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Magyar vagyok. Legszebb ország hazám Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? 
Az öt világrész nagy terûletén. Holt dicsõség halvány kisértete; 

Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar 
Ahány a szépség gazdag kebelén. - Ha vert az óra - odva mélyibe. 

Van rajta bérc, amely tekintetet vét Hogy hallgatunk! a második szomszédig 
A Kaszpi-tenger habjain is túl, Alig hogy küldjük életünk neszét 

És rónasága, mintha a föld végét S saját testvérink, kik reánk készítik 
Keresné, olyan messze-messze nyúl. A gyász s gyalázat fekete mezét. 

... Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég, 
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok! 

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át Itt minálunk nem is hajnallik még, 
A multnak tengerén, ahol szemem Holott máshol már a nap úgy ragyog. 

Egekbe nyúló kõsziklákat lát, De semmi kincsért s hírért a világon 
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. El nem hagynám én szülõföldemet, 

Európa színpadán mi is játszottunk, Mert szeretem, hõn szeretem, imádom 
S mienk nem volt a legkisebb szerep; Gyalázatában is nemzetemet! 
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk, 

Mint a villámot éjjel a gyerek. (Pest, 1847. február)
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A bölcsõdei beszoktatásról
Manapság a bölcsõde nagyon fontos szerepet tölt be a családok 

életében, a gyermekeink nevelésében. Szeptember 1-jétõl a 
,,nagyok” átmentek az óvodába és azóta fokozatosan érkeznek az új 
kisgyermekek az intézményünkbe. A beszoktatás idõszaka mindig 
zajosabb egy kicsit, de még nem fordult elõ, hogy sikertelen lett 
volna. Nincs az a szomorkodó kisgyermek, akit ne tudna 
megvigasztalni a gondozónõje éneke, mondókája. Bölcsõdénkben 
saját gondozónõ  saját gyermek rendszer mûködik. Ez azt jelenti, 
hogy az a gondozónõ, aki a gyermeket fogadja a beszoktatás elsõ 
napjaiban, õ viszi végig, óvodába menetig. Kialakul eközben egy 
olyan bizalmi viszony a gyermek és a gondozónõ között, hogy 
bármilyen problémával a gyermek bátran fordul a felnõtt felé. 
Általában két hét a beszoktatás, de mindig igazodunk a gyermek és 
a család igényeihez. Fokozatosan ismerkednek meg az intézmény 
lakóival, szokásaival, napirendjével. Ez a fokozatosság biztonságot 
ad a gyermeknek és a szülõnek is. Az otthonról hozott játék vagy 
tárgy fontos szerepet töltenek be a gyermek életében, így fontos a 
jelenléte a beszoktatásnál, de a késõbbiekben is.

Akkor mondjuk, hogy a kisgyermek ,,beszokott bölcsis”, 
amikor már jó kapcsolatot alakított ki a gondozónõjével, 
együttmûködõ a gondozási mûveletekben. Jól érzi magát, 
tevékenyen játszik egész nap, fogékony az új ismeretek 
befogadására, társai felé nyitott.

A beszoktatáskor ügyeljünk a következõkre:
- az az ideális, ha a beszoktatás során mindig ugyanaz a személy 

kíséri el a gyermeket,
- nehezíti a beszoktatást az anyuka szorongása, vagy ha a 

gyermek sírni látja õt a bölcsiben,
- mindig búcsúzzon el röviden az anyuka és ne tûnjön el 

észrevétlenül,
- ne a nagytestvérrel menjen, mikor behozza a kicsit,
- lehetõleg a kedvenc állatka, cumisüveg, cumi ne maradjon 

,,Nagyok” közt a ,,kicsi”otthon,
- ne néhány nappal a bölcsõde megkezdése elõtt vonja meg a 

- költözködés,szülõ a cumit vagy az ujjszopást a gyermektõl,
- valamelyik szülõ elutazása.- a szülõ mindenképpen biztosítsa a gyermekét arról, hogy 
A bölcsõdei gondozás fontos feltétele az egyéni bánásmód feltétlen jön érte bizonyos napirendi pontokhoz képest, pl.: ebéd 

biztosítása. Ezt csak megfelelõ, alacsony létszámú csoportokban után, uzsonna után, stb.
tudjuk biztosítani. Itt a gondozónõ minden kisgyermekhez oda tud Különbözõ okok miatt visszaesés jöhet létre a beszoktatásban:
fordulni a játék, a gondozás és az étkezések során.- hosszabb hiányzás, de akár 1-2 nap kiesés is,

Yetik Éva- családi körülményekben történõ változás,

2009. márciusában felvetõdött egyesületünk megalakulásának kereslete, de bútor és háztartási gépek is hamar gazdára találnak. A 
szükségessége, látva az emberek gazdasági válság okozta rossz Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete által 
anyagi helyzetét. Tagságunk lehetõséget látott segítségnyújtásra felajánlott több mint 100 tányér is kiosztásra került. 
alapvetõ tárgyi, használati és egyéb dolgokban. Az Önkormányzat Ruhaadományok folyamatosan érkeznek, de sajnos így is kevés, 
azonnal az ötlet mellé állt és minden segítséget megadott a fõleg a gyermek és férfi cipõbõl, ruhából. Azonnal gazdája lesz a 
megalakuláshoz. Az alakuló ülésünkön Szécsi Balázst választottuk lábasoknak, poharaknak evõeszközöknek és mindennek, ami a 
elnökünknek, helyettese Erdei Zoltán. Képviselteti magát a háztartásban szükséges.
tagságban a társadalom széles rétege, szociális gondozó, idõsekkel Fejlõdésünk jeleként örömmel vettük, hogy az emberek nem 
foglalkozó, gyermekgondozó, és mind a két egyház is. csak visznek, hanem az otthon feleslegessé vált holmit behozzák, 

Az Önkormányzat helyiséget biztosított számunkra a Fõ u. 22. hogy azt másoknak átadhassuk.
sz. alatt, és dr. Gyõri Gabriella jegyzõnõ elkészítette az Alapító Mûködésünkhöz szívesen vesszük bárki adományát, szükség 
Okiratot. Köszönjük hozzáállásukat és segítségüket! Júliusban esetén házhoz is megyünk azokért.
kezdtük tényleges mûködésünket nagy sikerrel! Csütörtök Érdeklõdni lehet csütörtök délelõttönként 9-11 óráig a Fõ út 22. 
délelõttönként - amikor a válogatás folyik - megtelik kerékpárokkal szám alatt, vagy a 06-20/3410-449-es telefonon.
az épület eleje, és benn minden korosztállyal találkozunk. Nem Apáti-Nagy Tünde
csak ruhaválogatás folyik, a háztartási eszközöknek is nagy a titkár

Megalakult a Szent András Jótékonysági Egyesület
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REFORMÁTUS  HÍREK

Az új békésszentandrási játszóteret egy rendkívüli hittanórával is 
megünnepeltük. Köszönjük a hittanosok nevében ezt a szép 
ajándékot minden létrehozónak. "Oldd le sarudat a lábadról, mert 
szent föld az a hely, ahol állasz!" (2 Móz 3:5) - olvastuk a Bibliából, 
s tanultuk ebbõl meg, hogy Isten mindenütt jelen lehet, s az õ 
jelenlétében szent módon kell viselkednünk. (Szöveg: Dr. Dobos 
Ágoston, Fotó: Sinka Márk)

Hittanos tanévkezdõ napot tartottunk szept 19-én szombaton a 
Hrncsjár tanyán békésszentandrási és öcsödi hittanosokkal. A 
játékos bibliai tanítás mellett sok finomságban és változatos 
foglalkozásokban, játékokban volt részünk ragyogó idõben és 
vidám hangulatban. Köszönjük minden ajándékozónak, 
közremûködõnek ezt a napot! Együttlétünk alapígéje a Bibliából 
Isten ígérete volt:"Mert én veled vagyok, megõrizlek téged, 
akárhova mégy..." (1 Móz. 28:15) Ezzel a bátorítással emlékeztünk 
a bibliai Jákóbhoz hasonló minden vándorra, jövevényre, és ezzel a 
bátorítással kezdtük az új hittanos tanévet. (Dr. Dobos Ágoston 
lelkész)

„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy 
Isten az elhunytakat is elõhozza Jézus által, vele együtt.” (1 Thessz. 4:14)

Reformációért, örök életért és új borért hálaadó 
ünnepi istentiszteleti rend

2009. október 29. 30. 31. csütörtök, péntek, szombat du. 17.00-kor a 
parókián úrvacsorai elõkészítõ esti áhítat, reformációi megemlékezés.
November 1. vasárnap 9 óra: Templomban Úrvacsorás istentisztelet,
10.30-kor Parókián Gyermek istentisztelet,
du. 3 óra: Református Temetõben Szabadtéri istentisztelet, gyógyító 
emlékezésért és reménységért való imádság.

Az alkalmakra hívogassunk másokat is, mindenkit szeretettel várunk!

Házi istentisztelet tartását és úrvacsoraosztást a lelkipásztortól 
lehet kérni.

