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Hunyadi János Katolikus
BOLYongók a BOLYain

Nyíregyházoo

Hogy mit jelent a fenti cím? Azt, hogy a matematikát szerető
gyerekek – mert akad ilyen – a nyelvi játékokat is kedvelhetik. Még
mindig nem érthető? Akkor elmagyarázom…
A Bolyongók nevet választotta a Hunyadi János Katolikus
Általános Iskola 7.a osztályos csapata, amikor benevezett a Bolyai
Matematika Csapatversenybe. Nem titkolt céljuk az volt, hogy a
feladatok között ne bolyongjanak, hanem céltudatosan, logikusan
haladjanak a megoldás felé.
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az
életben.” Ez a mottója ennek a csapatversenynek, melyben 4 fős
csapatok mérik össze tudásukat az ország és Hargita valamint
Kovászna megye 30 körzetében.
A mi körzetünkben 36 csapat indult el a matematika útvesztőjén,
melynek során 14 feladatot kellett megoldaniuk. Hogy a
Bolyongók nem tévedtek el, azt az bizonyítja, hogy a 7. helyen
végeztek – mindössze 1 ponttal lemaradva a 4. helyezett csapattól.
Gratulálunk, további sikeres versenyzést kívánunk a csapatnak,
melynek tagjai: Bencsik Noémi, Demcsák Emese, Csík Laura és
Fabó Eszter.
L.A.

5000 állat, 500 faj, 300.000 m2. Az impozáns számok mögött és egy
szinte háborítatlan tölgyerdő mélyén a Nyíregyházi Állatpark,
hazánk legdinamikusabban fejlődő állatkertje búvik meg. A 30
hektáros területen világrészek fogadják a látogatókat, hogy
végigjárhassák a Földet, megfigyelhessék miként élnek a világ
különböző vidékein az állatok. A Föld állatvilágának több mint 500
faja, és több mint 5000 egyede él tehát a sóstói üdülőövezetben,
melyek között olyan különlegességekkel találkozhatnak a
látogatók, mint a fehér tigris, az afrikai elefánt, a komodói sárkány,
az indiai orrszarvú, a jegesmedve, a homoki tigriscápa, és a nyugati
síkvidéki gorilla. Egy modern állatkert ma már nem csak a
bemutatásról, a szórakozásról, a kikapcsolódásról szól, ezért a
Sóstó ZOO szellemiségében hangsúlyosan jelenik meg a gyerekek
környezttudatos nevelése és a fiatal korban kialakítható kapcsolat
az élő környezettel.
A gyermekek környezettudatos nevelése hangsúlyos eleme a
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola pedagógiai
programjának is. Ezen szempont figyelembevételével szerveztük
meg hagyományos őszi tanulmányi kirándulásunkat a Nyíregyházi
Állatparkba. Tanulmányi kirándulás: a facebook generációja
számára ezek kissé kopottas csengésű és jelentésű szavak. Ahogy
egy modern, nyugat-európai szemléletű állatkert külső képe, élete
és szemléletmódja is alkalmazkodott a világ változásaihoz, új
kihívásaihoz, úgy a pedagógiai szakma is fejlődik, folytonos
átalakuláson megy át. Ezért a tanulóink számára igyekszünk olyan
élményszerű, a gyermekek lelki és szellemi fejlődését elősegítő
programokat – jelen esetben egy kirándulást – szervezni, ahol
tanulóink nem pusztán játszva és észrevétlenül, hanem aktív
résztvevőként szerezhetnek ismereteket az őket körülvevő szűkebb
és tágabb világról. Az ismeretszerzés mellett továbbra is
hangsúlyos elemként jelenik meg a közösség építésének igénye is.
Október első szombatján a nyíregyházi parkerdő mélyén 50
békésszentandrási tanuló gyarapodott új ismeretekkel és
tapasztalhatta meg a közösséghez való tartozás e formáját is. Azt a
formát, amely a leghatékonyabb ismeretszerzési módok egyikének
számít: a negyedik-nyolcadik osztályok tanulói ugyanis ezen a
napon egymástól, egymás által, egymást emelve, a közösség ereje
által gyűjtöttek tudást, mélyítették el társas kapcsolataikat.
FRJ

Demcsák Emese, Fabó Eszter, Bencsik Noémi, Csík Laura

Oncsik János, Bagdi Veronika, Demcsák Noémi, Egri Gergő
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Általános Iskola hírei
„Legyen a zene mindenkié!”
A zene világnapjának életre hívója, Yehudi Menuhin, a nagyszerű
hegedűművész és pedagógus 1975-ben, az első világnap
tiszteletére írott köszöntőjében ezt mondta: "Arra szeretnék
buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek
sokféle zenei eseményt ezen a napon.”
Iskolánk is csatlakozott ehhez a felhíváshoz, és megrendeztük / bár
nem ezen a napon/ tréfás zenei vetélkedőnket. A versenyen 9 csapat
vett részt, volt olyan osztály, ahonnan több csapat is képviseltette
magát. Itt szeretném kiemelni a 7. b osztályosok lelkesedését!
A feladatok között szerepelt többek közt egy zenei kérdéssor, egy
puzzle, melyen híres zeneszerzők képeit kellett kirakniuk, majd
felismerniük a gyerekeknek. Nagy sikert aratott a különböző
mesezenék meghallgatása, felismerése majd eléneklése, illetve
ismert hangszerek hangjának felidézése.
A vetélkedőt a 7.a osztályos lánycsapat nyerte, második lett az 5.a
csapata, harmadik helyen végeztek nyolcadikosaink. Gratulálunk
nekik!
Remélem ez a délután is hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek
közelebb kerüljenek a zenéhez, hiszen a legcsodálatosabb, ami
velünk történhet, történik, a zene hallgatása és szeretete.
Segít bennünket a kikapcsolódásban, enyhíti a bánatunkat, a
szomorúságunkat, örömet szerez, boldogsággal tölt el, kikapcsol,
egyszóval nem lehet élni nélküle. Mindegy, hogy milyen stílusú és

műfajú, csak értékes legyen, szeressük, segítsen az életünkben,
vagy „csak” szórakoztasson bennünket.
Balláné Tóth Krisztina

Gyermek foci hírek
Szeptemberben nem csupán a tanév vette kezdetét, hanem a
fociélet is beindult. Iskolánk remek kapcsolatot ápol a Hunyadi
Mátyás Sportegyesülettel. Sajnos, személyi változások is
történtek, hiszen Prjevara Gábor, megvált a csapattól, külföldön
próbál szerencsét. Sok sikert kívánunk neki, és jó egészséget! A
legnagyobbaknál pedig Pisont Andrástól búcsúzunk el, aki évekig
edzette a gyerekeket. Neki is köszönjük az eddigi munkát,
együttműködést! Tanulóinkat a változások után is egyesületi edzők
mozgatják, kísérik iskolai programokra. Az iskola ad otthont az
őszi-téli időszakban az edzéseknek, kölcsönösen használjuk
egymás felszereléseit is. Ebben a tanévben még nagyobb hangsúlyt
fektetünk a legfiatalabb korosztályok bevonására. Az óvodával is
megkezdtük a folyamatos jó viszony kiépítését. Ennek
eredményeként külön óvodás korcsoporttal bővült a létszám.
- Az őszi szezont szeptember 14.-én, Szentesen kezdték meg a
gyermekek. Az évek óta megszokott Gravomix –kupán vettünk
részt az U-11-es korcsoporttal. Sajnos az egész napos esőzés sokat
rontott a mindig színvonalas rendezvényen, de a gyermekek jól
érezték magukat.
- Az Országos Diák Olimpia rendezvénye a Szarvasi Körzeti
tornákkal indult számunkra. Ebben hét nevezett iskola méri össze
tanulói tehetségét. Négy korcsoportban versenyeznek a gyerekek.
Azonban úgy érzem voltak kudarcok, és voltak sikerek is, de van
még idő fejlődni. Az iskolai Diák Olimpia labdarúgás
kategóriájának felelőse Bencsik János lett. A résztvevő gyermekek
létszáma harminc fő, ők a legaktívabbak.
- Iskolánk benevezett az OTP Bank Bozsik programjának
Intézményi változatába is. .Itt két korcsoporttal neveztünk,
szeptember elején még ez látszott a legteljesíthetőbbnek. Az első
szezonbéli szereplésre október 25.-én került sor Mezőberényben,
22 gyermek részvételével.
- Tanulóink az egyesületi életből is aktívan kiveszik részüket,
hiszen az országos OTP Bank Bozsik-programnak egyesületi
változata is van. Szeptember 27.-én mi rendeztük a körzeti torna

első fordulóját. Ebben a programban is jelentős szakmai
változások, követelmények léptek életbe. Itt már a legkisebb
óvodásaink is bekapcsolódtak a részvételbe. A korcsoport
tolódások miatt 27 gyermek vesz részt aktívan ebben a torna
formában.
- A legnagyobbak számára kispályás foci-tornák lesznek a
közeljövőben. Ez még kidolgozás alatt áll. De az edzéseket ők is
szorgalmasan látogatják, reméljük sikeres lesz felkészülésük!
Továbbra is várjuk azon gyermekeket, akik szeretnének
bekapcsolódni ebbe a jó programba, akár kezdők akár újra kezdők.
A sok előttünk álló feladat elvégzéséhez kívánok a gyermekeknek
kitartást, és valamennyi közreműködőnek jó egészséget!
Nagyon sok köszönettel tartozunk Önkormányzatunknak, az
Iskola Fenntartójának, és azon kedves vállalkozóknak, akik sokban
hozzájárulnak működésünkhöz!
Nagy Gáborné
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Hunyadi János Katolikus
Zielbauer András mezei futóverseny
Szarvas, 2013. október 21.
Kedvezett az időjárás a lebonyolítóknak, szép őszi időben futhattak
a résztvevők.
Évfolyamonként és nemenként egyéniben és csapatban
versenyeztek a gyerekek. 6 általános iskola vett részt a
rendezvényen, összesen 666 tanulóval. Az első három helyezett
egyéniben és csapatban éremdíjazásban részesült. Tanulóinknak
egyéniben és csapatban is sikerült érmet szerezniük.
Eredményeink:
2001. lány - 1500 m
2. Farkas Csenge
12. Miknyik Judit
19. Pásztor Enikő

2001. fiú - 2000 m
6. Romhányi Roland
7. Tasi Kristóf
11. Szűrszabó Dávid
19. Szekeres Zoltán
34. Török Máté
Csapat: 3. helyezés
Kanti Anna I. helyezett

1999/2000. lány - 2000 m
1. Kanti Anna
16. Dorogi Mónika
17. Sindel Renáta
39. Hosszú Krisztina
40. Fabó Annamária
41. Fabó Regina

1999/2000. fiú - 2000 m
21. Lengyel Ferenc
36. Molnár Martin
37. Molnár Mihály
41. Molnár József
44. Maczik Gergő
74. Bencsik Attila
76. Debreczeni Dávid

Csapat: 5. helyezés
Csapat: 5. helyezés
Az eredményekhez gratulálunk!
Sztankovits Lászlóné
testnevelő

Farkas Csenge II. helyezett

Verseny előtt

2001-es fiú csapat: III. helyezett
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Általános Iskola hírei
Magyar Diáksport Napja

1956. október 23-a volt....

