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Móra László:

Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden ember szíve, 

Melyben a lélek szárnyat bontogat! 

Karácsony édes ünnepén 

Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve, 

S legyen a templom tiszta, szent fehér. 

Karácsony édes ünnepén 

Istennek tetszõ legyen a kenyér. 

Szálljon szívünkbe áldott akarat, 

Ez kösse egybe mind a kezeket. 

Karácsony édes ünnepén 

Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! 

Akinek könnyet osztogat az Élet 

És kín a napja, kín az éjjele, 

Karácsony édes ünnepén 

Ne fuss elõle! Óh beszélj vele! 

Testét takard be s enyhítsd sok sebét! 

Óh lásd meg, tudd meg: testvér õ veled. 

Karácsony édes ünnepén 

A szíved szépül, õt ha öleled. 

Az emberszívek örökélõ õre 

Tegye ma össze mind a kezeket! 

Karácsony édes ünnepén 

Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet! 
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Mikulás járt a bölcsõdében
Településünk legkisebbjei már napok óta nagy izgalomban 

voltak, mert a Mikulás fogadására készülõdtünk. Ujjfestéssel piros 
csizmákat festettünk és ezzel díszítettük a csoportszobánkat. A 
bölcsõde kívül-belül ünneplõbe öltözött. Téli dalokat, verseket 
mondogattunk, hogy ezzel is kedveskedhessünk az öreg 
vendégünknek.

Amikor végre megérkezett nagy batyujával, piros ruhájában a 
fehér szakállú egy kicsit minden bölcsõdés megilletõdött. A 
Mikulás kedves szavai után már oldódott a feszültség és mindenki 
vidáman énekelt, verselt. A csomagot egyenként vették át ki 
bátrabban, ki félénkebben, de kíváncsisággal telve.

Az öregúr megígérte, hogy jövõre ismét el fog látogatni hozzánk.
A szülõknek és az SZMK-s szülõknek köszönjük az anyagi 

támogatást, mert így emlékezetessé tehettük ezt a szép napot. 
Fenntartónknak az Önkormányzatnak a finom déligyümölcsöt 
köszönjük, amit az ünnepség után jóízûen elfogyasztottak a 
gyerekek.

Végül Bodonyi Ádám 8.a osztályos tanulónak köszönjük, hogy 
vállalta ezt a kedves feladatot a bölcsõdések nagy örömére.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk 
bölcsõdéseinknek, családjaiknak és minden kedves olvasónak!

A bölcsõde dolgozói

FELHÍVÁS

Kedves Fotóbarátok!

2010. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján ismét 
megrendezzük a hagyományos Tél-Fény fotókiállításunkat a 
Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár Galériájában.
Nevezni bármilyen témájú képpel lehet. Kérjük, hogy a fotók 
mérete lehetõleg A/4-es nagyságú, vagyis 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

Bölcsisek a Mikulás körében

Vöröskeresztes hírek
2009. november 24-én ismét véradást szerveztünk, ahol 59 fõ 

adott vért, ebbõl 2-en új véradók voltak. Köszönjük önzetlen 
segítségnyújtásukat! Ugyan ezen a napon este egy ünnepség 
keretében köszöntöttük a jubiláló véradókat a Zöldsas 
Kisvendéglõben. Gyõri Jánosné a helyi szervezet elnöke üdvözölte 
a megjelentek, majd ifjú Virág Sándor mondott elismerõ szavakat 
és egy szép verset. Ezután Plesovszki Ágnes területi vezetõ szólt a 
megjelentekhez, majd átadta a kitüntetéseket és az okleveleket. Itt 
az újság hasábjain keresztül is köszönetünket fejezzük ki az immár 
több évtizede vért adóknak. Az ünnepség után egy vacsorával 
kedveskedtünk a jubilálóknak. 
Támogatóink:
- Békésszentandrás Nagyközség Képviselõ-testülete
- Körös Agrár Zrt. képviseletében Oláh Géza 
- Galliform Kft.
- Bobvos János vállalkozó 
- Lestyán Goda Mihályné vállalkozó
- Dr. Olasz Imréné Dr.
- Juhászné Mrena Mária 
- Bohák Jánosné 
Köszönjük mindenkinek a segítségét beteg embertársaink nevében.

Vöröskereszt Helyi Szervezete 

Szilveszterezzen 
velünk!

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási 
Egyesülete és a

Szent András Jótékonysági Egyesület

2009. december 31-én 19 órától

szilveszteri mulatságot 
rendez a Körös Mûvelõdési Házban.

Menü: aperitif, birkapörkölt körettel vagy sült, 
savanyúság, éjfélkor virsli, pezsgõ.

Zenél: Marci

Jegyelõvétel:
Mozgáskorlátozottak Egyesületénél

hétfõn és csütörtökön du. 2-5 óráig.

Jegyár:
3.200 Ft/fõ (felnõtt)

1.300 Ft/fõ (gyermek)
1.500 Ft (elvitelre pörkölt)

Érdeklõdni: 218-060, 20/561-9442, 20/3410-449
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Gondozási Központ Hírei
Minden szobába bementek, és még egy rövid kis mûsorral is Ebben az évben utolsó alkalommal számolok be a kedves 
kedveskedtek a lakóknak. Köszönjük, hogy itt voltak!olvasóknak intézményünk életérõl. Eltelt ez az év, itt az advent, a 

várakozás idõszaka. Mi is meggyújtottuk az elsõ gyertyát az 
adventi koszorún. Bontovics Marika néni egy szép adventi verssel 
ajándékozott meg minket, fogadják szeretettel! 

Adventi gondolatok

 
Ha várnám olyan tisztán, ahogyan anyja várta,
ha János erõs lelke gyenge testembe szállna.
Próféták sóvárgása bennem ha lánggal égne,
meghívhatnám-e társul e földi szürkeségbe? 
Ó, Drága Üdvözítõnk, ha jönni most akarnál,
kapnál e többet tõlünk az elsõ karácsonynál?
Lenne e különb ágyad, mint egykor az a jászol,
és annyi igaz híved, mint ott a néhány pásztor?
Glóriád túlharsogná itt nálunk földi ének,
csillagod tiszta fényét felhõznék földi fények.
Volna e három bölcsed, ki minden mást feledve,
nagy hittel menni tudna a fénycsóvát követve,
csak áldásod keresve. Télapók és krampuszok jártak az idõseknél
 
Igaz, mi gyorsan járunk, nem lassú tevék hátán,
gépeink siklanak fenn a felhõk könnyû szárnyán. Felmérést végzünk a már nálunk étkezõk, és a leendõ 
De tõled távol estünk, szent betlehemi gyermek, étkeztetettek körében. Megfelelõ számú igény esetén szeretnénk 
az ég bár közelebb jött, de került tõlünk messzebb. diétás ebédet is biztosítani. Lehetõség lenne cukros, epekímélõ 
Mi meg sem érdemelnénk a csillag régi fényét, ebéd megrendelésre, és fél adag igénylésére is. Kérjük, jelezzék 
sem véred hulló cseppjét, se tiszta égi békéd. igényüket gondozónõinknek vagy elérhetõségeinken! 
Pilátus kézmosása itt közöttünk is könnyed, Közeledik a Karácsony, amikor a magányosok még jobban 
az értetlenség kínja itt köztünk sem lett könnyebb. egyedül érzik magukat! Kérem, hogy figyeljenek egymásra, 
Ha ma kellene jönnöd, látnád e érdemesnek, látogassák meg egyedül élõ rokonaikat, ismerõseiket, 
hogy válladra vedd újra a megváltó keresztet? szomszédaikat. Intézményünk ajtaja is nyitva áll a magányosok és 
Ha ma kellene jönnöd, mondd, újra elindulnál, a látogatók elõtt egyaránt.
vagy mint a hûtlenektõl, óvatos langyosoktól,
keserûn elfordulnál?

 
Hiszem, hogy újra jönnél Uram, ki jónál jobb vagy,
szánnád a gyengét bennünk, az útszélén hagyottat. 
A tudásra gõgöst, ki topog a világban,
fejjel a csillagok közt, de gyakran térdig sárban.

Dr. Virág SándornéKérünk jó Messiásunk, szüless meg bennünk újra,
intézményvezetõs formáljon minket újjá az égi gyermek ujja.

Elérhetõségeink:A süketet és bénát, hogy halljon és beszéljen,
Kálvin út. 10. tel.: 218-104 a vakot és sántát, hogy botolva se féljen.
István király út. 50. tel.: 218-060És minden gõgös bölcset és kufárlelkû vámost,
E-mail: gondozohaz@szarvasnet.hués minden Magdalénát és minden tiszta Jánost,

és minden gyarló Pétert, ki nagy maradt a hitben,
hogy Betlehemnek fénye, égõ hitünk reménye
Atyánkhoz elsegítsen! 

December 9-én délelõtt Mikulás ünnepséget rendeztünk, ahol a 
Szent László utcai ovisok voltak a fõszereplõk. Hagyományõrzõ 
csoport lévén sok-sok régi kedves népszokást elevenítettek fel 
verssel, énekkel, hangszerekkel. Egy Mikulás-napi jelenetet is 
elõadtak, mellyel vidám perceket szereztek nekünk. A mûsor végén 
ajándékot adtak át minden idõs embernek. Köszönjük az óvó nénik 
és dajka nénik fáradtságát! 

Tóthné Szabó Ágnes gyógyszerész is Mikulás-napi meglepetést 
küldött nekünk, köszönet érte! Ezen a napon délután a 
dolgozóinknak is rendeztünk egy kis házi Mikulás-napi 
ünnepséget, köszönjük az önkormányzat anyagi támogatását!

A Hunyadi János Általános Iskolából december 4-én pénteken 
délelõtt Mikulások és krampuszok látogatták meg az idõseket. 
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Ünnepvárás az óvodában
Az év utolsó napjai bõvelkednek a gyermekek, családok Köszönöm az önkormányzatnak és a képviselõknek a 

számára legkedvesebb ünnepekben, ezek  a Mikulás  és a támogatásokat, hogy ebben az évben is hozzájárultak az ünnepi 
karácsony. kiadásokhoz.

Mikuláskor a „ misztikus” játékot nagyon élvezik a gyerekek. 
Izgalommal várják az õsszakállú Mikulást. Ilyenkor levelet írunk, 
mesélünk, verset tanulunk sokat beszélgetünk az ünnepekrõl. Az 
iskolások Mikulása és a  krampuszok is ellátogattak  az oviba, 
mûsorral, tánccal és szaloncukorral lepték meg a gyerekeket. 
Köszönjük nekik ezt a meglepetést, várjuk õket jövõre is.

A kisovisok az idõseket látogatták meg vidám perceket 
szereztek, mûsorral, ajándékkal kedveskedtek Mikulás ünnep 
alkalmából. 

Adventi teadélután alkotással egybekötve

Megérkeztek a Mikulások a Krampuszokkal

Ettünk is, fûztünk is

,,Kisovisok” a Gondozási Központban

Karácsony az év legszebb ünnepe, hiszen ez az alkalom, a szeretet 
ünnepe, minden évben újra és újra egybefonja a családokat, 
közösségeket. Ezt a varázslatos ünnepkört elõkészítjük advent 
idején itt az óvodában is. A nagyoviban adventi teadélutánt 
szervezünk évek óta a szülõknek, gyerekeknek, testvéreknek, ahol 
ajándékot, díszeket készítünk közösen egy finom süti és tea 
elfogyasztása közben. Így történt ez most is! Beszélgettünk az 

Szöveg, fotó:ünnep szokásairól, az ajándékvárásról, a szeretetrõl, 
Lancsa Pálné óvodavezetõörömszerzésrõl. 
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Református hírek

Karácsony
 
Karácsony van, Jézus születése, szeressük ó, Õt imádjuk!