Idõsek Napja
a Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási 

Egyesületénél

A nyári és õsz eleji rendezvénysorozatunk legnagyobb 
szervezése volt szeptember 26-án du. 2 órától a Körös Mûvelõdési 
Házban megtartott Idõsek Napja, melyet Hévizi Róbert 
alpolgármester úr köszöntõjében ki is nyilvánított. A tisztelet és a 
törõdés minden idõs embernek kijár, hisz az õ életvitelük sem volt 
zökkenõmentes: a gyermekek nevelése és a családjuk életvitele 
ugyanolyan nehéz volt. Természetesen a szorgalmas szülõk akkor 
jobban boldogultak, mint most (munkahelyek megszûnése). 
Kérges kezük árulkodott arról, hogy kétkezi munkával keresték 
meg a család kenyerét. Idõsek napi rendezvényünkön kulturális 
programok követték egymást. A mesterszállási nyugdíjas klub 
tagjainak hangulatos ,,elõadása” és cigány tánca, majd a csabacsûdi 
énekkar népdalai, ill. a citerazenekar katonadalai szórakoztatták az 
ünnepség résztvevõit. A Szentandrási Népdalkör kezdte a 
kultúrmûsort énekkel, s közben két vers is elhangzott, amely után 
szem nem maradt szárazon. Köszönjük a betanulást a két 
népdalköri tagnak. A zárószámot, az ,,Ó nagymami, drága 
nagymami” c. dalt szintén népdalkörünk elõadásában hallhatták a 
jelenlévõk.

Akiknek ezt a szép délutánt rendeztük

Hogy ünnepségünk színvonalát növeljük, egy kiállítás lett 
berendezve a nagyteremben. Köszönjük munkáját Kovács 
Lászlóné Marikának, aki foltvarró, s tehetségével csodálatos 
dolgokat kreált a kiállító falra. A szebbnél szebb kézimunkák 
elrendezésével Szûcs Elekné Mancika és Petrás Ernõné Pannika a 
késõ esti óráig dolgoztak, hogy az ünneplõ közönség és a vidékiek 
gyönyörködjenek a békésszentandrási kézmûves tehetségek 
munkáiban.

Köszönettel tartozunk Szécsi Balázsnak, aki DROFA 
kiállításával is elbûvölte az embereket és mivel nem tudott ott lenni, 
a Szentandrási Híradón keresztül gratulálunk feltalálói sikereihez, 
amit a hirdetõtáblán olvastunk.

Szabó Edit a Mûvelõdési Ház megbízott vezetõje minden 
pillanatban készen állt a segítségnyújtáshoz, és köszönjük az ott 
dolgozóknak, hogy tiszta, rendezett körülmények között tudtuk 
megtartani az Idõsek Napját, melyet még a szép õszi idõ is 
megtisztelt.

Isten éltesse idõseinket!
Az egyesület vezetõi nevében:

Tóth Mihályné elnök
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Szüreti mulatság volt a ,,kis” oviban
adta lehetõséget - a közeli gát, határ elõnyét  így nyomon Ismét elkezdõdött egy oktatási év. Örömünkre szolgál, hogy 
követhetik a betakarítási folyamatokat, gyûjtõmunkát végezhetnek ebben az évben 26 gyermekkel kezdhettük meg az óvodai életet. 
az õsz kincseibõl. Közben megismernek szólásokat, Óvodánk családias jellegét mutatja, hogy sok a rokon, ismerõs, 
névcsúfolókat, vásári kikiáltókat, vidám népi rigmusokat.szomszéd, így a beszoktatás zökkenõmentesen történt. Mivel kis 

közösség vagyunk, a felnõttek mindennapos kapcsolata igen jó, 
úgy szakmai, mint emberi téren.

Óvodai programunk a néphagyomány ápolására és a 
népszokások felelevenítésére épít. Fontosnak tartjuk, hogy 
gyermekeink megismerjék a régi népszokásokat, kulturális 
értékeinket. Így a modern világgal ötvözve tovább él a népi kultúra, 
s a mai gyermekek is megtalálják benne a szépséget, az örömet és a 
követendõt.

Az ovisok is beálltak táncolni

A szüret, a szüreti mulatság a gyermekek számára gazdag 
élményt nyújt. Óvodánkban minden évben a nagyobbak részt 
vállaltak a must készítésében, majd szüreti bált rendeztek, melyre 
meghívták a kisebbeket. Pogácsát sütöttek és ezzel kínálták a 
,,vendégeket”. Ebben az évben is rendeztünk szüreti mulatságot, de 
most gyermekeink szüleit vártuk vendégségbe. Már délelõtt 
megkezdõdött a készülõdés, közösen almás lepényt sütöttünk, Készül a must
majd feldíszítettük a teraszt.

Készülõdés közben énekelgettünk, vidám népi rigmusokat Ebben az évben a jeles napok közül a Mihály-naphoz és a 
mondogattunk, mint pl.: ,,Akinek ma kedve nincs, annak egy csepp szürethez kapcsolódó népszokások felelevenítésével engedtünk 
esze sincs!” ,,Félre gondok, félre bú, Heje hujja, ujju ju…”betekintést a szülõknek a munkánkba.

A gyermekek érdeklõdve figyelték a must készítés fortélyait, ,,Akinek nincs semmi dolga, jöjjön velünk a mulatságba!”
miközben dajka nénik a szülõk által hozott szõlõt préselték. Amíg a Ezzel a vidám rigmussal hívtuk vendégségbe, szüreti 
must csordogált, addig Babák Ildike és táncosai emelték a délután mulatságba a kedves szülõinket, vendégeinket.
hangulatát kis mûsorukkal. Ezúton is köszönjük nekik. Majd közös Minden jeles napot elõkészület vezet be, a gyermekek 
táncolásra került sor. Miután mindenki jól elfáradt, jól esett a friss kíváncsiságát kielégítve folyamatosan biztosítunk változatos 
must és a finom almás lepény.tevékenységet.

A hagyományok ápolása közben történõ együttjátszás 
tervezgetés örömtelivé, izgalmassá teszi a gyermekek mindennapi 
életét. A sok vidám, mosolygós arc láttán biztosak lehetünk, hogy 
az évek óta használt programunkkal jó úton haladunk.

Csernus Jánosné, Szent Erzsébet úti Óvoda

Babák Ildikó és néptáncos csoportja bemutatója

A Mihály-nappal kapcsolatos szokásaink közé tartozik, hogy a 
kisebbek megfigyelik a nagyobbak és a felnõttek betakarító 
munkáját, õszi tevékenységét. Megtapasztalják a természet 
változásait, közösen almát, szõlõt szüretelnek, szilvát aszalnak, 

Almás lepénnyel kínáltunk mindenkit       Fotók: Lancsa Pálnésavanyúságot készítenek. Kihasználjuk az óvoda elhelyezkedése 
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Gondozási Központ hírei
valódibbá tette az A z  I d õ s e k  
elõadást! Köszönjük Világnapját ünnepeltük 
Dóra, biztosan sokáig október 1-jén a 
emlegetjük még ezt az Gondozási Központban. 
elõadást!Nagy izgalommal 

A megható percek készültek erre a napra az 
után Lólé Ádám idõsek és a dolgozók 
varázsolt jó hangulatot, egyaránt. 
szintetizátora A tanyagondnoki 
segítségével régi ismert autóval behoztuk a 
melódiák csendültek nehezen mozgó házi 
fel.segítségnyújtásban 

Az "utolsó felvonás" részesülõ nyugdíjasokat 
egy köszöntés volt. is, így zsúfolásig megtelt 
Bontovics Marika néni a társalgó, a 11 órakor 
25 éve áll kapcsolatban kezdõdõ ünnepi 
intézményünkkel. mûsorra. Jelen  volt 
Amíg egészsége Hamza Zoltán 
engedte, bejárt Polgármester Úr, Dr. 
ebédelni, késõbb Gyõri Gabriella Jegyzõ 
házhoz vittük neki az Asszony, Petrás Ernõ és 
ételt, majd házi Fabó István Képviselõ 
gondozott lett. Egy Urak, valamint a 
virágcsokorral Népjóléti Bizottság 
kedveskedtünk neki, és képviseletében Szalai 
további jó egészséget Antalné.

kívánunk, itt az újság hasábjain keresztül is! Marika néni saját Rónyainé Gyurcsik Ildikó egy szép verssel nyitotta meg az 
versét olvasta fel hálája jeléül.ünnepséget. Ezek után Polgármester Úr köszöntötte és méltatta az 

A mûsort követõen szépen megterített asztal és nagyon finom idõseket.A szavak után a hangszereké lett a fõszerep. Dr. Olasz 
ebéd várta az idõseket. Az ebédlõben alig fértünk el a sok Imre és három gyermeke klarinéttal és tangóharmonikával 
járókerettõl, a kerekesszékektõl, de mégis nagyon jó volt így együtt csalogatták elõ az ismert dallamokat.Az idõsek számára oly kedves 
lenni! Sokan évek óta nem mozdultak ki otthonról, 20-30 éve nem régi hangszerek nagy örömet okoztak ! A színvonalas elõadást nagy 
látott ismerõsök üdvözölték egymást. A szeretetrõl, a tiszteletrõl, tapssal jutalmazták! Ezután Joó Sándor, Elmúlt évek ajándéka 
az odaadásról szólt ez az ünnep!címû verse következett, melyet Harangozóné Tóth Ilona adott elõ. 

Köszönet mindenkinek, aki fáradozott ezért a szép napért!

Joó Sándor versének néhány sora álljon itt végül:
"....Az aranyérc nehéz, s te ezért érzed hát

az öregség súlyát.
Ha bántanak érte, hallgass vígan, boldogan:

az Úrnak ért gyümölcsre is szüksége van!
A tavasz, a nyár: - õsz nélkül mit sem ér,
de legdrágább a tél! Ruhája hófehér...."

Dr. Virág Sándorné
intézményvezetõ

Az ünnepeltek

Az ünnepi mûsor következõ elõadója Nemcsényi Dóra volt, aki 
egy "dalcsokorral" ajándékozta meg a hallgatóságot.Gyönyörû 
hangját meghatódva hallgattuk, amikor Karády Katalin  Mindig az 
a legszebb perc...... címû dala következett. A jól ismert dallam 
hallatán az elmúlt ifjúság kedves emlékei percek alatt körülvették 
az idõs emberek, és minden jelenlévõ lelkét. Csillogtak a szemek, 

Bontovics Marika néni                Doktor úr ,,gyógyít”majd folytak a könnyek, de ez nem volt baj, sõt még felemelõbbé és 
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Csépe-emléknapok - 2009
2009. szeptember 23-án 38. alkalommal rendezték meg Kishegyesen a 

Csépe-emléknapokat, s ezen az ünnepségen településünk is részt vett. A 
programsorozat a Kishegyesi Könyvtárnál kezdõdött, ahol Csépe Imre 
emléktábláját koszorúztuk meg.

