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VILÁGOT  JÁRT  A  DROFA

Úgy gondoljuk, senkinek sem kell bemutatni Szécsi Balázst, hasznosított magyar találmánnyal, köztük Szécsi Balázs DROFÁ-
hiszen bármilyen esemény történik Békésszentandráson, õ mindig jával.
ott van és segít. Ötleteivel, javaslataival megkönnyíti a munkát, és A kiállított anyaggal az érdeklõdõk egy erre az alkalomra 
természetesen az általa feltalált DROFA sem marad el egyetlen megjelentetett kiadvány formájában is találkozhattak, amelybõl 
eseményrõl sem: legyen az kerítés, szemeteskuka, hirdetõtábla, idézzük az alábbi sorokat:
pavilon vagy virágdekoráció. FELTALÁLÓ

De ismerik-e azt az utat, amit Szécsi Balázs a DROFÁ-val Szécsi Balázs
bejárt? A szabadalmait, a kiállításokon való részvételét, és Kõmûves mester
világhírû elismeréseit? Az alábbiakban errõl szeretnénk írni, és Békésszentandrás
méltán vagyunk büszkék Szécsi Balázsra, aki 2007-ben megkapta TALÁLMÁNY
a ,,Békésszentandrásért” kitüntetõ címet is. Térhatároló elemek

A termékek bevonatos DRÓtfonatból és felületkezelt FAlécekbõl 
A történelem legnagyobb innovációs eseménye volt Kínában készülnek. A DROFA termékek idõállósága igen nagy, a 

A Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége (IFIA) drótfonatba fûzött falécek rugalmas, de egyben erõs, tartós 
2008-ban ünnepelte negyvenedik születésnapját, s ez alkalommal szerkezetet alkotnak.
Szuzhou városában, Kínában, Sanghajtól száz kilométerre olyan MÛKÖDÉS
óriási eseményt rendezett, melyre még nem volt példa. A A DROFA alaptermék kerítéselemként került elsõként forgalomba, 
nemzetközi találmányi kiállításon több mint negyven országból és majd továbbfejlesztve több termék is készül belõle: 
Kínából összesen több mint 3000 találmányt mutattak be. A hulladékgyûjtõ, beültethetõ virágkosár, kerti pavilonok, 
magyar bemutató is rekordnagyságú volt az eddigi külföldi harmonika kerítõ elemként kerti bútorok, mobil árusító asztalok.
kiállítások viszonylatában, mert 61 mûszaki alkotással szerepelt ELÕNYÖK
Magyarország, és ebbõl 35 díjat is nyert. Ezek között a díjazottak Összeszerelésük egyszerû, idõjárásállók, könnyen mozgathatók, 
között volt Szécsi Balázs DROFA nevû találmánya, amely messze átalakíthatóak. Környezetbarát termékek.
földre vitte Békésszentandrás hírnevét. INNOVÁCIÓ

- Használati mintaoltalom (2003) és formaoltalom (2004), jogosult 
a feltaláló.
- A termékeket gyártják, forgalmazó Füzesséry Tibor 
(Békésszentandrás).

Munkájához jó egészséget, további sok sikert kívánunk!
szésza

Szécsi Balázs Kínában kapott oklevele

A Kínai Nemzetközi Találmányi Kiállítást azonban megelõzte 
az a kiállítás, amelynek a Millenáris volt a helyszíne tavaly 
májustól augusztus végéig. A Magyar Feltalálók Egyesülete által 
,,Magyar Géniusz” néven rendezett impozáns bemutatót a Nemzeti 
Kutatási és Technológiai Hivatal támogatta. Ezen idõszak alatt sok 
tízezren ismerkedtek meg a kiállításon szereplõ, 58 mostanában ,,Magyar Génius” bemutatón
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Megemlékezés a Doni áldozatok tiszteletére
Szép számú érdeklõdõ jött el 2009. január 12-én a Hõsök szobrához, elkerülhetõ lehetett volna az a hatalmas veszteség, amely 66 évvel 

a Doni katasztrófa 66. évfordulója alkalmából rendezett ezelõtt történt.
megemlékezésre. A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományõrzõ Tévedés ne essék! Nem bûnbak keresésrõl van szó, hanem olyan 
Egyesület nevében Dr. Virág Sándorné köszöntötte a megjelenteket, tények közlésérõl, amelyek jelentõsen befolyásolták a háborúban való 
majd Hévizi Róbert alpolgármester, az egyesület elnöke tartott részvételünket és szerepünket. Idegen földön, idegen érdekekért 
emlékbeszédet: harcolni értelmetlen dolog. A Don-kanyarban süppedõ több tízezer 

Tisztelt Jelenlévõk! Békésszentandrási Emlékezõk! jeltelen sír ennek az értelmetlen áldozatnak az örök mementója. Ezért is 
Évek óta hagyomány már, hogy január 12-én találkozunk itt, a fontos emlékeznünk a doni katasztrófára, mert a tanulságai ma is 

Hõsök szobránál és megemlékezünk azokról a hõsi halottakról, akik a aktuálisak. A magyar vezetés beidegzõdése - cselekvõkészségünk 
doni harcok során estek áldozatul. Azokról az elhunyt katonákról, bizonyítása szövetségeseinknek - évtizedek után sem változott.
tartalékosokról, munkaszolgálatosokról, akik nem önszántukból A magyar állam több mint ezeresztendõs története nem szûkölködik 
kerültek a keleti hadszíntérre, hanem politikai döntés hatására. véráldozatokban. A doni katasztrófa a magyar hadtörténet legnagyobb 

A háború lehetõségét a független államiságát 1918-ban visszanyert veresége volt, mely során négyszer annyi ember pusztult el, mint a 
Magyarország kezdettõl magával hurcolta. Részint történelmi okokból. mohácsi csatában. Az eseménnyel kapcsolatban a puszta tények igen 
Trianon következtében a nemzet elveszítette területének kétharmadát, röviden összefoglalhatók. Néhány hónap alatt minden lezajlott: a 
etnikai állományának egyharmadát. Nincs példa a történelemben arra, mozgósítás, a felvonulás a hadszíntérre, a tûzkeresztség, a hídfõcsaták, 
hogy ilyen mértékû veszteség fölött bárhol is napirendre tudtak volna majd az áttörés és a vereség. 
térni.  A rideg számadatok ismeretesek. A doni katasztrófa során, százezer 

De a háború a geopolitikai adottságokból következõen is leselkedett magyar állampolgár lelte halálát. A második világháború a mai 
Magyarországra. A közép- kelet-európai térség peremén nagy- államterületre vetítve hatszázezer, az akkorira számítva egymillió 
hatalmak helyezkedtek el, amelyek képesek voltak arra, hogy egymás emberéletet követelt. Alig akadt család Magyarországon, amely ne 
elleni háborúikban magukkal vigyék az itt elhelyezkedõ államokat. A öltötte volna magára a gyász fekete színét. 
háborúba lépés különös esete volt 1941. június 27-e, amikor a magyar Emlékezzünk hát kegyelettel a hõsökre, akik becsülettel teljesítették 
kormány kinyilvánította, hogy a Szovjetunióval beállt a hadiállapot. parancsaikat!
Annak ellenére, hogy a magyar területi revízió listáján a Szovjetunió Isten álja emléküket, nyugodjanak békében!
nem foglalt helyet, és annak sem voltak területi követelései Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
Magyarországgal szemben. Az indítékok más természetûek voltak. Ezt követõen koszorút helyezett el Békésszentandrás 

A magyar kormány türelmetlen tettvágya eleve hibás Önkormányzata és több civil szervezet képviselõje, majd gyertyák és 
következtetésekbõl adódott. Az egyik elképzelés az volt, hogy mécsesek gyújtásával tisztelegtek a jelenlévõk az áldozatok emléke 
Magyarország nem maradhat távol a bolsevista diktatúra elleni elõtt.
keresztes hadjárattól, és részt kell vállalnia az európai civilizáció Helytörténeti Egyesület
megmentésében. A másik következtetés úgy hangzott, hogy 
Magyarország csak a háborús részvétellel tarthatja meg Németország 
oldalán elért területi gyarapodását, és reménykedhet további 
revíziókban, területnövekedésben és megfordítva: a kimaradással 
nemcsak a további revíziót kockáztatja, de az eddigieket is elveszítheti. 
A magyar külpolitikai gondolkodásban  megrögzült és azóta is 
makacsul tartja magát az a hiedelem, hogy a hatalmak nem az érdek, 
hanem az érdem szerint jutalmaznak és büntetnek. 

De ha a háborúba lépés pillanatában volt is még helye az 
esélylatolgatásnak. Azonban 1941 decemberére nem kellett és nem is 
lehetett többé feltevésekre hagyatkozni. Minden tisztázódott. A 
moszkvai csata megmutatta, hogy a Szovjet-Orosz bolsevikok gyors 
legyõzéséhez fûzött német remények nem egyebek, mint hiú ábrándok. A 
szovjet-angol-amerikai szövetség létrejötte rávilágított, hogy a nyugati 
hatalmak mit sem törõdnek az ideológiai szempontokkal, a három nagy 
szövetséges megnyilatkozásai pedig nem hagytak kétséget abban a 
tekintetben, hogy a háborút Németország teljes leveréséig 
szándékoznak folytatni. A kör ezzel Magyarország számára be is zárult. 

A magyar kormány mentségére felhozható, hogy ha 1941 júniusában 
nem is siet a csatlakozással, a németek oldalán való háborús részvételt 
a késõbbiekben úgysem kerülhette volna el. Azt is szokás emlegetni, 
hogy a csatlakozással a Magyarországra nehezedõ német nyomást 
mérsékelte, és legalább annyit elért, hogy 1944. március 19-e, a maga 
szörnyûségeivel együtt, nem korábban következett be. Ezeket az 
ellenvetéseket valóban nem lehet kézlegyintéssel elintézni. A 
nagyhatalmak egymás elleni harcából az ütközõzónában egyetlen 
európai kis ország sem maradhatott ki, és a német erõtérben 
elhelyezkedõ államok vagy csatlósok lettek, vagy áldozatok.

