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XVI. évfolyam 11. szám

Kányádi Sándor

SZEMERKÉL
AZ ŐSZI ESŐ
Szemerkél az őszi eső,
szomorkodik a diófa,
nem búsulna, ha a nyári
viselete most megvolna.
De letépte a cudar szél
pompázatos szép ruháját,
pedig azt még a zuhogó
záporok is respektálták.
De leginkább azon búsul,
hogy azok is elszeleltek,
akik árnyas lombja között
nyáron által csiviteltek.
Se egy rigó, se egy veréb,
csak egy öreg, mindig álmos
varjú maradt hűséges a
lombja-vesztett diófához.

Montázs: Ambrus Boglárka

Ül, csak ül és hallgat bölcsen,
jól tudja, hogy nemsokára
lesz az öreg diófának
gyönyörűszép hósubája.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt településünk

Szent András-napi ünnepségére,
mely

10.00
14.30
16.30

19.00

2010. november 27-én (szombat) kerül megrendezésre.

Ünnepségünk programja:
Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban
,,Nagy Pista” Díszkút felavatása (Szent Erzsébet u. és Zalán u. kereszteződése)
Községi ünnepség a Körös Művelődési Házban (Békésszentandrás, István király u. 16.)
- Ünnepi köszöntők
- Kitüntető díjak átadása
- Kulturális műsor
Karácsonyi kézműves kiállítás megnyitása
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Szentandrás Jótékonysági
Egyesület Hírei

Együtt családi nap az
iskolában

Zsúfolt programok, tennivalók vártak október hónapban az
egyesületi tagokra. Egy megtisztelő felkérés érkezett a Szarvas
Város Fő téri Általános Iskolájából, hogy az évenként szokásos
jótékonysági ruhaosztást Egyesületünk segítsen a szokásoknak
megfelelően megrendezni 2010. 10. 09-én. Követnivaló
hagyomány, hogy a gyerekek, pedagógusok, ott dolgozók, családok
összegyűjtik a nem használt tanszereket, táskákat, tolltartókat,
ruhaneműket, cipőket, játékokat stb. és az iskolán belül egy
alkalommal a családok válogathatnak belőle. Az adomány
megszervezése külső segítséggel történik.
Az idei évben Szent András Jótékonysági Egyesületet kérték fel
segíteni. Mi is hozzájárultunk néhány zsák ruhaneművel. A
válogatáson 30 család jutott így adományhoz Szarvason, mely
könnyíti az iskoláztatás terheit a rászorulóknak és bevezeti a
gyerekeket a jótékonykodásba.
2010.10.13-án tartottunk nevelőszülő foglalkoztatással
kapcsolatos tájékoztatást a Sószobában. A Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ
békéscsabai munkatársai bemutatták a feladatot, a lehetőségeket
ismertették. A szigorú feltételek fontosságát hangsúlyozták, hiszen
ez a feltétele annak, hogy akik vállalják alkalmasak rá és
hajlandóak áldozni időt és pénzt arra, hogy a nevelőszülőséget
tudatosan végezzék. Ellátogatott hozzánk egy gyakorló
nevelőszülő, aki 5 gyereket nevel, és beszámolt tapasztalatairól.
Hangsúlyozzák, hogy nem az iskolai végzettség az alkalmasságban
döntő ( 8 általánossal is nagyon jó nevelőszülő lehet valaki).
Szeretni kell a gyerekeket ez a legfontosabb. A tanfolyam elvégzése
a gyakorlatokat segíti. Nagy könnyebbség, hogy a gyermekekre
szabott pénz elszámolása nem kötött, csak az a feltétel, hogy
tisztán, jóllakottan, rendezetten legyenek a gyerekek. Az
érdeklődők további kérdéseket tettek fel és kaptak kimerítő
válaszokat.
Szívesen állnak rendelkezésére a Központ munkatársai, akiknek
elérhetősége a Jótékonysági Egyesületben továbbra is
megtalálható. Az érdeklődőket szeretettel várják, hogy térségünk
ne legyen „fehér folt” ebben a megyében.

A szent András Jótékonysági Egyesület szervezésében Békés
Megye Képviselőtestülete Civil Pályázatának támogatásával.
Kalkuttai Teréz anya: A legjobb a világon
- A legszebb nap? A mai
- A legnagyobb akadály? A félelem
- A legkönnyebb? Tévedni
- A legjobb szórakozás? A munka
- A legjobb tanító? A gyerek
- Mit tesz boldoggá? Másokért élni
- A legnélkülözhetetlenebb? Az otthon
- A világ legtartósabb ereje? A hit
- A legszükségesebb emberek? A szülők
- A legnagyobb a világon? A szeretet
Köszönet a felejthetetlen, emlékezetes napért:
-Az aktívan részvállaló pedagógusok
-Almási Erzsike néni –finom sültzsírja
-Babák Ildikó- felmelegítő táncháza
-Horváth Mariann- agyagozása
-Szécsi Viola- lovaglás szervezése
-Radics Attila- rendőr bemutatója
-Rába apuka- fáradhatatlansága
-Szabó Edit előkészületi segítsége
-Szalai Antal- finom ebédje
-Szécsi Balázs bácsi- fantasztikus ötletei, fáradhatatlansága
-Nemcsényi Zsolt- sakktudása
-Pável Csongor és Pável Szilárd- segítsége
-Foci Egyesület
-Kézilabdások
-Kertbarátok
-Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete és a
Kertbarátok összeszokott csapata
A főzés és az étkezés rutinos levezénylése
-Segítőkész Nagymamák- ebédosztás, üdítőosztás
-Külön köszönet a 8- osztályos kisrendezőknek, akik egész nap
rendeztek, irányítottak, segítettek, regisztráltak, pakoltak,
cipekedtek. Kitartásuk példamutató, mert a rendezvény végéig, az
„utolsó szögig” tartott! Bárki példát vehet Róluk!
Nagyszerű élménnyel teli napot töltöttünk együtt és reméljük,
„Jövőre veled ugyanitt!”

Apáti-Nagy Tünde
titkár

2010. november

3

A Szent András-nap
eddigi kitüntetettjei

MEGHÍVÓ
Nagy szeretettel hívjuk és várjuk Önöket

2010. november 28-án (vasárnap) 11 órakor
1994. év

Bencsik Imre

közszolgálati díj

1996. év

Csikós György
Sinka István
Sinka Mátyás†

pedagógiai díj
testnevelési és sport díj
posztumusz közművelődési
díj

Csikós Györgyné

pedagógiai és
közegészségügyi díj
posztumusz közszolgálati
díj

1997. év

Kozák János†

1998. év

Apáti Nagy Ferenc
Susányi István†

testnevelési és sport díj
posztumusz pedagógiai és
közművelődési díj

1999. év

Szurovecz Vince
Dr. Olasz Imre

közszolgálati díj
közegészségügyi díj

2000. év

Lóránt János Demeter

művészeti és közművelődési
díj
sport és közéleti díj
kiemelkedő tevékenységéért
gazdasági és közéleti
tevékenységéért

Sinka Brigitta
Bontovics Imre
Bagi Alajos

2001. Év Dr. Bagi István
Sipos Béla†
Klimaj János
2002. év Sinka Gábor
Paraszt Lajos†

díszpolgári cím
posztumusz kitüntető díj
kitüntető díj
kitüntető díj
posztumusz pedagógiai díj

2003. év

Jusztin Jánosné
Sinka Alajos

pedagógiai díj
közszolgálati díj

2004. év

D. Kiss Sándor
Greksza György†
Komlósi Ildikó

kitüntető díj
posztumusz pedagógiai díj
díszpolgári cím

2005. év

Lóránt János Demeter díszpolgári cím
Dr. Fabó Ferenc†
posztumusz
közegészségügyi díj
Czékus Gyöngyi
tiszteletbeli polgár

a Fő utca és a Deák Ferenc utca sarkán

ADVENTI KERESZTTÁLLÍTÁSI
ünnepségünkre,
melyen meggyújtjuk a várakozás időszakának
első gyertyáját is.
A további adventi vasárnapokon 15 órakor
meggyújtásra kerülnek az adventi koszorú gyertyái,
mely alkalmakkal szintén várunk mindenkit.

Jobbik
Magyarországért Mozgalom
Békésszentandrási Szervezete

FELHÍVÁS
Kedves Fotóbarátok!
2011. január 21-én (péntek), a Magyar
Kultúra Napján ismét megrendezzük a hagyományos Tél-Fény
fotókiállításunkat a Körös Művelődési Ház és Könyvtár
Galériájában.
Nevezni bármilyen témájú képpel lehet. Kérjük, hogy a fotók
mérete lehetőleg 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 elérhetőségét
megadni.
Beküldési határidő: 2010. január 14., péntek.
Előre is köszönjük a szép felvételeket.
A rendezőség

MEGHÍVÓ
Tisztelettel várjuk Önt és kedves ismerőseit

2010. december 17-én (péntek) 16 órára
Kultúrházi Kávéházunkba, ahol

2006. év

Dr. Aszódi Imre†
Tóth Mihályné

posztumusz kitüntető díj
kitüntető díj

2007. év

Szécsi Balázs
Tolnai Ferencné†

kitüntető díj
posztumusz kitüntető díj

2008. év

id. Dorogi Imre
Cziglédszky Sámuel†

kitüntető díj
posztumusz kitüntető díj

2009. év

BBSZ
Tomonyiczka Jánosné

kitüntető díj
kitüntető díj

dr. Seres István turkológus:
A Károlyi-huszárezred hadkiegészítése a
Tiszántúlon Szegedinác Péró felkelés idején
című könyv bemutatójára kerül sor.
A kötetet bemutatja a szerző.
A kötet kedvezményes áron megvásárolható!
Helyszín: Körös Művelődési Ház és Könyvtár Galériája
Mindenkit szeretettel várunk!
Szervezők
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Békésszentandrási sikerek - sikeres
békésszentandrásiak
A Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési
Nonprofit Kft. Kulturális Iroda tematikus képzőművészeti
pályázatot hirdetett a megye területén élő, nem hivatásos alkotók
számára. A pályázat célja: Békés megye képzőművészeti szemmel
történő bemutatása. A meghirdető a Békés megyében működő
alkotók, alkotóközösségek figyelmét szeretné felhívni arra, hogy
vizuális művészeti eszközökkel mutassák be mindazt a vidékre
jellemző értéket, amellyel a térség hozzájárul Magyarország
kulturális örökségéhez.

A pályázaton részt vehetett minden Békés megyében élő vagy
dolgozó alkotó, aki elmúlt 16 éves és nem végzett semmilyen
képző- és iparművészeti főiskolát, egyetemet.
A pályázatra 51 amatőr alkotó küldte be alkotását, és 5 alkotót
díjaztak. Köztük volt a békésszentandrási Miknyik Mihály amatőr
festőművész is, akinek két grafikája is zsűri díjas lett. Íme a két
díjazott alkotás.

