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Áldás a szülõkre

Van hely, hol minden kicsi széken
Nevetve ültem egykoron.
S tipegõ léptem, gügyögésem
Mosolyt rajzolt az arcokon.

Van ház, ahova tartozom,
Más otthonba sohse térek,
Bármely családhoz, minden házba
Csak, mint idegen, úgy lépek.

Valakiket: a szüleimet
Eléggé meg nem áldhatom,
Valakinek, ha százszor élek
Adósságom le nem róhatom.
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Április 22. – A Föld Napja
A Föld Anya megtermelt minden lehetõséget, hogy Te jól érezd 

magad, de Te megtettél-e mindent azért,
hogy a Föld jól érezze magát?

(Kutai)

De ez mind nem elég. Sajnos, sokan megfeledkeznek arról, hogy 
Földünk minden egyes apró részlete maga az élet. Az eldobált 
szemét, a mérgezõ gázok, az állatok és növények pusztítása együtt 
jár a mi környezetünk pusztításával.

Pedig nem mai darab ez a Föld. Korához képest, meg kell 
hagyni, már rengeteg mindent kibírt. Nem hiszem, hogy továbbra is 
próbára kéne tenni tûrõképességét.

S ha még évek múlva is szeretnénk madarak zenéjére ébredni 
reggel, vagy ha szeretnénk nyuszit látni az erdõben, akkor tennünk 
kell nekünk is érte valamit. Fel kell szednünk a szemetet, védeni 
kell a növényeket, állatokat és figyelmeztetni kell másokat is. Mert 
nyugodtan szeretnénk álomra hajtani fejünket, hogy egy nappal mi 
is meghosszabbítottuk Földünk életkorát.

Köszöntjük tehát mi is április 22-én a Földet. Kívánunk neki 
még nagyon hosszú életet!

A Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár Galériájában kiállítással 
köszöntöttük a Föld Napját. Szikoráné Krisztof Ilona mester 
virágkötõ, Krisztof György festõmûvész és Ovszák Judit grafikus 
munkáit csodálhatta meg a nagyérdemû. A kiállítás dr. Paljak János 
nyitotta meg, aki bemutatta a kiállítókat, beszélt 
természetszeretetükrõl, valamint arról, ahogy ez megnyilvánul 
munkáikban. A megnyitót a Chován Kálmán Mûvészeit Alapiskola 
két növendéke színesítette: Kanti Eszter és Olasz István 
harmonikán játszottak.

Végül a nézelõdésé volt a fõszerep, a kiállítók pedig kis 
vendéglátással kedveskedtek a megjelenteknek.                         Sze

A megnyitón: Dr. Paljak János, Krisztof György, Szikoráné 
Krisztof Ilona, Ovszák Judit

1970-ben már sokan felismerték, hogy tenni kell valamit 
bolygónk egészségéért. Az amerikai kezdeményezésnek 
köszönhetõen ma már minden országban különbözõ programokat 
szerveznek az embereknek, hogy egy kis futással vagy játékkal 
tegyenek valamit a Földért.

Magyarországon 1990 óta ünnepeljük ezt a napot.
Mi, ezen a nem is olyan kicsi bolygón élünk. Ez az égitest a 

Naptól számított harmadik bolygó. Az iskolában megtanultuk, 
hogy bolygónk felszínét a szél, a víz, a hõmérsékleti változások 
együttesen alakítják, hogy a szárazföldek a Föld felszínének 30%-
át adják, a fennmaradó 70%-ot a tengerek és óceánok teszik ki. 
Szóval mindezeket és még ehhez hasonló fontos dolgokat 
megtanítanak nekünk az iskolában. Elméletben mindent tudunk a 
Földrõl, amit egy jó diáknak tudni kell.

Bölcsõdei hírek
„Szent kincs a gyermek teste-lelke,

  Szeretni kell azt melegen,

  És fölnevelni féltõ gonddal,

  Hogy tiszta, jó, erõs legyen.”
                             Szemlér Ferenc

A napközbeni gyermekellátás intézménye a bölcsõde, amely 
szolgáltatásainak igénybevételére minden család jogosult.

Ma még az édesanyáknak a gyermek 3 éves koráig lehetõségük 
van arra, hogy otthon gondozzák és neveljék gyermeküket, ehhez 
szabadságot és pénzbeli támogatást kapnak. A mai gazdasági és 
politikai viszonyok ezt a lehetõséget valószínû, hogy megkurtítják, 
így az elkövetkezendõ idõszakban még nagyobb szükség lesz az 
intézményünkre. Jelenleg elsõsorban azok a családok veszik 
igénybe, ahol az édesanya a gyermek 3 éves kora elõtt munkába áll, 
munkaerõ-piaci részvételt elõsegítõ programban, képzésben 
részesül, betegség, vagy más egyéb ok miatt a gyermeke 
napközbeni ellátásáról nem tud gondoskodni.

A gyermek nevelése elsõsorban a család joga és kötelessége, a 
bölcsõde ennek tiszteletben tartásával, erõsítésével, segítésével 
vesz részt a gyermek gondozásában, nevelésében, szükség esetén 
lehetõségeihez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak 
kompenzálására, korrigálására.

Szeptemberben óvodába megy 13 kisgyermek. Az áprilisi 
beiratkozás során 9 fõ jelentkezett, így õsszel 17 fõs 
csoportlétszámmal indulunk. Mivel a családok év közben is 
jelezhetik felvételi szándékukat ez a létszám folyamatosan 
változhat. Az új kis bölcsõdéseknek és szüleiknek köszönjük, hogy 
meglátogatták intézményünket! Kívánjuk nekik, hogy olyan 
kedvvel és szeretettel jöjjenek hozzánk, mint ahogyan mi várjuk 
õket szeptembertõl.

Yetik-Takács Éva

A kis csapat

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt

2009. május 31-én (vasárnap) 19.30 órára 
(Szentmisét követõen) a Hõsök Napja alkalmából 

rendezendõ megemlékezésre.
Helye: Hõsök szobra

Tisztelegjünk együtt az áldozatok emléke elõtt!

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományõrzõ Egyesület
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Pünkösdi istentiszteleti rend

2009  Május
26. 27. 28   kedd, szerda, csütörtök du. 6 óra

Úrvacsorai elõkészítõk

31 Pünkösd Vasárnap 
  9.00 Úrvacsorai istentisztelet
10.30 Gyermekek és idõsek istentisztelete

(Idõsek Otthonában)

Június 1. Pünkösd hétfõ 9 óra
Ünnepzáró istentisztelet

Házi istentisztelet tartását és úrvacsoraosztást
a lelkipásztortól lehet kérni.

És meg ne szomorítsátok az Istennek ama 
Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a 

teljes váltságnak napjára (Ef. 4:30)

„Így szól az Úr: Békességet és nem romlást tervezek, és 
reményteljes jövõt adok nektek.” (Jeremiás 29:11)

„Padlóról talpra”

Felépülés válásból

Keresztyén szellemiségû konferencia elváltaknak és 
hozzátartozóiknak

2009. június 24. szerda – 28. vasárnap
Békésszentandrási Református Egyházközség

Mindenkit szeretettel várunk, azokat is, akik nem tartoznak 
egyetlen felekezethez sem.

Gyermekeket is lehet hozni, nekik külön foglalkozásokat 
tartunk.

A konferencia célja:
1.A válás friss vagy régmúlt lelki sebeinek gyógyulása

2. Válásból gyógyító szolgálathoz munkatárs képzés

Helyszín:
Református Egyházközség

5561 Békésszentandrás, Kálvin u. 14.

Jelentkezés, információ:
Tel: 06-20-886-1121, 06-1-217-3775

Jelentkezési határidõ: 2009. június 10.

Képek a Gondozási 
Központ életébõl

Kihelyezett bizottsági ülés, az intézmény udvarának 
megtekintése

Apró táncosok Babák Ildikó vezetésével

A tanyagondnoki autó kulcsátadása



4 2009. május

Sakkszimultán Sinka Brigittával
sport nevelõértékérõl. Rendhagyó kísérõje volt a napnak az a ,,Akit Isten jó természettel, vagyis jó tehetséggel és hajlamokkal 
lehetõség, hogy egykori sport-dokumentációkat, és egy tíz évvel áldott meg, ne fojtsa el azokat, hanem csak jó célra irányítsa.”
ezelõtti szentandrási szimultánon készült videofelvételt is Ward Mária
megtekinthettünk.

Sinka Brigitta mérkõzéseinek eredménye ezen a községi 
versenyen:

31 nyert mérkõzés,
11 döntetlen mérkõzés,
5 vesztett játszma.

A megnyitón

Élményekben gazdag napot tölthettünk el április 18-án a helyi 
nyugdíjas klubban. Sinka Brigitta sakkmestert köszöntöttük 81. 
születésnapja alkalmából, aki megajándékozott bennünket 
játékával. Úgy, mint tette tíz évvel ezelõtt, most is elkápráztatta a 
sakk szerelmeseit. Játék közben

A község önkormányzata és civil szervezetek szervezésében 
eltöltött egész napos sportprogram részeként Hamza Zoltán Kedves Brigitta, falunk szülötte! Büszkék vagyunk Rád! 
polgármester úr köszöntötte Brigittát, megemlítve Szeretnénk ha tíz év múlva is ilyen élményszámba menõ napot 
sportpályafutásának jelentõsebb állomásait és eredményeit. A tölthetnénk el társaságodban!
válogatott olimpikon versenyzõnõ évekig a Magyar Sakkszövetség A sakkszeretõ érdeklõdõk és Szentandrás polgárainak nevében 
tagja volt. Rendkívül figyelemre méltó, hogy a sakk népszerûsítése jó egészséget kívánunk!
kapcsán 27.176 fõt ültetett sakktábla mellé. A szimultánban 
valószínûleg Õ tartja a nõi rekordot, dokumentáltan 8.754 Kelt: Békésszentandráson, 2009. áprilisában
szimultán játszmát játszott. Élete és pályafutása példaértékû. A 
köszöntés alkalom volt arra is, hogy az óriási tapasztalattal bíró Hrcsjárné Dorogi Mária
mester maga is szóljon versenyzõvé válásának történetérõl, a szervezõk nevében
helyszíneirõl és eredményeirõl. Külön szólt a fiatalokhoz e nemes 

Nyitott könyv - közéleti oldal
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasót az SZ.K.V. Baráti Társaság gyönyörû látvány + világhírû víz, fürdés. Nagykálló, Nagybátor, 
nevében is. Mivel május van, és a május az Édesanyák hónapja, így Balkány, Vásárosnamény, Nagyecsed, Mátészalka, Fehérgyarmat.
egy rövid idézettel köszöntöm õket - és nagy szeretettel! Úgy lesz összeállítva a program, hogy természeti szépségeket és 
,,…Bárhol is vagy, hát fordulj vissza néprajzi kincseket egyaránt lássunk.
Az ember másként nem tehet, Egyedül Máriapócs ami kimarad, mert felújítás alatt van a 
És csókold meg, amíg nem késõ, templom és május 8-án azt mondta az építkezést vezetõ fõmérnök, 
Azt az áldott édes szívet, hogy szeptember 5-én a kegykép a helyére kerül egy darabka 
Ha még lehet, ha még lehet.” templommal tehát ez sajnos kimarad.
                                   Kibédi Ervin Már lehet jelentkezni! Költség és minden egyéb jelentkezéskor! 

Jelentkezni lehet telefonon: 218-032, vagy személyesen nálam! 
Szarvason: Uhljar Zsuzsánál, telefon: 215-520.13 év alatt, amíg a Nyugdíjas Egyesület elnöke voltam, bejártuk 

Mivel még az egész nyár elõttünk áll, így van idõnk készülni a az ország zegét-zugát, sõt külföldre is átkacsingattunk (Bécs, 
Sóstói fürdésre. Szép májust és jó egészséget kívánva becsukom a Pozsony, Erdély), de a sok szépségbõl egy még megmaradt: 
könyvet.Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szépségei.