A döntéshozók szándékai azonban ettõl nem kerülnek kedvezõbb 
megvilágításba. A háborúba lépés részükrõl nem kényszerbõl történt, 
hanem hibásnak bizonyult számításból.

Ha a kormány 1941 júniusában megmarad a fegyveres semlegesség 
álláspontján egészen más pozícióból tárgyalhatott volna 1942 
januárjában, amikor a németek a fokozottabb magyar háborús 
részvételt elõször és igen keményen kérték, illetve követelték. Hiszen 
akkor nem a 2. magyar hadsereg frontra küldése, hanem a magyar 
hadüzenet lehetett volna a tárgyalás témája. Ebbõl következik, hogy így Mécsesgyújtás a doni hõsök emlékére                               Fotó: B&B
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Tél-Fény
Január 22-e évek egyik képének címe „Bé-ka-vics” ehhez csak annyit, hogy 

óta várva várt nap a telitalálat. Sinka Csaba esti fotója a sejtelmes fényjátékokkal a 
fotó-barátok körében. „Megyeri híd”-ról igazi különlegesség.
Az idén kilencedik 
alkalommal nyílt meg a 
h a g y o m á n y o s n a k  
mondható kiállítás a 

Magyar Kultúra Napján a Mûvelõdési Ház Galériájában. 
30 alkotó közel 250 képe várja a látogatókat február 20-ig.  A 

kiállítás három egységbõl áll. A tárlat látványos fõ része a szokásos 
vegyes fotókból áll. A távoli tájak szépségei mellett a hazai 
érdekességeket is megcsodálhatjuk. Az idõsek lírai portréit, 
versidézetekkel kiegészítve mutatja be a kiállítás második része. A 
harmadik képsor az idén 10 éves Csavargó Motoros Club 
élményekben gazdag életével ismerteti meg a nézõket.

A továbbiakban a fotó-barátok képeibõl válogatok a teljesség 
igénye nélkül. Aszódi Mihály képein a táj szépsége, a világörökség 
bemutatása mellett a humor is felfedezhetõ a „Tátrára nézõ 
lakásomat…”c. fotóján. Aszódi Zsolt „Gyermekkor”c. sorozata 
találóan tükrözõdik az üveglap alatt az idõsek portréinak 
szomszédságában. Babák Zoltán elhiteti velünk, hogy a tengerpart 
„Túl a napernyõkön” az igazi. Balla Ferenc természetfotói közül a 

Vitorlá-sok                                                    Fotó: Hévizi Róbert„Pók” az egyik legizgalmasabb. Bõdi Etelka „Rend a lelke”c. 
képén keresztül a Szivattyúházba pillanthatunk be. Csizmaziáné 
Ónodi Judittal mi is „Átmentünk a szivárvány alatt”. Erdei Zoltán 
nagyszerûen örökítette meg az égbolt fényeit „Sziluett”c. 
felvételén. Gazsó János bravúros képsorral tárja elénk „Szent Péter 
bazikájá”-nak barokk szépségeit.

Kibújtam                                                    Fotó: dr. Paljak János

Japán                                                                Fotó: Gazsó János

Gulyás Pál sétára késztet a romantikus „Óváros” ódon utcáin. 
Herceg Csaba az „Õszi hangulat”-ot a számunkra oly kedves 
szentandrási határból hozta. Hévizi Róbertnél mindig kéznél a 
fényképezõgép, ezt bizonyítja a „Jégcsap akrobatika”. Juhász 
Tímea „Délutáni szieszta” c. képén oly aranyosak a kiscicák, hogy 
legszívesebben megsimogatnánk õket. Körösparti János egy 
óvárosi séta alkalmával bizonyosodott meg arról, hogy 
„Romlásban is szép Temesvár”. Kurucz János szarvasi képeibõl az 
„Anna-liget” egy igazi tündérkertet sejtet. Major Attila a 
„Meteorák” zord vidékét hozza közelebb egy pompás fotón. Major 
Imre még síelés közben is a fotókiállításra gondolt, ez bizonyítja a 
„Tél-Fény”c. ragyogó szépségû képsora. Mrena Judit felvételeit 
mély gondolatiság jellemzi, különösen igaz ez a „Kövek a 
vízparton”c. alkotására. Dr.Paljak János „Kibújtam” c. fotóján 

Bé-ka-vics                                                        Fotó: Révész Júliaélményként jelenik meg elõttünk egy új élet születése. Révész Júlia 
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Fotókiállítás 2009

Óriás teknõs                                                     Fotó: Sinka József

Sinka József egzotikus képei mellett a „Családi trikolor”c. 
alkotása zseniális. Sovány István „Kitalálod?” c. felvétele akár egy 
kvízmûsor döntõ kérdése is lehetne, de mi tudjuk rá a választ: 
légbuborék a jég alatt a Körösön. Sovány Kornél õszi 
naplementéjének felhõit a „Szél” rendezte ilyen különlegesen. 
Szécsi Viola hittel vallja, hogy bármerre járunk a világban, azért a 
„Szívünk csücske” nekünk csak Szentandrás a Körössel.  A Szeged 
TV az ifjúsági Európa-bajnokság számunkra szenzációs pillanatát 
örökítette meg Szigyártóné Kiss Éva Erdély szépségeit varázsolja 
elénk a „Békás-szoros” félelmetes szikláival. Szigyártó Levente 
Franciaország szélére kalauzol el a „Világítótorony: Dunkerque”c. 
képével. Turcsányi Lajos mesteri módon örökítette meg az 
idõsotthon lakóit. A képek hangulatát fokozza a sok szép idézet, 
melyeket dr.Virág Sándorné gyûjtött a portrék mellé.  Varga Ágnes 
felvételén a történelmi Magyarország egyik õre, a fenséges „Nedec 

Bem síremléke Tarnowban (Lengyelország)              Fotó: B.M.vára” tündököl.

Köszönet a Mûvelõdési Ház, a Békéssy János Helytörténeti 
Egyesület segítségéért és a fotó-barátok színvonalas képeiért. 

Készüljünk a 10. jubileumi Tél-Fény-re!
Jövõre veletek ugyanitt!

Bõdi Mária

Tátrára nézõ lakásomat...                            Fotó: Aszódi Mihály

Hagyomány, hogy a Tél-Fény a jelentõsebb évfordulóra is 
felhívja a látogatók figyelmét. A 160 éve kivégzett aradi vértanúk 
emlékmûvérõl és Bem síremlékérõl készült fotókkal tisztelgünk 
1848-49 hõsei elõtt. A megnyitó színvonalát Márai Sándor 
gondolatai tették igazán ünnepivé, Virág Sándor kiváló 
elõadásában.

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
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Koszorúzás

Emlékezõk

Gondozási Központ hírei
Január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából ismét 

megrendezésre került a Könyvtár galériájában a Tél-Fény 
Fotókiállítás, melyre elsõ alkalommal mi is vittünk anyagot.

Turcsányi Lajos, intézményünk gyógymasszõre, évek óta készít 
fotókat az idõs emberekrõl a különbözõ rendezvények alkalmából. 
Mára már nagyon sok kép gyûlt össze!

A felvételeken megjelennek az idõskor jellegzetességei: a 
ráncok, redõk, itt-ott foltos bõr, de a szemek, és a belõlük áradó 
érzelmek nem tudnak megöregedni!

A portrék a nagyítás után még inkább meséltek az õket ábrázoló 
arcokról! Úgy éreztük, hogy ezeket a ,,kincseket” ki kell vinni az 
intézmény falai közül, meg kell mutatni másoknak is! Szerettük 
volna megmutatni országnak-világnak, hogy milyen szépek az 
idõseink, hogy milyen nagy kincs, amíg õk itt vannak velünk, hogy 
tiszteljük és szeressük õket, amíg lehet! A Tél-Fény Fotókiállítás 
épp jó alkalom volt erre!

Mi is megnéztük a kiállítást

A tabló végére az alábbi sorok kerültek Dsida Jenõ versébõl:

,,A mese vége mégis
Örök szomorú, szent-egy:
van, aki itt marad,
van, aki elmegy…”

Igen! Van, aki már elment közülünk, mióta lefényképeztük, az Õ 
portréja alá ezt írtuk: ...Ha rám néztek, mosolyogjatok, mert én már 
Istennél vagyok!

Miután vége lesz a kiállításnak, a képeket elhozzuk, és az 
intézmény falain bekeretezve õrizzük.

Köszönet Lajosnak a fotókért, Bõdi Marikának az anyag Tabló az idõsekrõl                                      Fotó: Turcsányi Lajos
elrendezéséért, az önkormányzatnak és a Békéssy János 
Helytörténeti Egyesületnek az anyagi segítségért!

A tablónk címét egy EDDA dal sora adta: ,,…Ha tudnám, 
Dr. Virág Sándornélecsókolnám a száz éves ráncokat…”

intézményvezetõA különbözõ portrék alá rájuk jellemzõ idézeteket írtunk 
költõktõl, íróktól. Néhányat leírok a teljesség igénye nélkül:

,,Lassan jõ az öregség. Az ember csak észreveszi, hogy nõnek a 
hegyek, egyre magasabbak lesznek, egyre hosszabb rajtuk az út, 
fölfele…” /Wass Albert/

Az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ,
valamint a Kecskeméti Napraforgó Foltvarró Kör,,Mint a felhõkbe nyúló hegytetõkön,

regionális pályázatot hirdetFejemen, ím örökös hó ragyog,
,,SZÍNHARMÓNIA, RITMUS, Így hordozom ezüstös koronámat,

És hófehéren újra szép vagyok.” KOMPOZÍCIÓ”
                                   /Várnai Zseni/ címmel.