Újabb ,,szépséges” sikerek
Békéscsabán, október 16-án, a Csaba Center területén, 32.
alkalommal került megrendezésre Frankó Fesztivál, ami sok
érdekes, és tanulságos programot tartalmazott.
A rendezvény keretein belül a mai híres sztárok koncertjei is
emelték a hangulatot, és különböző korosztálynak rendeztek
szépségversenyeket. Tehetséges, és színpadra termett ifjúságot
célozták meg.
A gyerek szépségversenyen szentandrási érdekeltségünk is volt
Petrás Kíra személyében. Kíra, iskolánk 4. osztályos tanulója
elvarázsolta a zsűrit, így ebben a korcsoportban ő bizonyult a
legszebbnek. Így koronával a fején, büszkén térhetett haza
falunkba.
Ezúton gratulálunk, és további sok sikereket kívánunk!

2010. november
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Néptáncos sikerek Mezőberényben
A Fürge Lábak Néptánc Csoport 11 fővel benevezett és részt vett
a II. Szülőföldünk Békés Megye Amatőr Művészeti Fesztiválon. A
rendezvény, Mezőberényben, az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban lett lebonyolítva. A versenyen közel 60 produkció
mutatkozott be, mindenféle táncos nevezést szívesen vettek a
szervezők, és ez által sokszínű és érdekes fellépőket láthattunk:
hastánc, aerobic, mazsorett, moderntánc, és végül, de nem utolsó
sorban néptáncos produkciókat is.
A Fürge Lábak délután mutatta meg tánctudását. A műsorunk
címe: Somogyi táncok volt. A „minden kezdet nehéz” metafora a
mi esetünkben is igaz lett, mivel adódtak nehézségek az izgalom
mellé, a hangtechnika kissé megtréfált bennünket, de a
szervezőknek köszönhetően a hiba ki lett javítva. A csoport szépen,
és fegyelmezetten táncolta el műsorát, ami végül a zsűri tetszését is
elnyerte, ezüstminősítést kaptunk. A jó produkciókat bronz, ezüst,
és arany minősítés szerint kategorizálták. Nagyon nehéz dolguk
volt a csoportoknak, együtteseknek, de a zsűrinek maradt a nagy
feladat, hogy rangsorolja őket. Számomra még most is hihetetlen

ez az eredmény. Megérte az őszi szünetet is feláldozni ezekért a
boldog pillanatokért, azt hiszem, hogy elmondhatom magam és a
csoportom nevében is. Külön elismerést és dicséretet kapott
Melich Krisztián és Milák Kinga a környékbeli oktatóktól. Nagyon
büszke vagyok az egész csoportra és remélem még sok ilyen szép
eredménnyel, fogjuk gazdagítani magunkat és a falunk hírnevét is.
Én úgy gondolom, hogy pár év múlva, és sok gyakorlás után akár az
arany minősítést is meg tudnánk szerezni.
Ezúton is szeretném megköszönni az Önkormányzat segítségét,
mivel rendelkezésünkre bocsátották a tanyagondnoki kisbuszt, így
az utazásunk is megoldódott. Köszönöm a Szülőknek a segítséget
és a bátorító szavakat, kívánom nekik, hogy még nagyon sok
örömük teljen gyermekükben, gyermekeikben.
Köszönöm a ,,fürge lábaimnak” a kitartást, további szép
eredményeket, és sok sikert kívánok!

Hírek a bölcsődéből

Következő lapzárta:

Jelenleg 12 férőhelyes bölcsődei csoportban 18 kisgyermeket
gondozunk, nevelünk. A beszoktatás időszakán már túl vagyunk, de
van még 3 beíratott kicsi, aki csak jövő év elején kezdi meg a
bölcsődei életet. A bölcsőde épületében maradt bútoraink az
iskolában lesznek elhelyezve. A törékeny dolgokat, és amire a közel
jövőben szükségünk lehet azokat az Öregek Napközi Otthonának
padlásterében raktározzuk el. Ezúton is szeretnénk köszönni, hogy
helyet adtak nekünk az iskolában és az ÖNO-ban is. Köszönjük a
Tanyagondnoki Szolgálat segítségét, dolgaink elszállítását.
Augusztus közepe óta az óvodában vagyunk, és örömmel
tapasztaljuk, hogy régi helyünkön valami elkezdődött. Az
Önkormányzat dolgozói a melléképületet lebontották. Nagyon
bízunk benne, hogy mostantól napról-napra újabb változásokat
fedezhetünk fel. A gyerekekkel együtt az ablakból követjük a
felújítást. Jó lenne minél hamarabb beköltözni a szép, tágas új
bölcsődébe!
A szép napos őszi délelőttöket a szabadban töltjük és szeretnénk,
ha minél rövidebb időn belül megoldódna az udvarunk
lerekesztése. Így az építkezés alatt is ott tudnánk levegőzni, ahol
ennek a korosztálynak megfelelő játékaink vannak.
Yetik-Takács Éva

2010. december 6.

Babák Ildikó
csoportvezető

(hétfő)
Cikkeiket Interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu
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Kisovi nagy tervekkel
Mert hát a tervekkel nem szűkölködünk, de voltak támogatóink,
segítőink, és megvalósulhat még több is, mint amit terveztünk.
2010. október 9-én ovibuliba hívtunk és vártunk minden
érdeklődőt, hogy jó hangulatban töltsünk el együtt egy szép estét.
A vacsorára készülődvén azonban az esti hírekben szomorú
felvételeket láthattunk az október eleji iszapkatasztrófáról. Gyors
elhatározásra jutottunk, és vacsora előtt bejelentettük, segíteni
kívánunk a devecseri ovisoknak azzal, hogy az est bevételének egy
részét átutaljuk a devecseri óvoda számlájára. A bejelentést nagy
taps fogadta, mi pedig bízunk abban, hogy ezzel a kis lépéssel
mégis tettünk valamit a bajbajutottakért.
A mi gyermekeinkért megrendezett vacsora azonban mégis
melegséggel töltötte el szívünket, és igyekeztünk jó hangulatról
gondoskodni.
Mint megszokottá vált, az elmúlt években az ovibulinak mindig
volt valami témája, mint pl. tavaly a pálmafa, a karibi hangulat, a
tam-tam dobok, ,,fűszoknyás lányok”, stb. Még bizonyára él
néhányunkban az emlék.
Az idén a néphagyományt emeltük ki: pogácsa, boroshordó, jó
minőségű finom magyar borok, lopóval kínáló gazdák és
menyecskék, természetesen népviseletbe öltözve. S nem
maradhatott el az est fénypontja, a meglepetés, a szentandrási
menyecskék fergeteges néptánca, éneke.
A vacsora sem volt akármi: a megszokott birkapörkölt mellé
szarvaspörkölt is járt, kedvére szedhettek a vendégek
bármelyikből. A vacsora után pedig finom házisüteménnyel
kínáltuk a résztvevőket.
S amiért ez a bál létrejött: a kisoviba járó gyermekeinkért
akarunk segíteni. Az idei karácsonyi meglepetés, fő kiadásunk, egy
galéria lesz, melyről -miután elkészült- fényképes beszámolót
adunk. Ugyanis a terem belmagassága lehetővé teszi, hogy
gyermekeink játszótere ily módon bővüljön. Természetesen nem
marad el az egész évben nyújtott többi támogatás sem, így a
Mikulás-napi csomag, a színházlátogatás, kirándulás, májusi
családi nap, ünnepkörhöz köthető játszóházak, ballagási
búcsúcsomag, egész évi tisztálkodási felszerelés, fejlesztő játékok
terembe, udvarra.
Köszönjük támogatóinknak, hogy terveink megvalósulhatnak:
Albiná Pékség Szarvas; Argomex Kft.; Axis 4000 Kft. - Sinka Gyula ;
B&B Fotó, Szarvas ; Babák Ildikó ; Bagi János - Tüzép ; Bakula és Rácz
FOTÓ, Szarvas ; Barna Antal ; Bartháné dr. Farsang Márta ; Bata
Boglárka ; Bata Katalin ; Bata Luca Hanga ; Bata Tibor és családja ;
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata ; Békésszentandrási
Gyógyszertár - Tóthné Szabó Ágnes ; Belvárosi Söröző és Pizzéria ;
Bencsik Erzsébet ; Bencsik István ; Bezzeg László ; Bobvos és Mórocz
Család ; Bobvos István Négy muskétás; Bocskai Sarokház ; Boglárka
Virágbolt ; Bohák Móni ; Bolgár Tamás - Fazekas Mihály ; BO-LU Tex,
Szarvas ; Bondár Erzsébet ; Bozóki Klára ; BUDAPESTI CORVINUS
EGYETEM Tájépítészeti Kar (Szarvasi Arborétum) ; Cervus-Gast Kft.
; Cuki Cukrászda ; Csekő Lajos ; Csemege Kis Kuckó - Hunya Zoltán ;
Csilla Butik ; Csipai László ; Darabosné Megyeri Rozália ; Dinya Vendel
; Dudás Istvánné ; Eli-Nett Kft. ; Fabó István (Szent Imre u.); Farkas
Anikó ; Farkas Kati - ajándékbolt ; Festopan Kft. Szarvas ; Filip András ;
Fitt-Form Sport Egyesület Békésszentandrás ; Gazdabolt ; Gazsó Imre ;
Gerzsenyi Tamás és családja , Hamza Zoltán ; Hartay János és családja,
Szarvas ; Hegedűs Árpád ; Hévizi Róbert ; Horváth Mariann ; Hús-és
Hentesárú Üzlet ; Inter-Fe-Oxy Kft. ; Jelen videotéka ; Kató-Fotó Optika
; Kepenyesné Farkas Erika ; Kerék-Bár - Borbély László ; Kertbarátkör
Békésszentandrás ; Kiss Imre - Zöldségbolt ; Koppányi Gábor, Szarvas ;
Korbely Györgyné ; Könyv-Kazetta Szaküzlet - Gálik István
könyvkereskedő, Szarvas ; Körös Művelődési Ház dolgozói ; KörösAgrár Kft. ; Körös-Text ; Kugyela Mihály ; Lancsa Autósiskola, Szarvas
; Láng Krisztián ; Lázár Julianna ; Lázár Virágbolt ; Lénárt Zoltánné Irisz virágbolt ; Lestyan Goda Mihály ; Lévai András ; Liget -Wellness
Kft. ; Liget-Mix Kft. - Kiss László ; Major Attila ; Medius Compact Bt. ;

