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Sarkadi Sándor

Hóember
Szikrázik a hótenger
Elkészült a hóember!
Hótenger, hótengerRépaorrú hóember!

Seprűnyél a kezébe,
Vaskalap a fejébe!
Hótenger, hótengerRépaorrú hóember!
Hóembert építettek a bölcsisek

Farsangi mulatság...
,,Medve, medve bújj elő
Elmúlt gyertyaszentelő
Gyere velünk farsangolni
Bolond bálban kolompolni

...a Katica csoportban,

A, a, a, a farsangi napokba
A farsangi napokban
Leszünk mi is vígabban
A, a, a a farsangi napokban!”

és a Süni csoportban
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„Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt. 103:2)
„És látta Isten, hogy minden amit alkotott, igen jó” 1Móz 1:31

Békésszentandrási Ref. Egyházközség

Rövid visszatekintés 2012-re
Ilyenkor az év elején jó visszatekinteni az elmúlt évre, hálát adni
Istennek a kapott jókért. Az alábbiakban rövid vázlatos betekintést
adunk egyházközségünk múlt évi életébe. Istennek hála, gazdag,
változatos, áldásos események színtere volt a templom, parókia
2012-ben, és örülhetnek, akik részt vettek a lelki alkalmakon.
Sajnos, sokan nem éltek a lelki gazdagodás lehetőségével, pedig
Jézus figyelmeztet, hogy „egy a szükséges dolog”, „keressétek
először Isten Országát és igazságát, s „ne gyűjtsetek magatokat
kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a
mennyben.” Reméljük, kedves Olvasónk, miközben végignézi az
alábbi eseményeket s belegondol, hogy ebből a sok lelki szép
alkalomból Ön személy szerint mennyin vett részt, és gazdagodott
Krisztusban, buzdítást érez, hogy 2013-ban többször eljöjjön
hozzánk. Ahogy az Ige mondja: „áron is megvegyétek az
alkalmakat, mert a napok gonoszok”, és hamar elmúlnak.
Az alábbi vázlatos eseménysorozatból egyet szeretnék pár
szóban ismertetni: Egyházközségünk folyamatosan pályázik a
templomtető renoválására. 2012-ben Közig. és Igzs. Minisztérium
pályázatán nyertünk, de csak jóval kisebb értékben, mint terveztük.
A kapott 1,5 millió Ft nagy ajándék, de ennyivel nem lehetett a nagy
léptékű tetőfelújításnak nekikezdeni. Ezért a szakemberek
tanácsára a templomlábazatot újítottuk meg, s a régi omladozó,
vizet elzáró és falban tartó lábazati vakolat helyett lélegzővakolattal
új lábazatot kapott a templom teljes mértékben. Ez az új lábazat az
épület vizesedését nagyban lecsökkenti ezentúl. A jelenleg tetőről
lecsöpögő eső felveri ugyan rá a lábazat melletti homokot, de ez
hamar megszárad és könnyen lepereg. Reméljük, - kérjük ezért
imádkozzunk minél többen együtt otthonainkban és a templomban
egyaránt – hogy minél hamarabb sikerüljön a tető, eső csatorna és
egyéb felújítási munkák pályázati nyerése, elvégzése. Fontos, hogy
ne egy üres, múzeumi templom falai újuljanak meg, hanem egy
Krisztust magasztaló, élő hittel teli templom legyen fizikai
állapotában is szép. Ebbe a templomba várjuk Önt is minél többször
Jézus nevében 2013-ban, szeretettel minden vasárnap 9 órakor.
Áldáskívánással:
Dr. Dobos Ágoston ref. lelkész

-hittanórák (heti 5 óra 5 csoport 25 fő, szept.től heti 14 óra,8 csoport
52 fő ),
-kazuáliák (keresztelés 3fő , konfirmáció 0 fő, esketés 1 pár, temetés
7 fő )
-lelkipásztori családlátogatások (43 alkalommal)
jan 12.
jan 16-17.
jan 27-28.
feb 15.
feb 24.
feb 26.
feb 29.
márc 30.
ápr 11.
ápr 12.
máj 5.
máj 27.
máj 28.
máj 30-31.
júni 1.
júni 17.
júni 17-18.
aug 6-12.
aug 22-26.
szept 3-16.
okt 7.
nov 7.
nov 15.

Rendkívüli gyülekezeti események:
- Presbiteri szeretetvendégség
- Ökumenikus imahét Bsztan,
- Mátraháza hittanos kirándulás
- Péntek Ágnes öcsödi lp Házasság hete- előadás
- férfi vacsora Engi Sándor gyomai presbiter
bizonyságtételével
- Facebook oldal nyitás a gyülekezetnek
- Tyukodi László kötegyáni lp vendégszolgálata
- vízi bibliaóra hittanosokkal szarvasi uszodában
- temetői faültetés
- templomtakarítás
- esküvő: Arnóczi Rózsi és Tüske Tamás
- pünkösdi szeretetvendégség és legátus fogadás
- OM missziós busz látogatása
- Fórizs Attila mezőgyáni lp vendégszolgálata,
látogatása hittanosaival
- Reménység Fesztivál Malya Márk segítői
szolgálatával, öcsödiekkel
- Templomi koncert és TV felvétel. Lakó
kamarazenekar, helyi dalkör
- Mátraháza hittanos jutalom kirándulás, szentesiek
hittantáborában részvétel
- hittantábor öcsödiekkel, mezőgyániakkal
- teológus tábor
- templom lábazati felújítás
- lelkészi szerenád Idősek Otthonában, és
szeretetvendégség
- őszi közmunka, parókiai nagyterem előkészítése téli
istentiszteletekre
- Körösladányi látogatás evangélizáción és
tanácsadáson
- udvari, utcai őszi közmunka

Szokásos gyülekezeti események:
-felnőtt istentiszteletek (minden vasárnap és egyházi ünnepnapon,
átlag kb 12 fő),
-bibliaórák (okt-től. májusig szerda du. jelenléttől függően kb. 15
alkalommal átlag 1 fő)
-áhítat az Idősek Otthonában (szeptembertől júniusig csüt de. átlag
9 fő)

ápr 29. aug 19. dec 9.

Ilyen volt...

ilyen lett

nov 30.

- Szarvasi zenekari koncertek gyül. tagok
hallgatóságával is

Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!
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FARSANGI MULATSÁG AZ ÓVODÁBAN
(életképek)

Kisovisok

Körte csoport

Kisovisok falatoznak

Tánc a Katica csoportban

Eszem-iszom dínom-dánom

Össztánc
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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola
Alsós farsang
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangi mulatság, az érkező
tavasz örömünnepe, mely látványos álarcos felvonulással, a
karnevállal záródik.
A Hunyadi János Katolikus Általános Iskolában a korábbi
hagyományokat folytatva az idén is farsangi mulatságokat
tartottunk. Az alsó tagozaton rendhagyó módon szerveztük meg az
eseményt. Arra törekedtünk, hogy a gyerekek végig mulassanak,
játsszanak, szórakozzanak. Február 1-jén délután az iskola
feldíszített tornatermében ünnepeltük a tavasz közeledtét. Nagy
izgalommal készültek a gyerekek, ez már a délelőtti tanítási órák
hangulatán is érezhető volt. Alig várták, hogy elkövetkezzen az
ebéd és utána magukra ölthessék jelmezeiket. A többség teljesen
jelmezbe öltözött, de mindenki volt valami mulatságos álarc,
szemüveg, fejfedő.
Természetesen köszöntöttük a farsangot. Minden osztály készült
egy-egy rövid verssel, a harmadik osztályosok énekkel is. A
rendezvény alaphangulatát rövid társastánc bemutató adta meg,
melyet iskolánk tanulói tartottak. Ez jó indító volt az ezt követő
táncversenyhez, melyen szakértő zsűri bíráskodott. Gyorsan
megtelt a parkett táncoló párokkal. A körönként kiesők és azok,
akik nem éreztek bátorságot a megmérettetéshez, lelkesen bíztatták
a továbbjutókat. Természetesen mindenki a saját osztálytársaiért
izgult a legjobban. A táncversenyt a Kiss Dávid – Kalmár Vanda 4.
osztályos pár nyerte meg. Az első öt táncospár között több első
osztályos is szerepelt.
Ekkorra mindenki megéhezett és megszomjazott, így
elfogyasztottuk a büfében a szülők által készített szendvicseket és
süteményeket. A sok-sok finomságból még hétfőre is jutott, pedig
bátran elmondhatjuk, hogy senki sem maradt éhesen. Közben
táncoltak, mulattak a gyerekek a kedvenc zenéikre. Miután
szomjukat és éhüket is elverték, játszottak még egy jót.
Természetesen azt is zenére. Jó votl látni, hogy ebben a játékban is
mindenki részt vett, senkit nem kellett noszogatni és nem
szomorkodott a padon ülve egy gyerek sem. A délutánt
tombolahúzással zártuk. Senki sem ment haza üres kézzel. Ha nem
nyert valamelyik vetélkedőn, a tombola szelvényéért akkor is
legalább egy nyalókát kapott. Vidámak és felszabadultak voltak a
gyerekek ezen a délutánon, ugyanakkor nagyon fegyelmezettek.
Teljesen átadták magukat a szórakozásnak, hiszen ez a nap erről
szólt.

Volt játék is...

...műsor is

Magyar nyelvi verseny
Január 22. – a Himnusz születésének napja, a Magyar
Kultúra Napja. Kultúránk alappillére a nyelvünk.
Az idei tanévben az alsó osztályokban a magyar nyelvi
versenyt ehhez az eseményhez kapcsoltuk, és szeretnénk ezt a
következő években is tovább vinni.
A korábbi évek
helyesírásversenyét váltjuk fel ezzel. Úgy éreztük, hogy
nagyobb súlyt kap az elért eredmény, ha a hagyományos

tollbamondás mellé egy anyanyelvi tudást felmérő feladat lapot
is megoldanak a gyerekek. Némelyik feladat megoldásakor nem
csak az anyanyelvi tudás, hanem a kitartás és a precizitás is
fontos.
Természetesen az első osztályosok még nem vettek részt
ebben, hiszen a betűvetés és olvasás tudományát még most
sajátítják el.