Karácsonykor minden kisgyerek szája énekre fakad.

Arany szíve van Jézus Krisztusnak a mi Királyunknak.

Karácsonykor kis gyermek született. 

Három pásztor elment megnézni. 

Karácsonykor szép kis ajándékok várnak rátok.

 
írta : Szász Milán

3. osztályos református hittanos

A rajzot készítette az alábbi vers alapján: Pásztor Enikõ 3. osztályos 
református hittanos

Túrmezei Erzsébet:

Karácsonyi kérések
 
A pásztoroknak lábát add nekem, 

hogy hozzád siethessek sebesen!

és a napkeleti bölcsek kezét,

hogy szívem kincsem, letegyem eléd.

Angyalok hangját, hogy mindenkinek

örömhírt és békességet vigyek.

Mária Igét-megõrzõ szivét:

hadd legyek Jézus örökre tiéd!

„Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:

„Íme a szûz fogan méhében, fiút szül,
akit Immánuelnek neveznek” - ami azt jelenti, velünk az Isten.

(Máté evangéliuma 1:23)

Református ünnepi istentiszteleti rend

Az istentiszteletek a Parókián fûtött helyiségben lesznek 
megtartva.

2009. december
23., szerda de. 9 óra

Hittanosok és fiatalok karácsonyi fõpróbája, fadíszítés, 
idõsek meglátogatása.

24., csütörtök du. 3 óra
Gyülekezeti és családi karácsonyi istentisztelet hittanos 
gyerekek, fiatalok közremûködésével.

25., péntek, Karácsony 1. napja, de. 9 óra
Ünnepi úrvacsorás istentisztelet.

26., szombat, Karácsony 2. napja, de. 9 óra
Ünnepzáró hálaadó istentisztelet.

27., vasárnap
de. 9 óra Hagyományos istentisztelet,
10.30 Gyermek istentisztelet.

31., csütörtök du. 3 óra
Óévzáró istentisztelet.

2010. január
1., péntek 9 óra

Újév-kezdõ istentisztelet.

Házi istentisztelet tartását és úrvacsoraosztást
a lelkipásztortól lehet kérni (06-20-243-5392).

Nyitott könyv

Nem nyílik ki már többé a könyv. Nem olvashatunk már 
programokról, tervekrõl. Hát elment. Demcsák Andrásné, sokunk 
Zsuzsa óvó nénije, a Nyugdíjas Egyesület egykori elnöke december 
2-án végleg itt hagyott bennünket. Hosszan tartó betegsége nagyon 
meggyötörte életét, de õ sosem adta fel. Küzdött, tervezett, 
gyógyulni próbált.
Drága Zsuzsa néni! 2009. júniusában becsukta a könyvet, de akkor 
még nem tudtuk, hogy örökre. Legyen nyugodt az álma!

Sze

A legnagyobb mûvészet

A legnagyobb mûvészet tudod, mi? Derûs szívvel megöregedni… 
Pihenni ott, hol tenni vágyol, Szó nélkül tûrni, ha van, ki vádol. Nem 
lenni bús, reményvesztett. Csendben viselni a keresztet! Irigység 
nélkül nézni végig Mások erõs, tevékeny éltit. Kezedet betenni 
öledbe S hagyni, hogy gondod más viselje. Hol segíteni tudtál 
régen, Bevallani nyugodtan, szépen, Hogy erre most már nincs 
erõd, Nem vagy olyan, mint azelõtt. S járni amellett vidáman, 
Istentõl rádszabott igában! De ezt a békét honnan vesszük? Onnan 
– ha azt erõsen hisszük, Hogy a teher, mit vinni kell, Az égi honra 
készít el. Ez csak a végsõ simítás A régi szíven, semmi más! Ez old fel 
minden köteléket, Ha a világ még fogna téged. Az Úr nem szûnik 
meg tanítani. Azért kell sok harcot vívni Idõsen is, míg csendesen A 
szív az Úrban megpihen, S kész vagy az Õ kezébõl venni: Hogy 
minden Õ, s te nem vagy semmi!       

                                Sík Sándor 
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Varázspálcát Fenyõ ágán
Halvány gyertyát Havas párnán
Szorongat Didereg
Az est A Hold

Angyal kacajt Szeretetrõl
Csengõ kacajt Énekelnek
Szánra köt Messze
A csend Valahol

Meleg jászol
Koldus jászol
Hol pihenjek most?

(Tóth József: Karácsony)

Kedves Gyerekek és felnõtt Barátaink!

A mindennapok nehézségei olykor átírják terveinket. Ebben az 
évben a már hagyománynak számító ADVENTI találkozásunk nem 
fog megtörténni, oka az influenza járvány. Kérjük megértéseteket!

Mindemellett kívánunk közösségünk valamennyi tagjának, a 
Hrncsjár-tanyán évrõl-évre találkozó gyermekeknek és felnõtt 
segítõinknek ÁLDOTT és BOLDOG ÜNNEPEKET!

Külön köszönjük TÁMOGATÓINK nagylelkû segítségét, 
amelyet terveink sikeres megvalósításhoz a 2009-es esztendõben 
nyújtottak. Az ünnep közeledtével számukra is minden jót 
kívánunk és SIKERES  ÚJ  ESZTENDÕT!

Örömmel készülve és barátsággal várjuk az érdeklõdõket a 
2010-es FARSANGI IDÕBEN!

Marika néni, Dínó bácsi, valamint Judit és Bea néni
2009. Karácsony

Kedves Olvasó,
Régi és Új Elõfizetõnk!

A Szentandrási Híradó jövõ évi számait is kényelmesen 
olvashatja otthonában, ha elõfizet újságunkra.

Elõfizetni a Könyvtárban lehet 2010. január 15-ig.

Az Év Vállalkozója - 
Másodszor

Megint eljött az év vége, és mint már évek óta minden évben, 
december 4-én egész napos ünnepség színhelye volt Budapesten a 
Mûvészetek Palotája.

A magyar vállalkozók ünnepe ez a nap. Délelõtt adják át az „Év 
Vállalkozója” okleveleket, délután szakmai és kulturális mûsorok 
zajlanak, este pedig a jelképpé vált, legyõzhetetlen Kincsem paripa 
kicsi szobrait kapják a tudósok, mûvészek, sportolók, irodalmárok 
legjobbjai, tíz kategóriában. Ezeket a díjakat a Prima Primissima 
Kuratóriuma ítéli oda. A Magyar Vállalkozók jutalmazzák és 
ünneplik a Magyar Kultúrát.

Ebben az évben a Vállalkozók Országos Szövetsége Békés 
megyei Szervezete úgy döntött, hogy az országos díjra egyikként a 
békésszentandrási MEZÕMAG Kft. ügyvezetõjét-tulajdonosát 
jelöli.

A jelölést az Országos Elnökség elfogadta, így Gazsó János 
kapta a kitüntetõ díjat, 1996 után immár másodszor.

Külön öröm számunkra Gazsó János kitüntetése, mert igazi 
szentandrási vállalkozó.

Igazi vállalkozó, mert az elsõ kis Gmk-ját (Gazdasági 
Munkaközösség) még jóval a rendszerváltozás elõtt alapította. 
Szívós, kitartó munkával fejlesztette a környék egyik legnagyobb 
vetõmagtermelõ- tisztító vertikumává. És szentandrási vállalkozó, 
mert - bár a cég Kákán található - a cég központjának szentandrási 
címe van és ide is fizet adót. János már évek óta Szarvason lakik, de 
Õ ma is szentandrási. Tizenkét éven át volt önkormányzati 
képviselõ és nagy barátja - és szponzora - a Hunyadi Mátyás 
Sportegyesület labdarúgóinak. (Volt olyan évad, amikor a Hunyadi 
nevezési díját Õ elõlegezte meg...)

Ez év augusztusában két barátjával együtt egy nagyon szép 
díszkutat adományoztak a településnek, amelyet a katolikus 
templom elõtti téren avattunk fel. (Természetesen a szülõfaluját 
nem csak a két említett esetben segítette...)

Tudjuk, hogy a rossz gazdasági körülmények között nehéz jól és 
eredményesen vezetni egy vállalkozást. Aki pedig még emellett a 
közösségi feladatokból is kiveszi a részét, az igazán megérdemli a 
tiszteletünket.

Nagyon sok szeretettel gratulálunk Gazsó Jánosnak a kitüntetõ 
cím elnyeréséhez, és további jó egészséget, kitartó és eredményes 
munkát kívánunk!

Kozák János
ügyvezetõ

ARGOMEX KFT.
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50 éves a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar

-Élménybeszámoló-

A Békés Megyei és a Pest Megyei Közgyûlés „Szeretlek Békés 
megye” címmel programsorozatot indított, melynek 
nyitórendezvényére november 26-án került sor Budapesten a 
Mûvészetek Palotájában. 

Az egész napos rendezvényen bemutatkoztak megyénk jelentõs és 
méltán híres intézményei: a Békés Megyei Jókai Színház, a Munkácsy 
Múzeum, a Békés Megyei Napsugár Bábszínház valamint a mûvészeti 
élet kiemelkedõ alakjainak munkájaiból is láthatott tárlatot a közönség. 

A nap fõ attrakciója mégis az idén 50 éves Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje volt, melynek a Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyterem adott otthont.

A Zenekart 1959-ben Sárhelyi Jenõ, a Bartók Béla Zeneiskola 
akkori igazgatója hívta életre s azóta is mûködik és gyûjti magába a 
megye legjobb zenetanárait. 2007. novembere óta a 28 éves, korábban 
orgonamûvészként tevékenykedõ Somogyi-Tóth Dániel irányítja.

A mûvészek színpadra lépése elõtt köszöntõk hangzottak el a két 
megye Közgyûlésének alelnökei részérõl, majd végre megkezdõdött a 
nagy várakozással övezett koncert.

Elsõként az ifjú mûvészeti vezetõ orgonajátékát hallgathattuk meg. 
Az ország legnagyobb orgonáján a csodálatos akusztikájú teremben 
Bach: g-moll fantázia és fúgája csendült fel, mellyel a Zenekart 
köszöntötte vezetõje.

Majd a taps alatt elfoglalták helyeiket a zenészek s ahogyan a 
meghívón is írták, valóban elkápráztatta Beethoven IX. szimfóniájával 
a szinte telt házas közönséget. A záró tételben felhangzott a Pad Zoltán 
által igazgatott Debreceni Kodály Kórus és szólisták 
közremûködésével az Örömóda s érzésem szerint kevés olyan ember 
ült a hallgatóság soraiban, akit nem ragadott magával az egyre 
fokozódó zenei feszültség majd annak feloldódása. Ezt bizonyítja az is, 
hogy szûnni nem akaró tapssal jutalmazták a záróakkordok után az 
elõadókat. S ahogy illik, a zenéért élõ mûvészek ezt is meghálálták egy 
ráadásdarabbal.