,,Simogass csak, olyan jó a kezed, A pályázat célja, hogy bemutatkozási, kiállítási lehetõséget 
Úgy bánom már sok ölõ, makacs harcom, biztosítson
Simogasd meg ráncos, vén gyermek-arcom.” a Dél-alföldi régióban élõ
                                                              /Ady/ foltvarrással foglalkozó alkotók számára.

,,Itt jó nekem éppen. Elõzetesen jelentkezni 2009. március 2-ig lehet.
Futkosásba fáradt kicsi-fiúképpen
Apró lábaimmal megsimulok szépen A részletekrõl érdeklõdjenek a Körös Mûvelõdési Ház és 
Az Isten-ölében.” Könyvtárban!
                                     /Sík Sándor/
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Megemlékeztünk dr. Aszódi Imrérõl
A Magyar Kultúra Napja alkalmából dr. Aszódi Imre költõre, 

drámaíróra, a Magyar Kultúra Lovagjára emlékeztünk, és koszorút 
helyeztünk el a szülõi ház falán lévõ emléktáblán.

Az alábbiakban egy részletet közlünk abból a beszédbõl, mely 
elhangzott a Budaörsi Közösségi házban 2008. október 14-én, 
özvegye, Tóth Melinda jelenlétében.

,,Idén két éve, hogy eltávozott közülünk. … Megszûnt egy örökkön 
élni akaró szív dobogása, s vele a magasan élõ, örökkön világítani 
akaró szellem-szív akarata.

Mit akart ez az akarat?
Hazáját, annak létét a maga valóságában megmutatni! 

Teljességgel? Igen! Teljességét szûkebb alföldi környezetébõl 
indította, az ottani ismeretek felhasználásával azt kivetítette országos 
szintre.

Miként? Tanulással, gyakorlati munkával, életvitellel, gondokkal, 
felsõbbszintû mûveltsége és nemzetének parasztivadékához tartozva 
ötvözte az igazságok szobrait: versekben…, novellákban…, 
drámáival, balladáival…, számtalan feljegyzés, rövidebb-hosszabb 
értekezés gyermekkortól a felnõtt korig az érett idõkrõl, sorshajtotta 
megpróbáltatásokig…

Mit mondhatnék még?
Ami jellemezte, jellemzi - arról szólottam. Mûvei a városi 

emberhez, a felnövõ nemzedékhez is szól, tanítva, emlékeztetve 
múltunkra. De igazán az Alföld nemzedékének kellene azt olvasni, 
róluk szól írásainak többsége. Fel kellene ismernie a falvakban, 
községekben, kisebb-nagyobb alföldi városokban, hogy egy utolsó 
klasszikust kell megmenteniük saját maguknak. Az említett korábbi 
népi-parasztírók mellett ott õrizzék, olvassák Aszódi Imre mûveit is.

Igen, jogos a feltett kérdése: ,,Ki õriz meg engem?”!
Ezt mindnyájunk helyett mondotta, s mi is mondjuk!”
(Okányi Kiss Ferenc: ,,A dalnak még nincs vége szívemben…” ; 

Megjelent: Kláris, 2008/6.)
K

Aszódi Imre
Ólálkodik a nesztelen idõ

Végigsétálok az öreg szobákon,
lelkemben szívó nagy üresség,
ide akartam én jönni, tétovázom
mintha valamit mindig keresnék.

A ház is ugyanaz, mint régen,
a kapu puffan, s a kilincs kajla,
foszló liliom a sárga szekrényen,
ósdi illat fulladt a bútorba.

Ólálkodik a nesztelen idõ
körülöttünk, oly álompuhán,
mint ahogy a rügy óvakodva nõ
éjjelente a csendes almafán.

Várjuk, hogy valaki kilép az ajtón,
aki már hiányzik, de tavaly még élt,
közeledik lassan, ködbehajlón,
s arcán a fájdalom megbékélt.

De senki nem jön, hát elszomorodunk,
ténfergünk tovább ide-oda,
valamit magunkban motyogunk,
itt ült, itt aludt, itt még a nyoma.

Vigaszért jöttünk, de üresség fogad,
megint csak szomorúan távozunk,
addig keresünk régi emléket,
míg magunk is elhalálozunk.

Aszódi Imre szülõi háza

KÖNYVAJÁNLÓ
S t í l u s á t  é s  

tematikáját tekintve a 
sze rzõ  ké t  e lõzõ  
"nagy" mûvéhez, a 
Szeretkönyvhöz és az 
Ö r ö m k ö n y v h ö z  
csatlakozik a jelen 
kötet is, amelynek a 
l a p j a i n  t o v á b b  
folytatja Müller Péter 
megkezdett dialógusát 
a z  o l v a s ó k k a l  a  
szeretetrõl.

Ahogy korábban, ez 
alkalommal is együtt 
e l m é l k e d é s r e ,  
elmélyedésre inspirál, 
körüljárva ennek a 
hatalmas erõnek az 
arcait a közösségi 
extázisélménytõl a 
szépség szeretetén át, 
a z  e l e n g e d é s  
képességén keresztül 
addig a dilemmáig, 

hogy szerethetünk-e egyszerre két személyt. Ennek kapcsán 
természetesen terítékre kerül számos kapcsolódó fogalom is: a 
Sors, Isten, a Gonosz, a Titok és a többi.

Aki rendszeres olvasója a Müller-könyveknek, azoknak sok 
anekdota ismerõs lehet már - ám ezeknek apropóján megannyi új, 
érettebb, letisztultabb meglátás is megfogalmazásra kerül a kötet 
lapjain.

Keressék a könyvesboltokban!
Szerkesztõség
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,,Itt a farsang áll a bál…”
A farsang január 6-án, vízkeresztkor kezdõdik, utolsó napja 

pedig Húsvét elõtti negyvenedik nap: a húshagyókedd. Ez a 
vidámság, a játék, a mulatságok és a bálok ideje.

Bölcsõdénkben is megrendeztük a farsangi mulatságot, mert 
már a mi kicsinyeink is nagyon szeretik a beöltözködést és a táncot. 
Már napokkal elõtte készülõdtünk e nagy napra. Díszítettük 
intézményünket és a gyermekek álarcokat festettek lelkesen. 
Közben vígan énekelgettünk, mondókáztunk.

Finomságokkal teli asztal

A bál reggelén a bátrabb kisgyermekek otthonról hozott 
jelmezekbe öltöztek. Elõkerült a sok színes lufi és lassan a 
bátortalanabbak is feloldódtak. Késõbb már õk is vidám 
kalapokkal, álarcokkal díszítették magukat.

Dobok, cintányérok kíséretében egész nap tartott a mulatság: 
zenéltünk, nótáztunk és táncoltunk.

A szülõk támogatásával farsangi lakoma emelte a nap 
hangulatát. Jó étvággyal fogyasztották a finomságokat az 
apróságok.

Szöveg, kép: Yetik-Takács Éva

ÓVODAI HÍREK
Farsangi programok:
- Táncház-téltemetõ az óvoda B épületében, február 16-án, 16 órától.
- Farsang az óvoda B épületében február 17-én, délelõtt.
- Farsang az óvoda A épületében február 24-én, délelõtt.

A bölcsisek is szeretnek jelmezbe öltözni Februári vidámságok, gyerekszáj:
Kisfiú panaszkodik reggel a dajka néninek:
- Dajka néni, tudod mi volt este velem?
- Mondd, Máté, mi volt veled?
- Hányásingerem volt!

*
Sírva fakadt egy kiscsoportos kislány, majd egy másik gyerek is, aki 
megsajnálta a síró társát és vele sírt. Csípõre tette egy nagycsoportos a 
kezét:
- Óvó néni, én úgy gondolom, hogy ez mégis túlzás!

*
Joghurt volt a tízórai az óvodában. Egy kisfiú felkiáltott:
- Óvó néni, nekünk is van otthon jorkút!

*
Sétálni volt a csoport és megláttak egy reklámot:
- Mi van odaírva? - kérdezik a gyerekek.
- Mini diszkont - olvassa az óvónõ.
- Az jó, ott lehet táncolni! - kiált egy gyermek.

*
Séta közben kavicsokat találtak a gyerekek.
- Ez sóder - tájékoztatta az óvónõ õket.
- Az én mamám is sóder közelében volt, mert a kõ bekerült a hasába és 
megoperálták - szólalt meg egy kisfiú.

Nem maradhat el a lufi és a farsangi kalap Gyûjtötték az óvónõk.                               Lancsa Pálné óvodavezetõ
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Vízdíj- és  ami mögötte van

Az elõzõ havi cikkünkben tájékoztatást adtunk a víz- és fogyaszt vizet. Az egytényezõs díjrendszer sajátossága miatt a 
csatornadíjak emelkedésérõl. Ilyenkor jogosan, szinte reflex szolgáltatást idõszakosan igénybe vevõ fogyasztók kisebb 
szerûen fogalmazódnak meg kérdések a fogyasztókban. A látókör mértékben járulnak hozzá a rendelkezésre állás - fogyasztási 
kiszélesítése érdekében vizsgáljuk meg együtt, hogy milyen helyenként felmerülõ - azonos mértékû állandó költségeihez.
költségekbõl tevõdik össze a víz- és csatornadíj, hogyan történik a Az arányosabb teherviselés érdekében a Vízmûvek közül jó 
megállapítása és alkalmazása? Mi a helyzet más településeken? néhányan már korábban áttértek a kéttényezõs díjak 

