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Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron -
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsu-csókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

Klimaj János: Kopjafa  Fotó: B.M.

MEGHÍVÓ
2004. október 23-án 9.30 órakor

községi ünnepség
a Hősök terén.

Mindenkit szeretettel vár
a rendezőség.
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Elkezdődött a templomfelújítás!
Istennek hála, templomunk kétszáz éves fennállását úgy ünnepelhetjük,
hogy elkezdtük felújítását. A képen jól látható a templom homlokzatá-
nak állványzata, ahol munkások eltávolítják a régi repedezett vakolatot.
Alapos tisztító munka után kerül fel majd az új vakolat és festés a falak-
ra. Szakszerű szigetelés szakértői mérésekkel, előírásokkal, műemlékvé-
delmi jogosultsággal rendelkező műszaki vezetéssel és alapos műszaki
ellenőrzéssel  folynak a munkák. Szeretnénk még a  tél  beállta  előtt  a
homlokzat és a torony falait rendbehozni.  Műemléki engedélyünk van
továbbá a templombelső levert vakolatának pótlására, és a balesetveszé-
lyes padozat javítására is. Mindez azonban csak akkor sikerülhet, ha kö-
zösen összefogunk. Kérjük tisztelettel mindazokat, akik szívükön viselik
templomunk ügyét, áldozatra kész jó szívvel imádkozzanak a felújításért
és pénzadományaikkal támogassák a munkákat.

Köszönettel: dr. Dobos Ágoston lelkipásztor és a Presbitérium

Érdemes az ősi hitelvi írás, a 2. Helvét Hitvallás tanítására figyel-
nünk. Ez a munka református egyházunknak a Biblia után egyik leg-
alapvetőbb dogmatikai iránymutatója.
A szellemek  megjelenéséről  a  következőket  olvassuk  benne:  ,,
Amit  pedig  a  szellemekről  vagy  a  holtak  lelkéről  mondanak,
hogy néha megjelennek az élőknek és tőlük olyan szolgálatokat
kérnek, melyek által megszabadulhatnának, az ilyen kísérteteket
az ördög incselkedései, mesterkedései és ámításai közé soroljuk.
Mint ahogy az ördög a világosság angyalának tudja magát álcáz-
ni,  úgy törekszik az igaz hitet  vagy felfogatni,  vagy kétségessé
tenni. Az Úr az Ótestamentumban megtiltotta, hogy az igazságot
a  holtaktól  tudakoljuk  és  hogy bármilyen  kapcsolatot  tartsunk
fenn a szellemekkel (Mózes 18:11). A kárhozatban gyötrődő gaz-
dag, ahogy az evangélium elbeszéli, nem kap engedélyt az övéi-
hez való visszatérésre,  mert amint azt Isten szava kijelenti: Van
Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Ha Mózesre és a prófé-
tákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halot-
tak közül feltámad (Lukács 16:29-)”
Kívánok kedves olvasóimnak kegyeletteljes emlékezést, gyászukban
vigasztalódást és Krisztus által gyógyulást. Hagyjuk békességben Is-
ten kezében elhunyt szeretteinket, sorsuk felől ne aggódjunk, vagy
ne próbálkozzunk feleslegesen megváltoztatni lelkük állapotát,  hi-
szen ez Isten elleni vétek. Elhunyt szeretteinkkel ne beszélgessünk,
hozzájuk és értük ne imádkozzunk, ne hívjuk megjelenésüket, mert
nagy romlást hozunk ezzel csak magunkra. Ha korábban végeztünk
ilyet, vagy hasonló dolgokat elkövettünk, bánjuk meg ezt Isten előtt,
kérjük bocsánatát és hagyjuk el végleg az ilyen jellegű tevékenysé-
geket. Ha ismerünk másokat, akik halottakkal, szellemekkel foglal-
koznak, szeretettel tanítsuk őket, hívjuk őket is bűneik megbánására
és elhagyására.

Életünk fő célja
A hétköznapok harcaiban, problémái között fontos időnként megállnunk
és elgondolkodnunk életünk fő célja felől. Nagy veszély, hogy a kisebb
feladatok tengere úgy elborít bennünket, hogy célt tévesztünk, és csak
későn döbbenünk rá, hogy egész másképp kellett volna élnünk.
Mi a Te életed fő célja? A Bibliát  tanulmányozva úgy látjuk,, hogy éle-
tünk egyik fő céljául Isten azt szánta, hogy egyre inkább változzunk és
formálódjunk az Ő Szent Fia, az Úr Jézus Krisztus hasonlóságára.
,,Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az
Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lel-
ke által dicsőségről dicsőségre.” (2 Korintus 3:18)
Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusra szabadon tekinthetünk, Hozzá köz-
vetlenül járulhatunk lélekben és imában. Benne tükröződik Isten igazi
dicsősége. Miközben Őt figyeljük, és Őróla veszünk példát, Tőle kérjük
szabadulásunkat, csodálatos változás megy végbe bennünk. Ezt a válto-
zást nem mi végezzük, ez a Szentlélek munkája. Isten az Ő Szentlelké-
vel formál minket. Ennek a formáló munkának különböző eszközei van-
nak. Ilyen a Biblia, a hívő emberek közössége és Istentől kirendelt kö-
rülményeink.
Mivé akarsz válni telő-múló napjaid során? Isten csodálatos hívása, le-
hetősége, hogy formálódjunk Jézushoz egyre inkább hasonlóvá. Ez egy
folyamatos, hosszú fejlődés.  Lelki  újjászületésünk,  megtérésünk lehet
egy pillanat műve is, de ezután egy életen tart az a változás, amiben Jé-
zus képére alakulhatunk.
Isten számára fontosabb karakter fejlődésed, mint a karrier fejlődésed.
Fogadd el Isten számodra kijelölt egyik legszebb célját, és engedj for-
máló kezének! Imádkozz Velem együtt:
,,Uram Jézus! Szükségem van Rád! Köszönöm, hogy meghaltál értem a
kereszten. Kinyitom életem kapuját és befogadtak Téged, mint Uramat
és Megváltómat. Te irányítod életemet! TÉGY OLYANNÁ, AMILYEN
TE KAROD, HOGY LEGYEK!”

Dr. Dobos Ágoston

,,Lelked tovaszállt, ki tudja, merre
jár. Mély álomba merültél,
búcsú nélkül csendben elmentél.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a roko-

noknak, szomszédoknak, munkatársaknak, barátoknak, is-
merősöknek, akik

id. TASKÓ JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, részvétük-

kel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
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Köszönet levél!
Munkahelyemen ért a szomorú és fájdalmas hír, hogy Olasz doktor
bácsi nincs többé körülöttünk.
Mély döbbenet és rémület vett hirtelen rajtam erőt, csak néztem ma-
gam elé  és arra gondoltam: az nem lehet!  Biztosan tévedés…! Ő
nem halhat meg, aki egész nap gyógyít, állandóan úton van, mert be-
teghez  hívják,  őt  nem  győzheti  le  betegség!  Mégis  legyőzte…!
Ugyanaz az érzés kerített hatalmába, mint mindannyiszor, ha elve-
szítettem egy-egy szerettemet: üres lett körülöttem a táj, a környeze-
tem, mert nincs többé benne valaki, akit szerettem, mint orvost, mint
embert, mint jószomszédot, akire mindig számíthattam, akihez biza-
lommal fordulhattam és aki mentálisan is tudott  gyógyítani vidám,
viccelődő kedves szavakkal vagy együttérző vigasztaló beszélgetés-
sel. Akinek sokkal tartozom és már csak virággal tudok köszönetet
mondani. Aki sokat tett a családomért, de nem várt érte köszönetet,
legfeljebb csak jó szót. Aki egyszerű, közvetlen, szerény ember volt,
mégis, ha megjelent frissen vasalt fehér ingében sugárzott belőle az
emberi méltóság.
Hirtelen rámtört csend vesz körül… némaság… a tehetetlenség érzé-
se, mint annyiszor már.
Megfakult a nap fénye. Most ismét nem úgy ragyog, mint kellene…
Miért? Kérdezem magamtól. Miért most és miért nem később?! Mi-
ért nem adatott meg a megérdemelt nyugdíjas pihenés? ,,Miért sírsz
Mamikám?’’ – kérdezi tőlem az öt éves kislányunokám. ,,Mert most
már doktor bácsim sincs.’’ – felelem … és az út a temetőbe vezet, Ő
kérte vigyem oda. Apró kis kezével végigsimítja a koszorúkon lévő
virágokat, és azt mondja: ,,Olyan aranyos volt’’ – pedig csak egyszer
találkozott vele. ,,Igen, az volt.’’ – felelem csendben.
Nehéz múlt időt  használnom,  olyan valószínűtlennek tűnik,  olyan
megfoghatatlan az egész. Olyan hirtelen jött.
Közben folyton Goethe szavai kavarognak fejemben:
,,Az emlékezés a lélekben terem,
S a lélek nem hal meg sohasem.’’
Talán most is itt  van közöttünk és csendes szemlélődő a szeretett
család a szomszédok és a betegei között.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Ha már ez a pihenés adatott meg, legyen nyugodt, békés, és mégegy-
szer: KÖSZÖNET MINDENÉRT!