Külön öröm volt számunkra a fantasztikus és ritkán adódó zenei 
élmény mellett – miszerint egy teljes szimfonikus zenekart hallhattunk, 
ráadásul egy ilyen csodálatos, a zenélés örömének szolgálatára épített 
teremben -, hogy a II. hegedûsök szólamában ott láthattuk Czibulya 
Zsuzsanna tanárnõt, a szarvasi Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola 
tanárát, aki immáron több, mint egy évtizede oktatja a hegedülni vágyó 
békésszentandrási növendékeket is és táplálja beléjük a zene iránt 
érzett alázat és tisztelet szellemét, a muzsikálás örömét.

Fantasztikus élménnyel gazdagodtunk és reméljük, hogy egyre több 
megyénkben élõ ismerheti meg ennek a Zenekarnak a munkásságát, 
melyre méltán lehetünk büszkék és kívánunk még sokszor 50 évet, 
hiszen ezzel is megmutathatjuk, hogy bár gyakran megfeledkeznek 
megyénkrõl, nálunk mégis pezseg a kulturális élet és képesek vagyunk 
értékek teremtésére és megõrzésére.

Molnár Karolina

MEGHÍVÓ
Emlékezzünk együtt a doni hõsökre!

2010. január 12., kedd

14.00 óra: A II. magyar hadsereg harcai 1942-43-ban. 
Elõadó:Pintér István történész, Hódmezõvásárhely. 
Helye: Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár nagyterme

16.15 óra: Megemlékezés a doni katasztrófa áldozatairól. 
Helye: Hõsök szobra, Hõsök tere

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományõrzõ Egyesület

Békésszentandrás Baráti Szövetsége 
hírlevele

Tisztelt Békésszentandrási és Elszármazott 
Tagtársak és Szimpatizánsok!

A Békésszentandrásról elszármazottak, és helyi lakosok baráti 
szövetsége éppen tíz éve alakult. Azóta sok víz folyt le a Dunán és 
Tiszán. Sok minden másképpen alakult, mint gondoltuk és 
terveztük. Ennek ellenére igyekeztünk megtalálni azt az 
aranyközéputat, amely elvezetett oda, hogy 2005-ben az 
elszármazottakkal való bõvülése után vezetõségünk megszavazta, 
meghozta azt a döntését, hogy elõre kell tekintenünk és az akkori 
nem éppen rózsás adott körülményekhez képest, ami azóta 
országosan csak romlott, mégis fel kellett vállalnunk a templom 
környék rehabilitációs munkáját, négy évre elosztva és 
programozva, ahogyan az anyagiak engedték. Korrekt 
együttmûködõ partneri kapcsolatban az önkormányzattal, a régi 
elhanyagolt templom elõtti térbõl, egy európai díszteret és 
díszkertet építettünk, kandeláberes sétánnyal és parkolókkal. 
Megalakult egy kilenc tagú kuratórium, amely tervezte, szervezte, 
kivitelezte az egyes fázisokat, amiben több száz Szentandrásért 
tenniakaró lakos vett részt.

A feladat nagy volt egy civil szervezethez képest, de „ a feladat 
az életnél is fontosabb”, a nehézségek ellenére is, mindannyiunk 
nevében büszkén mondhatom, állíthatom azt, hogy megérte, és 
köszönet érte mindenkinek! Hozzá tettünk valamit, az élhetõbb és 
lakhatóbb környezetünkhöz, amely az idegenforgalom tekintetében 
sem elhanyagolható, és ami nem is volt olyan egyszerû. A közösségi 
és a közösségért vállalt munkának van egy varázsa, fõleg a 
széthullóban lévõ, nem emberarcú társadalmunkban, amely 
napjainkban falu szinten is megjelenik, ez az együtt gondolkodás, a 
csapatmunka, és majd annak látványos és kézzel fogható 
érzékelhetõ és látható eredménye. Idézhetném Szító Imre 
ügyvezetõ alelnök úr augusztus huszadikai beszédét, amely 
tömören, lényegre törõen és jól megfogalmazottan tárta elénk, 
vázolta a feladatot, annak megoldásait, majd folyamatában a 
megvalósulását.

Teljesen váratlanul ért, és meglepetten olvastam az értesítõ 
levelet, hogy ezért kitüntetõ díjat kaptunk. Ilyenkor nemes 
egyszerûséggel, a szentandrási emberek mentalitásából fakadóan 
azt tudjuk mondani, hogy nem ezért csináltuk, Szentandrásért. 
Emiatt keletkeztek lemaradásaink és elmaradásaink tagtársaink 
irányában, kommunikációban és kapcsolattartásban, amiért szíves 
elnézésüket kérjük, a jövõben ezt pótolni fogjuk. Web-oldalunk 
Szentandrás honlapján, a civilek rovatában hamarosan indul.

Köszönjük mindazoknak, akik hittek a sikerben, szurkoltak 
nekünk, legfõképpen azoknak, akik részt vettek benne, erkölcsi és 
anyagi támogatásuknak köszönhetõen megszülethetett a 
produktum. Szeretnénk a továbbiakban is számítani 
Békésszentandrás lakosságára, az elszármazottak szellemi és 
lehetõség szerinti anyagi támogatására Békésszentandrás Baráti 
Szövetsége elkövetkezendõ terveihez és munkájához. A 
továbbiakban is várjuk a településünkrõl elszármazottak, és helyi 
lakosok csatlakozását a baráti körünkhöz, melyhez kérjük 
mindenki segítõ jó szándékát.

Az adventi készülõdéshez kívánunk jó egészséget, családi és 
baráti környezetben, majd BÉKÉS ÁLDOTT KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET és BOLDOG ÚJÉVET.

Tisztelettel és köszönettel,
Békésszentandrás Baráti Szövetsége elnöksége és 
kuratóriumának tagjai nevében:

v. Szécsi Mátyás
elnök
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Következõ lapzárta:
2010. január 8.

(péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

Konyvtar@bekesszentandras.hu

Népmûvészet a divatban
2009. november 28-án, szombaton este nyílt meg Mészáros Éva A megnyitót a Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola 

iparmûvész, ruhatervezõ kiállítása a könyvtár galériájában. A békésszentandrási hegedû tagozata és felkészítõ tanáruk, Czibulya 
tárlaton bemutatásra került, hogy Nagy-Magyarország Zsuzsanna színesítették elõadásukkal.
tájegységeinek hímzõkultúrája hogyan jelenik meg a mai divatban, Köszöntõt Hévizi Róbert alpolgármester úr mondott, majd 
a mai viseletben. professor emeritus Fekete György akadémikus nyitotta meg a 

Mészáros Éva egy alföldi kis faluban, Gátéron született. kiállítást. Szavaiban elõször településünkre érkezvén elsõ 
Festõmûvész akart lenni, mégis az Iparmûvészeti Fõiskolára benyomásáról beszélt. Kinyilvánította tetszését a Szent András-
jelentkezett. A ,,ruhások” legjobbjai a fõiskola elvégzésekor a napi ünnepséggel kapcsolatban, örült, hogy ismerõsökkel is 
Ruhaipari Tervezõ Vállalathoz kerültek. Mészáros Éva is ott kezdte találkozott, s egy korábbi munkáját idézte, amikor a 
szakmai karrierjét, és ott is folytatta, egészen nyugdíjazásáig. Szõnyeggyárban járt. Bemutatta Mészáros Évát, aki sok országba 
,,Csak tiszta forrásból” címmel az alábbiakat vallja magáról: jutott el munkáival, s aki ruháin keresztül tárta elé 
,,Örökül kaptam a megismerés iránti vágyat, a manuális készséget, népmûvészetünket is a világnak.
a mûvészetek szeretetét, és ezt a sajátos magyar kultúrát. Ezzel az ,,Ma is úgy érzem, szükségünk van arra, hogy a magyar nép 
alappal reagálok a körülöttem lévõ világra: kulturális sajátos kultúráját, kivételes karakterét, színben és kompozícióban 
hagyatékunkkal jogom élni, kötelességem tovább éltetni és egyedülálló mûvészetét megmutassuk világszerte, ha másért nem, 
fejleszteni, és felhívni rá a figyelmet, hogy ez az érték ne kopjon ki ereje és magas színvonala miatt…” – vallja Mészáros Éva.
utódaink éltébõl sem…” A kiállítás is ezt adja vissza: hogyan él A tárlat 2009. december 22-ig tekinthetõ meg.
tovább a népi viselet napjaink öltözködésében. Sze

A megnyitón: Fekete György akadémikus, Mészáros Éva Részlet a kiállításból
iparmûvész, Hévizi Róbert alpolgármester Fotók: B&B

Áldott, örömteli karácsonyt
és békés, boldog új évet 

kívánunk!

Békésszentandrási Kézmûvesek Egyesülete 

Meghívó
Már most tájékoztatjuk a Kedves Vendégeinket, hogy 

2010. január 30-án (szombat) este 
rendezzük a Körös Mûvelõdési Házban

a hagyományos

VÁLLALKOZÓK  BÁLJÁT.

Mindenkit szeretettel várunk.

Részletek a januári 
újságban és plakátokon.

Ipartestület Elnöksége
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Hibás gazdaságpolitika - hibás 
döntések sorozata

A szocialistáknak nem fontos Békésszentandrás

A békésszentandrásiak érdekében megfogalmazott javaslatainkat, 
melyet Babák Mihály képviselõ társammal közösen nyújtottunk be, 
sorra elutasították és nem szavaztak meg a szocialista képviselõk. 

A Békésszentandráson élõk érdekében benyújtott 
javaslatainkat nem szavazta meg Földesi Zoltán szocialista 
képviselõ! 

Benyújtott javaslataink a következõk voltak:
?Békésszentandrás, belterületi utak fejlesztése
?Békésszentandrás, sportcentrum, szabadstrand, camping 

kialakítása
?Békésszentandrás, Faluközpont rehabilitáció
?Békésszentandrás, Iskola-óvoda felújítás

Domokos László
Békésszentandrás országgyûlési képviselõje

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új évet kíván 
minden kedves vásárlónak és 

ügyfelének

Csipai László
Korr-Nix Bt.
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SZENT  ANDRÁS
Eltelt egy év, s a hagyományokat folytatva - immáron 14. 

alkalommal - elérkeztünk Szent András napjának 
megünnepléséhez. Ez alkalommal is délelõtt 10 órakor kezdõdött 
az ünnepség, a katolikus szentmisével. Meghívott vendégeink és az 
érdeklõdõk ebéd után településünk intézményeit tekintették meg, 
majd délután a Körös Mûvelõdési Ház nagyterme adott otthont az 
ünnepi mûsornak. A köszöntõk, majd a Himnusz eléneklése után 
Hamza Zoltán polgármester úr tartotta meg évértékelõ beszédét:

Domokos László, Békésszentandrás országgyûlési képviselõje 
is szólt a jelenlévõkhöz

Saját bõrünkön tapasztalhatjuk meg, hogy ez mit is jelent. 
Valóban egy év kell például egy tanyagondnoki autó pályázatának 
és kifizetésének lebonyolításához? De ugyanez a lassú ügymenet 
igaz, a Gondozási Központ, vagy akár a Bölcsõde pályázatára is.  
Ezzel a túlbonyolítással vajon hová jut ez az ország és a fejleszteni 

Hamza Zoltán polgármester úr évértékelõ beszédet tart kívánó vidéki települések? Megfogalmazódik bennünk a kérdés, 
biztosan az uniós források megfelelõ felhasználásának védelme a 
cél?  Nem inkább arról van szó, hogy a források -a más irányú 

,,Jó estét kívánok Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
felhasználás miatt- nem állnak megfelelõ nagyságrendben 

Tisztelt Képviselõ úr, kedves határon túli barátaink, tisztelt 
rendelkezésre?