2013. október 11.

Kezdődhetett volna így is az idei iskolai műsor. A 7. a osztályosok
vállalták, hogy felelevenítik az akkori eseményeket, megmutatják a
kort, ami igazán csak kevesek által volt igazán ismert , a harcot,
amit a szabadságért vívtak, s ami mára egy felemelő ünnep lett a
ma embere számára.
A műsor az akkori történéseket mutatta be egy jól összeválogatott
darabbal, az akkori időket idéző zenei aláfestéssel, eredeti
díszletekkel valamint a kort idéző hang effektusokkal. A szereplők
lelkesen és minden igyekezetüket beleadva játszották el
szerepüket, mindezzel azt mutatva, hogy egy tizenéves is
megértheti ezt az igazán nehéz történelmi eseményt. A gyerekek
között alsóbb osztályos tanulók is szerepeltek, akik igazán jól helyt
álltak a nagyok között.
Nehéz idők voltak azok az évek, de sikerült közelebb hozni az
iskola tanulóihoz és tanáraihoz is ezt az időben távoli, de sokak
számára mégis közeli emléket, történést.
Másnap a községi ünnepségen is előadták a gyerekek a műsort, ami
szép sikert aratott a falu lakói között.
Köszönet a felkészítő tanárnak, Balláné Tóth Krisztina tanárnőnek
és a lelkes gyerekeknek.
Rábáné Fazekas Erika

A Magyar Diáksport Szövetség, ebben az évben is felhívással
fordult a magyarországi köznevelési intézményekhez, hogy
vegyenek részt a diáksport napon.
Iskolánk tanulói, ezen a napsütéses reggelen, közös bemelegítés
után lefutották az aktuális futótávot. Minden diák a saját
tempójában teljesítette a 2013 métert. Kicsik és nagyok kipirult
arccal, kellemesen elfáradva érkeztek a célba.
A gyerekek ezzel a futással is készülhettek a szarvasi körzeti mezei
futóversenyre.
Sztankovits Lászlóné

Bemelegítés a kézilabdapályán

Rajtra várva
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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hírei
Területi énekverseny
Október 22-én rendezték Szarvason a Benka Gyula Evangélikus
Általános Iskolában azt a területi énekversenyt, melyen évek óta
részt veszünk intézményünk alsó tagozatos diákjaival. A
gyerekeknek egy kötelező és egy szabadon választott dalt kellett
elénekelniük ahhoz, hogy bebizonyítsák milyen tehetségesek. A
sok gyakorlásnak meg is lett az eredménye.
2. osztály:
3. Kondacs Bíborka
4. osztály:
1. Szécsi Lili
3. Bobvos Dorina
A versenyben részt vett Bondor Benedek és Plentri Nikolett is, akik
ugyan nem értek el helyezést, de nagyon szépen helytálltak!
Köszönöm a gyerekek munkáját, örülök, hogy egy vidám délutánt
töltöttünk együtt a zene jegyében.
Balláné Tóth Krisztina

Plentri Nikolett, Szécsi Lili, Bondor Benedek,
Kondacs Bíborka és Bobvos Dorina

Sajtóközlemény

DAREH: megvan a mérnök
A Dél-Alföld jelentős részén az ivóvízbázis megőrzését célzó lépéseket
tesznek a társult települések. A Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás uniós forrásból bezárt szeméttelepek
rekultiválásába fogott, hogy a jelen és a jövő generációinak élhető
környezetet biztosítson. A pályázatban kiválasztották a mérnök
szervezetet, amely a mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat látja el
az építés során.
A projektben résztvevő 36 település közül 19 esetében a bezárt lerakó
sérülékeny vízbázist veszélyeztet. Gerendás kivételével mindegyik
közvetlenül is veszélyezteti az ivóvízbázist.
Almáskamarás, Ambrózfalva, Battonya, Csanádapáca, Dombegyház,
Dombiratos, Elek, Gerendás, Kétegyháza, Kevermes, Lőkösháza,
Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes,
Orosháza, Pitvaros, Pusztaföldvár, Újkígyós vezetése ezért is döntött úgy,
hogy részt vesz a rekultivációs pályázatban. Ennek keretében 2015 év
elejére a bezárt szilárdhulladék-lerakókat teszik rendbe, a helyi
sajátosságok figyelembe vételével.
Az ivóvízbázisnak a további szennyezését akadályozza meg a Társulás
azon törekvése, hogy a műszaki védelem nélkül kialakított
szilárdhulladék-lerakókat ártalmatlanítja, rekultiválja. (A
REKULTIVÁCIÓ latin eredetű szó, jelentése: az emberi beavatkozás
miatt elpusztult természeti környezet, különösen növényzet tudatos
helyreállítása talajjavítással, ültetéssel.)
A DAREH Önkormányzati Társuláshoz tartozó projektterület földrajzilag
a Dél-alföldi régió keleti részén elhelyezkedő Békés megye, valamint
Csongrád megye keleti területére terjed ki. A települések jellemzően
ártérperemi területen, a Körös-Maros völgy területén helyezkednek el. A
víztéri árterületeken, illetve a szikes-sós vidékeken nagy számban
találhatók természetvédelmi területek is.
Az érintett terület érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területe a
Maros-hordalékkúp térsége, ahol a jó vízvezető képességű rétegek
gyakorisága, jellege lehetőséget nyújt arra, hogy a felszín felőli
szennyezések bekerüljenek a magasabban fekvő rétegvizekbe.
A települési ill. regionális vízbázisok egyik utánpótlási forrását a talajvíz
jelenti, amelynek minőségét az emberi tevékenység veszélyeztetheti.
A műszaki védelem nélkül kialakított hulladéklerakók esetében a
csapadék, a lerakóhoz érkező víztömeg, vagy a talajvíz kioldja a
hulladéktestből a szennyező, esetleg mérgező anyagokat, melyek a

talajvízbe szivároghatnak. A hulladéklerakóból leszivárgó víz még
évtizedekig szennyezheti a felszín alatti vizeket.
A bezárt hulladéklerakók rekultivációjának pályázatában egyre
közeledik a kivitelezés elkezdése is, az uniós pályázat szereplőinek
köre ismét bővült. Közbeszerzési eljárás során kiválasztották a
mérnök szervezetet, amely a mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat
látja el az építés során a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás megbízásából.
A nyertes a DAREH I. Mérnök Konzorcium (konzorciumvezető:
Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.,
konzorciumi tagok: UTIBER Közúti Beruházó Kft., JT Infotéka
Szolgáltató Kft.).
A DAREH a KEOP-2.3.0 konstrukció első fordulójában a projektterületre
vonatkozóan két pályázatot nyújtott be (I. és II. ütem). Az I. ütemben
résztvevő települések: Almáskamarás, Ambrózfalva, Battonya,
Békéssámson, Békésszentandrás, Bélmegyer, Biharugra, Csanádapáca,
Dévaványa, Doboz, Dombegyház, Dombiratos, Ecsegfalva, Elek,
Gerendás, Kertészsziget, Kétegyháza, Kevermes, Körösújfalu, Kötegyán,
Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Makó, Maroslele, Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pitvaros, Pusztaföldvár,
Sarkad, Szeghalom, Szentes, Tarhos, Újkígyós, Zsadány.
A DAREH Társulás a térségi szintű rekultivációs programban
összesen 76 db hulladéklerakójának rekultivációját valósítja meg,
ebből 39 db-ot kíván megoldani az I. ütemben. Ezzel párhuzamosan
zajlik a II. ütem is, amelybe 37 lerakót vontak be. A projekt
megvalósítja a régió rekultivációs céljainak 40%-át, illetve az
országos célok közel 5%-át. A jelentős uniós támogatás és hozzá
rendelt állami forrás a Társulásnak 100%-os, vissza nem térítendő
támogatást jelent, a megvalósítás záró dátuma 2015. február.
A Támogató az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program keretén belül települési szilárdhulladék-lerakókat érintő
rekultivációs programok elvégzése tárgyú felhívást tett közzé, melyre
a Társulás KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003 azonosító számon
regisztrált, 2011. május 25. napon befogadott pályázatot nyújtott be. A
nyertes pályázat 100%-os, vissza nem térítendő támogatást hozott a
Társulásnak, és vele az itt élőknek.
A projekt bruttó összköltsége 5.257.944.681 Ft, melyet a támogatási
szerződés értelmében, teljes mértékben a pályázati forrás fedez.
A projekt megvalósítási időszaka: 2012. április 27. - 2015. február 27.
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Őszi események az óvodában
„Itt az ősz,
csendes ősz,
lopva lép a fürge őz”
Az óvodába is beköszöntött az ősz, amely sok eseménnyel
bővelkedik – beszoktatás, szüret, őszi kirándulás, őszi köszöntő az
időseknél stb. Az új gyermekek óvodai életének első napjai, az
évkezdés sok család életében jelent változást és ezt mindenki
másként éli át.
Van, aki keseregve érkezik, van aki már ismerősként jön az
óvodába, de a változatos óvodai események, az érdekes
tevékenységek, a sok játék azonban hamar eltereli a rossz
gondolatokat. Így tehát vidáman élvezték a gyerekek az őszi
szüretet, a kukoricából, gesztenyéből készülő képeket, bábokat, a
kirándulást, az őszi látogatást az időseknél, a dióból készült
süteményt, az őszi színházat.
Diós süti készítés

Szüret a kisoviban
Üzemlátogatás a Pioneernál

Tisztelt Lakosság!
A következő VÉRADÁS
november 20-án (szerda) délelőtt
8.00-11.30-ig lesz
a Körös Művelődési Ház nagytermében.

Őszi műsor az időseknél

Felhívás!