Miknyik Mihály ; Molnár Imre ; Mozgáskorlátozottak
Békésszentandrási Egyesülete ; Mozgáskorlátozottak Szarvasi
Egyesületének Békésszentandrási Csoportja ; Nagy Tünde ; Nemcsényi
Györgyné ; Nemcsényi Zsolt ; Nyemcsokné Tóth Júlia ; Nyitrai Irén ;
Oláh Géza ; Olasz Ferencné ; Oryza Kft. ; Pákozdi Lajos ; Paletta
Üzletház, Szarvas ; Patkós Ildikó ; Patkósné Irénke -kínai bolt ; Peca
Sport - Hegedűs László ; Pekár Tibor és családja ; Petrás Endre ; Pioneer
Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt., Szarvas ; Plasto-Fitt ; Pleskó
Balázs ; Pleskó Györgyné ; Pleskó Mária - Korona, 5-ös kocsma ;
Posgay György ; Rágyi és Társa ; Régimódi ; Rózsa Sörkert ; Rucanor ;
Ruszné (horgászbolt) ; Sarki Csemege ; Sowengo ; SSI Schafer ; Studio
A ; Sun-Nail Gazsó Adrienn ; Suzuki ANNO Szarvas ; Syngenta Seeds
Kft., Mezőtúr ; Szabó Alexa ; Szabó Fruzsina ; Szabó Imre ; Szarvas és
Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ; Szarvas-Coop Zrt.
Békésszentandrási ABC ; Szarvasi Bowling Club ; Szarvasi GyógyTermál Kft. ; Szarvasi Informatika Kft. ; Szarvasi Lovas Kft. ; Szarvasi
Vas- Fémipari Zrt. ; Szarvaspress Bt. - Boros Antal ; Szécsi Balázs és
családja ; Szécsi Mátyásné ; Szent András Jótékonysági Egyesület ;
Szent László úti Óvoda dolgozói ; Szirén Ruházati Szövetkezet, Szarvas
; Szitó Imre ; Szűcs Jánosné ; Talizmán Játékbolt, Szarvas ; Tapétabolt 4
évszak ; Tessedik Sámuel Vadásztársaság ; Tóth István - órás ; Turul
mozi, Szarvas ; Vajda Péter Művelődési Központ ; Varga Ferenc
Lovasbolt Orosháza ; Varga József és családja ; Závoda Bianka ; Zöld
Fatelep ; Zöld Sas Vendéglő ; Zsapír-Papír.
SZMK
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,,Lipem-lopom a szőlőt...”
Szüreti mulatság a ,,Kis” Oviban

Szüretelnek énekelnek
Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró
Sose láttam szebbet.

Az öregnek aszú bor jár,
A gyereknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni jaj de jó!
Igyunk erre egyet!

Dínom-dánom szól a nóta,
Táncolunk már reggel óta.
Szüretelünk, mustot iszunk,
Három napig így mulatunk.

Legyen minden szüret ilyen bőséges.
Legyen minden ember egészséges.
Mustot iszunk, táncolunk,
Így mulatnak a szüreten a minálunk.

Tisztelt Lakosság!
A következő

ÚJ KÖNYVEK!

VÉRADÁS

november 24-én (szerda) délelőtt 8-11.30-ig lesz
a Körös Művelődési Ház nagytermében.

GONDOLJON A KARÁCSONYRA!
KEDVEZMÉNYES ÁRON ÚJ KÖNYVEK
kaphatók a Könyvtárban!
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Őszi programjaink
Október 4-én ellátogattunk Békés Megye Önkormányzata Civil
Pályázata anyagi segítségével egy napos kirándulásra, mely
gazdag programot tartalmazott.
A Gyulai Levéltár az a különleges hely, amely a régmúlt
emlékeit tárja elénk. Dr. Erdész Ádám igazgató úr személyesen
kalauzolt végig történelmünk emlékein. A folyosókon érdekes
tárlatok, történelmi emlékek, / családfák/ voltak láthatók. Ezután
egy előadást hallgattunk meg a levéltár használatáról, a kutatási
lehetőségekről. Átnézhettünk többszáz éves nyilvántartásokat,
Békésszentandrásra vonatkozó iratokat. Az 1700-as évekből való
anyakönyvből ismerős családnevek köszöntek vissza.

hisz az ő általuk is jól ismert magyarnóták hangzottak el. Mindig jó
szívvel vállalunk az időseknél szereplést, hogy a fiatalkori
emlékeik felidézésével örömet okozzunk.
December 11-én (szombaton) du. 14 órai kezdettel a
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete színvonalas
karácsonyi ünnepséget szervez a helyi Művelődési Házban.
Tervezett programjaink: Ünnepi köszöntő, Valkovszki Noémi
magyarnóta énekes, aki a Békéscsabán megrendezett megyei
magyarnóta énekesek fesztiválján díjat nyert szarvasi színekben
(Körös Tv is közvetítette). A Hunyadi János Általános Iskolai
tanulói sem maradhattak ki fellépésükkel e szép ünnepségről. A
Szentandrási Dalkör szokások karácsonyi dalcsokra zárja a
műsort. A megvendégelést az egyesület éves takarékos
gazdálkodása lehetővé teszi, hogy meleg étellel ünnepeljünk.
Minden tagunk meghívót kap! Bizalmiaink az otthon maradt
tagjainkat szeretetcsomaggal látogatják meg. A Szilvesztert is a
hagyományokhoz híven szervezzük a klubban és kérjük tagjainkat
és hozzátartozóikat, hogy együtt köszöntsük az új évet.
Tóth Mihályné
elnök

A vízszabályozás munkásai
A Gyulai Levéltárban
Következő állomásunk a Gyulavári Kastély, amely az Almási család nevéhez fűződik és teljes felújítás több tárlatot fogad
magába: - a környéken élő nemzetiségek egy-egy helyiséget
töltenek meg
- különlegességnek számít a Himnuszszoba, melyben az
Európai nemzetek himnusza hallható fülhallgatón és közben
olvasható a fordítás az ismertető táblákon.
-A fenntartható környezeti kiállítás megmagyarázza a fogalmat
és diaporámás tárlókban a fogalom magyarázata látható is .
- képzőművészek is alkotnak itt, az ő kiállításuk is látható a
kastély egy részében
- felújították a kápolnát és funkcionál ökomenikus jelleggel,
mely lelki megnyugvást ad az odalátogatóknak
Délutáni programunk a Kötegyáni Emlékpark, mely szintén a
fenntartható környezet jegyében épül-szépül és gazdagodik a
művésztelep által. A Faluszépítő Egyesület elnöke a helyi
művelődési házukban tartott ismertetőt tevékenységükről, mely
jelentős pályázati forrásból, adományok felajánlásaiból, külföldi
kapcsolattartásokból, és a nyári táborok művészeinek alkotásaiból
tevődik össze.
A Kötegyáni Énekkar tagjai is fogadták csoportunkat. A szép
napsütéses idő megszépítette a búcsú pillanatait a tájtól és a
barátságos emberektől.
Október 14-én Szarvason a Művelődési Házban Került
megrendezésre a Körös-szögi Kistérségi Szociális és Ellátó
Központ által szervezett Idősek Világnapja, melyre a
Szentandrási Dalkör meghívást kapott fellépésre. A
műsorszámunkat a közönség énekléssel és hálás tapssal fogadta,

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület
október 15-én a hagyományokhoz híven megemlékezést tartott a
kubikusokról. A helyszín, mint mindig most is a Horthy István
Duzzasztómű volt. A titkár szavalata után Hévizi Róbert elnök úr
mondott ünnepi beszédet, kiemelte a kubikosok szerepét, akik a
folyók szabályozását jelentősen elősegítették. Így ezen a vidéken
egy újfajta növény, a rizs termesztését is lehetővé tették. A
megemlékezést koszorúzással és a Himnusz eléneklésével zártuk.
Helytörténeti egyesület

Az elnöki beszéd
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Gondozási Központ hírei
2010. október 15-én délután az intézmény kertje ismét idősektől és
gyerekektől volt hangos. Bemutatót tartottak a Lovastorna Csapat
tagjai. A szép őszi napsütésben nagyon érdekes volt az idősek és a
meghívott vendégek számára egyaránt ez a színvonalas műsor.
Köszönjük, hogy itt voltak, reméljük a jövőben is lesz alkalmunk
megnézni őket!

Gyertyát gyújtunk,
égjen a szeretetért,
a veletek eltöltött
minden pillanatért.

Ragyogjon a mécses,
ahogy a csillagok,
őrizzék álmotok
hófehér angyalok.

Értetek, kiket
nagyon szerettünk,
értetek hullik ma
ismét a könnyünk.

S ha majd egyszer
csendben megpihenünk,
Isten országában
mind együtt leszünk.

Az elmúlt időszakban a tanyagondnoki autó hétfőn és szerdán vitte
a betegeket Szarvasra a szakrendelésekre. November 1-jétől a
csütörtöki napokon is a betegek rendelkezésére állunk, mert több
szakrendelés csak csütörtökön vehető igénybe.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi Csoportja ismét
adományt hozott intézményünknek. Egy ruhaszárító gépet kaptunk
tőlük, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Az E.ON a pontosan fizető ügyfeleiknek, évi 10 %-os
kedvezményt ad. Ezt a kérelmet csak interneten keresztül lehet
benyújtani. Segítséget nyújtunk azoknak, akiknek nincs
lehetőségük ezt otthonukban megtenni. Forduljanak hozzánk
bizalommal!
Közeledik a tél, kérjük fokozottabban figyeljünk egymásra,
magányos szomszédunkra, zárkózott embertársainkra. Ne legyen
fázós, elhagyott idős ember községünkben! Ha van ilyenről
tudomásuk, kérjük, jelezzék nekünk, mi pedig felkeressük őt és
felkínáljuk segítségünket!

A Szent László utcai ovisok "süni" csoportja őszköszöntő
versekkel és énekekkel kedveskedett az időseknek, majd őszi
gyümölcsökkel teli kosarakat adtak át ajándékba. Ügyesek voltak a
gyerekek, várjuk őket máskor is, köszönjük a gyümölcsöt!
November 2-án megemlékeztünk az elmúlt egy évben
intézményünk lakói közül elhunyt idősekre. Az "élet
fájáról"lehullottak a lakókat jelképező levelek, majd mécsest
gyújtottunk nekik.
A megemlékezés végén egy lángot azok emlékére gyújtottunk
meg, akiket már elfelejtettek, vagy akikért soha nem is gyújtottak.
Nyugodjanak békében, emléküket megőrizzük!
Nyakó Zita versével emlékezzünk halottainkra!