(B.)

Köszönet az Életért
(Emlékezés Dr. Olasz Imrére)

Az augusztusi  Híradóban írtam le Olasz doktor nevét a Szüle-
immel  kapcsolatos  írásomban.  Szerettem volna  Vele  legalább
még egyszer kezet szorítani mindazért az orvosi segítésért, gon-
doskodásért,  amit  Szüleimért,  egészségük  javításáért,  életük
meghosszabbításáért  tett.  Elkéstem,  lemaradtam egy Igaz  Em-
berrel való találkozásról.
Olvasom a legutóbbi Híradóban, hogy Dr. Olasz Imre augusztus 18-
án eltávozott az élők sorából. Tudom, hogy a Község lakói jobban
ismerték, ismerik körzeti orvosuk munkáját, tevékenységét, emberi
értékeit mint  én.  Mégis késztetést érzek arra, hogy megemlékezé-
semben visszaidézzem megismerkedésünket a szentandrási éjszaká-
ban, s kiemeljem a fiatal falusi körzeti orvos áldozatkészségét, segí-
tését, emberségét.
Olasz doktor 1961-ben került a faluba, mint fiatal orvos, akihez
Szüleim körzetileg tartoztak. Apámék akkor már újból gyakorló
termelőszövetkezeti tagok voltak. Élték, szenvedték a kollekti-
vizált  élet  minden  ,,örömét”,  megpróbáltatását.  Apám  korán
megismerte  doktorát,  amikor  egy  veszélyes  agyérgörcs  miatt
Olasz doktor kezeibe került.  Anyám elmondása szerint az idő-
ben  történt  gyors  orvosi  beavatkozás  mentette  meg Apámat  a
súlyos következményektől.  Ettől az időtől kezdve Apámék már
Olasz doktor gondozása, felügyelete alá tartoztak. Munkaerejét
visszanyerte, dolgozott a TSZ-ben. Talán még többet is vállalt a
megengedettnél,  s  a  stressz  kikezdette  idegeit,  rongálta  szívét
és keringését. Ebben az időben került sor egy hazautazásomra.
Apámmal órákon keresztül  beszélgettünk,  értékeltük a helyze-
tet,  s  gondolkodtunk a  jövőről.  Vita  sohasem volt  közöttünk,
akkor sem. Éjfél körül  mégis olyan  fokú szív és  keringési  ro-
ham jelentkezett Nála, hogy azonnali orvosi beavatkozásra volt
szükség. Ekkor volt  az, amikor én az V. kerület  5.  szám alatti
tanyából, éjjel, éjfél után kopogtattam be az Olasz doktor abla-
kán  ismeretlenül.  A doktor  készségesen  vette  tudomásul  a hí-
vást, s azonnal jött kerékpárján. (Még nem lóháton és nem lo-
vaskocsin!)
Tudta mi a baj, mit kell tennie.
Táskája jól  fel  volt  szerelve a megfelelő gyógyszerekkel. Apámat
megmentette az Életnek! Hála neki!

A  gyógyulás sajnos  csak  idő-
szakos  volt.  Az  újbóli  problé-
mák jelentkezésekor lakásomon
hívott telefonon Imre Barátom.
Azt ajánlotta, hogy jobb lenne,
ha  Apámat  felvinném  a  Pesti
Kórházba.  Így  kerültünk  kap-
csolatba  a  Honvéd  Kórházzal.
Ott  talpraállították,  megfelelő
gondozásban  részesült,  s  még
több mint  egy évtizeden át  tu-
dott Családja körében mindnyá-
junk örömére nyugalomban él-
ni.
Én így emlékezem Olasz Imré-
re, az igazi, falusi doktorra, Aki
Családunknál kiválóan ,,vizsgá-
zott”  az  orvostudományból  és
az igazi, emberi magatartásból.

Budapest,  2004.  szeptember
22-én

Dr. Bagi János

Kishegyesi kirándulás – borús időben
A kora hajnali esős indulás után borongós napok kísérték iskolánk tanulóinak kishegyesi kirándulását. A közel
tíz év alatt, mióta feléledt a két község és a két iskola diákjainak kapcsolata indultunk már vegyes érzelmekkel:
Vajon mi lehet odakinn? Szerencsére soha nem tértünk haza kellemetlen tapasztalatokkal, sőt, vendéglátóink
mindig igyekeztek emlékezetessé tenni utunkat. Így történt ez most is, ezért köszönettel tartozunk.
Kevesen, de a viszontlátás örömében bízva indultunk útnak szeptember 24-én. Sokakat elriasztottak az utazás-
tól a Szerbiából érkező hírek.
Sűrű program várt ránk még péntek délután. A Csépe Imre emlékére rendezett irodalmi ünnepség és a fafaragó
kiállítás között (alatt) a fiúk vívtak ,,ádáz” küzdelmet a győzelemért a tornaterem futballpályáján. (köszönhető-
en az esős időnek). Szombaton délelőtt ugyanitt a leányok mérték össze kézilabdatudásukat. Az eredmény mel-
lékes is – számunkra nem is igazán szívderítő –, a lényeg, hogy a régi ismerősök, barátok újra találkoztak. Ez
ebben a legszebb. Reméljük megmarad és tovább is bővül ez a barátság! Vendéglátóink szombat délután Topo-
lyára vittek bennünket. Tájházat, kovácsműhelyt és a Tapolya Múzeumot látogattuk meg. Itt még sokan nem is
jártunk. A lovarda (Zobnatica)  az idősebbeknek már ismerős volt,  de kedves (magyar) idegenvezetőnk szá-
munkra is érdekessé tette, ahogyan bemutatta a versenylovakat, s a lovarda életét.
Az örömteli, vidám pillanatokat néha elhomályosította az aggodalom. A négyszemközti beszélgetésekből bi-
zony fény derült a nehézségekre. Elkomorultak az arcok, amikor a jövőről esett szó. Tudjuk, hogy sok ottani fi-
atal tanul itt, Magyarországon. Tudjuk, hogy sokan itt is maradnak. Sokan hagyták el hazájukat a háború előtt
és alatt. Sokan jönnek az anyaországba most a kilátástalanság elől menekülve vagy félelemből. Maradnak a
megtört szívek a határ mindkét oldalán, az elrévedő tekintetek, a könnybe lábadó szemek, szomorúság, mert a
gyermek, akiért egy életen át dolgoztak, máshol képzeli el az életét. S marad a remény, mert a ,,remény hal meg
utoljára”! Mné
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ANYAKÖNYVI  HÍREK
Születés

2004.  június 15-én Nagy Gábor és Laczkó Ágnes szülőknek ATTILA
BOTOND,  június  18-án  Fabó  Mihály  és  Jakus  Mária  szülőknek
AMINA, június 21-én Bobvos Imre és Aszódi Judit szülőknek LILLA,
július 15-én Vámosi Tamás és Szécsi Éva szülőknek GERGŐ, július 22-
én Nagy Imre és Bozóki Erika szülőknek IMRE, augusztus 30-án Voják
Zoltán és Deák Mónika szülőknek BOGLÁRKA MÓNIKA, szeptember
2-án Szabó Zoltán és Mintál Erika szülőknek ZOLTÁN, szeptember 20-
án Szpin Mihály és Bohák Ildikó szülőknek MIHÁLY RICHÁRD utó-
nevű gyermeke született.

Házasságkötés
2004. július 10-én Sinka Csaba és Kovács Anita, július 24-én Szigyártó
Levente István és Kiss Éva, augusztus 7-én Szalai Gábor és Gál Kriszti-
na, augusztus 14-én Pálinkás András és Horváth Mariann kötött házas-
ságot.