Legnagyobb esemény az volt, amikor meghívást kaptunk a Pioneer
üzembe egy látogatásra, amely óriási élmény volt minden
nagycsoportos gyermeknek, de még a felnőtteknek is!
Köszönjük Szegvári fiúk anyukájának és Pozderka Zsombi
anyukájának a szervezést és a kíséretet.
A képek bizonyítják, hogy minden esemény igazán jól sikerült.
Lancsa Pálné
óvodavezető

Tisztelt lakosok!
Szeretném felhívni az idős, egyedülálló emberek és
hozzátartozóinak figyelmét, hogy idegen embereknek
NE nyissanak ajtót, ne engedjék be lakásukba, mivel az utóbbi
időben egyre gyakoribbak a betörések, a lopások!
Vigyázzunk magunkra, egymásra, értékeinkre!
Rágyanszki György tanyagondnok
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Gondozási Központ Hírei
2013. október 22-én az ovisok "Katica" csoportja látogatott el
hozzánk egy nagyon szép őszi műsorral. Versekkel, dalokkal,
tánccal kedveskedtek az időseknek és még ajándékot is kapott
mindenki, egy-egy őszi manót. Mi is készültünk! A nyugdíjasok a
gondozónőkkel közösen ajándékot készítettek a gyerekeknek.
Őszi szünet volt az iskolákban, így ismét önkéntes munkát végeztek
nálunk a diákok. Az idősek most is nagy szeretettel fogadták őket!
Október utolsó napján, a hagyományokhoz hűen mi is
megemlékeztünk az elmúlt egy évben elhunyt idősekről. Nem csak
lélekben voltak velünk! Egy kivetítő segítségével a fényképüket is
oda varázsoltuk néhány másodpercre, amíg egy mécsest
meggyújtottunk az emlékükre. Megható volt mindannyiunk
számára, nyugodjanak békében! Megemlékezésünket Vörös Judit:
Emlékezünk című versével zártuk.
,,Hűvös csend és nyugalom,
fenyőillat, tobozok,
szívekben gyász, fájdalom,
ki nem mondott mondatok.
Emlékezés napja van!
Rájuk, kik a sírokban
elpihenve alszanak
örök, fagyos álomban.
Gyertya lángja értük ég,
apró lángból fényesség...
Szeretet legyen velük
és az áldott békesség!"
Dr. Virág Sándorné
intézményvezető

Diákok sétáltak az idősekkel

A Katica csoport látogatása időseinknél
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Dr. Seres István: Karikással a szabadságért
Rózsa Sándor és betyárserege 1848-ban

Kiállítás, könyvbemutató és szakmai konferencia
E három eseménynek adott otthont a Békés Megyei
Kormányhivatal aulája 2013. október 16-án.
A rendezvénynek aktualitása is volt, hiszen ebben az évben
ünnepeljük a legendás betyárkirály, Rózsa Sándor születésének
kétszázadik évfordulóját.
A Békés Megyei Kormányhivatal aulája gyakran ad otthont
szűkebb környezetünkben, Békés megyében élő, vagy innen
elszármazott művészek, alkotók műveinek bemutatására.
A kiállítás megnyitóján Erdős Norbert, a Békés Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja köszöntötte az írót, az
előadókat és az érdeklődőket. Mint elmondta, örömmel tölti el,
hogy teret és lehetőséget biztosíthatott dr. Seres István kutató
közelmúltban megjelent nagyszerű „Karikással a szabadságért –
Rózsa Sándor és betyárserege 1848-ban” című könyvének
bemutatójához, hiszen a témának, a tárlatnak különös aktualitása is
van a híres-hírhedt betyár születésének 200. évfordulója kapcsán.
Erdős Norbert kormánymegbízott bevezetője után dr. Szabó
Ferenc történész, a Békés Megyei Múzeumi Szervezet
nyugalmazott igazgatója az alábbi gondolatokkal nyitotta meg a
tárlatot:
- Félszázada fertőzött vagyok a betyárvilág kutatása tekintetében,
és Rózsa Sándor életének kutatásához is hozzátettem néhány
kockát. A korábbi munkák csak felvázolták ezt az időszakot, Rózsa
Sándor szabadcsapatának a dél-vidéki harcokban való részvételét.
Ezért is illeti külön köszönet a kötet szerzőjét, hogy felvállalta ezt a
sok időt, energiát és hozzáértést igénylő munkát.
Oszter Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész ugyan
elfogadta a meghívást, de betegsége miatt nem tudott jelen lenni e
rendezvényen. Gondolatait levélben fogalmazta meg, melyet
Orgoványi János, a kabinet iroda munkatársa olvasott fel:
„Vasszervezetemet ledöntötte az influenza, de virtuálisan
szeretnék Önök között lenni. Színészi voltomat és jelenemet
végigkísérte Rózsa Sándor. Igyekeztem minél többet megtudni
róla, és kialakult egy olyan kép előttem, amihez próbáltam
hasonlítani. Rózsa Sándor minden nap imádkozott, soha nem
káromkodott, megszerzett javait szétosztotta a rászorulók között.
Nem hiába alakul ki a mondás: betyárbecsület – itt a kezem, nem
disznóláb. A kapcabetyár sohasem lehet szabad ember!”

A kiadvány és a kiállítás Rózsa Sándor legendás alakját idézte meg,
amelynek segítségével bepillantást nyerhettünk az egykori
betyárvilág és a haza szabadságáért folytatott küzdelmek
kapcsolatába. A szinte teltházas konferencián a szerző mellett
előadást tartott még Szentesi Zöldi László, a Magyar Hírlap
főszerkesztő-helyettese, aki maga is számos kutatást végzett a 19.
századi betyárvilág témájában, így többek között Rózsa Sándorról.
Ezt követően dr. Seres István a konferencia keretében beszélt
művéről. Előadásából többek között megtudtuk, hogy a
szabadságharc idején Rózsa Sándor 150 emberével együtt, karikás
ostorral harcolt a szabadságharcban.
- Nem is akármilyen harci technika volt ez, ugyanis az ostor végére
ólomgolyókat kötöttek.
A békésszentandrási származású történész arra is talált
bizonyítékot levéltári kutatásai során, hogy Kossuth Lajos valóban
találkozott Rózsa Sándorral.
- Minél tovább kutattam, annál inkább meggyőződtem arról, hogy a
betyárkirály rendes ember volt, aki megfelel annak a képnek,
amely a néplegendában róla fennmaradt.
A rendezvényen megjelentek elmondhatják, hogy egy igen magas
színvonalú rendezvénynek lehettek a részt vevői, melynek az
alapötletét a Békésszentandrási Rózsa Sörkertben 2013. július 19én megtartott könyvbemutató adta.
Bagi Erika

Dr. Seres István dedikálja könyvét

FELHÍVÁS

Orgoványi János, a kabinet iroda munkatársa, Dr. Szabó
Ferenc történész megnyitja a kiállítást, Erdős Norbert
kormánymegbízott, Szentesi Zöldi László, a Magyar Hírlap
főszerkesztő helyettese, és dr. Seres István mongolista,
turkológus, a könyv szerzője

Kedves Fotóbarátok!
2014. január 22-én (szerda), a Magyar Kultúra Napján ismét
megrendezzük a hagyományos Tél-Fény fotókiállításunkat a
Körös Művelődési Ház és Könyvtár Galériájában.
Nevezni bármilyen témájú képpel lehet, de továbbra is
szívesen fogadjuk Békésszentandrásról készült képeket is. A
fotók mérete A/5-ös, A/4-es vagy A/3-as nagyságú lehet.
Személyenként maximum 5 db felvételt tudunk kiállítani.
Kérjük a képek címét, valamint a fotós nevét és elérhetőségét
megadni. Beküldési határidő: 2014. január 13., hétfő.
Előre is köszönjük a szép felvételeket.
A rendezőség
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A kubikosokra emlékeztünk
Nagyon szép őszi délután volt október 15-én, amikor is megrendezésre
került az idei Kubikos nap. Több mint 10 éve hagyomány már, hogy a
vitéz Horthy István Duzzasztómű átadásának napján emlékezünk meg
azokról a kérges kezű földmunkásokról, akik a XX. század elő felében
sok elismerést szereztek Békésszentandrásnak. Precíz munkájukkal,
becsületességükkel öregbítették településünk hírnevét. Ők voltak a
szentandrási kubikosok.
Előttük tisztelegtünk a Hármas-Körösön lévő hatalmas vízi műtárgy, a
duzzasztó árnyékában, a Békéssy János Helytörténeti és
Hagyományőrző Egyesület által szervezett ünnepségen.
Az egybegyűlteket Benedek Erika egyesületünk titkára köszöntötte,
majd Szász Milántól, a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 7.
osztályos tanulójától hallhattuk „Kalóczy Imre: A kubikosok élete”
című verset.
A megemlékezés szónoka Nemcsényi Zsolt önkormányzati képviselő
úr volt, aki az alábbi gondolatokat mondta el a jelenlévőknek:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves megjelentek!
Megtisztelő feladatot kaptam barátomtól, Hévizi Róberttől a
Helytörténeti egyesület elnökétől. Arra kért, hogy mondjak egy pár
gondolatot a kubikus emléknapi ünnepségen.
Mit tesz ilyenkor egy magamfajta 21. századi jómadár? Fellapozza az
interneten a wikipédia nevű, amúgy csodálatos szabad enciklopédiát.
Mohón olvastam.: A kubikos olyan vándormunkás volt, aki egyszerű
kézi eszközökkel, nagymennyiségű földet mozgatott meg
folyószabályozásoknál, árvízi védekezéseknél, közút és
vasútépítkezéseknél, stb….
Igaz! Ízlelgettem az első sorokat. De nekünk, akik itt állunk nem ezt
jelenti, vagyis mást és többet jelenthet, ha a szívünkbe és a múltunkba
tekintünk. Jó, ha tisztában vagyunk ezzel, hiszen olyan ez
Szentandráson, mint a szőnyegszövés. Szinte minden család köthető
hozzá.
Ezért tehát kötelességünk törekedni arra, hogy legyen fogalmunk a
kubikos ember életéről, tevékenységéről, szerszámairól, ételeiről és
ezt gyermekeinknek tovább is kell adnunk.
Persze illik tudnunk a lexikonból, hogy a kubikos szó a német
kubikmetter (köbméter) szóból származik, de milyen fontos elmondani
az unokáknak, mert nem lehet elég korán elültetni azt a bizonyos
magot, hogy a mára már muskátli tartóvá avanzsált talicskát nem az
előtte álló kerti törpe tolta mindig. Ezt az úgynevezett szentesi típusú
talicskát, ami azután országszerte elterjedt praktikussága miatt, a mi
apáink, nagyapáink, dédapáink tolták. És építettek!
Építettek számunkra felfoghatatlan erővel, akarattal és
munkabírással.
Építettek utat, vasutat és igen Ők építették ezt a még mai szemmel is
gigászi építményt, a Vitéz Horthy István Duzzasztómű és Hajózsilipet,
ami nem mellesleg több mint hetven éve rendíthetetlenül áll itt, és azóta
is szolgálja az Alföld árvízi védekezését és öntözési lehetőségét.
Páratlan szándék, tett és munka volt ez akkor. Ma is megállná a helyét,
továbbmegyek, szükség volna ilyenekre.
Építettek gátakat! Például az itt elhúzódó árvízi védvonalat és
gondoljuk el, hogy hányszor mentette meg vagyonunkat és életünket
precíz munkájuk. Sokszor próbára tette már a jeges áradás. Nem
kívánom, hogy annyi imát mondjunk, ahányszor ez megtörtént már,
mondjunk csak egyet, de azt mondjuk el magunkban összegezve és
felismerve mind azt, amit tőlük örökül kaptunk. Ott fent Ők ezt is
értékelik majd!
Ha ezt végiggondoljuk, nem kérdés, hogy miért ünnepeljük a
kubikosokat!
Mondjuk el fiataljainknak, hogy mennyit dolgoztak a családjukért ezek
az emberek. Vegyenek, vegyünk példát a nemritkán 6-8-10 gyerekes
családokról, hiszen a sokszor vándorlással járó élet mindenkire nagy
terhet, sok munkát, teendőt rótt. A mai ember az akkori körülményeket
élhetetlennek kiáltaná. És mégis! Itt vagyunk! Ők abban éltek és
beszélgetéseim, ismereteim kapcsán kijelenthetem, hogy nagyon is
emberként.
Emléküket őrizzük meg. Tudásukat pedig hasznosítsuk. Adjuk tovább
például, hogy a szerszámaik miért pont úgy néztek ki. Mutassuk meg

