2009. január 6-9. Szülõi értekezletek 2009. január 22. Szövegértés verseny (5-8. osztály)

00 2009. január 23. Félévi értesítõk kiosztása2009. január 13. 14 Öveges József Fizikaverseny I. (iskolai) fordulója
0000 2009. január 24. 10 Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik 2009. január 14. 14 Osztályozó értekezlet (alsó tagozat)

00 évfolyamosok számára2009. január 15. 14 Osztályozó értekezlet (felsõ tagozat)
002009. január 26. 14 Alsós olvasásverseny (2-4. osztály)2009. január 16. Az elsõ félév utolsó tanítási napja
00

2009. január 19-22. A magyar nyelv hete 2009. január 28. 15 Félévi értekezlet
00 00

2009. január 19. 14 Helyesírási verseny (5-8. osztály) 2009. január 29 14 Városi Kazinczy szép magyar beszéd verseny
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karácsonyfája mellett. december 20-án, szombaton avattuk fel, természetesen sporttal. A 

Hisszük és tudjuk, hogy az év utolsó hónapjában történtek, az felsõs diákjainknak rendeztünk ezen a délelõttön labdarúgó-tornát, 
ünnepi készülõdés hatására valamennyi arra nyitott szívben demonstrálva a sport és a mozgás lehetõségének fontosságát.
feltámadt az idézetben említett „Szép Tündérország”, és hogy a Diákjaink, a nevelõtestület valamint a tornatermet használók 
karácsony elmúltával egyre többször és egyre többünknek jut 

közössége nevében valamennyi segítõ szándékú, a felújítást eszébe a vers utolsó versszaka is:
lehetõvé tevõ, munkájával hozzájáruló jó szándékú embernek csak „…És valahol csak kétkedõ beszédet 
egyet mondhatunk: köszönjük!Hallok, szomorún nézek, 

Kívánjuk, hogy használatával sokan ébredjenek rá arra, hogy A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, valójában hány testrészük is van!
S ne csak így decemberben.” F. R. J.

002009. január 20. 14 Kazinczy szép magyar beszéd versenyProgramjaink az év elsõ hónapjában
002009. január 21. 14 Vers-, mese- és prózamondó verseny

00 50
2009. január 5. 17 SZMK választmányi értekezlet 2009. január 22. 7 A magyar kultúra napja  iskolai ünnepség
2009. január 6-9. Szülõi értekezletek 2009. január 22. Szövegértés verseny (5-8. osztály)

00 2009. január 23. Félévi értesítõk kiosztása2009. január 13. 14 Öveges József Fizikaverseny I. (iskolai) fordulója
0000 2009. január 24. 10 Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik 2009. január 14. 14 Osztályozó értekezlet (alsó tagozat)

00 évfolyamosok számára2009. január 15. 14 Osztályozó értekezlet (felsõ tagozat)
002009. január 26. 14 Alsós olvasásverseny (2-4. osztály)2009. január 16. Az elsõ félév utolsó tanítási napja
00

2009. január 19-22. A magyar nyelv hete 2009. január 28. 15 Félévi értekezlet
00 00

2009. január 19. 14 Helyesírási verseny (5-8. osztály) 2009. január 29 14 Városi Kazinczy szép magyar beszéd verseny
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VADÁSZOLDAL

,,A vadászat aktív természetvédelem”

Solymászok településünkön
Nagy tisztelettel köszöntöm az év elsõ lapszáma alkalmából a 

Kedves Olvasókat! Köszönettel veszem, ha az idei évben is 
megtisztelnek azzal ,  hogy elolvassák településünk 
vadásztársaságának eseményeirõl szóló, valamint egyéb 
ismeretterjesztõ írásaimat. Ebben a hónapban a településünkön járt 
solymászok ürügyén, a solymászatról próbálok meg 
érdekességeket írni. A vadlexikon idei oldalain a kertjeink és 
településközeli madarainkról olvashatnak majd. Januárban az igen 
gyakori és közismert széncinegérõl olvashatnak.

November közepén délelõttönként furcsa madarakat láthattak a 
vadászházzal szemközti téren. Akkor többen is kérdezték tõlem, 
milyen madarak ezek, honnan vettük õket és miért vannak éppen 
ott? Szívesen válaszoltam, és most az újságon keresztül is 
szeretném tájékoztatni a lakosságot. Sajnos azok a gyönyörû 
ragadozó madarak nem a helyi vadászoké voltak, hanem külföldi 
solymászok tulajdonát képezték. A tíz madár pedig a sólymok 
különféle hibrid változatai voltak. A darabonkénti áraik pedig 
némelyiküknél elérte a hét számjegyû összeget is. Délelõttönként 
pedig azért voltak az ülõfáikon a téren, mivel a ragadozó madarak 
az este után szeretnek a napfényben fürdõzni. A tér pedig azért volt 
megfelelõ a számukra, mert jól odasütött a nap és a karmaik sem 
sérültek meg, ha leugrottak az ülõfáról. Mi maga a solymászat? A 
legegyszerûbb megfogalmazása, hogy betanított ragadozó 
madarakkal természetes vadat fogatni. Az ebéd utáni vadászat 
leegyszerûsítve abból áll, hogy csoportokban elindultak a 
vadászok, és a vadászkutyák által megkeresett vadat a kézrõl 
indított sólyom rövid hajszával megpróbálja utolérni, majd 
,,leütni”. Ez igen ritkán sikerült neki, mivel a préda - fõként ez 
fácánt jelentett - az életét félti, így kihasznál mindent, hogy 
megmeneküljön. Egy madarat naponta általában csak egyszer-
kétszer lehet vadra engedni. A solymászat eredményessége 
természetesen össze sem hasonlítható a puskás vadászatéval, sok 
esetben ,,csak” látvány a zsákmány. Ez nálunk is bebizonyosodott, 
hisz az egy hét alatt - bár sok ,,reptetés” volt vadra -, a teríték 
mégsem érte el a két számjegyût. A vendégeink mindenesetre jól 
érezték magukat, elégedetten távoztak, és nagy a valószínûsége, 
hogy találkozunk még velük Békésszentandráson. A végén azt még 
leírom, hogy Magyarországon minden ragadozó madár védett, 
ezért tartásukhoz a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

A fenti képen az egyik nálunk vadászó vadászmadár látható.