Eredmények:
2. osztály:
I. Vámosi Gergő
II. Nagy Botond
III. Miklósi Zsolt

3. osztály:
I. Pásztor Klaudia
II. Gazsó Adél, Szécsi Lili
III. Bobvos Dorina

4. osztály:
I. Gugolya Bence
II. Nyemcsok Edina
III. Demcsák Noémi
Molnárné Hürkecz Karolina
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hírei
Folyamatban a természettudományos
versenyek
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Réteges öltözködés és a
hóember építése a
bölcsődében

Matematikából új versenyre neveztünk be az idén először: a
Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenyére. Az
első fordulót november 14-én írtuk az iskolában, közel 60 tanuló
vett rajta részt, 4. osztályostól 8. osztállyal bezárólag. A versenyek
teszt jellegűek voltak, csak a legjobbakat nevezhettük a következő
fordulóra. A második fordulóba jutást 8 tanuló érdemelte ki: Egri
Gergő (4. o.), Bencsik Noémi és Csík Laura (6. o.), Nyemcsok
Dorottya és Kása Antal (7. o.), és Szabó Kristóf, Egri Erik, Kálló
Katalin (8. o.). Ők január 23-án megírták a forduló feladatsorát is,
ami már gondolkodtató, kidolgozást igénylő 7-8 feladatból állt.
Ezeket a döntő helyszínén javítják, itt válogatják ki az összesített
eredmények alapján a döntő résztvevőit, ami Piliscsabán
márciusban lesz.
Az Apáczai Csere János Komplex Természettudományi
Tanulmányi Versenyt decemberben tartottuk meg a 7-8 osztályos
tanulóinknak. 2-2 csapattal nevezhettek osztályonként, továbbjutni
viszont csak egy 8. osztályos csapatnak lehetett. Az első forduló
témája az olimpia volt, interneten kellett megkeresni a feladatlap
kérdéseire a válaszokat. Előzetes munkaként pedig el kellett a
csapat logóját készíteni. A központilag meghatározott pontozás
alapján a GEODÉTÁK nevű csapatunk képvisel bennünket a
regionális döntőben, ami február 22-én, Makón lesz. A győztes
csapattagok: Szabó Kristóf, Fabó Ferenc és Szekeres Tünde. Mivel
Békés megyéből 4 csapat jutott csak tovább, így büszkék vagyunk
eredményeikre.
Informatikából újra beneveztünk a mezőtúri Teleki Blanka
Gimnázium által évről-évre meghirdetett Németh József
Informatika Emlékversenyre. Az első fordulót közel 20 gyerek
oldotta meg és küldte vissza az internet segítségével. Várjuk a
következő feladatsort, amivel reményeink szerint a döntőbe is
bejuthatunk.
Molnár Józsefné

A mostani téli változatos időjárás megviseli a szervezetünket,
főleg a gyermekekét. Nagyon fontos, hogy rétegesen öltöztessük
őket. Sokszor reggel még hideg van, de napközben megenyhül az
idő.
A magyar ajánlások szerint mínusz 5 Celsius fokig nyugodtan
kivihetjük a levegőre a kisbabákat is. Mivel azonban a csecsemők
és kisgyermekek hőszabályozása még nem eléggé hatékony, és ha
melegük van vagy fáznak, nem tudnak fel- vagy levenni egy réteget
magukról, ügyelni kell rá, hogy melegen tartsuk őket csikorgó
mínuszokban is. A legjobb megoldás, akárcsak felnőttek esetében, a
réteges öltözködés. Alsó rétegként válasszunk természetes
anyagból készült ruhákat az izzadás elkerülésére és a bőr megfelelő
szellőzésének biztosítására. A külső ruházatnak meleg hőszigetelő
réteggel, és sűrű szövésű, vízhatlan, a széltől is védő külső réteggel
kell rendelkeznie. A legkisebbek számára a legkényelmesebb a
kapucnis, könnyen becipzározható kezeslábas. Ezt ki kell
egészíteni puha anyagból készült, a fület is takaró sapkával,
kesztyűvel és sállal. A téli cipő, csizma ne legyen sem túl nagy sem
túl kicsi és különösen fontos, hogy az orra széles legyen, hogy a
lábujjak mozogni tudjanak. A cipő is legyen vízálló, vastag talpú és
magas szárú. Rendkívül fontos, mégis sokak által nem eléggé
komolyan vett szabály: ha kisgyerekkel együtt vásárolunk,
közlekedünk, elhozzuk a testvérét az óvodából, vagy bármilyen
más okból belépünk a hidegből egy fűtött helyiségbe, azonnal
bontsuk ki a meleg kabátból, kezeslábasból.
A bölcsődében, ha tehetjük nem marad el a délelőtti szabad
levegőn lévő mozgás. Ez nem csak a mozgásfejlődés
szempontjából fontos, de az egész szervezet számára
nélkülözhetetlen az oxigéndús friss levegő, a tüdőkapacitás és az
értelemfejlődése érdekében is. Arról nem is beszélve, hogy a
csoportszobák levegőjét is át kell szellőztetni. A bölcsődéseink
szívesen tartózkodnak az udvaron. A napokban havazott és egy
gyönyörű hóembert építettünk közösen. Mindenki részt vett a
munkában és örömmel táncoltuk körbe.
Yetik Éva

A győztes csapat:Szekeres Tünde, Fabó Ferenc, Szabó Kristóf

Itt a hó és szánkózhatunk!
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70 éve történt
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület
minden évben megemlékezik a II. világháború doni hőseire. Ebből
az alkalomból január 11-én a Polgármesteri Hivatalban dr. Dobos
Ágoston református lelkész mondta el megemlékező gondolatait,
melynek részletét a következőkben olvashatják:
„Tisztelt Hallgatóság, Kedves Jelenlevők!
Köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy a mai alkalommal én
mondjam el megemlékező gondolataimat a doni katasztrófa
évfordulóján.
Az elmúlt években sokféle ünnepi beszédet hallhattunk e napon.
Voltak történelmi, voltak inkább politikai jellegűek. Én most hadd
szóljak lelkészként. Különös értéke a mi helyi ünnepeinknek, és
megemlékezéseinknek, hogy itthon lévén lehetünk személyesebbek,
és még szeretőbb szívvel gondolunk azokra békésszentandrási
hősökre is, akik a mi ismerőseinket, rokonainkat szerették. Mi az,
ami a mai alkalommal méltó a megemlítésre, és bennünket is
előbbre segít? Szeretem az olyan beszédet, ami személyes,
szeretetteljes, és előre vivő. Így keresgéltem, imádkoztam én is a mai
szavakért.
Amikor felkérést kaptam e feladatra, arra éreztem indíttatást,
hogy felkeressem Komárom Sándor bácsit. Ő az a személy, aki az
általam ismert református férfiak közül a doni katasztrófa egyetlen
békésszentandrási, köztünk lévő túlélője. Amúgy is készültem hozzá
lelkészi látogatásra, de a mostani alkalom még inkább késztetett az
elmenetelre. Megtudtam közben, hogy ő úgy élte túl a katasztrófát,
hogy előtte megsebesült, s emiatt hazarendelték. Később a
hadifogság őt sem kerülte el, s így élte át Ázsiában a
fakitermeléseken azokat az embertelen hidegeket, amelyben oly sok
drága magyar férfi honfitársunk, köztük számos békésszentandrási
ember is odaveszett. Sándor bácsi cipészként a hideg barakokban
javította azok lábbelijeit, akik a még nagyobb hidegben odakint
dolgoztak. Sándor bácsival ismét imában hálát adtunk Istennek,
hogy megkímélte őt a háborús haláltól, békés idős korral
ajándékozta meg.
Készülésem során eszembe jutott Huszti Benjámin bácsi is, akit
két éve temettem el, s a prédikációban hősi életben-maradottnak
neveztem. Vannak hősi halottjaink, és akik túlélik a katasztrófákat,
nyugodtan nevezhetjük őket hősi túlélőknek. Hadd idézzek az akkori
prédikációmból:
„Egy hete, a békésszentandrási hősök szobránál emlékeztünk
meg a Don kanyarban elesett magyar hősökről. Itt hallottuk a
történelmi beszámolóban, hogy a 200 ezer magyar katona közül
130 ezer lelte ott halálát. Ez volt a magyar történelemben a
legnagyobb vérveszteségű, életeket elemésztő vereség. Sokan, akik
nem lelték halálukat a Don kanyarban, meghaltak később a
hadifogságban. Nagyon nagy isteni kegyelem volt az, ha valaki
onnan élve hazajöhetett. Huszti Benjámin egy ilyen élve hazajött
nem hősi halott, hanem hősi élő volt közöttünk. Hosszú élettel
ajándékozta meg Isten, s most 67 évvel a földi poklot idéző Don
kanyari háborús napok után békében, betelve az élettel távozott el
tőlünk Teremtő Urához. Isten kimentette őt abból a hatalmas
veszélyből. Amikor meglátogattam korábban, és elbeszélgettem
vele, kérdeztem, miben érezte meg leginkább Isten jóságát az
életében? Azt válaszolta: „Hogy hazatérhettem.” Ez volt életének
talán legmeghatározóbb élet és Isten élménye. De nemcsak neki,
hanem, azoknak is, akik hozzá közel álltak. Az volt minden vágya ott
az orosz földön, hogy családjához visszakerüljön, és magyar
földben temessék el. Nem szívesen hall az ember borzalmakat, nem
is szeret róla beszélni. Ő sem beszélt háborús és hadifogoly éveiről,
csupán élete vége felé. Csupán azért, hogy átérezzük, milyen
helyzetből mentette meg őt Isten, idézem ahogy nekem mondta: „A