Teljeskörű temetkezési
szolgáltató

éjjel-nappali ügyelettel.
Telefon: 218-224 * 30/9584-877

Síremlék minden anyagból
(márvány, gránit, műkő),
régi síremlékek tisztítása.

MEGHÍVÓ
Mûsoros délután

a gyerekeknek a Mûvelôdési Házban
2004. november 19-én, pénteken

délután ½ 5 órától
Zenés mûsor  *  Értékes tombolák

Büfé: szendvics, sütemény, üdítô

Fellépnek:
Hevesi Imre és csapata

Blue-Gym Aerobic Egyesület

Jö jjön el vidám programunkra!

Szeretettel várunk minden gyereket
és vendéget!

Szt. László utcai Óvoda
gyermekei és SZMK

M E G H Í V Ó
Békésszentandrás  Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testületé-
nek soron következő ülését összehívom, az ülésre a Képviselő-testü-
let nevében Tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2004. október 25-én (hétfőn) 16 órakor
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű

határozatainak  végrehajtásáról,  valamint  a  két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Napirendi témajavaslatok:
1. A Szociális és Népjóléti Bizottság beszámolója az átruházott hatás-

körben végzett munkáról. Előadó: Bobvos János a bizottság elnöke
2. Bűnmegelőzési Egyesület beszámolója. Előadó: Nagy Gábor elnök
3. Falugazdász beszámolója. Előadó: Sinka Csaba falugazdász
4. Tájékoztató a békésszentandrási vizierőmű pályázatának jelenlegi

helyzetéről (szóbeli tájékoztatás). Előadó: Sinka József polgármester
5. Bejelentések.
Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülé-
sen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos előterjesztése a
Könyvtárban megtekinthető. Sinka József

polgármester

APRÓ * APRÓ * APRÓ
Gyógyhatású ékszerek árusítása Békésszentandráson! Érdek-
lődőknek ingyenes felvilágosítás a 217-161-es telefonon, vagy
személyesen Fő utca 14. alatt.

ÖNKORMÁNYZATI  HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Sinka József

Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság
Tagjai: Benedek Erika, Bődi Mária, Fabó István, Horváth Sándorné, Molnár Imre Zol-

tán, Sinka Csaba
Felelős szerkesztő: Benedek Erika

Digitalizálta: Qwpack
E-mail: bszta-konyvtar@freemail.hu

Készült: SZARVASPRESS Bt. Telefon/fax: (66) 313-144/19
NYTSZ: 372/2/1995

A GYERMEKEINK JÖVŐJE ALAPÍTVÁNY a 2002. évi
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1719…1804…1844…2004
Szeptember 18-án megtelt a református templom. Hálaadó istentisztelet-
re gyűltünk össze, melyen megemlékeztünk a gyülekezet újjáalakításá-
nak 285.,  a templom építésének 200.,  az orgona felszentelésének 160.
évfordulójáról és a parókia renoválásáról. Nagy László püspökhelyettes
úr a háláról, Dobos Ágoston lelkész úr a lelki megújulás fontosságáról
beszélt. A kórusok fellépése emelte az ünnepség színvonalát. A Temp-
lom téren az újratelepítés emlékművét Szabó József esperes úr és Domo-
kos László képviselő úr  avatta fel.  A rendezvény felemelő hangulatú
volt, meghitt légkörben zajlott le, külön köszönet a rendezőknek, a pres-
bitereknek és a helyi Polgárőrség tagjainak, akik kiváló munkát végez-
tek. A parókia kertjében szeretetvendégségen vehettünk részt. Itt alka-
lom adódott egy kis kötetlen beszélgetésre a barátokkal és az ismerősök-
kel. Elnéztem a játszadozó gyerekeket és a 200 éves templomot. A múlt
és a jövő egymás mellett. Mi most a templomunkat felújítjuk, de tudjuk,
hogy a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a hívők lelkében. Ez itt 2
évszázad, de mi lesz 200 év múlva? Iszonyú statisztikai előrejelzést ol-
vastam a minap. 200 év múlva fog megszületni a Kárpát-medencében az
utolsó magyar. Számoljunk egy kicsit! Az én dédapám 1854-ben szüle-
tett,  az ő nagyapja az 1790-es  években, aki gyerekként itt  sertepertélt
vagy segédkezett a templomépítésnél. Ennyi két évszázad, s ha előre né-
zem akkor a majdani dédunokám unokája, esetleg az ő fia lenne az utol-
só magyar?! Rossz rágondolni!
Én hiszem, hogy Isten háza nemcsak a hit őrhelye, hanem nemzetmeg-
tartó erőt is sugall annak, aki ráemeli majd a szemét az elkövetkezendő
századokban.
Áldás, népesség!

Bődi Mária

285 év Fotó: B&B

675 év zománcban
Szép számban gyűltünk össze szeptember 17-én a Könyvtárban, ahol ki-
állítás nyílt ,,675 év zománcban” címmel. A kiállítás érdekessége volt,
hogy a kiállított  alkotások zománcképek voltak, melyeket békésszent-
andrási  általános iskolások, gimnazisták, amatőr művészek és elismert
művészek készítették.
Ezek az alkotások nyáron Salgóbányán készültek, abban az alkotó tábor-
ban, amelyről már írtunk a Szentandrási Híradóban. Most az ott készült
munkák kerültek kiállításra.
A Jubileumi Bizottság elnöke  Hévizi  Róbert  köszöntötte a megjelenteket,
majd rövid történeti áttekintést adott a képek keletkezésről.
Ezt  követően  Lóránt  János  Demeter  Munkácsy-díjas  festőművészünk
nyitotta meg a tárlatot. A megnyitó beszédben felidézte a nyári tábor ér-
dekesebb eseményeit, majd kicsit bővebben beszélt a képek rendeltetési
helyéről. Ismertette azokat az elképzeléseket, amelyek a jubileumi em-
lékhellyel  kapcsolatosak.  Megállapította,  hogy egy jelentős  akadályon
van túl az emlékbizottság, de az átadásig még nagyon sok munkát kell
elvégezni. Reményét fejezte ki annak érdekében, hogy a hátra lévő idő-
ben minden a tervek szerint alakuljon.
A megnyitó beszéd után Balázs Ferenc festőművészünk beszélt az elkészített ké-
peiről. Elmondta, hogy a különös technika nagyon megtetszett neki és örömmel
vett részt a közös munkában. Bevallása szerint nagyon várja a tavaszt, mert az
emlékhellyel kapcsolatban több javaslatot szeretne tenni.
A képek megtekintése után a jelenlévők még beszélgettek egymással. Az
alkotók szívesen beszéltek munkáikról az érdeklődőknek.
E tárlat a jubileumi kiállítás-sorozat első állomása volt, melyet több fog
követni egészen jövő év április elejéig. A folytatásról is tájékoztatni fog-
juk az olvasókat. Jubileumi Emlékbizottság

A megnyitó Fotó: B&B

TAPS
Az utóbbi hetekben, napokban,
szeptember  18-a  óta  sokan
megállítanak  az  utcán,  hívnak
fel  telefonon.  Az  újratelepítési
emlékművel  kapcsolatos  az  ér-
deklődésük. Örülnek az emlék-
helynek  és  gratulálnak  az  em-
lékbizottság  munkájához.
Azonban akik jelen  voltak res-
telkedve  mondják  azt  is,  hogy
az  emlékhely  avató  ünnepség
első részében a bemutatások és
a  beszédek  után  elmaradtak  a
szokásos  tapsok,  amit  így utó-
lag nagyon sajnálnak, de akkor
volt  valami  különös  hatás  a
templomi ünnepséget követően,
ami csak később oldódott fel.

Igen,  valóban  volt!  Szeptember
18-án  a  református  templomban
olyan magas szintű művészeti elő-
adásokat hallhattunk a két kórus-
tól,  amely  Békésszentandráson
eddig egyedülálló.
Mivel  templomban  nem  illik
tapsolni,  legyen  az  bármelyik
felekezeté  is,  ezért  szinte  ter-
mészetes, hogy a szabadtéri ün-
nepségre  is  megmaradt  ez  a
hangulat,  ez  a  viselkedés.  A
templomi  megemlékezések  és
az  emlékmű  melletti  beszédek
csak  tovább  fokozták  ezt.  A
művészet  szellemének  erősebb
volt  a  hatása,  mint  a  megszo-
kás.

