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Ady Endre

Magyar jakobinus dala
- részlet -

Ujjunk begyébõl vér serken ki,
Mikor téged tapogatunk,

Te álmos, szegény Magyarország,
Vajon vagy-e és mink vagyunk?

Vajon lehet-e jobbra várni?
Szemünk és lelkünk fáj bele,

Vajon fölébred valahára
A szolga-népek Bábele?

...

Bús koldusok Magyarországa,
Ma se hitünk, se kenyerünk.

Holnap már minden a mienk lesz,
Hogyha akarunk, ha merünk.
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Gondozási Központ hírei
bõrcsizmája Virágéktól, a régi kannák Tóthéktól és sorolhatnám a Szinte elröpült az október hónap, már itt a Szentandrási Híradó 
neveket, hiszen mindenki hozta azt, ami volt otthon.novemberi száma! Sok-sok említésre méltó eseményrõl 

Végül elkészült az életkép, berendeztük a kunyhót, ahol egy számolhatok be a kedves olvasóknak!
család morzsol és az udvaron ott áll a nagyon szép paraszt szekér is, Október 15-én a Szent László utcai ovisok körte csoportja 
amely egykor a Tóth Zolika nagyszülei tulajdona volt. A hangulatot látogatott el hozzánk „õsz köszöntõ” mûsorral. Jó volt ismét 
még fokozzák a töklámpások, melyeket szintén mi készítettünk el.találkozni a gyerekekkel, hiszen a nyári szünet óta most voltak 

Esõs, hideg napok köszöntöttek be, mégis szerettük volna minél nálunk elõször. A mûsor kedves volt, a gyerekek ügyesen 
szerepeltek, és ráadásul egy nagy tálca sült tököt hoztak az 
idõseknek. Igazi meglepetést szereztek, köszönjük szépen!

Október 17-én szombaton, a szarvasi Bethlen Gábor úti idõsek 
klubjában szakmai vetélkedõt rendeztek a kistérségben szociális 
területen dolgozók számára. Az a megtiszteltetés ért, hogy a zsûri 
elnökeként vehettem részt ezen a rendezvényen. Szentandrásról 
még Bezzeg László mentõápoló is a zsûri tagja volt. Színvonalas, 
humoros verseny volt, egy kellemes és tanulságos napot töltöttünk 
a szarvasiakkal.

November 3-án kedden az elmúlt egy évben elhunyt idõseinkrõl 
emlékeztünk meg.

Egy-egy portré az idõs arcról, alá írva a halála napja, és egy 
mécses meggyújtva mindenkinek külön-külön halk zene 
kíséretében. Mi ennyit adhattunk az elmenõknek, és azt az ígéretet, 
hogy emléküket megõrizzük a szívünkben. Az utolsó mécsest 
azokért gyújtottuk meg, akikrõl már megfeledkeztek, akiknek 
nincsen családja, akikért már senki nem gyújt gyertyát.

A megemlékezést az alábbi vers felolvasásával zártuk:
több embernek megmutatni azt a „kincset” amit elõvarázsoltunk a 
múltból, így a hideg ellenére szabadtéri mulatságot rendeztünk! ,,Ezen a napon minden más
Úgy tûnik, hogy az égiek velünk voltak, mert azon a napon Újra mélyen érint meg a gyász
gyönyörûen sütött a nap! Kécskei Sanyi bácsi jóvoltából szólt a Nincs már velünk együtt
citerazene, volt sült tök, meleg pogácsa, forró citromos tea, forralt Kit ismertünk vagy szerettünk
bor, pattogatott kukorica! Eljöttek az ovisok, a házi gondozottakat Ma lélekben újra együtt lehetünk.
elhozta a tanyabusz, megtelt a nagy kert, négy generáció volt jelen. 
A gyerekeknek csutkadobáló versenyt, a felnõtteknek 

Eszembe jutnak az együtt töltött napok
morzsolóversenyt is rendeztünk. A résztvevõk csutkából készített 

Fülembe újra megcsendült a hangod
tárgyakat kaptak ajándékba. Jól érezte magát idõs és fiatal, 

Szinte látom minden mozdulatod
mindenki, aki megtisztelt minket jelenlétével. Egy kicsit 

Nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod.
visszapillantottunk a régi parasztcsaládok életébe, megmutattuk a 
gyerekeknek a múltat, az idõseknek pedig az elmúlt ifjúság éveit 

Gyertyákat gyújtunk és mécseseket idéztük fel. Az életkép az udvaron marad, amíg az idõjárás meg 
Ezek a fények világítsanak Neked nem tépázza, szeretettel várunk minden érdeklõdõt, tekintsék meg 
Örök világosságban, békességben nyugodj minél többen!
Soha el nem felejtünk, biztosan Tudod!” Köszönetet mondok minden segítõmnek a munkájáért, az 

önkormányzatnak az anyagi támogatásért, a polgármester úrnak a 
November 4-én, szerdán ismét sok vendéget köszönthettünk a kukorica-morzsoló versenyen való aktív helytállásáért!

Gonósítását komoly munka elõzte meg. Segítségünkre voltak a Jó lenne minél többször így együtt lenni!!
Kézmûves Egyesület tagjai, akikkel közösen készítettük el a A képek önmagukért beszélnek! Köszönjük Turcsányi Lajosnak 
szalmabábukat. A nádfedeles kunyhót a tanyagondnokunk a szép fotókat!
barkácsolta, a tököket Furugyból kaptuk, a régi morzsoló a Rónyai Dr. Virág Sándorné
padlásról került elõ, az anyó nagy kendõje Fulajtáréktól, az apó intézményvezetõ
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November 12.,
a Szociális Munka Napja!

Ezen a napon a Gondozási Központ ebédlõjében rendeztünk egy 
családias hangulatú ünnepséget, ahová az intézmény dolgozóin 
kívül meghívást kaptak még a községben szociális területen 
tevékenykedõ dolgozók, és a civil szervezetek képviselõi. Hamza 
Zoltán polgármester úr méltatta a szociális szakemberek nem 
könnyû munkáját, ahol az empátiára, a türelemre nagyon nagy 
szükség van. A mai rohanó világunkban, amikor a családok 
megélhetése napi gondot jelent, e területen dolgozóknak megértést, 
odaadást kell tanúsítani az ügyfelekkel, gyerekekkel, betegekkel, 
idõsekkel szemben, hiszen a családi problémákat nem vihetjük be a 
munkahelyre. Polgármester úr a Képviselõ-testület támogatásáról 
biztosította a jelenlévõket, tisztelettel köszönte meg munkánkat, 
majd csokoládét és a férfiaknak egy-egy üveg italt adott át dr. Gyõri 
Gabriella közremûködésével. Az ünnepség további részében 
süteményt és üdítõ italokat fogyasztottunk egy kellemes 
beszélgetés közben. Köszönjük a megemlékezést!

Az ünnepségen Hamza Zoltán polgármester úr köszöntötte a 
szociális területen tevékenykedõ dolgozókat

Fotó: Turcsányi Lajos.

Sószoba
Itt az õsz, a légúti megbetegedések idõszaka, nem beszélve a 

vírustámadásokról. A sószoba várja a látogatókat preventív 
(megelõzõ) és gyógyító használatra. Ilyen lehetõség csak a 
szentandrásiaknak adatik ingyen! Irigykednek is a környékbeliek! 
Nyitva tartásunk januártól megváltozik. Heti egy alkalommal, 
csütörtökön 14-17 óráig lesz állandó ügyelet, de bármikor 
látogatható megbeszélés alapján a 06-20-3441-449-es számon. 
Szükség esetén akár minden nap.

Kihasználtságunk nagyon jónak mondható, hiszen itt mûködik 
szombat délelõttönként a Sakk Szakosztály, kétszer egy héten a 
református hittanóra, és új segítségként az iskolapszichológus is 
hétfõn délutánonként. A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási 
Egyesületének tagsága – akik hozzájárultak a sószoba létrejöttéhez 
– õk azok, akiknek igazán szükséges lenne, de kevesen jelennek 
meg. Gondolom az õszi munkák sok idõt emésztettek fel, de amikor 
itt a rossz idõ, egészségünkkel is törõdjünk többet és sószobázzunk 
rendszeresen, mert jobb megelõzni a bajt.

,,Törõdjünk többet egészségünkkel!”
Apáti-Nagy Tünde

Játék a bölcsõdében

Nézd, milyen érdekes könyvet ,,olvasunk”!

Gyertek, építettünk utat az autóknak!

Lányok, ti ezt mind kiraktátok?                      Fotók: Yetik Éva
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,,TÖK-JÓ” napok a Szent László úti Óvoda Körte csoportjában
Az elkészült alkotásokkal csoportszobánkat, óvodánk folyosóját Az õsz gazdag tevékenységi formákat biztosít a gyerekek számára: 
díszítettük. Eközben a sütõben sülõ tök finom illata, majd íze varázsolt színes falevelek, dió, gesztenye gyûjtésébõl, a gyümölcsök 
el mindannyiunkat. Közös játékkal zártuk a délelõttöt.szüretelésétõl a gyümölcs-zöldségfélék ízlelésétõl, a belõlük való 

A Gondozási Központba látogattunk: Mesékkel, versekkel, találós barkácsolásig. Mindezeket a tevékenységeket kibõvítjük az évszakkal 
kérdésekkel, körjátékokkal, ízekkel és illatokkal ,,loptuk” be az õszt az összefüggõ mesék, versek, dalok megismertetésével, melyek segítik, 
idõsek házába. Finom, friss, méz ízû sütõtök falatokkal, valamint kis gazdagítják a környezetünkrõl alkotott gyermeki ismereteket.
mûsorunkkal kívántunk jó egészséget, tartalmas idõtöltést. Ajándékba Csoportunk népitáncos hagyományõrzõ csoport. A neves-jeles 
vitt töklámpásunk köré ülve esténként felidézhetik régi idõk emlékeit.napok megünneplése kiemelt hangsúllyal szerepel. Szeptember-

Fûszerpaprika feldolgozása házilag: helyszíni foglalkozás október hónapban csoportunk neves-jeles napjai voltak:
keretében tapasztalhatták meg a gyermekek, hogyan lesz a piros Almaszüret: Marika óvó néni szüleinek a kertjében, általuk színes 
csöves fûszerpaprikából paprika õrlemény. Megnéztük, hogyan fogadtatásra találtunk. A ,,hosszú sétában” megfáradt, megéhezett, 
történik a paprikacsövek felfûzése, szikkasztása, hasítása, majd õrlése. megszomjazott gyermekeinket elõször is vendégül látták, majd 
A paprika õrleményt ismerik a gyermekek, hisz minden háztartásban kipihenve, teli hassal kezdhették a gyermekek az almaszüretet. A 
használják, a magyar konyha kedvelt fõszere.gondos metszéssel alakított, apró növésû fákról mindenki elérte az 

almát. Téli gyümölcskészletünket a gyerekekkel együtt szedtük meg. 
Ettünk is, hagytunk is, hoztunk is.

,,Dologidõben” Bábjáték a Gondozási Központban

Gesztenyegyûjtés, barkácsolás: ugyancsak ,,messzi útra” Közös születésnap megünneplése: Csoportunkban már 
indultunk, de a Katolikus templom kertjében, a temérdek, nagy hagyománnyá vált, hogy õsszel megünnepeljük ,,mindenki” 
gesztenyék láttán most senki nem volt fáradt. A sok kis fürge kéz hamar születésnapját. A gyerekekkel elkészítjük a csoportszobai és asztali 
megtöltötte a kiskosarakat, zsebeket. Ezek az összegyûjtött õszi díszítést, megterítjük az ünnepi asztalt, körülüljük a tûzijáték 
kincsek további örömforrást jelentettek a gyermekek számára, mert gyertyával feldíszített nagy kerek tortát, versekkel, énekkel 
késõbbi játékaik eszközei lettek. A gesztenyébõl a kisebbek láncot köszöntjük egymást. Ezek az alkalmak élményt, örömet nyújtanak, 
fûztek, a nagyobbak úgy tettek, ahogyan a versben is megvan írva: pozitívan alakítják csoportunk közösségi életét.
,,Gesztenyébõl fabrikálok buksifejû barna bábot.”