vendégeink. Békésszentandrás Képviselõ-testülete nevében nagy 
A vontatott pályázati rendszer mellett az eltelt három évben az 

szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, a Szent-András napi 
állami finanszírozás folyamatos csökkentése is rontotta az 

ünnepi rendezvényünkön. Köszönjük, hogy elfogadták 
önkormányzatok helyzetét. Békésszentandrás vonatkozásában ez 

meghívásunkat.
meghaladta a 30%-ot, ami számszerûsítve mintegy 100 millió 

Településünkön ez az az alkalom, amikor a polgármester 
forint elvonást jelentett. Mindezekbõl jól látható, hogy az 

beszámol az adott évben történt eseményekrõl, fejlesztésekrõl, 
önkormányzati feladatok végrehajtásához nem biztosítja a 

rendezvényekrõl. Ahhoz, hogy ezt megtehessem, a történéseket 
szükséges feltételeket a kormányzat. Az adott feladatokat továbbra 

befolyásoló körülményekrõl is szólnom kell, mert az 
is el kell látni, azonban a megoldás módját tekintve jórészt 

önkormányzatiságot befolyásoló tényezõk figyelmen kívül hagyása 
magukra maradnak az önkormányzatok. Csökkentett létszámmal, -

eltorzíthatja a valóságos képet.
kevesebb pénzért-, több munkát kell elvégeznünk, ezért önállóan 

Ebben az évben mindannyiunk életére rányomta a bélyegét a 
kellett -és napjainkban is kell- megoldást találnunk a gondjainkra. 

mély gazdasági válság. Az idõ múlásával a válság hatásai lépésrõl-
Az önkormányzatok életében a mindennapi létfenntartás veszi el 

lépésre enyhültek, újra a lassú fejlõdés útjára léptek az országok, 
az energiánk nagy részét és kevesebb marad arra, amire valójában 

míg nálunk a válság egyre csak mélyül. Nem tudni mikor érünk arra 
létrejöttek, a helyi közügyek önálló, demokratikus intézésére, a 

a pontra, ahonnan végre felfelé visz az út. Országunkon nem csak a 
helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlására.

gazdasági-, de az erkölcsi válság is eluralkodott. Hosszú ideje 
korrupciós ügyektõl, leleplezett csalásoktól hangos a média. 
Mindez feszültséget, elégedetlenséget okoz a társadalomban, az 
emberekben egyre erõsödik a változás iránti vágyakozás. Egyre 
többen mondjuk ki: Jobb életre vágyunk!

Van-e ennek a kormányzatnak a lakossággal közös célja? Lehet, 
az cél, hogy olyan mélységbe taszítsák az önkormányzatokat és a 
lakosságot, hogy eluralkodjon rajtunk a minden mindegy érzése? 
Nem gondolják, hogy jóérzésû emberek mindezt tûrni fogják?

Meggyengült országunkban szükség van szigetekre, melyek 
azon települések lakóközösségei, akik lehetõvé teszik önmaguk 
fejlõdését, és próbálják megteremteni a normális hétköznapokat. A 
kormányzati intézkedések sorozata, -melyek nem mondhatók 
önkormányzat- és vidékbarátnak- ösztönzik arra a településeket, 
közösségeket, hogy saját maguk próbálják gondjaikat megoldani.

A sajtó azzal van tele, hogy a pályázatok elbírálása, majd azt 
követõen a finanszírozása vontatott és elképesztõen lassú. A 
bürokrácia olyan méreteket öltött, mely szinte lehetetlenné és ,,Békésszentandrásért” kitüntetõ díjat kapott 
értelmetlenné teszi a pályázatok benyújtását. Békésszentandrás Baráti Szövetsége
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-  NAP  2009.
Tisztelt jelenlévõk!
Mindezek ellenére a mi kötelességünk mégiscsak az, hogy az itt 

élõ és dolgozó emberekért, Békésszentandrás településért tegyünk, 
ezzel élhetõ szigetet teremtsünk a negatív tendenciák közepette is. 
Az elõbbiekben felvázoltakból világossá vált, hogy csak a 
pályázatokra nem építhetünk. Magunknak kellett megtalálni a 
fejlõdés lehetõségét, ezért tudatosan önerõs beruházásokba 
kezdtünk. Természetesen továbbra is pályázunk, csak emellett más 
utat is járunk. A fejlesztéseket nem szabad csak választási 
ciklusokra tervezni, hanem azokon átívelõ, folytonosságra kell 
törekedni. Ezzel az elképzeléssel összhangban állítottuk össze a 
település egészét érintõ munkatervet. A költségvetési rendelet 
megalkotásánál a Képviselõ-testület ezen irányelvek megtartására 
helyezte a fõ hangsúlyt.

,,Ház, ahol élünk” díjazottjai: Szász Albert, Pintér Mátyásné, 
Taskó Rózsa, Szûcs Jánosné, Fehér Jánosné

Több száz család részére sikerült eljuttatnunk tûzifát és tartós 
élelmiszercsomagot.

A munkanélküliség jelenti napjainkban a családok számára a 
legkomolyabb problémát. Ezért minden lehetõséget meg kell 
ragadni, amivel segíthetünk a munkanélküliség csapdájába került 
embereknek.

Az elmúlt években is sikerült mûködtetni a közmunkaprogramot, 
azonban az idei évben a körülmények változásának hatására, még 
több családnak adtunk hosszabb idõre munkát, és biztosítottunk 
tisztes megélhetést. Közmunkásaink valamennyi önkormányzati 
beruházás megvalósításában közremûködtek, értéket teremtve a 

,,Békésszentandrásért” kitüntetõ díjat kapott Tomonyiczka 
településen.

Jánosné Gyömrei Ilona
Így került sor a Polgármesteri Hivatal udvarának és 

környezetének megújítására; a helyi járatú buszközlekedés 
megállóinak kiépítésére és a buszmegálló épületének teljes körû Az Önkormányzat a kötelezõ feladatainak ellátását –a 
felújítására.- Utcaközösségek kezdeményezésére útalapot nehézségek ellenére is-zökkenõmentesen tudta biztosítani.  
építettünk, és a már meglévõket javítottuk, kátyúztuk. Az idei évre Intézményeink rendszerén keresztül a szolgáltatások megfelelõ 
betervezett járdák építése és javítása is megvalósult. színvonalának fenntartására törekedtünk, a közigazgatás, az 

Kiemelt figyelmet fordítunk a Békésszentandráson élõ oktatás, az egészséges ivóvíz-ellátás és a szociális ellátások 
gyermekes családokra, ezért folytattuk a fövenystrand fejlesztését, területén egyaránt.
és ebben az évben átadásra került a Béke-téri és a Vértessy-téri Folyamatosan korszerûsítjük az intézményeinket, a belsõ 
játszótér. berendezéseket anyagi lehetõségeink függvényében újítjuk fel. 
A rendezettebb településkép érdekében folyamatosan építjük, Önkormányzatként éppúgy küzdünk a közüzemi számlák 
szépítjük és gondozzuk közterületeinket. emelkedésével mint a lakosság, ezért minden lehetõséget 

megragadunk, hogy intézmény fenntartási költségeinket 
csökkentsük. Így kerülhetett sor az iskola fûtéskorszerûsítésére és 
összintézményi szinten a közös gázbeszerzésre. Az egyetemes 
villamos energia szolgáltatás kapcsán a számunkra legkedvezõbb 
feltételek mellett kötöttünk szerzõdéseket. Reméljük ezek az 
intézkedések meghozzák a várt eredményt és a rezsiköltségek 
csökkenése lehetõvé teszi további korszerûsítések megvalósítását. 

A települések lakosságmegtartó szerepe szempontjából nagy 
jelentõsége van a munkahelyeknek. A Képviselõ-testület kiemelt 
feladatának tekinti a munkahelyteremtés támogatását. A jövõ 
évben egy húsfeldolgozó üzem kerül átadásra, és megteremtettük 
annak a feltételeit, hogy egy másik hústermékeket gyártó üzem is 
megépülhessen Békésszentandráson. Ezzel az önkormányzat 
Képviselõ-testülete nem csak a családok megélhetéséhez kíván 
segítséget nyújtani, hanem a befolyó adóbevételbõl újabb 
fejlesztésekre is lehetõsége nyílik.

A szociális területen -amelyre ma különösen nagy hangsúlyt kell 
,,Fürge Lábak” néptánccsoport ,,Ez a lábam, ez ez ez....” fektetnünk- különbözõ lehetõségek felhasználásával enyhítettük a 
elõadása                                                                       Fotó: B&Blakosság napi gondjait.
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(folytatás az elõzõ oldalról) felsõs tagozatos lányok kamarakórusa, aki három különbözõ dalt 
adtak elõ.

A Képviselõ-testület döntése alapján elkezdõdött a Testvértelepüléseink közül Kishegyes polgármestere, ifj. Virágh 
településközpont átfogó felújítása.  Ez magában foglalja: Gábor mondott néhány kedves szót, majd idézet következett 

A Szent László utcai parkolók aszfalt és díszburkolattal történõ Bencsik János Lámpagyújtogató c. könyvébõl, Nagyszüleink 
ellátását, a Fõ utcai és az Iskola elõtti kerékpárút összekötõ öröksége címmel Lénárt Anikó elõadásában.
szakaszának kiépítését, E jeles naphoz kapcsolódik az a hagyomány is, hogy községünk 

Megfelelõ helyet alakítunk ki az OTP bankautomata életében valamilyen területen kiemelkedõ eredményt elért vagy 
letelepítéséhez, és megtörténik az ezekhez szükséges –hiányzó- hosszú idõn keresztül végzett eredményes munkát kitüntetéssel 
parkolók és kerékpártárolók kialakítása is. Ezzel párhuzamosan ismeri el a község lakossága nevében a Képviselõ-testület. Ennek 
kerül sor a fásításra és virágosításra. értelmében ,,Békésszentandrásért” kitüntetõ díjat adományozott 

Tisztelt Ünneplõ Közönség! Békésszentandrás Baráti Szövetsége részére Békésszentandrás 
A feladatellátáson túl a településünkön szép eseményeknek és nagyközség fejlõdése érdekében kifejtett tevékenységük alapján.

rendezvényeknek is részesei lehettünk az idei évben. Dr. Bagi István volt alkotmánybíró, községünk elsõ díszpolgára 
Nemzeti és állami ünnepeink méltó megünneplése mellett, nyári betegsége miatt az András-napi ünnepségen nem tudott részt venni. 

rendezvényeink  színvonalas megrendezésére garancia volt a civil A Békésszentandrási Baráti Szövetség megalakulásakor a 
szervezeteink aktív közremûködése. szövetség tiszteletbeli elnöke lett. Az ünnepséghez kapcsolódó 

Szintén az önkormányzat és a civilek összefogásának erejét levelét Virág Sándor olvasta fel.
mutatja a Római Katolikus Templom elõtti dísztér és a hozzá Folytatásként a Szentandrási Dalkör ,,Honvágy és az ,,E föld 
kapcsolódó játszótér megépítése is. enyém” c. dalokat adták elõ.