A díjak mértékét befolyásoló tényezõk különbözõ csoportokba alkalmazására, többek között mi is.
sorolhatók, így beszélhetünk mûszaki adottságokról, helyi A kéttényezõs díjrendszer esetén minden fogyasztónak fizetnie 
adottságokról, illetve közigazgatási, jogi adottságokról. A kell az alapdíjat függetlenül attól, hogy a szolgáltatást az adott 
tényezõk e három csoportja tulajdonképpen független a idõszakban igénybe vette-e? Az alapdíj azt a célt szolgálja, hogy 
szolgáltatótól, más üzemeltetõ esetén is hasonló feltételeket valamennyi fogyasztó arányosabban vegye ki a részét a 
jelentenek a díjalkotás során. A mûszaki adottságok között találjuk víziközmûvek fenntartási költségeibõl. A számla másik 
például a rendelkezésre álló vízbázisok minõségét, amely összetevõje a változó díj, melyet az igénybe vett szolgáltatás 
meghatározza a tisztítási technológiát, lényeges szempont a mennyisége után kell fizetni.
vízbázisok távolsága is, hiszen ez jelentõsen befolyásolja a A víziközmû szolgáltatók - a kezelésükre bízott 
vízkezelés, -elosztás energia- és anyagigényét. A helyi adottságok szennyvízelvezetõ- és tisztító mûvek szakszerû üzemeltetésével - 
közül domináns tényezõk: a domborzat, az adott település csökkentik élõvizeink terhelését, megóvják vízkincsünk 
lakosainak száma, a szezonalitás, vagyis, ha adott éven belül eltérõ vízminõségét, védik vízbázisainkat. Ezáltal az egyik legfontosabb 
mennyiségi igényeket kell kielégíteni. Az eddig felsoroltakhoz környezetvédelmi feladatot látják el az országban.
hasonlóan a közigazgatási és jogi adottságok: jogszabályok, Élõvizeinkbe a teljes körû szennyvíztisztítás megoldatlansága 
közterhek, adók is valamennyi szolgáltatóra egységesen miatt továbbra is terhelõ anyagok kerülnek. A folyamat megállítása 
vonatkoznak. érdekében az állam megvizsgálta a terhelések további csökkentését 

A díjat befolyásoló tényezõknek van még egy csoportja, amely célzó beruházások megvalósíthatóságának lehetõségét, és  a 
azonban már csak az adott szolgáltatóra jellemzõ. Ezt a csoportot a környezetterhelési díjak - köztük a vízterhelési díj - fokozatos 
szolgáltatás minõségének nevezhetjük. Ide tartozik például a bevezetésérõl döntött. Ez a természetes környezet megóvását 
karbantartások rendszeressége, a hibaelhárítások gyorsasága, a szorgalmazó intézkedés a „szennyezõ fizet” elv alapján arányos 
hatékonyan mûködõ ügyfélszolgálat, a szolgáltatás biztonsága, a teherviselést jelent az állam és a környezethasználók között.
szakemberek képzettsége, felkészültsége. S bár ezek a tényezõk A csatornaszolgáltatásba vont településeken a 2003. évi 
befolyásolják a legkisebb mértékben a díjak nagyságát, mégis ezek LXXXIX. törvény alapján, a helyi vízszolgáltató szedi be a 
a legfontosabbak a fogyasztói elégedettség szempontjából! fogyasztóktól a vízdíjszámlában külön tételként megjelenõ 

Az önkormányzati tulajdonú víziközmûvel rendelkezõ köbméter-arányos vízterhelési díjat.
települések esetén az illetékes önkormányzat képviselõ-testülete a A víziközmû szolgáltatók által beszedett vízterhelési díj az 
díjmegállapító hatóság, mely az üzemeltetõ adatai és javaslatai állami költségvetésbe kerül befizetésre. Ezt az összeget az állam 
figyelembevételével, de önálló jogkörrel határoz a díjakról. környezetvédelmi beruházásokra, technológiai fejlesztésekre 

A január 1-jétõl december 31-ig hatályos díjakat a víziközmû fordítja, melyek hosszabb távon javítják környezetünk minõségét.
tulajdonosok legkésõbb a tárgyévet megelõzõ december 31-ig Azoknak a fogyasztóknak, akik a mûszakilag rendelkezésre álló 
állapítják meg. A víz- és csatornadíjak megállapítása tehát közcsatornára nem kötnek rá, talajterhelési díjat kell fizetniük. 
általában 1 évre vonatkozik, bár a költségösszetevõk egy éven Ennek beszedésérõl az illetékes önkormányzat gondoskodik.
belül többször is változhatnak. A költségek elemzése során nem szabad azt a tényezõt sem 

A Békésszentandrási Víz- és Csatornamû Fenntartó figyelmen kívül hagyni, hogy a fajlagos költségek egy sûrû 
szolgáltatási területén a számlázás során ún. kéttényezõs beépítésû nagy vízforgalmú vízmû esetében jóval alacsonyabbak, 
díjrendszert alkalmazunk. mint egy kis település esetében. Eme gondolat szem elõtt tartásával 

Az egytényezõs díjrendszer esetében a köbméterarányos álljon itt néhány közeli és távoli víz- és csatorna szolgáltató 2009. 
fogyasztás alapján számlázott víz- illetve csatornadíj tartalmazza a január 1-jétõl érvényes díjainak összehasonlító táblázata.
szolgáltatások ellenértékét. Víz- és Csatornamû

A kéttényezõs díjrendszer lényege, hogy a számlán szereplõ Békésszentandrás
fizetendõ összeg a fogyasztástól független, fix összegû havi 
rendelkezésre állási alapdíjakból, és a 
fogyasztással arányos köbméterenkénti 
vízfogyasztási és csatornahasználati változó 
díjakból tevõdik össze.

A víziközmû szolgáltatók sajátossága, 
hogy az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés 
tevékenységeivel olyan szolgáltatást biztosít 
fogyasztóinak, mely az év bármely napján, 
b á r m i k o r  i g é n y b e  v e h e t õ .  E z e n  
szolgáltatások rendelkezésre állásának 
költsége az egytényezõs díjrendszerben az 
elfogyasztott, köbméterenként fizetendõ 
vízdíjba van beépítve.

A rendelkezésre állásnak jelentõs 
költségei vannak akkor is, ha egy adott 
fogyasztó több hónapon keresztül nem 
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ÖNKORMÁNYZATI

ATM bankautomata Vállalkozók köszöntése
A közelmúltban történt robbantás óta nem üzemel a településen 2009. január 16-án, immár második alkalommal került sor a 

OTP bankautomata. Mind ez érzékenyen érint sok szentandrási legnagyobb iparûzési adót fizetõk köszöntésére a Polgármesteri 
embert, hiszen a pénzintézethez kapcsolódó non stop szolgáltatás Hivatal dísztermében. Békésszentandráson 265 iparûzési 
igénybevételére legközelebb csak Szarvason nyílik mód. adófizetõ alany van. A 20 legtöbb adót fizetõ vállalkozónak 

Az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. vezetése között néhány szerény vendéglátás keretében köszönte meg Hamza Zoltán 
hete elkezdõdtek a tárgyalások egy új ATM bankautomata ismételt polgármester úr a Képviselõ-testület nevében a 33 MFt befizetett 
szolgálatba állítása érdekében. A terminál a tervek szerint a Fõ u. iparûzési adót, melynek településünkön történõ felhasználásáról 
22. szám alatti közösségi házban kerülne elhelyezésre, egy tájékoztatta a résztvevõket.
minimális belsõ átalakítást követõen. Az automata akadálymentes Ezúton is köszönetét fejezi ki valamennyi vállalkozónak, akik 
megközelíthetõségének biztosítása és utcai parkoló kiépítése adójukat befizették az Önkormányzathoz. Ez az összeg a lakosság 
szintén része lenne a fejlesztésnek. A tárgyalások lezárását életminõségének javítására fordítódik, valamint intézményeink, 
követõen a képviselõ-testület lesz jogosult végsõ döntést hozni a közterületeink fejlesztésére kerül sor ebbõl a keretbõl.
helyszín biztosításáról. Optimális esetben 2 hónap múlva ismét 
üzemelne OTP bankautomata a településen.

Infrastruktúra fejlesztési célok
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete 
a folyó évi költségvetése tervezésekor az infrastruktúra fejlesztés 
területén az alábbi célok megvalósítását irányozta elõ a 2009. évre:
- Vértessy téri, Béke téri és a Tessedik utcai játszóterek kialakítása 

új, szabványos játszótéri eszközökkel.
- A Szt. András utcai és a Csokonai utcai busz várakozóhelyek 

korszerûsítése járdasziget kialakításával. A buszközlekedés 
útvonalának bõvítése, ennek keretein belül új, kétoldali 
várakozóhely kialakítása a Bethlen G. utcán. Az új megálló 
létesítésével a szolgáltatás közelebb kerül a település D-i részén 
élõ, jelentõs számú lakossághoz, ugyanakkor a központi 
buszmegálló körüli kerékpártárolás mértéke csökkenni fog.