Elérhetőségeink: Kálvin u. 10. Tel:218-104
István király u. 50. Tel:218-060
E-mail: gondozohaz@szarvasnet.hu
Dr. Virág Sándorné
intézményvezető

Eltelt egy év, s ismét
sárgán hullnak a levelek
a fákról. Eljött a nap,
mikor fejünkre hullik a fátyol.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata nevében
köszönjük az önkormányzat részére felajánlott 50.000 Ft értékű
festéket Kis Attilának, a Szarvas-Color KFT-nek.

Fekete selyme
takarja újra az arcunk,
szemünkben könnyek,
kezünkben virágot tartunk.

Felajánlás
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzatának Bizottságai
1. Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdasági-településfejlesztési és
ügyrendi Bizottság
Elnök:
Fabó István
Tagok:
Hévizi Róbert
Molnár Imre Zoltán
Nemcsényi Zsolt
Külsős tagok: Csipai László
Kiss Zsuzsanna
Ifj. Rusz Mihály
2. Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság
Elnök:
Molnár Imre Zoltán
Tagok:
Ifj. Barna Antal
Fabó István
Hévizi Róbert
Külsős tagok: Győri Jánosné
Rusz Zoltán
Szurovecz Vince
3. Sport-turisztikai és környezetvédelmi Bizottság
Elnök:
Ifj. Barna Antal
Tagok:
Fabó István
Molnár Imre Zoltán
Nemcsényi Zsolt
Külsős tagok: Bencsik Viktória
Bobvos János
Frankó Pál

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő
–testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a
Képviselő-testület nevében tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községünk tanácskozó terme
Az ülés ideje: 2010. november 25. (csütörtök)
Napirendi pontok:
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló jelentés
Előadó: Sinka Imre polgármester
1. Az Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság
beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkáról.
Előadó:Molnár Imre Zoltán, a bizottság elnöke
2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalása. Előadó:Sinka Imre polgármester
3. Bejelentések

Megalakult az új Képviselő-testület

dr. Olasz Imre alpolgármester, Molnár Imre Zoltán, Fabó
István, ifj. Barna Antal
Elől: Hévizi Róbert, Sinka Imre polgármester, Nemcsényi
Zsolt

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA
2010. november 12.
Magyarországon minden év november 12-én ünnepeljük a
Szociális Munka Napját.
A szociális területen dolgozók embert próbáló életpályát
választottak. Az élet árnyékos oldalán járnak, naponta
szembesülnek a nehéz sorban élők gondjaival, együttérzést és
segítséget nyújtanak nekik, enyhítenek a terheiken, életben tartják
bennük a reményt.
Az ő munkájuk, a szó legnemesebb értelmében: Szolgálat,
amihez szeretet, alázat, szilárd hit és belső tartás kell. Feladataik
ellátása ugyanis nem csak sokoldalú szakértelmet kíván, hanem
másokért szakadatlanul vállalt felelősséget és áldozatot is.
Nekik és róluk is szól az alábbi két sor Kemény Zsigmond
írásából:
„Kitűnővé egy szerencsés perc alatt is válhatunk, hasznos
emberré a fáradságos évek tesznek.”

Az ülés ideje: 2010. december 16. (csütörtök)
Napirendi pontok:
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló jelentés
Előadó: Sinka Imre polgármester
1. Az Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság
beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkáról.
Előadó:Molnár Imre Zoltán, a bizottság elnöke
2. A Képviselő-testület 2011. évi munkaterve. Előadó:jegyző
3. A 2011. évi költségvetést megalapozó döntések. Előadó: jegyző
4. Bejelentések
Sinka Imre
polgármester

Köszöntés a Községházán
Sinka Imre
polgármester

2010. november
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Kishegyesen jártunk

Őszi visszapillantás

November 3-án Sinka Imre, polgármester úr és Molnár Imre
Zoltán képviselő úr feleségeikkel látogatást tett
testvértelepülésünkön, Kishegyesen. Nagyon kedvesen fogadtak
minket, a megvendégelés után megnéztük a helyi intézményeket.
Az iskolában több nyílászáró cseréje elkészült és pályázatot adtak
be a régi épületrész felújítására. Nem mentünk üres kézzel, hiszen a
Kölcsey Ferenc Alapítvány jóvoltából pályázaton 80 ezer forint
értékben könyveket nyertünk a Kishegyesi Könyvtár részére. A
könyvtárvezető asszony, Julika nagyon örült és nagyon köszönte
ezt a segítséget, mivel ők sem tudnak nagy összeget költeni
könyvekre. A látogatás másik célja, hogy meghívtuk őket a Szent
András-napi rendezvényünkre. Szívesen elfogadták és
biztosítottak minket, hogy eljönnek, és együtt ünnepeljük
községünk neve napját. Az estig tartó beszélgetés után indultunk
haza szép emlékekkel és a viszontlátás örömével.
B.E.

A
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének
Békésszentandrási Csoportja 90 fővel működik. Működésének
feltételét a támogatók anyagi hozzájárulása biztosítja. Feladata a
beteg, sérült emberek életvitelének jobbítása, ami abban nyilvánul
meg, hogy segítjük a lakás akadálymentesítését, valamint
gépkocsihoz való hozzájutást, egyéb szociális kérelmek
továbbítását.
A községben működő civil szervezetekkel szoros kapcsolatot
tartunk, egymás rendezvényein részt veszünk.
Néhány mondatban összefoglalom a csoport néhány programját.
2010-ben tizenhét rendezvényen vett részt a csoport, ebből
kiemelném a Kistérségi Civilnapot, a községben rendezett Vitaminnapot, melyen két különdíjat is nyertünk. Október 16-án rendezett
vacsoránkon 102 fő jelent meg, melyen nagyon jó hangulat volt.
Jelenlétével megtisztelte rendezvényünket Sinka Imre
polgármester úr és Dr. Olasz Imre alpolgármester úr. Elfogadta
meghívásunkat Dankó Béla 5. számú választókörzet országgyűlési
képviselője.
A csoportnak ez évben még két rendezvénye van hátra.
November 20-án szarvasi fürdő látogatás, december 11-én orvosbeteg találkozó, utána évet záró karácsonyi ünnepség, melyen a
hagyományokhoz hűen a Hunyadi János Általános Iskola diákjai
műsorral kedveskednek és teszik hangulatosabbá a délutánt.
A második félévi rendezvényeinken 200 főt tudtunk
mozgósítani.
Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítséget
nyújtottak, és kérem a jövőben is támogatásukat.
Köteles József
csoportvezető

Az átadás

Felhívás
Felhívjuk az érintettek figyelmét a 4/2010.(VII.16.) KIM rendelet
/a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október
3. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és
határnapjainak megállapításáról/ 3. § (8) bekezdésére, mely
szerint: „A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2010. november 2-ig köteles eltávolítani /Ve. 42. §
(6) bekezdés/.”
Kérjük, hogy fentiek szerint eljárni szíveskedjenek.
Az ajándék könyvek

Helyi Választási Iroda
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A HUNYADI JÁNOS
Kirándultunk!
Iskolánk hagyományos őszi kirándulását az idei tanévben
Nyíregyházára terveztük.
A meghirdetett állatkerti látogatás elsősorban a kisebbek
érdeklődését keltette fel.
Október 7-én abban a reményben ültünk fel kora reggel az
autóbuszra, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, és egy kellemes,
napsütéses őszi kirándulás elé nézünk.
10 óra körül végre befutott a busz Sóstóra. A zsibongó
gyerekcsapat a várakozás izgalmával tolongott a bejáratnál. Ahogy
beléptünk a kapun, kedves vendégként fogadtak a hatalmas
üvegmedencében vidáman úszkáló fókák. Mindenki az üvegfalra
tapadt, a trió pedig - mintha csak edzést tartott volna a hamarosan
kezdődő fóka show előtt – bemutatta nekünk úszótudományát. Lassan
mi is elfoglaltuk helyünket a medence fölé magasodó lelátón.
Kezdetét vette a látványos műsor. Szinkronúszás, labda- és
karikagyakorlatok, ügyességi mutatványok színesítették a bemutatót,
melyet mindenki igyekezett megörökíteni.
Ezután csoportokban indultunk a többórás felfedező útra.
A Zöld Piramisban a tengerek és óceánok élővilága tárult elénk. Az
ezerszínű világ, a hatalmas akváriumok, a tenger mélyén megtett
rövid séta, a színes halak, a félelmetes cápák, a különleges formájú
kagylók és csigák, illetve a vízi világ egyéb élőlényei lenyűgözőnek
bizonyultak.
Továbbhaladva máris az esőerdők birodalmában találtuk
magunkat: megdördült az ég, záporeső kerekedet, majd újra
madárcsiviteléstől lett hangos a napsütéses dzsungel. A cserjék
sűrűjéből pálmafák és banánfák magasodtak, és a liánokról már csak
Tarzan és Csita hiányzott. Az orángután család lustán falatozta ebédjét
a füllesztő melegben. A komodói varánuszok is mozdulatlanul
pihentek a forró kavicsos homokban. A kíváncsi látogatók függőhídon
juthattak egyre magasamra. A legfelső szinten Ázsia zajos
madárvilága tárult a szemünk elé. A vízesés látványa innen volt a
legszebb.

Nagy sikert aratott fóka-show
Az elefántokhoz éppen a délutáni sétáltatásra értünk oda. Rövid
ízelítőt kaphattunk az ember és az állat barátságából.
Mindnyájunknak nagyon tetszett, hogy ebben az állatkertben nem
csak a vadon élő állatok egyedei kerültek bemutatásra, hanem a
háziállatok is. A mai gyerekek többsége – legyen az falusi avagy
városi – sajnos már nem találkozik a régi parasztporták háziállataival.
Így betekinthettünk egy falusi baromfiudvarra, láthattunk
karámban tartott igásállatokat, megfigyelhettük a dagonyázó
sertéseket, benézhettünk egy hagyományos lóistállóba is.
És ami minden gyerek szívét megmelengette, a parasztportán
kiskecskék kísértek bennünket.
Kiscicákat, kis puli kutyákat simogathattunk, s a kedves kis
pónikról sem feledkezhetünk meg.
Sajnos hamar elérkezett a délután, búcsúznunk kellett
kedvenceiktől. Buszra szállva hazaindultunk. Este nyolc körül
érkeztünk meg az iskola elé, ahol már vártak bennünket a szülők.
Remélem, ez a szép kirándulás minden résztvevő számára
emlékezetes marad.
Fazekas Stefánia

Iskolai agenda
November 16.

Afrikai tájakon
Utunkat a szabadban folytattuk. Az állatkert ösvényein haladva a
kontinensek valamennyi ismert és kevésbé ismert állatával
találkozhattunk. Afrika szavannáinak növényevői és ragadozói, a
Kongó vidékének gorillái, Ázsia tigrisei – a gyönyörű fehér tigris is -,
a hideg égöv medvéi, a hegyvidék és a síkság vadon élő állatfajai
képviseltették magukat.