Koszorúzás Csépe Imre emléktáblájánál

Ezt követõen az Önkormányzat tanácstermébe vonultunk át, ahol a 
vendégeket Lovas Ildikó, a Csépe Emlékbizottság tiszteletbeli elnöke 
köszöntötte, szólva a kishegyesi irodalmi életrõl. Ezután az Aranyesõ 
mesemondó verseny - mely Benedek Elek emlékét idézte - eredményét 
hirdették ki. A három gyõztes átvette díját, majd elmondta meséjét, ami 
ezúttal is nagy sikert aratott, a hálás közönség szûnni nem akaró tapssal 
jutalmazta a gyerekeket. A Kazinczy emlékév kapcsán dr. Bányai János 
tartott elõadást, melynek végén a szervezõk köszöntötték õt 70. 
születésnapja alkalmából.

A Csépe-napok egyik kezdeményezõje, Fehér Ferenc húsz éve hunyt el, 
akinek Vallomás címû versét hallhattuk egy ifjú elõadásában, majd pedig 
Toldi Évát, aki a költészetérõl és az 1950-es nemzedékrõl szólt, akik közül 
többen a Hídban is publikáltak. Szintén a jubileum jegyében nyitották meg 
azt a kiállítást a könyvtárban, mely a Híd folyóirat 75 éves múltjára 
tekintett vissza. Faragó Kornélia fõszerkesztõ, illetve munkatársai az 
általános iskolában egy érdekes elõadás keretében végül bemutatták a Híd 
folyóiratot.

Kiállításmegnyitó a könyvtárban

A nap folyamán meglátogattuk Sipos Béla volt polgármester sírját a 
temetõben, ahová özvegye is elkísért bennünket.

Az est további részében beszélgetésre került sor az általános iskola 
ebédlõjében. Jó volt ismét együtt lenni, továbbra is ápoljuk ezt az évtizedes 
hagyományt testvértelepülésünkkel. Jó érezni azt a szeretet, amivel 
fogadtak bennünket, békésszentandrásiakat, s reméljük a jövõben sem 
fénylik halványabban a barátság lángja. Szeretettel várjuk Kishegyes 
küldöttségét a Szent András-napra!

Sze

Október 6.
,,A felhõben, mely ott simul,
Talán Batthyány árnya van,
S lenéz, magyar! Reád,
S mutatván ezt a rém helyet,
Azt súgja halkan: Ne feledd
Októbernek hatodikát!”

Október 6-a a magyar nemzet gyásznapja. Ezen a délutánon a 
Kossuth Emlékparkban gyûltünk össze, az aradi vértanúk emlékére 
állított kopjafánál. Rájuk emlékeztünk. Az Aradon kivégzett 13 
tábornokra és Batthyányi Lajosra, akik emberfeletti bátorsággal 
viselték el a halált. Mártírhaláluk azóta jelképpé vált. Annak a 
küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává, amelyet a 
magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége 
megteremtéséért, társadalmi haladásáért.

A Himnusz és a köszöntõ után a Hunyadi János Általános Iskola 
5. osztálya következett. Mûsorukban bemutatták a tábornokokat, 
kivégzésük elõtt elhangzott gondolataikat. Mécsest gyújtottak 
fotóik elõtt, és további kivégzésekrõl is beszámoltak. Egy 
rögtönzött múzeumban térképen illusztrálták a kivégzések 
helyszíneit, s láthattunk fényképeket a csatahelyekrõl.

Az 5. osztály mûsora

A szózat eléneklése után koszorúzásra majd mécsesgyújtásra 
került sor.

Köszönjük a Hunyadi János Általános Iskola diákjainak és 
felkészítõ tanáruknak a mûsort, valamint Szécsi Balázsnak a 
segítségét.                                                                                   Sze

A megemlékezés koszorúi, mécsesei              Fotók: Révész Júlia
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,,Nem beszédre van szükség, hanem játékra”

tevékenység feltételeinek megteremtését, ezért támogatták ennek a 2009. szeptember 25-én délután ismét hangos volt a katolikus 
játszótérnek a megvalósulását.templom környéke. Ezen a napon a Vértessy téri játszótér 

Szurovecz Vince fõesperes úr, aki a dísztér és a dísztér ünnepélyes átadására került sor. Ez már a második új játszótér 
környékének kialakításában tevõlegesen is részt vett, és mindig településünkön.
támogatólag lépett fel, ez alkalommal is örömét fejezte ki e tér Az átadás alkalmával Hamza Zoltán polgármester úr 
megvalósulása kapcsán. Nem beszédre van szükség, hanem játékra köszöntötte a megjelenteket, és beszámolt a tér megvalósulásáról. 
- kezdte mondandóját fõesperes úr, s reméli, ez a tér sok gyermeket Köszönetét fejezte ki Oláh Géza és családjának, akik felajánlóként 
fogad be, sokan játszanak majd itt.támogatták ennek a játszótérnek a megvalósulását, így beléptek 

Végül Hamza Zoltán polgármester úr, Oláh Géza és felesége, a negyedik nagy felajánlóként abba a körbe, akik a tér és a templom 
képviselõ-testület tagjai a szalag átvágásával használatra átadták a környékének a kialakításában vettek részt. Köszönetét fejezte ki 
játszóteret. A jelenlévõknek cukorkával, csokoládéval és üdítõvel Hamza Zoltán polgármester úr a képviselõ-testület nevében úgy az 
kedveskedett Békésszentandrás Önkormányzata.Oláh családnak, mint az adófizetõknek, hiszen a felajánlásból, 

valamint a befizetett adókból tudta a képviselõ-testület 
finanszírozni ennek a játszótérnek a költségét.

A strand területén a gyerekek hamar birtokba vették a 
Vértessy térrõl áttelepített játszóeszközöket

Oláh Géza adományozó a játszótér megvalósulásának 
fontosságáról beszélt

Említést kell tennünk azonban a strand területén lévõ 
újdonságról is, mégpedig a III. Sport- és Vitamin-napra letelepített 

A továbbiakban Oláh Géza beszélt a jövõ reménységeirõl, a játszóeszközökrõl. A Vértessy téren korábbról maradt eszközöket 
gyerekekrõl, kiknek alapvetõ szükségletük a nyugodt, önfeledt az Önkormányzat átalakítva, biztonságossá téve a strand területén 
tevékenykedés, miközben a játék közösségi, alkotó személyiséggé állította fel, amit azóta is nagy örömmel használnak a gyerekek.
fejleszti, formálja õket. A család fontosnak tartotta az örömteli Sze

A gyerekek boldogan vették birtokba az új játszóteret Üdítõt, ásványvizet és cukorkát kaptak a gyerekek
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Beszámoló Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

I. félévi végrehajtásáról

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 2009. október 1-jén tárgyalta meg és fogadta el az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját.

A 2009. évi költségvetésünk eredeti elõirányzatát 917.760 ezer Ft 
bevételi-kiadási fõösszeggel fogadta el a Képviselõ-testület. Az I. 
félév folyamán központi költségvetésbõl és egyéb forrásból kapott 
pótelõirányzatokkal kapcsolatosan 7.390 ezer Ft elõirányzat növelés 
végrehajtása történt. 

Ennek megfelelõen a módosított bevételi-kiadási elõirányzat 
2009. június 30-án: 925.150 ezer Ft.

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi 
pénzforgalmi elõirányzatainak teljesítése - a módosított 925.150 
ezer Ft-os bevételi-kiadási elõirányzat figyelembevételével - a 
következõ:

Költségvetési bevételek teljesítése: 382.477 ezer Ft,   41 %.
Költségvetési kiadások teljesítése: 375.080 ezer Ft,   41 %.

A 2009. év I. féléve folyamán összesen 10.634 ezer Ft összegû 
felújítás-beruházás valósult meg Békésszentandráson, melyek a 
teljesség igénye nélkül a következõk:
?A kisgyermekes családok nagy örömére korszerûsítettük a Béke 

téri játszóteret 1.215 ezer Ft értékben /a Vértessy téri játszóteret a 
nyár folyamán szintén korszerûsítettük, a Tessedik utcai pedig 
terveink között szerepel/;

?Intézményeink parkolóit felújítottuk, padka erõsítés történt, 
ezáltal könnyebben megközelíthetõvé váltak épületeink; a 
felújítás költsége összesen: 250 ezer Ft;

?A Képviselõ-testület határozatának megfelelõen Kamatsu típusú 
kotrógép megvásárlása történt 5.880 ezer Ft értékben, mely a 
településen elvégzendõ munkákhoz - elsõsorban a Víz- és 
Csatornamû Fenntartó Intézmény megnövekedett feladataihoz 
jelent nagy segítséget; 

?Az ügyfél-barát Polgármesteri Hivatal jegyében számítógép-park 
korszerûsítést, eszközbeszerzést hajtottunk végre összesen 765 
ezer Ft összegben, ezzel is hozzájárulva a lakosság felé a 
gyorsabb, színvonalasabb szolgáltatásnyújtáshoz;

?A Gondozási Központ által végzett Tanyagondnoki Szolgálat 
ellátásához pályázati támogatással 8 személy szállítására 
alkalmas Volkswagen Transporter gépjármû megvásárlása történt 
9.922 ezer Ft értékben, melybõl 1.530 ezer Ft a saját forrás 
összege.