- Kerékpárút építés a Szt. László utcán, a Hunyadi utca és a Fõ 
utca közötti szakaszon. Ezzel a fejlesztéssel csökkenni fog az 
igen forgalmas Szt. László utcai közúton a kerékpárral 
közlekedõk száma, ami közlekedésbiztonsági szempontból 

A köszöntöttek                                      Fotó: dr. Gyõri Gabriellajelentõs elõrelépést fog eredményezni.
- A közforgalmú intézmények parkolóinak felújítása új kopóréteg 

(aszfalt) építéssel. 
- Új, helyi lakó- és kiszolgáló utak útalap építésének Új bizottsági tagmegvalósítása a lakosság  közremûködésével. Az építés 

mûszaki színvonala lehetõséget ad arra, hogy a késõbbiekben az 
Kozák Balázs, a Mûvelõdési és Környezetvédelmi Bizottság útalap felhasználásával aszfalt útburkolat is épülhessen az adott 

nem képviselõ bizottsági tagja munkája és elfoglaltságai miatt nem utcában.
tudta megfelelõen ellátni tisztségét, ezért felmentését kérte. A 
bizottság Hrncsjárné Dorogi Mária személyében új tagot 
választott, aki a legutóbbi testületi ülésen letette esküjét. A 

Hulladéklerakók rekultivációs Képviselõ-testület gratulált megbízatásához, és munkájához sok 
sikert kívánt.programja

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
(DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás „A Kistérségi Civil Naptelepülési szilárd hulladék-lerakókat érintõ térségi szintû 
rekultivációs programok  elvégzése” címû pályázat elsõ 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-fordulójában támogatást kapott a tagtelepüléseken (közéjük 
testülete a 2009. január 29-i testületi ülésen úgy határozott, hogy a tartozik Békésszentandrás is) lévõ hulladéklerakók rekultivációs 
2009. július 17-18-án Békésszentandráson megrendezésre kerülõ programjának megvalósítására. Mindez azt jelenti, hogy a 
VII. Kistérségi Civil Napok elnevezésû rendezvény települési hulladéklerakó majdani rekultivációja fizikai 
megrendezését támogatja és a támogatás keretében biztosítja a megvalósítására irányuló finanszírozási pályázat benyújtásához 
lebonyolításához szükséges infrastrukturális feltételeket.szükséges elõkészítõ munkák fedezete biztosított. Az 1,6 millió 

forintos támogatás biztosításához szükséges 15 %-os önrészt 
Hamza ZoltánBékésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete 
polgármestera 2009. január 29-i ülésén megszavazta. 
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HÍREK

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának MEGHÍVÓ
Képviselõ-testülete által hozott határozatok 

kivonataiBékésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete értesíti a lakosságot, hogy

- 221/2008.(VII.15.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
2009. február 26-án (csütörtök) 16 órai kezdettel Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, a 

Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19. szám (1629/3 hrsz.) alatti KÖZMEGHALLGATÁST tart.
általános iskolai kollégium és a hozzá tartozó tornaterem épületében 
keletkezett viharkár helyreállításával a CARPENTERS Építõipari 

Helye: Községháza nagytanácskozó terme
és Kereskedelmi Kkt. (5540 Szarvas, Bajcsy-Zs. u. 1/1.) bízza meg, 

Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése (tervezet)
bruttó 5.808.173 Ft vállalkozási díj mellett.)
- 222/2008.(VII.15.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 

Tisztelettel várjuk a lakosságot! Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, 
megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 
Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.szám (1629/3 hrsz.) alatti 
általános iskolai kollégium és a hozzá tartozó tornaterem épületében 
keletkezett viharkár helyreállításához kapcsolódó szakértõi díjnak MEGHÍVÓ
az önkormányzat számára kedvezõ mértékû megállapítása 
érdekében.)Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-
- 223/2008.(VII.15.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 

testületének soron következõ ülését összehívom, az ülésre a Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 
Képviselõ-testület nevében tisztelettel meghívom. megállapodást köt a Vértessy Tánc-Sport Egyesülettel, a Hunyadi 

Mátyás Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályával, a Nyugdíjasok 
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme Szociális és Kulturális Egyesületével és a Mozgáskorlátozottak 
Az ülés ideje: 2009. február 26. (csütörtök) 17 óra Békésszentandrási Egyesületével - a mellékelt tartalom szerint - a 

pályázat alapján beszerzendõ tanyagondnoki gépjármû hatékony 
kihasználása érdekében.)Napirend elõtt: Tájékoztató a Képviselõ-testület lejárt határidejû 
- 224/2008.(VII.15.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 

ülés között tett fontosabb intézkedésekrõl. továbbra is fenntartja a 187/2008.(VI.17.) sz. Képviselõ-testületi 
határozatát.)

Napirendi pontok: - 226/2008.(VIII.13.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a 1. A Népjóléti és Turisztikai Bizottság beszámolója az átruházott 
napirendi pontokra vonatkozó indítványt.)hatáskörben végzett munkáról. Elõadó: ifj. Barna Antal, a bizottság 
- 227/2008.(VIII.13.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 

elnöke Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, 
hogy a Gondozási Központ korszerûsítése megnevezésû, TIOP 2. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének 
3.4.2-08/1. kódszámú pályázat benyújtásához elõzetes terv 

beterjesztése. Elõadó: Hamza Zoltán polgármester
készí tésével  megkeresi  az  ARGOMEX Kft- t  /5561 

3. Sportegyesületek beszámolója. Békésszentandrás, Kisfaludy u. 30./. Az új tervezési összeg alapján 
készített árajánlatról a Képviselõ-testület ezt követõen dönt. A Elõadók:
Képviselõ-testület a rendelkezésre álló támogatási összeg Kézilabda Club részérõl dr. Strassburger Gyöngyi egyesületi 
felhasználási arányát elõzetese, 60-40%-ban, a korszerûsítés javára 

elnök
ontja meg.)

Hunyadi Mátyás Sportegyesület részérõl Bobvos János 
- 228/2008.(VIII.13.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 

egyesületi elnök Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Hunyadi 
Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidõ Sport Egyesület János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda 

2008/2009-es oktatási évre vonatkozó óvodai csoport, iskolai részérõl Sinka József egyesületi elnök
osztály, kollégiumban szervezhetõ csoportok számát, valamint a Vértessy Tánc-Sport Egyesület részérõl Korbely Györgyné 
maximális létszámtól való eltérést. A közoktatásról szóló 1993. évi 

egyesületi elnök
LXXIX. Törvény 102.§ (2) bekezdés c) pontja alapján.)

Területi Lövész Klub részérõl Kis Gábor elnök
- 229/2008.(VIII.13.) sz. Képv.test.határozat (Békésszentandrás 

Hunyadi Mátyás Lovas Egyesület részérõl Major Imre Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Hunyadi 
egyesületi elnök János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda 

Hunyadi Mátyás Sportegyesület Kick-boksz Szakosztálya intézményére vonatkozóan az óvodai csoport, iskolai osztályok 
mûködési (felvételi) körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának részérõl Bohákné Makai Erika szakosztályvezetõ
rendjét. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 90.§ (1) Hunyadi Mátyás Sportegyesület Sakk Szakosztálya részérõl 
BEKEZDÉSE ALAPJÁN A KÖVETKEZÕK SZERINT 

Nemcsényi Zsolt szakosztályvezetõ
HATÁROZZA MEG: Az óvodai csoportok, iskolai osztályok 

4. Bejelentések mûködési (felvételi) körzete: Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának közigazgatási területe. 2. Az óvoda nyitva 

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az tartásának rendje: hétfõtõl péntekig kivéve a munkaszüneti napokat 
- 7 órától 17 óráig.)ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos 

Az elfogadott rendeletek a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján 
elõterjesztése a Könyvtárban megtekinthetõ. kifüggesztésre kierülnek.
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A HUNYADI JÁNOS

„Minden nemzetnek fõ kincse a nyelve. Kazinczy-verseny:
 Bármit elveszthet, visszaszerezheti. 5. évfolyam 6. évfolyam
 De ha anyanyelvét elveszti, I. Csik Dorottya I. Turcsányi Luca
 Isten se adja vissza többé.” II. Petrovic Maja II. Bagi Ivett
                                     /Gárdonyi Géza/ Brusznyiczki Bettina

III. Dorogi Imola III. Herceg Anita
Iskolánk hagyományos rendezvénye a magyar nyelv hete. Ezzel Krizsánszki Imola

a többnapos programmal emlékeztünk a magyar kultúra napjára, 
január 22-ére. E jeles napon kapta meg végsõ formáját nemzeti 7. évfolyam 8. évfolyam
imádságunk a Himnusz. Kölcsey Ferenc ma is érvényes sorait I. Balla Lili I. Turcsányi Áron
Erkel Ferenc zenésítette meg. II. Székely Alexandra II. Kovács Judit

Rövid ünnepi mûsorunkban az 5. a osztály tanulói anyanyelvünk III. Kis Bettina III. Foltán Kitti
szépségérõl, a nyelv ápolásának fontosságáról, nyelvünk és létünk 
összekapcsolódásáról tolmácsolták jeles költõink, íróink Mesemondó verseny:
gondolatait. 5-6. évfolyam

Versenyhetünkön a felsõ tagozat tanulói mérhették össze I. Csik Dorottya, Petrovic Maja
tudásukat. II. Kondacs Boglárka

 Január 19-én, hétfõn a helyesírási versenyek zajlottak, ahol a III. Csik Andrea, Dorogi Imola
résztvevõknek tollbamondást kellett írniuk, amelyet egy 
helyesírási feladatsor követett. Prózamondó verseny:

Január 20-án, kedden a Kazinczy Ferencrõl elnevezett 7-8. évfolyam
olvasásverseny helyi fordulója került megrendezésre. A nevezõk a I. Dorogi Vivien
szabadon választott és a kötelezõ szövegekkel bizonyíthatták II. Farkas Dóra
hibátlan, kifejezõ olvasási képességüket. Az eredmények értékét III. Balla Lili
növelte, hogy a legjobbak továbbjutottak a szarvasi területi 
versenyre, ahol szép eredmények születtek. Versmondó verseny:

Január 21-én, szerdán ismét szóbeli versenyek következtek. Az 5. évfolyam 6. évfolyam
5-6. osztályosok mesét mondtak, míg a 7-8. évfolyam tanulói I. Gazsó Mirella I. Bagi Ivett
prózában csillogtathatták meg elõadói tehetségüket. II. Kondacs Boglárka II. Ondok Dalma

A délutánt a líra zárta: a gyermekversektõl a komoly érzelmeket III. Dorogi Imola III. Pál Erik, Gáti Csaba
felvonultató költeményekig terjedt a kínálat.