„A lehetőségek országa – Polgárosodás a 19.
századi Magyarországon” c. kiállítás
megtekintése a Munkácsy Mihály Múzeumban
November 16.
Egészségvédelmi nap: alsó tagozat
November 17.
Egészségvédelmi nap: felső tagozat
November 19-20.
Utazás Kishegyesre (Ady Endre Kísérleti
Általános Iskola – Iskolanap)
November 29.
Adventi gyertyagyújtás
November 29-dec.03.Idegennyelvi hét
December 3.
Mikulás osztálykeretben
December 6.
Adventi gyertyagyújtás
December 6.
DÖK Mikulás
December 6. 1600
Az iskola karácsonyfájának felállítása
December 8.
Pályaválasztási szülői értekezlet
December 10-ig
A nyolcadik osztályosok jelentkezése írásbeli
felvételi vizsgára
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ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Rendhagyóan emlékeztünk…
2010. október 23.
Az iskoláknak a 11/1194. MKM rendelet előírásait követve éves
munkatervükben kell meghatározniuk a megemlékezések, a
nemzeti, az óvodai, az iskolai, illetve a kollégiumi ünnepek
megünneplésének időpontját. A rendelet alapján a
megemlékezések, ünnepek időpontját és nem a hogyanját kell
szabályoznunk, ezért magában a megemlékezés módjában az
egyes intézmények széles körű önállóságot élveznek.
Mivel legfiatalabb ünnepünk – október 23., vagyis a harmadik
köztársaság kikiáltása, az
és szabadságharc kitörésének
évfordulója – az általános iskolás korú gyermekek számára az
egyik legnehezebben feldolgozható, megérthető történelmi
esemény, ezért nevelőtestületünk igyekszik azt méltóképp, ám a
gyermekek számára „legemészthetőbb” formában megünnepelni.
Az idén ez az ünnepség egy rendhagyó történelmi óra keretében

valósult meg. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy kétszeresen rendhagyó
módon ünnepeltünk. Rendhagyóan, mert a történelmi események
felidézése, korba helyezése és megelevenítése nem tanórai módon,
hanem tanár-diák és diák-diák párbeszéd formájában, a részt vevő
felek minél nagyobb aktivitására építve történt meg. Valamint
rendhagyó módon, mert most először fordult elő, hogy diákjaink
számára órát tartott a település polgármestere, a diákok számára
cseppet sem ismeretlen Sinka Imre tanár úr.
Azt gondoljuk, hogy az óra maximálisan elérte célját: a
gyermekek komolyan vették szerepüket, partnerei voltak az órát
vezető pedagógusnak, történelmi ismeretük, nemzettudatuk
gazdagodott. Ünnepeltünk, emlékeztünk, tanultunk, mert így is
lehet ünnepelni, emlékezni, tanulni.
FRJ
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Zielbauer András Mezei Futóverseny
Szarvas, 2010. szeptember 28.
Huszadik alkalommal rendezték meg a Zielbauer András Mezei
Futóversenyt, 8-14 éves tanulók részére. Szép, napos, őszi időben
korosztályonként és nemenként futottak a gyerekek. 672 fő állt
rajthoz, Szarvas város és körzetének iskoláiból. A mi iskolánkból
74 tanuló vett részt a futóversenyen. Egyéniben és a
csapatversenyben is jól szerepeltek diákjaink. Összesen 28 érmet
szereztek. A csapatversenyben, a négy legjobb eredményt elért
versenyző helyezése döntötte el a csapathelyezést.
Eredmények születési év szerint:
1000 m
2001. 1000 m
9. Tasi Kristóf
1. Farkas Csenge
10. Romhányi Roland
14. Urbán Alexandra
11. Csépai Barna
22. Petrás Kira

20. Ficzere Ferenc
23. Szekeres Zoltán

31. Fabó Eszter
44. Csík Krisztina
55. Csík Laura
Csapathelyezés: IV. hely
IV. hely
1000 m
2000. 1000 m
6. Olasz István
9. Milák Kinga
24. Bencsik Attila
14. Nyemcsok Dorottya
25. Bíró Roland
16. Nemcsényi Alíz
32. Lengyel Ferenc
23. Kovács Emese
42. Egri Márk
25. Bencsik Noémi
46. Herceg Ádám
27. Erdélyi Dorka
47. Molnár István
37. Egri Vivien
Csapathelyezés: IV. hely
IV. hely
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2000 m
1999.
10. Balla Mihály
25. Marsai Attila
28. Bobvos Miklós
33. Csernus Bence
43. Magyar Gergő

1500 m
1. Kanti Anna
2. Lestár Enikő
5. Polonyi Bettina
12. Olasz Éva
15. Molnár Dorottya
18. Egri Laura
Csapathelyezés: IV. hely
I. hely
2000 m
1998. 1500 m
6. Csabai Róbert
1. Csontos Andrea
9. Pintér Gergő
3. Kondacs Boglárka
12. Olasz Imre
4. Ambrus Réka
15. Salamon Gergő
8. Szekeres Tünde
18. Milák Achilles
12. Balla Fanni
26. Nemcsényi Bence
19. Nyemcsok Zsófi
Csapathelyezés: II. hely I. hely

Szövés az iskolában
A Hunyadi János Általános Iskola október utolsó hetétől ez
évben is otthont ad a perzsaszőnyeg szövésének tanulásához. Az
iskola vezetésével tervezzük, hogy a művészeti képzés
szakterületén belül módot keresünk a világhírű perzsaszőnyeg
szövésének iskolai szintű oktatására.
Falunkban is fontos az élő hagyományok ápolása, ma még
lehetőség van a szövés tanítására. Élnek még olyanok, akik még
szívesen adják át tudásukat- és akadnak olyanok is, akik szívesen
tanítják ezt a nehéz, de gyönyörű mesterséget. 1924-ben Bagi
Alajos szentandrási polgár alapította a SZŐNYEGSZÖVŐ ZRT-t.
Ezáltal tette világhírűvé kis falunkat, az asszonyoknak munkát
adott, a „gyerekek szájába kenyeret.” Ne hagyjuk elveszni ezt a
hasznos tudást! Várunk benneteket kedves gyerekek és fiatal
anyukák, hogy csütörtökönként 2-és 4 óra között gyertek a
kollégium KLUBSZOBÁJÁBA szőnyeget szőni. Csík Józsefné
Irmuska néni és Bohák Jánosné Icike néni nagyra becsült és
önzetlen segítőink, a Hrncsjár-tanya szövőasszonyai oktatnak.
Többször hangot adtunk annak, és ezúton is kérjük a szentandrási
nyugdíjas szövőnőket, hogy vessék fel otthoni szövőszékeiket!
Akinek módjában áll, adja tovább a tudását! Váljon igazzá, hogy
XXI. század korszerű információs rendszere segítségével a
magunk módján népszerűsítsük a SZENTANDRÁSI
SZŐNYEGET!

A rajt pillanatai

Herendi névre keresztelt szőnyeg
Három a kislány...
2000 m
1996/97.2000 m
3. Pásztor Dávid
1. Kanti Eszter
8. Tasi Norbert
2. Kanti Dorottya
10. Rába István
7. Petrovic Maja
21. Csabai Norbert
8. Csík Andrea
28. Marton János
11. Ambrus Lili
29. Szín Ákos
12. Bagi Ivett
30. Yetik Deniz
13. Csík Dorottya
32. Székely László
14. Nagy Martina
33. Major József
19. Benedek Berta
41. Turgyán Alex
20. Nemes Réka
44. Bagi János
23. Herceg Anita
45. Pál Erik
27. Krizsánszki Imola
Csapathelyezés: III. hely
I. hely
Minden versenyzőnek gratulálunk!
Sztankovits Lászlóné
testnevelő

Tudják-e kedves olvasónk, hogy az üzemnek nem is olyan régen
komoly kapcsolata volt a
HERENDI PORCELÁNGYÁRRAL? Íme egy fotó a
különleges kapcsolat bizonyítékaként. E gyönyörű HERENDI
névre keresztelt szőnyeg keleti mintáit használták fel a
porcelángyár tervezői munkájukban, és kézzel festették fel azt a
világhírű termékeikre. Óriási értéket képvisel ez a kincs, amely
birtokunkban van és tanítani szükséges! Kérjük, hogy akinek fel
nem használt és nélkülözhető szőnyegfonál van birtokában,
bármilyen kis mennyiséget szívesen fogadnánk!
Bízunk abban, hogy gyermekeink a szabadidő jó eltöltése, a
hagyomány folytatása és a szőni tanulás érdekében motiválhatók
lesznek a témában úgy, mint teszik ezt nyaranta a Hrncsjár-tanyán.
Az értékes munka tanulására bíztatunk miden fiatalt. Külön
felhívjuk a GYES-en lévő anyukák figyelmét a hasznos
kikapcsolódásra! A BABÁK őrzését helyben megoldjuk.
Információt kaphatnak a 06-20/363-19-31-es telefonszámon du.2és 4 óra között!
A hasznos munka reményében várjuk az érdeklődőket!
Hrncsjárné Dorogi Mária
szakkörvezető
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Mesterek, ha találkoznak
2010. augusztus 20-án Budapestre utaztunk, hogy megtekintsük
a Budai Várban a Mesterségek Ünnepét.
Igen ismert rendezvény ez már a népi kézművességgel
foglalkozók körében. Volt, aki már több alkalommal is megnézte
ezt a csodát, és volt, aki még ezidáig soha nem látta. Békés Megye
Önkormányzatának köszönhetően pályázati pénzből sikerült
egyesületünknek megvalósítani ezt az utat, így jónéhányan a
fővárosba utaztunk ezen a jeles napon.
Az ország valamennyi népművészettel foglalkozó egyesülete
jelen volt a várban, illetve több ország is képviseltette magát,

mutatta be népi kultúráját. Az idén a fő hangsúly Bulgária kapta,
bemutatva a mézeskalácsosságot, a tojásdíszítést. A várban több
színpad volt felállítva, ahol folyamatos műsorok váltották egymást.
Egy egész napot töltöttünk a várban, mégis azt kell mondanunk,
jó lett volna még 2 esetleg 3 napot is eltölteni, hiszen annyi
látnivaló volt.
A nap zárásaként még az Országház előtt maradtunk, hogy
gyönyörködjük az esti tűzijátékban.
Reméljük a jövőben lesz még lehetőségünk rá, hogy
megtekinthessük a Mesterségek Ünnepét.
Köszönetünknek fejezzük ki Békés Megye Önkormányzatának!
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete
2010-ben is megrendezi
hagyományos karácsonyi kézműves kiállítását.
Erre a rendezvényre szeretettel várjuk azon ügyes kezű
alkotókat, akik szívesen bemutatják munkáikat.
A munkákat november 20-ig kérjük leadni!
A kiállítás berendezésére
novemer 22-25 között kerül sor.
Helye: Körös Művelődési Ház és Könyvtár Galériája

A füzesgyarmati Kastélyfürdőbe utazunk 2010. november 28-án
(vasárnap) 9 órakor. Jelentkezni lehet 70/701-8063-as
telefonszámon. Költsége: 550 Ft/fő.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden ügyes kezű alkotni
vágyót a Körös Művelődési Házba

JÁTSZÓHÁZUNKBA.