A fenti beruházások végrehajtásában, közterületeink 
szépítésében és gondozásában a Településüzemeltetési egység 
valamint a közfoglalkoztatásban résztvevõk mûködtek közre. 
Közcélú foglalkoztatás keretében az elsõ félévben havonta átlagosan 
37 fõt alkalmazott az Önkormányzat, akik a korábbi segélyezési 
rendszerbõl kikerülve munkájukkal családjukat is támogathatták.

A 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtása a könyvvizsgálói 
jelentés alapján a tervnek meg-felelõen történt. A bevételi és 
kiadási elõirányzatok teljesítése idõarányos. Az Önkormányzat 
folyószámla-hitel igénybevétele a beszámolási idõszak során 
folyamatosan csökkent. Dolgozóink személyi juttatásainak 
kifizetése határidõben megtörtént. Intézményeink feladataikat 
feszített gazdálkodás mellett megfelelõen ellátták a félév során, a 
további folyamatos mûködésük biztosított.

Az országos pénzügyi válság kihatásai önkormányzatunk 
mûködését is megnehezítették, ennek ellenére településünkön a 
2009. évi költségvetés végrehajtható.

Gödény-halmi tanösvény

Szeptember hónapban elkezdõdtek a munkálatok a Gödény-
halmon és környezetében. Mint már arról korábban értesülhettek, 
az önkormányzat sikeresen pályázott a Zöld Iránytû Alapítvány 
által kiírt pályázatra (Tanösvények megújítása). A területrendezési 
és kaszálási munkálatok már folyamatban vannak. Az új 
térhasználati elemek (padok, szemetesek, asztalok, hidak, táblák) 
gyártása is zajlik. Terveink szerint az András napi 
rendezvénysorozat részeként kerül átadásra a megújult Gödény-
halmi tanösvény.

Fûtéskorszerûsítés az általános iskolában

Az általános iskola, mint legnagyobb önkormányzati 
közintézmény vonatkozásában a közelmúltban tárgyalta a 
Képviselõ-testület a fûtéskorszerûsítés lehetõségét. Az EU  csak 
mindenre kiterjedõ, komplex fejlesztést támogat, mely az igen 
magas önerõ miatt vállalhatatlan. Ebbõl fakadóan az iskola 
tervezett fûtéskorszerûsítésének gyors megvalósítására kizárólag 
saját forrásból van módja az önkormányzatnak. Az átalakítással 
várható megtakarítás abból fakad, hogy a jelenlegi korszerûtlen 
gázkazánok helyett korszerû kondenzációs típus kerül beépítésre, 
mely mellett több fûtési körre lesz bontva a meglévõ rendszer, 
minden hõleadó termosztatikus radiátor szelepet kap és a fûtés 
idõjárás követõ szabályozással lesz ellátva. A munkálatok az õszi 
szünet folyamán zajlanak. Az 5,6 millió forintos beruházás, a 
számítások alapján 2-3 éven belül megtérül.

Tájékoztató táblák
A Hunyadi-Kálvin-Szentesi úton

MEGHÍVÓ

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-
testületének soron következõ ülését összehívom, az ülésre a 
Képviselõ-testület nevében tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2009. október 29. (csütörtök) 16 óra
A testületi ülés írásos elõterjesztése a Könyvtárban megtekinthetõ.

Hamza Zoltán polgármester
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Építés közben a buszmegálló induló- és érkezõ oldala Készen áll a Bethlen Gábor utcai buszmegálló a lakosság 
szolgálatára

Elkezdõdött a 44-es fõút és a Szent László utcai útkeresztezõdés Elsõ ütemben megtörtént a régi elavult eternit ivõvíz-hálózat 
környékének átfogó fejlesztése kiváltása

Megújult és járható vált a Stefánia utca járdája 20 év elteltével ,,elõkerült” a ,,Bika-ház”-hoz vezetõ 
járdaszakasz
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Közvilágítás

Az utóbbi idõben több utcaközösség részérõl is 
megfogalmazódott a meglévõ, de nem kielégítõ megvilágítást 
biztosító közvilágítási hálózat bõvítésének igénye. A fejlesztési 
igények alapján a Dr. Dunay, a Nap és a Tavaszmezõ utcákra, 
valamint a Füzesi és a Ligeti üdülõsoron, összesen 13 db új 
lámpatest felszerelése indokolt. Annak érdekében, hogy a 
fejleszteni kívánt közterületi részeken biztosítottá váljon az 
egyenletes megvilágítás az esti szürkület beálltát követõen, a 
Képviselõ-testület a 2009. október 1-jei ülésén döntött arról, hogy 
biztosítja a közvilágítási hálózaton történõ lámpatest bõvítéshez 
szükséges forrást.

Javított földutak

A elmúlt hónapokban jelentõs számban érkeztek az 
önkormányzathoz lakossági igények a javított földutak 
kátyúzásához szükséges építõanyag biztosítására. Az igények 
felülvizsgálata megtörtént, az útkátyúzáshoz szükséges tört beton 

3összesített mennyisége 301 m, melyet a Képviselõ-testület 
októberi döntése értelmében térítésmentesen biztosít az 
önkormányzat a lakóutak lokális hibáinak megszüntetése 
érdekében.

A rendelkezésre álló építõanyag beépítését a helyi 
településüzemeltetési intézmény még a tél beállta elõtt elvégzi. 
Kérjük az utcák lakóközösségeinek segítõ közremûködését, a 
munkálatok elvégzése érdekében.

Tisztelt Lakosság!
Kedves Környezetbarátok!

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén ismét 
megrendezzük az

õszi szemétgyûjtési akciónkat, melyre

2009. október 24-én kerül sor!

A Siratói holtág környéke a rendszeres 
„takarításoknak” köszönhetõen nagymértékben 

megtisztult a felelõtlen emberek által visszahagyott 
hulladékoktól!

Ezen állapot megõrzését szolgálja a mostani 
szemétgyûjtési akciónk!

Szeretettel várunk minden
„természetszeretõ” embert

2009. október 24-én reggel 8-kor
a Fehér-rámpánál!

Tisztelettel:

A rendezõség

Nyugdíjasok segítése
olcsó ebéd biztosításával

A nehéz gazdasági helyzet egyre bizonytalanabbá és 
elkeseredetté teszi az embereket, különösen a nyugdíjasokat. Sokan 
az ebéden spórolnak, nem étkeznek megfelelõen, mert nincs rá 
pénzük. A tél beálltával  a tüzelõrõl is gondoskodniuk kell, így még 
nehezebb helyzetbe kerülnek.

Nem szeretnénk, ha éhezõ idõs ember lenne községünkben!
Az önkormányzat olcsó ebéd  biztosításával nyújt segítséget 

a bajban lévõk számára!
Kérjük azok jelentkezését, akik nyugdíja, vagy egy fõre esõ 

családi jövedelme 
42.751 Ft - 64.125 Ft  között van.

E két értékhatár között van nagyon sok nyugdíjas jövedelme, 
ezért  most  õket célozzuk meg.

/42.751 Ft alatti jövedelemmel rendelkezõknek 250 Ft-ért adunk 
ebédet/

Kérjük tehát azokat az idõseket, és rászorulókat, akik szeretnék 
igénybe venni  a 330 Ft-os ebédet, jelentkezzenek a Kálvin út. 10. 
szám alatti, vagy az István király út 50. szám alatti 
intézményünkben.

Lehetõség van az ebéd  személyes elhordására, vagy 
gondozónõk által házhoz szállításra.

Az ebéd mellett egyéb ingyenes szolgáltatásokat is igénybe lehet 
venni, ezekrõl bõvebb felvilágosítást az intézményekben 
kaphatnak!

Kérjük éljenek a lehetõséggel, csak azokon tudunk segíteni, akik 
elfogadják a feléjük nyújtott kezet.

Elérhetõségeink:
Gondozási Központ Kálvin u. 10. Telefon: 218-104
                           István király út 50. Telefon: 218-060

FELHÍVÁS!
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 

Képviselõ-testülete a 15/2001. (X.29.) sz., a díszpolgári, 

tiszteletbeli polgár kitüntetõ címet és egyes kitüntetõ 

díjak alapításáról és adományozásuk rendjérõl szóló 

rendelete alapján 2 fõ részére kitüntetést adományoz a 

község érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként. 

Ezenkívül valamennyi sportág ez évi 

legeredményesebb sportolóit kitüntetéssel jutalmazza.

Kérjük a község társadalmi, civil szervezeteit, 
sportegyesületeit, a lakosságot, hogy javaslataikat rövid 

indoklással, életrajzzal juttassák el
a Polgármesteri Hivatal Titkárságára

2009. november 10-ig.

A díjak 2009. november 28-án (szombaton) a község 
Szent András-napi ünnepségén kerülnek átadásra.

Hamza Zoltán
polgármester
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A tél beállta elõtt megtörtént az aszfaltutak kátyúzása

A munkálatokat a Településüzemeltetési Csoport végzi, 
közfoglalkoztatás keretében

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
ISSN  2061-1455 (nyomtatott)

ISSN  2061-1463 (online)

Fazekas és Fiai Nyomda, Szarvas, Tel: 66/313-896

Rendõrkapitányság
Szarvas

Sajtóanyag
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tettesek ellen, akik 2009.09.25.-én 12:30 óra és 12:45 óra közötti 
idõben bementek egy békésszentandrási kisboltba, ahol az öt 
elkövetõbõl az egyik a bolt alkalmazottját szóval tartotta, amíg 
másik társa a ruházatába kb.: 40.000.- Ft értékû tisztálkodási szert 
és édességet rejtett. A bolt alkalmazottja és a vásárlók miután ezt 
észlelték, felszólították õt, hogy pakolja vissza az árucikkeket és a 
rendõrség kiérkezéséig mindannyian maradjanak a boltban. A 
felszólításnak az elkövetõ nem tett eleget. Ezt követõen az 5 fõ 
dulakodni kezdett a boltossal, ill. a vásárlókkal, melynek során 
egyikük kezét kicsavarták, egy másik személyt pedig egy polcnak 
löktek, majd a bolt ajtaját a helyérõl leemelték és elmenekültek. 
Menekülésük során az utcán, a ruházatba (harisnyába) rejtett 
árukat eldobálták. 