Békésszentandrás Képviselõ-testületének döntése nyomán az Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-
idei évben Kolonics György -a kiváló sportember tiszteletére-, testülete ,,Békésszentandrásért” kitüntetõ díjat adományozott 
emlékhely került kialakításra Békésszentandrás Sporttelepén. Tomonyiczka Jánosné Gyömrei Ilona szövõnõ részére. Aktív, 

Az emlékhely átadásával, a felajánlókkal közösen igyekeztünk odaadó munkája elismeréseképpen, általa pedig településünk 
méltó módon kifejezni tiszteletünket, egy igazi bajnok nagysága szõnyegszövõ társadalma felé irányult megbecsülés kifejezéseként 
elõtt. javasolták õt, mint legidõsebb szõnyeggyári dolgozót a kitüntetõ 

Az Önkormányzat a nem kötelezõ feladatok ellátása közül -
díjra.

ilyennek minõsül például a sport- és civil szervezetek támogatása- 
Ezt követõen Hrncsjár András szavalta el Ady Endre: A magyar 

a nehéz gazdasági helyzet ellenére egyet sem adott fel.
jakobinus dala címû versét.

Kedves Vendégeink, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ünnepségünk folytatásaként a 2009. év legjobb sportolói címek 

A mögöttünk álló munkában és eseményekben bõvelkedõ 
átadására került sor, melyek a következõk:

idõszakot foglaltam össze a teljesség igénye nélkül. Annyi minden 
- kajak-kenu sportágban Bodonyi Dóra,

történt ez idõ alatt, hogy minden egyes történést szinte lehetetlen 
- lovas és fogathajtó szakágban Bohák Annamária,

lenne hiánytalanul felsorolni. 
- sakk sportágban Radics László,

Itt szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért, sok-sok 
- kézilabda sportágban Aszódi Mónika,

embernek.
- társastánc sportágban Tasi János,

Köszönetet mondok a Képviselõ-testületnek, akik munkájukkal 
- úszás sportágban Olasz Éva.

és kezdeményezéseikkel hozzájárultak az Önkormányzat és 
Következõ mûsorszámként a Hunyadi János Általános 

intézményeink biztonságos mûködtetéséhez és a fejlesztésekhez. 
Iskolában Babák Ildikó vezetésével mûködõ Fürge Lábak 

Köszönetemet fejezem ki Domokos László, Békésszentandrás 
néptánccsoport ifjú tagjai mutatták be tánctudásukat a 

országgyûlési képviselõjének. 
jelenlévõknek.Megköszönöm intézményvezetõinknek és intézményeink 

2009-ben harmadik alkalommal került sor a ”Ház, ahol élünk” valamennyi dolgozójának az elvégzett munkát. 
pályázat díjainak átadására. Két kategóriában, a „Tiszta udvar, Köszönöm minden civil- és sportvezetõnek a munkáját, a 
rendes ház”, valamint a „Legszebb virágos utca” címrõl a 2009. tagságnak aktív közremûködését, az egyház támogatását, azt, hogy 
november 18-i testületi ülésen döntött a képviselõ testület.így együtt tudunk dolgozni mindannyian. 

„Tiszta udvar, rendes ház” kitüntetõ címben az alábbi Köszönet illeti szeretteinket a türelmükért, kitartásukért és 
ingatlantulajdonosok részesültek:támogatásukért.

- Pintér Mátyásné, Prohászka utca 48.Szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen formában 
- Szász Albert, Álmos utca 7.tett azért, hogy a településünk épüljön, szépüljön, fejlõdjön. 
- Taskó Rózsa, Álmos utca 3.Tisztelt Vendégeink!
- Fehér János, Deák Ferenc utca 3/A.Kívánok kedves mindannyiuknak boldog, békés karácsonyi 
- Szûcs Jánosné, Kalász utca 10.ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendõt.
A ,,Legszebb virágos utca” címet a Templom utca a dísztérrel Köszönöm, hogy megtisztelték rendezvényünket, köszönöm 

kapta.figyelmüket.”
Ünnepségünk zárásaként a Vértessy Tánc-Sport Egyesület 

A Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola növendékeitõl felnõtt csoportjának standard táncbemutatóját láthatták, majd a 
Szózat eléneklésével ért véget Szent András-napi ünnepségünk.klarinét-elõadásukat hallhattuk, majd Domokos László, 

Végül az érdeklõdõket a Könyvtár Galériájába invitálták a Békésszentandrás országgyûlési képviselõje, a Megyei Közgyûlés 
elnöke szólt a jelenlévõkhöz. Tervezte Mészáros Éva - ,,Népmûvészet a mai divatban” címû 

A Hunyadi János Általános Iskolában két hónapja alakult meg a kiállítás megnyitójára.
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

Beszámoló Közvilágítási hibák megszûntetése
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának

A helyi közvilágítási hálózat hibáinak (lámpatest/ek  2010. évi költségvetési koncepciójáról
meghibásodása) bejelentését, kizárólag a Polgármesteri Hivataltól 
küldött elektronikus levél alapján javítja ki a karbantartási Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-
munkákra szerzõdött partner.testülete 2009. december 2-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az 

E miatt kérjük a lakosságot, hogy amennyiben azt tapasztalják, Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját.
hogy a településen belül valamely lámpatest nem üzemel, akkor azt A  koncepcióban foglaltak szerint:
szíveskedjenek bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Mûszaki - a 2010. évi költségvetési bevétel összege: 815.454 ezer Ft
Osztályára.- a 2010. évi költségvetési kiadás összege: 835.308 ezer Ft

A jelzéseket akár telefonon (66/28-344) keresztül, akár - a költségvetési – forrás – hiány összege: 19.854 ezer Ft
elektronikus úton (polghiv@bekesszentandras.hu) vagy személyes A koncepció kidolgozásánál figyelembe vett a Magyar 
megkeresésre is fogadjuk.Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló törvény-javaslat 

alapján – sajnálatos módon – a települési önkormányzatok 
feladataihoz kapcsolódó normatívák változása önkormányzatunk 
normatív támogatását is jelentõsen, mintegy 16.281 ezer Ft-tal 

Bõvült a helyközi tömegközlekedés csökkentette. Ez a tétel az egyéb költségvetési kapcsolatokból 
származó támogatásokkal /központosított támogatások, egyéb igénybevételének lehetõsége
központi támogatások, jövedelem-differenciálás Szja támogatás/ 
együtt mintegy 57.630 ezer Ft-os bevétel kiesést jelent 2009. december 13-ától az új Bethlen G. utcai buszvárót is 
Önkormányzatunknak a 2009. évhez képest. bekapcsolta a Körös Volán Zrt. a helyközi tömegközlekedésbe, 

A kormányzati megszorító intézkedések ellenére 2010-ben is miután a közelmúltban megtörtént az érintett állami tulajdonú 
nagy hangsúlyt helyezünk a községünkben, intézményeinkben Szentesi út kátyúzása. E naptól 5-5 járat teszi könnyebbé a település 
megvalósuló beruházásokra-fejlesztésekre, melyek – a teljesség D-DNY-i részén lakók közlekedési körülményeit. A járatok 
igénye nélkül – a következõk: kizárólag munkanapokon közlekednek, az alábbi menetrend 

- 2008-ben beadott, elbírált vagy elbírálás alatt álló szerint:
pályázataink: a Gondozási Központ korszerûsítése, Mûvelõdési Békésszentandrás, Csokonai utcától: 6.50-kor
Ház és Könyvtár fejlesztése valamint a Bölcsõde kapacitásbõvülést 8.05-kor
eredményezõ komplex fejlesztése. 9.55-kor

- Hunyadi János Általános Iskola bõvítése, emeletráépítése, 13.05-kor
akadálymentesítése. 16.15-kor

- Az állami tulajdonú 44105 sz. út korszerûsítése az útkezelõvel 
együttmûködve. Szarvas, vá.-tól:  9.35-kor

- Belterületi közutak fejlesztése. Szarvas, vá.-tól: 11.35-kor
- Szent László utcai óvoda korszerûsítése. Szarvas, vá.-tól: 13.25-kor
- Játszótérépítés.

Szarvas, Mezõgéptõl: 15.00-kor- Járdaépítési program folytatása.
Szarvas, Mezõgéptõl: 16.25-kor- Önkormányzati intézmények technológiai korszerûsítése.

- Faluközpont fejlesztése, új piactéri helyszín kialakítása. 
A jelen forgalmi rendet az önkormányzat átmenetinek tekinti, a A fenti beruházások végrehajtásában, közterületeink 

véglegesítése, szükség szerinti módosítása a lakosság igényeit is gondozásában továbbra is a Település-üzemeltetési egység 
figyelembe véve fog megtörténni, tervek szerint a jövõ év valamint a közfoglalkoztatásban résztvevõk mûködnek közre. 
márciusában.A 2010. évi költségvetési koncepció a könyvvizsgálói jelentés 

Az addig rendelkezésre álló idõszakban lehetõséget biztosít az alapján a pénzügyminiszter által kiadott tájékoztatóban foglaltak, a 
önkormányzat a tömegközlekedést igénybevevõk részére, hogy helyben képzõdõ bevételek, valamint az ismert kötelezettségek 
véleményüket, javaslataikat jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé, alapján került összeállításra. 
akár telefonon (66/28-344), akár elektronikus úton A 2010. évi költségvetési rendelet megtárgyalására a 2010. 
(polghiv@bekesszentandras.hu) vagy személyesen.januári Képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

Szemétszállítás az ünnepek alatt MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakosság! Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-
Az ünnepek miatt a lakossági kommunális hulladék elszállításának testületének soron következõ ülését összehívom, az ülésre a 
idõpontjai az alábbiak: Képviselõ-testület nevében tisztelettel meghívom.

December 23. és december 30.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme

Mindkét alkalommal a település egész területére kiterjedõen kerül Az ülés ideje: 2009. december 17. (csütörtök) 16 óra
begyûjtésre a hulladék.

A testületi ülés írásos elõterjesztése a Könyvtárban megtekinthetõ.Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékot ennek 
figyelembevételével szíveskedjen kihelyezni.

Hamza Zoltán
Megértésüket köszönjük! polgármester
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HUNYADI  JÁNOS 

Az Apáczai Kiadó Komplex Játszva tanulni...
Természettudományi Versenye A tanulás egyik leghatékonyabb módszere: Nem az iskolapadban, 

nem is tankönyvekbõl, UV lámpa és mobiltelefon segítségével. Hogy 
Az országos szervezésû Apáczai Csere János Tehetségkutató hogyan? Azt megtapasztalhatták azok a diákok, akik november 19-én 

Komplex Természettudományi Versenynek november 12-én részt vettek a Munkácsy Mihály Múzeum és a Napsugár Bábszínház 
zajlott az iskolai fordulója. Országszerte 4135-en vettek részt az közös programján. A múzeumban a dicsõséges tavaszi hadjárat 160. 