VADLEXIKON 79.

SZÉNCINEGE - Parus major

C i n k é i n k  k ö z ü l  a  egyenlõ mennyiséget vagy 
l e g t e r m e t e s e b b  é s  a  annál is többet fogyasztanak el 
legismertebb. A téli etetõk naponta.
rendszeres vendége. Feje és Az erdõk és gyümölcsösök 
nyaka fényes kékesfekete, biológiai védelmében jelentõs 
arcfol t ja  fehér.  Tes ta l ja  szerepük van. Elterjedése: 
citromsárga, mellén és hasán Eurázsia és Észak-Afrika. 
fekete hosszanti sáv húzódik. Hazánkban a vegyes erdõk, 
Háta szürkészöld, farkcsíkja és bokrosok, kertek, parkok 
farka szürkéskék. A fiatalok lakója .  Faodúban,  fa lak 
sapkája barnás, arcfoltjuk n y í l á s a i b a n ,  c s õ b e n ,  
sárgás. A széncinege rendkívül mesterséges fészekodúban költ. 
élénk, éber madár. Hajnaltól Az üreg aljára mohából és állati 
alkonyatig mozog, hol a fák szõrökbõl puha fészket kerekít. 
törzsét, hol a legvékonyabb Április derekán 8-12 tojást rak a 
ágakat kutatja, ide-oda röppen, fészkébe. Csaknem kétheti 
fejjel felfelé tornázik. Minden kotlás után kelnek ki a fiókák, 
mozdulata ügyes, figyelmét és 15-20 napig maradnak a 
semmi sem kerüli el. Ahol nem fészekben. Kirepülésük után 
kell veszélytõl tartania, ott egy csoportban ugrálnak az 
nagyon bizalmassá válik, õ jár a ágakon, és hangos csipogással 
legsûrûbben a mesterséges várják az eleséggel érkezõ 
madáretetõkre. szülõket. Hangja rendkívül 

Szívesen fogadja a kirakott változatos, leggyakrabban a 
napraforgómagot, dióbelet, ,,kicsit ér, kicsit ér” és a ,,nyitni 
faggyút, stb. Emellett rengeteg kék, nyitni kék” csengõ énekét 
rovart pusztítanak el, hiszen hallatja. Védett, eszmei értéke 
saját testtömegükkel (18-20 g) 10.000 Ft.

Ha megveszik a februári lapszámot, akkor a szokásos téli élõnyúl-
befogásainkról olvashatnak majd, a vadlexikonban pedig a 
széncinegénél kisebb kék cinegét próbálom meg bemutatni.

Major Attila
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Éjjel-nappali ügyelet

Békésszentandrás, Fõ u. 53.

CSIPAI  LÁSZLÓ
Tel.: 66-218-230

Mobil: 06-30/974-9031

Földtulajdonosok figyelem!

Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén
nagyobb területû szántóföldet bérelnék!

Bérleti díj akár 40 KG BÚZA/AK!

Lénárt Zoltán * Telefon: 06-30/240-4790

Dr. Bodnár Beáta egyéni ügyvéd
Szarvas Lehel u. 3-5. B. lph. I.em. 2.

Tel/fax:06-66-215-496  *  mobil: 20-338-4242
drbodnar@szarvasnet.hu
ügyvédi irodájában vállalja

ingatlanok adás-vételének, bérletének közvetítését is
az ország egész területén.

* Békésszentandrás Bocskai u. 2 szobás ház alsóépületekkel, nagy telekkel 
5,5M Ft.

* Békésszentandrás dr. Dunay u. tetõteres, felújított családi ház 13,5M Ft.
* Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7,6M Ft.
* Békésszentandráson, Harcsásban belterületi építési telek 1000 nöl 

(megosztás lehetséges) irányár: 6,5 Mft.
* Szarvas, Szabadság u. 78. 54m2-es lakás
* Békésszentandrás, Ságvári u. építési telek 200e Ft

Bõvebb információ és egyéb ingatlanok adatai az irodában!

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés

2008. december 7-én
Szabó Roland és Aszódi Éva kötött házasságot.

Halálesetek

Frankóné Benyó Anna /1965/ 2008. december  3-án,
Szalai Béláné ln.: Csik Ilona /1944/ 2008. december 4-én,
Kertész Imre Károly /1938/ 2008. december 13-án,
Balla Ignác /1935/ 2008. december 22-én,
Kun János /1956/ 2008. december 27-én halálozott el.

APRÓ   *   APRÓ

Oper Astra diesel személygépkocsi eladó. Érdeklõdni: 
06-30/358-6394
*
Békésszentandráson egy szobás, komfortos kis ház 
kiadó. Érdeklõdni: 06-30/358-6394

MEGHÍVÓ
A békésszentandrási Jobbik Magyarországért 

Mozgalom
filmvetítést tart

2009. január 30-án 17.30 órai kezdettel
a Körös Mûvelõdési Ház emeleti kistermében,
melyre tisztelettel meghívja az érdeklõdõket.

Wittner Mária '56-os szabadságharcos, halálraítélt 
Hóhér vigyázz! c. filmje kerül vetítésre.

Belépõdíj 300 Ft,
mellyel a film készítõjét támogatjuk.

Jobbik Magyarországért Mozgalom
Békésszentandrási Szervezete

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KERTÉSZ IMRE
mérlegkészítõ

temetésén megjelentek, drága halottunktól búcsút vettek, 
fájdalmunkban osztoztak.

Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért.

A gyászoló család
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KÖZSÉGI SAKKBAJNOKSÁG 2008.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata szervezésében 
immáron nyolcadik alkalommal került megrendezésre 
Békésszentandrás Sakkbajnoksága. A vetélkedést igen nagy 
érdeklõdés jellemezte. A meghirdetett három kategóriába 17 
nevezés érkezett.

Az amatõr ifjúságiak között Fulajtár Gergõ magabiztos 
versenyzéssel szerezte meg az elsõ helyet, Hévizi Bianka elõtt. A 
harmadik hely Csipai Daninak jutott, de dicséretet érdemel Fulajtár 
Ági is, aki a jövõ embere lehet, hisz õ volt a legfiatalabb.

Az amatõr felnõttek, akik cseppet sem voltak amatõrök, 
rendkívül izgalmas és magas színvonalú versenyt produkáltak. 
Mondható ez annak ellenére, hogy Jarabek Tibor veretlenül, 100%-
os teljesítménnyel hódította el az elsõ helyet és az érte járó díszes 
serleget, valamint Radics László felajánlását, egy nagyon szépen 
megmunkált sakk-készletet. Ez utóbbi vándordíj. A második hely 
sorsa az utolsó fordulóban dõlt el, amikor is még hárman pályáztak 
az ezüstéremre. A nem mindennapi izgalmak után Korbely György 
végzett a második helyen, megelõzve Vasadi Lászlót. Nemcsényi 
Zsolt fél ponttal maradt el a dobogótól és lett negyedik. Kellemes 
meglepetés volt a mezõny legidõsebb versenyzõjének játéka: Tóth 
Pista bácsi 3,5 ponttal az ötödik helyet szerezte meg.

Az értékszámmal rendelkezõk között is remek partik zajlottak. 
A címvédõ Radics László bajnokhoz illõ játékkal utasította maga 
mögé társait és lett elsõ. Sorozatban hetedszer! 2008-ban Bíró 
Istvánnak jutott a második hely, míg a harmadik Gyõri Antalnak, 
aki rájátszás után bizonyult jobbnak Csipai Leventénél. A mezõny 
erõsségét mutatja, hogy az ötödik helyen végzõ Révész Norbertnek 
sikerült partit nyerni a késõbbi bajnok, Radics László ellen.

A jó hangulatú bajnokság idõben igen hosszúra nyúlt, de akik 
eljöttek, nagyon jól érezték magukat, és kellemes élményekkel 
távoztak.

REJTVÉNY

Decemberi sakk megoldás

Januári feladvány

A sakk feladványok elköszönnek, és íme itt 
van a következõ lehetõség az agyunk 
tornáztatására.
Mert ne feledjék, hogy nem csak a testnek 
kell frissnek maradni, hanem a szellemnek 
is. Rajta hát!

A megfejtéseket leadhatják a könyvtárban

2009. február 4-ig.

Jó fejtörést kíván:

Nemcsényi Zsolt
A Mûvelõdési és Környezetvédelmi 

Bizottság nevében

1. Vh3! Négy önfeloldó védelem egy 
vonalon. Dupla Grimshaw. A két helyzárás 
ráadás.

Eredmények: 6. Szatmári István 3 pont
Amatõr ifjúságiak: 7. Kuznyesz Ervin 2 pont
1. Fulajtár Gergõ 5 pont 8. Fulajtár Gergõ 2 pont
2. Hévizi Bianka 4 pont 9. Fischer Mónika 1 pont
3. Csipai Dániel 3 pont Értékszámmal rendelkezõk:
4. Fulajtár Ágnes 0 pont 1. Radics László 6 pont
Amatõr felnõttek: 2. Bíró István 4,5 pont
1. Jarabek Tibor 8 pont 3. Gyõri Antal 3,5 pont
2. Korbely György 6 pont 4. Csipai Levente 3,5 pont
3. Vasadi László 5,5 pont 5. Révész Norbert 2,5 pont
4. Nemcsényi Zsolt 5 pont
5. Tóth István 3,5 pont Hévizi Róbert

Amatõr ifjúságiak                                                        Fotó: H.R.
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A bálozók

Köszönet
Egy hosszú és küzdelmes bajnoki szezon végén, az 

elkövetkezõ tavaszi idény alapozásának a küszöbén a 
Békésszentandrási Kézilabda Club ezúton is megköszöni 
minden egyes támogatójának, pártoló tagjának, SZJA 1%-át 
felajánló magánszemélynek, valamennyi szurkolójának a 
segítséget, ösztönzést, amit az elõzõ évben biztosított számunkra.

Külön köszönetet mondunk a Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának, Hamza Zoltán 
polgármester úrnak, a Képviselõknek a megszavazott és folyósított 
- mûködésünkhöz elengedhetetlenül szükséges - támogatásért, az 
általuk biztosított terem- és pályahasználatért, továbbá a 
klubhelyiségünk rendelkezésre bocsátásáért. Köszönjük az 
általános iskola igazgatójának, Fekete-Rekényi Jánosnak az 
együttmûködését, bízunk abban, hogy ezen jó kapcsolat továbbra is 
ilyen zökkenõmentesen fennmarad.

Végezetül és nem utolsó sorban - a teljesség igénye nélkül, - 
kiemelten köszönjük az alábbi személyek, vállalkozások 
támogatását, akik a fentieken túlmenõen meghatározó szerepet 
vállaltak az elmúlt évi gazdálkodásunk zökkenõmentesebbé tétele 
érdekében:
Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet - S.Farkas Pálné elnökasszony,
AXIS 4000 Kft - Sinka Gyula ügyvezetõ,
KÖRÖS-AQUA Kft. - Fabó István ügyvezetõ,
Virág Imre,
Varga László,
Pisont András,
Sinka Imre (Pisze),
Goda Bolt - Lestyan-Goda Mihály és Lestyan-Goda Mihályné,
Bobvos János,
minden kedves SZJA 1%-át felajánló magánszemély.