,,Mindenki” születésnapja

Töklámpásokat készítettünk Köszönjük volt dajka néninknek, Marika néninek, Fõesperes úrnak 
és Annuska néninek, Mancika néninek, Ica néninek, hogy lehetõséget 

Töklámpások készítése: Magyar népszokás szerint töklámpást biztosítottak nekünk e jeles napok átélésére.
október közepén, november elején – a tök betakarításának idején Ambrusné Fábián Klára, Házi Imréné óvónõk
készítettek. Óvodásainkkal mi is ezt a hagyományt elevenítettük fel. és a Körte csoportos gyermekek
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Karibi hangulatban
2009. október 10-én a kissé lehûlt idõt a Szent Erzsébet úti ovibál karibi akaró táncé volt a fõszerep. A tavalyi évben nagy sikert aratott az ,,éjféli 

hangulata forróvá varázsolta. Valóban így történt, hiszen idevarázsoltuk a meglepi”, s ezt az idén sem szerettük volna kihagyni. Az alkalomhoz illõen 
pálmafákat, a melegséget a nyár színeivel, a koktélokkal, és a fergeteges fûszoknyás ,,lányok” (asszonyok) táncbemutatóját tapsolta végig a lelkes 
buli hangulatával. vendégség. E rögtönzött kis mûsor után került sor a tombolahúzásra, majd 

Hagyománnyá vált jótékonysági vacsoránk célja továbbra is töretlen: a hajnalig tartó táncra.
segíteni az óvodát, megszépíteni a gyermekek ott töltött napjait, ünnepeit. Köszönetet mondunk segítõinknek, támogatóinknak, elsõsorban 
Ezúttal is a Körös Mûvelõdési Ház adott otthont rendezvényünknek. S Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának. A bál bevételét látva 
hogy a hangulatot fokozzuk, a vendégek érkezésekor mindenkit egy pohár elmondhatjuk, hogy a Szent Erzsébet úti Óvoda 26 gyermekének 
koktélra hívtunk meg. Rónyai Szabolcs barátaival fergeteges konga fejlõdéséhez, kényelméhez kellõképpen hozzá tudunk járulni, a közelgõ 
dobjátékkal köszöntötték az érkezõket. ünnepeiket feledhetetlenné tudjuk tenni.

Az estet Hamza Zoltán polgármester úr nyitotta meg, s köszöntõ szavai Ezúton hívunk mindenkit sok szeretettel a jövõ évi Ovibálunkra, 
után átadta az Önkormányzat ajándékát, amit ezúttal is köszönünk. melyet a „szokásoknak megfelelõen” szintén õsszel, pontosan 2010. 
Vacsora elõtt a csabacsûdi Szülõi Közösség mûsorát láthatták a jelenlévõk, október 9-én tartunk!
amit nagy tapssal fogadtak. A vacsora elfogyasztása után a szûnni nem SZMK

Filip András Nyemcsokné Tóth Júlia Óvó nénik:Támogatóink:
Fortuna Üzletház, Szarvas Oláh Géza Bencsik Sándorné, Borika óvó Almási Erzsébet - Vegyes 
Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt., Olasz Birtok Szövetkezet nénikereskedelem

Szarvas Olasz Ferencné Csernus Jánosné, Erika óvó néniArgomex Kft.
Hamza Zoltán Paletta Üzletház, Szarvas Lancsa Pálné, Böbe óvó néniArt-Kelim Szõnyegszövõ és 
Hartay János és családja, Szarvas Pápai AndreaKereskedelmi Kft.
Hévizi Róbert Pásztorné Kispál Zsuzsa Dajka nénik:Axis 4000 Kft. - Sinka Gyula
Hunyadi Mátyás Lovas Egyesület Patkós Ildikó Fazekas Andrásné, Erzsike dajka B&B Fotó, Szarvas
Hús-és Hentesárú Üzlet (Rusz Pioneer Hi-Bred Termelõ és néniBagi János - Tüzép

Zoli & Robi) Szolgáltató Zrt., Szarvas Nemcsényiné Csekõ Tünde, Bakula és Rácz FOTÓ, Szarvas
Kepenyes Tamás és Családja Pleskó Balázs Tündike dajka néniBarna Antal
Kertbarát kör Békésszentandrás Pleskó GyörgynéBata Katalin
Kiss Imre /zöldséges/ Rózsa Sörkert Fejlesztõk:Békésszentandrás Nagyközség 
Koppányi Gábor, Szarvas Sowengo Balczóné ErikaÖnkormányzata
Könyv-Kazetta Szaküzlet - Gálik Syngenta Seeds Kft., Mezõtúr Uhljarné Fabó EditBékésszentandrási Gyógyszertár - 

István könyvkereskedõ, Szarvas és Vidéke Körzeti Tóthné dr. Szabó Ágnes
Szarvas Takarékszövetkezet Szülõk:Bezzeg László

Körös Mûvelõdési Ház és Szarvas-Coop Zrt. Bankó Bálint családjaBocskai Sarokház
Könyvtár dolgozói Békésszentandrási ABC Bata Luca családjaBO-LU Tex, Szarvas

Körös Pizzaház Szarvasi Agrár Zrt. Bencsik  Bence  és  Tímea Bolyán Anikó
Központi Gyógyszertár, Szarvas Szarvasi Gyógy-Termál Kft. családjaBondár Erzsébet
Krnák Tünde, Szarvas /100Ft-os Szarvasi Lovas Kft. Csekõ Dávid családjaBUDAPESTI CORVINUS 

Szabadság u./ Szarvasi Vas- Fémipari Zrt. Fabó Amina családjaEGYETEM Tájépítészeti Kar  
Lakásfelszerelés, Szarvas Szarvaspress Bt. - Boros Antal Fabó Noémi családja(Szarvasi Arborétum)
Lancsa Autósiskola, Szarvas Szécsi Balázs és családja Farkas Csanád családjaCuki Cukrászda
Lázár Virágbolt Szent László úti Óvoda dolgozói Göröngyi Bernadett családjaCsabacsûdi Szülõi Közösség
Lénárt Zoltánné - Írisz virágbolt Szentandrási Röfi Bt. /Olasz I./ Jónás Renátó családjaCsekõ Lajos
Lestyan Goda Mihály Szirén Ruházati Szövetkezet, Kiss Roland családjaCsilla Butik
Major Attila Szarvas Pásztor Klaudia családjaCsípai László
Major Lovas Kft. Talizmán Játékbolt, Szarvas Pekár Barna családjaDarabosné Megyeri Rozália
Monsanto Kft., Budapest Tessedik Sámuel Vadásztársaság Petrás Bene családjaDinya Vendel /kõmûves 
Mozgáskorlátozottak Tóth Gyula Posgay Máté családjavállalkozó/

Békésszentandrási Egyesülete Tóth István /órás/, Szarvas Pozderka Zsombor családjaEli-Nett Kft.
Nagy Tünde - fodrász Turul mozi, Szarvas Szabó Kornél családjaFarkas Anikó
Nemcsényi Györgyné Zöld Fatelep Szécsi Rajmond és Robin családjaFarkas Béla
Nemcsényi Zsolt Zöld Sas Vendéglõ Sztricskó Janka családjaFiczere Ferenc

Vendégeink Lelkes anyukák táncbemutatóra készülnek. A fényképrõl hiányzik 
Szécsi Hajni
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Október 23-ára emlékeztünk
,,A magyar történelemnek ez a legnagyobb forradalma egyúttal 

az elsõ gyõzedelmes forradalom, amióta a magyar történelmet 
jegyzik. Ezt nem egyes emberek, nem politikai csoportok, nem 
nézetek és vélemények szították és hajtották végre, hanem 
népakarat. A suhancok forradalma – mondták! Mától kezdve a 
,,suhanc” szó szent elõttem. Évek óta kétségbeesve figyeltem a 
magyar ifjúságot: ájultan hallgatott. Október 23-án felállt, és 
helyreütötte a nemzet becsületét. Megrendülten és tisztelettel 
megemelem a kalapomat elõtte. Úgy, ahogy kívántam és kértem és 
reméltem: '48 ifjúsága után most támadt a hazának egy '56-os 
ifjúsága is.” - hangzottak el Déry Tibor szavai az '56-os 
forradalomról. 2009. október 23-án a Hõsök szobránál gyûltünk 
össze, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharcra 
emlékezzünk. Míg az emlékezõkre vártunk, Nagy Imre 
rádióbeszédeit hallhattuk, felidézve a kort, az akkori eseményeket.

Balla Lili, Kanti Eszter és Szabó Alexa egy Szörényi dalt, a Sárga 
rózsát énekelték el, majd Hrncsjár András Petõfi Sándor: Magyar 
vagyok c. versét szavalta el. Ezt követõen Domokos László, 
településünk országgyûlési képviselõje, a Megyei Közgyûlés 
elnöke mondta el gondolatait, majd az október 23-ai eseményekre, 
az áldozatokra emlékezve elhelyeztük a megemlékezés koszorúit. 
Ünnepségünk a Himnusz eléneklésével ért véget.

Köszönjük Balláné Tóth Krisztina, Hrncsjár András és Szécsi 
Balázs közremûködését!                                                             Sze

Az emlékezõk

Domokos László az ’56-os forradalomról mondta el gondolatait

NORVÉGIA
A Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Iroda 

közremûködésével jött létre ,,Norvégia” címmel az a kiállítás a 
Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár Galériájában, melynek 
megnyitójára 2009. november 7-én került sor. Hévizi Mariann az 
alkalomhoz illõen két norvég dalt énekelt és játszott gitáron, majd 
Hévizi Róbert alpolgármester úr köszöntõ szavai után Kocsis 
Klára, a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodájának 
mûvészeti referense megnyitotta a kiállítást. Beszédébõl 
megtudhattuk, hogy a Norvég Alap támogatásával új mûvészeti, 
kulturális és oktatási központ jött létre. Ezért a kulturális iroda 
rendszeresen szervez Norvégiához kötõdõ rendezvényeket, hogy 
az érdeklõdõk megismerhessék Norvégiát, az ott élõ emberek 
szokásait. Ilyen ez a fotókiállítás is, melyet Békéscsabán mutattak 
be elõször, és mutatják majd be a megye több településén is, kezdve 
Békésszentandrással.

A megnyitón: Hévizi Mariann, Hévizi Róbert alpolgármester, 
Kocsis Klára, a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális 
Irodájának mûvészeti referense

A tárlat, mely a vikingek varázslatos földjére kalauzolja el a 
látogatókat, 2009. november 21-ig tekinthetõ meg a könyvtár 
nyitva tartási idejében.                                                                Sze

A kiállítás résztvevõi
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A kubikosokra emlékeztünk
Balázs György nyugalmazott fõiskolai tanár. A csongrádi 2009. október 15-én egész napos megemlékezést tartott a 
kubikosok társadalmi és szociális helyzetét mutatta be a két kubikosok életérõl és munkásságáról a Békéssy János 
világháború közötti évek idõszakában. Sok érdekes információval Helytörténeti és Hagyományõrzõ Egyesület. Délelõtt és kora 
gazdagodtunk dr. Szûcs Judit nyugalmazott múzeumigazgató délután során egy hagyományteremtõ tanácskozásra került sor, 
gondolatait követõen. Õ a kubikosokkal való személyes melynek keretein belül több érdekes elõadásra volt hallható. A 
találkozásainak tapasztalatát osztotta meg a szépszámú tanácskozás Hévizi Róbert egyesületi elnök bevezetõjével és 
érdeklõdõkkel. Az elõadások sorát dr. Szonda István a köszöntõjével kezdõdött, majd Hamza Zoltán Békésszentandrás 
gyomaendrõdi Mûvelõdési Központ igazgatója zárta, aki az újkori polgármestere üdvözölte és nyitotta meg a tanácskozást. 
földmunkásokról beszélt. Részletesen taglalta azokat a Beszédében tolmácsolta a fõtámogató Békés Megyei Közgyûlés 
munkálatokat, melyeket a 70-es évek végén az endrõdi ásatások elnökének, Domokos László országgyûlési képviselõnek a 
során végeztek.gondolatait is.