Január 22-én, csütörtökön a szövegértési versennyel ért véget 7. évfolyam 8. évfolyam
rendezvénysorozatunk. Ebben a fordulóban egy adott szöveget I. Szalai Máté I. Farkas Dóra
kellett feldolgozni meghatározott kérdések alapján. II. Szalai Zsolt II. Dorogi Vivien

Örömmel írhatom le, hogy programjaink tanulóink érdeklõdését III.  Dernovics Gabriella III. Fabó Attila
egész héten fenntartották, napról napra izgalommal várták, hogy az 
eredmények megjelenjenek az iskolai faliújságon. Szövegértési verseny:

Szeretném köszönetem kifejezni szakos kolléganõmmel együtt 5. évfolyam 6. évfolyam
a zsûriben nyújtott aktív közremûködéséért Oncsik Zsuzsannának I. Gazsó Mirella I. Krizsánszki Imola
és Rábáné Fazekas Erikának. II. Csik Dorottya II. Kondacs Krisztián

III. Erdei Kitti III. Kanti Eszter
Versenyeredmények: Nemes Réka Rába István
Helyesírási verseny:
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
I. Gyõri Veronika I. Bagi Ivett I. Bohák Annamária I. Nagy Gábor
II. Csik Andrea II. Brusznyiczki Bettina Székely Alexandra Turcsányi Áron
III. Kanti Dorottya III. Herceg Anita Yetik Damla

II. Balla Lili II. Zeitler Norbert 
7. évfolyam 8. évfolyam III.Egri Norbert III. Bodonyi Zsanna
I. Yetik Damla I. Turcsányi Áron Tolnai Dávid
II. Kis Bettina II. Kovács Judit
III. Balla Lili III. Bodonyi Zsanna HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG

MAGYAR NYELV HETE
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Versenyeredmények

Az iskolai versenyek mellett tanulóink, pedagógusaink 
tehetségének, munkájának köszönhetõen területi versenyeken is 
szép számmal vesznek részt diákjaink és remek eredményeket is 
érnek el.

Még december 11-én, a Szarvason megrendezett területi német 
nyelvi fordító és szövegértõ versenyen ért el 1. helyezést Yetik 
Damla 7.a osztályos diákunk. Felkészítõ pedagógusa: Szitó 
Mónika.

Január 13-án rendezték az egész országban egységesen, egy 
idõben az Öveges József Fizikaverseny I. fordulóját, ahonnan a 
gyermekek nem helyezésük, hanem teljesítményük alapján jutnak 
tovább. Iskolánkból Turcsányi Áron (8.a) 78 %-os teljesítményt 
nyújtva jogot szerzett a megyei döntõn való indulásra. Felkészítõje: 
Molnár Józsefné.

A 2008. január 28-án, szintén Szarvason a Városi Könyvtárban 
megrendezett Kazinczy Ferencrõl elnevezett „Szép magyar 
beszéd” versenyen ért el II: helyezést Bagi Ivett 6.a osztályos 
tanítványunk, illetve ugyanezen a versenyen 3. helyezést szerzett 
Balla Lili 7.b osztályos tanulónk. Felkészítõ tanáraik: Baginé 
Dorogi Anikó és Fazekas Stefánia.

Mindnyájuknak gratulálunk!

Balla Lili

Turcsányi Áron Yetik Damla Bagi Ivett

Versenyeredmény az alsó tagozaton

„Semmi sem szebb és semmi sem hasznosabb az ember egész 3. évfolyam:
mulandó életében, mint a könyvek olvasása.” (Miron Costin) 1. Melich Krisztián

2. Csekõ Nikolett
A magyar kultúra napjához kapcsolva idén is megrendezésre 3. Kovács Emese/Sindel Renáta
került- hagyományainkhoz híven - a szépolvasás verseny a magyar 
nyelv hetének keretében. Alsó tagozatosaink január 29-én az iskola 

4. évfolyam:könyvtárában mérhették össze képességeiket.
1. Szabó Kristóf
2. Bencsik HajnalkaAz alábbi eredmények születtek:
3. Balla Fanni2. évfolyam:

1. Fabó Eszter
2. Erdélyi Dorka Szalainé Sinka Edit
3. Csík Laura/Pásztor Enikõ mk.vezetõ

ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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A Hunyadi János
Általános Iskola hírei

Felhívás
A Hunyadi János Általános Iskola nevelõtestülete értesíti a 

tisztelt szülõket, hogy március 2. és 6. között nyílt hetet szervez. A 

szülõknek lehetõséget biztosítunk arra, hogy gyermekük tanítási 

óráit látogathassák, megtapasztalják azt, hogy miképp viselkedik a 

gyermekük iskolai környezetben. Várjuk a leendõ elsõs 

tanítványaink szüleit is!
A nyílt hét részletes programját hamarosan közzé tesszük 

honlapunkon, illetve gyermekükön keresztül is értesítjük róla a 

szülõket.
Kérjük, hogy minél többen tiszteljenek meg bennünket 

jelenlétükkel!

Meghívó
A Hunyadi János Általános Iskola ezúton tisztelettel meghívja a 

kedves szülõket, egykori diákjait, az iskola támogatóit, az iskola 

barátait a februárban megrendezendõ farsangi báljaira:

00Alsó tagozat: 2009. február 21. 14
00Felsõ tagozat: 2009. február 28. 15

Mindkét rendezvény helyszíne a Körös Mûvelõdési Ház.

Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!

Iskolai agenda
Agenda (latin): elintézni való dolgok, ügyek illetve a könyv, 

amelybe ezeket feljegyzik; elõjegyzési napló.
Megszokhatták a tisztelt olvasók, hogy iskolánk következõ havi 

programját, eseményeit hónapról-hónapra elõre láthatják, 

olvashatják a Békésszentandrási Híradó hasábjain. E szokásunk a 

jövõben is megmarad, ám mostantól kezdve állandó címmel 

szeretnénk jelentkezni.
Az iskola ügyeit, dolgait, „elõjegyzési naplóját” kérjük a 

jövõben „Iskolai agenda” néven keressék!
Köszönjük!

Február 12. Színházlátogatás
(Békés Megyei Jókai Színház - Csínom Palkó)

Február 20. Az általános iskola továbbítja a tanulói 

jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a 

tanulói adatlapok elsõ példányát pedig a 

Felvételi Központnak
00Február 20. 14 Zrínyi Ilona Matematikaverseny I. fordulója 

(Szarvas)
00Február 21. 14 Alsós farsang
00Február 28. 15 Felsõs farsang

Március 2-6. Nyílt hét

Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási Egyesületének

2009. február havi programja

Tájékoztató:
- A sószoba az általános iskola kollégiumában minden héten kedd és 
csütörtöki napon 14-16 óráig várja a helyi lakosokat és az idelátogató 
vendégeket.
- Gyógytorna a klubban (kedd, péntek 8.30 órától) váll, gerinc és 
lábtorna, beutaló kell a háziorvostól.
- Gyógymasszázs, méregtelenítés, talpmasszázs és egyéb kezelések; 
jelentkezés személyesen Turcsányi Lajos masszõrnél, vagy telefonon a 
06-20-9539-695 és a 06-66-218-060 számon.
- Február 26-án a Mûvelõdési Házban a Vöröskereszt véradó napot 
szervez de. 8-12 óráig.
- A Helytörténeti Egyesület február 25-én 16 órakor a Hõsök szobránál 
megemlékezést tart a kommunizmus áldozatai emlékére.
- Felhívjuk a tagjaink figyelmét, hogy a szemétszállítási díj mérséklési 
kérelmét évenként a Polgármesteri Hivatalhoz április 31. napjáig be 
kell adni. A kérelem kitöltéséhez egyesületünk segítséget nyújt.
- Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-ával 
járuljon hozzá a Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 
mûködéséhez. Adószámunk: 18386042-1-04. Támogatásukat elõre is 
köszönjük!

Ügyfélfogadás: hétfõ, csütörtök du. 2-5 óráig. Telefon: 06-66-218-060 
és 06-20-561-9442. Tagdíj: 700 Ft/fõ/év, pártoló tagoknak is. 
Tagkönyvet kérjük beírás végett behozni szíveskedjenek. 
Akadálymentes állami támogatás, méltányossági, fogyatékossági és 
nyugdíjügyek intézése.
Kérjük azon tagjainkat, akik a 2008. évi tagdíjat még nem rendezték, 
vegyék igénybe a bizalmiak segítségét, vagy az egyesületnél 
ügyfélfogadási napon rendezzék azt. Köszönjük.

Február 20. (péntek) du. 2 órától Orvos-beteg találkozó a klubban. 
Gyógyászati segédeszközök kiírása: felnõtt cipõk írathatók ki 
közgyógyigazolvánnyal vagy térítés ellenében. Gyermekek részére (3-
16 éves korig) térítésmentesen kiírható a szakorvos helyi vizsgálata 
alapján (arra jogosultnak). Felnõtt cipõ kihordási ideje 1 év, gyermeké 
7 hónap.
Február 21. (szombat) este 7 órától Farsangi birkavacsora a klubban 
(sültet is lehet rendelni). A vacsora részvételi díja: 1.500 Ft/fõ. 
Kultúrmûsort ad a Hunyadi János Általános Iskola és a Szentandrási 
Népdalkör. Plusz adagokat kérjük jelezni (elvitelre 1.300 Ft/adag). 
Elõkészületekhez segítséget kérünk, tombolatárgyakat megköszönjük.
Március 12. (csütörtök) du. 2 órától gyógytermékek árubemutatója a 
klubban (idõtartam 2 óra, vásárlási kötelezettség nélkül). Sikeres 
szervezés esetén támogatásban részesül egyesületünk. Ennek 
érdekében kérjük, hogy minél többen jelenjenek meg az 
árubemutatónkon. Elsõsorban 30 éven felüli házaspárokat, de 
egyedülállókat is várunk.
Március 15. (vasárnap) Nemzeti ünnepünk, részletes tájékoztatás a 
Szentandrási Híradóban.
Tervezett programok: április hónapban 1 napos kirándulást szervezünk 
Budapestre, Kertészeti Egyetem virágkiállítására, vásárlással 
egybekötve és az Országház látogatása. Idõpont a következõ 
programban.
Május 7-én küldöttközgyûlés a klubban.
Május 30-án községi gyermeknap a Mûvelõdési Ház udvarán.
Június 27-28. Lovasnapok a Sportpályán.
Július 11. Aratónap Szarvas Ezüstszõlõben.
Július 17-18. Civil napok a Sportpályán.
3 napos kirándulás július 29-30-31. (szerda, csütörtök, péntek), észak-
zempléni tájakra. Szállás, étkezés Szerencsen. Zenés ismerkedési est a 
Szerencsi pincészet borozójában.
Akció: rizs 200 Ft/kg. Burgonyavásár ügyintézése folyamatban van, 
kérjük érdeklõdjenek.
Az egyesület felszerelései továbbra is bérbe vehetõk.