A jövõ év tarsolya egy kicsit nehezebb lesz, mert 5 napos erdélyi Most bepótoljuk, mert eltüntetjük a fehér foltot, mert a 4 napos 
kirándulást tervezünk.kirándulás most Nyíregyháza központtal következik augusztus 27-

Demcsák Andrásné30-ig! Íme a kincsek: Nyíregyháza (sok szép kincse), Sóstó: 
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Sinka Brigitta szavai a jövõ sportolóihoz
- Borbás Pál békésszentandrási plébános mondta az 1940-es évek ha már versenyszerûen ûzi az ember, én az elsõ országos bajnokságon 
második felében, amikor látott egyszer sakkozni: ebben a lányban több hét kilót fogytam, a feszültségtõl nem tudtam enni. Általában a 
fantázia van, ne kallódjon el, versenyeznie kell!” Õ már akkor Lángos birkózással azonos fizikai megterhelésnek megfelelõ erõkifejtésnek 
Józsát, az akkori magyar bajnokot ismerte, játszott is vele. Azt mondta, felel meg, mert ez hosszabb távon veszi igénybe a szervezet 
hogy én erõsebb vagyok. Ez persze adott egy hatalmas lendületet. állóképességét.
Lendületet az önképzésre, ami – majd nektek is rendelkezésre áll – - Megtanít benneteket a korrekt gondolkodásra, mert van egy ellenfél, 
mert senki nem segített. Úgy indultam el, hogy kemény partikat akit le kell gyõzni. Ki kell találnotok, hogy mi a jó lépés nektek, de azt 
játszottam a szüleimmel, édesapámmal fõleg, meg azokkal az is ki kell gondolnotok, hogy a partner hogyan reagál a lépésetekre. Meg 
emberekkel, akik tudtak sakkozni körülöttünk. Ebben az idõben a kell tanulni két fejjel gondolkodni. Akkor az életben is hasonlóan 
bátyám Tóni elhívott bennünket Szarvasra, és ott nyertem 1947-ben. cselekszik és gondolkodik, azt kevesebb csalódás éri, tárgyilagosabb 
Ezt követõen kerültem föl Pestre és mindig erõsebb játékosokkal lesz. Vannak sakk-szabályok. Menet közben gondolkodunk fejben, 
kerültem szembe. Normákat teljesítettem, elértem a magyar Mester ami arra tanít, ha valamit csinálni akartok, alaposan meg kell gondolni, 
normát. 29 magyar bajnoki döntõn vettem részt, amit nem sok nõ tett mert az egy eldöntött dolog. Most iskolába jártok, nem lehet hirtelen 
meg. Ez eredményeiben egy középszintû, de nagy teljesítmény volt. váltani, nincs kapkodás. Ami lépést a sakktáblán teszünk, az az életben 
Európában jónéhány alkalommal megfordultam. Két olimpiára is érvényes.
kerültem be, de a sors úgy hozta, hogy azokon játszani nem tudtam. Én a gyermekes szülõk figyelmét is felhívom e nemes játék tanítására! 
Egyik alkalommal útlevelet nem kaptam idõben. Második alkalommal A lehetõség adott, újra mûködik sakk szakosztály 
szolidaritást vállaltunk a Kelet-német versenyzõkkel, mert õket Békésszentandráson. Ezt a lehetõséget a sakk sport szeretete jegyében 
politikai okok miatt nem engedték beutazni a verseny helyszínére, mindenkinek ajánlom!
sírva, de itthon maradtam. Ennek ellenére nagyon sok élményem van, Nagyon jó sakk pályafutást kívánok az elkövetkezendõ évek 
aktív versenyzõi idõszakomból. Ti is tudtok készülni, nem kell ahhoz sportolóinak, legyenek minél többen részesei ennek az izgalmas és 
külön edzõ! Vannak sakkújságok, amiben a játszmát leírják, le lehet okok ,,társasjátéknak”, a szó legnemesebb értelmében.
játszani ezeket a partikat, soha nem veszítik el az értéküket.
- Mire nevel benneteket a sakk? Például amelyik gyerek végigüli a Békésszentandrás, 2009. áprilisában
partit úgy, hogy nem beszél, annak fejlõdik az állóképessége. Vitéz Sinka Brigitta
Megtanul koncentrálni, fejlõdik a logikai készsége. Kemény meccs ez, sakkmester

BÉKÉSSZENTANDRÁSI KÓDEX - Könyvismertetõ
Kozák István mondott értékes részleteket a könyv születésérõl, a A községünk történelmét a közelmúltig bemutató KÓDEX 
kutatómunka szépséges és fáradságos folyamatáról. Több eredeti írójával sokan szerettek volna találkozni a könyv vásárlói közül. A 
dokumentumot is bemutatott, amelyek a könyvben is Békésszentandrás Kulturális Fejlõdéséért Alapítvány ezért 2009. 
megtalálhatóak, igaz,nyomdai okok miatt kissé átalakítva.május 7-én este a Mûvelõdési Házban könyvbemutatót szervezett, 

Ezután a vendégek tettek föl kérdéseket, illetve mondták el amelyen a könyv írója, Kozák István is részt vett.
véleményüket a kódexrõl, vagy éppen további, a könyvben sem A szép számú érdeklõdõ közönség jelentõs része a tanuló ifjúság 
szereplõ történettel gazdagították ismereteinket.soraiból tevõdött össze, amelynek a Kuratórium és a könyv írója is 

A találkozó végén Pista bácsi sokáig dedikálta a vendégek szívbõl megörült. (Még akkor is, ha az ifjúsági részvétel némi 
kódexeit, mialatt a várakozók egy kis helytörténeti kiállítást tudtak irodalmi-oktatási honoráriummal is járt...)
megtekinteni.

A szerzõ dedikálja könyvétKozák István, a Békésszentandrási Kódex szerzõje a könyv 
születésérõl beszélt

A kedves este egy szûkebb körû vacsorával zárult.
A Békésszentandrási Kulturális Fejlõdéséért Alapítvány Kozák János kuratóriumi elnök köszöntõje után Hévizi Róbert 

Kuratóriuma köszönetét fejezi ki a Mûvelõdési Ház dolgozóinak - alpolgármester úr értékes, tudományos, méltató könyvismertetõje 
elsõsorban Szabó Editnek - a rendezvény lebonyolításáért, és következett. Az elõadás részben a könyv tematikája szerint, 
Gazsó Jánosnak a vacsora költségeihez való hozzájárulásáért.részben attól függetlenül mutatta be községünk 

történelmét,fejlõdését, néha visszafejlõdését. Az elõadás után Kozák János
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PILLANATKÉPEK

Szent László úti Óvoda Szent Erzsébet úti Óvoda

Ismerkedés a lovakkal a Föld Napján A Föld Napja köszöntése

A süni csoport foglalkozása nyílt napon Anyák napi köszöntés

Az édesanyák köszöntése a körte csoportban Majális a kis óvodában
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ZÖLD  OLDAL

A Híradó áprilisi számának „Zöld oldalak” témája, bõvebben a Amiért most mégis fölkerestem a mestert az az , hogy ajánlatot 
palántanevelésrõl: kérjek az olvasóknak. Nyáridõben megtelik a vízpart nyaralókkal, 

Sok zöldség és virág magja igényli csírázásához a magas hõ és gyakrabban hívunk vendégeket a kertünkbe. Fõzzünk hát 
páratartalmat, amit csak melegágyban, fólia vagy üveg alatt lehet BOGRÁCSBA PÖRKÖLTET!
biztosítani. A magokat fertõtlenített, homokkal kevert komposzttal Ám van egy nagy probléma! Az 5-7 kg alapanyagot sosem 
takarva vetjük márciusban. A talajt állandóan nedvesen kell tartani, tudjuk olyan ízletesre megfõzni, mint a nagyobb mennyiségû húst. 
hogy a magok jól csírázzanak, és egyenletes legyen a kelés. Nem Zsolti szerint ez tévhit! A híresen finom szentandrási bográcsos 
szabad elhanyagolnunk a gyomlálást sem, hiszen a gyenge alapja maga a vasbogrács, a tûzifa és a jóféle friss hús! Ajánlom pl. 
növényektõl elszívják a nedvességet és a tápanyagot. a 10 kg mennyiségû marhalábszár pörköltnek az elkészítését. Kell 

Aki néhány tõ paprikát, paradicsomot szeretne nevelni, maga is hozzá: 1 kg zsír, 10 fej öklömnyi vöröshagyma (régen amekkora 
megpróbálhatja egy-egy virágládában. Nagy odafigyelést igényel, volt az ember ökle, akkora hagymát számítottak 1 kg húshoz).
de megéri a fáradságot. Fölkockázzuk a húst (ha tehetjük, a lábszárt mossuk át!). Zsírral 

A káposztaféléket már áprilisban kiültethetjük. Érdemes közé kikenjük a bográcsot, a hús 1/3-át belehelyezzük. Rátesszük a 
babot vetni, távol tartja a pattogós káposztabarkót, és nem kell hagyma felét. Ízesítjük csapott teáskanál õrölt köménnyel vagy 
permetezéssel védekezni. köménnyel, õrölt fekete borssal, csapott evõkanál sóval, szárított 

Május derekán, ha elmúlnak a „fagyosszentek”, kilehet ültetni a csöves erõspaprikát teszünk bele (1 kg húshoz 1 db paprika 
fagyérzékeny növényeket is, paprikát, paradicsomot. Ültetéskor jól szükséges, ha csípõsre szeretnénk a pörköltet), 1 fej fokhagyma 
be kell locsolni, „beiszapolni” a töveket és utána is szükséges apróra vágva, 10 dkg õrölt szentandrási házi paprika (édes). A 
rendszeresen öntözni és kapálni. második harmad hússal befedjük, a hagyma másik felét rátesszük. 

Öröm, ha a kertbõl magunk nevelte egészséges, vegyszermentes Borsot és sót az elõzõ réteghez hasonlóan teszünk rá. Az utolsó 
zöldséget fogyaszthatunk. Minden kedves olvasónak sikeres harmad hússal fedjük az alapanyagokat, közepébe beállítunk egy jó 
termelést és az „eredményhez” jó étvágyat kíván. 9öreg fakanalat, és felöntjük vízzel úgy és annyit, hogy a fakanalat 

Szûcs Elekné félretolva meglátjuk a vizet. Fél órát erõs lángos és kb. 3-3,5 órát 
lassú tûzön fõzzük. Sózást ízlés szerint még igényelhet, kóstolás 
közben még ízlés szerint erõsíthetjük.Bográcsozni ízletesen

Köretnek kapros joghurtos galuskát adjunk föld, tejfeles 
uborkasalátával, vagy házi készítésû csalamádéval. Aperitifnek Liszkai Antalt és Szabó Imrét követõen a szarvasi Vadászkürt 
szentandrási szilvapálinkát ajánlok. Pörkölthöz ásványvizet vagy vendéglõben kerestem fel ifjú szakácsunkat, Fehér Zsoltot. A 
jóféle vörösbort fogyasszunk! Desszertnek kiváló a szilva-lekváros körös-parti fiatalember nõs, fia Dani és felesége Zsuzsa szívesen 
piskótatekercs. Kívánok hozzá nagyon jó étvágyatfogyaszt a családfõ fõztjébõl. Zsolt az alapszakmája mellett 

Fehér Zsolt, szakácsBékéscsabán elvégezte a mesterképzõt. A szakmát Arnóczi Ferenc 
szintén szentandrási szakácstól tanulta. A mesterszakács kurzus 

Köszönjük Zsolt ínycsiklandó ajánlatait. Munkájához sok sikert ideje alatt nagyon különleges feladatokkal foglalkoztak, pl. polip 
kívánunk!és egyéb tengeri halak elkészítése. A hidegtál készítésének 

Békésszentandráson, 2009. májusában a cikket összeállította:legmodernebb fortélyaira Lukács István kétszeres Oscar-díjas 
Hrncsjárné Dorogi Máriamesterszakács és Benke Laci bácsi tanította.

Tájékoztató a Nyugdíjas Egyesület életérõl
Tisztelt Olvasók! segítségét, akik bármilyen formában hozzájárultak tervünk 
Egyesületünk a tavasz folyamán több rendezvényt szervezett. megvalósításához. Ezt követõen köszöntöttük az édesanyákat. 

Ezek közül kettõt szeretnék kiemelni, amely rendkívül sikeres és Utána elfogyasztottuk a finomra sikerült birkapörköltet. A 
eredményes volt. Elõször kezdeném a február 25-ére szervezett talpalávalót Kocsis Márton szolgáltatta hajnal kettõ óráig. 
,,Egészséges életmód” árubemutatóval, amin tagjaink igen szép Megköszönöm azoknak, akik a vacsora szervezésében segítséget 
számmal, 17 házaspár + érdeklõdõk vettek részt az egyéb nyújtottak.
szervezett rendezvényekhez viszonyítva. Az elõadót is meglepte a Tisztelettel:
nagy érdeklõdés nem is gondolta, hogy a Bio ágynemû ennyire Elek Istvánné
felkelti az idõsek érdeklõdését. Több mint két óra idõtartamú 
bemutató után meglepve de jólesõ érzéssel vettük tudomásul, hogy 
az elõadó 49 ezer forint értékû csekket adott át az egyesület részére 
a bemutató megszervezési munkájának elvégzéséért. 
Egyesületünk vezetõsége megörült a nem tervezett bevételnek és 
úgy határozott, hogy ebbõl az összegbõl felújítjuk az egyesület 
raktáraként szolgáló garázst. Az Önkormányzat hathatós 
segítségével és társadalmi munka felajánlással létre is jött április 
hónapban. Külön meg kell említenem név szerint azon tagjainkat, 
akik e munkában aktívan részt vettek. Kõmûves munkában: 
Benedek Sándor, Kiss Ferenc és Kis András, villanyszerelési 
munkában: Szécsi Gábor, lakatos munkában: Sinka András.

A nem hivatalos átadás azaz igénybevétel a május 9-i vacsora 
elõkészítésével megtörtént. A vacsora megnyitón elnökünk 
köszöntõje után Elek Istvánné megköszönte mindazoknak a 

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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Helyzetelemzés
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete lakossági 

fórumot hirdetett ,,Civil szerveztek, nyugdíjasok, mozgásukban 
korlátozott, fogyatékkal élõk helyzetének alakulása napjainkban” 
címmel, melynek meghívott vendége Soltész Miklós országgyûlési 
képviselõ, a Népjóléti Kabinet vezetõje, valamint Domokos László, 
országgyûlési képviselõ urak, akik a fórumot megelõzõen 
sajtótájékoztatót tartottak.