A tanácskozás végén Hévizi Róbert helytörténész felhívását 
közfelkiáltással fogadták el a jelenlévõk, mely arról szólt, hogy 
ezen túl szeretnénk, ha minden év október 15. napja a kubikosok 
napjaként szerepelne. A nyilatkozat érvényesítéséhez kérik 
Domokos László országgyûlési képviselõ segítségét is.

A hosszúra nyúlt tanácskozást az alkalomhoz illõ ebéd követte. 
Az egyesület minden kedves jelenlévõt invitált a fehér asztalhoz, 
ahol becsinált leves és öregtarhonya volt a menü.

Az elõadók
Álló sor: dr. Erdész Ádám, Hévizi Róbert, Kocsor János, dr. 
Szonda István
Ülnek: dr. Szabó Ferenc, dr. Szûcs Judit, dr. Balázs György

A tanácskozás levezetõ elnöke dr. Szabó Ferenc nyugalmazott 
levéltárigazgató volt. Felvezetõjében átfogó képet adott a 
kubikosok munkájáról, majd átadta a szót Kocsor Jánosnak, a 
Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeum munkatársának, aki 

Az ünnepség közremûködõi                                         Fotók: Sze
arról beszélt, hogy hogyan és mit lehet még gyûjteni, amelyek 
segítséget nyújthatnak a kubikos munka bemutatásához.

Rövid beszélgetés után a Horthy István Duzzasztóhoz vonultak a 
jelenlévõk, ahol elõbb megtekintették a hatalmas vizi mûtárgyat, 
majd részt vettek a kubikos emlékünnepségen. A megemlékezést 
Hrncsjárné Dorogi Mária köszöntõje vezette be, majd Benedek 
Erika az egyesület titkára beszélt a kubikosok nehéz életérõl és 
munkájáról. A megemlékezés koszorúzással fejezõdött be, majd 
Hévizi Róbert megköszönve az egész napi közremûködést, bezárta 
a programot.

Helytörténeti Egyesület

Az érdeklõdõk

A következõ elõadó dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár 
igazgatója volt, aki rendkívül színvonalas elõadáson mutatta be a 
XIX. századi folyószabályozási munkákat. Szentesrõl érkezett dr. 
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Értékelés a 2009-es
„Fõzzön 8 játszóteret”

programban való részvételrõl
Az idei évben, immár harmadjára vettünk részt a Delikát8 játékán, 
melyen játszótereket lehetett nyerni a településeknek! Szeretném az 
újság olvasóival megosztani, hogy hogyan szerepeltünk ebben a 
játékban. A tavasz folyamán azzal a kéréssel fordultunk 
többedmagammal a település lakossága felé, hogy segítsék azt a 
lakossági kezdeményezést, hogy vegyünk részt a Delikát8 „Fõzzön 
8 játszóteret” programjában.   Ezután megkezdõdött a munka és 
elkezdtük gyûjteni a vonalkódokat. A település civil szervezetei és 
helyi közintézmények is csatlakoztak a gyûjtéshez, melyet több 
helyi lakos koordinált. Igen pozitív volt a lakosság hozzáállása, és 
komoly összefogásról tettek tanúbizonyságot az emberek. A 
pályázatokat folyamatosan postáztuk, és a nyertes települések 
nevei is egymás után kihúzásra kerültek. Sajnos mi nem voltunk 
közöttük, de Encs, Bodroghalom, Nyim, Vezseny, Dobrony, 
Tiszakécske, Kemeneshõgyész és Parád  gyermekeinek a jövõben 
van hol játszaniuk! Rengeteg pályázatból került kihúzásra a nyolc 
nyertes, és a 8+1 játszótérért is nagy küzdelem zajlott a kis 
lélekszámú települések között. Ezt a mindössze 432 lélekszámú 
Nyalka  nyerte meg. A játékban az országból 1317 település vett 
részt, és mi 135 pályázattal a 422. helyen zártunk / tavaly 85 
pályázattal a 690. helyen zártunk/. Ezt a helyezést ne fogadjuk 
fanyalogva, mivel csak 11 település van elõttünk, akik nagyobb 
lélekszámmal rendelkeznek a mi nagyközségünknél. A legtöbb 
pályázatot beküldõk közül pedig az elõkelõ 107. helyen végeztünk. 
Sikerült megelõznünk a környezõ települések majd mindegyikét / 
pl: Szarvas, Kondoros, Gyoma, Mezõtúr /. Ráadásul az utolsó 
hetekben, már tartalékoltuk a vonalkódokat / miután kihúzták a 8. 
települést /, mivel számításaink szerint a lélekszám szerinti 
beküldésben a „kicsiket” nem lehetett behozni. Ha ezeket 
beküldjük még elõrébb végezhettünk volna, de gondoltunk a 
jövõre, hogy a Delikát jövõre is meghirdeti akcióját! Mert nem 
szabad leállnunk, megelégedve a saját önerõbõl elkészült két 
játszótérnél! Remélem abban a játékban is részt veszünk majd 
minél többen! Nem kell semmi különöset tenni, csak nem kell a 
szemeteskosárba kidobni a zacskókat, hanem adjuk le a kijelölt 
gyûjtõhelyeken, hátha 2011-ben mellénk szegõdik a szerencse! 
Végül pedig szeretnék köszönetet mondani a település lakossága 
nevében azoknak akik elindították ezt a gyûjtési akciót, és 
megpróbáltak Szentandrásnak nyerni egy játszóteret! Azoknak 
pedig akik komolyan vették ezt  a kezdeményezést és eljuttatták a 
vonalkódokat a gyûjtõhelyekre még nagyobb köszönet jár! 

Major Attila
önkormányzati képviselõ

Következõ lapzárta:
2009. december 4.

(péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu

Fórumot tartottunk
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete a Megyei 

civil szervezetek kapcsolattartására kiírt projekt pályázatnak 
köszönhetõen november 7-én 17 órától FÓRUMOT tartottunk. 
Elõadónk volt a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek 
Közhasznú Szervezet elnökasszonya. Téma: a mozgásszervi 
megbetegedésben szenvedõk gyógyításának lehetõségei, 
rehabilitációs kezelése. A jelenlevõk sok kérdése bizonyította, hogy 
nagyközségünk lakosai között a mozgásszervi megbetegedés elég 
nagymértékben fordul elõ.

Jelen voltak a vidéki és helyi civil szervezetek képviselõi 
valamint tagjaink. Ezt követõen kultúrmûsort láthattak a 
megjelentek: a Hunyadi János Általános Iskola tanulói jeleskedtek 
vers- és mesemondásban, a furulya mûsoruk nagy sikert aratott.

A Szentandrási Népdalkör szórakoztatta a közönséget, majd a 
vendégként jelenlévõ erdélyi barátunk tiszteletére elénekeltük az 
Erdélyi himnuszt.

Az ízletes birkavacsora elfogyasztása után következett a közös 
szórakozás, amely minden jelenlévõvel feledtette a mindennapi élet 
gondjait. Köszönjük fáradozását, társadalmi munkáját, aki részt 
vállalt e rendezvény elõ- és utómunkálataiban.

Olvasóinknak pedig jó készülõdést a télre és jó egészséget 
kívánunk!

A vezetõség nevében:
Tóth Mihályné

FELHÍVÁS

Kedves Fotóbarátok!

2010. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján
10. jubileumi Tél-fény fotókiállításunkat fogjuk megrendezni

a Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár Galériájában.
Nevezni bármilyen témájú képpel lehet.

Kérjük, hogy a fotók mérete lehetõleg A/4-es nagyságú,
vagy 20x30 cm-es legyen.

Személyenként maximum 5 db felvételt tudunk kiállítani.
Kérjük a képek címét, valamint a fotós nevét és elérhetõségét 

megadni.
Beküldési határidõ: 2010. január 15., péntek.

Elõre is köszönjük a szép felvételeket.
A rendezõség
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Hungarovox
Egyéni gondolatok közlésére a legszínesebb a magyar nyelv. 

Imádságok, pletykák, versek, novellák, és egyéb írásos és szóbeli 
módszerek csiszolására több, erre szakosodott stúdió és 
oktatóintézmény   áll rendelkezésre. Az általános iskolában 
irodalom órán kedvet kapott tehetségek dalban, vagy szóban adják 
a világ tudtára mit is gondolnak az életrõl. A lelki gondok 
megoldására a közös éneklés, a közös imádság, a közösségi élet 
több formája a megoldás és segíti az erkölcsi válság pocsolyájában 
fetrengõ sorstársaink mindennapi életét.

Közel öt éve próbálom a világ tudtára adni, az én mikro és makro 
világom, hogyan  mûködik. Ez év februárjában jelentkeztem a 
Hungarovox  stúdió szervezésében  induló vers, novella, újságíró 
képzésre.

Kaiser László, az egykori Pannónia Film és Szinkronstúdió 
dramaturgja, költõ és mûfordító vezetésével  tanultuk az újságírás, 
az interjú készítés, a nyomdai és könyvkiadási ismereteket.

Szappanos Gábor novellista, mûfordító mellett Zalán Tibor, 
Szepes Erika, Dr Paier Imre a poétizmus mesterségére tanított. 
Dinnyés József daltulajdonos a megzenésített versek világában 
varázsolta el hallgatóságát.

Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költõ közvetlen , szerény 
stílusával bizonyította, hogy tudás az amikor bizonytalanok 
vagyunk önmagunk igazában.

Egy pohár bor mellett tisztelt meg bennünket, s nyújtott  baráti 
parolát. Czigány György a játék és muzsika atyja, és a keresztényi 
erkölcs és szeretet helyi nagyja lélegzetelállító elõadás keretében 
mutatta be az irodalom és a zene, valamint a társmûvészetek 
kapcsolatát.

Dallos Szilvia (van ki e nevet, hangot nem ismeri) szinkron 
színésznõ a hangalámondás dramaturgiáját, és néha humoros 
módját mesélte el, s vázolta annak elkészítését, szerkesztését.

Az instrukciók, a gyakorlatok során jöttünk rá, hogy a szakma 
egy építkezés. Az alapok ösztönös ráébredése kevés ahhoz, hogy a 
közönség mellett a szakma tudorainak   elismerését is magáénak 
tudhassa a szerzõ. 

A vizsgamunkák megtekinthetõk és megvásárolhatók az õszre 
megjelenõ Hungarovox antológiában, ahol az interjúk, a novellák, a 
mûfordítások mellett egyéni recenziók is olvashatók.

Szerény lábjegyzetként csak annyit, hogy egyéni 
vizsgamunkámban próbáltam bemutatni a helyi emberek életét, 
azon belül is az idõs, néha elhagyatott idõs öregek  túlélési 
küzdelmét. 

Turcsányi Lajos

A Szent András Jótékonysági 
Egyesület hírei

Megalakulásunk és tevékenységünk hírére megmozdult a falu, 
sok adományozó jelentkezett. Olyanok is eljöttek, akik most 
szereztek tudomást tevékenységünkrõl. Többségük nagy örömmel 
fogadta a lehetõséget. Már mûködik az a rendszer is, ami célunk 
volt, hogy egy személyben hoznak is és visznek is. Az a kis malõr 
sem jelent gondot, hogy a cikk megjelenése idejére már más 
helyszínt kellett felkeresni, hiszen a Fõ út 22.  helyett átmenetileg a 
régi vasboltban mûködünk. Minden adománynak van gazdája, 
külön öröm, hogy a könyvek, régi folyóiratok még a szégyenlõsebb 
meglett férfiakat is becsalogatják. Abban is kérnénk az 
adományokon kívül az újságolvasók segítségét, hogy a 
környezetükben élõ rászorultakat tájékoztassák a lehetõségrõl, 
esetleg vihetnek is akadályoztatásuk esetén. Különösen az idõsek 
szégyenlõsebbek. Nehezen mozognak, vagy nincsenek 
hozzászokva a segítség ilyen módjához. Ez nem szégyen, hanem 
lehetõség. A hasznos dolgok újra használatba kerülnek, esetleg 
segítenek máson. Legyen a szlogen: ,,Adni öröm!”