Tóth Mihályné elnök
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Hegedûs Gréta születése alkalmából
nagyon sok szeretettel gratulálunk

a szülõknek: Benedek Erikának, Hegedûs Tamásnak, 
és testvérének: Hegedûs Dorinának.

Kívánunk jó egészséget, sok boldogságot az egész 
családnak!

Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár dolgozói
Szerkesztõ Bizottság tagjai

Legyen ott gyermekével a 
világbajnokságon!

Töltse fel (vagy küldje be) kedvenc fényképét gyermekérõl, 
amint jégkorongozik, vagy gyermeke jégkorong témájú rajzát, 
és nyerjen egy utazást az Ön és gyermeke részére, szállással és 
ellátással a svájci 2009-es IIHF World Championship-re, és 
egy meccsre szóló jegyet Bernbe 2009. május 7-én. A 
mérkõzés után az Ön gyermeke fogja átadni a Csapat három 
legjobb játékosa díjat.

A játék idõtartama: 2009. február 1-jétõl március 31-ig.
A beküldött képeket a  

oldalon tesszük közzé.
Bõvebb információ a  

oldalon.

www.henkel-powerplayers.com

www.henkel-powerplayers.com

HELYESBÍTÉS

Elõzõ számunkban hibásan jelent meg a 
Békésszentandrási Ifjúsági és Kulturális Egyesület 

(B.I.K.E.) adószáma, ami helyesen a következõ:

18384985-1-04
A hibáért elnézést kérünk!

Szerkesztõ Bizottság

VÉRADÁS
Értesítjük a régi és új véradókat, hogy

2009. február 26-án (csütörtökön) 8-12 óráig
a Körös Mûvelõdési Ház nagytermében

a Vöröskereszt véradást szervez.

TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön a kihelyezett 
tüdõszûrést a Gyulai Pándy Kálmán Kórház megszüntette.
Tüdõszûrést Szarvason végeznek, címe:

Szarvas, Rákóczi út 9/1.
Telefon: 66/215-321

40 év fölött, és anyatejet adományozóknak ingyenes,
40 év alatt 855 Ft,
Alkalmassági vizsgálathoz 855 Ft.

Beutaló, bejelentkezés nem szükséges.

Rendelési idõ:
Hétfõ: 8-18 óráig

Kedd – péntek: 8-12.30 óráig

Kérünk mindenkit, egészsége megõrzése érdekében keresse fel 
a Tüdõgondozót Szarvason!
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VADÁSZOLDAL

,,A vadászat aktív természetvédelem”

TÉLI ÉLÕNYÚLBEFOGÁS

Nagy tisztelettel köszöntöm az Olvasókat! Örömömre szolgál, ha 
ismételten megtisztelnek azzal, hogy elolvassák vadászközösségünk 
híreit. Ebben a lapszámban a településünk határaiban majd minden 
évben megtartott élõnyúlbefogásról írok. A vadlexikon 80. részében 
pedig a múlt hónapban bemutatott széncinegéhez hasonló 
kékcinegérõl olvashatnak érdekességeket.

Az a szó, hogy élõnyúlbefogás, vagy esetleg nyúlhajtás, azt 
hiszem a településen sok embernek ismerõsen hangzik! Akik már 
részt vettek ilyenen, tudják mirõl van szó. Szeretném azonban, ha a 
laikusok is megértenék, hogy mit jelentenek ezek a szavak. 
Leegyszerûsítve azt, hogy a vadnyulakat egy speciális hálóval élve 
megfogjuk, beládázzuk, értékesítjük, majd egy másik területen 
elengedik õket. Azonban ez nem ennyire egyszerû! Nagyon sok 
elõkészületet, szakértelmet és sok szerencsét igényel. De talán 
elõször azt írom le, hogy miért van erre egyáltalán szükség? Azért, 
mert a vadásztársaságunk költségvetésében ez a tétel jelenti a 
legnagyobb bevételt. Mivel a magyar nyúl rendkívül jó minõségû, 
ezért jó piaca van.  A megfogott nyulakat orvosi vizsgálatok után 
külföldre (elsõsorban Francia- és Olaszországba) szállítják, és ott 
vérfrissítés céljából szabadon engedik. Az értékesítésig azonban 
nagyon sok minden történik. Elõször is a hatóságok az 
állománynagyság függvényében kiadják a területrõl hasznosítható 
nyúlmennyiséget. Utána a nyulak tartózkodási és mozgási irányának 
feltérképezése következik, majd a szükséges tárgyi eszközök 
karbantartása és elõkészítése (gépjármûvek, ládák, háló, élelem a 
nyulaknak, stb.). Ezek után eljön a nyúlfogás reggele, és bízunk a jó 
idõben! Mert a túl meleg és hideg sem jó, nem is beszélve a szélrõl, 
ködrõl és az esõrõl. Ha a szükséges embermennyiség (kb. 60-80 fõ) is 
megvan, a jármûvek elindulnak a kijelölt területre. A körülbelül 500 
méter háló felállítása után a fogók lefekszenek a földre. A hajtók 
pedig félkörben, úgy 1-2 km-re felsorakoznak a hálóval szemben, és 
megindul a hajtás. A nyulak a hangoskodástól és a mozgástól 
megrémülnek, a háló felé szaladnak. Itt a fogók megijesztik õket, 
kiveszik a hálóból és ládába rakják. Persze ez azért nem mindig 
sikerül. A nyulak sem hagyják magukat átverni! Egy nap általában 3 
hálóállítás van, és a nap végén manapság jó eredmény, ha sikerül 70-
80 nyulat bedobozolni. Mi eredményesek voltunk, a télen majdnem 
280-at sikerült fogni. A területen maradt állományunk pedig - a levett 
mennyiség ellenére - biztató képet mutat a jövõre nézve. És ez a 
nagyon fontos! Mert nekünk vadászoknak célunk az, hogy a 
vadászterületünkön a vadmennyiség ne csökkenjen! 

Ezek a szép nyulak ma már valahol francia földön szaladgálnak.

VADLEXIKON 80.

KÉKCINEGE - Parus caeruleus

Az egyetlen cinegefajunk, megtelepszik. A mesterséges 
amelynek fejtetõje, szárnya és f é s z e k o d ú t  i s  s z í v e s e n  
farka ragyogó égszínkék. elfoglalja, ha azt erdõbe, 
Testalja citromsárga, arca fehér. erdõszéli öreg gyümölcsösbe, 
A szem vonalában vékony ligetekbe rakjuk. A párok 
kékesfekete sáv veszi körül a évente kétszer, áprilisban és 
fejét. Kék színû sapkája alul j ú l i u s b a n  k ö l t e n e k .  A 
fehér szegélyû. Tarkóján rozsdavörös foltokkal tarkázott 
fehéres folt van, háta zöldes. A tojások száma 10-12, néha 14-
fiatalok háta zöldesbarna, 15 is lehet. Csaknem kétheti 
a r c f o l t j u k  s á r g a .  A  kotlás után kelnek ki a fiókák, 
széncinegénél kisebb, súlya 10- és 16-18 napig maradnak a 
12 gramm, hossza kb. 11 cm. fészekben. Az odú elhagyása 
Hangja változatos „csi-csi- után szüleik egy darabig még 
csit”. Alfajai közül hazánkban a etetik és vezetgetik õket. 
törzsalak él. A kékcinege Tavasztól õszig elsõsorban a 
e l s õ s o r b a n  a  g a z d a g  fák lombkoronájában élõ 
aljnövényzetû, öreg állományú rovarokat fogyasztja. Télen 
t ö l g y e s e k  l a k ó j a ,  d e  á r o k p a r t i  b o k r o k b a n ,  
megtelepszik a nagyobb kertekben, füzesekben és nagy 
p a r k o k b a n  i s .  J o b b a n  n á d a s o k b a n  i s  
ragaszkodik a zárt erdõkhöz, megfigyelhetjük. A nádban 
öreg, fás, bokros területekhez, gyakran csapatosan keresgél. 
mint a széncinege, ezért hazai Gyakor i  vendége a  té l i  
elterjedése egyenetlenebb. etetõknek is, de nem fordul elõ 
Állandó madár, télen kóborol. olyan sûrûn, mint a széncinege. 
Fészkét faodúba rakja, bár Természetesen védett madár, 
alkalmanként vascsõben is eszmei értéke 10000 Ft.

A márciusi lapszámban rövid értékelést olvashatnak majd a téli 
apróvad-vadászatainkról, a vadlexikon soron következõ részében 
pedig a sokak által aranymálinkónak nevezett sárgarigót mutatom 
be.

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

2009. január 24-én Dr. Seres István és Bácsalmási 
Anita kötött házasságot.

Halálesetek

2008. december 21-én Balla Ignác /1935/,
2009. január 7-én Farkas Imréné ln.: Bartha Terézia /1916/,
2009. január 16-án Csipai Ferenc /1959/,
2009. január 26-án Gyõri Sándor /1912/ halálozott el.

„Úgy mentél el, mint a madár,
Visszajönni már nem tudtál.
Tiéd a csend és a nyugalom,
Miénk a könny és fájdalom.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,

volt munkatársaknak, ismerõsöknek, szomszédoknak,
akik

FULAJTÁR JÁNOS

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Tisztelt 
Lakosság!