A bolt eladója, egy helyi polgárõr és a helyi körzeti 
megbízottak együttesen sikeresen feltartóztatták az 5 elkövetõt.

A dulakodás következtében a bolt eladója és az egyik vevõ is 8 
napon belüli sérülést szenvedett.

A bevezetett rendõri intézkedések során megállapítást nyert, 
hogy a fenti bûncselekmény elkövetésével megalapozottan öt 
vidéki nõ gyanúsítható. 

Nevezettek õrizetbe vételére került sor, majd 2009. 09. 28-án a 
Békéscsabai Városi Bíróság elõzetes letartóztatásba helyezte 
õket, fogvatartásuk mellett a büntetõeljárást a Szarvasi 
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytatja ellenük.

Szarvas, 2009. szeptember 29.
Hicz Éva r. százados sk.

hivatalvezetõ

Következõ lapzárta:
2009. november 6.

(péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu

Köszönet
2009. augusztus 8-án, szombaton, 40 éves osztálytalálkozót 
szervezett a hajdani 8.c osztály, Csikós Györgyné 
osztályfõnök vezetésével. Kegyelettel emlékeztek meg 
elhunyt osztálytársaikról, virágot vittek a sírjukra.
Hálás szívvel köszönjük, hogy megemlékeztek róluk, 
emléküket megõrizték!
Tisztelettel:

néhai Sinka János családja
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Körzeti egyéni atlétika verseny

2009. 09. 18.

Szarvason, két korcsoportban (III. és IV.) rendezték meg az IV. korcsoport - fiú
egyéni atlétika versenyt. A körzet minden iskolája részt vett a (1995/96.)

Bodonyi Ádám súlylökés II.versenyen; iskolánként, versenyszámonként, nemenként három fõ. 
Fekete-Rekényi Balázs távolugrás III.A 60 m-es és a 100 m-es síkfutásban a hat leggyorsabb lány és a hat 
Matuz Gergõ 1500 m VIII.leggyorsabb fiú döntõbe jutott. Iskolánkból öt tanulónak sikerült 

távolugrás IX.döntõbe kerülni.
Eredmények: Major József 100 m III.
III. korcsoport - lány kislabdahajítás VII.

Dernovics Tamás 1500 m XII.(1997/98.)
Szabó Alexa 600 m I. kislabdahajítás IX.

kislabdahajítás V. Szabó Benjamin kislabdahajítás VIII.
Petrovic Maja 60 m - távolugrás XI.

távolugrás IV.
Kanti Dorottya 60 m VI. Minden versenyzõnek gratulálunk!

távolugrás V.
Gazsó Mirella 60 m - Sztankovits Lászlóné

600 m XI. testnevelõ
III. korcsoport - fiú
(1997/98.)
Olasz Imre 600 m X.

kislabdahajítás XIV.
Bagi János 60 m -

kislabdahajítás IX.
Székely László 60 m VI.

távolugrás VIII.
Török Péter távolugrás X.

kislabdahajítás XII.
IV. korcsoport - lány
(1995/96.)
Kanti Eszter 1500 m I.

távolugrás VII.
Bohák Annamária 100 m III.

1500 m II.
Bezzeg Xénia 1500 m IX.

Az atlétika verseny résztvevõikislabdahajítás X.

Iskolapszichológus

A Körös-Szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán 

Szolgáltató Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 

tájékoztatja az intézményünkbe (óvodába és iskolába 

egyaránt) járó gyermekek szüleit, hogy 2009. szeptember 

1. óta településünkön is biztosított a nevelési tanácsadás 

keretében történõ iskolapszichológiai szolgáltatás.

Az érintett tanulók szülei idõpontot és további 

felvilágosítást kaphatnak a következõ telefonszámokon: 

66/215-399; 20/959-7460.

Iskolai agenda
00 00Október 19. 12 -18 Hulladékgyûjtés

Október 22. 1956. évi forradalom kitörésének 
évfordulója - iskolai megemlékezés

Október 22. Az õszi szünet elõtti utolsó tanítási 
nap

Október 26-30. Õszi szünet

November 2. Az õszi szünet utáni elsõ tanítási nap 
(„A” hét Hétfõ)

November 6. Osztálybulik a felsõ tagozaton

November 14. „Békésszentandrás Nebulóiért 
Alapítvány” bálja
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Kishegyesiek vendéglátása
Hagyományos, közel két évtizedes kapcsolat, barátság fûzi össze Köszönjük, hogy eljöttek, köszönjük, hogy megajándékoztak 
iskolánkat és vajdasági testvértelepülésünk iskoláját, a kishegyesi bennünket jelenlétükkel és barátságukkal! És köszönet minden 
Ady Endre Kísérleti Általános Iskolát. A gyermekek, pedagógusok közremûködõnek: a fogadó gyerekeknek, a fogadó gyerekek 
évente kétszer (õsszel és tavasszal) találkoznak hivatalosan, és a szüleinek, pedagógustársaimnak, a látogatás lebonyolításában 
technika vívmányainak köszönhetõen naponta vagy hetente tartják közremûködõ valamennyi jó szándékú embernek!
a kapcsolatot „nem hivatalosan”, az interneten vagy épp telefonon Várjuk az újabb találkozást…                                                F. R. J.
keresztül.
Az idei évben a kölcsönös látogatások sorában kisebb zökkenõ állt 
be. A hagyományos õszi-tavaszi kétoldalú látogatások 
váltakozását megakasztotta a bürokrácia szeszélye. A Vajdaságban 
élõ magyarok számára az útlevél és a vízum megszerzése rendkívül 
körülményessé és nagyon drágává vált, így a szeptember 18-19-i 
látogatásuk tulajdonképpen a tavasszal elmaradt és diákjaink által 
is nagyon hiányolt találkozó „pótlása” volt.
Ezen a két napon 11 tanulót és két kísérõ tanárukat  sajnos a vízum 
megszerzésének körülményei a létszámon is érzõdött - láthattuk 
vendégül iskolánkban, településünkön. Rövid idõt töltöttek 
nálunk, hiszen pénteken dél körül érkeztek és másnap kora délután 
már távoztak is. Ám e rövid idõ megadta nekünk azt, amit szokott: a 
személyes találkozások bensõségességét, a viszontlátás örömét, a 
hosszú beszélgetések hangulatát. Ismét bebizonyosodott, hogy két 
testvértelepülés viszonya elsõsorban az ott élõk  legyenek bár 
„csak” gyerekek  szoros egyéni kapcsolatában mutatkozik meg 

Együtt a kishegyesiekkelleginkább.

150 éve született Benedek Elek
1859. szeptember 30-án Kisbaconban született Benedek Elek, A versenyzõk feladata „csupán” a kiválasztott mese felolvasása 

az ifjúság által jól ismert Elek apó. Székelyudvarhelyt végzett volt minél érdekesebben, mesélve elõadva. Ez nem is olyan könnyû 
középiskolai tanulmányai után a budapesti tudományegyetem feladat. A zsûri minden évfolyamból a legügyesebb mesélõt 
bölcsészkarának hallgatója volt. Író, újságíró. Számtalan lap kereste. 2. osztályban Péterfy Petra, 3. osztályban Erdélyi Dorka, 4. 
szerkesztõje, az Én újságom címû gyermeklap, majd haláláig osztályban Melich Krisztián lett a gyõztes.
(1929. augusztus 17.) a Cimbora címû gyermekújság A népes hallgatóság sem ült tétlenül. Amíg a zsûri egy-egy 
fõszerkesztõje volt. Önálló alkotásainál maradandóbb évfolyam tanulóit értékelve tanácskozott, a nézõk kérdéseket 
népmesegyûjteménye (Magyar mese- és mondavilág), amely azóta kaptak az elhangzott mesékbõl. Az apró ajándékok gyorsan fogytak 
is minden magyar meseválogatás alapja, és számtalan késõbbi a tarisznyából, olyan ügyesen válaszoltak a gyerekek. A zsûri 
feldolgozás kiindulópontja. döntése után a közönség is szavazhatott arról, ki tetszett neki a 

Szeptember 30-án, születésnapján ünnepeljük a Népmese legjobban. Közönségdíjat kaptak: Hegedüs Dorina 2. osztályos, 
Napját. Ebbõl az alkalomból iskolánk alsó tagozatosainak már Egri Vivien 3.a osztályos és Kovács Emese 4. osztályos tanulók. Az 
harmadik alkalommal rendeztünk vetélkedõt. Igyekszünk eseményeket az elhangzott mesékrõl készült képek kiállításával 
változatossá tenni a rendezvényt. Ebben az évben az iskola zárjuk október elején.
könyvtárában gyûltünk össze. Molnárné

...és hallgatóságaA legszebben mesélõ...
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Az iskolai élet szereplõi - a tanárok, a diákok és a szülõk  csak 
viszonylag ritkán vannak együtt, egy idõben és egyszerre. Az elõzõ 
tanév folyamán fogalmazódott meg a nevelõtestület egyes tagjai 
részérõl az a másutt már jól bevált elképzelés, hogy a nevezett 
három fõszereplõt egy idõben, egy helyen tudva, részükre közös 
programot szervezve, kissé közelebb hozza egymáshoz.