gyermekeinknek, ezeknek a remek kétkezi munkásembereknek a
szakmunkáját. Tanítsuk őket dolgozni. Magyarázzuk el nekik, hogy
amit ma a boltban szerszámnyélként vehetnek, tisztelet a kivételnek, azt
ők karónak sem használták volna. Hiszen a nyél hajlatának,
anyagának, hosszának mind-mind jelentősége volt, mint ahogyan az
összes tartozéknak, fogásnak, szokásnak.
Tanuljunk hát és adjuk tovább. Tartozunk ennyivel.
Legyünk büszkék Őseinkre, kubikusainkra!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
A beszédet követően koszorút helyeztünk el, majd a Himnusz
eléneklésével zártuk megemlékezésünket.
Az esemény érdekessége volt, hogy lehetőség nyílt a közelmúltban
átadott vízi erőmű megtekintésére. Dorogi István kalauzolásával sok
értékes információval gazdagodtunk.
(Képek a 24. oldalon)
„A kubikosok élete
Földel rakott fűz talicskám
verejtékkel nyögök nyomán.
Hallgatom a tengely dalát,
kenetlen vas nyikorgását.
Szalonnával nem kenhetem,
kell egy kiló egész héten.
Még ha folyton, nem dalolná,
nem is bosszankodnék reá.
Hallod pajtás, hogy mit dúdol?
nem csak nékem, neked is szól.
Hallod mondja, nincsen ára,
az apáról a fiára, a fiának a fiára.
Ez a jussunk, a talicska,
amíg élünk, és inunk bírja.
Csiga módon, háton tanyánk,
rongy pokrócunk, zsákba konyhánk.
Ezen nem változtat senki,
pedig változott a világ,
dér csipkedi pőre gatyád.
Télen, nyáron egy a ruhánk,
nyárról maradt, rongyos gúnyánk.
Mezítlábra, facipő vár,
ha eltörik, még sem oly kár.
Téli sapkánk, rossz kalapunk,
fázott fülünk, fázott nyakunk.
Kezünk ujjas, szánk leheli,
kezünket száj melegíti.
Családunktól távol élünk,
ágyba is csak ritkán fekszünk.
Haza, mint csak, vendég tértünk.
Kutya sors volt, osztályrészünk.
Mérnökeink kiraboltak,
munkás bőrén gazdagodtak.
Betyárok már, nyugdíjasok,
mulathatnak a zsiványok.
Azoknak már éveik vannak,
jól raboltak, jól dolgoztak:
Nekünk meg sok tanú kéne,
ezret sem vesznek igénybe.
A nyugdíj keresés oly nehéz;
mint szalmába tű, vagy a pénz.
Írnék tovább, mert még volna,
ha a papír nem sikoltna.
Nem bírná a betűk terhét,
a kubikosok szenvedését.
Köszönjük Rohacsek Máriának ezt a verset, melyet közreadott az
egyesület számára.
Helytörténeti Egyesület
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151 éves a békésszentandrási posta
Postatörténeti kiállítás nyílt október 22-én a Könyvtár galériáján.
151 évvel ezelőtt lett önálló településünkön a postaszolgálat. A
megnyitón Újné Hangya Anikó köszöntötte a megjelenteket. A
rendező Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző
Egyesület felkérésére vállalta el a rendezvény moderátori
szerepkörét. A posta közel áll hozzá – mondta, hisz édesapja 35
évig teljesített kézbesítési szolgálatot. Ezt követően Sindel Renáta
a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola tanulója adott elő két
zeneszámot kürtön. A produkció méltán kapott nagy tapsot a szép
számú érdeklődőktől.
A rendezvényen jelen volt Sinka Imre polgármester is, aki
hangsúlyozta, hogy a posta története szerves része életünknek,
mert nekünk élő történetről van szó, majd kiemelte a postaszolgálat
jelentőségét, azt a hírvivő tevékenységet, amit a postások végeznek
hosszú idő óta.
A postai szolgálat régmúltra tekint vissza. Nemcsak a világban,
hanem Magyarországon is. A magyar postatörténetről Tóth László,
a Délalföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriumának elnök
tartott színes előadást. Elmondta, hogy színes államigazgatás,
nincs megfelelő hatalom, ha nincs megfelelő hírközlés, ha nincs
megfelelő postahálózat.
Rámutatott, hogy a szentandrási posta öt évvel a Magyar Posta
születésnapja előtt alakult, tehát akkor még osztrák fennhatóság alá
tartozott, majd 1867. május 1. után kerül magyar irányítás alá.
Tóth László kronológiai sorrendbe szedte azokat a történéseket,
amelyek meghatározók voltak a posta életében: távíró, távbeszélő,
műsorszólás rádión, majd televízión, hírlap és totó-lottó terjesztés.
A levélkézbesítés kapcsán kiemelte a bélyegek szépségét és
jelentőségét. Mondandóját azokkal a színpompás tablókkal

egészítette ki (12 db), melyek a Délalföldi Postatörténeti
Alapítványtól érkeztek a kiállításra. Végül megköszönte a
szervezőknek, hogy időt és fáradtságot nem kímélve felkarolták a
szentandrási postatörténetet, majd kiemelte a békésszentandrási
postásokat, akik munkájukkal mindig kiválóan teljesítettek.
A szentandrási postaszolgálat történetét Hévizi Róbert,
egyesületünk elnöke mondta el. Egy történelmi időutazásnak
lehettünk tanúi, melyből megismertük azokat a postamestereket,
akik vezették a szentandrási hivatalt, megtudtuk azokat a fontos
évszámokat, melyek változásokat jelentettek a helyi posta
életében. Elmondta személyes élményeit is, majd köszönetet
mondott Dr. Seres Istvánnak, aki egy 1889-es békésszentandrás
bélyegzőlenyomatú 5 koronás bélyeget ajándékozott az
egyesületnek.
A kiállításon jelen voltak mostani és régebbi postai dolgozók,
akiknek nevében Varga Tamásné jelenlegi hivatalvezető mondott
köszönetet azért, hogy kiállításra kerültek a régi fotók,
dokumentumok, postaszolgálati értesítők, tárgyi eszközök és sok
érdekesség, melyek a postai dolgozók munkáját mutatják be.
A megnyitót követően a jelenlévők megkapták az önkormányzat
ajándékát egy levél formájú mézeskalácsot és a helytörténeti
egyesület ajándékát, az 1889-es 5 koronás bélyeget ábrázoló
hűtőmágnest. Előbbit Lázár Julika, nép iparművész, utóbbit Bagi
Erika és Rába Ildikó Mariann készítették.
Majd emlékként mindenki vihetett a postatörténeti leporellóból,
melyet Hévizi Róbert szerkesztett, a kivitelezés Ambrus Boglárkát
dicséri.
(Képek a 24. oldalon)
Helytörténeti Egyesület

Irodalomóra másként
érdekes részleteket olvasott fel, amiből megtudhatták a gyerekek,
hogyan lett két balkezes a főhős. Kíváncsian figyelték „Darvasi
László: Trapiti” fordított világát is. Sajnos hamar elrepült az idő, a
gyerekek élményekkel gazdagodva, egymást „lekörözve”
kölcsönözték ki az ismertetett könyveket, hogy tovább olvashassák
a főhősök történeteit. A gyerekek nevében köszönjük Juhász
Orsolyának ezt az izgalmas, érdekes irodalom órát, valamint
köszönjük a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárnak ezt a
lehetőséget.
Benedek Erika

Október 10-én a Könyvtári Napok keretében vendégünk volt
Juhász Orsolya a békéscsabai középiskolai magyar tanár. A
rendhagyó irodalomórán a 3-4-5. osztályos tanulók hallhattak
érdekes figyelemfelkeltő előadást különböző olvasmányokról,
amelyek a mai irodalom modern meséit, verseit mutatta be. A
tanárnő játékos formában ismertette a könyveket, miközben a
gyerekeket is bevonta, és ők maguk lehettek a szereplők, a
mesélők. Ez volt a „tolljáték”, amely során egy toll „mesélte el” –
egy szereplő szemszögéből – a vele történeteket. Hallhattunk
részleteket a „Túl a Maszat-hegyen”, a „Szegény Dzsoni és
Árnika” című könyvekből, melyet egész délután szívesen
hallgattak volna. „A két balkezes varázsló” című könyvből is
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ÖNKORMÁNYZATI
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. november 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
Véleményezi: Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális
Bizottság
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalása
Előadó: Sinka Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdaságitelepülésfejlesztési és ügyrendi Bizottság
3. Az Önkormányzat államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó rendelete
Előadó: Sinka Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdaságitelepülésfejlesztési és ügyrendi Bizottság
4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Véleményezi: Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális
Bizottság
5. Kistérségi okirat megtárgyalása
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Véleményezi: Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdaságitelepülésfejlesztési és ügyrendi Bizottság
6. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény Védőnői Szolgálatánál a védőnő
díjazásához szükséges pénzügyi fedezet
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Véleményezi: Pénzügyi-gazdasági-mezőgazdaságitelepülésfejlesztési és ügyrendi Bizottság
7. Bejelentések
Sinka Imre
polgármester

LAKOSSÁGI FÓRUM!
Tisztelettel meghívjuk Békésszentandrás lakosságát
2013. november 25-én (hétfő)
18.00 órai kezdettel
a Körös Művelődési Ház nagytermében ahol,
Sinka Imre
polgármester úr
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart,
melynek egyik témája a jogszabály miatt szükséges utcanévváltoztatások.
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS!
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata értesíti a
lakosságot, hogy
2013. november 11. napjától megkezdi
a zöldhulladék gyűjtését.
Szállítás:
* MINDEN HÉTFŐN (református oldal – ahol csütörtökönként
történik a szemétszállítás),
* MINDEN KEDDEN (katolikus oldal – ahol péntekenként
történik a szemétszállítás).
Köszönjük közreműködésüket!