Köszönettel:                                                   Apáti-Nagy Tünde

Szeretettel hívunk és várunk
minden keresztény gondolkodású lakost

2009. november 29-én (vasárnap) 15.00 órakor tartandó

ADVENTI  KERESZTÁLLÍTÁSUNKRA.
Helye: Fõ utca és Deák Ferenc utcai keresztezõdés

Jobbik Magyarországért Mozgalom Békésszentandrási
Szervezete

Békésszentandrás Kulturális Fejlõdéséért Alapítvány
Békésszentandrási Általános Gazdakör
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ÖNKORMÁNYZATI
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Széchenyi utca javított földúttal való kiépítése

A Képviselõ-testület 2009. októberi ülésén megtárgyalta a A Képviselõ-testület 2009. október 29-ei ülésén támogató 
Polgármesteri Hivatal munkájáról készült beszámolót. döntést hozott a Széchenyi utcai lakóingatlan tulajdonosok 

A Hivatal személyi összetételében az eltelt évek alatt jelentõs kezdeményezése alapján, mely eredményeként várhatóan még az 
változások történtek. A létszámmozgás elsõsorban a pénzügyi és idei évben megtörténik a Fõ utcával párhuzamos lakóút javított 
adóügyi területet érintette. A szoros gazdálkodás okán a földútjának kiépítése. A fejlesztés megvalósítása során 
megüresedett álláshelyek egy része megszüntetésre került, így az tükörkészítés, föld elszállítás, anyagterítés és hengerelés fog 
egyes ügyintézõk feladatai megnövekedtek. történni. Az út járhatóvá tétele érdekében szükséges forrás 

A technikai feltételek változása között szólni kell az túlnyomó részének biztosítását az úthasználatban érdekelt 
informatikai hálózat kiépítésérõl. A Hivatal számítógépparkját ingatlantulajdonosok, fennmaradó hányadát pedig - az úttal határos 
anyagi lehetõségeink függvényében folyamatosan igyekszünk volt vas-mûszaki bolt tulajdonosaként - az önkormányzat vállalta. 
fejleszteni és rendszeres a berendezések karbantartása is. Az A kivitelezési munkák idején kéri az önkormányzat a lakosság 
elavult monitorokat és a már nem javítható gépeket irodáról- türelmét, megértését.
irodára haladva fokozatosan cseréljük le. Az ügyintézéshez az 
ügyfeleknek és az ügyintézõknek egyaránt kulturált környezetre Hulladéklerakó
van szükségük, ezért az irodák berendezését is felújítjuk. A 

Rövidesen újra biztosított lesz a településen a tiszta szerkezetû fejlesztések nem állnak le, a korábbi kihasználatlan irodaépület 
betontörmeléknek, valamint a zöldhulladéknak, a bezárt felújítása jelenleg is zajlik, és a tervezett ügyfélszolgálat ott kerül 
hulladéklerakó melletti területen történõ ingyenes lerakása. A kialakításra. Emellett a Hivatal fõépületében szükséges 
lakossági és közületi tevékenységekbõl származó ilyen átalakításokra is sort kerítünk. 
hulladékfrakciók begyûjtésére és elõkezelésére feljogosító Az eltelt két év alatt jóval nagyobb számban zajlottak 
engedély kérelem elbírálása jelenleg folyamatban van a ellenõrzések, mint az azt megelõzõ idõszakban. A kezdeti 
környezetvédelmi hatóságnál. A környezetvédelmi engedély idõszakban az akkori nevén Közigazgatási Hivatal kísérte nagy 
birtokában lehetõvé válik az átvett tiszta szerkezetû betonhulladék figyelmmel a munkánkat. Azt követõen a következõ hatóságok 
átmeneti tárolása, elõkezelése (aprítás) és kezelése, mely után a ellenõriztek (a teljesség igénye nélkül): ÁNTSZ, Megyei 
törtbeton hasznosítható lesz földes utcák feltöltése során. A Földhivatal, Magyar Államkincstár, Állami Számvevõszék, 
zöldhulladék (ágak, gallyak) elõkezelése során, azok fûtési célra Tûzoltóság, Egészségbiztosítási Pénztár, Ügyészség, APEH-
hasznosítható alkotórészeinek kinyerése történik.Illeték osztálya, Környezetvédelmi Felügyelõség, Munkaügyi 

Ezen eljárások összhangban vannak a hulladékgazdálkodási Felügyelõség. Az ellenõrzések jó eredménnyel zárultak, az eljáró 
törvény elvárásaival, eredményképpen pedig csökken a hatóságok elsõsorban javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek 
környezetterhelés, hiszen kevesebb lesz a végleges ártalmatlanítást részben a jövõbeni ellenõrzések kapcsán lehetnek hasznosak, 
igénylõ hulladék mennyisége.illetve ezek gyakorlatba ültetése a napi munkánkat is segítheti.

Az egyes munkaterületeken dolgozók feladatait a munkaköri 
Civil szervezetek támogatásaleírások mellett a Polgármesteri Hivatal ügyrendje is tartalmazza. 

A munka sokrétû, jelentõs ügyfél- és ügyiratforgalommal jár. A Képviselõ-testület 304 eFt - képviselõi lemondásokból 
Az ügyfelekkel talán legszorosabb kapcsolatban az igazgatási rendelkezésre álló - támogatás odaítélésérõl döntött civil 

ügyintézõk és az adóügyi ügyintézõk vannak. Ezeken a területeken szervezetek részére.
nagy számú ügyfél fordul meg. Szerencsére elmondható, hogy az 
ügyfelek bizalommal fordulnak a munkatársaink felé, és 

MEGHÍVÓalkalmanként olyan ügyekben is segítséget kérnek, ami nem 
tartozik a szorosan vett feladataik közé. Ezek intézésében az Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-
ügyintézõk éppúgy közremûködnek, mint a saját munkakörük testületének soron következõ ülését összehívom, az ülésre a 
feladatainak megoldásában. Képviselõ-testület nevében tisztelettel meghívom.

A Polgármesteri Hivatal szûkített létszámmal és szoros Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
költségvetési keretek között mûködik. A visszaérkezõ jelzések Az ülés ideje: 2009. december 2. (szerda) 16 óra
alapján a köztisztviselõk munkájukat lelkiismeretesen, és legjobb Napirend elõtt: Tájékoztató a Képviselõ-testület lejárt határidejû 
tudásuk szerint látják el. Köszönet a Hivatal dolgozóinak, hogy az határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett 
egyre növekvõ munkaterhek közepette is tisztességgel helyt állnak. fontosabb intézkedésekrõl.

Napirendi pontok:Dr. Gyõri Gabriella
1. A Népjóléti és Turisztikai Bizottság beszámolója az átruházott jegyzõ
hatáskörben végzett munkáról. Elõadó: ifj. Barna Antal a bizottság elnöke
2. A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása. Elõadó: Hamza Zoltán 

Élelmiszercsomag kiosztása polgármester
3. A 2009. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésérõl szóló beszámoló. Az EU Élelmiszersegély program keretén belül, a Magyar 
Elõadó: Hamza Zoltán polgármester

Ökumenikus Segélyszervezettel kötött együttmûködési 
4. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának 

megállapodás alapján, Békésszentandrás nagyközség lakossága megtárgyalása. Elõadó: Hamza Zoltán polgármester
tartós élelmiszereket tartalmazó élelmiszertámogatásban részesült. 5. A 2010. évi költségvetést megalapozó döntések. Elõadó: dr. Gyõri 

A községben, november hónap második hetében 550 család Gabriella jegyzõ
6. Bejelentésekrészére tudtunk élelmiszercsomagot kiosztani, az arra legjobban 
Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az rászoruló lakosoknak, családoknak.
ülésen megjelenni szíveskedjen.Az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja, hogy keresse 
A testületi ülés írásos elõterjesztése a Könyvtárban megtekinthetõ.azokat a lehetõségeket, amelyekkel ilyen, vagy hasonló jellegû 

Hamza Zoltán polgármestertámogatást nyújthat a lakosságnak.
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Lassan beköszönt a tél, és az udvarokban nagy mennyiségben Hogyan készíthetek komposztot otthon?
halmozhódik fel komposztálható hulladék (gally, levél, avar, A komposztálás nem idõ- és energiaigényes folyamat! 
nyesedékek, stb.). Ezek a hulladékok a háztartási hulladék 40%-át Mindössze némi türelem szükségeltetik hozzá.
teszik ki. Mint köztudott, a település hulladéklerakó telepe Kiskerti méretekben kétféleképpen készíthetünk komposztot:
bezárásra került, és a háztartási hulladékot a szarvasi átrakó telepre 

?  prizmakomposztálással,
kell szállítani, mely jelentõs anyagi megterhelést ró az 

?  silókomposztálással.önkormányzatra, mivel a díjszámítás a hulladék tömege alapján 
történik. A költségek csökkentése a lakosság és az önkormányzat Prizmakomposztálás
közös érdeke. Ennek legegyszerûbb módja, hogy csökkentjük az Lényege, hogy a komposztálandó szerves anyagot trapéz vagy 
elszállításra kihelyezett zöldhulladék mennyiségét, és ezzel a háromszög keresztmetszetû prizmákba rakjuk. Elõnye: könnyen 
lakosságra háruló felesleges plusz költséget. Házi komposztálással átforgatható. Hátránya: helyigényes. Alapja kb. 20 cm jól szellõzõ, 
kezelhetjük és újra felhasználhatjuk az eddig feleslegesen a vastag laza szálas hulladék (pl. fanyesedék, rõzse). Erre szórunk 
lerakóba szállított hulladékokat. néhány lapát földet, majd rétegezzük rá a szerves anyagokat. Az 

Néhány tanács az otthoni komposzt elkészítéséhez: aprított, kevert szerves hulladékot addig rétegezzük, amíg el nem 
A komposzt földszerû, sötétbarna színû, magas szerves anyag- éri az 1 m magasságot. Végül néhány cm vastagságban földdel 

tartalmú anyag. Szerves hulladékokból jön létre, elsõsorban vagy száraz lombbal lezárjuk és kezdünk egy új komposzthalmot 
mikroorganizmusok lebontó tevékenységének hatására, megfelelõ készíteni mellette. További teendõk: 4-6 hetente átforgatjuk, így 
körülmények (oxigéntartalom, nedvesség) megléte esetén. kb. 3 hónap alatt készül el a talajjavításra alkalmas komposzt.

Milyen elõnyökkel jár a komposztálás? Silókomposztálás 
?  Kevesebb újrahasznosítható szerves hulladék kerül végsõ Lényege, hogy a komposzt egy komposztáló keretbe kerül, mely 

ártalmatlanításra a hulladéklerakón. az oldalán szellõzik. Elõnye: könnyû rendben tartani, kis helyet 
? igényel, komposztáló keretet magunk is könnyedén elkészíthetjük.  Talaj javítása a szerves anyagok visszajuttatásával.

Hátránya: könnyen elmaradhat a komposzt átforgatása.?  Nem szennyezzük a levegõt, mert nem kell elégetni a levágott 
ágakat, nyesedéket. Hogyan készül a jó komposzt?