Ez így volt jó, ez így volt szép!
Ezen  időszak  alatt  szinte  kézzel
fogható közelségbe kerültek a 285
évvel  ezelőtti  események.  Akik
ott voltak érezhették. Ez az érzés
és a meghatottság uralkodott még
a taps fölött is.
Higgyék  el  –  nem a taps  volt  a
fontos! Az a néma csend, azok a
meghatódott  arcok  többet  jelen-
tettek  a  legnagyobb  tapsviharnál
is.  Hogy olyan sokan együtt vol-
tunk, együtt emlékeztünk meg egy
jelentős  történelmi  eseményünk-
ről, hogy az ünnepség után sokáig
beszélgettünk az emlékműnél és a
templomkertben.  Igen! Ezek vol-
tak az  igazán  fontosak! És  ezek

lesznek a továbbiakban  is,  ahová
ezentúl  is  sok  szeretettel  várunk
mindenkit.
Jöjjenek  és  ünnepeljenek  olyan
méltóságteljesen,  mint  ahogy azt
szeptember 18-án tettük.

Köszönjük, hogy velünk voltak!

A Jubileumi Emlékbizottság
nevében:

Hévizi Róbert
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Újratelepítésünk ünnepén
Az emlékünnepségen Hévizi Róbert, a Jubileumi Emlékbizottság
elnöke köszöntötte a meghívott vendégeket, a kedves jelenlévő-
ket.
Majd Aszódi Diána és Szalai Eszter Babits Mihály Hazán című
verséből mondott részleteket.
Ezt követően Hévizi Róbert Békésszentandrás történelmére em-
lékezett és megnyitotta a jubileumi ünnepségsorozatot.
,,Lassan két esztendeje lesz annak, hogy a nyomára bukkan-
tam  több  fontos  helytörténeti  dokumentumnak,  amelyek
rendkívüli  jelentőséggel  bírnak,  ha  településünk  történetét
vizsgáljuk. Olyan oklevelekről van szó, melyek Szentandrás
beiktatásáról  tanúskodnak.  Ezek  szerint  Szentandrás  1330-
ban vált önállóvá, aminek 2005-ben lesz a 675. évfordulója.
Mivel ezt  a jeles eseményt méltóképpen szeretnénk megün-
nepelni,  ezért  létrehoztuk  a  Jubileumi  Emlékbizottságot,
mely a  helyi  Képviselő-testület  ideiglenes  bizottsága.  A 42
főt számláló csoport számba vette azokat a történelmi esemé-
nyeket, amelyeket Békésszentandrás históriájában fontosnak
ítélt meg. A véletlen, vagy a Jó Isten akarata úgy hozta, hogy
több ilyen viszonylag kerek évforduló várható a 2004-es és a
2005-ös  esztendőben.  Az  Emlékbizottság  ezeket  csokorba
kötötte és egy ünnepség sorozatot szervezett megünneplésük-
re.
És lám, hogy rohan az idő! A mai nappal elérkeztünk az ünnep-
ség sorozat kezdetéhez, bár tegnap a jubileum jegyében már meg-
nyitottunk egy kiállítást.
A mai napon ünnepeljük községünk újratelepítésének 285. évfor-
dulóját. E jeles esemény alkalmából emlékhelyet is avatunk. Az
év további részében megemlékezünk még Csabacsüd kiválásának
80., és a Kishegyesre való kitelepülés 235. évfordulójáról, vala-
mint a  60 évvel ezelőtt  történt  II.  világháborús, településünket
érintő szomorú eseményekről. Tervben van egy jubileumi fasor
telepítése  a  Hunyadi  utcán.  Már  említettem a  tegnapi  kiállítás
megnyitót, amely egy hosszú kiállítás sorozat kezdete. Több jeles
művészünk és  alkotónk munkáiban gyönyörködhetünk egészen
április elejéig.
A jövő esztendő kiemelkedő eseménye lesz a beiktatás 675.
évfordulójának megünneplése.  A tervek szerint  ez alkalom-
ból is emlékhelyet kívánunk avatni. Az első lépéseket már ez
ügyben is megtettük. Szeretnénk a Péró féle lázadás 270. év-
fordulóját és a mai nevünk, Békésszentandrás évfordulóját is
a sorozat  részévé tenni. Jubilál  több intézményünk is,  vala-
mint több civil szervezet is jelezte, hogy be kíván kapcsolód-
ni az ünnepség sorozatba.
A Tótkomlósra való elvándorlásról való megemlékezést 2006-ra
tervezzük.
Nos!  Hallhatták,  hogy esemény, megemlékezés szép  számmal
van, aminek nagyon örülünk. Reméljük, hogy a többi jubileumi
ünnepségeken is ilyen szép számú érdeklődővel találkozhatunk
majd. Kellene, hogy így legyen, hiszen ezek az összejövetelek al-
kalmat adnak a beszélgetésekre, a barátságok ápolására és a meg-
emlékezések során megelevenednek a régi szép emlékek. Kívá-
nom, hogy így legyen!"
Domokos László országgyűlési képviselő megtartotta ünnepi be-
szédét. Ezt követően az emlékmű felavatására került sor, melyet
Domokos László képviselő  és  Nagy László  egyházkerületi fő-
jegyző leplezett le. Majd áldó igét és felszentelő imát mondott
Szabó Endre a Békési Református Egyházmegye esperese, Sohaj-
da Mihály kabai református lelkész, Dr. Dobos Ágoston békés-
szentandrási református lelkész.

Ezután Hévizi Róbert elemezte az emlékművet.
,,A felszentelt újratelepítési emlékmű emléket állít az 1719-ben
idetelepült,  többnyire Kabáról érkezett református családoknak.
Az akkori és a mostani évszám van feltüntetve a posztomens elül-
ső oldalán. A templom felőli oldal felirata a következő:

>>Az újratelepítés 285. évfordulója alkalmából állította
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata.<<

Az emlékmű egy széthúzott pergament jelenít meg, melynek szö-
vege egy Mózestól származó gondolat  szabad fordítása: Emlé-
kezzél meg az egész útról, amelyen hordozott  téged az Úr.  Az
idézetet Bődi Mária ajánlotta.
Az emlékmű mögött egy lerombolt fal látható. Ez a jelkép utal
arra, hogy milyen állapot fogadhatta az ide érkezőket.
Az itt  található padokat Békésszentandrás Baráti  Szövetsége, a
Békéssy  János  Helytörténeti  és  Hagyományőrző Egyesület  és
Nemcsényi Zsolt települési képviselő ajánlották fel.
Az emlékművet a szarvasi Demeter és Társa Kőfaragó Bt. készí-
tette.
A  posztomens alapanyaga  Tornaszentandrásról  érkezett,  ottani
barátaink ajándékaként.  Az emlékparkot Kozák János tervezte,
Szabó  Józsefné,  Hévizi  Róbert  és  Szécsi  Mátyás elképzelései
alapján.
A kivitelező munkát Bobvos János kőműves mester és a bé-
késszentandrási Önkormányzat karbantartó brigádja végezte.
Példás összefogás eredménye ez az emlékhely.  Hamarosan
itt a parkosítás és fásítás ideje, így rövidesen sövény fogja
körbe venni az emlékhelyet, amely füvesítve lesz és néhány
fa is telepítésre kerül. Íme Békésszentandrás újratelepítéséi
emlékműve, amely újkori történelmünk kapcsolódási pontja
lehet Békésszentandrás Nagyközség és Kaba Város között."
Majd  Szűcs Béla,  Kaba polgármestere és  Sinka József polgár-
mesterünk mondott néhány gondolatot.
Az ünnepség végén a  Szózat  közös  eléneklésére  került  sor  és
mindenki átvonult a  templomkertbe, ahol  a  református egyház
szerény szeretetvendégségre várt mindenkit.

Jubileumi Emlékbizottság

Gyűjtjük a magokat
A Békésszentandrási Faluszépítők Baráti  Köre  az  elmúlt évek
gyakorlatához hasonlóan az idén is gyűjti a virágmagokat.
Tisztelettel kérjük azokat a lakókat, akik fölösleggel rendelkez-
nek és azt a település részére kívánják felajánlani, hogy a Perga-
men Papírboltba  adják  le.  Segítségüket  és  együttműködésüket
előre is köszönjük!
Faültetésre is lesz mód és lehetőség. Akiket érdekel, a 20/323-
8787-es telefonszámon érdeklődhetnek.
A Baráti Kör munkájáról bővebben a következő számban olvas-
hatnak.