MEGHÍVÓ
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete
tisztelettel és szeretettel meghívja az érdeklődőket
2010. november 27-én (szombat) 19 órai kezdettel
a Körös Művelődési Ház és Könyvtár Galériájában
megnyitásra kerülő

KARÁCSONYI KÉZMŰVES KIÁLLÍTÁSRA.
A tárlat megtekinthető 2010. december 22-ig
hétköznap 9.00-17.00 óráig, szombaton 10.00-12.00 óráig.
A termékek egy része megvásárolható, illetve megrendelhető.
Szeretettel várjuk!
Kézműves Egyesület

Ki lehet próbálni az alábbiakat:
mézeskalács díszítés, hímzés, festés, gyertyamártás,
gipszfestés, gyöngyfűzés, szalmafonás, és készítünk adventi
koszorút (gyertyát mindenki hozzon rá!).
Programunk:
2010. december 4. (szombat) 14-18 óráig
- Táncház
- Kézműves tevékenységek.
A rendezvényre a belépés DÍJTALAN!
A rendezvényre gyerekeket, szülőket, nagyszülőket
egyaránt várunk!

Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete
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Anyakönyvi hírek
Születés
2010. október 5-én Nagy Zsolt és Szucsán
Nikolett szülőknek NORBERT, október 26án Rusz Mihály és Víg Rita szülőknek
DIÁNA, október 26-án Csapó Szilárd és
Várhegyi Márta szülőknek SÁRA, október
26-án Rusz Róbert és Demeter Andrea
szülőknek RÓBERT utónevű gyermeke
született.

Házasságkötések
2010. szeptember 11-én Gugolya Beáta és
Gazsó László, szeptember 18-án Hanzó Teréz
Gyöngyi és Wéber Csaba kötött házasságot.

Kiváló minőségű GRÁNIT síremlékek, vázák,
sírkövek megrendelhetők kedvező áron!
Érdeklődni: Csipai László, Fő u. 53. Telefon: 30/974-9031
Bemutatókert: Bagi Tüzép (Rákóczi u. felől)

Köszönetnyilvánítás
„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,
de lelkünkben örökké velünk maradtál.
Szeretteid nélküled élnek,
de szívünkben megőrzünk téged.
Fájó szívünk fel-felzokog érted,
örökké szeretünk, nem felejtünk téged.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Házi Andrásné szül. Szenczi Rozália
temetésén rész vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Halálozás

Köszönetnyilvánítás

2010. szeptember 16-án Csipai András /1928/, szeptember
22-én Fekete András /1940/, szeptember 27-én Pálus
Györgyné ln.: Szarka Eszter /1935/, szeptember 30-án Gazsó
Péterné ln.: Fazekas Cecília /1933/, október 5-én
Osztroluczki János Józsefné ln.: Bencsik Mária /1946/,
október 11-én Lengyel Ferenc /1954/, október 12-én Szécsi
Antalné ln.: Sinka Julianna /1919/, október 14-én Taskó
Ferencné ln.: Matuz Ágnes /1928/, október 19-én Házi
Andrásné ln.: Szenczi Rozália /1949/, október 26-án Győri
János István /1945/, október 27-én Dorogi Sándorné ln.:
Győri Ilona /1923/, október 31-én Laczkó Györgyné ln.:
Szabó Katalin /1927/ hunyt el.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Gazsó Péterné szül. Fazekas Cecília
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Földtulajdonosok figyelem!
Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén
nagyobb területű szántóföldet bérelnék!
Bérleti díj akár 40 KG BÚZA/AK!
Lénárt Zoltán * Telefon: 06-30/240-4790

Éjjel-nappali ügyelet
Békésszentandrás, Fő u. 53.

CSIPAI LÁSZLÓ
Tel.: 66-218-230
Mobil: 06-30/974-9031

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. családi ház nagy telekkel 4,5M Ft
Békésszentandrás, dr. Dunai u. felújított családi ház 13M Ft
Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7,5M Ft
Békésszentandrás, Harcsás belterületi építési telek, megosztható 6,5M Ft
Szarvas, külterületi tanya beköltözhetõ 2M Ft
Sirató 2 db 800m2-es beépítetlen terület 800.000 Ft/db
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2M Ft
Gondalaposi üdülõsoron új építésû hétvégi ház 23M Ft
Békésszentandrás, felújított igényes tanya 13,5M Ft
Békésszentandrás, Sebestyén u. családi ház 4,5M Ft
Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Budapest Kõbánya 42m2-es lakás 11,5M Ft
Szarvas, Hunyadi u. 1,5 szobás téglaépítésû lakás 5,5M Ft
Sirató legszebb részén dupla telek vízparti osztható 8M Ft
Bszentandrás zártkerti lakóház építésére alkalmas vízparti telek 4,5M Ft
Békésszentandrás, 7,87 HA szántó 3 része 3,7M Ft
Békésszentandrás, 80m2 összkomfortos családi ház 13,5M Ft
Békésszentandrás, Hámán Kató u. új építésû családi ház 15M Ft
Szarvas Szappanosban vízparti nyaraló tetõteres házzal 15M Ft
Békésszentandrás Gondalaposi üdülõsoron nyaraló 7,1M Ft
Solymár zártkerti építési telek 6M Ft
Szarvas 4 lakásos társasházi lakás garázzsal 13M Ft
Szarvas Szabadság 78. téglaépítésû 2 szobás lakás 7,5M Ft
Szarvason 4 lakásos társasházi lakás, irányár 13.000.000 Ft
Szarvason sorházi lakás 100 m2, irányár 20.000.000 Ft

Érdeklődni: Dr. Bodnár Beáta ügyvéd
5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2. Tel: 20/3384242
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EZOTERIKUS KALEIDOSZKÓP
Fitoterápia, azaz gyógynövény terápia
A gyógynövények használata csaknem egyidős az emberiséggel.
Talán az állatok megfigyelése által jöttek rá az ősemberek, mely
növények segíthetnek megrokkant egészségük helyreállításában. A
gyógynövény-gyógyászat fontos szerepet foglalt el minden ókori nép
gyógyászatában. Évezredek megfigyeléseiről, tapasztalatkincséről
van itt szó! Általános használatra a gyógyszerek helyett vagy
legalábbis azok kiegészítéseként (gyógyszeradag fokozatos
csökkentése mellett) inkább ajánlható a gyógynövények és növényi
alapú gyógyhatású termékek használata.
A megfelelő feltételek mellett a TERMÉSZET A
LEGHATÁSOSABB GYÓGYÍTÓ.
Mi a fitoterápia?
Napjainkban már elindult egy kedvező irányú folyamat, egyre
többen használnak gyógyszerek helyett természetes alapanyagú
szereket, de sokan nincsenek tisztában a gyógynövények
használatában rejlő lehetőségekkel. Jelenleg fél millió növényfaj
létezik a földön, ebből közel 50.000 db olyan növény található, amely
annyi hatóanyagot tartalmaz, hogy gyógynövényként is alkalmazható
lenne. Őseink még ösztönösen figyelték, keresték azokat a
növényeket, amelyekkel betegségüket meg tudták szüntetni. A
tudomány és főleg a kémiai tudomány fejlődése lehetővé tette, hogy a
növények gyógyhatását, hatóanyagelv szerint el tudta különíteni
egymástól. Így alakult ki a hatóanyag elvű növényterápia, azaz a
fitoterápia. A részletes kutatások kiderítették, hogy bizonyos
hatóanyagok más-más betegségek ellen hatnak. A hatóanyagok a
növényi anyagcsere folyamán keletkezett olyan vegyületek, amely az
emberi vagy állati szervezetbe jutva pozitív (negatív) élettani hatást
képesek kifejteni. A növényekben egyszerre több hatóanyagot is
találunk. Egy-egy gyógynövény fő hatóanyaga mellett számos
mellékhatóanyagot is tartalmaz. Ezek a mellékhatóanyagok mintegy
felerősítik a fő hatóanyag hatását. Például a fokhagyma, ha péppé
zúzva kerül az emberi szervezetbe, lényegesen több gyógyhatással
rendelkezik, mint a szagtalanított, kapszulázott gyógyszerszerű
változata.
Oki és tüneti kezelés a fitoterápiában
Úgy kell összeállítani a gyógynövénykeveréket, hogy azokban a
betegség okát és tünetét egy időben szüntessük meg. Erre nagy
lehetőségünk van, mivel nagyon széles a gyógynövények skálája.
Azonos gyógyhatású, de különböző gyógynövényeket, ha célszerűen
keverünk össze (gyógynövénytársítás), akkor erősebb hatást érünk el,
mintha a keverékben szereplő gyógynövényeket külön-külön
alkalmaznánk. Minden esetben személyre szabott gyógynövényeket
válogassunk össze. Így egy időben, egy teakeverékben kapjuk
betegségünk okára és tünetére is a segítséget.
Néhány fontosabb jellemző és szabály:
- a gyógynövények maguk is élő szervezetek, s mivel az ember is
az, ezért jobban illik hozzá ez a gyógymód, mint a vegyi szerek
- a legtöbb gyógynövénynek nem csak egy hatóanyaga van, hanem
hatóanyag-együttes segíti egészségünk javítását
csak olyan növényt használjunk, amelyet biztosan ismerünk
- alkalmas gyógyszeres kezelés kiegészítéseként is (pl.
mellékhatások csökkentése)
- a GYÓGYNÖVÉNYEK NEM CSODASZEREK!! (tudatában
kell lennünk a korlátoknak is!)
- 1-1 gyógy-kúra időtartama 4-6 hét, utána 2-3 hetes szünet (majd
szükség esetén ismételhető)
- az egyes gyógynövényeket személyre szólóan érdemes
kipróbálni
A gyógynövényeket 2 fő csoportba sorolhatjuk: vadon termők
és termesztettek.
A vadon termőkkel a természetben (is) találkozhatunk, több
növény viszont hazánkban vadon nem él, hanem nagyüzemileg vagy
kiskertekben termesztik. Amennyiben van kiskertünk, kialakíthatunk
ott egy ógyfüves sarkot. Sok gyógynövénynek szép és illatos virága