A sajtótájékoztató elõadói

Hamza Zoltán polgármester úr bevezetõjében köszöntötte a 
jelenlévõket, majd Soltész Miklós képviselõ úr a szociális és a 
fogyatékos ügyrõl beszélt. Szomorú aktualitást ad az a tény, és az az 
újabb kormányzati megszorító csomag, amely a legelesettebbeket 
kezdi újra megszorítani. Három területen is zároltak szociális és 
ezen belül fogyatékos embertársainknak a támogatására, segítésére 
a költségvetésben lévõ pénzeket.

Soltész Miklós a kiutat az új választásban látja, amit egy 
hatalmas nagy leltár követ. Akkor lehet újra felépíteni ezt az 
országot, a gazdaságot és ezáltal a szociális területet is, ha a leltárt 
elvégezzük. Szociális területen pedig azt emelte ki Soltész Miklós, 
hogy amíg a munkának az értékét, a becsületét nem adja vissza a 
kormány, addig a szociális pénzek, a szociális segélyek el fognak 
úszni, akik viszont megkapják, azok sem tudnak kiemelkedni abból 
az élethelyzetbõl, amibe benne vannak. A fogyatékos területen 
pedig több mindent át kell vizsgálni. Egyik az akadálymentesítés, a 
másik az oktatás és az ehhez kapcsolódó foglalkoztatás, a 
segédeszköz ellátásnak a kérdése.

Soltész Miklós után Domokos László országgyûlési képviselõ úr 
tájékoztatta a jelenlévõket a kormány mai helyzetérõl, beszélt a 
várható megszorításokról. Kitért a közelgõ Európa Parlamenti 
képviselõ választás fontosságára, és megoldásként látná az 
elõrehozott országgyûlési választás megtartását.

Végül Hamza Zoltán polgármester úr megköszönte az 
elõadóknak a tájékoztatást, és a sajtó képviselõinek a jelenlétét.

Sze

A Rákóczi szabadságharcra 
emlékeztünk

Hagyományteremtõ ünnepséget rendezett a Békéssy János 
Helytörténeti és Hagyományõrzõ Egyesület május 6-án, a brezáni 
kiáltvány kiadásának napján, a Rákóczi szabadságharc emlékére.

A rendezvény kezdetén Hévizi Róbert az egyesület elnöke 
köszöntötte az egybegyûlteket és felidézte a kuruc kort és az 1703-11 
között zajló, a haza függetlenségéért folytatott szabadságharc 
jelentõsebb eseményeit. Kiemelte azokat az eredményeket, amit a 
vereség ellenére is sikerült elérni, melyek nemzeti hagyományaink 
megmaradásában nagy szerepet játszottak.

Ezt követõen a szabadságharc vezérérõl, II. Rákóczi Ferencrõl 
emlékezett meg Szabó Edit, Petõfi versének elmondásával. Az ünnepi 
megemlékezést Dr. Seres István történész, az ELTE Közép-ázsiai 
kutatócsoportjának tagja tartotta. Elõadásában rávilágított a brezáni 
kiáltvány jelentõségére, elemezte annak tartalmát. A békésszentandrási 
származású szónok rendkívül tartalmas ünnepi megemlékezése végén 
szólt az 1735-ös szentandrási kuruc lázadásról is. Elmondása szerint az 
eddig megjelent, az 1745-ös lázadásról szóló kiadványok hiányosak. 
Azonban rövidesen megjelentetni kíván egy összefoglaló munkát, 
melyben több éves kutatásait fogja összegezni a szentandrási 
eseménnyel kapcsolatban.

Dr. Seres István ünnepi megemlékezése

Az ünnepi beszéd után Hévizi Róbert elmondta, hogy egyedül álló 
rendezvényrõl van szó, és szeretnék, ha a késõbbiekben minél többen 
csatlakoznának. Az igazi az lenne, ha évek múlva, már országos 
rendezvény lenne.

Koszorúzás Fotók: Babák Zoltán - newjsag.hu

A megemlékezés végén koszorúzással tisztelegtek a Rákóczi 
szabadságharc és a szentandrási kuruc lázadás emléke elõtt, majd a 
jelenlévõk közösen elénekelték a Himnuszt.

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományõrzõ Egyesület

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves ismerõseit

2009. június 4-én (csütörtök) 17 órára
a Körös Mûvelõdési Házban tartandó

Trianoni megemlékezésre.
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományõrzõ Egyesület
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Kirándultak a kertbarátok
ezen a szép, napos délutánon. Nem lehetett ellenállni a pompás Tisztelt Olvasók! Hosszú idõ telt el a Kertbarát Kör életében, 
egynyári virágözönnek, többen éltünk is a vásárlás lehetõségével. mióta hallattunk magunkról, ezért engedjék meg, hogy most 
Kellemesen töltöttük el azt a röpke három órát az ódon fák beszámoljunk egy csodás kirándulás eseményérõl. 
árnyékában. Ismételten elérkezett a tavasz. Ez az idõszak a kertet, földet 

mûvelõk számára sok elfoglaltságot hoz, ép ezért volt nagy feladat 
számunkra, vajon mikor és hova is tervezzünk, szervezzünk 
kirándulást.

Hirdetésekbõl értesültünk, hogy április utolsó hétvégéjén 
vásárral egybekötött virágkiállítást rendeznek Budapesten. 
Nagyon örültünk, hisz ez szakmailag is kihagyhatatlan lehetõség 
számunkra. Tehát erre az idõszakra kellett szervezzünk. Három 
helyszínt tûztünk ki magunk elé. A virágkiállítás mellett, a növény- 
és élõvilágban szintén gazdag Tropicarium-ot, valamint, egy 
harmadik helyszínt is beiktattunk a programunkba, ami nem más, 
mint a Ferihegyi Repülõtér.

A gépbe be is lehetett ülni

Tovább indulva a tervezett úton, már többeken kiült a fáradtság 
jele, de megérkezve a Tropicarium épületébe, a budai Camponába, 
nem tudtunk betelni a szemet gyönyörködtetõ trópusi környezetet 
felidézõ, tengeri növény- és állatvilágot bemutató csodákkal. 
Megleshettük a nemrégiben született selyemmajmokat, 
terráriumba zárt hatalmas kígyókat, különféle békákat, Tûzszerész bemutató
madárpókokat, skorpiókat. Elkápráztatott bennünket a bohóchalak 
színvilága, a ráják mozgása, valamint a szirti cápák közelsége és 
nagysága. Szombat reggel hat órakor indult el kis csapatunk. A szigorú 

Mindabban, hogy ilyen gazdag élménnyel térhettünk haza, biztonságtechnikai követelmények miatt a Repülõtérre (fõleg a 
támogatott bennünket Polgármesteri Hivatalunk Képviselõ-mûszaki területre) való bejutás nem egyszerû dolog, ezért Budapest 
testülete, valamint egyik tagtársunk is.   határához közeledve felvettük a kapcsolatot ifjú Gazsó István 

Köszönet nekik érte.tûzszerész-parancsnokkal. Ez a kedves fiatalember büszkén 
A kiránduló csoport vállalta, hogy a szülõfalujából érkezõknek tartalmas bemutatót 

tarthat, ahol nem csak gyermek, de felnõtt is megfoghatta, 
kipróbálhatta a védelmi fegyvereket, eszközöket. Majd 
megfigyelhettünk egy kábító-és robbanószer keresésére kiképzett 
kutyát akció közben. Ezt követõen vendéglátónk felvezetõ Kerékpárlopások megelõzése!autójával, hatalmas hangárba vezetett bennünket, ahol 
kishelikopterekkel ismerkedhettünk kívül, belül. A gyermekek 
közül nem csak a fiúk, hanem a lányok is élvezték, hogy - Kerékpárját mindig jól látható helyen, lezárva hagyja!
megfoghatták, sõt még be is ülhettek a kisgépekbe. A következõ 

- A lakat (zár) lehetõleg olyan legyen, amely a vázat és a gépcsoda, a katasztrófafilmekben is látható reptéri tûzoltóautó 
kerekeket is átéri, és legyen mindig stabil tárgyhoz (pl. fa, megtekintése volt. Végezetül, megérezhettük egy éppen leszálló 
oszlop, kerítés) rögzítve!gép nagyságát és közelségét a fejünk fölött. Köszönjük ezt a 

tartalmas és tanulságos délelõttöt, hogy mi, a kirándulás résztvevõi - Értékesebb kerékpár esetén szánjon a drágább, de kiváló 
mindebben kiváltságot élvezhettünk.   minõségû, speciális zár beszerzésére!

Következõ állomásunk a budapesti Corvinusz Egyetem - Jegyezze fel kerékpárja azonosításra alkalmas jellemzõit, 
területén rendezett kiállítás volt. Elkápráztatott bennünket a ismertetõ jegyeit (típus, vázszám, szín, felszerelések, sérülések, 
kiállított növények sokasága ezen a hatalmas területen. Láthattunk stb.)!
itt érdekes kaktuszokat, bonsai különlegességeket, cserjéket, 

- Amennyiben kerékpárját ellopták, a lehetõ legrövidebb idõn virágzó vagy lombkoronájuk miatt érdekes növényeket. Mint 
belül értesítse a rendõrséget a 107-es, illetve a 112-es segélykérõ általában minden kiállításon, helyet kaptak más, nem növényeket 
telefonszámon.bemutató kiállítók is. Képviseltették magukat különbözõ képzõ- és 

iparmûvészek, élelmiszergyártók, szappangyártók, reformerek a 
táplálkozás terén. Igazi vásári kavalkád szippantott be bennünket Ne adjon esélyt a tolvajoknak!
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Fáklyás felvonulás
Április 30-án a Piactéren gyûltünk össze, és fáklyákkal, A pályán feldíszítettük a fát szalagokkal, lufival, közben a 

léggömbökkel, szalagokkal a kezünkben vonultunk le a néptáncosok tovább ropták a táncot, a jókedv nem hagyott alább.
sporttelepre, ahol felállítottuk a májusfát. Induláskor Babák Ildikó Nagy tapssal köszöntöttük a magasba emelkedett májusfát, 
vezetésével a Hunyadi János Általános Iskola néptáncosai majd a hagyományoknak megfelelõen a tábortûz meggyújtására 
párperces bemutatót tartottak, majd a Szentandrási Népdalkör került sor.
közremûködésével énekszótól hangos menetben indultunk a Az estet Dankó Ervin nosztalgia diszkója zárta.
sportpályára. A felvonulókat a Lovas Egyesület zárta fogataival.

Vonulók a néptáncosok vezetésével

Útközben megálltunk a Gondozási Központ bejárata elõtt, 
hiszen a bejáróra kihelyezett lámpás jelezte nekünk, hogy várnak 

Az est fénypontja a tábortûz
bennünket. A lakók ,,kiköltöztek” a kapuba, a néptáncosok pedig 
nekik is elõadták kis táncbemutatójukat. Tapssal jutalmazták a kis 
mûsort, majd indultunk tovább, ismét nótaszóval.

Mit tudunk a májusfaállításról?

A május elsejére virradó reggelen a legények májusfát állítanak 
a nekik tetszõ lányok udvarába vagy a házuk elé. A fát elõtte 
feldíszítik szalagokkal és különbözõ színes díszekkel. A fiúk már 
korábban elkezdik keresni a megfelelõ fát az erdõben. Az utolsó 
éjszakán a kiválasztott 6-10 méteres, egyenes törzsû fát közös 
erõvel kidöntik. Csendben dolgoznak, hogy ne csapjanak zajt. 
Legallyazzák a kivágott fát, és csak a csúcsánál hagynak egy kis 
lombkoronát. Arra aggatják a díszeket, majd a fát a vállukra véve 
elindulnak a lányos házhoz. Egy mély gödröt ásnak, és beleállítják 
a májusfát, amely aztán egy hónapig ott marad a lány házánál. A 
hónap végén a lány vendégségbe hívja a fát állító legényeket, és 
kezdetét veszi a májusfa-kitáncolás. Nagy vidámság közepette 
veszik el a fát a lányos háztól.

Sze
Fotó: Balla Ferenc

Kicsik, nagyok együtt díszítik a májusfát

MEGHÍVÓ

A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület 
2009. június 14-én (vasárnap) 16 órától tartja

évzáró bemutatóját
a Körös Mûvelõdési Ház nagytermében,
melyre mindenkit szeretettel meghívunk.

A belépõ ára 500 Ft,
mely magában foglalja a vacsora árát is.

Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg rendezvényünket.