?  Tevékenyen segíthetjük a természet önfenntartó körforgását. Három lényeges mozzanat: aprítás, keverés, nedvesen tartás. Az 
alapanyagok 5 cm-nél kisebb méretûek legyenek. Jó oxigénellátás Mibõl és milyen formában készíthetünk komposztot?
és gyorsabb érés érdekében 4-6 hetente át kell forgatni. Optimális Zöldség és gyümölcsmaradékok (nagyobb darabokra aprítva), 
nedvességtartalom biztosítása. Megfelelõ tápanyagtartalom (szén-kávézacc, tea (szûrõpapírral és filterrel együtt is lehet), tojáshéj 
nitrogén arány). Többféle alapanyag használata.(összetörve), ételmaradék (hús és állati fehérje kivételével), avar 

(nagyobb mennyiség esetén külön gyûjtsük), fû (nagyobb Mire használható?
mennyiség esetén külön gyûjtsük), lágyszárú növények Földkeverékhez hasznosítható lakásban és szabadföldön. 
(összeaprítva), faágak, nyesedékek (õrölve, aprítva), papír Talajjavításra, fólia alatti növénytermesztéshez. Virágok 
tojásdoboz, papír zsebkendõ, könnyen foszló törlõkendõ (apróra kiültetéséhez, zöldségágyásokhoz. Fák telepítésekor az ültetõ 
feldarabolva), növényevõ háziállatok ürüléke, természetes anyagú gödörbe helyezve.
alom, kis mennyiségben: tollak, állati szõr, fahamu. A házi komposztálás minden bizonnyal a leghatékonyabb módja 
Mi nem kerülhet a komposztba? annak, hogy személyesen is tegyen valamit a környezetért: 

Húsmaradék, csont, fõzõolaj és zsír, tarackoló gyomok ritkábban kell majd a szemetet ürítenie (s mellesleg pont a 
gyökérdarabjai, macska és kutyaürülék, kõ, üveg, mûanyag, fém, legkellemetlenebb szagú részektõl lesz mentes), nem kell többet az 
nyomtatott papír, karton, építési faanyag, porzsák, dió-, gesztenye, egészségtelen és környezetszennyezõ avarégetéssel foglalkoznia, 
platán-, tölgy- és jegenyefa levelei. gyorsabban és egészségesebben fejlõdnek majd növényei.

Újjáépül a Posta melletti ,,kisbuszmegálló” Megkezdõdött a 100 évesnél is idõsebb ,,vasbolt” bontása

Tisztelt Lakosság!
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A hortobágyi kirándulás élményei

Tavaly nagyon el voltunk keseredve, hogy még csak alsósok 
vagyunk, iskolánkban ugyanis hagyomány a felsõsök õszi 
kirándulása. Szeptemberben 5. osztályba léptünk, így számunkra is 
megnyílt a lehetõségek kapuja. Izgalommal találgattuk, mi lesz az 
idei úti cél. Egyszer aztán felreppent a hír: a Hortobágyra megyünk. 
Jó néhányan jelentkeztünk, és lelkesen vártuk az indulás napját.

Egy hûvös õszi reggelen gyülekeztünk a piactéren. Fél hét körül 
Nemcsényi Zsolti bácsi megérkezett a busszal. Elbúcsúztunk a 
szüleinktõl, és buszra szállva nekivágtunk az útnak. Egy-két óra 
elteltével megérkeztünk a mátrai méneshez. Itt már vártak 
bennünket, lovaskocsira ültünk, és kikocsiztunk a végtelen 
pusztába.

Hideg szél fújt, fázósan húztuk össze magunkon a pulóvert, a 
kabátot. A látvány mégis kárpótolt bennünket. Olyan állatokat 
figyelhettünk meg, amelyekkel mi falusi gyerekek sem 
találkozhatunk nap, mint nap: hatalmas testû fekete bivalyok után 
csacsikat és néhány mangalicát majd a rackanyájat. Ezután 
következtek a legérdekesebb percek: lovasbemutató a pusztában. A 
csikósok és lovaik összhangja ámulatba ejtett mindnyájunkat. 
Különösen tetszett a pusztaötös, melyhez nagy bátorságra és 
egyensúlyérzékre volt szüksége a csikósnak. Továbbhaladva a 
szürkegulyához érkeztünk. Õseink ezeket az állatokat igavonásra is 
használták, szekér elé fogták õket. Itt a mezõn szabadon élhetnek.

A friss levegõ mindenkinek meghozta az étvágyát. Visszatérve a 
központba a szabadban ebédeltünk. Az utolsó falat szendvics után a 
lóistállóba futottunk. Ott szebbnél szebb lovakat, csikókat 
láthattunk. Mindegyiket igyekeztünk megsimogatni, bár vigyázni 
kellett, mert harapós is akadt közöttük. Még maradtunk volna, de 
már vártak minket a halastavi kisvasútnál. A kisvonat lassan 
zakatolt a sûrû nádas között. Nem sok mindent láthattunk, de aztán 
egy kilátónál megállt a mozdony, és mi felmászhattunk a 
magaslesre, ahol elénk tárult a nádas madárvilága.

Utolsó állomásunk Hortobágy látogatóközpontja volt. Itt egy 
kiállításon a puszta vadvilágából kaptunk ízelítõt.

Nem is lennénk igazi gyerekek, ha a bazárt kihagytuk volna. A 
múzeum után ez következett. Mindenféle apróságot vettünk: sípot, 
labdát, ostort, játékot, zsákbamacskát. A Kilenclyukú híd elõtt 
búcsúztunk a pusztától. Buszra szállva Szolnok felé indultunk. Ott 
még bementünk a McDonald’s-ba, és mindenki a kedvencét 
fogyaszthatta. Hazafelé a hangulat igazán jó volt. A szüleink már 
nagyon vártak bennünket, és mi hangos zsivajjal érkeztünk meg.

Vajon hova megyünk jövõre?
Ambrus Réka, Bencsik Hajnalka, Egri Laura,

Olasz Éva, Szekeres Tünde - 5. a osztályos tanulók

A Nemzeti Parkban

„Közös otthonunk velük a föld”

Az Állatok világnapjának célja az ember és az állat közötti 
barátság erõsítése. Erre törekedtünk iskolánkban is, amikor október 
2-án, péntek délután megrendeztük a „Kedvenceink” elnevezésû 
kiállítást és állatsimogatót.

Az idei már a harmadik alkalom volt. Mint minden évben, most is 
igyekeztünk változatosabbá tenni programjainkat. Míg tavaly 
vetélkedõt tartottunk tanulóinknak, addig idén érdekes elõadásra 
vártuk õket iskolánk könyvtárába. Dr. Bondor Attila állatorvost 
kértük fel, hogy beszéljen kedvenceink, a kutyák, cicák, hörcsögök 
és egyéb kisállatok helyes tartásáról, gondozásáról. A doktor úr 
nagyon szívesen fogadta el meghívásunkat, és tényleg sok érdekes 
információval szolgált a jelenlévõ kíváncsi gyerekeknek. Nagyon 
sok kérdést tettek fel neki, s õ mindenre kimerítõ választ adott. 
Ezúton is köszönjük közremûködését!

Elõadás a kisállatokról - dr. Bondor Attila

Az elõadást követte az állatsimogató, melynek helyszíne az 
iskola nagy udvara volt. Rengeteg kisebb és nagyobb kedvencet 
hoztak el gyerekek, szülõk, benépesítve így az egész területet. A 
legkisebb hörcsögtõl, aranyhaltól egészen a nagytestû kutyákig, 
lóig, bociig minden látható és megsimogatható volt. A kis borjú 
tulajdonosa, Bencsik László és családja még friss tehéntejet is 
hozott kínálásra a tanulóknak. Köszönet érte, tényleg nagyon ízlett 
mindenkinek!

Az iskolásokon kívül óvodásaink is ellátogattak hozzánk 
állatnézõbe.

A tavalyihoz hasonlóan, idén is hirdettünk állatszépségversenyt, 
de már újabb kategóriákban. Szavazni lehetett a legérdekesebb, 
legtollasabb, legszõrösebb és legaranyosabb állatra, illetve a 
„legokosabb kutya” díj is átadásra került.

Vidám hangulatú, 
kellemes délutánt 
tölthettünk el így együtt 
óvodások, iskolások, 
szülõk, pedagógusok.

Jövõre is várunk 
minden állatkedvelõt, 
tulajdonost és 
érdeklõdõt az állatok 
v i l á g n a p i  
programjainkra!

Rekényiné Gábor 
Krisztina
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Egyéni Csapat 1997. 1998.
2000 m1500 m

2001.
600m 1.  Szabó Alexa 21. Olasz Imre

2.  Kanti Dorottya 22. Krizsánszki Norbert
1.   Farkas Csenge 3.  Csík Andrea I. 28. Csabai Róbert V.
4.   Miknyik Judit 5.  Csík Dorottya 38. Fabó Ferenc
38. Petrás Kira IV. 8.   Petrovic Maja 44. Milák Achilles
44. Urbán Alexandra 11. Nagy Martina
63. Csík Laura 1997.

1996. 2000 m
2000 m2000.

10. Pásztor Dávid
1000 m 1.   Kanti Eszter 11. Székely László

34. Bagi János V.10. Balla Lili21. Nyemcsényi Alíz
39. Maráz Márk15. Ambrus Lili III.28. Bencsik Noémi
42. Taskó Gergõ20. Bagi Ivett31. Milák Kinga V.

35. Herceg Anita36. Nyemcsok Dorottya
1996.

51. Erdélyi Dorka
2000 m1995.

200 m 5.  Rába István1999.
9.  Kondacs Krisztián1.  Bohák Annamária1000 m
10. Bodonyi Ádám II.7.  Bezzeg Xénia
16. Csabai Norbert10. Bohák Boglárka II.1.  Kanti Anna
23. Tasi Norbert11. Gazsó Beáta7.  Lestár Enikõ

16. Székely Alexandra11. Polonyi Bettina I.
1995.22. Yetik Damla12. Egri Laura

2000 m26. Olasz Éva
Egyéni Csapat 6.  Dernovics Tamás

7.  Csipai Péter1998. 2000.
8.  Matuz Gergõ II.1500 m 1000 m
10. Ambrus Norbert
12. Argyelán Zoltán21. Olasz István3.  Csontos Andrea

37. Herceg Ádám5.  Ambrus Réka
48. Molnár István V.9.  Kondacs Boglárka II. Minden versenyzõnek gratulálunk!
49. Lengyel Ferenc10. Szekeres Tünde Sztankovits Lászlóné

Sinka Imre59. Egri Márk15. Balla Fanni

Zielbauer András
Mezeifutó-emlékverseny

2009. október 7.

XX. alkalommal rendezték meg Szarvason, a Zielbauer András 
mezei futóversenyt, melyen 829 általános iskolás diák vett részt.

Nagyon szép tavaszi idõben került sor a futásra.
A tanulók születési évenként indultak.
A csapatversenyben a négy legjobb helyezést elért versenyzõ 

eredménye döntötte el a csapathelyezést. 62 tanulónk 36 érmet 
szerzett ezen a versenyen. Volt, aki egyéniben és a csapattal is 
dobogóra állhatott.

A dobogó mindhárom fokán békésszentandrási diák

Helyezések
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Ismét elkezdõdött a színházi évad!

„Abban hiszek, hogy a színház segít az embereknek jobbá, 
szebbé tenni az életüket.”

/Sinkovits Imre/

Ismét útra kelt a felsõs tanulók lelkes színházlátogató csoportja, 
hogy megtekinthesse az idei évad elsõ darabját.

2009/2010- a Jókai Színházban a Közép-európai Színházi 
Szomszédolás jegyében indult. Október az ukrán kultúra hónapja 
volt.

2009. október 15-én láthattuk a kétszáz éve született ukrán író, 
Gogol Háztûznézõ címû darabját. Megtudhattuk, a nõsülés nem az 
a fajta hivatali ügy, amely akták tologatásával letudható. Az teljes 
embert kíván, s ha már kimondta az „igent”, nincs vissza út. Életre 
szóló, nehéz döntés ez nem csak kérõnek, de a megkértnek is. 
Színvonalas, emlékezetes premierrel kezdõdött tehát az évad.

Az elõadás elõtt- a Békés megyei Önkormányzat támogatásának 
köszönhetõen- ellátogattunk a Munkácsy Mihály Múzeumba, ahol 
Lombard reneszánsz kiállítást tekinthettünk meg. Izgalmas 
idõutazáson vehettünk részt a késõ gótika mûvészetétõl Leonardo 
mûvészetéig a XV-XVI. század itáliai reneszánsz mûvészetében. 
Láthattunk festményeket, rajzokat, nyomtatványokat.

Köszönjük Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának, 
hogy átvállalta a belépõ díját.

Élményekben gazdagon térhettünk haza!