Meghívó
Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja a lakosságot
a hagyományos

adventi koszorú gyertyáinak
közös meggyújtására.
Időpontok:
2013. december 1. (vasárnap) 16.30 óra,
2013. december 8. (vasárnap) 16.30 óra,
2013. december 14. (vasárnap) 16.30 óra,
2013. december 21. (szombat)
az iskolai műsort követően kb. 17.30 óra.
Helyszín: Katolikus templom előtti dísztér
Mindenkit szeretettel várunk!
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HÍREK
Betiltott dalok
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete október 23-án ismét megemlékezett az 1956-os
forradalom és szabadságharc eseményeire, de rendhagyó módon
először a megemlékezés koszorúit helyezték el a Hősök szobránál.
Majd a művelődési házba vonultak, ahol Molnár Imre Zoltán,
képviselő úr köszöntötte a jelenlévőket és Gaál Roland a Szarvasi
Járási Hivatal vezetője mondta el megemlékező gondolatait:
„Kedves Ünneplők! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van.” Sokat gondolkodtam,
hogy generációm képviselőjeként – Illyés Gyula szavain kívül – mit
mondhatok el ma Önöknek 1956. forradalmáról. Nemzeti ünnepünk,
a magyarság fej-felemelésének egyik fontos pillanata, mely egyszerre
van hozzánk időben közel, és van már tőlünk távol. Szüleink
gyerekfejjel élték át 1956. októberének és novemberének
vérzivataros, zűrzavaros napjait, és ha megkérdezzük tőlük, hogy
mire is emlékeznek ezekből az időkből, csak a dinamizmust, a
felnőttek reményeit, félelmeit, kilátástalanságát említik. Emlékeik
gyakran elmesélt történetekre, családi legendákra épülnek, az előbb
csendesen és titokban, majd idővel egyre hangosabban kimondható
történetekre. Egyre kevesebben vannak közöttünk olyanok, akik ott
voltak, akik átélték, akik részesei voltak a forradalmi napoknak. A
történészek kutatják, archiválják, leírják, rendszerbe foglalják 1956.
őszének pillanatait, de történelemkönyvekből, beszámolókból,
filmekből nem érthetők meg azok az érzések, élmények, örömök és
fájdalmak, melyek a sikeres és boldog, majd az elkeseredett és
reményvesztett napokat jellemezték. Távol van már tőlünk időben
1956 októbere, hiszen legtöbben, akik ebben az országban élünk, meg
sem születtünk még akkor.
Közel van még hozzánk '56. Sokan éltek még abban a korban,
amikor szólni sem lehetett az akkor még „Októberi Sajnálatos
Eseményeknek” titulált forradalomról, vagy ha szó esett róla, a
kádári nómenklatúrában csak ellenforradalomként lehetett
emlegetni. Sokan emlékszünk még arra a korra, amikor Nagy
Imrének a nevét, sőt a monogramját sem volt szabad leírni, amikor
egy lyukas zászló lengetéséért diákokat csaptak ki iskolákból, vagy
embereket börtönöztek be, amikor október 23-a helyett egy idegen
ország történelmi pillanatait kellett ünnepelnünk november 7-én,
és amikor még teljesen természetes volt, hogy ünnepeinken szovjet
katonai egyenruhások vonulnak fel, hazánkban lévő laktanyákból.
Közel van még hozzánk 1956. októbere és novembere, hiszen
ünnepünkhöz kapcsolódó érzéseinket és gondolatainkat még
nagyszüleink, szüleink emlékei és viszonyulása határozza meg, ha
ma nem is beszélünk erről. Élnek még '56 árvái, bármilyen módon
is váltak árvává. Nincs meg az a kellő történelmi távlat, mely
segítené az objektív megítélés mellett végre az érzelmi kötődés
homogenitásának megteremtését is. Ez egy olyan kettősség, egy
olyan hasítás közös tudatunkban, melyet csak az idő, és a
megbékélés oldhat fel.
1956. törekvéseinek jó részét az 1990-es rendszerváltoztatás
teljesítette be: megszűnt a totalitárius diktatúra, a szovjet csapatok
elhagyták hazánkat, megvalósult a többpártrendszer, a határok
megnyíltak, megteremtődött a piacgazdaság alapja. Nem véletlen,
hogy az előbb említett kettősséget korunk történelmének
közösségében találjuk meg, így válva tudattalanul is mindannyian
1956. október 23-ának, a forradalmároknak történelmi
örököseivé.
„Hol zsarnokság van: mindenki szem a láncban;” 1989. június 16án, Nagy Imrének és mártírtársainak újratemetésének napján,
azokban a percekben, amikor a koporsókat éppen leengedték a
sírokba, a végső nyughelyre, én gimnazistaként egy évzáró
ünnepségen kellett, hogy álljak. Az igazgatónak pont arra a
péntekre kellett tennie az évzárót, amikor az ország nagy része a

televíziók előtt ülve győződhetett meg arról, hogy egy elnyomó
rendszer véget ért. Igazgatónk, beszéde végén, zavarban és
zavarosan csak annyit mondott: bizonyára tudjuk, hogy most
újratemetnek valakiket, de azért gondoljuk meg, hogy nem lehettek
ártatlanok, ha kivégezték őket. A relativizálásnak ez a fajta
megjelenése végtelen veszélyes. 1956. október 23-án a magyar nép
fegyvert fogott szabadságáért, melyet a sosem létező kommunizmus
üzemeltetői vettek el korábban. Idegen urak zsoldosai, akik
fegyverek és egy tökélyre fejlesztett elnyomó gépezet segítségével
igyekeztek megtörni mindenki önbecsülését és szabadságvágyát.
Az igazságtalanságot nem szabad hát összemosni a kommunista
rendszer fenntartásához szükséges jogszabályi korlátok
átlépésével, a szabadságért folytatott harcokat a megtorlás
kegyetlenségével. Tudnunk kell, hogy hős az, aki fegyvert fog a
szabadságáért, és gyilkos, aki ártatlanokra lő, aki ártatlanokra
lövet. Ma is értenünk kell, hogy a szabadságért folytatott küzdelem
sosem lehet öncélú, csak egy közös eszménykép, egy szebb, egy
boldogabb jövő megvalósulásához vezető út első lépése.
Nagy Gáspár, 1983-ban, Öröknyár című versében egyszerűen írta
le a múlttal való elszámolás, a közös lépések minden állomását:
„egyszer majd el kell temetNI, és nekünk nem szabad feledNI, a
gyilkosokat néven nevezNI!” Legyen hát mementó 1956.
forradalma számunkra arra, hogy díszes újratemetések nem
pótolhatják az elvett életeket! Legyen intelem arra nézve, hogy
valamit elhallgattatni, kimondását tiltani pusztítóbb erővel bír egy
elnyomó rendszerre, mint a fegyverek szava, mert gondolataikban
és szívükben az emberek mindig megőrzik az igazságot. És legyen
számunkra örök figyelmeztetés, hogy a szabadságnál nem lehet
nagyobb kincse emberi létünknek. „Mert ahol zsarnokság van,
minden hiában…” Köszönöm figyelmüket.”

Gaál Roland, a Szarvasi Járási Hivatal vezetője mondta el
ünnepi gondolatait
Ezt követően a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 4. és 7.
osztályos tanulói műsorát csodálhattuk meg. A betiltott dalokból
való válogatás, rendezés Balláné Tóth Krisztina tanárnőt dicséri,
aki összeállításában felidézte azt a kort, amely a jelenlévők
számára szomorú eseményeket idézett. A gyermekek előadása
hitelesen adta vissza a történéseket, annak ellenére, hogy csak a
történelemkönyvekben olvashattak róla. Köszönjük a
gyermekeknek és a tanárnőnek ezt az igazán felejthetetlen élményt.
A megemlékezés végén közösen elénekeltük a himnuszt.
B.E.
(Képek a 24. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott határozatok kivonatai
171/2013.(VI.7.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sinka Imre
Polgármester költségátalányát 2013. június hó 01.
napjától illetményének (456.095,-Ft) 25 %-ban, bruttó
114.024,-Ft azaz bruttó száztizennégyezer-huszonnégy
forintban állapítja meg a Polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
18. §-ának /1/-/2/-/3/ bekezdésében foglalt szabályok
figyelembe vételével.)
172/2013.(VI.7.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete Fabó István alpolgármester havi
tiszteletdíját az 1994. évi LXIV. törvény 4. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott településkategóriára
érvényes szorzószámot figyelembe véve – 2013. június hó
01-i hatállyal (szorzószám: 5) bruttó 193.250,-Ft azaz
bruttó százkilencvenháromezer-kettőszázötven forintban
állapítja meg.)
173/2013.(VI.7.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a
Bencsik Mihály Sporttelepen történő, fedett színpad
megvalósítása érdekében.)
174/2013.(VI.7.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza az
ARGOMEX Kft.-t azon építész terv és költségvetés
elkészítésével, mely a Bencsik Mihály Sporttelepen
történő, fedett színpad megvalósítását szolgáló pályázat
benyújtásához szükséges.)
175/2013.(VI.7.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza
Demeterné Annus Krisztina egyéni vállalkozót azon
pályázat elkészítésével, mely a Bencsik Mihály
Sporttelepen történő, fedett színpad megvalósítását
szolgáló projekt megvalósítása érdekében szükséges.)
176/2013.(VI.7.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békésszentandrási
Polgármesteri Hivatal 2 dolgozóját pénzjutalomban
részesíti kiemelkedő munkájáért.)
177/2013.(VI.7.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szociális Szövetkezet
létrehozásának megtárgyalását a következő Pénzügyigazdasági-mezőgazdasági-településfejlesztési és ügyrendi
Bizottság ülésére tovább tárgyalásra elnapolja.)
178/2013.(VI.7.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy a Hunyadi János Katolikus
Általános Iskola és Óvoda TÁMOP-2.1.2./12-1-2012-0001
“Idegennyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”
című pályázatán befolyt terembérleti díj összegét az
intézmény saját céljaira használhassa fel.)
179/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Nemcsényi
Zsolt képviselő urat választja meg.)