Faluszépítők Baráti Köre
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BEMUTATJUK  PETRÁS  ERNŐNÉT

A két évvel ezelőtt megrendezett karácsonyi kézműves kiállítá-
son láthattuk szép hímzéseit, és tudhatta meg az, aki még nem is-
merte őt ilyen téren, hogy milyen csodálatos dolgokat alkot. Ez-
zel kapcsolatban kérdeztem őt.
- Mióta foglalkozik a hímzéssel?
- Tíz-tizenegy éves lehettem. Napközibe jártunk a nyári szünet-
ben, és sok szabadidőm volt, amit szerettem volna hasznosan el-
tölteni. Édesanyámtól kaptam egy falvédőt, azt hímeztem ki elő-
ször. Még ma is megvan, édesanyám megőrizte, most én óvom.
(Mutatja a terítőt. Már itt-ott kibomlott a cérna, de még mindig
nagyon szép. Két gyermek ül egy padon, egy kisfiú és egy kis-
lány, mellettük egy kutya. Bizonyára sokan ismerik az effajta fal-
védőket, régen sokat lehetett látni különböző feliratokkal.) Úgy
látszik, a sárga szín nem volt annyira tartós, mint a többi. A kék
még ma is olyan, mintha most lett volna kihímezve, a sárga pedig
már teljesen eltűnt. Ángyikámtól tanultam sokat, ő tanította az öl-
téstechnikákat. Édesanyám nem varrt, de mindig megvette nekem
az előrajzolt anyagot.

Karácsonyi kézműves kiállítás

- Azóta folyamatosan hímez?
- Nem, több-kevesebb kihagyások voltak. Volt idő, amikor nem
foglalkoztam a hímzéssel, de folyamatosan gyűjtöttem a hímzős
könyveket, a Fürge Ujjakat. Közben megtanultam kötni, horgol-
ni, de mindig visszatértem a hímzéshez. Nagyon megszerettem.
Megnyugtat, kikapcsol, és persze érdekel, tetszik. Magyarország-

nak nagyon gazdag a hímzésvilága. Minden tájegységnek meg-
vannak a saját motívumai, öltéstechnikái, amiről felismerhető a
kész munka. Csodálatosak a dunántúli fehérhímzések, a rábaközi
minták, a felvidéki palócok élénk piros és kék színezése, a ma-
tyók gyönyörű színes selyem fonállal készült munkái, a kalocsai
virágokat szinte mindenki ismeri és nem utolsó sorban az alföldi
minták, ami területileg legközelebb áll hozzánk, a Békés megyei
szűzhímzés feldolgozásai. Készítettem Erdélyből származó kalo-
taszegi úgynevezett ,,írásos” mintát, ők ezt a fajta mintát egyféle
színűvel varrják. Nagyon szeretem varrni az úrihímzéseket, ami-
nek a mintája még a török időkből származik. Selyem, arany és
ezüst fonállal varrjuk, az ilyen terítők az ünnepi alkalmakat még
ünnepélyesebbé teszik. Volt, hogy évekig nem varrtam, de min-
dig visszatértem hozzá. Mióta nyugdíjas vagyok, azóta intenzí-
vebben varrok.

- Csak a saját kedvtelésére hímez?
- Csak. Nem szoktam eladni, mert nem tudok megválni a kész
munkáktól. Mire elkészül egy darab, annyira hozzám nő, hogy
sajnálom eladni. Elajándékozni viszont szoktam. Főleg a család-
ban.  Sokat  elajándékoztam  már,  vagy  felajánlottam  tombola-
tárgynak.
- A mintákat honnan veszi?
- Nem magamtól rajzolok, hanem a könyvekből veszem a mintá-
kat. Mindig az eredeti mintákat hímzem ki, ami a népi kultúrában
fellelhető. Nekem ezek tetszenek a legjobban, ezeket szeretném
átmenteni az utókornak.
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- Elismerései?
- Nem küldöm sehova, csak itt helyben volt a kézműves kiállítá-
som. Az első megnyitón a Békés Megyei Kézműves Egyesület el-
nöke biztatott,  hogy folytassam amit csinálok, mert szép és jó.
Egyszer próbálkoztam a békéscsabai textiles kiállításon, de nem
értem el eredményt.

A 2002-es kézműves kiállítás Fotó: Turcsányi Lajos

- Akik forgatják a Fürge Ujjak c. lapot, láthatták már benne a
munkáit. Mesélne erről?
- Mint már mondtam is, mindig megveszem a Fürge Ujjak maga-
zin.  Abban  volt  egyszer  egy pályázat.  Akkor elküldtem 5  db
munkámat, amit  megjelentettek  az  újságban.  Azóta  is  kérnek
hímzést. Most 7 db-ot küldtem el, volt benne karácsonyi és fehér-
hímzés.

Fürge Ujjak 2004. júniusi számában látható hímzés

- Úgy tudom, itt volt sikere is.

- Igen, öt darab munkából négyet megjelentettek és így tisztelet-
díjban részesítettek, aminek nagyon örültem. Az erkölcsi elisme-
rés az, ami igazán jól esett.

- Tervei? Valahova pályázni szeretne-e?
- Nem a pályázat a fő célom. Inkább azt szeretném, ha a gyerekek
is megtanulnának hímezni, megismernék a múltat, hogy ne haljon
ki ez a szép mesterség, hiszen a saját környezetünket szépíthetjük
vele. Sajnos az a tapasztalatom, hogy a fiatalokat nem igazán ér-
dekli.
Sok munka van a hímzéssel. Ha kihímzek egy darabot, még nincs
kész. Gondozni kell a kézimunkát. Tudni kell kikeményíteni, ki-
vasalni szép simára, hiszen igazán akkor szép. Erre a mai fiatal-
ságnak nincs ideje.

Fürge Ujjak 2004. februári számában látható hímzés

- Unokái hímeznek?
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- Négy kis unokám közül egyet érdekel úgy, hogy amit elkezd, be
is fejezi. A többieknek inkább csak a kész munkák tetszenek, de
bízom benne, hogy egyszer majd ők is megszeretik.
- Akkor marad a hímző kör?
- Nagyon örülök neki, a hagyományt őrizni kellene. Hallom so-
kan hímeznek a faluban, de jó lenne az őseink mintáját megőriz-
ni, nem csak a modern mintákat. Jó lenne, ha még többen eljön-
nének, hogy taníthassuk egymást. ,,Apáról  fiúra” szálló módon
tanulunk.
Régebben, a  ’90-es évek végén már működött hímző szakkör,
Rába Ferencné Terike tartotta. Ő elvégzett egy olyan iskolát, ahol
népi hímzést tanultak, és tartotta nekünk a szakszerű oktatást. So-
kat tanultam tőle.  Most, 10 év elteltével újból  van egy kör, itt
mindannyian tanulunk egymástól. Meg kell jegyezzem, nagyon
érdeklődő, aktív kis csapat, aminek nagyon örülünk, hogy min-
denki jól érzi magát. Olyan gyorsan eltelik egy-egy 3 órás össze-
jövetel, hogy szinte észre se vesszük az idő múlását.
- Mestere, példaképe?
- Mesterem nincs. Illyés Károlyné Ani békéscsabai népművész
mintái tetszenek. Nagyon szeretem a munkáját. Márton Erzsébet
könyvét is szeretem, abból sok mintát rajzolok meg és hímzek ki.
Kedvencem a fehérhímzés. Tetszik a színes is, de az igazi, a leg-
szebb a fehérhímzés.

Fürge Ujjak 2004. július-augusztusi számában látható hímzés

- Meg tudná mondani, összesen hány hímzése van?
- Nem tudom. Sok. De én használom őket az otthonomban és a
férjemnek is nagyon tetszik.
- Volt táborban is Békéscsabán.

- Igen. Ismereteimet bővítette, 1 hétig tartott. Borbély Jolán etno-
gráfus tartott előadást. Érdekes volt. Sokat tanultam, igazán szak-
szerű oktatást hallgattam végig és ott rájöttem, hogy milyen kicsi
az én ismeretem.. Ott ismertem meg személyesen Illés Károlynét
is.
-Foglalkozik más kézimunkával is?
- Már nem. Csak a hímzéssel.
- Kedvenc hímzése van?
- Igen, a komádi és a gömöri. Nagyon szeretem még a lyukhím-
zést is.