Egy új lehetõséget kínálunk Önöknek, 

mely a Szentandrási Híradó és a Déli Apró 

közös ajándéka. Ha kitölti, kivágja és 

visszaküldi az itt található szelvényt, 

hirdetése megjelenik a Déli Apró hirdetési 

hetilapban.

Reméljük ezzel a lehetõséggel is 

tudtunk többet nyújtani Olvasóink 

megelégedésére.

Szerkesztõ Bizottság
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Sakk hírek
2008-ban a sakkfeladványok megfejtõi között kisorsoltuk a 

gyõztest, aki Csonki Kitti lett. Jutalma egy fényesen csillogó érem, 
és egy emlékplakett.

Gratulálunk Kittinek, reméljük a jövõben is figyelemmel kíséri 
rejtvényeinket, és aktív megfejtõje lesz azoknak is.

Nemcsényi Zsolt
a Mûvelõdési és Környezetvédelmi Bizottság nevében

REJTVÉNY

Január havi  rej tvényünk helyes 
megfejtése:

Fenyegetõzõ Ámor
Katalin cárnõ
Nagy Péter lovas szobra

Megfejtõinknek gratulálunk!

Januári nyertesünk:
Tóth István, Sebestyén u. 13.

Nyereményét a Könyvtárban veheti át!

Íme következõ feladványunk,
a megfejtéseket a Könyvtárban adhatják 

le március 5-ig.

Jó fejtörést kíván:

Nemcsényi Zsolt
A Mûvelõdési és Környezetvédelmi 

Bizottság nevében

Egy csodaszép kirándulás Erdélybe
és a Székelyföldre

2009. július 22-26. (5 nap - 4 éj).

Részvételi díj: 44.800 Ft

Bõvebb tájékoztató: Misszió Tours Utazási Iroda, 
2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19. I. em. 5. iroda.

Telefon: 20/5653-258

Helyi szervezõ:
Nagy Gábor, telefon: 06-30/436-7032

www.missziotours.hu

Következõ lapzárta:

2009. március 4.
(szerda)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

Konyvtar@bekesszentandras.hu
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Nehéz tavasz vár a Hunyadi focistáira

Hosszú és gondokkal teli õszi szezont zárt a Békésszentandrási hozzáállást tapasztaltam az elmúlt néhány hétben. Amennyiben ez 
Hunyadi SE labdarúgó csapata, mely során a 11. helyet szerezte állandósul, úgy a játékstílusban is változás következhet be. Az 
meg. Az ezt követõ idõszakról és a tavaszi tervekrõl kérdeztük meg elõrevágott labdák helyett a rövid passzos játékot szeretnénk 
Varga László vezetõ edzõt. kialakítani. Végül szeretném megköszönni a csapat mellet kitartó 

Hogyan telt a téli pihenõ? szurkolók buzdítását, várjuk Õket tavaszi mérkõzéseinkre is!
Az õszi szezon befejeztével a játékosok nem álltak le, hanem részt Köszönjük a tájékoztatást és sikeres szereplést kívánunk!
vettek a Szarvason rendezett teremfoci kupasorozaton. Fontos volt, Az egyesületet érintõ kérdések kapcsán Bobvos János elnökkel 
hogy ebben az idõszakban olyan mozgást végezzenek, ami az ültünk le beszélgetni. A találkozó aktuális volt, mert a napokban 
eredményesség mellett szórakoztató is legyen számukra. elnökségi ülést tartott a Hunyadi vezetése.

Mikor kezdték meg a tavaszi felkészülést és milyen Milyen kérdések kerültek megvitatásra?
rendszerben? Az elnökségi ülés kezdetén meghallgattuk a sakk és a kick-boksz 

Az alapozó foglalkozásokat január 26-án kezdtük. Heti négy szakosztály beszámolóját, melyet Nemcsényi Zsolt és Makai Erika 
alkalommal készülünk kinn a szabadban. Volt tervezve edzés a szakosztály elnökök tartottak. Ezt követõen a labdarúgó 
terembe is, de a kedvezõ idõjárás megengedi, hogy a technikai szakosztály 2008. évi munkáját értékeltük és készítettük elõ a 
feladatokat a szabadban gyakoroljuk. közgyûlés számára. A harmadik napirendi pont a költségvetésrõl 

Milyen változások történtek a csapat háza táján? szólt. Megtárgyaltuk a 2008. évi pénzügyi beszámolót és 
Bár az átigazolási idõszak még tart, de elmondhatom, hogy a megvitattuk a 2009. évi tervezetet.
csapattól nem távozik senki, új játékosok viszont vannak a Mikor kerül sor a közgyûlésre?
keretben. Ismét csatasorba állt Virág Sándor, Magócs Béla és Boros Az elnökség ebben a kérdésben is határozott. 2009. március 1-jén 
Szabolcs. Örülök az érkezésüknek, és így megfelelõ létszámmal (vasárnap) 10 órakor lesz a Hunyadi SE közgyûlése, melyre 
tudjuk végezni az alapozó edzéseket. Egyébként az tisztelettel várjuk tagjainkat.
összejöveteleket este tartjuk villanyfénynél, mert munkahelyi Mirõl volt még szó az elnökségi ülésen?
elfoglaltság miatt nem tudnak korábban jönni a játékosok. Ez évek Döntöttünk személyi kérdésekben is. Örülünk, hogy Sinka Imre 
óta jól bevált rendszer, mely által minden alkalommal 18-20 bácsi meggyógyult, így továbbra is Õ végzi a fõpénztárosi munkát. 
játékos rendelkezésemre áll. Változás még, hogy a serdülõ csapat 2009-tõl hivatalosan is Babák Antal lett a fõrendezõ és visszatért 
vezetõedzõje Petrás Endre lett ez év januárjától. Folynak még Sinka Imre, aki a hangtechnikai ügyeket intézi. Remélhetõleg az 
tárgyalások egy másik szakemberrel is, aki az ifjúsági csapat utánpótlás csapataival külön edzõ foglalkozik majd, így Varga 
munkáját irányítaná. László el tudja látni a technikai vezetõi szerepkört is. Ezzel 

Szerepelnek-e edzõmérkõzések a programban? helyreállt a rend, minden poszt betöltésre került. Szó volt még a 
Természetesen igen, hisz az erõnléti és technikai gyakorlások Sportszékház felújításáról, mely a tavasz folyamán kerülne 
mellett fontos, hogy mérkõzéseket is játszunk. Négy mérkõzést elvégzésre. Ezzel kapcsolatban konkrétumokat csak késõbb tudok 
hazai környezetben tervezünk: február 14-én a Szarvasi LSZK, 15- mondani, mert néhány kérdésben még egyeztetni kell. Egyébként 
én Öcsöd, 21-én Gádoros, 22-én Tiszasas lesz a vendégünk, majd az ülés jó hangulatban és eredményesen telt el, megfelelõ alapot 
február 28-án Gádorosra látogatunk. Mivel a szezon már március nyújtva az elõttünk álló közgyûlésre.
7-én kezdõdik, így több elõkészületi mérkõzésre nem lesz Köszönjük a beszélgetést, és eredményes munkát kívánunk!
lehetõség.

Milyen tervekkel vágnak a tavaszi szezonnak? Hévizi Róbert
Szeretnénk elõrébb lépni a táblázaton. A cél a 8. hely megszerzése, 
továbbá egy olyan csapat kialakítása, melyre építeni lehet a 
következõ években. Ennek minden lehetõsége megvan, mert a 
rutinos játékosok mellett a fiatalabb korosztálytól is nagyon jó 

A Hunyadi SE labdarúgó csapatának tavaszi 
sorsolása

18. forduló- március 7. 14:30: B. Hunyadi - Békéscsabai MÁV
19. forduló-március 14. 14:30: Csorvás - B. Hunyadi
20. forduló-március 21. 15:00: B. Hunyadi - Újkígyós
21. forduló-március 28. 15:00: Dombegyház - B. Hunyadi
22. forduló-április 4. 16:30: B. Hunyadi - Füzesgyarmat
23. forduló-április 11. 16:30: Tarhos - B. Hunyadi
24. forduló-április 18. 17:00: B. Hunyadi - Sarkad
25. forduló-április 25. 17:00: Körösladány - B. Hunyadi
26. forduló-május 9. 17:00: B. Hunyadi - Gádoros
27. forduló-május 16. 17:00: B. Hunyadi - Doboz
28. forduló-május 24. 17:00: Magyarbánhegyes - B. Hunyadi
29. forduló-május 30. 17:00: B. Hunyadi - Medgyesegyháza
30. forduló-június 6. 17:00: Tótkomlós - B. Hunyadi

Táncoktatás
A Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár

felnõtt tánctanfolyamot hirdet!
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket minden szerdán 19 órától
a mûvelõdési ház nagytermében, ahol elsajátíthatják többek 
között a bécsi keringõ, angol keringõ, rumba, jive, szamba,

cha-cha-cha tánclépéseit.
A részvétel ingyenes,

érdeklõdni a Könyvtárban lehet: 66/218-660.
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,,Újra itt van a nagy csapat” A jövõ bajnokai
Állnak: Tóth János, Gazsó János, Sinka Imre, Buzánszky Jenõ Debreczeni Dávid, Csernus Bence, Balla Mihály, Magyar 
Ülnek: Bagi István, Balogh László, Hévizi Mihály, Mrena Gergõ, Bencsik Attila, Maczik Gergõ, Gálfi Zoltán Norbert, 
Mihály Tasi László. Edzõ: Fazekas Péter

Tóth Pista bácsi sikere a sakkbajnokságon Útban a gyõzelem felé a kézis lányok

A Lovas Sportegyesület õszi határjárása Kovács Laciék nagy dobása: öröm európai fokon
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