Békésszentandrási Vértessy TSE elnöksége

MEGHÍVÓ

A Hunyadi János Általános Iskola, valamint

a Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár

tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerõseit

2009. június 8-án (hétfõ)

16.30 órai kezdettel
a Könyvtár Galériájába

az iskola diákjainak

,,Miénk itt a tér” címû

rajz- és kézmûves kiállításának megnyitójára,

majd ezt követõen a Mûvelõdési Házba

,,Ének a Körösben” címû

zenei rendezvényére.
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Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének hírei

2009. április 18-án 17 órakor a helyi Körös Mûvelõdési Ház Sajnos nem kedvez a gazdasági helyzet ennek a területnek, a 
nagytermében civil szervezetek, nyugdíjasok, munka becsületét vissza kell állítani, hiszen látjuk,hogy vannak 
mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élõk helyzetének alakulása rétegek, akik a segélyre rendezkedtek be, a felkínált munkát nem 
napjainkban címmel fórumot szerveztünk. fogadják el, jobban megélnek a segélybõl és a feketemunkából, 

A jelenléti ív alapján 68 fõ volt jelen, 8 szervezet vezetõje, véget kell vetni. Szûcs Erika - volt eü. miniszter - a 
képviselõje és a helyi egyesület küldöttei, valamint tagjaink. leggusztustalanabb intézkedést hozta azzal, hogy elvonta a 
Elõadó volt Soltész Miklós országgyûlési képviselõ úr, a Népjóléti támogatószolgálatoktól a pénzt. Így a rászorulók nem jutnak el 
Kabinet vezetõje. óvodába, iskolába, orvoshoz, kórházba, napi ügyintézésük 

A fórumot megtisztelte jelenlétével Domokos László megoldhatatlan lett.
országgyûlési képviselõ úr, és Hamza Zoltán, Békésszentandrás A cégek által befizetett rehab. járulék nem kerül el a rendeltetés 
Nagyközség polgármestere. helyére, az ÁFA-törvény a rászorulóknak nyújtott adományokat 

Soltész Miklós képviselõ úr köszöntötte a megjelenteket és 20% adóval terheli, így kevesebb az adomány. Nemcsak a 
bevezetõjében egy gondolatot olvasott fel Kalkuttai Teréz anya gazdasági helyzet sújtja az embereket. Minden módosító 
könyvébõl a szeretetrõl, mert nem minden a pénz. javaslatot, indítványt lesöpört az MSZP-SZDSZ az asztalról.

Mi a jövõ, milyen lehetõségek elé nézünk?
A magyar ember, a cigányság nagy része a különbözõ 

idõszakokban mindig talpra tudott állni, nem kell lehajtott fejjel 
menni és nincs mit szégyellni. A magyar agrárium megtermeli az 
ízletes, jó minõségû terméket, azonban a nagy 
bevásárlóközpontokba nem teszik ki a pocokra. A megszorítások 
nem kedveznek a lakosságnak, a jövõ az EU-s választás függvénye, 
helyt kell állnunk, el kell menni szavazni, hallatni kell a hangunkat.

Harmadik terület: a rendnek a helyreállítása, mert ma az 
iskolában, az utcán, a tanyákon élõknek rettegniük kell a 
bûnözõktõl.

Lelki, erkölcsi megújulás kell. Ha egy ország nem tud vidám 
lenni, nem lesz felemelkedés. Fontos a társadalmi szolidaritás, 
azon családok segítése, akik önhibájukon kívül lecsúsztak, 
elmaradnak a közüzemi számlák befizetésével, kilátástalanság a 
helyzetük, ez esetben nincs jobb és baloldal, csak az van, aki 
segíteni tud, függetlenül attól, hogy milyen a pártállása.

Végezetül és befejezésül ismét egy gondolatot olvasott fel 
Kalkuttai Teréz anya könyvébõl, az önzetlen szeretet gondolatait 
ébresztve.

Soltész Miklós, a Népjóléti Kabinet vezetõje értékeli a mai 
Elõadás után Hévizi Róbert alpolgármester nyitotta meg az esti 

helyzetet
ünnepségünket. Kultúrmûsorban felléptek Kovács Emese vers, 
Fabó Annamária és Regina furulya, a Szentandrási Népdalkör 
éneke szórakoztatta a vacsorázó közönséget.

Értékelte a mai helyzetet, a felemelkedés nagyon nehéz, a hit, az 
Támogatónk voltak a megyei pályázat, Békésszentandrás 

erkölcs hiánya magával hozza a bizalomvesztést. A társadalom 
Önkormányzata. Köszönjük a tombolatárgyakat, a jegyvásárlást és 

szolidaritása a fogyatékkal élõ emberek felé bizony kívánnivalót 
a sok társadalmi munkát.

hagy maga után. A jelen, a jövõ, a mezõgazdaság helyzete, a falusi 
Tóth Mihályné

lakosság élete nem kedvezõ. Megköszönte itt és most az 
egy.elnök

édesanyák, szülõk, nagyszülõk munkáját, arra biztatta õket, hogy 
továbbra is támogassák lelkileg, fizikailag a családokat.

MEGHÍVÓ

A Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár

szeretettel meghívja Önt

2009. június 5-én 17 órára
a Könyvtár Galériájába

Lázár Julianna és barátai

verses bemutatkozására.

Hamza Zoltán polgármester úr tájékoztatója
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ÖNKORMÁNYZATI
Gödény-halom Megszépült a Diákotthon

A Zöld Iránytû Alapítvány által meghirdetett ,,Tanösvények 

építésére, felújítására és fenntartására” kiírt  pályázatra beadott „A 

róna csúcsa” címû pályázatunkat, az Alapítvány Kuratóriuma 

támogatandónak ítélte meg. A szerzõdés aláírására hamarosan sor 

kerülhet.

Labdarúgó találkozó

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, a Békésszentandrási 

Polgármesteri Hivatal, valamint a Békés Megyei Labdarúgó 

Szövetség 2009. május 28-án (csütörtök) rendezi meg a Megyei 

Polgármesterek XV. Labdarúgó Találkozóját, melynek helyszíne 

az idén Békésszentandrás. A jubileumi rendezvény vendége lesz 

Buzánszki Jenõ és Palotai Károly olimpiai bajnokok.

Szeretettel várjuk a sportszeretõ szurkolókat rendezvényünkre!

Sporttelep fejlesztés

A „helyi önkormányzatok fenntartásában lévõ 

sportlétesítmények felújításának támogatása” címmel 

meghirdetett 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján, 2009. április 

24-én pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Magyar 

Államkincstárhoz, a helyi sporttelep komplex felújításának 

megvalósítása érdekében. A sporttelep vonatkozásában szükséges 
Megtörténtek a Hunyadi János Általános Iskola kollégiumi 

átfogó felújítási munkák az alábbiak szerint kerültek 
épületének belsõ festési munkálatai.

meghatározásra:

- Építmények tetõfelújítása,

- Meglévõ építmények homlokzat felújítása, nyílászáró 

cserével,

- Térburkolat (parkoló) kialakítása,

- Kerékpártároló építmény építése, 
2- 15 m felületû víziállás építése,

- I. füves pálya gyepfelújítása, öntözõ rendszer telepítése, 

csapadékvíz elvezetés, kapu és háló csere, labdafogó háló 

létesítése, 

- I füves pálya körül lelátó építése,

- II. füves pálya világítás kiépítése,
2- Térhasználati elemek (hulladék tároló edényzetek), 2 m 

felületû tájékoztató- és üdvözlõ táblák telepítése, 

kommunikációs akadálymentesítés megoldása. 

A fentieken túl a pályázatban igényként került megfogalmazásra 

egy nagy kapacitású új fûnyíró traktor, lombszívó-fúvó 

berendezés, kézi fûnyíró, továbbá gyepszellõztetõ készülék 

beszerzésre is. A felújítás tervezett összköltsége 10 MFt, melyet 

támogatás esetén önerõ biztosítása nélkül igénybe lehet venni a 

célok megvalósítására. A pályázat elbírálása várhatóan május 25-ig 

meg fog történni. Megújultak az ajtók, ablakok is
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HÍREK
Fejlesztés a családsegítõ és Megújult a buszmegálló
gyermekjóléti szolgálatnál

,,A Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti 
Intézménye alapellátásának komplex fejlesztése, korszerûsítése” 
címû elsõ fordulós pályázatot a Regionális Operatív Programok 
irányító Hatóság vezetõje elõzetesen legfeljebb 95.608.924 Ft 
összegû támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat keretében a 
családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat udvarán egy külsõ 
játszótér, kerti pihenõ és játékraktár, valamint sportpálya, 
tollaslabdapálya és a kisebbek részére játszótér kialakítására kerül 
majd sor, az épülethez tartozó kertben és a mellette lévõ szintén 
önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan kertjének 
felhasználásával.

Elkezdõdik a játszóterek építése

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a 2009. évi költségvetés terhére három játszótér felújítását 
irányozta elõ (Vértessy tér, Béke tér, Tessedik utca). A A Hunyadi utcai buszmegálló épülete kerül felújításra a 
megvalósítás elõkészítõ munkálatai megkezdõdtek. hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt.

A játszótéri játékok beszerzésére irányuló ajánlatok értékelését 
követõen, a Képviselõ-testület a játszóterek eszközeinek 
legyártására, kiszállítására és üzembe helyezésére megrendelést 
adott. A beruházás költsége 5 millió forint. A területek 
elõkészítéséhez kapcsolódó munkálatokat az önkormányzat végzi, 
ezzel is elõsegítve a költségek csökkkentését.

A játszóterek kivitelezése és üzembe helyezése folyamatosan, 
ütemezetten 2009. októberéig történik.

Hamza Zoltán
polgármester

Falugazdász

Az április 30-i testületi ülésen számolt be Sinka Csaba 
falugazdász a termelõket érintõ uniós és hazai 
agrártámogatásokról, valamint a község mezõgazdaságának 
helyzetérõl:
- Május 15-ig kellett elektronikus formában benyújtani a 
területalapú támogatást.

Felújított váróterem várja majd a buszra várókat- 2009 szeptemberében veszi kezdetét egy újabb 5 éves ciklusidejû 
AKG-s program.
- 2009. januártól egy új, eddig alig használatos fogalom került a 
köztudatba. Ez a kölcsönös megfeleltetés rendszere, melynek 
betartása valamennyi gazdálkodó alapvetõ kötelessége a teljes 
általa használt területre, illetve állatállományra vonatkoztatva.
- Az egységes farmtámogatási rendszer, az SPS bevezetése 2009-
ben már szinte biztos, hogy nem valósul meg.
- 2009. évtõl a földhasználóknak az elemi károk kompenzálása 
érdekében biztosítást kell kötniük kötelezõ érvénnyel.
- A gazdálkodói létszám csökkenõ tendenciát mutat.
- A 2008-as gazdasági év idõjárását tekintve kifejezetten 
kedvezõnek mondható, ugyanis jó, esetenként rekord termések 
születtek a növénytermesztésben. Súlyos probléma azonban a piaci 
árak elõzõ évihez viszonyított visszaesése. Év végére némileg 
javult a sertés felvásárlási ára.

Összességében a 2008. évi gazdálkodásról megállapítható, hogy 
az ágazat jövedelmezõségét inkább rontották, mint szinten tartották 
a korábbi évekhez viszonyítva. A nehézségek fokozódásához jó 
néhány kormányzati intézkedés is hozzájárult.

Következõ lapzárta:

2009. június 8.
(hétfõ)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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Szeretettel várunk mindenkit
2009. május 30-án (szombat) 14-20 óráig

a Körös Mûvelõdési Ház környékére.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Programok:
14.00 Megnyitó
14.15 Sulivarázs-mix
14.30 Vadászkutya-fajtabemutató
14.50 Mese
15.00 Blue Gym Aerobik Egyesület bemutatója
15.15 Mese
15.30 Vértessy Tánc-Sport Egyesület táncmûsora
16.00 Herbály András bûvész elõadása
17.00 Babilon TSE hip-hop táncbemutatója
17.30 Sulivarázs-mix
18.00 Ritmus Aerobik Egyesület bemutatója
18.30 Rajzverseny eredményhirdetése
18.40 Karaoke

Vár rátok még ugrálóvár, pónilovaglás, motorozás,
autóvezetés, horgászat, kézmûves játszóház,

a mûsorszámok között ügyességi játékok, vetélkedõk.

GYERTEK  EL!
Támogatóink:

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata,
Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, Körös Agrár Kft.,

Békésszentandrási Ifjúsági és Kulturális Egyesület, Blue Gym Aerobik Egyesület
Békésszentandrási Kézmûvesek Egyesülete, SZIE Pedagógiai Kar, Babilon TSE,

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete, Kertbarát Kör,
Vértessy Tánc-Sport Egyesület, Oláh Géza,  Ritmus Aerobik Egyesület

Békésszentandrási Hunyadi Lovas-Sport Egyesület, Csavargó Motoros Batári Kör

Támogatók jelentkezését szívesen fogadjuk.
Jelentkezni a Könyvtárban vagy 06-20/560-2043-as telefonszámon.
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FELHÍVÁS

A Körös Mûvelõdési Ház 
és Könyvtár

,,Álmok, váljatok valóra!” 
címmel rajzpályázatot 

hirdet.

Olyan A/4-es nagyságú, 
bármely technikával 

(ceruza, zsírkréta, vízfesték, 
stb.) készült rajzokat 

várunk, melynek témája 
kapcsolódik a 

Gyermeknaphoz.

A beküldött rajzokat zsûri 
értékeli, a legszebb, 

legötletesebbet díjazni 
fogjuk.

Díjátadásra
2009. május 30-án,

a Gyermeknapon kerül sor, 
ahol kiállítás keretében

Be is mutatjuk az 
alkotásokat.

A munkák leadási 
határideje:

2009. május 29. Péntek,
17 óráig.