Don folyó olyan volt, mint mikor a vízen úszik a rengeteg döglött
hal.”
„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!... Sok baj éri az
igazat, de valamennyiből kimenti az Úr” – olvassuk a Bibliában a
34. zsoltárban. Valóban, Huszti Benjámin életére visszatekintve
nagyon ideillőek ezek a zsoltárversek. Ő is, családja is
megérezhette, hogy jó az Úr, aki a bajból kimentette! Isten megadta
neki a kimentés és hazatérés ajándékát! Micsoda öröm volt ez! 5 év
után hazajönni! Egy évig azt sem tudták idehaza, hol van, él-e
meghalt-e? Micsoda vágyakozás, sóvárgás előzte meg a kimentés
és hazatérés ajándékát! Ha szánalmasan lesoványodva érkezett is
haza, mégis élve hazajöhetett! És később felerősödött, életet,
munkát, családot, hosszú éveket, betegség mentességet kapott! Ez
volt számára Isten kimentő jóságának, hazatérést adó szeretetének
ajándéka.
Két békésszentandrási életet említettem most, akik
emlékeztettek minket arra a kevés szeretett magyar katonára, akik
hazajöhettek, és arra rengeteg drága testre, akik a Don folyó
közelében lelték halálukat. Személyes életek, személytelen politikák
őrlő kerekei között!
1942-ben a magyar kormány igyekezett új irányt adni a magyar
politikának, de térségünkben a németek hatalma még nem ingott
meg. A kormány kiküldte a frontra a 2. magyar hadsereg 250 ezer
katonáját. A németek a rosszul felfegyverzett hadsereg számára a
létszámához képest tarthatatlanul hosszú frontszakasz védelmét
jelölték ki a Donnál. A sztálingrádi áttörés során a magyar
hadsereg jelentős része elpusztult. A veszteségeket növelte, hogy a
hadsereg főparancsnoka, Jány Gusztáv végrehajtotta azt a német
utasítást, melynek értelmében a magyaroknak kellett fedezniük a
németek visszavonulását. A rendkívüli hidegben a rosszul felszerelt
magyar hadsereg jelentős része 1943 január, február havában
megsemmisült.
Alig néhány túlélő, ők is szinte mind már elhunytak!. Előttünk a
Hősi emlékművön azok a nevek, akik sokak számára még személyes
emlékként hangzanak, hiszen valakinek az édesapja, nagyapja,
nagybátyja, keresztapja a mai szentandrásiak között...”
A megemlékezés végén elénekeltük a Himnuszt és a Hősök
szobránál koszorúkkal, mécsesekkel fejeztük ki tiszteletünket.
Nyugodjanak békében!
Helytörténeti Egyesület

Koszorúzás a Hősök szobránál
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Gondozási Központ Hírei

Kézműves hírek

Január 22-én a Magyar Kultúra Napján a hagyományokhoz
hűen a Körös Művelődési Házban megrendezésre került a Tél-Fény
fotókiállítás. Minden évben mi is kiállítunk az intézményünkben
készült képekből. Idén egy tablót készítettünk "Nemcsak a
húszéveseké a világ" címmel, Turcsányi Lajos képeinek
felhasználásával. Minden kép mellé egy ismert dal néhány sora
került, hangsúlyozva ezzel a kép mondanivalóját.

A mezőtúri hímző szakkör által a Magyar Kultúra Napja
alkalmából meghirdetett hímző pályázatra tagjaink közül is
jelentkeztek. A munkákat neves hímző szakember minősítette a
kiállítás megnyitása előtt, majd a megnyitón átadták a díjakat. Nagy
büszkeség számunkra, hogy szakkörünk öt tagja, akik részt vettek
ezen a megmérettetésen, elismerő díjazásban részesültek. Petrás
Ernőné, Sindelné Kovács Anna, Szilágyi Eszter, Szűcs Elekné,
Szűcs Jánosné míves munkájukért részesültek az elismerésben, és
Mezőtúr Önkormányzatának különdíját vehette át a
békésszentandrási hímző szakkör.
Gratulálok az egyesület nevében hímzőinknek, nagyon büszkék
vagyunk rájuk!
Kézműves Egyesület nevében: Szabó Edit

Tablónkat az alábbi idézettel egészítettük ki:
„A Föld mint egy album.
Az albumban fényképek az emberek.
A képekre Isten azt írta, hogy:
Csak örömmel nézheted!
A Föld csak egy album.
Az albumban fényképek az emberek.
A képeket nézve megérted, hogy
a haragra fakul és a mosolytól lesz színesebb...
a mosolytól fényesebb!”
(Kowalsky meg a Vega)
Aki teheti, tekintse meg a képeket, nagyon sok szép fotót állítottak
ki.
Tisztelettel:
Virág Sándorné
intézményvezető

Akik részt vettek a megnyitón: Szűcs Jánosné, Szűcs Elekné,
Farkas Istvánné, Petrás Ernőné

OLVASÓI LEVÉL

A fotókiállításon

Tisztelt Szentandrási Híradó Olvasói!
Szeretnék Önökkel megosztani, egy nagyon régi, de számomra
felejthetetlen eseményt. Én most 80 évem felett járok, és megírom
azt, ami történt. Ez az emlék még iskolás koromhoz tartozik. Akkor
még felekezeti iskolák voltak, én református iskolába jártam. Sokan
tudják, hogy egy épületben volt az iskola és itt laktak a tanítók is. A
templom felől a kisiskolások, a másik felől a nagyok. 6 osztály volt.
Az én korosztályom kezdte a nyolc osztályt. Tanított bennünket egy
tanító úr, aki itt lakott özvegy édesanyjával. Sok szépre megtanított
bennünket. Volt énekkarunk és zenekarunk is. Én xilofonon tanultam,
egy felnőtteket mulattató bálon lépett fel a zenekar. Ahogy
visszaemlékszem nem minden úgy sikerült, ahogy szerettük volna.
Az énekkarunk meghívást kapott, hogy szerepeljen a Rádióban.
Bizony nagy eseménynek számított. Szülők kísértek bennünket. Az
ennivalót itthonról vittük, bár engem a tanító néni látott el. Aludni
biztosan aludtunk valahol. Egy tanuló el is veszett, nagy keresés után
lett meg. Úgy emlékszek Bertok Zsuzsika volt az. Nem merték a
rádión keresztül keresni, nehogy a szülők megrémüljenek. Nem
egyenes adásba ment az éneklés, később hallgattuk meg sajnos. A
tanító néninek sokat segítettünk. Elmagyarázta, hogy kell a nagyszárú
paradicsomot palántálni. Nem tudom meddig tanított a tanító úr
bennünket. Én a mai napig szeretettel gondolok rá. Most is ilyen
tanítót kívánok a dédunokáimnak.
U.I.: A tanító úr neve: Dobó László
Tisztelettel:
Németh Lajosné sz. Rucsai Erzsébet
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A Magyar Kultúra Napja
A hagyományokhoz híven január 22-én dr. Aszódi Imre
szülőházál gyülekeztünk, hogy emlékezzünk a Kultúra Lovagjára
és ünnepélyes megnyissuk e napi programjainkat. A Hunyadi János
Katolikus Általános Iskola magyarszakos tanárnője tartott ünnepi
beszédet, mely a következő volt:
„Tisztelt Ünneplő Közösség!
Köszöntöm Önöket szeretettel!
Ünnepelni gyűltünk ma itt össze. Ünnepelni a múltat, a jelent, s
a jövőt. Az idő végtelen összefonódását említettem e szent helyen.
Igen, szent lehet az a hely, ahonnan őseink üzennek nekünk,
utódoknak.
Január 22-e van, a magyar kultúra napja. 190 éve, 1823-ban, e
napon vetette papírra Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunkatszatmárcsekei magányában-, s a költeményt Erkel Ferenc
zenésítette meg 1844-ben.
Ünnepelni gyűltünk ma össze. Ez az a nap, amikor főhajtással
emlékezünk meg legfontosabb közös kincsünkről – kultúránkról - ,
amely megkülönböztet más népektől.
A kultúra, az embereket összekötő szellemi erő, és nemcsak a
költészet, a művészet, a tudomány tartozik bele, hanem a
parasztember tudása a földről, a munkások tudása bármely kétkezi
munkáról. Kultúra nélkül nemcsak magyarok nem vagyunk, hanem
emberek sem.
Egy-egy ünnep, évforduló gyakran a számvetések ideje. A
kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha feladataink jegyében
számvetést készítünk:
Ápoljuk és őrizzük-e anyanyelvünket?
Tiszteljük-e és továbbadjuk-e hagyományainkat,
népszokásainkat?
Megtanítjuk-e gyermekeinket a tiszteletteljes köszönésre,
a kulturált viselkedésre és öltözködésre, az étkezések
kultúrájára, az ünnepek kultúrájára, az imára?
Neveljük-e gyermekeinket otthon az őszinte beszédre, a
becsületességre, embertársaik iránti tiszteletre,
együttérzésre, felelősségvállalásra, munkára?
Neveljük-e őket a nyelv, a kultúra iránti szeretetre, tanulni
vágyásra?
Megtanítjuk-e őket a családjuk, a közösségük, a hazájuk
iránti szeretetre?
Igen.
A kultúra nemcsak tudást és műveltséget hordoz, hanem
erkölcsöt is. A magyar kultúra továbbadását senki más nem végzi el,
csak mi magunk.
A magyar kultúra napján öröm és aggódás keveredik bennem.
Öröm, mert a magyar kultúra nagyot lép előre évről évre.
Ugyanakkor nap mint nap, újra és újra keserűen tapasztalom a
mindennapok kulturálatlanságát, igénytelenségét. Egy
globalizálódó világban, az információrobbanás korszakában
élünk, amikor a médiából, az internetről egy általános értékzavar,
sokszor fejtetőre állított értékek vesznek körül minket. Ebben a
helyzetben kapaszkodóra van szükség, hogy a helyes értékrendet fel
tudjuk állítani. E zűrzavarban fontos gyökereinkhez visszanyúlni.
A reformkorban, Kölcsey korában az identitástudat
erősítésének legfontosabb eszköze a magyar nyelv ügye volt. A
reformkor nagyjai, úgy, mint Kazinczy, Vörösmarty, Kölcsey és a
belőlük táplálkozó Petőfi és Arany ráébredtek arra, hogy a magyar
kultúra nem létezhet magyar nyelv nélkül. Kortársuk, „a
legnagyobb magyarként” emlegetett gróf Széchenyi István azt
mondja, hogy „nyelvében él a nemzet”. Ez a gondolat Bessenyei
György szavainak megerősítése volt, mely szerint „minden nemzet
a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem”.
Fontos nekünk, hogy kultúránkat ne csak szlogenek,
képaláírások szintjén ismerjük, de tudjuk azt is, hogy „szép vagy,
Alföld, legalább nekem szép!/Itt ringatták bölcsőm, itt születtem”
vagy az „itthon vagyok… s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy

bokor”- sorokat ki írta. Akkor érünk célt, ha a kultúra nemcsak
információ és irodalmi törzsanyag, hanem élmény.
Ünnepelni gyűltünk ma itt össze. Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti
tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat
idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Békésszentandrás történetének csillaga volt néhai Aszódi Imre,
a Magyar Kultúra Lovagja.
Folyamatosan, egész életében nevelt. Mintát tudott adni,
értékek megbecsülésére tanított. A faluban tisztelet és szeretet
övezte személyét. A mi feladatunk, hogy minél többet átörökítsünk
értékeiből, a jövő nemzedéke számára. A megemlékezést is itt, e
szent helyen tesszük. A kultúra ápolása, megőrzése, valamint
továbbadása kötelességünk.
A pozsonyi harangszó ihlette Himnuszunk zenéje is segíti
tájékozódásunkat, hiszen magyarságunk egyik legnagyobb nemzeti
jelképe.
Csak közbevetőleg mondanék el egy érdekességet: január 22-e
Szent Vince napja, ez a borászok számára egy fontos ünnep.
Ilyenkor a Vince-napi pincejárás során látogatják egymást,
közösséget teremtenek, megbecsülik, értékelik a saját, és a mások
munkáját. Lehet, hogy Kölcsey is tudatában volt ennek, hiszen az
egész világon mindössze két himnusz van, amelyikben a bornak,
szőlőnek szerepe van. Az egyik a magyar himnusz „Tokaj
szőlővesszein nektárt csepegtettél”, a másik a szlovén himnusz,
amit Preseren egy bordalból alkotott.
Himnuszunk más, mint a többi nemzeté. Pusztán dallamával is
mélyen megérint minket. E vers és dal valójában imádság. Áldja
meg napjainkat, kultúránkat, összetartozásunkat, az életben aratott
győzelmeinket és vereségeinket! Szóljon bennünk szelíd erővel,
mint a harangok.
Kultúra nélkül sem emberek, sem magyarok nem vagyunk.
Becsüljük meg ezt a napot, és sokszorozzuk meg szívünkben és
mindennapjainkban. Sok sikert és örömet hozzá Békésszentandrás
minden lakosának!
Babits szavaival zárom gondolataimat:
“Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek”
Ezt követően Nemcsényi Alíz 6. a osztályos tanuló dr. Aszódi
Imre egy versét olvasta fel és megkoszorúztuk a költő emlékére
elhelyezett táblát a szülőháza falán.
Ünnepségünk ezután a Művelődési Ház nagytermében
folytatódott. A Kultúrházi Kávéház már három éve működik
intézményünkben és most örömünkre szolgált, hogy községünk
fiatal versíróit mutathattuk be. Pápai Andrea másfél éve, Szopka
Györgyné Elek Mónika már 10-11 éve kezdett az írásba.
Népszerűségüket a barátok, ismerősök és az internet által érték el.
15.30 órától Hévizi Róbert bevezetője után hallhattuk a két
meghívott előadó verseit saját és vendégeik előadásában. (Ezekből
olvashatnak egyet-egyet a következő oldalon.) Köszönjük, hogy
eljöttek és jobban megismerhettük őket, ezáltal bepillantást
engedtek gondolatvilágukba. Reméljük, nemsokára
versesköteteiket is olvashatjuk! Majd 17 órától a XIII. Tél-Fény
Fotókiállítás megnyitójára került sor a Könyvtár Galériájában.
Kozák János, a Kulturális Alapítvány elnöke felidézte a régi
fényképezés módját és nosztalgiázott a régi fotószakkörről. A
Gondozási Központ fényképeit emelte ki, melyek többsége portré
és Robert Capa idézetével fejezte be: „Ha nem elég jók a képeid,
nem voltál elég közel”. Révész Júlia szervező elmondta, hogy 143
fénykép látható 23 fotós jóvoltából szinte a világ összes részéről. A
kiállítás szavazással és beszélgetéssel ért véget.
(Képek a 20. oldalon)
Be
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Szopka Györgyné Elek Mónika
Egy könnycsepp, mely arcodon pereg.
Egy könnycsepp, meséli érzésedet.
Egy könnycsepp, örül, de lehet szomorú.
Egy könnycsepp, sosem szigorú.
Egy könnycsepp, a szívedből szól.
Egy könnycsepp, nem hazug szó.
Egy könnycsepp, lelki vallomás.
Egy könnycsepp, lehet csalódás.
Egy könnycsepp, boldog idő.
Egy könnycsepp, borús felhő.
Egy könnycsepp, vidám vallomás.
Egy könnycsepp, a végállomás.

Pápai Andrea
Fénylényemnek
„Igaz vagy tenger mélyén nyugvó gyöngyszem.
Gyöngyként, mint szememben a könnycsepp.
Igent mond szemed fénylő tükre, s erre legyél nagyon büszke!
Szépen szólsz lélekből selymesen, lelkemhez, mi ezer rejtelem.
Fényre vágysz, folyamló csodára.
Félve lépsz lángolók útjára.
Szikra vagy, éterben szökkenő láng.
S követem utadat, mint egy fénynyaláb.”

Meghívó

Meghívó

Kultúrházi Kávéház

Ki-kicsoda a régi iskolai
csoportképeken és tablókon?

„Örök érintés!”
A Kultúrházi
K á v é h á z
rendezvénysorozat
m á r c i u s i
állomásán 2013.
március 14-én,
(csütörtökön)
Nagy Farkas
Dudás Erika
kishegyesi írót, a
vajdasági Magyar
Szó állandó jegyzetíróját látjuk vendégül, melyre szeretettel
várjuk az irodalmat (verset, novellát) kedvelő (szerető)
közönséget.

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt a Kultúrházi Kávéház
következő találkozójára,
melyet a Körös Művelődési
Házban tartunk

2013. február 27. (szerda)
16 órától.
Kérünk minden résztvevőt, ha
rendelkezik ilyen fotóval, hozza magával.
Szervezők

Helyszín: Körös Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme

Bemutatkozás
Nagy Farkas Dudás Erika 1960-ban Kishegyesen született,
33 éve él boldog házasságban, négy leánygyermek édesanyja,
5 unokával büszkélkedhet.
Írói pályafutását 15 éve versekkel kezdte, melyek azonnal meg
is jelentek vajdaság lapokban, majd több rangos
magyarországi irodalmi folyóirat is közölt belőlük (Új
Forrás, Vigília, Forrás).
Különféle irodalmi pályázatok díjazottja, számos
folyóiratban publikált.
Tizenegy közös kötetben jelentek meg írásai, vegyes a paletta
– vers, esszé, jegyzet, riport, novella.
Jelenleg a Magyar Szó állandó jegyzetírója, ahol - tág műfaji
határok között mozgó - heti írásai jelennek meg „Érintések”
cím alatt.
Önálló kötete ugyan még nem jelent meg, de írásai a
napilapban való folyamatos megjelentés által a közönség elé
kerülnek, és minden hiúságát kielégítik.
Az utóbbi években nem szerepelt közönség előtt, és éppen ez a
találkozó lesz itt Békésszentandráson - egy szívéhez közel álló
helyen - egy új fejezet kezdete.

MEGHÍVÓ
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület
tisztelettel meghívja Békésszentandrás lakosságát

2013. február 25-én (hétfő)
16 órára
a Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja alkalmából.
Helye:
Polgármesteri Hivatal nagyterme
Koszorúzás a kopjafánál
Tisztelegjünk együtt az áldozatok emléke előtt!
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ÖNKORMÁNYZATI
Polgármesteri gondolatok
Szelektíven!
Miért írom le gondolataimat ezzel a témával kapcsolatban? Azért,
mert a XXI. század elejének egyik legégetőbb problémájával
rendszeresen szembesülök . Iszonyatos összegeket kell kifizetnie
az Önkormányzatnak szemétszállítás ürügyén, és iszonyatos
összegeket kell befizetni a lakosságnak e szolgáltatás megfizetése
miatt. Emellett a CNN-t hallgatva valamelyik nap megütötte a
fülemet egy mondat. Azt hittem először rosszul értettem, ezért
visszakerestem az interneten,de tényleg így szólt a mondat: A
világon a kábítószer kereskedelem és a kőolaj üzlet után a harmadik
legnyereségesebb üzlet a hulladék. Na most ezt próbálva
értelmezni: mi fizetünk, fizetünk, valaki pedig hasznot húz belőle.
Miért kellene nekünk fizetni, és miért ne próbálhatnánk meg
másképp megközelíteni a dolgot? Megoldásokat keresve elsőként
azt kellett megállapítanom, külön-külön nem megy. Csak ha a
lakosság, és a szolgáltatást végző Önkormányzat közös
erőfeszítéseket tesz, akkor lehet ezt az irányt megfordítani. Jöhet a
kérdés, de hogyan? Nem is olyan nehéz, ha az ember végiggondolja,
csak a fejekben kell egy picit rendet teremteni. Én, mint lakos, ne azt
lássam az egészben, ha már úgyis fizetnem kell érte, legalább
dolgozzon meg vele az Önkormányzat. Én, mint önkormányzati
dolgozó ne azt lássam, tökmindegy milyen zsák, dobjuk fel
gyorsan, hamarabb véget ér a napi meló, aztán már pihenhetek is.
Én, mint Önkormányzat ne a kötelező feladatot lássam benne,
aminek, ha felém emelik a díját, kénytelen vagyok emelni én is. Ez a
mai felállás, de ez szerintem hibás.
Kezdjük új alapon vizsgálni a dolgot.
Magánemberként:
Ha szelektíven gyűjtöm a szemetet, környezet tudatosabban
élek.(vagyis még az unokáimnak is megmarad az élő természet).
Adott napokon ezt ingyen is elszállítják tőlem olyanok, akiknek
nem az Önkormányzat fizeti a bérét.
Ezzel csökken az Önkormányzat által elszállított mennyiség, ergo
kevesebbet fognak érte fizetni a mi pénzünkből. (de ez csak jövőre
fog látszani).