Ez a bizonyos elképzelés 2009. szeptember 26-án, szombaton 
realizálódott, egy családi kerékpártúra formájában. A fõ 
célkitûzésünk az volt, hogy a résztvevõk közösen, fesztelenül, 
hivatalos kötöttségektõl mentesen töltsenek el egy délutánt, 
ismerkedjenek egymással, beszélgessenek, hasznosan eltöltve az 
idõt aktívan kikapcsolódjanak.

A vendéglátók...

A címben megfogalmazott Szentandrásról Szentandrásra 
kifejezésnek is egyszerû a magyarázata. Településünk 
központjából indulva kerékpáron jutottunk el településünk egy 
kevéssé ismert részére, Furugyba. A vénasszonyok nyarát 
kihasználva, egy kellemes idõjárású, szikrázóan napsütéses kora 
délutánon indultunk mintegy 120-an a felfedezni kívánt 
településrészre, pontosabban annak egy részére, Bartha Árpád 
tanyájára.

A kellemes kerékpározás után kisebb pihenõ, majd egy 
élményszerû elõadás várt az ott lévõkre. Hévizi Róbert, a Békéssy 
János Helytörténeti és Hagyományõrzõ Egyesület elnöke színes, 
élményszerû elõadásában mutatta be Furugy kialakulását, 
történetét, jelenét. A lehetséges jövõrõl a meghívónk és 
házigazdánk, Bartha Árpád beszélt néhány szóban.

A „hivatalos” programok után a gyerekek vették át a fõszerepet 
és vették birtokba a házsorokat és a házakat, a „szántást” és az 
udvart, az emlékmûvet, a rögtönzött futballpályát. Megítélésünk 
szerint a délután teljes mértékben elérte célját: a programban részt 
vevõk az együtt töltött idõben olyan kapcsolatba kerültek, 
kerülhettek, amely nélkülözhetetlen az iskola alapvetõ 
mûködéséhez, az együttneveléshez.

Az iskolai közösség nevében köszönjük a vendéglátóknak a 
vendéglátást, a „vendégeknek”, szülõtársainknak pedig a közös 
vendégeskedést!

Szentandrásról Szentandrásra

...és a vendégek egy része
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Domokos László
országgyûlési képviselõ

Köszöntõ
Az idõsek világnapján

Idõsnek lenni önmagában éppen úgy nem érdem, mint ahogyan 
fiatalnak lenni sem az. Amitõl mégis becsülni való értékké válik, az 
a több évtizednyi idõ kereteit megtöltõ tapasztalat és tartalom. A 
türelem és gondoskodás, amivel a szülõk, a nagyszülõk családi 
szálakat bogoznak ki, fognak össze. A történelem, amit az õ 
személyük tesz kézzelfoghatóvá és átélhetõvé. A sok munka, 
aminek eredménye gyakran csak a következõ generációk idejére 
érik be. A jó szívvel adott tanácsok, amelyekkel igyekeznek elejét 
venni, hogy gyermekeik, unokáik elkövessék ugyanazokat a 
hibákat, amelyeket húsz-harminc-negyven esztendõvel korábban 
maguk is elkövettek. Az elnézés képessége olyankor, amikor a 
fiatalok persze mégsem hallgatnak rájuk.

Az október elsejei idõsek világnapja alkalmából szeretettel 
köszöntöm mindannyiukat, jó egészséget kívánok! 

A rossz kormányzás 
következménye a Bajnai-csomag

A jövõ évi büdzsé az elmúlt húsz év legveszélyesebb 
költségvetése, amely nem kezeli, hanem mélyíti Magyarország 
gazdasági válságát. Ha ezt így elfogadja a parlament MSZP-s 
többsége, akkor ez azt jelenti, hogy sok iskolára kerül lakat, az 
egészségügyi intézmények, kórházak, rendelõk nem fogják tudni 
ellátni a betegeket. A nyugdíjasoktól ismét rengeteg pénzt vesznek 
el, tehát szüleink, nagyszüleink életlehetõségei is romlani fognak. 

Amíg MSZP-SZDSZ-kormánya van az országnak, és amíg 
Bajnai Gordonnak hívják a miniszterelnököt, az államcsõd, a 
gazdasági összeomlás veszélye nem múlik el. Súlyos mélységben 
van a magyar gazdaság, és olyan zuhanást élünk át, amire a 
rendszerváltás óta nem volt példa. Több mint hét százalékos a 
gazdasági visszaesés, tíz százalék fölötti a munkanélküliség, a 
reálbérek több mint 2 százalékkal csökkentek, a nyugdíjas infláció 
pedig az átlagos pénzromlásnál jóval nagyobb. A jövõ évi 
költségvetésben a kormány nem jelölt meg kitörési pontokat. A 
büdzsé csak megszorító lépéseket, valamint az önkormányzatoktól, 
a közösségi közlekedéstõl és az étkezési támogatásoktól történõ 
elvonásokat tartalmaz. A költségvetésbõl nem derül ki, miként 
szeretne a kormány munkahelyeket teremteni, a magyar 
gazdaságot tartós növekedési pályára állítani, az államadósság 
növekedését kezelni, és az emberek mindenapjait érintõ 
kérdésekkel foglalkozni. 

Mindez elég indok a Fidesz-KDNP képviselõinek, hogy ezt a 
költségvetést elutasítsák. Ellenzéki pártként az a dolgunk, hogy 
mindentõl, ami rossz, megpróbáljuk megvédeni az országot. A 
költségvetés által megtestesített rossztól akkor tudjuk megvédeni 
az országot teljes egészében, ha a kormány visszavonja ezt a 
költségvetést.

Lakossági fórumot tartott a 
Jobbik

A Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete „Nemzeti 
radikalizmust” címmel tartott lakossági fórumot szeptember 19-én.

A jelenlévõ megközelítõleg 80 fõ érdeklõdõt elsõként Samu Tamás 
Gergõ megyei elnök tájékoztatta az EP választás óta eltelt idõszak 
eseményeirõl. Elmondta, hogy 2009. június 7-én bebizonyosodott, 
nincsenek „elveszett” szavazatok, hiszen a Jobbikra leadott ikszek három 
tenni akaró magyar képviselõt juttattak ki Brüsszelbe. Beszámolt arról, 
hogy jelenleg 30 településen mûködik megyénkben Jobbik szervezet, 
valamint bejelentette, hogy a megyei választmány Révész Norbert helyi 
elnököt Országos Választmányi küldöttnek választotta, így a 
Békésszentandrási Szervezet is egyre szélesebb körben képviselteti magát.

A rendezvény vendége volt Hajdú Gábor, az Új Magyar Gárda 
Mozgalom megyei szervezõje, aki elmondta, hogy nem adják fel a 
küzdelmet, hiszen igény van a Mozgalom mûködésére. A Magyar Gárda 
ugyanis nem a kisebbségek ellen jött létre, hanem azért, mert az alapítók 
szükségét érezték, hogy szervezeti formát öltsön a magyar kultúra 
megõrzése, egymás segítése. A gárdisták mindig ott vannak, ha segíteni 
kell.

A fórum fõ szónoka a Mozgalom mellényét viselõ ifj. Hegedûs Lóránt 
református lelkész volt, aki a szervezet augusztus 22-ei szentendrei újjá 
alakulásának fõvédnökségét is vállalta. Elmondta, hogy bár lelkészként 
sok támadás éri politikai szerepvállalása miatt, mégis úgy gondolja, hogy 
munkájában az evangéliumi elvek vezetik, hiszen a gonosz ellen harcolni 
kell. Beszédében kiemelte a „csicskáztatás” elleni küzdelmet, mely 
megyénkben is egyre fontosabb kérdéssé válik (például Szarvason is). 
Elmondta, örül, hogy végre igaz magyar hangok is hallatszanak az Európai 
Unióban. Arról is szólt, mélyen felháborítja, amikor azt hallja, hogy az ún. 
ellenzéki párt tagjai a folyosón találkozva semmibe veszik képviselõinket.

A beszéd elhangzása után záporoztak a kérdések vendégünkhöz, 
melyekre idõt és szót nem kímélve majd’ egy órán keresztül válaszolt. 
Ezekben érintették többek közt a szlovák nyelvtörvényt, a cigánybûnözés 
kérdését és a gazdasági válságot, valamint a multinacionális cégek 
magyarországi térnyerésének korlátozását. 

Rendezvényünk végén a helyi elnök elmondta, mivel pártunk önerõbõl 
tevékenykedik, ezért kérjük minden segíteni akaró és tudó szimpatizánsuk 
támogatását, valamint várjuk azok jelentkezését, akik tagként is szeretnék 
erõsíteni pártunk munkáját.

Elérhetõségeink: bekesszentandras@jobbik.hu , valamint telefonon: 
70/586-0727 (Révész Norbert).

Molnár Karolina
Jobbik Magyarországért Mozgalom - Békésszentandrás

Két szeretõ lélek, 
hosszú évek óta 
együtt megy az úton 
egymás mellett szépen. 
Bár a tûz már nem perzsel, 
úgy mint akkor régen, 
mégis szépen ragyog, 
mint csillag az égen. 
Szívetekbe béke, 
lelketekbe nyugalom, 
legyetek boldogok, 
mint sok sok éve e napon!

Szeretettel köszöntjük

HUSZTI BENJÁMINT és felségét, NÉMETH ILONÁT

66 éves házassági évfordulójuk alkalmából!