Helye:
Körös Mûvelõdési Ház és 

Könyvtár, 
Békésszentandrás,
István király u. 16.

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 3. Bölcsõde beszámolójának megtárgyalása. Elõadó: Yetik-Takács 
soron következõ ülését összehívom, az ülésre a Képviselõ-testület Éva intézményvezetõ
nevében tisztelettel meghívom. 4. A község közrend- és közbiztonsági helyzetérõl szóló beszámoló. 
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme Elõadó: Oltyán Sándor rendõrkapitány
Az ülés ideje: 2009. május 27., (szerda) 16 óra 5. Bûnmegelõzési Egyesület beszámolója. Elõadó: Nagy Gabriella 
Napirend elõtt: Tájékoztató a Képviselõ-testület lejárt határidejû elnök

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés 6. Bejelentések
között tett fontosabb intézkedésekrõl.

Napirendi pontok: Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az 
1. A Népjóléti és Turisztikai Bizottság beszámolója az átruházott ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos elõterjesztése 
hatáskörben végzett munkáról. Elõadó: ifj. Barna Antal, a bizottság a Könyvtárban megtekinthetõ.
elnöke Hamza Zoltán
2. Gyermekvédelmi beszámoló. Elõadó: dr. Gyõri Gabriella jegyzõ polgármester
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VADÁSZOLDAL

,,A vadászat aktív természetvédelem”

VADLEXIKON 83.

Tövisszúró gébics - Lanius collurio

Nevét arról a szokásáról kapta, Rovarokat, apró békát, gyíkot, 
hogy zsákmányát gyakran egeret, cickányt és kisebb 
felszúrja egy-egy alkalmas madarat is fog. Néha egész 
tövisre. /A könnyebb éléstárat gyûjt össze. A számára 
feldarabolás céljából, részben a alkalmas helyeken mindenütt 
szûkösebb idõkre gondolva./ elõfordul, de sehol sem 
Leggyakoribb gébicsünk, gyakori. Szereti az útszéli 
mindenfelé fészkel, ahol sûrû bokrokat, a temetõszéleket, a 
bokrot talál. Veréb nagyságú, galagonyás legelõket, a 
kb. 17 cm. A hím háta fûzbokros kaszálókat és az 
gesztenyésvörös, fejtetõje és erdei vágásterületeket. Fészkét 
farkcsíkja kékesszürke. Széles rendszerint egy-két méter 
szemsávja fekete. Testalja magasságba bokorba vagy 
rózsaszínnel árnyalt fehér. indákkal benõtt cserjére rakja. 
Farka fekete, a szélsõ farktollak A tojó május derekán 4-6, néha 
részben fehérek. A tojó fejérõl 7, a tompa végén koszorú 
rendes körülmények között alakban jellegzetesen pöttyös 
hiányzik a fekete szemsáv, tojást rak le. Ezek alapszíne a 
hátoldala fakó rozsdabarna. zöldes-, a sárgás- és a 
Sárgás alsó oldalán hullámos vörhenyesfehér között változik. 
barna keresztsávozás látható. A 14-16 napi kotlás után kelnek ki 
fiatalok a tojóra hasonlítanak, a fiókák és már röpképességük 
de tollazatuk vörhenyesebb. A elérése elõtt szétmásznak a 
tövisszúró gébics röpte egyenes bokorban. Hangja érdes „csek, 
vonalú, zsákmány után járva csett”, éneke halk dallamos 
néha egy helyben szitál vagy csicsergés. Nálunk gyakori 
alacsonyan siklik,de többnyire költõfaj, és természetesen 
kiemelkedõ ágról leselkedik. vonuló madár.

Híres Magyar vadászok 14.

Molnár Gábor ( 1908-1980 )
Budapesten, a hírhedt VII. kerületi Csikágóban született. Anyja egy 
csingervölgyi bányászcsaládból származott, a kisfiú hatévesen már 
a Bakonyt járta nagyapjával. A korán félárvaságra jutó fiú, 15 
évesen éttermi borfiúnak állt. Korábbi polgári iskolai tanulmányait 
folytatandó, 1925-ben beiratkozott a pápai gazdasági iskolába. A 
család kötõdött a városhoz, hisz az egyik õse evangélikus lelkész 
volt. A mezõgazdasági képesítés megszerzését követõen elõbb a 
pusztaszentandrási uradalom gazdasági gyakornoka volt, majd 
1929-tõl a feketepusztai bérgazdaságban dolgozott. Gazdászként 
már gyakorolta a vadászatot, idõközben magában távoli 
földrészekrõl álmodozott. 1930-ban jelentkezett a Magyar Nemzeti 
Múzeum „erkölcsileg támogatott” rovar- és lepkegyûjtõ 
expedíciójára, Amazóniába, Brazíliába. A csodált nagy példaképek 
-Stein Aurél, Vámbéry Ármin – erõsítették benne a hitet, 
elszántságot. Két társa megbetegedett, hazautazott, felszerelésüket 
szükségbõl eladták. Õt is hívták haza, de õ inkább 3 fonttal a 
zsebében és két bõrönddel maradt. Az Amazonas õserdejében 
indiánok között élt, gyûjtögetett. Gyûjteményébõl azonban nem 
tudott megélni, ezért elszegõdött a Ford ottani vállalkozásához 
munkavezetõnek. Közben gyûjtött, kereskedett, vadászott. Élõ 
legendává vált az erdei emberek között, miután szinte minden 
lövése talált. Már második éve küldte szerzeményeit Budapestre, 
amikor 1932. március 7-én bekövetkezett a legrosszabb. 
Emberéletet akart megmenteni: a durranóhiganyos robbantó 
gyutacs hatásától megóvta munkatársát. Elesett, bekövetkezett a 
robbanás, melynek során mindkét szeme világát elvesztette. 
Hazatérve, két óriáskígyót ajándékozott a Fõvárosi Állatkertnek. 
Publikált a Pesti Hírlapban, a Tolnai Világlapjában és a Friss 
Újságban. 1940-ben jelent meg az elsõ könyve. 1964-68 között 
családjával három utat tett Mongóliába, amelynek közvetetten 
megélt élményeibõl több könyvet publikált. 1972-ben vendégségbe 
hívta a Brazil Külügyminisztérium és a Brazil Írószövetség. 
Élményei ismét könyvírásra sarkallták. Azonban nemcsak íróként 
élte át újra és újra vadászkalandjait: a vadászat valóságos élményét 
még idõsebb évtizedeiben, barátai segítségével is élvezte. Molnár 
Gábor természetesen nem láthatta az erdõt, de belsõ látása révén 
élte, érezte azt, sokszor talán mélyebben, mint a látók... Ma az ajkai 
múzeumban van emlékszobája. A kalandok és a természet színes 
megjelenítõjeként élete Bíró Lajoséhoz hasonlítható. Vadászott, 
gyûjtögetett, kereskedett, és bõven juttatott szülõhazájának 
szerzeményeibõl. 
        Legismertebb könyvei: 
-Kalandok a brazíliai õserdõben
-Az óriáskígyók földjén
-Jaguárországban
-Pálmakunyhó az õserdõben
-Holdárnyékban az õserdõ
-A dzsungel doktora
-Barátom a vadon
-Horgászom az Amazonason
-Bíborviskó
-Négy hágó sziklavadonában
-Makk és jaguár
-Éjbe zuhant évek
-A csendes halál démona
-A Bakonytól Amazóniáig

A júniusi lapszámban a szentandrási gyermekek vadásztanyai 
látogatásáról olvashatnak majd, a vadlexikonom soron következõ 
részében pedig a kis fakopáncsról próbálok meg rövid ismertetést 
adni a Tisztelt Olvasóknak.
                                                                      Major Attila
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Húsvéti DÖK programok M, mint Mozaik

A Mozaik Tankönyvkiadó ebben a tanévben is meghirdette „A húsvéti ünnepkör a 40 napos böjt elsõ napjával, a 
tanulmányi versenyeit.hamvazószerdával veszi kezdetét.” - így kezdte mûsorát a 8. 

A mi „mozaikunk” az alábbi tantárgyakból állt össze: osztály néhány tanulója, hogy megemlékezzen a húsvét ünnepérõl, 
matematika, biológia, természetismeret és kémia.ahhoz kapcsolódó szokásokról: hallhattunk vidám verseket és 

bemutatásra került a locsolás. Odafigyeléssel és jókedvûen A történet szeptemberben kezdõdött… A verseny négy 
00

fordulóból állt: a gyerekeknek  négy feladatsort kellett fogadták iskolánk tanulói 2009. április 8-án 8  órakor a DÖK-ös 
produkciót. megoldaniuk és visszaküldeniük, amolyan levelezõs verseny 

Idén is a hagyományoknak megfelelõen a nagyszünetben a jelleggel. De itt a levél szó a XXI. századi levelet jelenti, azaz a 
húsvéthoz kapcsolódó ötletes játékokon vehettek részt a vállalkozó világhálón keresztül juttattuk el a megoldásokat a szervezõkhöz.
kedvû gyerekek, mint például nyuszi ugró verseny, répaevõ A négy forduló után iskolánk nyolc tanulója bejutott az országos 
verseny, tojás vivõ verseny. döntõbe, melynek öt nagyváros adott otthont. Mi Szegedre 

Majd a nap folyamán a népviseletbe öltözött lányok és fiúk 
utaztunk április 18-án, ahol a Piarista Gimnáziumban gyûltek össze 

teremrõl teremre végigjárták az iskolát és locsoló verssel 
a Dél-Alföld versenyzõi.köszöntötték az osztályokat és piros tojást osztottak a tanulóknak. 
És hogy milyen eredmények születtek? Íme:A délelõtt jó hangulata folytatódott a délutáni játszóházzal.
- Matematika 5-6. osztály (1629 versenyzõ)

Olasz Imre 20. helySzitó Mónika
Csik Dorottya 26. hely

- Matematika 7-8. osztály (977 versenyzõ)
Yetik Damla 20. hely

- Természetismeret 5-6. osztály (1111 induló)
Olasz Imre 43. hely

- Biológia 7-8. osztály (898 induló)
Szalai Máté 27. hely
Szalai Zsolt 35. hely 

Gratulálunk!
L.A.

„Az a mû, amelyet elolvasnak: él, az a mû, amelyet másodszor is 
elolvasnak: megmarad.”

/Alexandre Dumas/

Alsó tagozatos versenyeredmények
DÖK Húsvét

A márciusi versenysorozat folytatásaként került megrendezésre 
iskolánkban a versmondó verseny.

Az alábbi eredmények születtek:Köszönet… 1. osztály 2. osztály
Ficzere Ferenc Milák Kinga

Gyakran használjuk azt a kifejezést, hogy vannak még csodák. Hegedûs Dorina Ambrus Izabella
Vannak, de ezeket a csodákat nem távoli bolygókon vagy távoli Csik Krisztina Egri Vivien
vidékeken kell keresnünk, könnyen megtalálhatjuk õket: a saját 3. osztály 4. osztály
környezetünkben. Melich Krisztián Olasz Éva

Sindel Renáta Polónyi BettinaÁprilis közepén kereste meg iskolánkat a helyi Kertbarát Kör 
Gálfi Zoltán Norbert Bencsik Bettinavezetõsége és nagy meglepetésünkre felajánlotta, hogy az április 

25-i budapesti kirándulásukon négy diákunk számára részvételi Az egyes évfolyamok gyõztes tanulói Kondoroson, a területi 
lehetõséget biztosítanak. A kirándulás programjáról bizonyára versmondó versenyen képviselték április 21-én iskolánkat, név 
olvashatnak ezen újság hasábjain, ezért azt nem részletezzük. szerint: Ficzere Ferenc, Miknyik Judit, Milák Kinga, Nemcsényi 

A Hunyadi János Általános Iskola nevelõtestülete és Aliz, Olasz Éva, Ambrus Izabella.
diákközössége nevében szeretnénk köszönetet mondani, hogy Nagyon szép eredmények születtek: Ficzere Ferenc (1.a) és Milák 
tanulóink ingyenesen részt vehettek ezen a programon. Köszönjük Kinga (2.b) is egyaránt 2. helyezést ért el.
a szép gesztust, köszönjük, hogy eszükbe jutottunk. Gratulálunk mind a diákoknak, mind a felkészítõ tanároknak!

Hunyadi János Általános Iskola Szalainé Sinka Edit
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Területi elsõsegélynyújtó Herman Ottó Országos Biológiai Verseny 
verseny – április 7. megyei döntõ – április 25.