2004. szeptemberi számában látható hímzés

-  Köszönöm a  beszélgetést,  és  kívánok  jó  egészséget,  sok-sok
munkát az elkövetkező évekre.

Sze

HÍMZÉS
A hímző kör már megkezdte munkáját, de szere-
tettel  várjuk  továbbra is  azokat,  akiket  érdekel a
népi hímzés. A foglalkozások helye a Művelődési
Ház emeleti  terme keddenként 17.00-20.00 óráig
az alábbi napokon: október 26., november 3., no-
vember 9., november 16.,  november 23.,   no-
vember 30.,  december 7.,  december 14.
Megismerkedünk a Palóc és a Békési mintákkal,
valamint a fehérhímzéssel.
Részvételi díj nincs!
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Október 6-a emlékműve
A Kossuth Emlékparkban felállított 260  cm magas, 24x16  cm
méretű kopjafa három részre tagolódik: a fejre, a hímes törzsrész-
re és a szöveges törzsrészre.
A fej csúcsban végződik, amely a lándzsára utal. A faragó művé-
szek a katonák esetében ezt a motívumot alkalmazták leggyak-
rabban.
A hímes törzsrész további három részre osztható. Legfölül két
egymásba kapcsolódó  ív,  amely  egyrészt  a  kapcsolódást  jelzi
1849-hez. Az évszám a szemben lévő íven olvasható. Másrészt,
ez a forma egy kötéldarabhoz is hasonlítható. A kötél szomorú
szerepet játszott 1849. október 6-án Aradon.
Az ezt követő elem egy nyíló tulipán, mely a magyarság jelképe.
A  hímes  törzsrész  harmadik  tagja  egy  általános  díszítmény,
amely az András keresztre utaló ábrázolással településünket kí-
vánja jelképezni. Az András kereszt motívum megjelenik a kop-
jafa hátlapján is a szöveges részben.
A szöveges részbe a következő beírások kerültek:
Szemben, elöl: az 1849.  október 6-án Pesten kivégzett magyar
miniszterelnök és az Aradon kivégzett 13 tábornok neve olvasha-
tó.
A jobb oldalon olvasható szöveg: Állította Békésszentandrás Ön-
kormányzata 2004. október 6.
A kopjafát Klimaj János fafaragó népi iparművészünk készítette.

Jubileumi Emlékbizottság

Tisztelgés Fotó: B&B

Nagyapa és unokája
,,Köszöntök mindenkit a Jubileumi Emlékbizottság nevében a mai kiál-
lítás megnyitón. Örülök, hogy ilyen szép számmal vagyunk!
Amikor egy kiállítás megnyitására készül valaki, sok mindent számba
vesz. Érdeklődik a kiállító kiléte felől, megnézi a kiállítandó munkákat
és gondolatban összeállítja mondanivalóját.
Nos, azt kell megállapítom, hogy nincs két egyforma kiállítás. Valami-
ben mindig különbözik egyik a másiktól. Így van ez most is. De ez így
természetes, hisz ezeket a munkákat emberek készítik és tudjuk magunk-
ról, bár vannak hasonlóságok, de két egyforma ember nincs.
Filák János békésszentandrási születésű festő többször elköltözött tele-
pülésünkről – jelenleg is Szarvason él –, de sohasem ment el. Lélekben
mindig békésszentandrásinak vallotta  magát,  illetve  vallja  most  is  és
fogja a jövőben is.
Több beszélgetésünk alkalmával beszélt fiatal koráról, akkori életéről és
az akkori korról. Az Ő életét is a nehézségek és a megpróbáltatások jel-
lemezték. Amit elért azt mind tudásának, akaratának és kétkezi munká-
jának köszönheti. No és a szerencsének.
Hogy ezt miért mondom? Engedjék meg, hogy megosszak Önökkel egy
történetet.
1944-ben több szomorú esemény történt Szentandráson, melyeknek leg-
szörnyűbb része a kilakoltatás volt. Csak néhány napról volt szó, hogy a
falubelieknek a tanyavilágba kell kiköltözniük. Ma már tudjuk mennyi
lett – 51 nap.
Egy idő  után  erősen  fogyott  az  élelem a  tanyákon,  így  a  bátrabbak
visszamerészkedtek a faluba. Köztük Filák János is.  Az akció sikerrel
járt, amelyen felbuzdulva ezt többször megismételték. Ám egy alkalom-
mal az orosz megszállók megelégelték a látogatásokat és egy csoportot
elfogtak, majd kérdőre vonták Őket. Mivel nem tudtak olyan magyará-
zatot adni, ami megfelelt volna, ezért a Szőnyeggyárnál a gát mellett fel-
sorakoztatták Őket. A gát felé kellett fordulniuk, mögöttük a feldühödött
orosz katonák fegyverrel a kezükben. Az elfogottak között volt Filák Já-
nos is, aki elmondása szerint gondolatban már máshol járt. A jó Istent
kérte lelkének befogadására. Mindenki a tűzparancsra várt, amikor meg-
érkezett a magukról megfeledkezett orosz katonák parancsnoka és meg-
akadályozta katonái  tervét.  A szentandrásiakat visszaengedte,  akiknek
így sikerült megmenekülniük a halál torkából.
Bizony, ha az a tiszt később érkezik, ma ezeket a képeket nem láthat-
nánk.
De hála Istennek láthatjuk és csodálhatjuk őket. A sok utazás az ország
határain  belül  is,  de  legfőképpen Erdélyben nagyon sok témát adott.
Azokat a  gyönyörű helyeket  és  tájakat,  illetve  azok  hangulatát,  ahol
megfordult,  megfordultak,  tökéletesen  visszaadják  ezek az  alkotások.
Akik jártak már e vidéken, azoknak csak rá kell nézni ezekre a képekre
és máris felelevenednek emlékeik és úgy érzik, mintha ott lennének.
A valamikori asztalos inas messzire eljutott az élet útján és a művésze-
tek útján. Eljutott, mert akarta, mert meg akarta mutatni. És meg is mu-
tatta. És ezt nem csak mi láthatjuk, hanem azok is, akik politikai nézetei
miatt eltanácsolták az Iparművészeti Főiskoláról. Tévedtek, mert nem a
tudását értékelték. Említettem a kezdetet, hogy asztalos inasként kezdte.
Úgy mint Munkácsy. Ő ezt tudta és ez adott erőt ahhoz az akarathoz,
amely oda vezetett, hogy bármikor bármit meg tud festeni. Bizonyíték
erre a nyári zománc-tábor első része, ahol településtörténeti  vázlatokat
készített. Nem válogatott a témákban, azt csinálta illetve rajzolta, amit
kellett, amely témák megmaradtak.
Akit a művészet szele megcsap, az másként látja  a világot. Tessenek
nézni azokat a szőlő ágakat. Eredeti formában mi csak gincs-gancsnak
neveznénk azokat. Azonban egy kis alakítással, egy kis metszéssel mű-
vészi alkotásokat lehet készíteni. Ebben a formában azok az ágak, már
valóban a természet csodái. Csak ezt meg kell látni!
Van még egy érdekessége és különlegessége ennek a kiállításnak. Az,
hogy más jellegű alkotások is láthatók a tárlaton. Ez különleges és azért
érdekes, mert ezek a kerámiák az unoka, Szántó Cecília munkái.
Szántó Cecília bevallása szerint kiskora óta vonzódik az agyaghoz. Kö-
zépiskolai  tanulmányait is  ilyen téren  folytatta, és  szerzett  kerámikus
végzettséget. Kedvenc időtöltésére a tanulás miatt kevés ideje marad. Je-
lenleg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
rajzszakos hallgatója. Eddig iskola jellegű kiállításai voltak, a nagyobb
közönség előtt ez az első kiállítása. Örülünk, hogy mi adhatunk otthont
az első jelentősebb kiállításának és kívánjuk, hogy egy nagyon sikeres
pályafutás kövesse a mai tárlatát.
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Nagyapa és unoka. Azt hiszem büszkék lehetnek és büszkék is egymás-
ra.  A kiállított  munkák  erre  alapot  adnak.  Mindkettőjüknek  további
munkájához minden jót kívánok.
Önöknek  pedig  köszönöm,  hogy  meghallgattak.  A  kiállítást  ezennel
megnyitom! Isten éltessen mindannyiónkat!”