Bízunk abban, hogy a 2009. évben továbbra is 
számíthatunk bizalmukra, támogatásukra, és ezúton is 
kérjük, hogy amennyiben lehetõségük van rá, 
támogassák továbbra is mûködésünket, ill. személyi 
jövedelemadójuk 1%-át amennyiben tehetik a

18383647-1-04 sz.
adószámunkra ajánlják fel, ezzel is hozzájárulva 
mûködésünkhöz, eredményeinkhez.

Minden egyes segítséget a Békésszentandrási Kézilabda Club 
vezetõsége és tagjai nevében elõre is tisztelettel megköszönünk.

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Szerkeszti: Szerkesztõ Bizottság
Tagjai: Benedek Erika, Hévizi Róbert,

Nemcsényi Zsolt, Szabó Edit
Felelõs szerkesztõ: Benedek Erika

E-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu
Készült:

NYTSZ: 372/2/1995
Fazekas és Fiai Nyomda, Szarvas, Tel: 66/313-896

2008-2009.
Megyei Sakkbajnokság

III.forduló
Békésszentandrás HMSE - Békéscsaba Honvéd: 1,5 - 6,5
Pontszerzõink:
Korbely Györgyné 1 pont
Jarabek Tibor ½ pont
IV.forduló
Szarvas - Békésszentandrás HMSE: 4 - 4
Pontszerzõink:
Gyõri Szabolcs 1 pont
Radics László ½ pont
Révész Norbert 1 pont
Korbely Györgyné 1 pont
Fulajtár Gergõ  ½ pont
Gratulálok a csapatnak! Nagyon büszke vagyok rájuk!
A támogatóknak köszönjük a segítséget.
A csapat az ötödik helyrõl várhatja a következõ fordulót, melyen 
február 14-én Gyula csapata lesz a vendégünk.
Tisztelettel:

Nemcsényi Zsolt
szakosztályvezetõ

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület kéri, hogy aki 
támogatni szeretné a labdarúgás mûködését,
az az SZJA 1%-át felajánlhatja részünkre.

Adószám: 19976550-1-04
Köszönjük a támogatást!

A Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidõ Sport 
értesíti az adózó állampolgárokat, hogy egyesületünk részére 

ebben az évben is lehetõség nyílik az SZJA 1%-ának 
felajánlására.

Kérjük, hogy aki támogatni szeretné mûködésünket, az alábbi 
adószámra teheti meg a felajánlást:

Adószám: 18382983-1-04
Köszönjük a támogatást!

Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-ával 
járuljon hozzá

a Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási 
Egyesülete mûködéséhez.

Adószámunk: 18386042-1-04
Támogatásukat köszönjük.

A Békésszentandrási Kézmûvesek Egyesülete 
tisztelettel kéri az adózó állampolgárokat,

hogy adójuk 1%-ával támogassák egyesületünk munkáját!

Adószámunk: 18388934-1-04
Elõre is köszönjük!
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2008. december 23

Evadz?r? a kajakosokn?l

November 8-án tartotta a Kajak-kenu klub az idei év záró 
értékelését a Nyugdíjas klubban.

A vendégeink között üdvözölhettük Schmidt Gábort az MKKSZ 
Fõtitkárát, Marik Lászlónét a Békés Megyei Sportszövetségek 
elnökét, Hévizi Róbert alpolgármestert, az egyesület támogatóit, a 
versenyzõket és mindazokat akik, bármilyen formában segítették 
egyesületünk mûködését. Nagy örömünkre megjelent 
rendezvényünkön a szegedi IFI EB-n aranyérmet nyert négyes 
tagjai közül Kovács László, Tóth Róbert, Bodor Attila, edzõjük 
Czeglédi Gábor, valamint a 2006-ban világbajnok Gyökös Lajos is. 

A zsúfolásig megtelt nagyteremben Sinka József elnök, Pálinkás 
András edzõ, és Fabó István ügyvezetõ elnök értékelte az idei évet, 
elsõsorban szakmai munkát, az elért eredményeket, valamint az 
egyesület gazdálkodását. 

Méltán vagyunk büszkék Kovács László Európa Bajnoki 
címére, hiszen Békésszentandrás sporttörténetében Õ az elsõ 
sportoló, aki ezt elérte. Gratulálunk a teljesítményéhez, és kívánjuk 
azt, hogy új egyesületében Szegeden is minél sikeresebben 
szerepeljen majd. Bodonyi Dórát jutalmazták

A rendezvényen köszönthettük Csikós Gyuri bácsit 
születésnapja alkalmából, aki szeptember 15-én volt 80 éves. 
Köszöntötte õt Schmidt Gábor, az MKKSZ fõtitkára is, aki 
emléktárgyat adott át részére.

Gyuri bácsi, köszönjük az értünk végzett munkáját és további jó 
egészséget kívánunk, hogy minél tovább maradjon közöttünk.