A Magyar Vöröskereszt Szarvasi Csoportja szervezésében „A legközelebbi környezetünk természeti tárgyaival való 
került sor a csapatversenyre. A diákok számot adtak sebkötözési tüzetesebb foglalkozás felkölti a hazaszeretetet, mely lassanként 
ismereteikbõl, a vöröskereszt feladatait, történetét ismerniük ezernyi gyökérszálat bocsát a szívbe, s kiirthatatlan lesz.”
kellett, elméleti tudásukat írásbeli feladatokkal is bizonyíthatták. /Herman Ottó/
Az egyik gyakorlati feladat során újraélesztettek, kartöröttet 
részesítettek elsõsegélyben, és egy artériás vérzéses „sérültet” nem 

A verseny célja a biológiai ismeretek elmélyítése, a tehetséges hagytak elvérezni. A feladatellátás közben még „szakszerûen” 
tanulók segítése, a névadó Herman Ottó életének és értesítették a Mentõket is. Bár a csapat a negyedik helyezést érte el, 
munkásságának megismertetése és példaképül állítása, a tanulók nyugodtan mondhatom, hogy tudnának segíteni a bajbajutottakon, 

ha szükség lenne rá. természetismeretének és természetszeretetének elõsegítése és 
Erre a versenyre való felkészülésnek ez a legfontosabb fejlesztése. Mára már a 7-8. évfolyamos korosztály legrangosabb 

eredménye. versenyének számít. Tulajdonképpen „nagytestvére” az 5-6. 
A csapattagok:  Taskó Gergõ 5.a, Kanti Dorottya 5.b, Rába osztályosok Kaán Károly versenyének és kistestvére a 

István 6.a, Gazsó Viktória 7.a és Gazsó Beáta 7.b osztályos tanulók 
középiskolások Kitaibel Pál versenyének. Ezen a megmérettetésen voltak.
is 1 diák képviselheti iskoláját, a felkészülés anyaga is azonos, 
azzal a különbséggel, hogy itt a diákok Herman Ottó életével, 
munkásságával ismerkednek meg.

Iskolánkból Egri Norbert 7.a osztályos tanuló a 14. helyezést 
érte el az megyei döntõn induló 23 fõs mezõnybõl. 

Köszönöm Norbinak is, hogy vállalta a felkészülést és 
gratulálok az eredményéhez!

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 
megyei döntõ – április 28.

„Tûzre, vízre vigyázzatok…”

Az általános iskolások15, a középiskolások 13 csapata 

gyülekezett ezen a napon Békéscsabán a sétálóutcán. Ott került 

ugyanis megrendezésre a katasztrófavédelmi verseny. Iskolánkat a A versenyen 
Taskó Gergõ 5.a, Rába István 6.a, Taskó Annamária és Taskó 

Szabina 7.a osztályosok alkotta csapat képviselte. Polgári védelmi, 

tûzvédelmi és elsõsegélynyújtási ismeretekbõl versenyeztek a Kaán Károly Országos Természet- és 
csapatok, de elõnyt jelentett a jó fizikai felkészültség is.

Környezetismereti Verseny
Mint ahogy a katasztrófahelyzetekben is jellemzõ, a felkészülés 

során is segítséget kaptunk: Major Attila az árvízi védekezés Április 17-én került sor a verseny középdöntõjére Békéscsabán, 
elméleti és gyakorlati alapjait sajátítatta el a gyerekekkel, a TIT, Körösök Vidéke Egyesület székházában. A 17. alkalommal 

megrendezett versenyen az általános iskolások 5-6. évfolyamosai segítséget kaptunk a szarvasi polgári védelmi iroda munkatársától 
közül 1-1 diák képviselhette iskoláját. Intézményünkbõl Rába is. Nem utolsó sorban kétszer is ellátogattuk Szarvasra a 
István 6. osztályos tanuló vállalta a felkészülést, megmérettetést. tûzoltóságra, ahol a tûzoltási ismereteinket gyarapíthattuk 
A verseny ismeretanyaga igen széleskörû: a tananyagon kívül a 

elméletben is és gyakorlatban is. Ezúton is megköszönjük a „Búvár” újság megjelölt cikkeit, Kaán Károly életét, hazánk 
segítségüket.nemzeti parkjait is ismerniük kell a versenyzõknek. Gyakorlatilag 

õsz végétõl heti rendszerességgel találkoztunk órák után, hogy A csapat a 6. helyezést érte el a mezõnyben, amihez gratulálok!
felkészüljünk. Végül is a 9. helyezést sikerült elérni a megye 23 
induló diákja közül. Gere Éva

Ezúton is gratulálok diákunknak az elért eredményhez! felkészítõ pedagógus

Versenyek-versenyeredmények
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Aerobik Diákolimpia Országos Döntõ SNI tanulók budapesti kirándulása

Az elõzõ havi számban olvashattak Brád Ágnes tollából arról a Szolnok adott otthont az aerobik diákolimpia országos 
sikeres pályázatról, melyet iskolánk SNI tanulói nyertek. fordulójának 2009. április 25-én.
Kolléganõmmel azonnal hozzákezdtünk az utazás megszervezéséhez.A finálé kiemelt fontossággal bír, hiszen iskolánk tanulói a 

Végre eljött a nagy nap! Április 28-án korán kellett kelni, hogy következõ helyezéseket érték el, öregbítve a Hunyadi János 
elérjük a Szarvasról fél 7-kor induló vonatot. Itt szeretnénk Általános Iskola hírnevét:
megköszönni a szülõknek: Dorogi Ildikónak, Murányi Sándornénak, Basic Aerobik UP2 csoport: (Bagi Ivett, Benedek Berta, Gazsó 
Tasi Lászlónénak, Mráz Györgynének, Köteles Józsefnek, valamint 

Mirella, Krizsánszki Imola, Turcsányi Luca) 2. helyezés
Szabó Réka szüleinek a fáradozását, akik lehetõvé tették a gyermekek 

Basic Aerobik UP2 trió: (Bagi Ivett, Benedek Berta, Petrovic szállítását.
Maja) 2. helyezés Budapestre érkezve elõször a Millenárisra utaztunk metróval. Már az 

Basic Aerobik UP2 egyéni: (Petrovic Maja) 5. helyezés. utazás is élményszerû volt, hiszen volt, aki még nem ült sem vonaton, 
sem metrón. A hosszú mozgólépcsõ is meglepte a gyerekeket, nagyon 
élvezték. Pár perc séta után beléphettünk a Millenárisra. Az elsõ Budapesten a Vasas SC Folyondár utcai sportcsarnokában 
program az állatterápiás foglalkozás volt, ahol egy barátságos kiskutya rendezték meg a Magyar Kupa I. fordulóját. Eredmények:
napirendjét élhettük át. Majd Kamilla és Fogas bohóc „Csinálta a Basic UP 3 trió: (Kondacs Boglárka, Sindel Renáta + egy 
világszámot”.szarvasi társuk) I. hely

Az elõadás után a Csodák Palotájába látogattunk, ahol rengeteg Basic UP 2 trió: (Bagi Ivett, Benedek Berta, Petrovic Maja) V. 
érdekes játék várt a gyermekekre. Szívesen hazahoztuk volna az összes 

hely
képességfejlesztõ játékot, hogy az iskolai fejlesztõ foglalkozáson is 

Basic UP 2 csoport: (Bagi Ivett, Benedek Berta, Gazsó Mirella, használhassuk.
Krizsánszki Imola, Turcsányi Luca) IX. hely. Sajnos gyorsan elrepült az idõ, csak egy gyors ebédre futotta, azután 

Edzõjük Somogyi Nikolett. indultunk a Parlamentbe. A bejáratnál a szentandrási származású, az 
Országházban dolgozó Farkas Gyula fogadott bennünket. Egy darabon 
el is kísért, majd átadott az idegenvezetõnek, aki elkalauzolt ebben a 
csodálatos épületben. Megcsodálhattuk a hatalmas kéziszövésû 
szõnyeget, amit Békésszentandráson készítettek, de több helységet is 
díszít itteni szõnyeg. Meglepetésünkre a belépõn is errõl olvashattunk. A 
gyerekek ámulva nézték a hatalmas teret, a sok lépcsõt és a díszítést. 
Sokan fényképet késztettek a koronáról. Maradt néhány percünk az 
indulásig, ezért elsétáltunk a Duna-partra. Gyönyörû panoráma tárult 
elénk. A gyermekek érdeklõdve figyelték a nagy hajókat. Mielõtt 
hazautaztunk volna, megvásároltuk a gyermekek részére az 
önkormányzat által finanszírozott McDonald’s menüt, amit már a 
vonaton fogyasztottak el. Köszönjük Képviselõ-testületnek!

Talán unalmasnak tûnik az a mondat, hogy „ez a kirándulás nem 
jöhetett volna létre”, de valóban nagy köszönet illeti azokat a felnõtteket, 
akik utazásunkra elkísértek és segítették a gyermekeket.

Kísérõink voltak: Sinka Gyöngyi gyermekfelügyelõ, Egeresi 
Józsefné, Gulyás Mihályné, Mráz Györgyné, Osztroluczki Zoltán, 
Sovány Györgyné, Várnagy Lászlóné szülõk.

A csoport a dobogó 2. fokán Nem utolsó sorban dicséretet érdemel minden tanuló a kiránduláson 
tanúsított fegyelmezett viselkedéséért!

Reméljük lesz még lehetõségünk hasonló pályázatok elnyerésére.
Kötelesné Horváth Györgyi

Boldog gyõztesek edzõjükkel, Somogyi Nikolettel A kiránduló csoport
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Eredményeink informatikából és Hírfolyam
fizikából

- Április 3-án délután játszóházba hívtuk azokat az óvodásokat, 
akik szeptembertõl elsõsök lesznek. Megismerkedtek az iskolával, 

Lezajlott a Német József Informatikai Emlékverseny 3. a tanító nénikkel, játszottak, tornáztak, és tavaszi képeslapot 
fordulója, a döntõje, Mezõtúron. Iskolánkból 15 gyermek jutott ide készítettek. Az iskolai beíratásra április 15-én és 16-án került sor, 
be, a kétfordulós levelezõs megmérettetés után. Az alábbi 19 kisgyermek kezdi meg õsszel az iskola elsõ osztályát.
eredményeket értünk el május 9-én, a Teleki Blanka 

- A tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási nap délutánján – a Gimnáziumban lebonyolított versenyen:
hagyományoknak megfelelõen – iskolai húsvéti játszóházra Grafikakészítés 5-6. osztály:
invitáltuk tanítványainkat. A délután folyamán az ünnepkörhöz 1. hely Benedek Berta 6.a
kapcsolódó tárgyakat készíthettek mind maguk, mind pedig a 2. hely Petrovic Maja 5.b
családjuk számára. A programon elsõsorban az alsó tagozatos 3. hely Pintér Cintia 5.a 
gyermekek vettek részt nagy számban.4. hely Turcsányi Luca 6.a

7. hely Gazsó Mirella 5.a - Április 8-án délután a Húsvéti játszóház a felsõsök számára az 
Grafikakészítés 7-8.osztály: „osztálybulikkal” ért véget. A tantermekbõl tánctermek lettek, és a 
2. hely Szalai Zsolt 7.b százegynéhány gyermek önfeledten szórakozott a tavaszi szünetet 
5. hely Szalai Máté 7.b „ünnepelve”.
Dokumentumkészítés 5-6.osztály:

- A Föld napján hulladékgyûjtést rendeztünk. 9465 kg papír és 6970 1. hely Brusznyiczki Bettina 6.a
kg fémhulladéktól szabadítottuk meg bolygónkat ezen a délutánon.2. hely Krizsánszki Imola 6.a

3. hely Bagi Ivett 6.a - Április 29. a Táncmûvészet világnapja. Ebbõl az alkalomból Szitó 
Dokumentumkészítés 7-8. osztály: Mónika táncdélutánt szervezett a felsõsöknek. A faliújságról 
1. hely Fekete-Rekényi Balázs 7.b rengeteg információt tudhattak meg a táncokról. A délután elsõ 
2. hely Egri Norbert 7.a részében ezzel kapcsolatos Totót töltöttek ki a gyerekek, melynek 
4. hely Yetik Damla 7.a gyõztese Fekete-Rekényi Marcell lett, Yetik Deniz és Kanti 
7. hely Balla Lili 7.b Dorottya elõtt. Ezt követõen Babák Ildikó vezetésével táncházban 
A megyei informatika verseny döntõjén is - az iskolai és körzeti sajátíthatták el a néptánc alapjait.
fordulókon túljutva - szépen szerepeltek tanulóink Orosházán. 

- Május 5-én az alsósok az idei tanévben utoljára utazhattak el Igen szoros versenyben, az elméleti és gyakorlati feladatsorokat 
Békéscsabára a Békés Megyei Jókai Színházba, ahol a Kõmanó megoldva, Kondacs Krisztián és Rába István 6. osztályos tanulók 
címû mesejáték bérletes elõadását tekinthették meg. Köszönet a a számítógéphasználat kategóriában 7. helyezést, Fekete-Rekényi 
kísérõ pedagógusoknak, Molnárné Hürkecz Karolinának és Szitó Balázs 7.b osztályos tanuló pedig a nyolcadikosok közt indulva a 
Mónikának.8. helyet érte el.

Az Öveges József Országos Fizikaverseny megyei döntõjén is - Május elsõ vasárnapja helyett május elsõ csütörtökjén másfél 
részt vettünk. Turcsányi Áron 8.a osztályos tanulónk, a két órás tucatnyi iskolás diák kereste fel a Gondozási Központ lakóit, ahol 
elméleti feladatsor kitöltése után, a megyei 5. helyet érte el. Az az Anyák napjához kapcsolódó mûsort adtak elõ. Mivel a szereplõ 
egész általános iskolai tananyagot átfogó, számításos és diákok a néptánccsoport tagjai közül kerültek ki, ezért mûsoruk 
tesztfeladatokból, valamint fizika tudósok életrajzának elsõsorban a magyar néphagyományra, anyák napi népszokásokra 
ismeretébõl álló kérdéssor megírása igen komoly felkészülést épült. Köszönet a diákoknak és a néptáncosok vezetõjének, Babák 
igényelt Árontól, amit zömében a tanórákon kívüli plusz munkával Ildikónak.
ért el dicséretesen.