Baginé Dorogi Anikó

Hulladékgyûjtés

2009. október 19-én rendeztük az idei tanév õszi 
hulladékgyûjtését, melyen a különbözõ osztályok az alább 
részletezett mennyiségû hulladéktól szabadították meg 
községünket.

Az alacsony átvételi árak és a zord idõjárás ellenére kitûzött 
céljaink megvalósultak: az osztályok némi pénzbeli bevételhez 
jutottak, tanulóink pedig nem pusztán szavak, hanem tettek szintjén 
is foglalkoztak környezetükkel, a környezetvédelemmel.

Papír Lemez Vas, 
alumínium Összesen  .

1.a 928 kg 189 kg 389 kg 1506 kg

2.a 1200 kg 466 kg 277 kg 1943 kg

3.a 890 kg 369 kg 210 kg 1469 kg

3.b 569 kg 155 kg 94 kg 818 kg

4.a 531 kg 329 kg 145 kg 1005 kg

5.a 782 kg 318 kg 163 kg 1263 kg

6.a 561 kg 457 kg 392 kg 1410 kg

6.b 1088 kg 713 kg 109 kg 1910 kg

7.a 899 kg 272 kg 314 kg 1485 kg

8.a 470 kg 55 kg 128 kg 653 kg

8.b 322 kg 108 kg 71 kg 501 kg

Úszás

Örömteli dolog egy iskola számára, ha tanítványai iskolán kívüli 
dolgairól, ott elért eredményeirõl is beszámolhat. A következõ 
néhány sort a szentandrási iskolásokkal (is) foglalkozó, belõlük 
úszó-palántákat nevelõ, a sport iránt elkötelezett hölgy juttatta el 
iskolánknak. A különféle egyesületek vezetõit, gyermekeinkkel 
foglalkozó felnõtteket is biztatjuk erre! Emlékeztetõül e-mail 
címünk, ahová az eredményeket várjuk publikálás és gyermekeink 
nyomon követése céljából: .

2009. október 21-én rendezték meg Szarvason az iskolák közötti 
úszóbajnokságot, ahol a békésszentandrási Olasz Éva is 
versenyzett. Szarvas 4 iskolája képviseltette magát a versenyen és a 
Hunyadi János Általános Iskolából egy úszóleányka állt a rajtkõre. 
50 m gyors úszásban ezüstérmet, 50 m hát úszásban pedig 
aranyérmet szerzett.

Farkasné Gácsi Ágnes úszóedzõ

Mind Évikének, mind pedig edzõjének ez úton is gratulálunk!

Érmekkel a nyakában Olasz Éva

Iskolai agenda
00November 17. 14 Varga Tamás matematika verseny iskolai 

fordulója

November 18. Egészségvédelmi nap: felsõ tagozat

November 19. Egészségvédelmi nap: alsó tagozat

November 23-27. Idegennyelvi hét
45November 30. 7 Adventi iskolai összejövetel

December 4. DÖK Mikulás

December 4. Mikulás-buli (osztálykeretben)
45December 7. 7 Adventi iskolai összejövetel

00December 7. 17 Pályaválasztási szülõi értekezlet

December 11. A nyolcadik osztályosok jelentkezése 
írásbeli felvételi vizsgára

45December 14. 7 Adventi iskolai összejövetel
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ISKOLA  HÍREI

„Az ötödik elem”

Az év 41. hete iskolánkban te(l)jes hét volt. Teljes, mert hétfõtõl 
péntekig a tanítási órák mellett rengeteg programon, versenyen, 
rendezvényen vettek részt tanulóink; tejes, mert ezen a héten 
nálunk vendégeskedett a Tejtermék Tanács vándorkiállítása. 

A kiválasztás nem véletlenül esett intézményünkre, nevezett 
szervezet azon iskolákba látogatott el és látogat el most is, ahol 
valamikor sikeresen mûködött az úgynevezett „Iskolatej program”. 
A programról annyit illik tudni, hogy keretében minden általános 
iskoláskorú tanuló jogosult napi 2 dl tej térítésmentes 
elfogyasztására. Üröm az örömben, hogy a program mára csak 
kevés település iskolájában mûködik, mûködhet: a 
mûködésképtelenség oka – mint annyi más esetben – a pénzhiány. 
Tudni kell ugyanis a programról, hogy az úgynevezett 
utófinanszírozott projektek közé tartozik, vagyis a tanulóink által 
elfogyasztott tej intézményünk által kifizetett térítési díját csak 
hónapos késésekkel téríti meg számunkra az állami költségvetés. 
Így egy a gyermekek számára remek lehetõséget jelentõ dologtól 
fosztódnak meg tanítványaink.

Hogy miért járt nálunk ennek ellenére mégis ez a bizonyos 
kiállítás? Mert az egészséges életmód, a helyes táplálkozás és a 
tejfogyasztás fontosságára hívta fel a figyelmet: érthetõen, 
szemléletesen, a korosztálynak megfelelõ eszközökkel és 
módszerekkel. 

Hogy mivel? Az iskola „aulájában” két display várta a 
gyerekeket, melyen folyamatosan tájékoztatásokat, érdekességeket 
tolmácsoltak a tej- és tejtermékekrõl - az összetevõktõl egészen az 
ultra magas hõmérsékleten történõ kezelésig - és a legújabb 
hungarikumról, a Túró-Rudiról. A kicsiket számítógépes játék 
segítségével cserkészték be, és szinte észre sem vették, hogy amíg a 
játék végére értek mennyi információval lettek gazdagabbak. És 
persze a legnépszerûbb „reklám” maga a tej volt. A szünetekben a 
gyerekek kezében ott volt a dobozos tej, és valamennyien jóízûen 
itták.

A Tejterméktanács elõadása

Ezt látva mindannyiunk számára egyértelmû volt, hogy milyen 
nagy szükség van az egészséges táplálkozás feltételeinek 
megteremtésére. Hogy ne csak a plakátok vagy a szlogenek szintjén 
kerülhessenek napi kapcsolatba egy pohár tejjel, vagy a 
növekedéshez nélkülözhetetlen vitaminokkal. Bízunk benne, hogy 
tenni is tudunk majd érte…                                                        R+L

„Újra együtt 20 év után”

1989. június 10-én három osztály ballagott el a békésszentandrási 
Általános Iskolából, valószínûleg azóta sem volt olyan népes évfolyam 
az iskolában, mint amilyen a miénk volt. Már év elején 
megfogalmazódott néhányunkban a gondolat, mi lenne, ha a három 
osztály együtt emlékezne az együtt töltött évekre ballagásunk 20. 
évfordulója alkalmából, és megpróbálnánk egy nagy, közös találkozót 
szervezni. A gondolatot csak lassan követte a megvalósítás, de végül 
2009. október 3-án, egy verõfényes õszi délutánon a Hunyadi János 
Általános Iskola elõtt találkozhattunk újra régen látott 
osztálytársainkkal, évfolyamtársainkkal. Sokan a mai napig itt éljük 
életünket, de számos társunkat messzire sodorta a sors, vannak, akik 
külföldön keresik boldogulásukat. Nagyon örülünk, hogy sokan 
hazajöttek ez alkalomból, és olyan arcokkal is találkozhattunk, akikkel 
nem tudunk összefutni mindennap az utcán, a boltban, akár csak egy 
köszönés erejéig.

Együtt a három évfolyam

Az elsõ találkozás után birtokba vettük az iskola elsõ emeletét, ahol 
minden osztály külön osztályfõnöki órát tartott. Az a osztály örömmel 
üdvözölte két osztályfõnökét, D. Kiss Sándort, és feleségét, Julika 
nénit. A b-sek osztályfõnöke felsõben Szabó Katalin tanárnõ volt, aki 
sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a találkozón, de 
Greksza tanító néni elfogadta meghívásunkat és megtartotta az 
osztályfõnöki órát. A c osztály Varga Lászlóné tanárnõt köszönthette 
újra a katedrán. A jó hangulatú beszélgetésen mindenki elmesélte, mi 
történt vele az elmúlt 20 évben, és beszámoltunk azokról is, akik nem 
tudtak eljönni. Jó volt újra az iskolapadban ülni, a diákévek hangulatát 
felidézni, és ha testben nem is, de lélekben visszafiatalodni egy picit… 
Már az iskolában megalapoztuk az este jó hangulatát vicces történetek 
felidézésével, emlékek felelevenítésével. Némi szomorúságot csak az 
csempészett kedvünkbe, mikor rájöttünk, hogy hány tanárunk, 
tanárnõnk már nincs közöttünk. A b osztályosok egyik szeretett 
osztályfõnöküknek, Dr. Kóczy Miklósnénak sajnos már csak koszorút 
vihettek a sírjára, pedig milyen jó lett volna, ha az iskola elõtt egy 
csokor virággal várhatják…

A szomorú pillanatok után azonban újra jókedvûen indultunk el a 
Körös Mûvelõdési Házba, ahol az est további részét kívántuk együtt 
tölteni. Az újra beinduló beszélgetés és nosztalgiázás közben jóízûen 
fogyaszthattuk el svédasztalos vacsoránkat, melyet a Zöld Sas 
Vendéglõ személyzetének köszönhetünk meg. A vidám hangulatot 
késõbb fokozta a zene is, igyekeztünk a zene stílusával is diákéveinket 
felidézni. Valószínûleg sikerült, mert még hajnali háromkor is roptuk, 
olyan lelkesen, mintha még mindig 15 évesek lennénk!

Reméljük, hogy mindenki jó ötletnek tartotta a közös 
évfolyamtalálkozót, valamint bízunk abban is, hogy aki eljött, az 
nagyon jól érezte magát. Jó volt kicsit lazítani, felidézni az emlékeket, 
kötetlenül, ráérõsen beszélgetni újra. Reméljük, hogy öt év múlva, a 
25. évfordulónkon újra együtt ünnepelünk...

Az évfolyam nevében:
Tünde,  Ami, Viola
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VADÁSZOLDAL

,,A vadászat aktív természetvédelem”

Ismertebb neve a „stiglic”. kertek, parkok, temetõk. Sík és 
Közismert. Az egyik legtarkább dombvidékeken elsõsorban ott 
és az egyik legszebb kis gyakori, ahol sok a gaz, fõleg a 
énekesmadarunk. Hím és tojó bogáncs, mivel magja a fõ 
hasonló. Feje kárminpiros, táplálékát jelenti. 
fekete és fehér színekkel Gyommagvakat eszik, de a 
mintás. Fekete szárnyán széles platángolyókat is szívesen 
aranysárga szalag van. Háta bontogatja. Lombos fákon 
fahéjbarna, farkcsíkja fehéres. fészkel. Fészkét elõszeretettel 
A fiatalok feje és hátoldala rakja a bokrétafa 
sárgásszürke, barnás (vadgesztenye) kinyúló végére, 
mintázattal. Kicsiny termetû, a a gömbakácra és az 
verébnél kisebb, hossza kb. 12 örökzöldekre. Kicsi, mély 
cm. Röpte hullámos és csészélyû fészkét a tojó egyedül 
csapongó. A költési idõt kivéve építi meg, a hím csak kísérgeti 
csapatosan jár. Éneke dallamos, õt. Vékony növényi szálakkal 
lágyan hangzó csicsergés, erõsíti az ágvillába, belsõ részét 
hívóhangja „tig-lic, tig-lic”. a nyárfa barkájának pihéjébõl 
Élõhelyének számítanak a alakítja ki, és lószõrrel béleli. 
ligetes erdõk, kertek, Áprilisban a tojó 5-6 tojást rak, 
gyümölcsösök, mezõgazdasági amelyekbõl 13-14 nap múlva 
területek. Õsszel az utak kelnek ki a fiókák. Az öregek 
mentén, gazos földeken vagy gyommagvakkal és rovarokkal 
kertekben csapatosan jár etetik õket. Magyarországon 
táplálék után. Nem idegenkedik gyakori fészkelõ, részben 
az emberi környezettõl, sõt elköltözik és természetesen 
kedvenc tartózkodási helyei az védett madár!
utcai fasorok, a falusi és városi 

Vadásztársaságunk tagjai 2009.