van, azon kívül hasznos rovarokat is vonzanak kertünkbe, sőt
néhánynak védőhatása is van (távol tartanak egyes kártevőket).
A gyógynövénygyűjtés fontosabb szabályai
A gyűjtés szakértelmet és lelkiismeretes munkát kíván!
Mikor és hol NE gyűjtsünk növényeket?
Esőben, poros úton, nagy forgalmú út közelében, ott, ahol
műtrágyával vagy permetszerrel kezelték a növényeket
Hogyan és mikor gyűjtsünk?
Csak azt a növényt gyűjtsük be, amire szükségünk van.
Csak azt a növényi részt gyűjtsük be, ami a hatóanyagot tartalmazza.
Ne szedjük fel az összes növényt, biztosítsuk a továbbszaporodás
lehetőségét.
Naponta csak annyi növényt gyűjtsünk be, amennyit aznap fel tudunk
dolgozni.
Akkor gyűjtsük a növényeket, amikor a hatóanyaguk maximumon
van.
Csak ép növényrészeket gyűjtsünk.
Védett vagy veszélyeztetett növényeket lehetőleg NE gyűjtsünk!
(esetleg kiskertünkbe telepíthetjük)
Túrával összekapcsolt gyógyfűgyűjtés kellemes és hasznos időtöltés.
Gyógynövények alkalmazása felhasználási forma szerint:
- Folyékony gyógyszerformák: elixírek, gyógy-mézek, aromás vizek,
szirupok, tinktúrák, ecetes kivonatok, gyógy-borok.
- Belsőleg alkalmazható szilárd gyógyszerformák: kapszulák,
gyógycukrok, gyógy-pasztillák, gyógy-tabletták, gyógy-porok,
száraz kivonatok.
- Külsőleg alkalmazható folyékony gyógyszerformák: gyógyfürdők,
irrigálás, beöntés, szemcsepp, fülcsepp, gargalizáló szerek, inhaláló
szerek, híg kenőcsök és olajok, lemosó szerek.
- Külsőleg alkalmazható félszáraz készítmények: krémek, kenőcsök,
paszták, gélek, tapaszok, porok, kúpok.
A gyógynövények alkalmazási módjai
Frissen
- friss hajtások összevagdalva ételhez keverve
- frissen facsart lé (Erős hatású! Fokozatosság: kezdetben 1-2
ek/nap+5-6x-os mennyiségű víz. 2-3 hetes kúra alkalmanként.)
- télen konyhában vagy a balkonon friss hajtások nevelése,
fogyasztása
Tartósítva
- szárítva, mélyhűtve, gyógy-olaj, gyógy-ecet, tinktúra, krém
Belsőleg
- ételhez keverve nyersen vagy porítva (fűszerként), teaként, gyógymézként
Külsőleg
Tüdőn át (illóolaj-tartalom miatt)
- száraz és nedves belégzés (inhaláció), fürdő, párologtatás,
illatzsák-álompárna
Bőrön át
- borogatás, pakolás, fürdő, lemosás, gyógy-olaj, gyógy-ecet,
gyógy-krém, tinktúra, toroköblögetés
Teakészítés és fogyasztás szabályai
Alapvetően 3 elkészítési módot különböztetünk meg:
ÁZTATÁS: Hőre érzékeny hatóanyagok esetén (pl. lenmag,
mályvafélék, csipkebogyó)
6-8 órán át langyos vízben áztatás.
FORRÁZAT: Forrásban lévő vizet öntünk a teafűre, az edényt
lefedjük, kb. 10-15 perc után szűrés.
FŐZET: Forrásban lévő vízbe tesszük a teafüvet, az edényt
lefedjük és kis lángon 5-10 percig forraljuk, 10-15 percig áll, majd
szűrjük
Ha a témában részletesebben szeretne elmélyülni, ajánlom
figyelmébe Maria Treben könyveit.
Benedek Emília
benedekemi65@gmail.com
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Kézilabda hírek

Társastáncosok hírei

Továbbra sem sikerült elmozdulnunk a mélypontról. Számos
tényező nehezítette munkánkat (mint pl. sérülések, betegségek
valamint az utánpótlás és a rutin hiánya), s bár igyekszünk mindent
megtenni az eredményesség növeléséért, sajnos a siker még várat
magára.
Kondoros-Békésszentandrási KC 31-20 (félidei eredmény: 17-9)
Békésszentandrási KC-Orosháza 22-23 (félidei eredmény: 10-11)
Doboz-Békésszentandrási KC 16-13 (félidei eredmény: 7-6)
Békésszentandrási KC-Mezőberény 10-20 (félidei eredmény: 5-9)
JALTE Békéscsaba-Békésszentandrási KC 36-7 (félidei eredmény:
16-3)
A mérkőzéseken elért eredmények ellenére külön kiemelném az
Orosháza elleni találkozót, ahol az épülő csapat szép játékkal lepte
meg a tabella egyik éllovasaként megjelent vendégeket. Azonban a
sportszerűnek titulált mérkőzésen 14 hétméterest ítélt ellenünk a
játékvezetői páros, ami – valljuk be - önmagáért beszél.
Ugyanakkor a JALTE elleni mérkőzésen egy rendkívül össze
szokott és magasabb osztályt is megjárt játékosokból álló gárda
ellen épülő csapatunk sajnos nem tudott megfelelően helytállni,
sem a védelem, sem a támadás terén.
Edzéseinken keményebb, személyre szabott munkát kezdtünk
meg, de annak hatása még csupán a mérkőzések bizonyos
fázisaiban mutatkozik, részint a rendelkezésre álló rövid idő,
részint a játékosok vidéki tanulmányai és egyéb elfoglaltságai
miatt. Megítélésem szerint első körben két nagy kulcsfeladatot kell
megoldanunk: egyrészt a szélsőjáték-hatékonyságának a
növelésére, másrészt az átlövő-teljesítmény fejlesztésére kell
koncentrálnunk. Csupán néhány forduló van hátra az őszi bajnoki
idényből. Ezt is figyelembe véve a játékosállomány bővítését
tűztük ki elsődleges célként. Folyamatban van a fiatal játékosok
felnőtt csapatba integrálása és ezzel egy nagyobb létszámú bázis
kialakítása. Mindez természetesen nem megy egyik napról a
másikra, de bizakodóak vagyunk már a tavaszt illetően is. Az
eredményességet kemény alapozással és tornákon, illetve
edzőmérkőzéseken való részvétellel kívánjuk növelni.
Ezúton is megköszönöm a játékosoknak és szurkolóinknak is
azt, hogy a körülmények ellenére továbbra is kitartanak a csapat
mellett. Köszönöm a bizalmat, a kemény munkát, az
elkötelezettséget, remélve, hogy ezen nehéz időszak és a még ránk
váró sok-sok munka meghozza a majd a várt sikereket.
Örömünkre szolgál, hogy - felkérésünket elfogadva elnökségünk tagjai között köszönthetjük Domjánné Kozák
Györgyit, aki korábban csapatunkban, majd magasabb osztályban
szerzett rutinját immáron a legkisebb korosztály edzőjeként
kamatoztatja. Munkájával lehetővé teszi a legfiatalabbak részére a
kézilabda alapjainak átadását és a jövő kézilabda utánpótlásbázisának kiépítését.
Megválasztásához ezúton is szívből
gratulálunk, munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk.
Még hátralévő fordulóink:
November 6. Gyomaendrőd - Békésszentandrás
November 14. Békés - Békésszentandrás
Végül, de nem utolsó sorban ezúton is megköszönjük
támogatóink, segítőink mindennemű segítségét. Kérjük, hogy Ők is
és Kedves Szurkolóink egyaránt, továbbra is erősítsenek bennünket
bizalmukkal, támogatásukkal, hisz ebből tudunk erőt nyerni,
építkezni a jövőben is.
Köszönettel: Békésszentandrási Kézilabda Club nevében
Egriné Kovács Andrea (játékos és elnök)

2010. október
30-án Békésen a IV.
Fregolina Kupán
vett rész négy
párunk. Fiataljaink
szépen helyt álltak
az erős mezőnyben,
mind latin, mind
s t a n d a r d
kategóriában.
Sikeresebbek
standard táncokból
lettünk.
G y e r m e k
korcsoportban
Melich Krisztián
–Petrás Kíra 5.
helyezést, Bene
Martin- Nyemcsok
Edina 7. helyezést
ért el. Junior II.
korcsoportban Tasi
Norbert- Nyemcsok
Zsófia 5. helyezettek
lettek.
Ifjúsági párosunk Tasi János-Szabó Fruzsina az előkelő
harmadik helyezést érte el az igen népes mezőnyben.
Gratulálok a párosoknak és további sok sikeres versenyzést,
kívánok!
Korbely Györgyné
TSE elnök

Tasi János és Szabó Fruzsina 3. helyen végeztek
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VADÁSZOLDAL
,,A vadászat aktív természetvédelem”
Nagy tisztelettel köszöntöm az Olvasókat az októberi lapszám
megjelenése alkalmából! Ebben a hónapban a hosszú
hagyományokkal rendelkező területi koronglövő bajnokság
történéseit igyekszem papírra vetni, majd beszámolok a szarvasi
vadászokkal lezajlott focimérkőzésünkről. A vadlexikon 103.
részében pedig a vízpartjainkról imert szürke gémről olvashatnak
majd.

TERÜLETI KORONGLÖVŐ VERSENY
Ennek a versengésnek évtizedekre visszanyúló hagyományai
vannak, és a tavalyi év kivételével (akkor a fábiánsebestyéniek
kiszálltak) 3 vadásztársaság tagjai részvételével zajlott le. Az idei
évben csatlakozott a másik szarvasi Vadásztársaság, így ismét
hárman küzdöttünk meg a vándorserlegért. Azért a serlegért, amit
tavaly óta a szarvasi Táncsics Vt. őriz. Az idén mi voltunk a
vendéglátók. Szeptember 11-én a reggeli órákban gyülekeztek a
három vadásztársaság tagjai és az érdeklődők a külterületi
vadászházunk lőterén. A köszöntők és a balesetvédelmi oktatás
után sorszámhúzás következett. Elkezdődött a verseny és szép
sorban mindenki letudta a gép által kidobott 15 korongját. A 35
nevezett versenyző nagyon koncentrált és keményen küzdött.
Sajnos ezen a napon a Szarvasi Táncsics Vadásztársaság tagjait nem
sikerült legyőzni, hisz az előre kijelölt csapattagok mindegyike
kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Kis különbséggel ugyan,
de 3 koronggal többet törtek szét, mint mi. A most debütáló szarvasi
Arborétum Vt. kicsit lemaradva lett harmadik. Az egyéni
küzdelemben viszont a képzeletbeli dobogó legfelső fokára a mi
lövőnk, Kis Gábor állhatott fel, hibátlan teljesítménnyel. Fazekas
Endre 5.,Virág Imre pedig 6. lett összetettben. A helyezetteknek
ezennel is gratulálok. A verseny után eredményhirdetés
következett, majd közösen fogyasztottuk el az igen finomra sikerült
birkapörköltet, melyet Lénárt István készített el a számunkra.
Később lehetőség volt még a lőtéren is gyakorolni. Akiknek pedig
elég volt aznapra a „lőporillat” belélegzése, az egy pohár ital mellett
pihente ki a nap fáradalmait. A résztvevők még hosszú ideig
beszélgettek, felelevenítve a régi vadászemlékeket, és a jövő
vadászati lehetőségeit is kitárgyalták. A nap hamar eltelt, remélem
mindenki élményekkel telve tért haza, de a résztvevők
kinyilatkoztatták, hogy jövőre folytatás következik.