Gyermekei, unokái és dédunokájuk
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,,A vadászat aktív természetvédelem”

Karcsú testû, hosszú farkú, csengõ „csíz-itt-csíz-itt”. 
kecses mozgású, élénk Éneke kellemes csicsergés.
viselkedésû madár. Örökösen  Magyarországon nincs olyan 
mozog: futkos a vízparton, fel- hely, ahol ne fészkelne. 
felrebben, majd leszállva fejét Különösen vonzódik a vízparti 
biccentgeti, s farkát billegteti. A létesítményekhez, de a tavak 
nálunk is élõ kontinentális alfaj partján, nádasok belsejében is 
tollazata fehér, fekete és szürke gyakori. Lakott területeken, 
mintázatú. Költés idején háta és utak mellett, réteken, 
farkcsíkja világosszürke, szántóföldeken is elõfordul. 
sapkája és melle fekete, arca és Fészkét épületzugba, hidak alá, 
hasa fehér. Hím és tojó hasonló, ölfarakásokba, földlyukakba, 
de a tojón a sötét mintázat faoduba rakja. Külsõ részét 
inkább szürkés. Téli tollazatuk fûszálakból készíti, csészéjét 
világosabb. A fiatalok színei vékony gyökérszálakkal, 
tompábbak és összefolyóbbak. lószõrrel vastagon béleli. A tojó 
Az angol alfaj tollazata 4-6, világos alapon sûrûn barna 
sötétebb , nyáron a hím egész pöttyös tojást rak. A fiókák két 
hátoldala fekete. A hét alatt kelnek ki, és 
barázdabillegetõ egész ugyanennyi ideig maradnak a 
Európában közismert madár. fészekben. Rovarevõ. 
Eleven lénye, szép tiszta színei, Tavasszal az egyik elsõ érkezõ, 
csengõ hangja mindenütt s mint az ébredezõ táj 
felkelti az ember figyelmét. megélinkítõje közismert és 
Ügyes röptében bízva hangos közkedvelt madár. Késõ õsszel 
csiviteléssel zavarja el a vonul el Észak-Afrikába, néha 
varjakat és a ragadozó át is telel.
madarakat. Hangja éles, tisztán 

ÕZBAKVADÁSZAT 2009.

Nagy tisztelettel köszöntöm az Olvasókat az októberi lapszám 
megjelenése alkalmából! Ebben a hónapban visszatekintünk a 
nemrégiben véget ért õzbak vadászati szezon történéseire. A 
vadlexikon 91. részében pedig a tavasz érkezését jelzõ, közismert 
madarunkról, a barázdabillegetõrõl olvashatnak majd.

Az õzbakvadászati szezon Magyarországon április 15-én kezdõdik 
és szeptember 30-áig tart. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 
kimegyünk a határba, és amint látunk egy õzet azt rögtön lelõjük! 
Minden évben a területen létszámbecslés alapján megállapított 
õzmennyiség figyelembevételével kapunk lelövési kvótát a 
hatóságoktól. A lényege ennek az, hogy a területek 
vadeltartóképességét maximalizálják, és ennek betartását meg is 
követelik. Az elejtett õzbakok trófeáját pedig kötelezõ bemutatni a 
megyénél, ahol pontozzák õket, és ez alapján értékelik 
vadgazdálkodásunkat. Mivel a legtöbb pontszámot a súly alapján kapja  
/ nem mellékesen az idelátogató vendégvadászok is ez alapján fizetnek 
/ , érdekünk a minél nagyobb agancssúly elérése. Az õzagancs 
tulajdonsága, hogy évrõl évre a súlya növekszik, viszont egy bizonyos 
kor elérése / 7-8-év / után „visszarak”. Természetesen az ilyen korú 
bakok elejtése a cél, és az az ideális, ha a jó képességekkel rendelkezõ 
egyedek idáig szaporítanak is. Ám kevés az ilyen jó genetikai 
adottságokkal rendelkezõ bak, és nagyon nehéz ennyi ideig nevelni és 
vigyázni rájuk. Sajnos Magyarországon szinte minden 
vadgazdálkodónak -így természetesen nekünk is- nagyon nagy 
szüksége van a bérvadásztatásból befolyó forintokra. Az idelátogató 
vendégek által itt hagyott pénz teszi ki bevételeink nagy részét. A 
bevételekre pedig egyre nagyobb szükség van, mert nagyon sokba 
kerül a téli takarmány, a vadföldek mûvelése, fácánok vásárlása, 
vadgazdálkodási berendezések kihelyezése, bérek és az egyre növekvõ 
közterhek kigazdálkodása. 

A hosszúra nyúlt bevezetés után rátérnék a vadászati eredmények 
ismertetésére. A tavalyelõtti és a tavalyi nagy bakok / mindkettõ az 
adott évben benne volt a megyei ranglista elsõ háromjában / után azt 
hittük, hogy nehéz lesz túlszárnyalni az eredményeinket, és nem 
tudunk ilyen nagy bakokat felmutatni. Jóslatunk nem jött be! Ugyanis 
április 17-én  Dr. Gerhard Fritsch norvég vendégvadász a Gorupi-
csatorna mellett egy 618 grammos trófeatömegû hatalmas bakot lõtt. A 
megyei bírálóbizottságtól 165,58 pontot kapott, mellyel valószínûleg 
bekerült a Magyarországon eddig elejtett legjobb 50 trófea közé. Az 
idei országos ranglistán is igen elõkelõ helyezést fog elérni. Mellette 
még közel 30 bak került terítékre / a felét helyi vadászok ejtették el/  
közte 1 arany, 1 ezüst és 3 bronz minõsítést kapott. Összegezve a 
szezont: soha rosszabbat! Mi szentandrásiak pedig legyünk büszkék 
arra, hogy ilyen bakok élnek határainkban! Bízzunk abban, hogy ez a 
továbbiakban is így lesz, öregbítve majd településünk hírnevét! 

VADLEXIKON 88.

Barázdabillegetõ - Motacilla alba

A novemberben megjelenõ lapszámban egy elkészült tablókép 
alapján vadásztársaságunk tagjaival ismerkedhetnek meg. A 
vadlexikonom soronkövetkezõ részében pedig az egyik legtarkább 
énekes madarunkat, a tengelicet igyekszem majd bemutatni.

Major Attila
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REJTVÉNY
Augusztusi rejtvényünk nyertese:

Házi Rozália, Akácos u. 3.

Gratulálunk!
Nyereményét a Könyvtárban 

veheti át.

Íme következõ rejtvényünk!

A megfejtéseket kérjük
2009. november 6-ig (péntek) 

eljuttatni a Könyvtárba.

Jó fejtörést kíván:
Nemcsényi Zsolt

a Mûvelõdési és Környezetvédelmi 
Bizottság nevében

Két karodban gyermek vagyok,
hallgatag.

Két karomban gyermek vagy te,
hallgatlak.

Két karoddal átölelsz te,
ha félek.

Két karommal átölellek
s nem félek.

(Radnóti Miklós)

NOVÁK MIHÁLY és LOSONCZI ERZSÉBET
2009. október 10-én ünnepelték

50. házassági évfordulójukat.

Ez alkalomból szeretettel köszöntjük õket!

Családja
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés

2009. augusztus 27-én Dunai Péter Pál és 
Csípai Melinda szülõknek ZSÓFIA 
ANDREA, szeptember 9-én Budavári 
Zoltán és Fekete-Nagy Andrea szülõknek 
ZOLTÁN SÁNDOR, szeptember 12-én 
Nagy Sándor és Nagy Ágnes szülõknek 
LOTTI LILI és LÉNA LEA, szeptember 17-
én Prievara János és Mácsár Eszter szülõknek JÁNOS, szeptember 
17-én Pintér László és Posgay Nóra szülõknek BRÚNÓ, 
szeptember 29-én Lestyan-Goda Szabolcs és Mrena Orsolya 
szülõknek GELLÉRT utónevû gyermeke született.

Halálesetek

2009. szeptember 7-én Bagi Jánosné ln.: Fazekas Ágnes 
Veronika /1927/,
2009. szeptember 15-én Taskó Ferencné ln.: Bohák Mária 
/1942/ halálozott el.

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.
* Szarvason tanya 2 MFt beköltözhetõ.
* Siratóban 2x800 m2 beépítetlen terület.
* Hársfa u. családi ház 7,2 MFt.
* Gondalaposi üdülõsoron új építésû hétvégi ház
* Siratóban 700m2-es üdülõtelek 1,3 MFft
* Békésszentandráson felújított, igényes tanya Irányár: 13,5 MFft.
* Békésszentandrás, Sebestyén utcában családi ház 6 Mft.
* Békésszentandrás, építési telek 800.000 Ft

Bõvebb információ és egyéb ingatlanok adatai az irodában!

,,Az édesanyák nem halnak meg,
Csak fáradt szívük pihenni tér.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik édesanyánk

BAGI JÁNOSNÉ szül.: FAZEKAS ÁGNES
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

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!

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

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

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 

rendbetételét vállalom.
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Beszélgetés Bodonyi Dóra Európa bajnokkal
Kovács László tavalyi Európa-bajnoki címe után az idén ismét 
nagyon szép sikereknek örülhettünk.
Bodonyi Dórával és edzõjével Pálinkás Andrással beszélgettünk az 
idei év eredményeirõl, a nagyszerû szereplésrõl.
 