Hévizi Róbert

Az alkotók Fotó: B&B

Filák János: Nagybánya Fotó: B.M.

Szántó Cecília: Kerámiák Fotó: B.M.

A gazdag teríték
Kedves Olvasó!

Örömmel tudatjuk Önnel, hogy a szokásos kertbarátok termései-
ből álló kiállítás ismét remekül sikerült.
Október 6-án 18 órakor a napi rendezvények sorának záró ak-
kordjaként került sor a kiállítás megnyitására. Dr. Ruzs Molnár
Ferenc megnyitó szavai méltatták a szorgalmas tagok munkáit és
ösztönözte a nem kis számmal megjelenteket a jövőbeli csatlako-
zásra.
Valóban mind a 24 kiállító kertbarát igyekezett a kertjében meg-
termelt növények és gyümölcsök legjavát elhozni.
Ezenkívül színesítették a látottakat Filák János és Győri Antalné
festményei, Bencsik István méhész termékei, Gazsó József öntö-
zőberendezései és Szécsi Balázs találmányai.
A KÖRÖS TV jóvoltából ez a csodálatos kiállítás sokak számára
nyújtott még élményt.
Köszönjük azoknak a részvételét, akik jelenlétükkel megtisztel-
tek minket.

A vezetőség

Megáldott termékek Fotó: B.M.

Részlet a kiállításból Fotó: B&B
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
Rövid hírek

- A közbeszerzési értesítő 114. számában megjelent a Proh-
ászka utca útépítésének kivitelezésére kiírt pályázati felhívás.
A pályázati felhívást és az elbírálás szempontjait a Képviselő-
testület  szeptember 13-i  rendkívüli  ülésén fogadta  el.  Elfo-
gadta  a  Testület  továbbá  az  Önkormányzat  közbeszerzési
szabályzatát. A pályázatok értékelését egy erre a célra létre-
hozott  előkészítő és bíráló  bizottság  végzi,  a  döntés  joga  a
Képviselő-testületet illeti. Döntés ebben az ügyben november
4-én várható.
- Eredménytelen lett az Önkormányzat Gondozási Központjának
vezetői állására kiírt pályázat, a Testület döntése értelmében új
pályázati felhívást kell megjelentetni változatlan tartalommal, ad-
dig a jelenlegi megbízott intézményvezetőt Virág Sándornét bíz-
za meg a vezetői teendők ellátásával.
- Forráshiány miatt nem nyert a SAPARD pályázatunk, amit ut-
cák aszfaltozására adtunk be.
- A „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés el-
len” 6 településsel közösen beadott pályázatunkat elfogadták.
Ennek érdekében 15 fő 18 hónapi munkavégzése válik lehető-
vé 90%-os állami támogatással. A tervek szerint településünk
infrastruktúrájának fejlesztését,  illetve  közterek, közterüle-
tek karbantartását tervezzük.
-  A  Képviselő-testület  másodszori  tárgyalás  után  elfogadta  a
2004. év I. félévi költségvetési beszámolóját. A bevételek 483,6
MFt-ban, míg a kiadások 481,2 MFt-ban realizálódtak, ez 51%-
os teljesítést jelent az egész évi tervhez. A remélt ÖNHIKI támo-
gatásnál jóval kevesebbet ítéltek meg számunkra, ezért komoly
működési nehézségek várhatók a  II.  félév  gazdálkodásában,  a
Képviselő-testület a gondok kezelésére a likviditás megőrzése ér-
dekében intézkedési csomagot fogadott el.  A csomag legfonto-
sabb döntése 20 MFt-os működési hitel felvétele 1 éves időtar-
tamra.

Sinka József
polgármester

Békésszentandrási Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat

MEGHÍVÓ
Tájékoztatom,  hogy a  Békésszentandrási  Csatornamű Beruházó  Vízi-
közmű Társulat elszámolást indító taggyűlését 2004. október 28-án du.
17 órakor tartjuk, melyre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés he-
lye: Községi Művelődési Ház nagyterme (István kir. u.)
Napirend:
1. Beszámoló az Intéző Bizottság munkájáról. Előadó: Kugyela Mihály
IB elnök
2. Beszámoló a Társulat pénzügyi helyzetéről. Előadó: Korchma Karo-
la főkönyvelő
3. Elszámolási eljárás megindítása. Előadó: Kugyela Mihály IB elnök
4. Elszámolási eljárás költségvetése. Előadó: Korchma Karola főköny-
velő
5. Az Elszámolási Bizottság megválasztása. Előadó: Jogi Szakértő
6. Bejelentések.
A taggyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk.
Békésszentandrás, 2004. október 11.

Kugyela Mihály
IB elnök

Záradék:
Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor az 1995. évi LVII. Törvény
38.§ (8) bekezdése alapján a megismételt közgyűlést az eredeti (fenti)
napirendek megtárgyalására 2004. október 28-án 17.30 órára a Műve-
lődési Ház nagytermében összehívom.

Kugyela Mihály
IB elnök

Fundaţia „SIRET-CLEJA”/ „SZERET-KLÉZSE” Alapítvány
Cím: RO-607105 com. Cleja, Buda 65, Jud. Bacău
tel/fax: +40 234 253 269    Cod fiscal: 12036075
 e-mail: szeret_klezse_alapitvany@hotmail.com

Tisztelt Békésszentandrásiak!

Mivel 2004-ben is szívesen és barátsággal  fogadták Moldvá-
ból  érkezett  klézsei  magyar  gyerekeket,  már  negyedik  alkalommal,  a
nyári kézműves táborban, ez módon Békésszentandrás ismert  lett a klé-
zsei lakósak számára is,
Akiknek neveikben engedjék meg, hogy említsem azokat akik az évek fo-
lyamán fáradhatatlanul segítettek.
A tábor szervezésin és anyagi támogatásban részesítették a hátrányban
lévő csángó-magyar gyerekeket.
Lendületesen segítettek: Sinka József polgármester, Szécsi Balázs képvi-
selő úr és a többi helyi testület képviselői is , mindpedig a Békési János
egyesület tagjai, különösen Hévizi Róbert, Molnár Imre, D. Kis Sándor,
Papp Dezső, a pedagógusok Molnár Józsefné, Csikós György és kedves
felesége, valamint szakoktatók, mint Bohák Jánosné és mások.
Ne felejtsük el azokat az anyagi támogatókat is akik különböző települé-
sekről  segítettek a Békésszentandrás Kulturális Fejlődésért Alapítvány
számláján keresztül.
Köszönjük a település lakóinak, hogy barátságosan viselkedtek a gyere-
keinkkel.
Ez munka segítette ismertetni egy másnak az el idegenített két magyar
népességet amely évszázadok után újra önmagára talál.  Az énekek ta-
nulása, előadások, szőnyegszövés, szabászat és nem utolsó sorban a ki-
kapcsolódás e módon emeli lelkünköt.
Hálás Köszönettel a Csángó-Magyarak nevikben és további barátságos
együttműködésben részesüljünk.

2004-10-06
                                                                                        elnök
                                                                                 Duma András

F E L H Í V Á S !
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képvi-
sel -testülete a 15/2001.(X.29.) sz. a díszpolgári, tisző -
teletbeli polgár kitüntet  cím és egyes kitüntet  díjakő ő
alapításáról és adományozásuk rendjér l szóló rendeő -
lete alapján 2 fő részére kitüntetést adományoz a köz-
ség érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként.
Kérjük a község párt, társadalmi, civil szervezeteit, a
lakosságot, hogy javaslataikat rövid indoklással, élet-
rajzzal juttassák el a Polgármesteri Hivatal Titkárságá-
ra
2004. november 15-ig (hétf ig).ő
A díjak  2004. november 27-én (szombaton)  a köz-
ség András-napi ünnepségén kerülnek átadásra.
Békésszentandrás, 2004. október 5.