A legeredményesebb versenyzõ: Kovács László

Versenyzõink az országos bajnoki pontversenyben 137 ponttal a 
35. helyezést érték el az ország 70 egyesülete közül, amely 
dicséretes teljesítmény. Az eredmények közül kiemelkedik 
Bodonyi Dóra teljesítménye, aki a Maratoni Bajnokságon elsõ, az 
Ifjúsági Bajnokságon 3. helyezést ért el és továbbra is tagja maradt Csikós György 80 éves                                    Fotók: Fabó István
a serdülõ válogatottnak. Kitûnõen szerepeltek a fiú serdülõ kajak 
négyes tagjai, akik az Országos Diákolimpián 500 m-en második, 

Az este további részében megjutalmaztuk a legeredményesebb 1000 m-en hatodik, a Vidékbajnokságon 4000 m-en elsõ, 1000 m-
versenyzõinket - Kovács Lászlót és Bodonyi Dórát -, akik a klub en harmadik, 500 m-en negyedik, és az Országos Serdülõ 
ajándékai mellett Marik Lászlónétól is átvehették megérdemelt Bajnokságon 4000 m-en második, 500 m-en nyolcadik helyezést 
jutalmaikat. értek el. A csapat tagjai Taskó Zoltán, Rusz Tamás, Kovács Tamás, 

Végül elkövetkezett a nap fénypontja, a finom birkapörkölt Takács Richárd és Mrena Lajos voltak.
elfogyasztása. Utána még sokáig beszélgettünk, s azzal búcsúztunk Az idén is eredményesen szerepeltek a Masters versenyzõk, akik 
egymástól, hogy 2008-ban is eredményesen szerepeltünk.a bajnokságokon összesen egy elsõ, három második és hat 

F.I.harmadik helyezést értek el.
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SAKK SHOW

Ez év november 22-én de. 9 óra után kezdetét vette a HMSE Sakk 

Szakosztály és a Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási 

Egyesületének közös agytornája a SAKK - SHOW.

Várakozáson felüli létszámmal képviseltették magukat a 

rendezõk, és mindenki hozott magával még egy embert.

A szakemberekbõl és laikus sportbarátokból álló stáb egészséges 

környezetben, családias vendéglátásban és hangulatban járta be a 

fekete fehér kockák birodalmát.

Zajlik a sakkparti                                       Fotó: Turcsányi Lajos

A gyermekek nagyszámú jelenléte biztosíték arra, hogy az 

utánpótlás nevelés a Sakk szakosztály szívügye, és gazdagítja a már 

színes békésszentandrási sportélet szellemi sportágát is.

Nagyszerû kooperáció, és kezdeményezés az egészséges élet és 

szellemi kondíció összekapcsolására,amelyet figyelmébe ajánlunk 

más civil szervezetnek, vallási közösségnek.

Elõadások, játékos programok, kézmûves munkálkodások 

patinás színhelye lehet a sószoba.

Reméljük kezdeményezésünk egy folyamat elsõ eseménye, s 

kedvet kaptak a résztvevõk és érdeklõdõk a további közös 

szórakozáshoz.

Ezúton köszönjük a sakk szakemberek lelkiismeretes munkáját, 

valamint  a mozgáskorlátozott egyesület anyagi és tárgyi 

támogatását.

Nemcsényi Zsolt

a Mûvelõdési és Környezetvédelmi Bizottság

ill. HMSE Sakk Szakosztály nevében

2008. Megyei Sakkbajnokság

II. forduló
Battonya - Békésszentandrás 2-6

Pontszerzõink:
Gyõri Szabolcs 1 pont
Csípia Levente 0,5 pont
Radics László 1 pont
Révész Norbert 1 pont
Gyõri Antal 1 pont
Korbely Györgyné 0,5 pont
Jarabek Tibor 1 pont

Eddigi támogatóink:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Szentandrási Röfi 
Bt., Petrás Ernõ, Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási 
Egyesülete, Fulajtár György és családja.
Köszönjük támogatásukat!

SAKK  PERCEK

Novemberi sakk megoldás:

A variáció:
1. Vc3:! fenyeget
2. Hd4 matt
1. --  ,Hc6:(Fe4)
2.Fd3 , (Vc4) matt

B variáció:
1. Vf4 :! fenyeget
2. Vd4 matt
1.  -- ,H c6 (Fe4)
2. Ve4 (Vf7) matt

A két állásban a félkötésben álló bábok ugyanazon lépéseire más 
mattok.

Decemberi sakk 
feladvány:

Világos indul és két 
lépésben mattot ad.

Jó fejtörést kíván:

Nemcsényi Zsolt
a Mûvelõdési és 

Környezetvédelmi 
Bizottság nevében
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HÍREK AZ USZODÁBÓL
2006. februárjában alakult meg a Szarvasi Úszó Sportegyesület, 

a SzUSE, mely több szállal kapcsolódik Békésszentandráshoz is. 
Edzõként ott dolgozik Farkasné Gácsi Ágnes, aki sok szentandrási 
gyereket tanított meg úszni a Körösben. A versenyzõk között pedig 
már az indulásnál ott találtuk Olasz Évát, aki több remek eredményt 
ért el az azóta eltelt idõszakban. Évi a „béka” kategóriában nyújtott 
kiemelkedõ teljesítményt. Márciusban Tiszakécskén 50 méter 
gyorson ezüst érmet, majd õsszel Szarvason a Városi Diákolimpián 
50 méter mellen szintén ezüst érmet szerzett. Legutóbb a 
Békéscsabán rendezett Mikulás Kupán tagja volt az 1999-es leány 
vegyes váltónak, akik arany érmet nyertek, egyéniben pedig 
negyedikként csapot célba a negyven induló közül 50 méter 
mellúszásban. Igazán szép eredmények, melyhez szívbõl 
gratulálunk és további sikereket kívánunk.

Farkasné Gácsi Ágnes a tótkomlósi versenyen 2. helyezést ért el

Sok vizes programot szerveznek, melyhez az alapot különbözõ 
pályázaton nyert összegek biztosítják. Legközelebb 2008. 
december 22-én 15 órától rendeznek házi versenyt, amit a 
szórakoztató vízi vetélkedõk fognak követni. Minden érdeklõdõt 
szeretettel várnak!