Molnár Józsefné

Iskolai agenda Ballagás
Május 27. Országos kompetenciamérés

302009. június 13., szombat,  8(4-6-8. évfolyam)
00Június 4. 10 Kakaó-koncert
30Június 8. 16 ”Miénk itt a tér”

Rajz- és kézmûves kiállítás
(Körös Mûvelõdési Ház) Tanévzáró ünnepélyJúnius 12. Hunyadi-nap

30Június 13. 8 Ballagás
00

Június 15. Balatoni kirándulás 2009. június 17.,  szerda, 17
00Június 17. 17 Tanévzáró ünnepély
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Mi zajlik most az országban? A kormány arányában számolva 53 százalék volt, addig 
megszorító programmal próbálkozik, amely 2009 végére ez az arány eléri a 83 százalékot. 
munkahelyeket szüntet meg. Nem kezeli vagy Ma a legnagyobb kihívás a munkanélküliség 
csökkenti, hanem tovább mélyíti a válságot. és annak kezelése. Magyarországnak is meg kell 
Vajon meg tudjuk-e védeni Magyarországot, találni azt a politikát, azokat az intézkedéseket és 
Békés megyét, Szarvas, Gyomaendrõd, azt a kormányt, amely képes arra, hogy végre 
Békésszentandrás, Kondoros, Kardos, Hunya, munkahelyeket teremtsen. Ezért a Fidesz 
Csabacsüd és Örménykút lakosságát a Bajnai- programjának középpontjában a 
féle MSZP megszorító csomagtól? Ez is a tétje a munkahelyteremtés áll, mert csak munkával 
június 7-ei  európai parlamenti (EP) tehetjük erõssé Magyarországot.
választásnak, ezért is fontos, hogy elmenjünk A mostani kormány 200 ezer munkahelyet 
szavazni és letegyük a voksunkat a kiutat sodor veszélybe.  Meg kell állítanunk a 
mutatók és a válságmélyítõk között. kormányt. Akkor tudjuk ezt a veszélyt 

1990 táján sokan egyetértettek abban: soha elhárítani, ha ezt a kormányt meg tudjuk állítani.  
többé nem fordulhat elõ, hogy Magyarország Magyarország többre képes annál, mint amit a 
bármely vezetõje azért vegyen fel külföldrõl szocialisták ideje alatt, a szocialisták 
hiteleket, hogy azokat úgy költse el, hogy abból programjával elért.
politikai elõnye származzon. Ezt 2002-ig Be kell bizonyítanunk, hogy Magyarország 
minden kormány, a baloldali kormányok is többre képes, hogy nem kell a félelemkeltés, 
betartották. Ám 2002 után ezt a jövõ hogy nem kell a bizonytalanság, hanem 
szempontjából talán legfontosabb biztonságra, nyugalomra, jövõbe vetett hit és 
megállapodást a baloldali kormányok felrúgták. békesség kell. 
2002 után az MSZP vezette kormány 
számolatlanul vette fel a külföldi hiteleket. Ez Domokos László
tette tönkre a gazdaságot, ez tette tönkre a Békésszentandrás, Szarvas, Gyomaendrõd, 
jelenünket, és ez teszi nehézzé a jövõnket is. Kondoros, Kardos, Hunya, Csabacsüd, 
Ebbõl elég legyen! Míg 2002-ben Örménykút
Magyarország adóssága a nemzeti össztermék országgyûlési képviselõje

Munkahely és biztonság helyett
Válságmélyítõ MSZP-csomag

Magyarország 
a magyaroké! 
– szavazzon 

Morvai 
Krisztinára és 

a Jobbikra!

Magyarországot politikai 
maffia uralja, amely azt ígérte, 
hogy az EU-ból dõlni fog a pénz 
Hazánkba. De kiderült, hogy 
csak piacnak kellettünk, és hogy 
a külföldiek rá akarják tenni 
kezüket a magyar földre. A 
Jobbik új földvédelmi törvényt 
alkotna!

Piacot kell szerezni a magyar 
árúknak, és a multik helyett 
végre a kisvállalkozásokat kell 
támogatni. Pénz- és 
profitközpontú gondolkodás 
helyett ember- és 
közösségközpontú hozzáállást! 
Az EP-ben követeljük a határon 
túli magyarok autonómiáját!

Minden parlamenti párt 
tagadja, hogy Hazánkban 
eluralkodott a cigánybûnözés, 
amit kizárólag a szociális 
rendszer átalakításával, és erõs 
rendvédelemmel lehet 
megfékezni. A Jobbikot 
mindezek kimondásáért pont 
azok bélyegezték 
szélsõségesnek, akik a maguk 
szélsõségesen neoliberális 
gazdaságpolitikájukkal a 
foglalkoztatás olyan mértékû 
csökkenését idézték elõ, hogy 
emberek tízezrei sodródtak a 
bizonytalanságba.

A Jobbik listavezetõje az 
ismert jogvédõ, Dr. Morvai 
Krisztina. Békés megyét a többi 
párt kihagyta, amikor listáját 
összeállította. A Jobbik listáján 
azonban Samu Tamás Gergõ, a 
párt megyei elnöke is szerepel, 
aki Békés megye képviseletét 
vállalta el.

Az idõközi választások és a 
kutatások mind azt mutatják: 
nincs elveszett szavazat! 
Pártunk támogatottsága 8-10% 
körül van. Gyõzzön, és jöjjön 
végre a Jobbik! Programunkat 
részletesen megismerheti a 
honlapon.
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vezetõ politikusait is. Hiszen szavakban õk is mindig „Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
megemlékeznek a 89 éve történt, egy nemzetet gyászba öltöztetõ A haza, a haza egyenlõ volt mindig
eseményrõl, ám tetteikkel nem segítik a gúnyhatáron túl maradt ezer év óta már, és mindig az marad,
nemzettársainkat. Bár a parlamenti pártok segítõ kezet nyújthattak mert nem darabokból összetákolt darab:
volna, mégsem tették. Lehetõségük lett volna és van azóta is a egytest a mi hazánk, eleven valami!
határon túli magyarok helyzetének könnyítésére azzal, hogy Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.”
törvényt alkotnak kettõs állampolgárságukról, helyette azonban                                            (Babits Mihály)
minimálisnak is alig mondható segítséget nyújtó Magyar 
Igazolványt osztottak és a december 5-ei népszavazással Ahogy a költõ is írja, hazánk egy test, azt nem lehet vagdalni, 1920. 
megcsillantották, majd veszni hagyták reményüket.  június 4-én azonban mégis megtörténhetett, hogy íróasztal mellett, 
Azok azonban, akik valóban felelõsen próbálnak gondolkodni emberek, életek munkáját nem kímélve, egy térképen rajzolgatva 
nemzetünk sorsáról, tudják, hogy a trianoni diktátum óta magyar feldarabolták országunkat. Akik ezt tették, mit sem törõdtek azzal, 
nemzetpolitika nem létezhet a határainkon kívül élõ nemzetrészek vajon hány várost, hány gazda földjét, hány kisember udvarát 
érdekeinek valós képviselete, jövõjének tervezése nélkül. Hiszen vágják ketté. 
országunkat fizikailag felszabdalták, szívében azonban nem Azokat az embereket akkor és ott nem érdekelte sem ember, sem 
darabolhatják fel mindaddig, még élnek az ezeréves határon belül nemzet, sem történelem, csak egy, a saját érdekük. S lásd, a 
olyan emberek, akik szívében, lelkében él az összetartozás, az történelem ismétli önmagát. A külföldet, a nagy európai országokat 
egymás és a nemzet iránti szeretet érzése.ma sem foglalkoztatja más – bár ígéretekkel mindig a 

 Molnár Karolinasegítségünkre sietnek - , mint az, hogy õk maguk elõre haladjanak 
 Jobbik Békésszentandrásés sajnálattal kell észrevennünk, hogy ugyanez jellemzi országunk 

Nem felejthetünk!

A megfejtéseket 2009. június 8-ig (hétfõ) lehet leadni a könyvtárban.
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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!

ÁBEL ÉS FIAI BT.
5561 Békésszentandrás, Fõ u. 64.

Szolgáltatásaink:
- Teljes körû temetkezési szolgáltatás:

- Éjjel-nappali ügyelet
- Temetkezési kellékek széles választékban
- Teljek körû ügyintézés (pl.: halotti anyakönyvezés, 
ÁNTSZ engedélyek beszerzése)

- Sírkövek:
- Mûkõ és gránit sírkeretek, síremlékek készítése
- Régi sírok felújítása, javítása, tisztítása

- Elhunyt hozzátartozóinak sírjait megrendelésre egész évben 
gondozzuk.

Elérhetõségünk: Ábel Zoltán: 30/9584-877
Figyelem! Temetések után kedvezõ díjtétellel a sírkörnyezet 

Földtulajdonosok figyelem!

Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén
nagyobb területû szántóföldet bérelnék!

Bérleti díj akár 40 KG BÚZA/AK!

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

Éjjel-nappali ügyelet

Békésszentandrás, Fõ u. 53.

CSIPAI  LÁSZLÓ
Tel.: 66-218-230

Mobil: 06-30/974-9031

SÁNTA  ZOLTÁN kõfaragó

Vállal:
- síremlékek készítése,

- beton- és mûkõkerítés elemek gyártása,
- mûkõ-, gránit ablakpárkány, konyhapult,

- gránit kertibútor, csobogó készítése.

GÉPI KARCMENTES SÍRKÕTISZTÍTÁS!

Cím: Köröstarcsa, Árpád tér 5. Mobil: 06-30/528-2081

Bõvebb felvilágosítás:
CSIPAI LÁSZLÓ

Békésszentandrás, Fõ út 53. Tel.: 30/974-9031

Kiváló minõségû GRÁNIT síremlékek, vázák, sírkövek 
megrendelhetõk kedvezõ áron!

Érdeklõdni: Csipai László Fõ u. 53. Telefon: 30/974-9031

Bemutatókert: Bagi Tüzép (Rákóczi u. felõl)
Gránit urnasírok nagyon kedvezõ áron!

APRÓ *  APRÓ

Komfortos egy szobás ház kiadó, valamint Opel Astra diesel 
személygépkocsi eladó.
Érdeklõdni: 06-30-358-6394

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Halálesetek:

2009. április 3-án Csabai János
2009. április 12-én Turgyán Miklós
2009. április 14-én Csabai Zsolt Imre
2009. április 17-én Csorba Andrásné
                               Ln.: Szoboszlai-Szabó Zsófia
2009. április 21-én Dr. Viski Mátyás György
2009. április 22-én Babák Andrásné ln.: Csik Ágnes
2009. április 26-án Fazekas Imréné ln.: Egri Erzsébet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

,,Nyugodjon csendesen, legyen békés álma,
Találjon odafönn örök boldogságra.
Megpihenni tért, fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viselt egymagában.
De emlékével szívünkben maradt,
Számunkra soha meg nem halhat.”

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, jó 
szomszédoknak, munkatársaknak, ismerõsöknek, akik

özv: CSORBA ANDRÁSNÉ
Szül. SZOBOSZLAI SZABÓ ZSÓFIA

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.

A gyászoló család
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SIKEREK A 
KÉZILABDÁSOKNÁL

Újabb megmérettetéseken estek túl a játékosállományban kissé 
átalakult kézilabdások, mely akadályokat kiegyenlített, jó 
teljesítménnyel sikerült venniük.
Békésszentandrás - Füzesgyarmat   20 : 18            ( 11 : 11     )
Csapat: Bagi Brigitta, Egriné Kovács Andrea (2), Lestyan-Goda 
Anna (3), Árgyelánné Hangyás Tünde (6), Sinka Petra (4), 
Kondacs Renáta (3), Petrás Viktória (2) csere: Lólé Emília, 
Lénárt Anett, Szilágyi Gréta, Liszkai Kitti 
edzõ : Lestyan-Goda Mihályné
Nehezebben indult be a gépezet, de fokozatosan javult a játék, 
összeállt a védekezés, és egyre inkább kiütközött játékfölényünk. 
Fontos pontokat védtünk meg és kissé elhúzhattunk a közvetlen 
mögöttünk elõretörõ Gyarmatiaktól.  
Békécsaba Fõiskola - Békésszentandrás  21 : 22        ( 12 : 10 )
Csapat: Bagi Brigitta, Egriné Kovács Andrea (4), Lestyan-Goda 
Anna (2), Árgyelánné Hangyás Tünde (7), Sinka Petra (2), 
Kondacs Renáta (4), Petrás Viktória (3) csere: Lólé Emília, 
Lénárt Anett, Szilágyi Gréta, Rohoska Nóra, Ugyan Hajnalka        
edzõ : Lestyan-Goda Mihályné
A hajrában többszöri kiállítások nehezítették helyzetünket, de jó 
csapatjátékkal és erõs gyõzni akarással sikerült felülkerekedni a 
fáradni látszó hazaiakon. Jobb végjátékkal, nagy meglepetésre 
elhozhattuk mindkét pontot a jelenleg 30 ponttal második helyen 
trónoló csabaiaktól, s egy pontra felzárkózhattunk Kétsoprony 
csapata mögé. 
Bajnokság jelenlegi állása: 
1. Medgyesegyháza
2. Békéscsabai Fõiskola
3. Békés
4. Gyomaendrõd
5. Békéscsaba JALTE
6. Mezõberény
7. Kétsoprony  (19 pont)
8. Békésszentandrás (18 pont)  8 gyõzelem+ 2 döntetlen + 9 
vereség 412 dobott és 435 kapott góllal
9. Füzesgyarmat (12 pont)
10. Szarvas
11. Kondoros
12. Doboz
13. Gádoros
További szintén kemény megmérettetéseinket az alábbi - 
zömében az élmezõnyben állomásozó - ellenfelekkel már 
hazai pályán vívhatjuk:
Május 10. (V) 15.00 Békésszentandrás -  Doboz
Május 17(V) 15.30 Békésszentandrás – Békés
Május 24(V) 15.30 Békésszentandrás – Szarvas
Május 30 (Sz) 15.00 Békésszentandrás – Mezõberény
Június 06.(Sz) 16.00 Békésszentandrás – Medgyesegyháza
Mindenkit szeretettel várunk, szurkoljanak értünk és éljék át velünk 
a mérkõzések fontos pillanatait.                                                 Ené

A Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidõ Sport Club
köszöni mindazoknak, akik a 2007-es személyi jövedelemadójuk 

1%-át 2008-ban egyesületünknek felajánlották.