évfordulója alkalmából kiállítás és drámapedagógiai foglalkozás általános iskolai korosztály 7-8. évfolyamáról az ország 324 
keretében léptünk vissza a múltba. A foglalkozáson szükség volt a iskolájából.
kézügyességre, a leleményességre, a jó megfigyelõképességre. Nálunk a hetedik osztályosok közül 15-en, míg a nyolcadik 
Hajtogattunk kokárdát, kerestünk a szabadságharcot ábrázoló képek évfolyamosok közül 5-en vállalkoztak az egyéni megmérettetésre, 
között különbségeket – eközben persze észrevétlenül fészkelték be ahol átfogó ismeretekre volt szükség a biológia, fizika, földrajz, 
magukat a képek és események a memóriánkba – a mobiltelefon sms-kémia és technika órákon tanultakból.
küldõ funkciója segítségével 48-as tábornokok nevét találtuk ki – 55 555 

A legjobbak - Rába István 7. osztályos, Bohák Annamária és 
2 7 55 2: próbálják ki Önök is. A legizgalmasabb mégis az volt, amikor a 

Fekete-Rekényi Balázs 8. osztályos tanulók - december 10-én már látszólag üres falon az UV lámpa fénye és némi gyermeki ötlet 
egy csapatot alkotva képviselik az iskolát a Békéscsabán segítségével kirajzolódott az „Ilyen tavasz csak egy volt életemben” 
megrendezésre kerülõ területi versenyen. mondat, ami a kiállítás sorozat mottója is volt egyben. Ezt követõen a 

Sok sikert kívánunk! kiállító terem várt bennünket. A szabadságharc eseményei elevenedtek 
Gere Éva meg a képeken, a tárgyakban, a hangokban, egyszóval minden eszközzel 

hatva az érzékszerveinkre. A fiúknak leginkább a fegyverek tetszettek, a 
lányok szívesebben idõztek a kor ruháit, tárgyait bemutató tárolók elõtt. 
A hanghatásokkal, képekkel tûzdelt játék azonban osztatlan sikert 

Színházban jártunk aratott.
Az „okosodás” után a szórakozásnak adhattuk át magunkat. Voltak 

már Önök „beavató elõadáson”? Ha tehetik, nézzenek meg egy ilyet. November 17-én végre elérkezett a nap, amikor az alsó 
Elõször a nézõtéren foglaltunk helyet, ahol a bábszínház mûvészei osztályosok is színházba mentek.
Babits Mihály Mozgófénykép címû versét adták elõ árnyjátékkal. És Az idei bérletünk elsõ elõadása Ivan Holub: Javor vitéz címû 
hogy miért volt beavató? Mert szó szerint beavattak bennünket a meséje volt.
kulisszatitkokba. Beléphettünk a vászon mögé, ahonnan még egyszer Ebben az évadban a Békés Megyei Jókai Színház a „Közép-
megnéztük a darabot, ám most már mindannyian arra voltunk Európai Színházi Szomszédolás” programsorozat keretében 
kíváncsiak, hogy miért és leginkább hogyan esett az esõ, hogyan 

minden hónapban más nemzet mûvészetét igyekszik bemutatni. 
mûködött az autó ablaktörlõje, hogyan lett a szobabelsõbõl szerpentinút, 

November a „Szlovák Kultúra Hónapja” volt. Így láthattuk ezt az és még sorolhatnám. Az a szó, hogy „érdekes”, talán nem is adja igazán 
izgalmas, kalandokkal teli szlovák mesét. vissza azt, amit láttunk, hiszen voltak pillanatok, amikor szó szerint 

Harmincnyolc 2-4. osztályos tanuló vásárolt az idén bérletet. tátva maradt a szánk. Elismerés illeti Lenkefi Zoltánt és a társulatot.
Elmondhatjuk, hogy az érdeklõdés nem csökkent. Ez annak Végül szeretnénk megköszönni, hogy 65 (!) gyermek részese lehetett 
köszönhetõ, hogy mindig tele élményekkel érkeznek haza az ennek a napnak. Köszönjük Hévizi Róbert, a Békés Megyei Jókai 
elõadásokról a gyerekek. Így volt ez most is. Még napok múlva is Színház Programirodája vezetõjeként nyújtott segítségét a 

szervezésben, a Békés Megyei Önkormányzat támogatását az meg-megállítottak a folyosón azért, hogy elmondják, mennyire 
utazásban, akik a teljes autóbusz költséget magára vállalta és a helyi tetszett nekik, amit láttak. A tél vége felé pedig már szinte naponta 
Önkormányzat Képviselõ-testületének, hogy átvállalta a belépõdíjakat, kérdezik meg, mikor megyünk újra színházba. Mindannyian 
és így iskolánk tanulói egy tartalmas, élményekben gazdag programot nagyon várjuk már a következõt.
kaptak ajándékba.Molnárné

A résztvevõk

Varga Tamás Matematikaverseny

2009.november 18-án 2-4 óra között írtuk meg iskolánkban az 
országos felmenõrendszerû matematikaverseny iskolai fordulóját. 
Közel 30 tanuló, hetedik és nyolcadik osztályosok törték a fejüket 
két órán keresztül az 5-5 feladaton. Lehet, hogy Varga Tamás 
kifogott a nyolcadikosokon az ötödik feladatával (?), mert már a 
feladat alakja rémisztõen mutatott: (Egyszerûsíthetõ-e az alábbi 
tört?)

2009 13 72010  +7 -13
_________________________________________________________________

2010 13 72009 +7 +13
No és a többi feladat sem volt könnyû egyik csapatnak sem. 

Csak akkor jut tovább a tanuló a megyei fordulóra, ha legalább 20 
pontot elér az 50 pontos feladatsorból. Mindenki alaposan 
kidolgozta magát, de a legeredményesebb Rába István 7. osztályos 
tanuló lett, õ kerül be a következõ fordulóba.

A múzeum elõttMolnár Józsefné
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Idegennyelvi hétEgészségvédelmi hét

Sokéves hagyományokhoz híven idén is mozgalmas volt a November 3. hete igen gazdag volt programokban a kicsiknek, 
hiszen a színház mellett ez a hét volt az egészségvédelmi hét az novemberi utolsó hét. Az idegennyelvi hétre való készülõdéskor 
iskolában. elhatároztuk, hogy egy eddig még soha nem próbált feladatot 

Az elmúlt években már „vetélkedtünk”, „fogászkodtunk”, 
adunk. Ezért a hét elején a két országról szóló cikkek, képek, 

egészséges ételeket készítettünk. Az idén úgy gondoltuk, legyen a 
térképek kerültek a faliújságra, az ország ismeretet elõkészítendõ, mozgásé a fõszerep. 
segítendõ. A képek kinyomtatásához, az anyagok összeállításához Szerdán került sor a felsõ tagozatosok sportversenyére. A 

sorversenyek két korcsoportban, nemenként zajlottak. Sztankovits sok segítséget kaptunk a könyvtár dolgozóitól. Nagyon köszönjük 
Lászlóné tanárnõ feladat-összeállításai igazán próbára tették az munkájukat. A gyerekek izgalommal, várakozással keresgették 
ügyességet, fizikai erõnlétet egyaránt. A gyerekek nagy-nagy üres perceikben a már hallott, olvasott nevezetességeket, 
lelkesedéssel és nem utolsó sorban sportszerûen gyûjtögették 

próbálgatták mirõl is tudnának idegen nyelven megszólalni.
pontjaikat a közönség lelkes szurkolása mellett.

A hét folyamán megírtuk a szokásos nyelvi tesztet, melyen a Végül is az 5-6. évfolyamos korosztályban magabiztosan 
következõ eredmények születtek:nyertek a lányok és a fiúk között is a 6.b osztályosok.

A 7-8. évfolyamosok között a 7.a osztályos lányok ügyesebbnek 
bizonyultak és megelõzték a nyolcadikosokat, a fiúk „fej-fej Angol nyelv Német nyelv
melletti” küzdelme pedig a nyolcadikosok gyõzelmével zárult.

A jól megérdemelt jutalom, az energiaveszteségek pótlására 
4. évfolyam 1. Csekõ Nikolett 1. Melich Krisztián

gyümölcsökbõl állt.
2. Kanti Anna 2. Dorogi Mónika19-én délután a „kicsik” töltötték meg a tornatermet. Akinek 
3. Juhos Bence 3. Tasi Lászlóideje engedte és mozogni szeret mindenki ott volt. Öt tíz fõbõl álló 

csapat mérte össze erejét, ügyességét. Minden csapatban egyforma 
számmal szerepelt elsõs, másodikos, harmadikos, negyedikes. Ez a 5. évfolyam 1. Szabó Kristóf 1. Molnár Dorottya
nap ugyanis nem arról szólt csak, hogy ki a nagyobb, az ügyesebb 2. Demcsák Balázs 2. Balla Fanni
vagy az erõsebb, hanem arról, hogy szeretünk sportolni. A csapatok 

3. Házi Csaba 3. Szekeres Tünde
vetélkedése elõtt és után a szurkolók is mozogtak. Zenés tornával 
kezdõdött és kidobós játékkal fejezõdött be a délután.

6. évfolyam 1. Nemes Réka 1. Csik AndreaAz elsõ három csapat külön jutalmat kapott, de minden 
jelenlévõt is megajándékoztak a tanító nénik. Jutott üdítõ, alma és 2. Erdei Kitti 2. Sinka Balázs
egy kis energiapótló édesség mindenkinek. 3. Kondacs Boglárka 3. Olasz Imre

Ennyi gyerektõl igen hangos volt a tornaterem, de a vidám 
arcokat látva mindannyian azt mondhatjuk, hogy a pillanatnyi 

7. évfolyam 1. Herceg Anita 1. Krizsánszki Imola„halláskárosodás” ellenére is megérte ez a délután.
2. Rába István 2. Kanti EszterEzúttal is megköszönjük a szülõi munkaközösség anyagi 
3. Brusznyiczki Bettina3. Bagi Ivetttámogatását a jutalmak megvásárlásához!

8. évfolyam 1. Argyelán Zoltán 1. Yetik DamlaM.-né és G. É.
szervezõk 2. Kiss Bettina 2. Bohák Annamária

3. Székely Alexandra 3. Dernovics Gabriella

Csütörtökön délután két csoportban – az 5-6. illetve a 7-8. osztályos 

kategóriában – láthattunk érdekes, színvonalas bemutatókat 

Németországról, Nagy-Britannia országairól. Hallottunk a berlini 

falról, a kölni dómról, megcsodálhattuk Hamburgot, mint az egyik 

legszebb kikötõvárost. Meghallottuk a Big-Ben órájának hangját, 

utaztunk Londonba, Írországba, készítettünk angol zászlót, illetve 

nagy sikert arattak az angol focicsapatok is. A nap végére megtelt a 

tábla színvonalas rajzos-képes dokumentumokkal és összesen több 

mint 20 vetítõs projektet is végignézhettünk. 

Elmondhatjuk, hogy kísérletünk bevált, bebizonyítottuk az 

érdeklõdõknek, hogy meg tudunk szólalni az adott idegen nyelven 

igen sokrétû témában is.

Köszönettel vettük Gere Éva tanárnõ lelkes hallgatóságát, illetve 

Sinka Imre tanár úr tevõleges részvételét.

Rábáné Fazekas Erika
1-2-3-4... Hajrá alsósok! Szitó Mónika  
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Hírek az uszodából Celldömölk – Békésszentandrás

December 2-án ismét a rajtkõre állhattak az úszás szerelmesei. Ezen Ezt az utat teszik meg minden évben azok a tankönyvek, 
a napon rendezték meg az iskolák közötti versenyt a III. és a IV. melyekbõl alsó tagozatos gyermekeink tanulnak. 
korcsoportosoknak. Három úszásnemben – gyors, mell és hát – És ezt az utat tette meg  ezen tankönyvek „atyja” – nevezetesen 
hirdettek eredményt. Békésszentandrást két ifjú képviselte, és az Apáczai Kiadó ügyvezetõ igazgatója – Esztergályos Jenõ úr is, 
mindketten szép sikert értek el. Olasz Imre hátúszásban 5. helyezett amikor ellátogatott intézményünkbe.
lett, Kondacs Krisztiánnak pedig a mellúszás végén akasztottak Az igazgató úr Apáczai Csere János gondolatával - "...azok 
bronzérmet a nyakába. közül, akik tanulmányaikban a magyar ifjúságot elõ tudják 

Szentandrásiként büszke voltam arra, hogy egyre több úszónk neve segíteni, én a legkisebb, de azok közül, akik elõ akarják segíteni, a 
válik ismertté a szarvasi uszodában.

legnagyobb vagyok." – üdvözölt bennünket, és ahogyan azt már a 
Farkasné Gácsi Ágnes

kiadótól megszokhattuk, ajándékkal kedveskedett az iskolának. 
A beszélgetés fonala természetesen az oktatás körül 

Az „összefogás vára” „tekeredett”, és azt is megtudtuk, mi a kiadó ars poeticája:
1. Olyan szép könyvet kell készíteni, amibe beleszeret a gyerek.