180/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.)
181/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a lejárt határidejű
határozatokról, valamint a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.)
182/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az
Oktatási-művelődési-ifjúsági és szociális Bizottság 2013.
június 19. napján megtartott ülésén, átruházott hatáskörben
végzett munkáról szóló beszámolóját.)
183/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szarvasi Polgárőr
Egyesület 2012. évben végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.)
184/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzata a Békésszentandrási
Szociális Szövetkezet alapító tagja legyen.)
185/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békésszentandrási
Szociális Szövetkezet részjegytőkéjének névértéke 1.000,Ft-ban kerüljön meghatározásra, s az Önkormányzat
500.000,- Ft összegű részjegyet jegyezzen.)
186/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EU
Élelmiszersegély-program 2013. I. fordulója keretében
megvalósult élelmiszersegély kiosztásáról szóló
beszámolót elfogadja.)
187/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a körös-szögi Civil
Fórum Egyesület részére a XI. Kistérségi Civil Találkozó
megrendezéséhez szükséges támogatásokat biztosítja.)
188/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Körös-szögi
Hagyományőrző Csikós Egyesület részére eseti kérelme
alapján nyújt támogatást.)
189/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bethlen G. u. 19.
szám alatti Kollégium épületében térítésmentesen szállást
biztosít a 13. Csángó magyar tábor résztvevői részére.)
190/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi szociális
nyári gyermekétkeztetésről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.)
191/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő belső
ellenőrzési időszak ellenőrzendő területe közé felveszi az
Önkormányzat számlázási gyakorlatának, illetve áfa
elszámolás szabályszerűségének felülvizsgálatát.)
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196/2013.(VI.27) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felmondja a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.)
197/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, részt vesz a KEOP1.1.1/C/13. kódszámmal kiírt pályázatban.)
198/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat: (A
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza Sinka Imre polgármester
urat a Szándéknyilatkozat a magyar-szlovák határon átnyúló
együttműködési csoportosulás (EGTC) létrehozására.)
199/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy zárt ülést rendel el.)
200/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Nemcsényi
Zsolt képviselő urat választja meg.)
201/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.)
202/2013.(VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt vállalkozási
szerződést elfogadja.)
203/2013.(VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Ifj. Barna
Antal képviselő urat választja meg.)
204/2013.(VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.)
205/2013.(VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot elfogadja.)
206/2013.(VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gondozási
Központ Szakmai Programját elfogadja.)
207/2013.(VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Bencsik
Mihály Sporttelepen létesített vizesblokk üzemeltetéséhez
szükséges tisztító- és tisztálkodószereket, higiéniás
termékeket a Glo-pi Kft. biztosítja a takarítást végző
önkormányzat részére.)
208/2013.(VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szociális
Szövetkezet a Békésszentandrás Szociális Szövetkezet
nevet felvehesse.)
209/2013.(VIII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár
Imre Zoltán képviselő urat választja meg.)
210/2013.(VIII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.)
211/2013.(VIII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Békésszentandrás

Nagyközség Önkormányzata, mint alapító tag a SZENT
ANDRÁS FOGLALKOZTATÓ Termelő, Feldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezet
alapszabályát jóváhagyja.)
212/2013.(VIII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013/2014-es
tanévben azon tanulóknak biztosítja térítésmentesen az
adott tanévben szükséges tankönyveket, akik 2013.
szeptember 2-án a Hunyadi János Katolikus Általános
Iskola és Óvodában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, és
egyéb jogszabályi feltételek alapján ingyenes tankönyvre
nem jogosultak.)
213/2013.(VIII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sinka Imre
polgármester urat – a napirendi pontban történő személyes
érintettsége miatt – kizárja a szavazásból.)
214/2013.(VIII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat: (Személyi
juttatáson belül, a rendszeres illetmények bérmegtakarítás
összegéből történő jutalmazás.)
215/2013.(VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Hévizi
Róbert képviselő urat választja meg.)
216/2013.(VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.)
217/2013.(VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 számú
pályázatról készült tájékoztatót tudomásul veszi.)
218/2013.(VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
tagönkormányzatként hozzájárulását adja a Körös-szögi
Nonprofit Kft. (5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.) részére,
hogy „a Körösök vízi túraútvonalának infrastrukturális
fejlesztése” című LEADER program alapján pályázatot
nyújtson be.)
219/2013.(VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a
Gondozási Központ, Békésszentandrás, Kálvin u. 10.
telephelyű főző-tálaló konyhájának 2013. szeptember 9étől történő üzemeltetés kezdését.)
220/2013.(VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat:
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri Kozák János
statikus mérnököt (5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u.
30.) a Furugyi Idősek Klubja károsodott épülete
helyreállítási feladatainak meghatározására és az ahhoz
rendelt költségvetés elkészítésére.
2 2 1 / 2 0 1 3 . ( I X . 11 . ) s z . K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t :
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár
Imre Zoltán képviselő urat választja meg.)
2 2 2 / 2 0 1 3 . ( I X . 11 . ) s z . K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t :
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.)
2 2 3 / 2 0 1 3 . ( I X . 11 . ) s z . K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t :
(Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta az OTP Bank Nyrt.
folyószámla-hitelkeret meghosszabbítását.)
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Találkozás Mihály Árpád szobrászművésszel
Október hónapban Békésszentandrásra látogatott Mihály Árpád
szobrász művész a Vértessy szobor megalkotója. Jövetelének célja
kettős volt. Egyrészt, Lóránt János Demeter Munkácsy díjas
festőművészt, egykori gimnáziumi iskolatársát látogatta meg,
másrészt az általa készített alkotás állagára volt kíváncsi.
Mihály Árpád 1937-ben született Csanádapácán. Iskoláit
Szarvason végezte, majd 1957-1963-ig a Magyar Képzőművészeti
Főiskola hallgatója volt, ahol Páczai Pál, és Mikus Sándor voltak
oktatómesterei. 1977-től az MKISZ, majd az MNMA, az MAOE és
a HÁM művészeti egyesület. Tanulmányúton járt Jugoszláviában
(1965, 1968, 1969). Hosszabb ideig Budapesten élt, majd Pécsett
dolgozott, jelenleg Domaszéken működik. Elsősorban lovas, ill.
állatszobraival vált ismertté. Bronz lószobrai a 60-as években a
görög művészet archaikus korának szépségeszményét idézték. Az
utóbbi évtizedekben készült plasztikáiban erőteljesen a
nonfiguratív megfogalmazások jelentkeztek (Paks).
Szobrászatára, formai megoldásaira az ősi társadalmak lovas
népeinek hagyományvilága és ízlésvilága gyakorolt hatást.
Köztérre tervezett szobrainak mintegy fele nem került felállításra.
1974-ben részt vett a Szeged-Tarján szoborpályázaton, melynek
egyik fődíját kapta, 1989-ben a II. világháborús emlékmű
pályázaton népi kapumotívumokat idéző plasztikai munkával
szerepelt, 1992-ben a debreceni emlékmű pályázaton A magyar
szabadság és függetlenség című szobrával vett részt. Figurális
plasztikáinak, grafikái tematikája erősen kötődik a magyar
őstörténethez, hitvilághoz. Az utóbbi években tájszobrászattal is
foglalkozik.
Találkozásunkkor a szobor készítésével kapcsolatos információkra
voltam kíváncsi.
- Hogyan jött az ötlet Vértessy Mihály megformázására?
- A képzőművészeti főiskolára jártam, amikor a szentandrási
vezetők megkerestek ezzel a gondolattal. Elmondták, hogy
rövidesen kerek évfordulója lesz az 1735-ös felkelésnek, és ez
alkalomból egy oda illő emlékhelyet kívánnak kialakítani. Adott
volt a dolog, hisz a lázadás vezetője, az egykori községi bíró
Vértessy Mihály volt.
- Ezt megelőzően volt már kapcsolatban a fenti eseménnyel?
- Igen, még gimnazista koromban, Szarvason, a rajzszakkör
vezetőm Cs. Pataj Mihály volt, aki 5 nagyméretű képen ábrázolta
az egykori szentandrási eseményt. Mi, szakköri tagok segítséget
nyújtottunk ennek elkészítésében, így a szobor elkészítésekor már
volt némi ismeretem Vértessy Mihályról.
- Hol készült az alkotás?
- Budapesten, a főiskola műtermében, ahol érdekes esemény is
volt. A forma elkészítése után, bekevertük az anyagot, majd később
kiderült, hogy a cement „döglött” volt.
Még szerencse, hogy időben észrevettük, így ez formába se került.
Ezt követően megfelelő anyagot használtunk, és a formába került
műkő 1960. április 27-én került felavatásra. További érdekesség
még, hogy a 110 kg súlyú szobrot, a pesti busz csomagtartójában
szállítottuk Békésszentandrásra. Tiszteletdíjat nem számolhattunk
fel, az akkori vezetőktől egy kerékpárt kaptam érte.
- Ezenkívül hol találkozhatunk még az Ön által készített
alkotásokkal?
- Magyarországon több köztéri szobrot készítettem, ezekből
kiemelkedik a szegedi bronz Lovas szobor és a mészkőből készült
Búza apó kútja, Gyöngyösön Vak Bottyán bronz szobra,
Hatvanban a kőből készült Nővéremlékmű, a paksi pályaudvaron a
Díszkút, Esztergomban Radotsay Dénes portréja, Szarvason az
Ótemplom mögötti téren,
a II. világháború áldozatainak emlékműve, Mártélyon a Szent
László legendáját ábrázoló bronz alkotás. Ezen kívül több
tájszobrászatba illő munkát végeztem az ország különböző
pontjain.

Mihály Árpád és alkotása
- Milyennek látja az alkotás mostani állapotát?
- Sajnos az azóta eltelt idő alatt, a szobor állapota erősen
megromlott. Véleményem szerint a posztomensen is módosítani
kellene, majd azt követően, érdemes lenne formát venni a műről, és
műkőtechnikával újra kellene önteni.
Köszönjük a javaslatokat, melyeket a jövőben igyekszünk
megvalósítani.
Örültünk a mesterrel való találkozásnak, és a munkájához sok erőt
és jó egészséget kívánunk!
Hévizi Róbert

MEGHÍVÓ
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző
Egyesület tisztelettel meghívja
a sakkszerető közönséget

2013. november 29-én (péntek) 14 órára
az István király úti Klubba,
ahol megrendezésre kerül

vitéz Sinka Brigitta sakkmester
hagyományőrző sakkszimultánja.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Idősek Otthona
1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról.
Ki gondozható az idősek otthonában?
A napi 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, rá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő személy.
Idősek otthonába a nyugdíjkorhatárt betöltött személlyel az ellátás
igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa,
testvére és fogyatékos hozzátartozója a gondozási szükséglet
hiányában is felvehető.
Ki kérheti még az idősek otthonába történő felvételét?
Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy
fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a napi 4
órás gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha
ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem
biztosítható.
Ki végzi el a gondozási szükséglet vizsgálatát?
Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető
végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
Beutaló határozat esetén a vizsgálatot a beutaló szerv
kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az
intézményvezetőnél. Az intézményvezető megvizsgálja és
megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá az
egyéb körülmények fennállását.
Mely esetben nyújtható az idősotthoni ellátás?
Idősotthoni ellátás a napi 4 órát meghaladó, illetve az egyéb
körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló
szakvélemény alapján nyújtható.
Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete
fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni
elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények
sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi
segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.
Idősek otthonában – a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – a napi 4
órás gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható,
ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy
írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű
személyi térítési díj megfizetését.
Milyen iratokat kell bemutatni a gondozási szükséglet
vizsgálatához?
Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási
szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet
megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények
másolatát vagy az egyes, lent ismertetett ellátások megállapításáról
szóló igazolásokat.
Melyek a gondozási szükségletet megalapozó egyéb
körülmények?
A következők:
• a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozat5a, amelyet az
orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai
Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével
igazoltak,
• az ellátást igénylő egyedül él, és
• nyolcadik élet évét betöltötte vagy
• hetvenedik élet évét betöltötte és lakóhelye közműves
vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli
ingatlan, vagy
– hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban
vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az
ellátást megállapító jogerős határozat
vagy az ellátás folyósítását igazoló írat másolatával igazoltak, vagy