Ezáltal nem fog emelkedni, vagy csökkenni fog a szolgáltatás díja.
Nem kell egy hónapig gyűjtögetnem, hiszen az utcai szelektív
konténerekbe is be tudom dobni.
Mi marad, ha a papírt, üveget, fémet, műanyagot kiszelektálom? –
zöldhulladék, salak, amit viszont nem kell pénzért elszállítani,
maradhat a települési depóban is, minimális költség árán. Nem
kellett mást tennem, mint különválasztanom őket. Ez csak 2 kukát
igényel, meg egy pici figyelmet.
Ha, mint szállítómunkás nézem, szintén egyszerűsödik a
történet:
A szelektíven válogatott szemetet nem nekem kell felpakolnom,
tehát kevesebb a munkám.
A fizetésem ugyanannyi marad, a szabadidőm és a leterheltségem
kevesebb.
A salakot és a növényi hulladékot csak helybe visszük, rövidül a
menetidő, jobban haladunk.
Magánemberként nekem is csökkenhet a befizetett díjam, tehát
több marad.
Önkormányzatként:
Ha megcsinálja a gyűjtést helyettünk egy szelektív cég, azért nem
kell fizetnünk, többet tudunk pl a település útjaira fordítani.
Kevesebb terhelést kapnak a gépeink, kevesebb a javítási költség.
Ha működik a lakosság és a munkások részéről a szelektálás,
elkezdhetünk azon gondolkodni, hogyan tudnánk ebből a világon
harmadik legnyereségesebb üzletből hasznot szerezni településünk
számára.
Ugye semmi olyat nem írtam le, amit mi békésszentandrási
emberek ne tudnánk megvalósítani! Próbáljuk meg, kérem minden
lakosunkat, fogjunk össze, és valósítsuk meg ezt az elképzelést. Én
hiszem, hogy jó irányba lehet fordítani ezt az amúgy nem kis
költséget egy kis odafigyeléssel. És itt nem a kandallók és vegyes
fűtések elől kell szelektálni, hanem a maradékot.
Remélem egyre többen fontolják meg gondolataimat!
Tisztelettel: Sinka Imre

Tájékoztató
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a házhoz menő, zsákos
műanyaghulladék gyűjtést 2013-ban tovább folytatjuk, valamint
kibővítjük. A hulladék begyűjtése minden résztvevő számára
továbbra is teljesen ingyenes.
A háztartásokban keletkező műanyag-, papír-, fém-, és üvegcsomagolási hulladékok számára társaságunk ingyenesen, saját
cégjelzéssel ellátott zsákokat biztosít. A csomagolási hulladékon
kívül még elhelyezhető a zsákokban az egyéb papírhulladék is. A
megtelt, és az ingatlan elé kihelyezett zsákokat, cégünk minden
hónapban egy alkalommal elszállítja. Amennyiben nem talál a
gyűjtés napján cserezsákot a postaládájában, úgy saját zsákban is
elhelyezheti hulladékát, vagy igényelhet zsákot a Polgármesteri
Hivatalban.
A szállítási napok minden hónap utolsó hétfői napjaira esnek:
HÓNAP
NAP
HÓNAP
NAP
Január
28.
Július
29.
Február
25.
Augusztus
26.
Március
25.
Szeptember
30.
Április
26.
Október
28.
Május
27.
November
25.
Június
24.
December
30.

Kérjük, a zsákokat a szállítási napokon 7.00-ig helyezzék ki,
melyeket legkésőbb 22.00-ig elszállítunk, helyettük cserezsákokat
helyezünk el a postaládákba.
Gyűjthető műanyag hulladékok:
- színes, – és színtelen műanyag PET jelzésű palackok (üdítős,
ásványvizes, öblítős)
- palackok, flakonok műanyag kupakjai
- samponos, testápolós palackok (PE jelzéssel)
- streccs,– és zsugorfóliák (pl. üdítős), reklámszatyrok
- joghurtos– és margarinos dobozok, italos automata pohara (PS
jelzéssel)
Nem gyűjthető műanyag hulladékok:
- olajos, festékes, vegyi anyaggal szennyezett flakonok
- elektronikai hulladékok
- fénycsövek
Gyűjthető üveg hulladékok:
Ásványvizes üveg, bébiételes üveg, borosüveg, fűszerüveg,
(folytatás a következő oldalon)
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HÍREK
(előző oldal folytatása)

Közlemény

ketchupos üveg, konzerves üveg, öblös díszüveg, pezsgősüveg,
sörösüveg, szeszes üveg, szörpös üveg, üdítősüveg, üvegáru.
Nem gyűjthető üveg hulladékok:
- Ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg,
neoncső, orvosságos üvegek, porcelán, kerámia.
Papír:
- Bármilyen, egyéb szennyeződéstől – pl.: ételmaradék - mentes
papír.
Kérdéseikkel, panaszaikkal a 06/30-540-1783 telefonszámon
fordulhatnak hozzánk.
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Bio-Sales Bt

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a
Képviselő-testület nevében tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:
Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje:
2013. február 28. (csütörtök) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról, valamint a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
A nyílt ülés napirendi pontjai a következők:
1. Az Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság
beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkáról.
Előadó: Molnár Imre Zoltán bizottsági elnök
2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezetének beterjesztése (II. forduló)
Előadó: Sinka Imre polgármester
3. A Körös Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója.
Előadó: Benedek Erika igazgató
4. A Szentandrási Híradó Szerkesztőbizottságságának 2012. évi
beszámolója.
Előadó: Benedek Erika felelős szerkesztő
5. Bejelentések.
Sinka Imre
polgármester

Következő lapzárta:
2013. március 5.
(Kedd)
Cikkeiket Interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu

A Békés Megyei Kormányhivatal – együttműködve a Békés
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szervével, valamint a Békés Megyei
Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságával – biztosítja a
lehetőséget a szarvasi járásban élők számára, hogy
egészségbiztosítási és nyugdíjügyi kérdésekben helyben
juthassanak információkhoz, illetve intézhessenek bizonyos
ügyeket.
Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szervének ügyfélfogadása:
Szarvasi Járási Hivatal (Szarvas, Szabadság út 25-27.)
33-as számú iroda (magasföldszint),
minden héten szerdán, 9-12 óra között.
Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóságának ügyfélfogadása:
Szarvasi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
(Szarvas, Vasút út 40.),
január 22-től, minden második kedden, 9-12 óra között.
Békés Megyei Kormányhivatal

Állampolgársági eskü
2013. január 25-én ünnepélyes állampolgársági eskütételre került
sor a Polgármesteri Hivatal nagytermében, melyet Bagi Erika
anyakönyvvezető vezetett le. Ez alkalommal 8 erdélyi és
kárpátaljai honfitársunk tett esküt, településünket választva
eskütételük helyszínéül.
Az állampolgársági eskü letételére Sinka Imre polgármester előtt
került sor, aki átadta részükre a honosítási okiratot.
Az ünnepséget a Bencsik Krisztina által elmondott, Wass Albert:
Hontalanság hitvallása című verse tette színesebbé. Az eskütétel a
Szózattal és pezsgős koccintással zárult.
„Hontalan vagyok,
De vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet,
És maradok ez úton, míg csak élek
Töretlen hittel ember és magyar.”
BE
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Születésnap
2013. január 24-én ünnepelte 90. születésnapját Suda Pálné Esztike
néni.
E nevezetes alkalomból köszöntötte őt Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzata nevében Dr. Olasz Imréné dr.
jegyzőasszony, valamint Bagi Erika anyakönyvvezető. Részére
emléklapot és virágcsokrot adtak át.
Esztike néni családtagjai körében fogadta a gratulációkat.
Isten éltesse erőben, egészségben.

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.
Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7 M Ft
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2 M Ft
Békésszentandrás, István király u. sarki ház nagy telekkel 7,9 M Ft
Békésszentandrás, igényesen felújított tanya 12 M Ft
Békésszentandrás, Gondalaposi üdülosoron nyaraló 6,3 M Ft
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7 M Ft
Bika-zugi holtágon 1000 m2 horgásztelek 2 M Ft
Szarvas, Szappanosban vízparti nyaraló tetoteres házzal 15 M Ft
Szarvas, Akácos u. 4 lakásos társasházi lakás, irányár 13 M Ft
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Kondoros, Jókai út 2 szobás összkomfortos családi ház 3.9 M Ft
Orosházán, Martinovics u. 86m2-es ház 575m2 telekkel 6 M Ft
Budapest, Kobánya 42 m2-es lakás 11,5 M Ft
Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd
5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2.
Tel: 20/3384242

Suda Pálné „Mama” köszöntése
Czéhmester Erzsébet: Nagymama köszöntése
Nagymama, nagymama,
Drága, gondos dajka,
Aprócska koromnak
Melengető napja.
Be sokszor siettél
Könnyem letörölni,
Hogyha bánatom volt
Szívedre ölelni!
Emlékszem: még mikor
Csöpp kezemet fogva
Először vezettél
Engem a templomba.
Aranyos kis ajtó
Oltár fölött csukvaSuttogva mutattad:
„Ott van a Jézuska”.
Nem is értettem még,
De tenéked hittem,
Így neveltél engem,
Ebben a szent hitben.
Azóta megnőttem,
Tudok imádkozni,
Kis Jézustól reád
Ezer áldást kérni!