Nagy tisztelettel köszöntöm az Olvasókat a novemberi lapszám 
megjelenése alkalmából! Ezen az oldalon az idei évben elkészült tabló 
apropóján a társaságunk tagjait kívánom Önöknek bemutatni. A 
vadlexikonom soron következõ részében pedig az igen tarka tollazatú, 
közismert, énekes madarunkat igyekszem röviden, érthetõen 
megismertetni a Tisztelt Újságolvasókkal.

A vadásztársaságunkban hagyománynak tekinthetõ, hogy bizonyos 
idõnként tablót készítünk. Ezek elsõsorban az utókornak készülnek, 
hogy a késõbbi vadászgeneráció tagjai tudomást szerezzenek róla, 
hogy az adott évben kik is vadásztak a szentandrási határban. A 
vadásztársaság 1967-es újkori megalakulása / ekkor váltunk ki ugyanis 
a szarvasi Táncsics Vadásztársaságból / óta ez az elkészült tabló sorban 
immár az ötödik. A legutóbbi 2000-ben készült el, de azóta sajnos az 
elhalálozások és a kilépések miatt igen megváltozott a tagságuk. Ezt a 
tablót a 2002 júniusában megjelent Szentandrási Híradóban már 
bemutattam. Akkor 32 fõ volt az egyesületünk létszáma. Az idei tablón 
az akkori szereplõk közül már csak 22 szerepel. Sajnos közülük 
Csernus János, Csík Béla, Lászlófi János, Medvegy Pál, Sinka Pál, és 
Szabó György már az égi vadászmezõkön ûzi õsi szenvedélyünket. 
Benka János, Gonda József, Gyõri Imre, Házi János és Kozák János 
pedig különbözõ okok miatt már nem vadásznak. Az eltelt idõben, 
sorrendben Kóris György, Viszkok Péter, Kis Gábor, Lukács István és 
Aszódi István lettek teljes jogkörû tagjai közösségünknek. A mostani 
tagság átlagéletkora: 47,6 év / 2000-ben: 48,4 /, a jelenleg legidõsebb 
vadász 70 éves / Gurszki János/, a legfiatalabb 26 /Viszkok Péter/. 
Akkor és most is egy nõ / Demcsák Andrásné, Zsuzsa néni/ tagunk van, 
és a jelenleg vadászók közül 6-an nyugdíjas éveikben járnak ki 
vadászni / 2000-ben ez a szám 11 volt /. A legrégebben vadászó 
tagtársunk Oláh Géza, aki 1968-óta rendelkezik tagsági viszonnyal. A 
27 fõs tagságból 20 szentandrási származású, 5 szarvasi, 1 budapesti és 
1 cserebökényi. Elmondhatom azonban azt, hogy az igen vegyes 
összetétel ellenére nagyon jó kis baráti közösség a miénk, mert 
összeköt bennünket közös szenvedélyünk, a VADÁSZAT.

Az újonnan elkészült tabló a régebbiekkel együtt a 
vadászházunkban található. A képen látható vadászok balról-jobbra: 
Major Imre, Fazekas Endre, Herceg Csaba, Koppányi Pál, Gurszki 
János, Oláh Géza, Major Attila, Ivanics Sándor, Vereb Mihály, Aszódi 
István, Virág Imre, Lukács István, Csík Zsolt, Kis Gábor, Ficzere 
Ferenc, Balla András, Viszkok Péter, Viszkok János, Koltai Lajos, 
Viszkok András, Melis György, Opauszki Györgyné / könyvelõ /, 
Demcsák Andrásné, Kozák Zoltán, Kóris György, Csernus Imre, 
Csapkovits György, Dr. Fabó Ferenc.

VADLEXIKON 89.

TENGELIC – Ciconia ciconia

Amennyiben megvásárolják majd az év utolsó lapszámát, folytatom 
a híres magyar vadászokat bemutató sorozatomat, a vadlexikon 93. 
részében a zöldikérõl olvashatnak majd.

Major Attila
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SZEZONVÉGI  AKCIÓ!
Gránit síremlékek 40% árengedménnyel kaphatók

december 18-ig a készlet erejéig.
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.

A december 31-ig megrendelt szolgáltatást 2010-ben
az idei áron teljesítjük!

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
- Teljes 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.

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!

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés

2009. október 31-én Dombovári János és 
Csabai Alíz szülõknek CSENGE, 
november 1-jén Domján László és Kozák 
Györgyi szülõknek ZALÁN,
november 9-én Bányai István és Rusz 
Tünde szülõknek ÁKOS utónevû gyermeke 
született.

Halálesetek

2009. október  8-án Gazsó Imréné ln.: Virág Erzsébet 
/1931/

2009. október 12-én Csabai Lajos László /1955/
2009. október 21-én Farkas Andrásné ln.: Gazsó Erzsébet 

/1922/
2009. október 20-án Pásztor Mátyás /1940/
2009. október 24-én Babák Eleknél n.: Hegedüs Mária 

/1954/

A Békésszentandrási Kézmûvesek Egyesülete

2009. december 6-án (vasárnap) 14-16 óráig
karácsonyi játszóházat szervez 

a Körös Mûvelõdési Ház nagytermében.

Szeretettel várjuk az érdeklõdõ gyermekeket, 
szülõket, nagyszülõket!

Belépõdíj NINCS!

Az adventi koszorúra gyertyát mindenki hozzon 
magával!
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Évet zártak a kajakosok
Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség fõtitkára három helyet elõrelépve a 31. helyezést jelenti, a jegyzett 87, és a 

Hüttner Csaba, az utánpótlás kapitánya és Csabai Edvin 17-szeres pontot nyert 75 egyesület közül.
világbajnok kenus is megtisztelte a Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu Fabó István ügyvezetõ elmondta, hogy a 4 milliós költségvetés 
Klub évadzáró értékelését és vacsoráját, amelyet a helyi jelentõs része a helyi önkormányzat és a honi szövetség 
mûvelõdési házban tartottak 2009. november 7-én. támogatásából, ill. pályázati forrásból tevõdik össze. Sok 

Sinka József elnök elmondta, hogy idén megõrizték helyüket a segítséget nyújtottak a helyi és vidéki szponzorok is. Megköszönte 
hazai ranglistán, nagy érdeklõdés mellett bonyolították le a Simon- minden támogatónak az anyagi és erkölcsi segítséget.
Fiala Emlékversenyt, ezen felül lényegesen megváltozott a A hozzászólók méltatták az eredményeket, és a klub helyi 
csónakház környezete, köszönhetõen a Kolonics Emlékhely társadalomra kifejtett pozitív hatását.
átadásának. Nem sikerült a csónakház belsõ festésének elvégzése, A klub megjutalmazta a legeredményesebb sportolóikat: 
és a nõi öltözõ és fürdõ felújítása idõ- és pénz hiánya miatt. Bodonyi Dórát, Rusz Tamást, a legjobb masters kajakost, Bencsik 

Pálinkás András, a haladó csoport edzõjének beszámolójából Imrét, valamint az utánpótlás legeredményesebb képviselõjét. 
kiderült, hogy az idén 21 versenyen vettek részt. A legnagyobb Bodonyi Ádámot. Hüttner Csaba az ifi válogatott szövetségi 
sikert Bodonyi Dóra maratoni egyéni diadala jelentette az ifi kapitánya címeres válogatott melegítõt, míg Marik Lászlóné, a 
Európa-bajnokságon, aki még az EORV-rõl is hozott három ezüst Békés Megyei Sportszövetségek Egyesületének elnöke díszes 
érmet, szépen szerepeltek a serdülõ kajakosok, akik a magyar serleget nyújtott át az újdonsült maratoni Európa-bajnoknõnek és 
bajnokságon K-4500-on ezüst érmet szereztek, és a Masters OB-n bejelentette, hogy 100 ezer forinttal hozzájárul Dóra új hajójának 
Bencsik Imre és Szabó Tamás bajnok lett. megvásárlásához.     

Az klub 136,75 pontot szerzett, ami az országos ranglistán Sinka József

Pálinkás András edzõ beszámolót tart az idei év versenyeirõl Marik Lászlóné serleget nyújt át Bodonyi Dórának

KÉZILABDA záró-mérkõzések
A fantasztikus sikerszéria után a pechtõl a megérdemelten Tünde (5), Egriné Kovács Andrea (1) Sinka Petra (3), Kondacs 
kiharcolt sikerig, ill. a játékvezetõk által elvett pontokig, rendkívül Renáta(1), Petrás Viktória (3)  Aszódi Mónika (4), Bagi Brigitta 
változatos szezonvéget produkáltak a kézilabdásaink. (kapus), Szilágyi Gréta, Rohoska Nóra

edzõ : Lestyan -Goda MihálynéDoboz - Békésszentandrás 6 : 5  (5 : 2)
Kissé borongós idõben sikerült feledtetnünk az elmúlt heti Csapat: Lólé Emília, Lestyan-Goda Anna, Egriné Kovács Andrea (1), 
sérelmünket. Sinka Petra (1), Aszódi Mónika (1), Kondacs Renáta(1), Petrás 

Viktória (1), Bagi Brigitta (kapus), Lénárt Anett, Rónyai Henriett, Békés - Békésszentandrás 38:28 (19 : 10)
Ugyan Hajnalka,                             edzõ : Lestyan -Goda Mihályné Csapat: Lólé Emília, Lestyan-Goda Anna (4), Árgyelánné Hangyás 
A szinte végig kitartó szél és ó esõ miatt – mint ahogy azt az Tünde (10), Egriné Kovács Andrea (8), Aszódi Mónika (1), Sinka Petra 
eredmény is tükrözi – sajnálatunkra nem érvényesülhetett az igazi (1), Kondacs Renáta(3), Bagi Brigitta (kapus), Szilágyi Gréta (1), 
kézilabda, sõt még a szerencse is a hazaiak mellé állt. Így igazi Rohoska Nóra, Liszkai Kitti, Lénárt Anett, Rónyai Henriett
pech-ként éltük meg a normál körülmények között simán hozható edzõ : Lestyan -Goda Mihályné
mérkõzést.  A felnõtt mérkõzést megelõzõ ifjúsági meccsen Ugyan Hajnalka 

komoly sérülése sajnos rányomta bélyegét az elsõ félidõ Békésszentandrás – Füzesgyarmat 23 : 13 (10 : 4)
kimenetelére, s bár a második játékrészben már sikerült felvenni a Csapat: Lólé Emília, Lestyan-Goda Anna (6), Árgyelánné Hangyás 
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versenyt az elsõ helyért küzdõ békésiekkel, azonban a hátrányt már 
nem sikerült ledolgoznunk. 
Hajninak ezúton is mielõbbi felgyógyulást kívánunk.

Szarvas - Békésszentandrás 19 : 23 ( 10 : 11)
Csapat: Lólé Emília, Lestyan-Goda Anna (5), Árgyelánné Hangyás 
Tünde (6), Egriné Kovács Andrea, Sinka Petra (1), Kondacs Renáta(2), 
Petrás Viktória (5), Aszódi Mónika (4)  csere: Bagi Brigitta (kapus), 
Szilágyi Gréta, Rohoska Nóra, Lénárt Anett, Rónyai Henriett 
edzõ : Lestyan -Goda Mihályné
E mérkõzésünket követõen nem érdemtelen vendégsikerrõl számolt be 
a newjsag.hu oldal is: „ Bár a békésszentandrási lányok számára az 
utóbbi években rendre mumusnak bizonyult a szarvasi együttes, ezúttal 
sikerült felülmúlniuk a házigazdákat. 

Békéscsaba JALTE – Békésszentandrás 27 : 25 (12 : 14)
Csapat: Lólé Emília, Lestyan-Goda Anna (8), Árgyelánné Hangyás 
Tünde (3), Egriné 
Kovács Andrea (4), Sinka Petra (3), Aszódi Mónika (3), Petrás Viktória 
(4)  csere: Bagi Brigitta (kapus), Kondacs Renáta , Szilágyi Gréta, 
Lénárt Anett, Rohoska Nóra
edzõ : Lestyan -Goda Mihályné
Nagyon jól kezdtünk a bajnokságban veretlenül elsõ helyen álló 
éllovas ellen, aki még a második helyen állót is 4 góllal, a többiek 
zömét 10-15 góllal verte. Rendkívül jó és pontos játékunknak 
köszönhetõen az elsõ játékrészt már 2 gólos elõnnyel zártunk, melyet a 
második félidõ derekára sikerült 4-re növelnünk. Ezt követõen a 
játékvezetõk átvették a fõszerepet, és sorozatos egyoldalú 
kiállításokkal, meg nem adott büntetõkkel, helyzeteink 
megszakításával, gólok meg nem adásával „felhozták„ a hazaiakat, és 
bár nagy nehezen, de mégis együttesen otthon tudták tartani a két 
pontot.

Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy ismét egy remek játékkal 
sikerült zárnunk az õszi szezont, így 5 gyõzelemmel, 1 döntetlennel és 
4 vereséggel az 5. helyen állva, 212 dobott és 189 kapott góllal, azaz 
+23-as gólkülönbséggel. A 6- 11. helyen tanyázók már jelentõs negatív 
gólkülönbséggel követnek bennünket, míg az elõttünk, negyedik 
helyen álló Mezõberény csupán 2 ponttal elõzi meg a csapatunkat. 
(ezen helyezés, ha jól belegondolunk, a balszerencsés dobozi -, vagy a 
legutolsó meccsen elvett pontokat figyelembe véve nem is lett volna 
elérhetetlen számunkra)  

Mindezen szép eredményeken túlmenõen, - az esõnek/ játékvezetõi 
ítéleteknek ide vagy oda - mindvégig sikerült megõriznünk a 
„legkevesebb kapott góllal rendelkezõ csapat” címet , amire 
méltán büszkék lehetünk, mely szintén a csapategységrõl, a 
védekezés, és a jó kapusteljesítmény együttmûködésérõl tanúskodik. 

Ezúton is külön köszönjük minden kedves támogatónknak az ez 
évben nyújtott segítséget. Egyben itt szeretnénk megragadni az 
alkalmat, hogy külön köszönetet mondjunk szurkolóinknak, akik 
sokszor az idõjárás viszontagságai ellenére is kitartottak mellettünk, 
bíztattak, sõt vidékre is elkísérték csapatainkat, hogy megteremtsék a 
kellõ hangulatot, s erõt adjanak a küzdelmeinkhez. KÖSZÖNJÜK 
NEKIK, s reméljük, sikerült sok emlékezetes percet szerezni ez évben 
is számukra.

A bajnokság végeztével most a megérdemelt pihenés veheti 
kezdetét, mely után ismét bizakodva, és újult erõvel várjuk a folytatást.

 (A)

Eltekintve a találkozó elejétõl, 
végig a szentandrásiak jártak elõrébb. A vendégek ötletesebben és 
türelmesebben szövögették akcióikat, s ennek hatására már három 
találattal is vezettek az elsõ játékrészben. A házigazdáknak sikerült 
felzárkózniuk a szünetig, de a térfélcserét követõen sem tudtak javítani 
teljesítményükön. Hét kihagyott büntetõ és számos kapufa 
eredményeként esélyük sem volt behozni a szentandrásiakat, akik a sok 
fiatal ellenére érettebb játékot nyújtottak, és nem érdemtelenül 
szerezték meg a gyõzelmet.”

Sakk-percek

Tisztelt Olvasó!

Bár sakkal kapcsolatos cikkek nem jelentek meg az utóbbi 

idõben, azért a házunk táján zajlottak az események, idõnként nem 

is kis sebességgel.

A tavaly évi megyei sakkcsapat bajnokságon elért hatodik 

helyezés és a versenyeken való részvétel arra sarkallt bennünket, 

hogy folyamatos fejlõdés és csapatépítés mellett még nagyobb 

elánnal induljunk neki a 2009-2010-es verseny szezonnak. 

A települési rendezvényeken részt vettünk, és örömmel 

tapasztaltuk, hogy egyre többen ültek le asztalainkhoz, ahol tét 

nélkül felszabadultan próbálhatták meg, milyen is 

versenysakkozóval játszani. Rendezvényeink mellett számos 

egyéni és csapatversenyen szerepeltünk. Méltán állíthatom, hogy 

sehol sem kellett szégyenkeznünk! A teljesség igénye nélkül 

említek egy pár versenyhelyszínt és eredményt.

Május 1. Dévaványa Városi Bajnokság

Radics László III. hely

Május 30-31. Dr. Pálka István Emlékverseny

Gyõri Szabolcs I. hely

Radics László V. hely

Révész Norbert X. hely

Bíró István XII. hely

Csipai Levente XXI. hely

Szeptember 12-13. Orosháza Fide Open

Csipai Levente XV. hely

Ugyanezen a versenyen Bíró István a legjobb élõ pont nélküli 

versenyzõ lett, ami nem volt kis bravúr a színvonalas versenyen.

Október 9-10-11. Tiszavirág Open Szeged

Bíró István XIX. helyezés

Révész Norbert XXXIII. helyezés

Október 25. Kolbász Kupa csapatverseny

BékésszentandrásXI. hely.

Kérem nézzék el nekem, de meg kell jegyeznem, hogy technikai 

okok miatt az utolsó két fordulót eltörölték és emiatt szerintem nem 

reális eredmény született csapatunkat tekintve. A hatodik forduló 

után III. helyen álltak, ebbõl is ítélve az elsõ ötben benne lettek 

volna kilenc forduló esetén.

Köszönjük támogatóink segítségét!

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Szarvasi Agrár zRt.

Fulajtár György és családja

Röfi Bt.

Bagi Anna

Nemcsényi Zsolt
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Labdarúgó eredmények
Nehéz idõszakot él át a Békésszentandrási Hunyadi SE labdarúgó 10. forduló
csapata a Megyei II. osztályú bajnokságban. Többször a szerencse is B.Hunyadi - Füzesgyarmat 1-2
elpártolt az együttestõl, így az õszi szezon hajrájára a kiesõ mezõnyben Békésszentandrás, vezette: György (Elek, Szatmári)
tanyáznak. A bajnokesélyes Tótkomlós otthonában szerzett pont Hunyadi: Szabó Z. -Mochnács T., Bordács (Rácz), Erdei, Fazekas 
reményt adhat a hátralévõ fordulókra, a középmezõnyöz való (Panyik), Gugolya, Kis L., Szeleczki, Filyó, Sinka, Virág S.
felzárkózásra. Edzõ: Varga László
Eredmények: Góllövõ: Virág S.
5. forduló Sárga lap: Gugolya
Csorvás - B. Hunyadi 3-1 (0-0) Ifjúsági: B.Hunyadi - Füzesgyarmat 0-5
Csorvás, vezette: Czirbuly (Rácz, Tímár) 11. forduló
Hunyadi: Szabó Z. - Mochnács T., Bordács, Erdei, Rusz (Bagi L.), Köröstarcsa - B.Hunyadi 1-1
Panyik, Kis L. (Mochnács G.), Filyó (Szeleczki), Sinka, Virág S. Köröstarcsa, vezette: Ács (Barna, Rácz)
(Rácz), Bobvos I. Hunyadi: Dunai – Mochnács, Bencsik T., Erdei, Rusz, Gugolya, Kis 
Edzõ: Varga László L., Erdei, Rácz (Pisont), Virág S. (Bobvos I.) Filyó (Panyik).
Góllövõ: Sinka Edzõ: Varga László
Sárga lap: Erdei, Kis, Sinka Góllövõ: Kis L.
Ifjúsági: Csorvás - B.Hunyadi 2-1 Sárga lap: Mochnács T., Kis L.
Góllövõ: Balogh Ifjúsági: Köröstarcsa – B.Hunyadi 3-1
6. forduló Góllövõ: Taskó
B.Hunyadi - Nagyszénás 2-2 (1-2) 12. forduló
Békésszentandrás, vezette: Elek (Halász, Csicsely) B.Hunyadi - Kétegyháza 0-2
Hunyadi: Dunai - Mochnács T., Bordács, Erdei, Rusz (Szeleczki), Békésszentandrás, vezette: Kocsondi (Kalmár, Nagy)
Fazekas (Bagi L.), Kis L., Filyó, Panyik (Mochnács G., Virág S.), Hunyadi: Dunai - Mochnács T., Gugolya, Erdei, Rusz (Szeleczki), 
Sinka, Bobvos I. Pisont, Kis L., Filyó (Panyik), Rácz, Sinka (Bobvos I.), Virág S. 
Edzõ: Varga László (Melian).
Góllövõ: Sinka, Virág S. Edzõ: Varga László
Sárga lap: Rusz, Bordács Sárga lap: Erdei, Panyik, Bobvos I., Melian.
Ifjúsági: B.Hunyadi - Nagyszénás 0-3 Ifjúsági: B.Hunyadi - Kétegyháza 3-0

Góllövõ: Hanzó, Gunda, Balogh7. forduló
Medgyesegyháza - B.Hunyadi 4-2 13. forduló
Medgyesegyháza, vezette: Sechna (Szûcs, Berta) Tótkomlós - B.Hunyadi 1-1
Hunyadi: Dunai – Mochnács T., Bordács, Erdei, Rusz (Panyik), Tótkomlós, vezette: Baráth (Burkus, Csonka)
Fazekas (Virág S.), Kis L. (Pisont), Filyó, Szeleczki (Bagi L.), Hunyadi: Dunai - Mochnács T., Bordács (Pisont), Gugolya, Erdei, 
Sinka, Bobvos I. Szeleczki, Kis L., Filyó, Panyik (Fazekas), Sinka, Rácz.
Edzõ: Varga László Edzõ: Varga László
Góllövõ: Sinka (2) Góllövõ: Kis L.
Sárga lap: Bordács, Sinka Sárga lap: Bordács, Szeleczki, Kis L., Sinka
Ifjúsági: Medgyesegyháza – B.Hunyadi 1-0 Ifjúsági: Tótkomlós - B.Hunyadi 2-0

8. forduló Tabella a 13. forduló után
B.Hunyadi - Doboz 1-2

1. Tótkomlós 13 10 2 1 37-14 32Békésszentandrás, vezette: Zahorán (Petrovszky, Kovács)
2. Füzesgyarmat 13 10 2 1 37-18 32Hunyadi: Szabó Z. - Mochnács T., Bordács, Erdei, Rusz (Pisont), 
3. Kétegyháza 13 9 0 4 31-11 27Fazekas (Virág S.), Filyó, Szeleczki, Panyik (Bagi L.), Sinka, 
4. Magyarbánhegyes 13 7 3 3 23-15 24Bobvos I. (Kondacs T.)
5. Medgyessegyháza 13 6 3 4 23-20 21Edzõ: Varga László
6. Dombegyháza 13 6 1 6 21-21 19Góllövõ: Filyó
7. Sarkad 13 5 4 4 33-29 19Kiállítva: Bagi L.
8. Dévaványa 13 5 4 4 25-22 19Sárga lap: Fazekas, Sinka, Pisont
9. Köröstarcsa 13 5 3 5 25-26 18Ifjúsági: B.Hunyadi - Doboz 0-3
10. Doboz 13 5 2 6 28-32 17

9. forduló 11. Mezõkovácsháza 13 4 5 4 28-22 17
Sarkad - B.Hunyadi 2-1 12. Csorvás 13 4 3 6 14-26 15
Sarkad, vezette: Gyõri (Pogonyi, Megyeri) 13. Kaszaper 13 2 3 8 15-39 9
Hunyadi: Szabó Z. - Mochnács T., Bencsik T., Erdei, Rusz (Panyik), 14. Újkígyós 13 2 2 9 16-34 8
Fazekas, Gugolya, Szeleczki, Filyó, Bobvos I., Rácz (Virág S.). 15. B.Hunyadi 13 1 3 9 14-29 6
Edzõ: Varga László 16. Nagyszénás 13 0 6 7 14-26 6
Góllövõ: Erdei
Sárga lap: Fazekas Az ifjúsági csapat a 13. helyen tanyázik 9 megszerzett pontjával.
Ifjúsági: Sarkad – B.Hunyadi 6-1
Góllövõ: Szabó F. Hévizi Róbert
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