– a fentieken kívüli okból fogyatékossági támogatásban
részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje
szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági
állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát
állapította meg, amit az érvényes és hatályos
szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával
igazoltak,
– I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági
nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve
járadékban részesül, amit nyugdíjat, járadékot
megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem
benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási,
járadékfolyósítási csekk-szelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy
– munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve
legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást
szenvedett és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje
szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági
állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát
állapította meg, amit érvényes és hatályos
szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával
igazoltak.
Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával
kell igazolni. A közművesítés hiányát a települési önkormányzat
jegyzője igazolja.
Ki nyújthat segítséget az igazolások beszerzéséhez?
Az igazolások beszerzésében az előgondozást végző személy
nyújthat segítséget.
Hogyan kell igényelni az intézményi elhelyezést?
Az ellátás igénylése az igénylő, illetve törvényes képviselője
szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.
Hogyan keletkezik az intézményi jogviszony?
A jogviszony keletkezését a lakóhely szerinti illetékes települési
önkormányzat képviselő-testületének határozata, a bíróság
ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése, a bírói ítélet, az
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a
gyámhivatal határozata, a személyes gondoskodás iránti
kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése alapozza meg.
Ki dönt az intézményi jogviszony keletkezéséről?
Az állami fenntartású intézmény esetén a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről
• a települési önkormányzat által fenntartott szociális
szolgáltató, nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetében az intézményvezető,
• a megyei, fővárosi önkormányzat által fenntartott tartós
bentlakásos intézmény esetében, ha a fenntartó önkormányzat
képviselő-testülete eltérően nem rendelkezik, az
intézményvezető,
• a települési önkormányzat-ide nem értve a fővárosi
önkormányzat – által fenntartott tartós bentlakásos intézmény
esetében, ha a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete
eltérően nem rendelkezik, az intézményvezető,
• a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium által fenntartott szociális intézmény esetén az
intézményvezető dönt.
Lehet-e a soron kívüli elhelyezést kérni?
A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az
igénybe vevő
• önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan
hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más
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egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem
oldható meg,
a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli
elhelyezése indokolt,
szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen
változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése
vált szükségessé,
kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, és a további
együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi
kérelmet.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály
/Megjelent a Hírhozó hetilap 41-es számában,
2013. október 10./

Mozaikok egyesületünk
életéből
A MEOSZ – Békésszentandrási Egyesülete – szinte minden
hónapban jelentkezik egy-egy tájékoztatóval a Szentandrási
Híradóban.
Zömében rendezvények, kirándulások, más civil szervezetekkel
való találkozás a téma.
A mostani tájékoztatásunk kissé rendhagyó, de szorosan az
egyesületünk tevékenységéhez tartozik.
Mint a MEOSZ tagegyesülete – vannak kikerülhetetlen
kötelességeink.
Így az évente megrendezett továbbképzés, valamint küldöttgyűlés,
amit a MEOSZ Siófokon szokott megszervezni 3-4 napos
bentlakásos formában.
Erre ez évben májusban került sor, melyen Sinka Jánosné gazdasági
vezető és Tóth Mihályné szervező, elnökhelyettes vett részt.
Ezen felül a folyamatos évenkénti jelentések, programok
alkalmazása (tagság adatainak gépre telepítése) és az
alkalmankénti beszámoltatás.
Ez év október 11-én kihelyezett elnökségi ülést hívott össze a
MEOSZ - Hódmezővásárhelyre, ahová a térség egyesületeiből - így
Békés megyéből 13, Csongrád megyéből 8 - egyesület kapott
meghívót.
Előírás szerint – egy oldalas – tömör, írásos tájékoztatót kellett
készítenünk és szóban előadnunk a megadott témában:
- taglétszám, tagdíjfizetés helyzete, tagok kor szerinti összetétele,
ügyfélfogadás helye, rendje, ideje, rendszeres rendezvények,
folyamatos szolgáltatások, tagság tájékoztatásának módja, formája
– bevételek alakulása – együttműködés a megyében működő más
egyesületekkel.
A fentiek alapján a beszámolót összeállítottuk és előadtuk.
A MEOSZ – vezetősége elismeréssel szólt a munkánkról, kiemelte
a tagság érdekében végzett sokirányú tevékenységünket. Külön
dicséretet kaptunk a bevételeink növelése érdekében végzett
munkánkért, az évek óta sikeres működési pályázatokért.
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy október 7-től az ügyfélfogadásban
változás áll be, heti 1 alkalommal HÉTFŐN – du. 13 – 17 óráig
tartunk ügyfélfogadást.
Készülünk a december 18-i karácsonyi ünnepségre, melyről még
tájékoztatót adunk.
Tóth Mihályné
szervező

Kertbarát Kör hírei,
közleményei
November havi munkálatok a kertben
Még mindig tart a gyümölcsfák és lombhullató díszfák- és cserjék
ültetési ideje (az őszi- és kajszibarackot jobb tavasszal ültetni).
Vidéken és a hétvégi telkeken minden értékes fát és cserjét védeni
kell a vadrágás ellen. A fák metszését el lehet kezdeni. A
gyümölcsfákat hosszú hatástartamú trágyával trágyázzuk meg. Az
esetleg későn érkezett virághagymákat még el lehet ültetni, de a
fagy ellen a talajt tőzegkorpával takarni kell. A rózsatövekre
vastagon szórjunk tőzeget, amire szabad területen még
fenyőgallyat is tegyünk. A sekélyen gyökerező és az érzékeny
évelőket fenyőgallyal takarjuk be, vagy vastag tőzegréteggel
védjük a téli hidegtől. Hasonlóképpen óvjuk az ősszel ültetett fákat
és cserjéket is, hogy az erős fagy ne károsítsa. Zord vagy hószegény
vidékeken a jácint és a többi érzékeny gumós növény takarására is
szükség van. A pázsit szélét vágjuk le, és november elején utoljára
nyírjuk le. A letermett zöldséges ágyásokat fel kell ásni. A tavaszi
szedésre elvetett téli saláta, spenót, répa, stb. ágyásait
fenyőgallytakarással vagy fóliaalagúttal védjük. A karókat,
rácsokat stb. tisztítsuk meg és rakjuk el. A tavirózsatálakat és a
fagyérzékeny növényekkel beültetett edényeket tegyük be a házba.
A kerti tó vizét takarjuk be hungarocell lemezzel vagy légpárnás
fóliával. Alacsony vízből a halakat vegyük ki és a házban
teleltessük. A kerti tömlőt és a szerszámokat szárazon fedett
helyiségben tároljuk. A kerti bútorokat tegyük védett helyre.
(Forrás: Kerti Lexikon)

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, Gondalaposi üdülősoron iker nyaraló mind a két fele
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7 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, Kőbánya 42 m2-es lakás 11,5 M Ft
Békésszentandrás, Fő utcán családi ház eladó, irányár: 5 M Ft
Békésszentandrás, Bocskai u. 2. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4,5 M Ft
Szarvason a Béke utca 3. sz. alatt 2 szobás 4. emeleti lakás eladó,
irányár: 4.000.000 Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd
5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2. * Tel: 20/3384242
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
Gergely Edina és Szalai Krisztián Gábor
2013. október 5-én,
Nagy Éva és Maczik János 2013. október
18-án,
Czeglédi Viktória és Kondacs László
György 2013. október 26-án kötött
házasságot.

Születések
2013. október 7-én Magyari Zoltán és Csernus
Tímea szülőknek RÉKA,
október 11-én Kostyó Zoltán és Boldizsár
Nikolett szülőknek GEORGINA,
október 18-án Demlyén Zoltán Pál és
Diószegi Éva szülőknek PÁL ZOLTÁN,
október 24-én Patkós János és Sovány Éva
szülőknek JÁNOS,
október 29-én Nagy Zoltán és Körmendi
Nikolett szülőknek NOÉMI utónevű
gyermeke született.

Köszönetnyilvánítás
„Az élet elmúlik
De az emlékek élnek
S míg élünk őrizzük őket”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Ficzere Ferenc
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

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

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

Földtulajdonosok figyelem!
Október 10-én Tóth Zoltán és Fabó Ida
szülőknek ZSOMBOR utónevű gyermeke
született.

Elhaláloztak
Marton Jánosné ln.: Koczkás Rozália /1922/ 2013. október 1-jén,
Sindel József /1954/ 2013. október 6-án,
Ambrus Ferenc /1933/ 2013. október 29-én hunyt el.

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

GRÁNIT SÍREMLÉKEK
AKCIÓS
VÉGKIÁRÚSÍTÁSA
amíg a készlet tart!
20% kedvezmény
minden termékből!

Temetkezési szolgáltatás
KORR-NIX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
5561 Békésszentandrás, Fő u. 53.
Telefon: 66/218-230
Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

Budavári Zoltán
temetkezési ügyintéző
Mobil: 06-30/974-9031
Ügyintéző: Csipainé Pintér Mária
Érdeklődni az alábbi mobilszámon: 06-30/9749-031
Hétvégén és az esti órákban: 66/218-230 vezetékes telefonon.

Ízelítő az akciós árakból:
2 személyes világosszürke gránit nyitott síremlék fejkővel,
2 db vázával:
eredeti ár: 410.000 Ft * kedvezményes ár: 328.000 Ft
1 személyes színes gránit zárt síremlék fejkővel,
1 db vázával:
eredeti ár: 320.000 Ft * kedvezményes ár: 256.000 Ft
Az ár tartalmazza a síremlék helyszínen történő összerakását.
Plusz kedvezmény:
ingyenes betűvésés a megvásárolt síremlékekre!
A síremlékek megtekinthetőek – telefonon történő egyeztetést
követően: a Bagi-TÜZÉP mögötti részen, a Rákóczi utca felöli
bemutatókertben.
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Táncos hírek