Hévizi Róbert

Korai búcsú a kupától
Kardos-Örménykút KSK - Bsztandrási Hunyadi 2-0 (1-0)Olasz Éva a dobogó 2. fokán
Magyar Kupa labdarúgó mérkõzés.
Kardos, 50 nézõ. V.: Petrovszki ( Kovács ) 
B. Hunyadi: Dunai - Mochnács T., Bencsik, Bordács (Radics), Olasz Évi nagyon tehetséges, szorgalmas úszó, aki még sok 
Rusz Z., Csipai, Bobvos F.,  Bagi (Kiss V.), Nagy Z. (Kondacs), örömet okozhat az úszást kedvelõknek - mondta edzõje, Farkasné 
Sinka, Bobvos I.Gácsi Ágnes, aki egykoron maga is versenyszerûen úszott 
Edzõ: Varga László. Csongrádon. Eljutott országos versenyekre is, ahol többször 
A szeptember 10-i mérkõzésen a III. osztály éllovasa legyõzte a sikerült az elsõ hatba bekerülni.
Hunyadit, mellyel komoly meglepetést okozott.Bár nagyon korán edzõ lett, még ma is rajthoz áll a „senior” 

kategóriában, ahol remek eredményekkel büszkélkedhet. A 
tótkomlósi versenyen két ezüst érmet szerzett, melynek értékét 
növelte, hogy Rózsa Norbert olimpiai bajnoktól vehette át azokat. 
Szarvason három ezüst és egy bronzérem jutott neki, azonban az 
igazi sikert a Csongrádon elért aranyérem jelentette, melyet 100 Kellemes karácsonyi ünnepeket
méter gyorson ért el. és boldog új évet kíván

A jövõvel kapcsolatban elmondta, hogy dinamikusan fejlõdik az 
a Hunyadi Mátyás Sportegyesületegyesület, folyamatosan nõ a versenyzõi létszám. A kezdetkor 18 
minden tagjának és az olvasóknak.gyerek volt egy edzõvel, ma már 120-an vannak és három edzõ 

irányítja a munkát.
Az újak között további szentandrási úszó palánták is találhatók: Hunyadi Mátyás Sportegyesület

Gerzsenyi Luca, Nyemcsok Dorka, Nyemcsok Zsófi, Farkas Elnöksége
Csenge, Kondacs Krisztián. Reméljük, hogy a jövõben róluk is 
hallani fogunk!
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A bálozók

Pihenõre tértek a Hunyadi focistái
Hosszú és eseménydús évet zárt a Békésszentandrási Hunyadi Sinka, Bobvos I.

labdarúgó csapata. A tavasszal még megyei I. osztályban szereplõ Edzõ: Varga László
együttes játékosállománya a kiesést követõen jelentõsen Gólszerzõk: Bobvos I., Sinka, Kis L.
megváltozott. Több idõsebb játékos újra kezdte és több fiatal Sárga lap: Bordács, Sinka, Bobvos I.
csatlakozott a megmaradt „maghoz”. Az õsz folyamán kijutott Szépen búcsúzott az év utolsó hazai bajnoki mérkõzésén a 
sikerbõl, kudarcból egyaránt, de az elmondható minden mérkõzés Hunyadi. Sok helyzetet kialakítva, ilyen arányban is 
kapcsán, hogy a csapat tagjai becsülettel küzdöttek. Ez biztató lehet megérdemelten nyertek. A vendégek többet foglalkoztak a 
a jövõre nézve, továbbá az is, hogy a keret szinte minden játékosa játékvezetõkkel, mint a játékkal. Ennek eredménye csak egy 
szentandrási vagy több szállal kötõdik településünkhöz. A csapatra kiállítás lett a 61. percben, a játékvezetõ megsértéséért.
ráfér néhány hét szünet, majd januártól elkezdõdhet az alapozás a Varga László: Gyõzelemmel kezdtük a tavaszt…
tavaszi szezonra, mely során remélhetõleg sok örömet okoznak 

Ifjúsági: B. Hunyadi - Kétegyháza 0-4
labdarúgóink a szurkolóknak és a szentandrási foci után 
érdeklõdõknek.

17. forduló. 2008. november 29. szombat

Vésztõi SE - Békésszentandrási Hunyadi  4 - 1 (1 - 1)
14. forduló, 2008. november 8. szombat:

Vésztõ, 200 nézõ. Vezette: Kovács A. (Pataki, Szabados)
Medgyesegyháza SE - Békésszentandrási Hunyadi 3-1 (3-0)

B. Hunyadi: Petrás - Mochnács T., Bencsik, Bordács, Melian, 
Medgyesegyháza, 100 nézõ. V.: Németh Gy. (Gyõri, Rakonczás)

Farkas, Bobvos F., Fazekas, Bagi, Kis L., Sinka
B. Hunyadi: Dunai - Mochnács T., Bencsik, Bordács, Melian, 

Edzõ: Varga László
Farkas, Bobvos F., Csipai, Nagy Z. (Bagi), Sinka, Bobvos I. 

Gólszerzõ: Fazekas
(Mochnács G.).

Sárga lap: Mochnács T., Kis L., Bobvos F.
Edzõ: Varga László

Csak kapustartalékja volt a szentandrási csapatnak. Ennek ellenére 
Gólszerzõ: Mochnács G. (11-esbõl)

hosszú idõn keresztül jól tartotta magát a vendég együttes, de a 
Sárga lap: Nagy Z., Melian

hajrában felõrölték a Hunyadit a magabiztos hazaiak.
A mezõnyben egyenrangú ellenfél volt a Hunyadi, több biztos 

Varga László: Ebben az összeállításban csak hetven percig tudtuk 
helyzetet hibáztak el döntõ pillanatokban. A hazai együttes jobb 

megnehezíteni a vésztõiek dolgát, bár kettõ-egyes állásnál a 
helyzetkihasználása révén megérdemelten nyerte meg a 

játékvezetõ jóindulata is kellett ahhoz, hogy a házigazdák komplett 
mérkõzést.

csapattal fejezhessék be a találkozót.
Varga László: Három alkalommal az üres kapuba sem tudtunk 

Ifjúsági: Vésztõ - B. Hunyadi 6-0
betalálni, így pedig nem lehet pontot szerezni.