90. születésnapja alkalmából
nagy szeretettel köszönti
„kis” Kati és családja.

Földtulajdonosok figyelem!
Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén
nagyobb területű szántóföldet bérelnék!
Bérleti díj 65.000 Ft/ha/év, melyet minden évben előre
(akár több évre is) fizetek.
Lénárt Zoltán * Telefon: 06-30/240-4790
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Új hallépcső épül a
Duzzasztónál
Lakossági fórumra gyűltek össze az érdeklődők január 25-én a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság meghívására. A Duzzasztónál
megtartott eseményen a közeljövőben megépülő hallépcső
építéséről tartott ismertetőt a KÖVIZIG részéről Csongrádi Mária
projektmenedzser és Dénes György műszaki vezető.
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Környezet és Operatív Program „Élőhelyvédelem,
helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának
mérséklése” elnevezésű pályázati konstrukciójába sikerrel nyújtott
be pályázatot azzal a céllal, hogy a Hármas-Körös folyó 47,48 fkm
szelvényében elhelyezkedő Békésszentandrási duzzasztó jobb
oldali parti pillérében lévő működésképtelenné vált hallépcső
helyett egy új, korszerű hallépcsőt építsen. A támogatást nyert
KEOP-7.2.1.2/09-2010-0018 regisztrációs számú, „Élőhely
rehabilitáció hallépcső építésével a Békésszentandrási
duzzasztónál” elnevezésű pályázat jelenleg az előkészítési,
tervezési szakaszában tart.
Az 1942-ben üzembe helyezett Békésszentandrási duzzasztó
jobb oldali parti pillérében a korabeli tervezési elveknek
megfelelően megépített hallépcső alkalmassága a Bökényi
duzzasztó üzemeltetésének 1987. évi megszüntetése
következtében, az alvíz átlagos szintjének 1 m-rel való csökkenése
miatt, jelentősen megromlott.
A hallépcső meglévő medencéinek kiosztása és száma a
megnövekedett vízszintkülönbség miatt jelenleg már nem
megfelelő, mert a hallépcső alsó medencéiben az elviselhetőnél
sokkal nagyobb vízsebesség alakul ki, és az érintett fajok számára
már nem leküzdhető.
Az üzemi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a régi hallépcső
szerkezeti kialakítása a fényviszonyok szempontjából sem jó. A
sötét halcsatorna elriasztja a halakat és meg sem próbálnak átjutni
rajta.
A projekt előkészítési szakaszában már elkészült az Előzetes
Vizsgálati Dokumentáció. A tervező összeállította a vízjogi
létesítési engedélyes tervet, a talajvédelmi tervvel együtt. Az
elkészült tervek benyújtásra kerültek a Környezetvédelmi
Hatósághoz. Jelenleg a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
kiviteli terv alapján történő véglegesítése folyik. A Közreműködő
Szervezet jóváhagyását megszereztük. A kiviteli terv és a 2.
fordulós közbeszerzési dokumentációk készíttetése, valamint a
nyilvánosság tájékoztatása folyamatban van. Hátra van még a 2.
forduló pályázat összeállítása majd benyújtása.
Az építés 2013 márciusában kezdődik és 2015. júniusig tart.

A tervezett Békésszentandrási hallépcső térképe
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Szülinapi szimultán
Bensőséges keretek között köszöntötték vitéz Sinka Brigitta
sakkmestert 85. születésnapja alkalmából január 27-én. A
békésszentandrási Önkormányzat részéről Hévizi Róbert képviselő
úr méltatta Bici nénit a településért végzett munkájáért, majd Dr.
Olasz Imréné dr. jegyzőasszonnyal átadták a település ajándékát,
egy nagyméretű sakkfigurát, melyet Klimaj János
békésszentandrási népi iparművész faragott.
Ezt követően Csom István nemzetközi nagymester, a Magyar
Sakkszövetség nevében kívánt további jó egészséget, majd
átnyújtotta a 2011 novemberében elért magyar rekordról szóló
hivatalos oklevelet.
Az ünnepség további részében a család tagjai és a megjelent
barátok adták át ajándékaikat, majd felszeletelésre került az
ünnepi torta.
Az összejövetel szimultánnal zárult.
BE

Vitéz Sinka Brigitta sakkmester köszöntése

Az elmaradhatatlan szimultán
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Mozgáskorlátozottak
Békésszentandrási
Egyesületének tervezett
2013.évi
kulturális programjai

NYUGDÍJASOK DALA
Nyugdíjasok összejövetelén gyakori az énekszó.
Egyike a közismert, közkedvelt dalaiknak az, amelyet sokak
kérésére alább közlünk. A szöveget a „Kis lak áll a nagy Duna
mentében” dallamára éneklik, de természetesen ennek a szövegnek
is rengeteg változata van forgalomban. Gyakran előfordul, hogy a
helyi sajátosságokra vutaló vagy az alkalmat méltató versszakokat
írnak hozzá. Mindenesetre egy olvasónk szerint az eredeti szöveget
egy Svájcban élő magyar ember írta.
Elszaladtak az évek felettünk,
Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk.
Felnevelve gyermeket, családot,
Nyugdíjasként éljük a világot.

Február 20 – március 6-ig az Egyesületünknél az ügyfélfogadás
szünetel.
Elnézésüket kérjük.
Április 20.

Orvosi előadás, Dr. Szalai László főorvos
/pályázati pénzből/
Ebéd: Birkapörkölt, vagy sült /önköltséges/
Kultúrműsor:
- Fürge Lábak tánccsoport.
- Vértessy Tánc- Sport Egyesület táncosai.
- Csabacsűdi énekkar és a citerások
- Szentandrási Dalkör műsora.

Májusban

a mesterszállási Nyugdíjasoktól kapunk
meghívást. Közös éneklés, szórakozás.

Június

Tiszakécskei fürdői Fesztivál. Egyesületünk is
meghívást kapott fürdőzéssel egybekötve.

Június 29-30.

Lovas-nap

Július 13.

Aratónap Ezüstszőlőben

Július 20.

Civil nap Csabacsűdön

Július vége

3 napos kirándulás Bodrogköz és Tokaj-Hegyalja,
vagy a Bükkben

Nyugdíjasnak nincsen egyéb vágya,
Csak, hogy boldog legyen a családja.
Szeretetben, békességben éljen,
Gyermekek és unokák körében.
Szentandrási klubban összejárunk,
Benne szintén otthonra találunk.
Legyen minden együtt töltött óra,
Békesség és öröm hordozója.
A klubunkban az is előfordul,
hogy egy-egy tag félre áll a sorbul.
S ha ilyenkor a szívünk búcsúzik,
Torkunk szorul, s a szemünk könnyezik.
Mi lehet a nyugdíjasdal vége?
Legyen köztünk, s a világon béke!
Adjon Isten még sok boldog évet,
Békességet, erőt, egészséget!

Kis változtatással, közlésre leadta: Mrena Mihály

Augusztus 9-10 Sport- és Vitaminnap a Sportpályán
Szeptember 7. Kondorosi nyugdíjasoktól kaptunk meghívást

Az IPARTESTÜLET székházában
/Békésszentandrás, Fő út 16. sz./

Október 5.

Idősek Világnapja

December 19.

Karácsonyi ünnepély

December 31.

Szilveszter

két db utcai helyiség bérbe kiadó.
Érdeklődni: Bobvos János elnöknél,
30-9-688-680 telefonszámon.

ÚJ TEJAUTOMATA
a Papírbolt mellett.
3,9 %-os tej

150 Ft/liter áron kapható.

Orvos-betegtalálkozó: Gyógyászati segédeszközök kiírása
- Január 24.
- Május hóban
- Október hóban.
Erzsébet program keretében „a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány pályázata nyugdíjasok részére” beadásához segítséget
nyújtunk.
Beadási határidő: 2013. március 20. /nyilatkozat kitöltése,
fénymásolás, szkennelés./
Az Egyesület vezetősége nevében
Tóth Mihályné szervező
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Ajánlja fel adója 1%-át!
Kérjük támogassa az egyházakat jövedelemadója 1%-ával:
A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve: Magyar Katolikus Egyház
A kedvezményezett technikai száma: 0066
A kedvezményezett neve: Magyarországi Református
Egyház

A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport
Egyesület értesíti az adózó állampolgárokat, hogy az
egyesület részére ebben az évben is lehetőség nyílik az
SZJA 1%-ának felajánlására. Ha támogatni szeretné
működésünket, az alábbi adószámra teheti meg a felajánlást:

18384600-1-04.
Támogatásukat Egyesületünk vezetősége, tagjai és táncoasai
nevében előre is tisztelettel megköszönjük.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával
támogassa Ön is a

Békésszentandrási Kézilabda Club

Ajánlja fel adója 1%-át a

működését, tevékenységét.

Gyermekeink Jövője Alapítvány 19057835-1-04

Adószámunk: 18383647-1-04

adóigazgatási számra.

Felajánlásukat előre is hálásan köszönjük!

Ajánlja fel adója 1%-át a Békéssy

János Helytörténeti és
Hagyományőrző Egyesület javára!
Adószám: 18382220-1-04
Köszönjük támogatásukat!

Ajánlja fel adója 1%-át a Békésszentandrás Amatőr
Művészeiért Alapítvány javára!

Adószám: 18388817-1-04
Támogatásukat előre is köszönjük!

Kérjük, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával járuljon hozzá a

Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport
működéséhez.

Adószám: 18382983-1-04

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület kéri, hogy aki
támogatni szeretné a labdarúgás működését,
Adója 1%-ának felajánlásával megteheti.

Adószám: 19976550-1-04
Ajánlja fel adója 1%-át a

Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány javára!
Adószám: 18395552-1-04
Köszönjük.