Nagy Imre - Szopka Kitti: Szentes, latin 6. hely

Szvoboda Gábor - Bencsik Noémi: Kiskunfélegyháza, standard
3. hely

Melich Krisztián - Petrás Kíra: Szentes, standard 2. hely, latin
4. hely

Petrás Bene - Szín Vivien: Békés, standard 12. hely, latin 7. hely

2013. november
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KÉZILABDA
Újabb sikeres hétvégéket tudhat maga mögött a felnőtt kézi
csapat, mely sorozatot a két hetes kényszerpihenő sem törte
meg. Újult erővel újabb mérkőzéseket sikerült hozni, így
bebiztosítva az erős középmezőnybeli helyet.
Békésszentandrás – Gerla 25 - 21 (félidő: 9 - 12)
Jó kezdés után (6-3, 7-5) kisebb hullámvölgybe kerültünk az első
játékrész végére. Szerencsére sikerült a félidőben rendezni
sorainkat, és talpra álltunk. Csapatunk tartását és küzdeni tudását
dicséri, hogy a félidei hátrányból már a második félidő 6. percében
visszafordítottuk a mérkőzést. Az utolsó negyedórában azonban
szükségünk volt még egy újabb rohamra. Ettől kezdve - sokat
köszönve támogató szurkolóink adta erőnek - nagyon
fellelkesedtünk, sorra lőttük góljainkat, és már nem adtunk több
esélyt a vendégeknek az egyenlítésre sem. Ezzel újabb győzelmet
arattunk!!
Nagyszénás - Békésszentandrás 19 - 24 (félidő: 8 - 11)
A kellemes idő ellenére Orosházán az Eötvös úti csarnokban került
sor az összecsapásra. Mindkét csapat számára nehezen indult kissé
a gépezet, a mérkőzés első gólját az 5. percben nekünk sikerült
megszereznünk. A találkozó első negyedében még váltakozva
vezettek a csapatok, de ezt követően a 18. perctől kezdtünk
fokozatosan ellépni. Védelmük ekkor még keményen jól zárt, így
ebben a periódusban főként átlövésekből, szélső játékkal valamint
indításból tudtunk sikeresek lenni. A második félidő elején bár még
sikerült a hazaiaknak 12:11-re felzárkózniuk, de ezt követően igazi
csapatként működtünk, felváltva szereztük a szebbnél szebb
gólokat, s végig kézben tartottuk a mérkőzést. A hazaiak az utolsó
negyedórában taktikát váltottak, de ez nekünk még jobban
kedvezett, így a 4-2 es nyitott védekezésük elleni végjátékunk
parádésra sikerült. A Nagyszénás balkezes lövőjeként és
szélsőjeként játszó NB-s igazolása bár 8 gólig jutott, de nem volt
aki fel tudott volna nőni mellé, a jó védekezésünknek és a kiváló
kapusteljesítményünknek köszönhetően. Valamennyi játékosunk
ismét példát mutatott küzdeni tudásból, akaratból, és győzni
akarásból.
8 mérkőzésből 5 győzelemmel egy nagyon sikeres őszi szezont
mondhatunk magunkénak. Mindezzel 11 csapatból a 6. helyen
állunk pontegyenlősséggel a 4-5. helyezettekkel. Bár még két
dobogó várományossal szembeni harc hátra van, de az erős
középmenybeli helyünket a vártnál is jobb eredményekkel már
bebiztosítottuk. Hátralévő két mérkőzésünk:
2013. november 9. 18:00 Felföldi ISE - Békésszentandrási KC
2013. november 16. 14:00 Békésszentandrási KC - Kétsopronyi
SE
„Nem kellenek nagy dolgok, az apróságokban rejlik a
varázslat…” (O.N.)

Állnak: Olasz Éva, Petrás Blanka, Petrás Viktória, LestyanGoda Anna, Szilágyi Gréta, Sinka Petra, Lénárt Anett
G u g g o l n a k : B o h á k M a j a , E g r i n é K o v á c s A n d re a
(játékosedző), Kondacs Renáta
Elől: Székely Alexandra és Lólé Emília
HAJRÁ CSAJOK!!!

KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁS HÍREK:
MEGSZEREZTE ELSŐ GYŐZELMÉT UTÁNPÓTLÁS
CSAPATUNK IS! Az első tornanapon a gyomaiak elleni vereséget
követően magabiztos 16-12-es győzelmet aratott a Sarkad csapata
ellen. Szívből gratulálunk nekik!! Utánpótlásunk ezzel 7 csapatból
az 5. helyen áll.

A csapat tagjai:
Állnak: Bohák Maja, Ambrus Réka, Domjánné Kozák
Györgyi (utánpótlásedző), Kovács Vanessza, Kondacs
Boglárka, Molnár Dorottya, Olasz Éva, Pásztor Enikő, Aszódi
Zsófia, Farkas Csenge, Bezzeg Xénia, Kiss Bettina, Csépai
Rebeka
Elől: Székely Alexandra és Polónyi Bettina
A következő tornanap programja: 2013. 11. 17. Békés
Sportcsarnok
12.20. Békésszentandrás KC – Békés NKTE
14.00. Köröstarcsa DSE – Békésszentandrás KC
HAJRÁ LÁNYOK!!!
-A–
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LABDARÚGÁS
Magára talált a Hunyadi!
Az őszi szezon első részében gyengébb teljesítményt nyújtó
Hunyadi a középső szakaszban fontos győzelmeket aratott. Ezek
közül legértékesebb az eleki vendégszereplés alkalmával
begyűjtött három pont. Bár a táblázaton az előző hónaphoz képest
hátrébb csúszott a csapat, de a negyedik helytől már csak három
pont választja el.
A hátra lévő négy mérkőzésből (két forduló tavaszról előre lett
hozva) hármat hazai környezetben játszik a Hunyadi, így van esély
a javításra. Az ellenfelek: Bucsa, Gádoros és Lökösháza itthon,
Sarkad idegenben.
Az ifjúsági csapat is jól teljesített, és egyre közelebb áll az
élmezőnyhöz.
Bízunk csapatainkban és az eredményes jó folytatásban.
Eredmények:
10. forduló: 2013. október 12. (szombat)
B. Hunyadi SE – Csorvási SK 2-1 (2-0)
Békésszentandrás, 160 néző. Vezette: Czirbuly Mátyás
(Provosinszi Szabolcs, Rakonczás Zsolt)
Hunyadi: Petrás B – Borgulya, Bobvos F., Csatai Tasi N., Kovács
N. Vizi (Rusz) Kiss T. (Steigler) Balogh (Bagi) Lovas, Ugrai
Edző: Pisont András
Góllövők: Ugrai, Balogh
Sárga lap: Borgulya
A kishagyott helyzetek mérkőzésén ellentétes félidőket láthattak a
nézők. A Hunyadi győzelme megérdemelt.
Pisont András: „Akár nagyobb arányú győzelmet is arathattunk
volna, ha a helyzeteket jobban kihasználjuk.”
Ifjúsági: B. Hunyadi – Csorvás 4-1
Góllövők: Koppányi P. (2), Szabó F., Szabó M.
Sárga lap: Pásztor D., Szabó M.
11. forduló: 2013. október 19. (szombat)
Elek LE – B. Hunyadi SE 1-2 (0-0)
Elek, 170 néző. Vezette: Belanka Zsolt (Kozma Dávid, Kovács
Csaba)
Hunyadi: Petrás B – Borgulya, Bobvos F., Csatai (Rusz), Tasi N.,
Kovács N., Kis L., Vízi (Rácz R.) Balogh (Kiss T.) Lovas, Ugrai
(Steigler)
Edző: Pisont András
Góllövő: Ugrai (2)
Sárga lap: Kovács N., Ugrai
A második félidő első 10 percében Ugrai eldöntötte a mérkőzés
sorsát.
Pisont András: „Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a

másodikban az akaratban jobban teljesítő csapatom megérdemelt
győzelmet aratott.”
Ifjúsági: Elek – B. Hunyadi 2-2
Góllövők: Csipai P., Koppányi P.
Kiállítva: Bodonyi Á.
Sárga lap: Szabó F.
12. forduló: 2013. október 26. (szombat)
B. Hunyadi SE – Vésztői SE 4-3 (2-2)
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Pécs Zoltán (Kovács Csaba,
Petrovszki György)
Hunyadi: Petrás B. – Borgulya, Bobvos F. (Steigler) Csatai (Bagi)
Tasi N., Kovács N., Kis L., Vízi (Rácz R.), Kiss T., Lovas, Ugrai
(Wéber)
Edző: Pisont András
Góllövők: Ugrai (2), Lovas, Rácz R.
Sárga lap: Kis L., Tasi N., Kiss T., Ugrai, Bagi
Gólokban gazdag mérkőzésen a győzelmet jobban akaró Hunyadi
rászolgált a győzelemre.
Pisont András: „A szív diadala! Megérdemelt győzelem!”
Ifjúsági: B. Hunyadi – Vésztő 5-0
Góllövők: Szabó F. (4), Koppányi P.
Sárga lap: Szín Á.
(A 70. percben félbeszakadt a mérkőzés, mert a 9 fővel kiálló
Vésztő nem vállalta tovább!)
13. forduló: 2013. november 2. (szombat)
Csanádapácai EFC – B. Hunyadi SE 2-1
Csanádapáca, 110 néző. Vezette: Kocsondi Bálint (Gyekiczki
István, Kékesi Tamás)
Hunyadi: Petrás B. – Tasi N., Bobvos F., Csatai (Kiss T.) Rusz,
Kovács N., Kis L., Vízi (Steigler) Rácz R., Lovas, Ugrai
Edző: Pisont András
Góllövő: Rusz
Sárga lap: Csatai, Kis L., Kovács N., Kiss T., Steigler
Az első félidőben kiegyenlített játék folyt. A második játékrészben
hiába tett szert előnyre a Hunyadi, a lelkes hazaiak megfordították
azt.
Pisont András: „A jobban akaró hazai csapat megérdemelt
győzelmet aratott. Mi sajnos rossz felfogásban nagy
hibaszázalékkal játszottunk.”
Ifjúsági: Csanádapáca – B. Hunyadi 1-5
Góllövők: Szabó F. (3), Dernovics T., Szabó M.
Sárga lap: Bencsik A.
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A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság állása a 13. forduló után:
Ifjúságiak:

Felnőttek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mezőkovácsháza
Dévaványa
Elek
Vésztő
Lőkösháza
Battonya
Sarkad
Békés
Bucsa
B. Hunyadi
Csorvás
Csanádapáca
Kétegyháza
Újkígyós
Gádoros
Doboz

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
10
8
7
7
6
6
5
6
5
4
4
2
1
1
1

1 0
1 2
2 3
0 6
0 6
3 4
3 4
6 2
1 6
3 5
5 4
3 6
2 9
4 8
3 9
1 11

50-14
43-10
30-19
48-29
26-25
26-22
28-26
35-23
20-26
23-32
27-24
25-37
24-44
23-39
19-51
19-45

37
31
26
21
21
21
21
21
19
18
17
15
8
7
6
3

1. Dévaványa
2. Mezőkovácsháza
3. Csorvás
4. Békés
5. B. Hunyadi
6. Vésztő
7. Battonya
8. Elek
9. Doboz
(-1 pont
10. Kétegyháza
11. Sarkad
12. Csanádapáca
13. Lőkösháza
14. Bucsa
15. Újkígyós
16. Gádoros

13
13
12
13
13
12
13
13
13

9
9
9
8
7
6
5
5
5

2
2
2
3
2
3
3
3
3

2
2
1
2
4
3
5
5
5

58-13
41-11
45-22
43-23
43-19
43-35
36-35
27-27
41-63

29
29
29
27
23
21
18
18
17

13
13
13
13
13
13
11

5
4
4
4
3
1
1

1 7
4 5
2 7
2 7
0 10
1 11
1 9

36-51
29-19
35-39
34-42
23-41
14-54
14-69

16
16
14
14
9
4
4
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KÉPES HÍREK
A kubikosokra emlékeztünk - október 15.

Postatörténeti kiállítás megnyitója - október 22.

Megemlékezés az 1956. október 23-ai eseményekről