Emlékeznek még a 2007 novemberében megrendezett jótékonysági 2. Olyan jó könyvet kell szerkeszteni, amelybõl csak 
vacsoránkra? Akik ott voltak, akik részesei lehettek - bár már két év eredményesen lehet tanítani, és jól lehet tanulni.
eltelt azóta - bizonyára igen. Az akkori másodikos (mára negyedikes) 

3. Mindezt elfogadható áron.
szülõknek és a teremben jelen lévõ vendégeknek bizonyára 

Azt gondolom, akik ismerik, használják, forgatják ezeket a feledhetetlen az akkor elõadott vadnyugati hangulatot idézõ tánc. A 
tankönyveket – akár gyermekként, akár szülõként, akár mûvelõdési házat zsúfoltságig megtöltõ szülõknek, támogatóknak 
pedagógusként – megerõsíthetnek abban, hogy sikerült, hogy szintén kedves emlékeik lehetnek az Emeretta együttes elsõ 
sikerül megfelelni ennek a „hitvallásnak”. „hunyadis” fellépésérõl és az általuk teremtett báli hangulatról.

Ha lúd, legyen kövér – tartja a mondás. Hogy miért írom ezt? A rendezvénynek szerencsére utóélete is van, utóélete is lett: 2009 
Mert néhány nappal késõbb szintén „apáczais” munkatársat láttunk novemberében ismét sokat beszéltünk errõl a bálról. Az akkori bevételt 
vendégül. Az alsós matematika tankönyvek egyik szerzõje, Flór ugyanis az iskola nevelõtestülete az SZMK-nak adta át, úgymond 
Lászlóné tett eleget meghívásunknak. És hogy ne csak elméletben megõrzésre. Ebbõl a báli bevételbõl vásároltunk gyermekeink részére 

az iskola nagyobbik, füves udvarára kültéri játékokat. Homokozót a mutassa be tankönyvét, beállt a katedra mögé, és azt is megmutatta, 
legkisebbeknek, kerti padokat a kicsit nagyobbaknak és egy tetõvel hogyan lehet az oktatásban, a tanításban minél hatékonyabban 
ellátott kerti asztalt (a gyerekek szerint „várat”) a legnagyobbaknak. használni. A másodikosok egy órára megkapták Vera nénit, mi 

Azt szokták mondani, hogy összefogással várat lehet építeni. pedig sok-sok tapasztalattal, ötlettel lettünk gazdagabbak. Ez alatt 
Nekünk ez most sikerült. A kerti bútorok várják, hogy tavasszal a 45 perc alatt nem csak a diákok, hanem mi magunk is 
végleges helyükre kerüljenek, ám a srácok addig sem tétlenkednek, az tanulhattunk. 
idõjárás hûvössége ellenére használják, tesztelik azokat, az iskolai élet Bízunk benne, hogy az eddigi jó kapcsolatunk a kiadóval a 
legfontosabb szereplõi, a gyerekek élvezik az összefogás eredményét. jövõben is megmarad, és lesz még alkalmunk arra, hogy 

Köszönjük mindenkinek, aki lehetõvé tette ezt számukra! személyesen találkozhassanak az oktatás résztvevõi.
F. R. J. L. A.

„Száz út vár ránk…”
Idõpontváltozás!Minden évben elérkezik a pillanat nyolcadikosaink számára, 

amikor dönteniük kell: Hová menjek? Melyik középiskolát 
válasszam? Értesítjük az SZMK választmányi tagokat, hogy a januári 

A kérdés nem egyszerû, hiszen a mai, gyorsan változó, bizonytalan SZMK választmányi értekezletet a tervezetthez képest egy nappal 
00világunkban nehéz eldönteni, hogy egy-egy választás magában késõbb, 2010. január 5-én 17 órai kezdettel tartjuk.

hordozza-e a holnap sikeres pályáját. A középiskolák igyekeznek 
Megértésüket köszönjük!segítséget nyújtani a helyes döntés meghozatalában. A nyílt napok 

betekintést adnak az oktatási intézmények mindennapjaiba. Évente 
egy alkalommal pedig pályaválasztási vásárt rendeznek, ahol a közép-
és felsõszintû oktatási intézmények képviseltetik magukat. Az idei Karácsonyi programjainktanévben is a Csaba Center adott helyet ennek a nagyszabású 
rendezvénynek. Tanulóink – fõleg a bizonytalankodók – nagy 

00
várakozással érkeztek a „vásárra”. Mindnyájunkat meglepett a December 17. 18 : Kollégiumi karácsony
bemutatkozó iskolák nagy száma, a gazdag programkínálat. Megyei és 00December 22. 8 : Karácsonyi játszóház
megyén túli középiskolák is várták az érdeklõdõket standjaikhoz. 

00Megismerhettük a szakmák ifjú mestereit, ízelítõt kaphattunk egy-egy 11 : Karácsonyi ünnepség
iskola oktatáson kívüli lehetõségeibõl is. A szakmát tanuló diákok 
lelkesen kínálgatták az általuk készített pékárut, cukrászsüteményeket. 
A nagyszínpadon fellépõk szórakoztatták az érdeklõdõket. A 

A téli szünet elõtti utolsó tanítási naptombolahúzások alkalmával egy-egy középiskola ajándékcsomagjait 
december 22. (kedd), nyerhették meg a szerencsések.

Mi, osztályfõnökök bízunk abban, hogy a rendezvényen való 
a szünet utáni elsõ tanítási naprészvétellel megkönnyítettük diákjaink döntését.     

2010. január 4. (hétfõ).F. S.
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,,A vadászat aktív természetvédelem”

Gyakori fészkelõ madarunk, tartalmaz. Zizegõ hangját a 
fõleg ligetes, bokros erdõkben madárfogók „zsírozásnak” 
és kertekben. Kedveli a ritkás nevezik. Durva növényi 
bokrokkal és fenyõkkel szálakból készült fészkét 
váltakozó utcai fasorokat, szívesen rakja örökzöldekre és 
parkokat, temetõket, a fák fiatal hajtásai közé. 
erdõszéleket és a folyómenti Áprilisban a tojó 4-6 tojást rak. 
ártereket. A hím tollazata A f i ó k á k a t  a p r ó  
olívzöld.  Farkcsíkja gyommagvakon nevelik fel. 
zöldessárga, szárnyán és farkán amelyeket kezdetben a szülõk a 
élénksárga foltok vannak. Erõs begyükben puha péppé 
csõre és lába húszsínû. Õsszel alakítanak, s ezt a kicsik az 
idõnként a csõrük és fejük öregek torkából csipegetik ki. A 
pirosra festõdik a földi szeder fiatalok 10-13 nap után kiülnek 
nedvétõl. A tojó tompább egy faágra, ahol az öregek 
színezetû, szárnyfoltja tovább etetik õket. Télen is 
fakósárga. A fiatalok gyakori madár, ilyenkor nagy 
fakóbarnák, sötét sávozással. csapatokban jár, és ezért azt 
Röpte hullámzó. Csilingelõ hitték, hogy nem vonul, pedig a 
csicsergésük és elnyújtott, gyûrûzések tanúsága szerint a 
álmos hangú „gyürrürürü, mi zöldikéink nagy utakat 
gürrürü” és orrhangú „jikk, tesznek meg.  Fõleg apró 
gyikk” hangja fõleg tavasszal magokat eszik, de elfogyasztja 
üti meg az ember fülét. A hím a az apró rovarokat és lárvákat, a 
levegõben köröz, és különféle gyümölcsökbõl is 
csicseregve, trillázva énekel, szívesen csemegézik. 
ami néha a kanári énekére Természetesen ez a szép 
emlékeztetõ strófákat madarunk is védettséget élvez!

A múlt és a vadászszenvedély...

A vadászat az emberi faj egyik legõsibb tevékenysége, 
foglalkozása. Az ember életben maradását szolgálta a vadállatokkal 
szembeni védekezéskor, a táplálékszerzéskor és a ruházkodáskor.

Az emberiség vadászati kultúrájának a vadászat gyakorlása, a 
tapasztalat továbbadása mellett mindig is szerves része volt a 
vadászmûvészet (barlangfestmények, dombormûvek, mondák, 
legendák, népmûvészeti alkotások ), mely szoros kapcsolatban állt 
a vadászmágiával.  Úgy hitték, hogy ha lerajzolják az állatot, akkor 
annak lelkét a hatalmukba kerítik. Ha pedig magát a vadászatot 
ábrázolják, akkor e varázs segítségével a valódi vadászat is sikeres 
lesz majd. A vadászat mindig is a legyõzött vad feletti hatalmat, 
valamint a birtokbavételt jelképezte. Így az eredetmondánkban is 
Nimród, a vadászuralkodó az állatok legyõzésekor az ártó erõk 
fölötti hatalmát, uralmát jelképezi.  A Csodaszarvas legendában 
pedig Nimród két fia, Hunor és Magyar a szarvasûzéskor a 
„nõszerzést” ábrázolja. Az elejtett állatok, valamint a totemállatok ( 
szarvas, ragadozó madarak ) testének, lelkének tisztelete pedig 
erkölcsi üzenetet hordoz! 

Õseink -lovas nemzet lévén- leggyakrabban lóról vadásztak, s 
vadászszenvedélyük apáról fiúra öröklõdött. Vadásztak lándzsával 
(vadkanra), íjjal (szarvasra, õzre, szárnyasokra), és sólyommal 
(apróvadra). Repülve vadászni sok vadász álma lehet, s ennek az 
álomnak a megtestesítõi a ragadozó madarak. Valószínûsíthetõ, 
hogy már i. e. 2400 elõtt is alkalmazott vadászati mód volt a 
solymászat. A legrégebbi tárgyi emlék, mely a magyarok e 
vadászati módját igazolja, a leningrádi Ermitázs múzeumban 
található magyar eredetû alkotás, mely egy lovas solymászt 
ábrázoló ezüst tál. Számos adat tanúskodik arról is, hogy a 
solymászat az Árpád-háziak kedvelt idõtöltése volt. A magyar 
solymászat világszerte nagy hírû volt, még a középkorban is 
magyar solymászmester „tankönyve” szolgált tanulságul a 
Nyugaton.