Ifjúsági: Medgyesegyháza - B. Hunyadi  3-1. Góllövõ: Kiss V.
Tabella a 17. forduló után:

15. forduló, 2008. november 15. szombat:
Felnõttek:Békésszentandrási Hunyadi - Tótkomlósi TC 0-4 (0-1)
1. Békéscsabai MÁV SE 17 13 2 2 45-12 41Békésszentandrás, 150 nézõ. V.: Laurovics (ifj. Kotolák, Koós)
2. Vésztõ SE 17 11 2 4 41-24 35B. Hunyadi: Dunai - Mochnács T., Bordács, Melian, Bobvos F., 
3. Füzesgyarmati SK 17 11 1 5 61-37 34Csipai, Kis L., Mochnács G. (Nagy Z.), Farkas (Fazekas), Sinka, 
4. Medgyesegyháza SE 17 10 2 5 44-28 32Bobvos I. (Kiss T.).
5. Körösladány MEDOSZ SK 17 9 2 6 38-35 29Edzõ: Varga László
6. Kétegyháza SE 17 9 1 7 36-31 28Sárga lap: Mochnács T., Bordács, Sinka
7. Tótkomlósi TC 17 8 4 5 41-23 28A kezdeti jó játék után érthetetlen módon szétesett a Hunyadi 
8. Csorvási SK 17 6 6 5 33-29 24játéka. A vendégek ezt kihasználták, és könnyed gyõzelmet arattak.
9. Dombegyháza NSE 17 7 2 8 30-47 23Varga László: Ezt a mérkõzést gyorsan el kell felejteni.
10. Magyarbánhegyesi FC 17 6 4 7 38-41 22Ifjúsági: B. Hunyadi - Tótkomlós 0-0
11. B.szentandrási Hunyadi 17 6 3 8 25-30 21

12. Újkígyós FC 17 6 2 9 27-34 2016. forduló. 2008. november 22. szombat
13. Sarkadi Kinizsi 17 5 5 7 30-32 20Békésszentandrási Hunyadi - Kétegyháza SE 3-0 (1-0)
14. Dobozi SE 17 4 3 10 25-42 15Békésszentandrás, 100 nézõ. V.: Barna (Szabados, Petrovszki)
15. Gádoros SE 17 3 3 11 31-53 12B. Hunyadi: Petrás - Mochnács T., Bordács, Melian, Bobvos F., 

Csipai (Bagi), Kis L., Mochnács G. (Farkas), Fazekas, Nagy Z., 16. Tarhos FC 17 0 2 15 15-65 2
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Kézmûves hírek

Judit, köszönjük neki! Újdonság volt az idén a gyertyamártogatás, amit Karácsonyi kiállítás
nagyon köszönünk Urbancsokné Pljesovszki Ildikónak, a Szarvasi 
Kézmûves Egyesület tagjának. Jövõre is nagyon várjuk, mert a 

2008. november 29-én (szombaton) került sor a 7. alkalommal koszorú után ez volt a következõ ,,legkapósabb” tevékenység.
megrendezett karácsonyi kézmûves kiállítás megnyitójára a Könyvtár 
Galériájában. Ez alkalommal több település alkotóit hívtuk, vártuk 
,,Karácsony ünnepe” címmel meghirdetett kiállításunkra. Örömünkre 
Békéscsabáról, Szarvasról, Csabacsüdrõl, és településünkrõl is többen 
jelentkeztek. Összesen 51 alkotó munkáját csodálhatták meg a 
látogatók.

A megnyitó a Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola 
növendékeinek mûsorával kezdõdött, majd Hévizi Róbert 
alpolgármester úr, egyesületünk pártoló tagja mondott beszédet. 
Benedek Erika egyesületi vezetõségi tag vette át a szót, aki bejelentette 
az idei év díjazottját, Szabó Editet. Békésszentandrás Amatõr 
Mûvészeiért Alapítvány kuratóriumának elnöke Lóránt János Demeter 
és Hévizi Róbert alapító tag adta át az oklevelet, az elismerést és a 
virágot, megköszönve eddigi munkáját és jó egészséget, 
alkotókészséget kívánva. Köszönjük az Alapítványnak ezt az 
elismerést egyesületünk nevében is!

Mindenki beállt táncolni

Vendégünk volt az idén Kovács Lászlóné Marika, a Foltos Tótok 
Baráti Körének szentandrási tagja, aki szívesen jött közénk, hogy 
közösen alkothasson a gyerekekkel ,,foltos” karácsonyi díszeket. 
Mindezek mellett készülhetett agyagból mécsestartó, só-liszt 
gyurmából, gyöngybõl, hímzéssel karácsonyfadísz, lehetett díszíteni 
mézeskalácsot, gipsz mécsestartót, díszeket, készülhetett téli 
festmény, vagy kenderbõl karácsonyi kép.

Urbancsokné Pljesovszki Ildikó csuhémunkája: a Szent Család

Megnyitónk végén köszönetünk jeléül egy mézeskalácsból készült, 
egyesületünk emblémáját ábrázoló ,,plakettet” vehettek át azok a 
kiállítók, akik nem tagjai egyesületünknek, de szívesen eljöttek 
közénk, hogy bemutassák munkáikat.

Végül saját készítésû süteménnyel kedveskedtünk a 
megjelenteknek.

Játszóház
Már hagyományosnak mondható játszóházunk, melyet kézmûves 

Még a krampusz is alkotott: készül a mézeskalács!kiállításunk megnyitóját követõ hétvégén rendeztünk a Körös 
Mûvelõdési Ház nagytermében.