A 218.405 Ft-ot az egyesült mûködési kiadásaira, a 
versenyeztetés költségeire felhasználtuk.

Köszönjük a támogatást!

Egyesület elnöksége

Befejezõdött
Márciusban két forduló megrendezésével befejezõdött A 

2008/2009. évi Békés megyei Körös Kupa Sakkcsapatbajnokság.
2009. március 21- én Orosházán vendégeskedtünk. Izgalmas 

partikkal szorongattuk meg a hazaiakat. Végül 3,5 pontot szerezve 
megerõsítettük helyünket a tabella V-ik helyén.

A méltán nagyhírû Orosháza szakosztályvezetõje elismerõen 
beszélt a csapatunkról. Elmondta , hogy teljesen nyílt küzdelem 
volt és a végeredmény talán nem mutatja reálisan a képet. Szerinte 
minimum egy döntetlent érdemeltünk volna. 

Gratulálok a csapatnak, szerintem gyõzelmet érdemeltünk 
volna.
Orosháza - Békésszentandrás 4,5 - 3,5
Pontszerzõink:
Csipai Levente 0,5 pont
Révész Norbert 0,5 pont
Korbely Györgyné 1 pont
Fulajtár Gergõ 0,5 pont
Jarabek Tibor 1 pont

Március 29-én a bajnokaspiráns Békés -I csapatát fogadtuk hazai 
környezetben. Ez volt az utolsó forduló ebben a verseny 
kiírásban. Békés városának csapata az elsõ, mi pedig az ötödik 
helyért küzdöttünk. Nehéz lenne átadni azt a feszültséget, ami 
akkor a teremben volt. A végén Békés csapata gyõzött 6,5 : 1,5 
pontra.
Pontszerzõink:
Révész Norbert 1 pont
Jarabek Tibor 0,5 pont

A bajnokság ezzel lezárult, melynek végeredménye:
1. Békés I. 58,0
2. Csaba Honvéd 57,5
3. Orosháza 46,0
4. Gyula 39,0
5. Szarvas 37,5
6. Békésszentandrás 37,0
7. Mezõberény 31,5
8. Dévaványa 25,0
9.Battonya 16,0
10.Békés II. 9,0

Nemcsényi Zsolt

Kajak-kenu
A hosszú téli hónapok után versenyzõink március végétõl már a 

vízen végzik felkészülésüket, hiszen már májusban fontos 
versenyek szerepelnek a programban. Május 22-24-én lesz 
Gyõrben a Maraton Országos Bajnokság, mely jelentõs erõpróba 
lesz mindenki számára. Erre készülnek most versenyzõink, köztük 
a masters korosztályúak is. Ezután szinte minden hétvégén lesznek 
versenyek augusztus közepéig.

Április végén 3 fõvel már részt vettünk az elsõ versenyen is. Ez 
hagyományosan az idénynyitó Hídépítõ Kupa az újpesti öbölben, 
ahol a versenyzõk egy ,,öböl-közt” mennek (2800 m). Bodonyi 
Dóra az ifik között 2., Bodonyi Ádám a III. korosztályúak között 1., 
és Rusz Tamás a serdülõk között a középmezõnyben végzett.

A Simon Fiala Emlékversenyt július 25-26-án rendezzük.
Sinka Józsefet március 27-én a MKKSZ közgyûlésén 

beválasztották a Szövetség Elnökségébe, a dél-alföldi régió 
képviseletében. Gratulálunk a megválasztásához és munkájához 
sok sikert kívánunk.

Fabó István
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Már javában tart a másodosztályú Békés megyei labdarúgó B. Hunyadi–Sarkadi KLE  3–3 (2–0)
bajnokság, ahol a Békésszentandrási Hunyadi csapata is szerepel. A Békésszentandrás, 200 nézõ. V.: Susánszki. 
biztató elõkészületi mérkõzések után  a bajnokik során már gyengébb Hunyadi: Dunai – Kiss I., Bencsik, Bobvos F., Boros, Kis L., Mochnács 
eredmények születtek. Sokszor a szerencse is elpártolt együttesünktõl. G. (Virág), 
Jobb összpontosítással több pontunk lehetne, mellyel a középmezõnyben Mochnács T., Fazekas, Bobvos I. (Mrena), Csipai. 
tanyázhatnánk. Reméljük, hogy a végjáték eredményesebbre sikerül. Edzõ: Varga László
Eredmények: Gólszerzõ: Csipai 2, Bobvos F

Kiállítva: Kis L. (második sárga lap 
Csorvási SK–B. Hunyadi  1–1 (0–0) A hazai együttes kétgólos vezetésrõl hullajtott értékes pontokat.
Csorvás, 200 nézõ. V.: Petrusán. Varga László: – Ez után a mérkõzés után nehéz bármit is mondani. A 
Hunyadi:  Dunai – Melian, Bordács, Kiss I., Mochnács T., Csipai, játékvezetõ sajnos nem egyforma mércével mérte a két csapatot.
Bobvos F., Mochnács G. (Bagi), Fazekas, Kis L. (Mitykó), Bobvos I. I ?: B. Hunyadi–Sarkad 0–6.
(Boros). 
Edzõ: Varga László. Körösladányi MSK–B. Hunyadi  2–0 (0–0)
Gólszerzõ: Bobvos F. Körösladány, 200 nézõ. V.: Farkas Cs. 
A szentandrásiak jobb helyzetkihasználással nagyobb bravúrra lehettek Hunyadi: Dunai – Melian, Bordács, Kiss I., Domján (Mrena), Fazekas 
volna képesek. (Bagi), Bobvos F., 
Varga László: – Kis szerencsével akár mindhárom pontot elhozhattuk Mochnács G., Mochnács T., Csipai, Bobvos I.
volna, ha három ziccerünk valamelyikét gólra váltjuk. Edzõ: Varga László
I ?: Csorvás–B.Hunyadi 3–0. Iramos mérkõzésen, kis szerencsével pontot szerezhetett volna a 

Hunyadi.
B. Hunyadi–Újkígyós FC   2–3 (2–1) Varga László: – Saját magunkat vertük meg, mert ekkora helyzeteket 
Békésszentandrás, 180 nézõ. V.: György. nem lehet kihagyni.
Hunyadi: Dunai – Fazekas, Mochács T., Kiss I. (Magócs), Csipai, Ifi: Körösladány-B. Hunyadi 2-0
Bordács, Mochács G., Melian (Bagi), Bobvos F., Bobvos I., Boros 
(Mitykó). B. Hunyadi-Békéscsabai MÁV  1–3 (0–2)
Edzõ: Varga László Békésszentandrás, 300 nézõ. V.: Rébék 
Gólszerzõ: Boros, Bobvos I. Hunyadi: Dunai – Melian, Bordács, Kiss I., Domján(Bagi), Kis L., 
Kiállítva: Mochnács G., ill. Kovács G. (dulakodásért) mindketten a 70. Bobvos F., Mochnács G., Mochnács T., Csipai, Bobvos I. (Virág S.)
percben. Edzõ: Varga László
A játék képe alapján a hazaiak már az elsõ játékrészben eldönthették Gólszerzõ: Mochnács G. (11-esbõl)
volna a meccset, ehelyett szünet után meglepõ pálfordulat következett Kiállítva: Melian (második sárga lap után) a 41. percben
be. A jó erõkbõl álló éllovas ellen egyenrangú ellenfél volt a hazai csapat.
Varga László: – Kettõ–nullás vezetésrõl elveszteni egy mérkõzést Varga László: – Egy jobb csapattal szemben maradtunk alul becsületes 
mindig fájdalmas. küzdelemben.
I ?: B.Hunyadi–Újkígyós 1–1. Ifi: B. Hunyadi-Békéscsabai MÁV 0-7

Dombegyház NSE–B. Hunyadi   6–1 (2–1)  B. Hunyadi-Gádorosi SE  1–4 (1–3)
Dombegyház, 100 nézõ. V.: Brusznyiczki. Békésszentandrás, 150 nézõ. V.: Kovács A. 
Hunyadi: Petrás – Melian, Mochnács T., Kiss I. (Mrena), Boros, Csipai, Hunyadi: Dunai – Mochnács T. (Domján),Bordács, Kiss I., Boros, 
Kis L., Virág (Bagi), Fazekas, Radics (Mitykó), Bobvos I. Fazekas (Virág S.) Kis L., Bobvos F., Mochnács G. (Bagi),Csipai, 
Edzõ: Varga László Bobvos I.
Gólszerzõ: Bobvos I. Edzõ: Varga László
A vendégek az elsõ játékrészben helyzetek sokaságát hagyták ki és Gólszerzõ: Csipai
szünet után ennek itták meg a levét. Kiállítva: Bobvos F. (második sárga lap után) a 70. percben
Varga László: – Az elsõ félidõben eldönthettük volna… A lelkes vendégek megérdemelten nyerték meg a mérkõzést, az 
I ?: Dombegyház–B.Hunyadi 1–0. elképzelés nélkül játszó szentandrásiakkal szemben.

Varga László: – Nagyon gyatrán játszottunk, megérdemelt gádorosi 
B. Hunyadi–Füzesgyarmati SK 1–3 (0–1) gyõzelem.
Békésszentandrás, 200 nézõ. V.: Rácz L. Ifi: B. Hunyadi-Gádoros 3-1
Hunyadi: Dunai – Mochnács T., Bordács, Melian, Kiss I. (Mrena), 
Boros Sz. (Radics), Csipai, A bajnokság állása a 26. forduló után:
Kis L., Bobvos F., Fazekas (Bagi), Bobvos I. 1. Békéscsabai MÁV SE 26 18 4 4 65-21 58
Edzõ: Varga László 2. Vésztõ SE  26  18  2 6 66-34 56
Gólszerzõ: Csipai 3. Körösladány MEDOSZ SK 26  17  2  7 75-40 53
A szentandrási csapatnak az utóbbi hetekben nem sikerül semmi. 4. Tótkomlósi TC 26  14  5  7  78-36 47
Varga László: – Sajnos még hazai pályán is sújtanak bennünket, de 5. Medgyesegyháza SE 26  14  4  8  64-4345 (-1 pont)
remélem, hogy ez egyszer ez megfordul és más lesz a hangulat. 6. Kétegyháza SE 26  14  2  10  50-42  44
I ?: B. Hunyadi–Füzesgyarmat 1–6. 7. Füzesgyarmati SK 25 14 1 10 79-61 43

8. Sarkadi Kinizsi  26  10  7  9  55-45  37
Tarhos FC–B. Hunyadi  0–4 (0–2) 9. Csorvási SK  26  10  7  9  49-46  37
Tarhos, 150 nézõ. V.: Telek 10. Magyarbánhegyesi FC 26  9  5  12  58-67  32
Hunyadi: Dunai – Melian, Bordács, Boros (Kiss I.), Fazekas (Mrena), 11. Dobozi SE 26  9  3  14 52-60 30
Mochnács T.,Bobvos F., Mochnács G., Csipai (Bagi), Kis L.,  Bobvos I. 12. Dombegyház NSE 26 8 5 13 51-90 29
Edzõ: Varga László 13. Újkígyós FC  26  8  3  15  35-57  27
Gólszerzõ: Bobvos I., Boros, Csipai, Mrena 14. Bszentandrási HMSE  26  7  5  14  39-55  26
A Hunyadi jó játékkal szerezte meg a rendkívül fontos három pontot. 15. Gádoros SE 26 5 4 17 42-80 19
Varga László: – Ezért a gyõzelemért nagyon megdolgoztunk és úgy 16. Tarhos FC 25 1  3  21 22-103  6
érzem rá is szolgáltunk. 
Ifi: Tarhos-B. Hunyadi 2-0 Hévizi Róbert

JOBB TAVASZI SZEREPLÉSRE SZÁMÍTOTTUNK
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