A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete
tisztelettel kéri az adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-ával
támogassák egyesületünk munkáját!
Adószámunk: 18388934-1-04
Előre is köszönjük!

Ajánlja fel adója 1%-át a

Mozgáskorlátozottak
Békésszentandrási Egyesület javára!
Adószám: 18386042-1-04

A Nyugdíjasok

Szociális és Kulturális Közhasznú
Egyesülete jogosult

az adó 1%-ára, amit köszönettel fogadunk bárkitől.
Kérjük, segítsenek 1%-uk felajánlásával a Békésszentandrási
Kulturális Fejlődéséért Alapítványnak.

Adószámunk: 18370339-1-04

Adószám: 19059473-1-04
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma
Kérjük ajánlja fel adója 1%-át a
Adója 1%-ával kérjük támogassa a Békésszentandrási
Szülői Munkaközösségi Egyesületet.

Adószám: 18383726-1-04

Szent András Jótékonysági Egyesület javára.
Adószám: 18395404-1-04
Segítsen, hogy segíthessünk!
Előre is köszönjük.

16

2013. február

Tájékoztató a szociális
ellátásokról
(folytatás)
Az eddigieken túl a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
folytatását kinek szüntetik meg?
Annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult
személynek (folyt.)
• aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának
megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem
kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét,
vagy
• a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának
az éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját
megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
való jogosultságnak fennállása alatt legalább 30 nap
időtartamban
• közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy
• kereső tevékenységet – ideértve az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony
keretében végzett, valamint a háztartási munkát is – nem
folytatott, vagy
• munkaerő-piaci programban nem vett részt, vagy
• a foglalkoztatási tör4vény szerinti és legalább hat hónap
időtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt vagy ilyen
képzésben való részvétele nincs folyamatban. A 30 napos
időtartam számításakor a fenti tevékenységeknek a vizsgálat
időpontját megelőző évben teljesített időtartamát össze kell
számítani. Amennyiben a jogosult a feltételeit így sem tudja
teljesíteni, a 30 nap számításánál a közérdekű önkéntes
tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni.
A jogosultság megszüntetése esetén mennyi időn belül lehet
újra megállapítani az ellátást?
Az aktív korú személy részére az ellátásra való jogosultság
megszüntetésétől számított harminc hónapon belül – ide nem értve
a fent kiemelt megszüntetési eseteket – az előzetes együttműködési
kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható,
amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak.
Mely esetben függesztik fel az aktív korúak ellátására való
jogosultságot?
Ha az aktív korú személy jogellenesen végez munkát,s erről a
tényről a munkaügyi központ értesíti a jegyzőt. Ebben az esetben a
jegyző a munkaügyi központnak a jogsértés tényét első ízben
megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő hónap első
napjától egy hónapig felfüggeszti a jogosultságot. Ha azonban a
munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül
ismételten jogerősen megállapította, a jogosultságot meg kell
szüntetni.
Ki jogosult a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra?
Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát
megállapították, amennyiben a rendszeres szociális segély
megállapításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik
Milyen kötelezettsége van a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülő személynek?
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az
állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő
nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási
szervvel együttműködni.
Mennyi a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege?
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege: az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a.

Gázolaj jövedéki adó
változások 2013-tól
Fontos változások újra megjelentek a 2013-tól történő
mezőgazdasági jövedéki adó visszaigénylésében is . A
hagyományos gázolaj jövedéki adó visszaigénylés benyújtása
során, ügyelni kell arra is, hogy a „de minimis” azaz csekély
összegű támogatások igénylése, (melyeket szőlő- és gyümölcsös
tulajdonosok vehetnek igénybe) egy időben történik az alap
visszaigényléssel.
A „de minimis „igénybevétel további feltétele az ügyfél
esetében, hogy MVH által kiadott regisztráció számmal
rendelkezzen és a regisztráció megjelölése során pénzügyi
kapcsolattal rendelkezőként legyen beregisztrálva.
Az alap rendelet a 341/2007. (XII.15.) Korm. rendelet , melyet
77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet illetve 281/2012. (X.1.) Korm.
rendelete módosított.
A „de minimis” rendelet integrálva lett a kérelem megalkotása
során, ennek szabályozója Vidékfejlesztési miniszter 91/2012.
(VIII. 29.) VM rendelete a Magyar Közlöny 2012. évi 113.
számában jelent meg.
Továbbá a frissebb szabályozásnak köszönhetően a 168.
közlöny 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete az agrár- és
vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási
kérdésekről 26. § A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni
jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló
rendelkezésével a 3 évről újra 5 évre emelte az elszámolás
lehetőségét, illetve a 6. évben még elvégezhető az önellenőrzés
vagy esetleges helyesbítés.
Ezen információk tekintetében, 2013. december 31-ig
helyesbítést, pótlást, önellenőrzést végezhető még a 2007-es
elszámolásra.
Fontos változás még, hogy a NAV illetékes szervei
hozzáféréssel rendelkeznek a TAKARNET nevű földnyilvántartó
programhoz, ezért a gazdálkodóknak idén már nem kell semmi
nemű papír alapú mellékletet csatolniuk vagy beküldeniük
kérelmeik során. A számlákat és egyéb dokumentumokat 8 évig kell
megőrizniük.
A NAV illetékes szervei kockázatértékelés alapján, szúrópróba
szerűen végeznek ellenőrzéseket kifizetéseik előtt!
Az elektronikus beadásra történő átállás folyamatos, 2014január 1-től csak elektronikus beadás lehetséges, ehhez azonban az
ügyfélkapu megléte és, az ehhez tartozó VPOP_R01 nyomtatvány
megléte szükségeltetik! Tehát idén lehet utoljára még papíralapon
benyújtani a kérelmeket.
Már lehetőség van a NAV oldaláról letölteni az új BEV_J04
nyomtatványt, melyhez természetesen telepíteni kell az új ÁNYK
kitöltő programot is.
Az éves bevallás 2013. január 15-től lehetséges.
Mértékek:
- hagyományos gázolaj jövedéki adó
97 liter / 1 ha
2011.11.01-től változatlanul 90,487Ft/liter
„de minimis” esetében! 97 liter/hektár mennyiséggel, de legfeljebb
100 l/ha/év és 95Ft/ liter
További információkért keressék a kamarai tanácsadókat.
Aszódi Róbert Péter
ÚMVP tanácsadó
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések
2013. január 28-án Nagy Sándor és Nagy
Ágnes szülőknek LEVENTE,

január 29-én Tusjak Gergely és Kiss
Ágnes szülőknek HANNA ZOÉ utónevű
gyermeke született.

Elhaláloztak
Tóth Ferenc /1923/ 2013. január 1-jén,
Lizom Mihály /1933/ 2013. január 2-án,
Csipai Jánosné Farkas Rozália /1929/ 2013. január 4-én,
Tomanyiczka Jánosné Gyömrei Ilona /1915/ 2013. január 5-én,
Bodonyi Ferencné Aszódi Mária /1944/ 2013. január 8-án,
Ambrus Mihályné Fazekas Anna /1925/ 2013. január 10-én,
Bencsik Jánosné Babák Erzsébet Ibolya /1949/ 2013. jan. 12-én,
Jasák István Béla /1951/ 2013. január 24-én,
Lénárt Anikó /1988/ 2013. január 25-én,
Sindel Györgyné Taskó Anna /1923/ 2013. jan. 30-án hunyt el.

Köszönetnyilvánítás
„Álmodtál egy világot, varászlatos szépet,
de a kegyetlen sors mindent széjjel tépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Lénárt Anikó
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Köszönetnyilvánítás
„Köszönni szeretnék,
Csendben elmenni.
Földi valómat
Méltósággal elhagyni.
Várnak engem,
Vár a családom.
Gyermekeim és
Szeretett párom.
Elmegyek, fáradt vagyok.
Sok emléket Rátok hagyok.
Gondoljatok Rám mosollyal,
Mikor a nap kísér utolsó sóhajjal!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Csipai Jánosné (szül.: Farkas Rozália)
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönjük a békésszentandrási Gondozási Központ
vezetőjének, minden dolgozójának a kedves gondoskodást,
törődést, fáradságos munkát!
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Nem integet többé elfáradt kezed
Nem dobog már értünk jóságos szíved
Számunkra te sohasem leszel halott
Örökké élni fogsz mint a csillagok.”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Tomonyiczka Jánosnét
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön megköszönjük a Gondozási Központ dolgozóinak az
áldozatos munkájukat, és mindazoknak akik életének utolsó,
nehéz időszakában segítségünkre voltak.
A gyászoló család

A gyászoló édesanyja, édesapja és a család
„Életünk gyöngyszeme voltál.
Mindennapon ránk ragyogtál,
bájos orcácskáddal ránk
most végsőt mosolyogtál.
Kimondhatatlanul fáj,
hogy bennünket itt hagytál.”
Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy a
KORR-NIX Bt. (Békésszentandrás, Fő u. 53.)
Csipai László által 10 éve végzett temetkezési szolgáltatását
tovább folytatjuk az eddigi színvonalon.
Továbbra is a már ismert telefonszámokon vagyunk elérhetőek:
Tel.: 66/218-230 * Mobil: 06-30/974-9031
Tisztelettel a KORR-NIX Bt. nevében:
Csipainé Pintér Mária
ügyvezető