Alkotás közben jólesett egy pohár forró fahéjas tea, amit nagyon A zsúfolásig megtelt teremben mûsorral kedveskedtünk a 
köszönünk a Kertbarát Kör tagjainak! Az idén elõször jöttek el közénk, megjelenteknek, az idén is a néptáncé volt a fõszerep. Bemutatót tartott 
hogy a fahéj illatával, a finom meleg teával még ünnepibbé tegyék ezt a Babák Ildikó párjával, Krátki Ádámmal, majd táncházba invitáltak 
karácsonyi készülõdést. Köszönjük Szûcs Eleknének, Dudás mindenkit. Legfõképpen Babák Ildikó ,,tanítványai” jeleskedtek, akik 
Istvánnénak és Hegedûs Árpádnénak.már második éve tanulják a néptáncot a Hunyadi János Általános 

Az alábbi kis mondókával kívánunk mindenkinek szeretetben Iskolában. Bár tudjuk, Advent nem a mulatozás idõszaka, de 
gazdag karácsonyt, és boldog új évet:mindenképpen fontosnak tartjuk a hagyományok õrzésében a táncot 

,,Szálljatok le, szálljatok le, karácsonyi angyalok,éppúgy, mint a kézmûves tevékenységeket.
Zörgessetek máma este minden piciny ablakon.Miután mindenki kellõképpen kitáncolta magát, jöhetett az alkotás!
Palotába és kunyhóba nagy örömöt vigyetek,Az idén 11 ,,mesterséget” lehetett kipróbálni. Mint minden évben, 

Boldogságos ünnepet!”az idén is a legnépszerûbb az adventi koszorú készítése volt. 
Békésszentandrási Kézmûvesek EgyesületeSegítségünkre volt ebben a Boglárka virágüzlet tulajdonosa, Csík 
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Galériájában. Ez alkalommal több település alkotóit hívtuk, vártuk 
,,Karácsony ünnepe” címmel meghirdetett kiállításunkra. Örömünkre 
Békéscsabáról, Szarvasról, Csabacsüdrõl, és településünkrõl is többen 
jelentkeztek. Összesen 51 alkotó munkáját csodálhatták meg a 
látogatók.

A megnyitó a Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola 
növendékeinek mûsorával kezdõdött, majd Hévizi Róbert 
alpolgármester úr, egyesületünk pártoló tagja mondott beszédet. 
Benedek Erika egyesületi vezetõségi tag vette át a szót, aki bejelentette 
az idei év díjazottját, Szabó Editet. Békésszentandrás Amatõr 
Mûvészeiért Alapítvány kuratóriumának elnöke Lóránt János Demeter 
és Hévizi Róbert alapító tag adta át az oklevelet, az elismerést és a 
virágot, megköszönve eddigi munkáját és jó egészséget, 
alkotókészséget kívánva. Köszönjük az Alapítványnak ezt az 
elismerést egyesületünk nevében is!

Mindenki beállt táncolni

Vendégünk volt az idén Kovács Lászlóné Marika, a Foltos Tótok 
Baráti Körének szentandrási tagja, aki szívesen jött közénk, hogy 
közösen alkothasson a gyerekekkel ,,foltos” karácsonyi díszeket. 
Mindezek mellett készülhetett agyagból mécsestartó, só-liszt 
gyurmából, gyöngybõl, hímzéssel karácsonyfadísz, lehetett díszíteni 
mézeskalácsot, gipsz mécsestartót, díszeket, készülhetett téli 
festmény, vagy kenderbõl karácsonyi kép.

Urbancsokné Pljesovszki Ildikó csuhémunkája: a Szent Család

Megnyitónk végén köszönetünk jeléül egy mézeskalácsból készült, 
egyesületünk emblémáját ábrázoló ,,plakettet” vehettek át azok a 
kiállítók, akik nem tagjai egyesületünknek, de szívesen eljöttek 
közénk, hogy bemutassák munkáikat.

Végül saját készítésû süteménnyel kedveskedtünk a 
megjelenteknek.

Játszóház
Már hagyományosnak mondható játszóházunk, melyet kézmûves 

Még a krampusz is alkotott: készül a mézeskalács!kiállításunk megnyitóját követõ hétvégén rendeztünk a Körös 
Mûvelõdési Ház nagytermében.

Alkotás közben jólesett egy pohár forró fahéjas tea, amit nagyon A zsúfolásig megtelt teremben mûsorral kedveskedtünk a 
köszönünk a Kertbarát Kör tagjainak! Az idén elõször jöttek el közénk, megjelenteknek, az idén is a néptáncé volt a fõszerep. Bemutatót tartott 
hogy a fahéj illatával, a finom meleg teával még ünnepibbé tegyék ezt a Babák Ildikó párjával, Krátki Ádámmal, majd táncházba invitáltak 
karácsonyi készülõdést. Köszönjük Szûcs Eleknének, Dudás mindenkit. Legfõképpen Babák Ildikó ,,tanítványai” jeleskedtek, akik 
Istvánnénak és Hegedûs Árpádnénak.már második éve tanulják a néptáncot a Hunyadi János Általános 

Az alábbi kis mondókával kívánunk mindenkinek szeretetben Iskolában. Bár tudjuk, Advent nem a mulatozás idõszaka, de 
gazdag karácsonyt, és boldog új évet:mindenképpen fontosnak tartjuk a hagyományok õrzésében a táncot 

,,Szálljatok le, szálljatok le, karácsonyi angyalok,éppúgy, mint a kézmûves tevékenységeket.
Zörgessetek máma este minden piciny ablakon.Miután mindenki kellõképpen kitáncolta magát, jöhetett az alkotás!
Palotába és kunyhóba nagy örömöt vigyetek,Az idén 11 ,,mesterséget” lehetett kipróbálni. Mint minden évben, 

Boldogságos ünnepet!”az idén is a legnépszerûbb az adventi koszorú készítése volt. 
Békésszentandrási Kézmûvesek EgyesületeSegítségünkre volt ebben a Boglárka virágüzlet tulajdonosa, Csík 
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