VADLEXIKON 100.
SZÜRKE GÉM – Ardea cinerea
A legnagyobb termetű európai
gémfaj. Teste kékesszürke, feje
és nyaka fehér. Fejoldalán
fekete sáv van, amely a tarkón
hátranyúló fekete, szürkés
hamvas dísztollakban
végződik. Hosszú, tőr alakú
csőre sárgás. Lába barnás, kora
tavasszal pirosas. Hossza akár
90 cm is lehet. Nevét
világosszürke színéről kapta.
Óraszám leselkedik
mozdulatlanul a vízparton vagy
a vízbe gázolva. Nyakát
ilyenkor mereven előrenyújtja
vagy vállai közé húzza. Fára is
felszáll. Repülése kitartó,
szárnycsapásai kimértek.
Röpképe jellegzetes: nyakát
behúzza a vállai közé, szárnyai
behajolnak, lábát egyenesen
hátranyújtja. Kellemetlen,
rekedtes „várcs” vagy „ kreekkreek” hangja semmilyen más
madáréval nem téveszthető
össze. Néha csőrét is
csattogtatja. Rendszerint a

folyóárterek magasabb fáin
telepszik meg, de nagyobb
nádasokban is fészkel. Március
második felében már
fészkeiken ülnek. Éveken át
használt fészkei elérhetik az 1
m átmérőt és a 30-50 cm-es
vastagságot is. Tojásaik száma
3-6, az öreg madarak felváltva
kotlanak, és 24-25 nap múlva
kelnek ki a fiókák, melyeket
mindkét szülő eteti.
Röpképességüket 7-8 hét
múlva érik el. Táplálékát főként
a mélyebb, halas vizekben
keresi. Gyakran látható a
halastavak etetőkaróin vagy a
természetes vizekbe kihelyezett
varsák karóin. Halakon és
kisemlősökön kívül még
kétéltűeket, hüllőket, rákokat,
csigákat és rovarokat is
fogyaszt. Szakemberek szerint
a z ö r e g e k n a p i
táplálékszükséglete 0,25 kg.
Magyarországon rendszeresen
költ. Vonuló, de néha áttelel.

Szarvas - Szentandrás vadász foci
A két éve elkezdett kezdeményezés folytatásaként, idén is
megmérkőztünk a Szarvasi Táncsics Vadásztársaság tagjaiból álló
focicsapattal. Mivel koronglövészetben hosszú évekre
visszamenően tart a kapcsolat, szeretnénk, ha ez fociban is
hagyománnyá válna. Ezt a szarvasi barátaink is így gondolják. Így
szeptember 16-án, Szarvason a rossz idő miatt a sportcsarnokban
feszültünk egymásnak. Ezt természetesen nem kell komolyan
venni, hisz elmondhatom, hogy igazi barátságos küzdelem alakult
ki. A csak vadásztagokból álló csapatok, kispályán, sportszerű
keretek között csaptak össze. A végeredmény nem is igen fontos, de
azért leírom, hogy igen szoros meccsen ismét sikerült nyernünk,
mégpedig 5-3-as gólleosztással. A nap zárásaként barátaink
vendégül látták a résztvevőket egy italra és egy finom vacsorára.
Köszönet érte! Utána még sokáig együtt töltöttük az estét,
beszélgettünk, jól éreztük magunkat, mint ahogy kell is olyan
emberek között, akiknek közös szenvedélyük van, a vadászat.

Amennyiben megvásárolják majd az év utolsó lapszámát, a
vadászok vadászattal kapcsolatos alapelveit ismerhetik meg, a
vadlexikon 93. részében pedig a környékünkön még ritkán, de azért
egyre sűrűbben látható mókusról olvashatnak majd.
Major Attila
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Megtorpant a Hunyadi
Az előző hetekben nagyszerű teljesítményt nyújtó csapat a 10.
fordulóban vereséget szenvedett a vetélytárs Kétegyháza
otthonában. Ez még elviselhető lett volna, hisz ezt követően
továbbra is listavezető maradt a Hunyadi. Azonban az ezt követő
mérkőzéseken az Okány elleni hazai döntőben és a pontnélküli
dévaványai vendégszereplés nem volt betervezve. Ennek az lett az
eredménye, hogy a 9. forduló utáni 5 pontos előnyből 3 pontos
hátrány lett! Szerencse, hogy a 13. fordulóban Kétegyháza
vereséget szenvedett Nagyszénáson. Így a Canádapáca elleni
mérkőzésen szerzett három pont után, már csak jobb gólaránya
miatt vezet a dél-békési csapat.
Az őszi szezon hátralévő mérkőzésein Magyarbánhegyest
fogadjuk, majd zárásként Battonyára látogatunk. Mindkét
mérkőzés nehéznek ígérkezik, reméljük labdarugóink sikerrel
veszik az akadályokat!
Eredményeink:
10. forduló:
Kétegyháza SE- B. Hunyadi 2-1 (1-0)
Kétegyháza, 150 néző. Vezette: Susánszki P. (Kozma D., Szabó F.)
Hunyadi: Dunai - Mochnács T., Mochnács G., Csipai , Kovács N.,
Kis L. (Lacuska) Sinka (Fazekas)
Edző: Varga László
Gólszerző: Csipai
Kiállítva: Bobvos F.
A megyei II. osztály rangadóján, színvonalas mérkőzésen tartotta
otthon a három pontot a kétegyházi csapat. A Hunyadi ezzel
elveszítette kilenc fordulón át tartó veretlenségét.
Pisont András technikai vezető: A jogtalan korai kiállítással
nagyban befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. Tíz emberrel sem
játszottunk alárendelt szerepet.
Ifi: Kétegyháza - B. Hunyadi 4-2
Gólmező: Rusz Z. Panyik Z.
Sárga lap: Vizi G.
Kiállítva: Homonnai D.
11. forduló:
B. Hunyadi – Okány KSK 2-2 (2-0)
Békésszentandrás, 180 néző. Vezette: Frey M. (kovács Csaba,
Barna S.)
Hunyadi: Dunai – Mochnács T., Gugolya, Borgulya, Steigler,
Csipai, Kovács N., Laluska (Fazekas), Mochnács G., (Tóth A.),
Panyik, Sinka
Edző: Varga László
Gólszerző: Csipai, Kovács N.
Sporttörténeti mérkőzés volt, mert a két együttes még nem
találkozott egymással. A Hunyadi nagy lendülettel kezdett és
magabiztos játékkal nagy előnyre tett szert az első félidőben. A
szünet után azonban megtorpantak és a vendégek át az irányítást és
két bombagóllal egyenlítettek. Az izgalmas végjátékban voltak
helyzetek mindkét oldalon, de újabb gól nem született. Igazságos
döntetlen.
Varga László: Kétgólos vezetésünk birtokában magabiztosra
vettük a „figurát” és ez megbosszulta magát.
Ifi: B Hunyadi- Okány 2-4
Gólszerzők: Taskó Z., Dezső J.
Sárga lap: Vizi G., Dezső J.
12. forduló:
Dévaványa-B. Hunyadi 2-1
(1-0)
Dévaványa 100 néző. Vezette: Erdős M. (Baráth J., Timár F.)

Hunyadi: Dunai- Mochnács T., Gugolya, Borgulya, Rusz, Csipai,
Steigler (Laluska) Kovács N., Mochnács G., Panyik (Tóth A.),
Ugrai
Edző: Varga László
Gólszerző: Csipai
Sárga lap: Ugrai, Panyik
Fájó vereség az alsóházhoz tartozó sárréti csapat otthonában,
amihez a játékvezetőnek is volt némi köze! Azonban, ha a helyzetek
nem maradnak ki, győzelemmel tért volna haza a Hunyadi.
Varga László: Két lesgól eldöntötte a mérkőzést. Nem tudom, mi a
bajuk a játékvezetőknek a szentandrási csapattal.
Ifi: Dévaványa-B. Hunyadi 3-1
Gólszerző: Szirom S.
Sárga lap: Tónya I., Vizi G., Szabó A.
13. forduló:
B. Hunyadi-Csanádapáca EFC 3-1 (3-1)
Békésszentandrás 150 néző. Vezette: Fazekas S. ( Nagy G., Kalmár
M.)
Hunyadi: Dunai – Mochnács T., Gugolya (Ugrai) Borgulya, Rusz,
Csipai, Steigler, Kovács N. (Laluska), Kis L., Tóth A. (Mochnács
G.), Sinka (Benke).
Edző: Varga László
Gólszerzők: Tóth A., Csipai, Sinka (11-esből)
Kiállítva: Kis L. (beszédért)
Sárga lap: Mochnács T., Sinka
A verőfényes napsütésben a remekül kezdő Hunyadi hamar vezetést
szerzett és nagy iramot diktálva a 30. percben már 3-0-ra vezetett.
Ezt követően egy váratlan vendég találat megzavarta a hazaiak
játékát. A második félidőben sem tudtak a fiúk megújulni és a
gyenge színvonalra süllyedt mérkőzésen az eredmény nem
változott.
Varga László: Az első 30 perc jó játéka után leültünk és hagytuk a
Csanádapácát felébredni.
Ifi: B. Hunyadi- Csanádapáca 0-3
Sárga lap: Homonnai D.
A 13. forduló után a Békésszentandrási Hunyadi a 2. helyen áll 29
ponttal.
Az ifjúsági csapat a 12. helyen áll 13 ponttal.

Állnak (balról): Melian Csaba, Varga László (edző), Kiss
Viktor, Rusz Zoltán, Mochnács Tamás, Bobvos Ferenc, Sinka
Attila, Borgulya János, Benke Zsolt, Gugolya György, Pisont
András (technikai vezető), Szekeres Viktor
Térdelnek: Wéber Csaba, Kis László, Csipai Csaba, Steigler
Ádám, Laluska Balázs, Mochnács Gábor, Fazekas Péter,
Kovács Norbert, Dunai Tamás