A vadászat sikeres kimenetelét számtalan tényezõ befolyásolja. 
Nem jöhet hát rosszul soha egy kis segítség. Sziklarajzok 
vadászjelenetei igazolják, hogy 10-12 ezer évvel ezelõtt a kutya a 
vad megkeresésével, jelzésével, s az azzal való küzdelemben való 
részvételével nélkülözhetetlen segítõtársa lett a vadásznak. Idõvel a 
kutya az ember szolgálatának rendkívül széles skálájára vált 
alkalmassá. A kezdetben ösztönös, majd tervszerû tenyésztõi 
munka eredményeként, mára több mint 400 kitenyésztett fajta 
szolgálja az embert, melynek fajtánként más-más, bizonyos 
rögzített tulajdonságokkal rendelkeznek. A kitenyésztett fajták 
között vannak csupán kedvtelésbõl tartott díszkutyafajták, 
valamint munkakutyák, melyek örzõ-védõ és pásztorfeladatokat 
látják el és a hivatásos, valamint sportvadászok segítõtársai, a 
vadászatra alkalmas vadászkutyák. Ezek a kutyák pedig a vadászati 
módok miatt specializálódtak. Már a honfoglaláskori magyarok is 
különbözõ vadászkutyákat használtak. A 13. században igen 
elterjedt volt az agárral való vadászat nyúlra és nagyvadra is, de 
alkalmaztak nyomkeresõ vérebeket is. A 15. századtól pedig már a 
magyar vizsla is ismert , melynek akkor még fehér foltjai voltak. 

Az emberben lakozó vadászszenvedély tehát öröktõl való, 
hisz az életben maradás alapfeltétele volt. Épp ezért nyugodtan 
nézzünk furcsán arra az emberre, aki a vadászatot megveti, 
vagy esetleg el is ítéli azt, s meséljük el neki nyugodtan, hogy 
milyen fontos szerepet töltött be mindig is az emberiség 
életében a vadászat és milyen értékeket hordoz a vadászati 
kultúra!  Legyünk mi magyarok is büszkék a múltunkra!

VADLEXIKON 90.

ZÖLDIKE – Chloris chloris
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Éjjel-nappali ügyelet

Békésszentandrás, Fõ u. 53.

CSIPAI  LÁSZLÓ
Tel.: 66-218-230

Mobil: 06-30/974-9031

Földtulajdonosok figyelem!
Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén

Nagyobb területû szántóföldet bérelnék!

Bérleti díj akár 40 KG BÚZA/AK!

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

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

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

ügyvédi irodájában vállalja

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

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

* Békésszentandrás dr. Dunay u. tetõteres, felújított családi ház 
13,5M Ft.

* Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7,6M Ft.
* Békésszentandráson, Harcsásban belterületi építési telek 1000 nöl 

(megosztás lehetséges) irányár: 6,5 MFt.
* Szarvas, Szabadság u. 78. 54m2-es lakás.
* 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

Házasságkötés

2009. november 14-én Czobor László József és 
Major Ilona Katalin kötött házasságot.

Halálesetek

2009. november 1-jén Kozák Jánosné ln.: Pásztor Katalin /1940/
2009. november 5-én Bontovics Ignácné ln.: Bagi Erzsébet /1937/
2009. november 6-án Bencsik Jánosné ln.: Fehér Piroska /1926/
2009. november 10-én Krátki János /1964/
2009. november 12-én Kovács Péterné ln.: Kovács Eszter /1912/
2009. november 15-én Egri Andrásné ln.: Tóth Mária /1924/
2009. november 19-én Daróczi Béla /1938/
2009. november 24-én Szilágyi Ferencné ln.: Bagi Mária /1925/
2009. november 26-án Szabados Alajos Istvánné ln.: Kovács 

Julianna /1913/ halálozott el.

,,Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,
De lelkünkben örökké velünk maradtál.
Szeretteid nélküled élnek,
de szívünkben megõrzünk téged.
Fájó szívünk fel-fel zokog érted,
örökké szeretünk, nem felejtünk téged.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, 
kollégáknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik

KOZÁK JÁNOSNÉ szül. PÁSZTOR KATALIN

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyezetek, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Aki szeret, az soha nem feled, mert

Te túléled az õszt és a telet.
Számunkra te soha nem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

                                          Váci Mihály

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyánk,

BONTOVICS IGNÁCNÉ szül: BAGI ERZSÉBET

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek el és fájdalmunkat igyekeztek egyhíteni.

A gyászoló család

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

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
jó szomszédoknak, ismerõsöknek, akik

özv. SZILÁGYI FERENCNÉ BAGI MÁRIA

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Továbbá köszönetet mondunk a békésszentandrási Gondozási 
Központ minden dolgozójának azért, hogy édesanyánkat 

türelemmel és kitartással gondozták, ápolták.
A gyászoló család
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Bízzunk a tavaszi jobb folytatásban!
Pihenõre tértek a megyei labdarúgó bajnokságban szereplõ csapatok. A Hunyadi: Dunai – Mochnács T., Bordács, Gugolya, Rusz Z., Fazekas, 

hosszúra nyúlt õszi szezon után Varga László vezetõ edzõt kértem meg, Erdei, Szeleczki, Kis L., Szabó Z. (Szekeres), Bagi L.
hogy értékelje a mögöttünk álló idõszakot: „Az õszi szezon kezdetén nagy Edzõ: Varga László
reményekkel indultunk a bajnokságban, kilenc új játékossal. Fiatal csapat Góllövõ: Kis L.
alakult, mely az elõkészületi mérkõzéseken jól teljesített. Úgy gondoltam, Sárga lap: Mochnács T., Kis L., Bordács, Rusz Z.
hogy nem lesznek nehézségeink, de a bajnokikon rá kellett ébrednünk, Ifjúságiak: Magyarbánhegyes – B. Hunyadi 2 – 1
hogy fiatal csapatunk rutintalan és néha a szerencse is elpártolt tõlünk. A Góllövõ: Csermely I.
sorozatos vereségek elvették a játékosok kedvét, melynek következménye 
lett a ritkább edzéslátogatottság. Az igazi nagy csalódást a hazai Így vonultak téli pihenõre a megyei II. osztályú bajnokság csapatai:
mérkõzések okozták, mert így a szurkolóknak sem tudtunk örömet Felnõttek:
szerezni. Vidéken sokkal jobb mérkõzéseket játszottunk. Ez adhat reményt 1. TÓTKOMLÓSI TC 17 14 2 1 48-18 44
a jobb tavaszi folytatásra, mely során felzárkózhatunk a 2. FÜZESGYARMATI SK 17 13 2 2 46-24 41
középmezõnyhöz.” 3. KÉTEGYHÁZI SE 17 12 1 4 43-14 37

Bízunk benne, hogy így lesz, mert ebben a csapatban több van. Egy jó 4. MAGYARBÁNHEGYESI FC 17 8 5 4 30-21 29
téli felkészülés alapot adhat az eredményesebb tavaszi folytatáshoz, mely 5. DÉVAVÁNYAI SE 17 8 4 5 31-26 28
során több pontot szerez a Hunyadi és elõrébb végez a tabellán. 6. MEDGYESEGYHÁZA SE 17 8 3 6 32-25 27
Eredmények: 7. SARKADI KINIZSI LE 17 7 5 5 45-34 26
14. forduló: 2009. november 7. (szombat) 8. CSORVÁSI SK 17 7 3 7 17-28 24
Dombegyház – B. Hunyadi 2 – 2 9. DOMBEGYHÁZ NSE 17 7 2 8 25-27 23
Dombegyház. Vezette: Wenterger (Szûcs, Berta) 10.KÖRÖSTARCSA KSK 17 6 4 7 28-29 22
Hunyadi: Szabó Z. – Mochnács T., Bencsik T., Gugolya, Erdei, Szeleczki, 11.DOBOZI SE 17 6 3 8 36-40 21
Rácz (Bordács), Filyó, Kis L., Panyik (Pisont), Sinka 12.MEZÕKOVÁCSHÁZA TE 17 5 6 6 32-29 21
Edzõ: Varga László 13.KASZAPER FC 17 3 3 11 22-52 12
Góllövõ: Kis L. (2) 14.ÚJKÍGYÓS FC 17 2 2 13 18-50 8
Sárga lap: Erdei, Filyó 15.B. HUNYADI SE 17 1 5 11 17-36 8
Ifjúságiak: Dombegyház – B. Hunyadi 2 – 5 16.NAGYSZÉNÁS SE 17 0 8 9 18-35 8

Góllövõ: Kondacs (3), Csermelyi F., Szekeres
15. forduló: 2009. november 14 (szombat) Ifjúságiak:
B. Hunyadi – Kaszaper 0 – 3 1. DÉVAVÁNYAI SE 17 16 0 1 77-11 48
Békésszentandrás. Vezette: Telek (Németh Gy., Megyeri) 2. SARKADI KINIZSI LE 17 15 0 2 86-19 45
Hunyadi: Szabó Z. – Mochnács T., Gugolya, Pisont, Szeleczki, Erdei, 3. TÓTKOMLÓSI TC 17 12 3 2 53-19 39
Rácz (Rusz Z.), Panyik (Fazekas), Filyó (Mochnács G., Melián), Kis L., 4. FÜZESGYARMATI SK 17 12 1 4 80-18 37
Sinka 5. MEZÕKOVÁCSHÁZA TE 17 11 1 5 41-26 34
Edzõ: Varga László 6. DOBOZI SE 17 8 1 8 44-37 25
Kiállítva: Sinka 7. CSORVÁSI SK 17 8 1 8 34-44 25
Sárga láp: Rácz, Kis L. 8. KÖRÖSTARCSA KSK 17 7 2 8 55-52 23
Ifjúságiak: B. Hunyadi – Kaszaper 2 – 0 9. ÚJKÍGYÓS FC 17 7 1 9 28-32 22

Góllövõ: Bakos, Szabó F. 10.MEDGYESEGYHÁZA SE 17 6 1 10 38-58 18
16. forduló: 2009. november 21 (szombat) (-1 pont)
B. Hunyadi – Dévaványa 0 – 1 11.KÉTEGYHÁZI SE 17 5 1 11 41-58 16
Békésszentandrás. Vezette: Farkas (Brusznyiczki, Zsurka) 12.KASZAPER FC 17 4 4 9 26-50 16
Hunyadi: Dunai – Mochnács T., Bordács, Gugolya, Rusz Z., Fazekas 13.B. HUNYADI SE 17 5 0 12 19-41 15
(Bagi L.), Erdei, Szeleczki, Rácz (Szabó Z.), Filyó (Mochnács G.), Bobvos 14.NAGYSZÉNÁS SE 17 4 3 10 29-49 15
I. 15.MAGYARBÁNHEGYESI FC 17 3 1 13 17-76 10
Edzõ: Varga László 16.DOMBEGYHÁZ NSE 17 1 2 14 19-97 5
Sárga lap: Mochnács T., Rusz Z., Bobvos I.
Ifjúságiak: B. Hunyadi – Dévaványa 1 – 2 Az õszi szezon befejezése után ülést tartott az egyesület elnöksége, 

Góllövõ: Kis L. melynek során megtették az intézkedéseket a januári tisztújító közgyûlés 
17. forduló: 2009. november 28. (szombat) elõkészítése érdekében. A Jelölõ Bizottság elnöke Virág Imre lett, akinél az 
Magyarbánhegyes – B. Hunyadi 1 – 1 egyesület tagjai megtehetik javaslataikat az elkövetkezendõ öt év 
Magyarbánhegyes. Vezette: Zahorán (Gyõri, Szántai) tisztségviselõinek személyeire.                                              Hévizi Róbert
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Szent András-nap díjazottjai:

2009. év legjobb sportolói

Bodonyi Dóra - kajak-kenu sportág

Bohák Annamária - lovas és fogathajtó szakág

Radics László - sakk sportág

Aszódi Mónika - kézilabda sportág

Tasi János - társastánc sportág

Olasz Éva - úszás sportág
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