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyánk,
nagymamánk,
Bencsik Jánosné, született Babák Erzsébet
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
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KÉZILABDA
A felnőtt csapat január elején elkezdte az alapozást. A
felkészülés segítése érdekében, az elmúlt két évhez hasonlóan
ebben az évben is részt kívánunk venni a megyei szövetség által, a
tavaszi fordulók megkezdése előtt megszervezésre kerülő Horváth
István felkészülési tornán.
A kupa résztvevői ebben az évben: Gyomaendrődi NKSE,
Nagyszénási SE, Dobozi KE, Sarkadi SE , Felföldi ISE,
Békésszentandrási KC
Ezen felkészülési, egyben edzőmérkőzéseink:
2013. február 17. (vasárnap) Gyomaendrőd Sportcsarnok
09:00 Békésszentandrási KC – Gyomaendrődi NKSE
11:00 Nagyszénási SE – Békésszentandrási KC
14:00 Felföldi ISE – Békésszentandrási KC
2013. március 03 (vasárnap) Újkígyós Sportcsarnok
10:00 Dobozi KE – Békésszentandrási KC
12:00 Békésszentandrási KC – Sarkadi SE
Játékos keretünk sajnálatos módon kissé ismét változni
kényszerül, hiszen több játékosunk nem gyógyult fel betegségéből,
így hosszú ideig, sajnos még a bajnoki mérkőzéseken sem lesznek

bevethetők. Ebből adódóan sokkal több időt kell fordítanunk arra,
hogy új szerkezet(ek)ben gyakoroljunk, újra veszélyessé és
eredményessé váljunk minden poszton. Munkánkat tovább nehezíti
a teljes pályaméret nélküli gyakorlás, valamint az, hogy egyéb
elfoglaltságok (vidéki tanulmányok, munkahelyi elfoglaltságok)
révén gyakran hiányos felállásban tudtunk csak edzeni, így ezen
felkészülési találkozók még fontosabbak számunkra. A gyakorlás
és a heti edzésmunka mellett természetesen rávilágítanak arra is,
hogy hol állunk a felkészülésben.
Ezt követően sem lesz megállás, hiszen az egyre erősödő
mezőnyben egy jó tavaszi rajtra nagy szükség lesz! A többi
csapattal ellentétben erősítést nem kap csapatunk, változatlanul
helyi játékosok küzdenek továbbra is a pályán, amire méltán
büszkék vagyunk! A lehető legtöbbet kell kihoznunk magunkból
ahhoz, hogy megtartsuk pozíciónkat, és az erős középmezőnyben
maradva, akár néhány helyet tovább javítva tudjuk zárni a
bajnokságot. Ehhez sok erőfeszítésre lesz szükség, de
szorgalommal és kitartással sok minden elérhető - így hát sok
kitartást és győzni akarást mindenkinek!
- A-

LABDARÚGÁS
Előkészületi mérkőzések
2013. február 2. : B. Hunyadi – Csabacsűd 1-5 (0-0)
Békésszentandrás, 30 néző. Vezette: Korbely Péter
Hunyadi: Petrás B. – Rusz, Bobvos F., Csatai, Borgulya, Rácz A.,
Rácz R., Kis L., Bódi, Kis T., Tóth A.
Játszott még: Csipai, Mochnács T., Melián, Szabó F., Szabó M.
Edző: Pisont András
Gólszerző: Mochnács T.
Idény eleji formát, a mérkőzés a felkészülést szolgálta.
A Hunyadi idény eleji formában játszott. Több egyéni hiba után
alakult ki a végeredmény. A második félidőben a helyzeteit jobban
használta ki a megyei I. osztály bajnok erélyes csapata, a
Csabacsűd.
2013. február 5. : Kondoros – B. Hunyadi 3-1 (2-1)
Kondoros, 25 néző. Vezette: Kocsondi Bálint
Hunyadi: Petrás B. – Szabó M., Bobvos F., Rusz, Csatai, Rácz R.,
Kis L., Kovács N., Bódi, Kiss T., Ugrai
Játszott még: Szabó F., Tóth A., Rácz A., Mochnács T.
Edző: Pisont András
Góllövő: Ugrai
A mérkőzés elején bekapott gól megzavarta a Hunyadit. A
megszerzett vezetést a hazai csapat győzelemre tudta váltani. A
meccs jól szolgálta a felkészülést.
2013. február 9. : B. Hunyadi – Kondoros 1-4 (0-0)
Békésszentandrás, 30 néző. Vezette: Korbely Péter
Hunyadi: Petrás B. – Borgulya, Bobvos F., Csatai, Rusz, Kovács N.,
Rácz R., Kis L., Bódi, Kiss T., Tóth A.
Játszott még: Szabó F., Mochnács T., Rácz A., Szabó M., Fabó N.
Az eredmény ellenére zömében kiegyenlített volt a játék, de egy
negyedórás rövidzárlat eldöntötte a mérkőzést.

A Békés megyei II. osztályú
labdarúgó bajnokság tavaszi
sorsolása
forduló dátum
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2013.03.02.
2013.03.09.
2013.03.15.
2013.03.24.
2013.03.30.
2013.04.06.
2013.04.13.
2013.04.20.
2013.04.27.
2013.05.04.
2013.05.11.
2013.05.18.
2013.05.25.
2013.06.01.
2013.05.01.

idő
14.30
14.30
15.00
15.00
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Csorvás – B. Hunyadi
B. Hunyadi – Magyarbánhegyes
B. Hunyadi – Mezőkovácsháza
Lőkösháza – B. Hunyadi
B.Hunyadi – Kétegyháza
Köröstarcsa – B. Hunyadi
B. Hunyadi – Újkígyós
Bucsa – B. Hunyadi
B.Hunyadi – Battonya
Gádoros – B. Hunyadi
B. Hunyadi – Doboz
Vésztő – B. Hunyadi
B. Hunyadi – Körösladány
Szabadkígyós – B. Hunyadi
B. Hunyadi – Csanádapáca

Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt előtt 2 órával kezdődnek.
Hévizi Róbert
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LABDARÚGÁS
Jól szerepeltek az ifik az őszi szezonban
Negyedik helyen zárta az őszi szezont a Békésszentandrási
Hunyadi SE ifjúsági csapata a megyei II. osztályú bajnokságban. Ez
okból Varga Lászlóval, a csapat edzőjével ültem le beszélgetni:
- Hogyan értékeled az ifik őszi szereplését?
Nagyszerű eredményt értek el a fiúk. Végig kiegyensúlyozott
teljesítményt mutatva, igazi csapatmunkával sikerült elérni a 4.
helyet. Ez azért is remek eredmény, mert a tavalyi bajnokságban
megszerzett 19 pontot már félidőben 9 ponttal túlszárnyaltuk.
- Minek köszönhető az előrelépés?
Elsősorban a szorgalomnak. Sokat változott a játékosok
hozzáállása. Az edzéseken jókedvűen mozognak, a mérkőzéseken
megtanultak egymásért és a csapatért küzdeni. Fontos volt az is,
hogy a kapusposzton megfelelő ember játszik. Adott a biztonság.
- Hogyan készültök a tavaszi szezonra?
Heti 4 edzéssel, melyből három a teremben, egy pedig a szabadban
van. A teremben technikai elemek gyakorlása folyik, elsősorban a
3-3 elleni játék. A szabadban erőnléti edzést tartunk. 20 fős kerettel
készülünk és külön öröm, hogy az edzéseken 85%-os a megjelenés.
- Milyen tervek fogalmazódtak meg a bajnokság második részére?
A fiúk alig várják már a rajtot! Szeretnék megismételni az őszi
szereplést. Ezen felül a legfontosabb cél a csapatépítés és az első
csapat segítése, ahol jelenleg is 4 ifjúsági korú játékos kap
lehetőséget.
- Sok sikert!
Köszönjük szépen és várjuk a kedves szurkolókat!

Ezek után nézzük a statisztikát az ifjúsági csapat őszi szerepléséről
Hazai mérleg
7
5
1
1
18-18 16 p
Idegenben
8
3
3
2
15-12 12 p
Mind a hazai, mind az idegenbeli mérkőzéseken jól helyt állt a
csapat. A vereségeket a remek adottságokkal rendelkező
Szabadkígyós (itthon) Körösladány és Battonya (idegenben)
csapataitól szenvedtek el a fiatalok.
A 15 mérkőzésen 23 játékos jutott labdához. Négy játékos –
Bodonyi Ádám, Nagy Gábor, Ambrus Norbert, Olasz Imre. Minden
alkalommal pályára lépett. Közülük Bodonyi Ádám volt az, aki az
első perctől az utolsóig játékban volt.
A góllövő listát a félidőben Földi Dániel vezeti 8 góllal. 7 találatot
ért el Szabó Ferenc. 4 gólos Kis Péter és Vizi Gergő. 2 találat jutott
Tasi Norbertnek. Heten: Bencsik Attila, Dernovics Tamás, Pásztor
Dávid, Olasz Imre, Ambrus Norbert, Kaszás Krisztián és Szegény
Lajos egyszer voltak eredményesek.
Talán amin jó lenne javítani az a büntetőkártyák helyzete: 3
alkalommal került ifi játékos kiállításra és 27-szer mutatták fel a
játékvezetők a sárga lapot.
Összességében elmondható, hogy megnyugtató az utánpótlás
helyzete a Hunyadival. Reméljük, hogy ezek közül a fiatalok közül,
több játékos hamarosan az első csapatban fog játszani!
Hévizi Róbrt

Állnak: Tasi János, Pásztor Bence, Csipai Péter, Bodonyi Ádám, Vizi Gergő, Kondacs Ádám, Varga László edző, Sinka Imre
tiszteletbeli elnök, Prjevara Gábor technikai vezető, Bencsik Attila, Nagy Gábor
Elöl: Marton János, Salamon Gergő, Dernovics Tamás, Földi Gábor, Tasi Norbert, Ambrus Norbert, Kiss Bálint, Olasz Imre,
Szegény Lajos, Kaszás Krisztián
Játszott még a bajnokságban: Erdei Sándor, Kis Péter, Szabó Alex, Szabó Máté, Szabó Ferenc

20

2013. február

Dr. Aszódi Imre szülőházánál Baginé Dorogi Anikó és Nemcsényi Alíz a költőre és a magyar kultúrára emlékezett

Kultúrházi Kávéház Pápai Andreával és Szopkáné Elek Mónikával

Kozák János megnyitja a XIII. Tél-Fény Fotókiállítást