- Még egyszer gratulálok ehhez az eredményhez, de kérlek beszélj 
az év többi versenyeirõl, az elért eredményekrõl.
- A serdülõ magyar bajnokságon 500 és 1000 m-en harmadik, 4000 

- Az olvasóink már tudják az eredményeket, de kérlek idézzük fel m-en második, az ifjúsági bajnokságon a szolnoki Terék Viviennel 
újra az eseményeket. Hogyan szerepeltél a maratoni Európa- párosban 500 és 1000 m-en harmadik, 4000 m-en pedig elsõ lettem. 
Bajnokságon? Szeptember második hetében rendezték az EORV-t. 
- Július végén Lengyelországban Ostradában rendezték a maratoni Csehországban (Rasice), ahol három számban indultam. Ifjúsági 
Európa-Bajnokságot, és az ifjúsági korosztályban elsõ helyezést párosban Viviennel mindkét távon másodikok lettünk és indultam a 
értem el. saját korosztályomban 1000 m-en egyesben, ahol szintén második 
- Gratulálok! Hogyan jutottál ki erre a versenyre, milyen lettem.
feltételeket kellett teljesíteni? - Elégedett vagy az idei eredményekkel?
- Májusban rendezték az országos bajnokságot. Ott az elsõ kettõben - A tavalyi év után nagyon, de amúgy is elégedett lehetek hiszen 
kellett végezni, - igaz én harmadik lettem  de a válogatási minden edzést megcsináltam, sokat dolgoztam, az eredmények is 
szabályok szerint aki kijutott a síkvízi VB-re vagy EB-re az nem jöttek, joggal lehetek elégedett.
indulhatott a maratoni EB-n. Az a lány aki nyerte az OB-t kijutott a - Beszélj a közelebbi, távolabbi céljaidról!
VB-re így én „B” egységként indulhattam . - Jövõre szeretnék kijutni az ifi EB-re, de ismerve a magyar nõi 
- Beszéljünk errõl a versenyrõl. Milyenek voltak a körülmények, mezõny erõsségét ez nagyon nehéz lesz. Szerintem maratoni VB-re 
milyen volt a verseny belülrõl, hogyan sikerült nyerned? nagyobb esélyem lesz kijutni, azt is nagyon szeretném. Két év 
- Nagyon rosszak voltak a versenykörülmények. Egy kikötõben múlva ifi VB lesz, arra is jó lenne kijutni, hiszen még akkor is ifi 
versenyeztünk, nagyon nagy szél fújt, a partról visszaverõdtek a leszek. Megcsinálom az edzéseket és majd meglátjuk, hogy ez mire 
hullámok, így mindenki billegett, nagyon oda kellett figyelni hogy lesz elég.
ne boruljak. Négy kör volt négy futószakasszal, és a végén egy 
nagyot kellett finiselni. Következõ beszélgetõtársam Pálinkás András, Dóra edzõje.
- Érezted azt verseny közben, hogy megnyerheted? - Elégedett vagy Dóra idei teljesítményével? 
- Végig ott voltam az élbolyban, de az elsõ két körben rossz volt a - Teljes mértékben elégedett vagyok. Az volt a célunk, hogy az idén 
pumpám, a második két körben rossz volt a kormányom, de sikerült egy világversenyre jusson ki, kettõ lett belõle és ott nagyon szép 
megoldanom és nyertem. eredményeket ért el. Az öt világversenybõl még a síkvizi VB, EB és 
- Milyen érzés volt a célba érés után Európa bajnokként ünnepelni? a maratoni VB-rõl is csak épphogy lemaradt. A tavalyi év a fizikai 
- Nagyon boldog voltam, hiszen nagyon sokat dolgoztam az idén és felkészülésre ment rá, ezért nem sikerült úgy ahogy Dóra szerette 
titokban nagyon vágytam erre a sikerre, és a végén sikerült volna, de mindennek meg van a maga menete, amit nem lehet 
felszabadultan ünnepelni. megkerülni. Én úgy érzem, hogy Dóra két év múlva bármire képes 
- A dobogó tetején állva Himnuszt hallgatni csodálatos érzés lehet. lehet.
Elérzékenyültél? Azt még mindenféleképen el szeretném mondani, hogy Dóra még 
- A Himnuszt hallgatva nem sírtam, csak nagy boldogságot serdülõ korosztályú.
éreztem. Bevallom egy picit sírtam amikor az 
eredményhirdetéshez készülõdtünk. (folytatás a következõ oldalon)
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Középen Bodonyi Dóra

- Milyen tanítvány Dóra?
- Szorgalmas, csak jókat mondhatok róla. Minden edzést a kért 

intenzitással végigcsinálja. Most már ott tartunk, hogy meg tudjuk 

beszélni mit miért csinálunk, és ez nagyon fontos ebben a 

sportágban a további fejlõdése érdekében.
- Beszéljünk a klub többi versenyzõirõl , hiszen Dórán kívül is 

vannak tehetséges versenyzõink. Kérlek értékeld az idei 

szereplésüket!
- A serdülõ fiúkkal teljes mértékben elégedett vagyok. Éppen abban 

a korban vannak amikor nagy a lemorzsolódás veszélye így a 

négyest egy szarvasi fiúval Kitajka Bélával egészítettük ki és a 

bajnokságon 2. helyezést értek el. Nagy jövõ elõtt állnának ha a 

hozzáállásban, gondolkodásban változnának. Nem elég csak 

megcsinálni az edzéseket, hanem nagyobb alázattal kell viseltetni a 

sportág iránt, mert csak így lehet eredményeket elérni.
- Milyen az egyesület utánpótlása, vannak e tehetséges gyerekek?
- A közvetlen utánpótlással Sinka József foglalkozik, ott több 

tehetséges gyerek szerepel. Hogy mi lesz belõlük azt még nem 

tudjuk, de szorgalmas kitartó munkával bármi lehetséges. 

Szeretnénk, ha minél több 8-10 éves gyerek jönne le hozzánk, 

hiszen ebben a korban már el kell kezdeni a kajakozást, hogy 

késõbb sikeresek lehessenek. Szeretnénk toborzókat is tartani, és 

mindenkit várunk, aki kajakozni szeretne.
Végezetül szeretném megköszönni azt a sok támogatást, gratulációt 

amit Dóra szereplése kapcsán kaptam.
Az egyesület teljes mértékben támogatott bennünket, de nagyon 

sok embertõl a gratulációk mellett kisebb nagyobb anyagi 

támogatást is kaptunk.
Továbbra is várjuk a támogatásokat, hiszen Dórának jövõre egy új 

hajót szeretnénk vásárolni. Már sokan felajánlottak kisebb-

nagyobb összegeket, de még köszönettel fogadunk minden 

felajánlást.
- Köszönöm a beszélgetést.

Fabó István

KÉZILABDA

Sikeres menetelés
Eredményes heteket tudhatnak maguk mögött a szentandrási 
kézilabdások, hiszen az utóbbi hetekben egyetlen mérkõzésrõl sem 
kellett pont nélkül távozniuk, így folyamatosan az élmezõnyhöz 
tapadva tartják magukat. 

Békésszentandrás - Gádoros 22 : 10  (11 : 5)
Csapat: Bagi Brigitta, Egriné Kovács Andrea (5), Lestyan-Goda 
Anna (5), Aszódi Mónika (3), Árgyelánné Hangyás Tünde (4), 
Sinka Petra (1) , Kondacs Renáta (3), Petrás Viktória (1), Lólé 
Emília (kapus), Szilágyi Gréta, Ugyan Hajnalka, Lénárt Anett
Edzõ: Lestyan-Goda Mihályné
Magabiztosan hozta a csapat a papírformát, s a jobbnál jobb 
megoldásokkal a mérkõzés - szurkolók örömére - egy igazi 
„jutalomjáték”-ká vált.

Mezõberény - Békésszentandrás  23 : 23  (10 : 10)
Csapat: Bagi Brigitta, Egriné Kovács Andrea (7), Lestyan-Goda 
Anna (4), Szilágyi Gréta, Aszódi Mónika (6), Kondacs Renáta, 
Petrás Viktória (2), Lólé Emília, Árgyelánné Hangyás Tünde (2), 
Sinka Petra (2), Ugyan Hajnalka, Lénárt Anett, Rohoska Nóra, 
Rónyai Henriette.
Edzõ: Lestyan-Goda Mihályné
Óriási csatában, bár megnyertük a küzdelmet, azonban - a gong szó 
elõtti! - gyõztes gólt, idõntúlivá minõsítették a játékvezetõk, így „be 
kellett érnünk egy döntetlennel”. Ezen idegenbeli 
(Mezõberénybõl!) hozott pont azonban feledtette a kisebb 
csalódottságot, hiszen valójában így is nagy eredményt 
„könyvelhettünk el”, nem kis meglepetésre.

Békésszentandrás - Kétsoprony 23 : 16  (12 : 9)
Csapat: Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (7), Lestyan-Goda 
Anna (3), Aszódi Mónika (4), Árgyelánné Hangyás Tünde (6), 
Sinka Petra (1), Kondacs Renáta (2), Petrás Viktória, Bagi Brigitta 
(kapus), Szilágyi Gréta, Liszkai Kitti, Lénárt Anett, Rohoska Nóra.
Edzõ: Lestyan-Goda Mihályné
A kezdeti „puhatolózás” után, elkapta a csapat a fonalat, és a 
második félidõ elejére már egyértelmûvé vált a fölény, csak az volt 
kérdés, hogy mekkora különbséggel sikerül itthon tartani 
pontjainkat. Dicséretes volt azért is e küzdeni akarás, mivel a 
szentandrási csapat fele betegsége ellenére is vállalta a 
megmérettetést. Külön köszönet nekik, és mielõbbi felépülést. 

Jelenleg az 5. helyen áll a csapat csupán 2 ponttal lemaradva a 
harmadik, és hárommal az éllovastól, 108 dobott és mindössze 86 
kapott góllal, magunk mögött tudva Kétsoprony, Doboz, 
Füzesgyarmat, Kondoros, Szarvas és Gádoros csapatait.

Az elmúlt hétvégi szünnapot követõen, a következõ hetek nehéz 
megmérettetései közül csupán egyetlen hazai csata (okt. 17-én 
15.30-kor) és további 4 vidéki összecsapás vár még a téli pihenõig. 
Bízunk a további sikeres folytatásban.

Ené
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