Sinka József, polgármester
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P Á L Y Á Z A T I    K I I R Á S
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve a 2005. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatot  felsőoktatási  hallgatók  számára.  („A”
típusú)
Pályázatra a Békésszentandrás Nagyközség területén állandó lakóhellyel rendel-
kező magyar állampolgárok jelentkezhetnek. Elsősorban azok a hátrányos szociá-
lis helyzetű felsőoktatási hallgatók részesülhetnek támogatásban:
* akiknek havi jövedelme, vagy családjuk egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át (18.560.-Ft),
* havi jövedelme, vagy családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át (37.120.-Ft), és árva vagy
félárva, valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy rokkant, családjában folyamatos
ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, gyermeket nevel, egyedül neveli gyermekét, csa-
ládjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, eltartója munkanélküli vagy
öregségi nyugdíjban részesül, eltartója egyedül neveli.
* Az ösztöndíjban kizárólag olyan nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatá-
si hallgatók részesülhetnek, akik a Felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben
meghatározott képzési időn belül állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási
Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első
kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált is-
kolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.
* Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2004. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét meg-
kezdő hallgatók is. Az ő esetükben, amennyiben 2005. nyarán befejezik tanulmányaikat,
10 hónap helyett csak egy félévre, azaz 5 hónapra folyósítható a támogatás.
* Azok a hallgatók is pályázhatnak ösztöndíjra, akiknek a hallgatói jogviszonya felsőok-
tatási  intézményben  a  pályázás  időpontjában  szünetel  (pl:  tanulmányaik  halasztása
miatt). A folyósítás feltétele, hogy a 2004/2005. tanév II. félévére már beiratkozzon a fel-
sőoktatási intézménybe.
* Amennyiben a pályázni kívánó hallgatónak több felsőoktatási intézményben van hall-
gatói jogviszonya, pályázatában feltétlenül csak azt az intézményt/kart/szakot jelölje meg,
ahol államilag finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz részt.
* Rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói nem részesülhetnek ösz-
töndíjban.
* PhD képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
* Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak az ösztön-
díjra.
* A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevők nem
részesülhetnek Bursa ösztöndíjban.
Az ösztöndíj időtartama:  10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: a 2005. március.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó be-
iratkozott, államilag finanszírozott hallgatója az felsőoktatási intézménynek.
Amennyiben a támogatásban részesített Békésszentandrás illetékességi területéről elköl-
tözik, az Önkormányzat határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról a követ-
kező tanulmányi félévtől.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
A pályázat elbírálásához szükséges mellékletek:
• kötelező melléklet: a Polgármesteri Hivatalban, továbbá az Interneten a http://www.bur-
sa.hu cím alatt hozzáférhető a felsőoktatási intézmény által kitöltendő Igazolás nyomtat-
vány, amelyen az intézmény igazolja, hogy a pályázó milyen képzéstípusban vesz részt,
• a pályázóval közös háztartásban élők jövedelemigazolásai,
• a pályázó betegségét, rokkantságát igazoló irat,
• a pályázó családjában folyamatos ellátást igénylő beteg, vagy rokkant személy betegsé-
géről szóló irat,
• a pályázó árvaságát, vagy félárvaságát igazoló iratok,
• ha a pályázó gyermeket nevel, vagy egyedül neveli, erről szóló iratok,
• ha a pályázót eltartója egyedül neveli, erről szóló iratok,
• ha a pályázó nem részesül kollégiumi ellátásban, az erről szóló igazolás.
A pályázók, pályázatukat a Polgármesteri Hivatal 4. számú Irodájában hozzáférhető pá-
lyázati űrlapon kötelesek írásban, a pályázó által aláírva 1 példányban benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. október 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2004. november 19.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli,
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat
eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak, az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
Hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsőok-
tatási Pályázatok Irodájának, illetve az Önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A döntés részletes indokolásáról az Önkormányzat kizárólag magának a pályázónak ad
felvilágosítást. A pályázó személyi igazolványa számának, és egyéb személyes adatainak
megadásával igazolja személyazonosságát.
A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.
A Bursa Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás
kapható a http://www.bursa.hu Internet címen.

P Á L Y Á Z A T I     K I I R Á S
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmű-
ködve a 2005. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. („B” típu-
sú)
Pályázatra a Békésszentandrás Nagyközség területén állandó lakóhellyel rendelkező ma-
gyar állampolgárok jelentkezhetnek. Elsősorban azok a hátrányos szociális helyzetű fiata-
lok részesülhetnek támogatásban:
* akiknek havi jövedelme, vagy családjuk egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át (18.560.-Ft),
* havi jövedelme, vagy családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át (37.120.-Ft), és árva vagy
félárva, valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy rokkant, családjában folyamatos
ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, gyermeket nevel, egyedül neveli gyermekét, csa-
ládjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, eltartója munkanélküli vagy
öregségi nyugdíjban részesül, eltartója egyedül neveli.
* Az ösztöndíjra kizárólag olyan (a 2004/2005.  tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatá-
si intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok pályázhatnak, akik
a 2005/2006. tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben, illetve az
Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem álla-
mi felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott
első alapképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szak-
képzésben kívánnak részt venni.
* Csak azok a pályázók részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2005-ben először nyernek fel-
vételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat 2005/2006. tanévben ténylegesen
megkezdik.
* A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevők számá-
ra nem folyósítható Bursa ösztöndíj.
* Rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói nem részesülhetnek ösz-
töndíjban.
Az ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2005/2006. tanév I. féléve.
A pályázó írásban köteles 2005. augusztus 31-ig a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának
bejelenteni,  hogy a 2005/2006.  tanévben melyik felsőoktatási  intézményben (kar és
szak/szakpár megjelölésével) kezdi meg tanulmányait. Az írásbeli értesítés elmulasztása
esetén az ösztöndíj folyósításából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során az ösztöndíjas - a támogatás időtartama alatt -
sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, a „B” típusú ösztöndíját automatikusan el-
veszti. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályá-
zó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A pályázók szociális rászorultságát Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata éven-
te egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat két tanulmányi félévenként jogosult a meg-
ítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn,
vagy a szociális rászorultság felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem működik együtt.
Amennyiben a támogatásban részesített Békésszentandrás illetékességi területéről elköl-
tözik, az önkormányzat határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról a követke-
ző tanulmányi félévtől.
Az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás határidejének módosulása nélkül - szünetel azokra
a tanulmányi hónapokra, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
A pályázat elbírálásához szükséges mellékletek:
• a pályázóval közös háztartásban élők jövedelemigazolásai,
• a pályázó betegségét, rokkantságát igazoló irat,
• a pályázó családjában folyamatos ellátást igénylő beteg, vagy rokkant személy betegsé-
géről szóló irat,
• a pályázó árvaságát, vagy félárvaságát igazoló iratok,
• ha a pályázó gyermeket nevel, vagy egyedül neveli, erről szóló iratok,
• ha a pályázót eltartója egyedül neveli, erről szóló iratok,
• ha a pályázó nem részesül kollégiumi ellátásban, az erről szóló igazolás.
A pályázók, pályázatukat a Polgármesteri Hivatal 4. számú Irodájában hozzáférhető pá-
lyázati űrlapon kötelesek írásban, a pályázó által aláírva 1 példányban benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. október 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2004. november 19.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli,
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a
pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott  szemé-
lyes adatainak, az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyil-
vánosságra hozatalához.
Hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája eredményé-
ről az Országos Felvételi Iroda a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának, illetve az Önkor-
mányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A döntés részletes indokolásáról az Önkormányzat kizárólag magának a pályázónak ad
felvilágosítást. A pályázó személyi igazolványa számának, és egyéb személyes adatainak
megadásával igazolja személyazonosságát.
A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.
A Bursa Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás
kapható a http://www.bursa.hu Internet címen.
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Én sem értem
Elbeszélünk egymás mellett. Az elmúlt években többször nyilatkoz-
tam arról, hogy amikor országgyűlési képviselőnk Domokos László
úr volt, a Megyei Közgyűlés és a Területfejlesztési Tanács elnöke
(1998. okt. – 2002. okt.) méltánytalanul kevés pályázatunk nyert tá-
mogatást. Minden esetben csak az Önkormányzat által beadott és a
tanács  által  elbírált  pályázatokról  beszéltem  (Területi  Kiegyenlítő
(TEKI), Decentralizált  Célelőirányzat (CÉDA) Területi Fejlesztési
Célelőirányzat (TFC), mert ezen pályázatok sorsának közlésére van
felhatalmazásom az Önkormányzattól, és az elnök úrnak ezen pályá-
zatok elbírálásában volt döntő befolyása.
Ma is tartom az állításomat. Az elutasítások után folyamatosan kap-
tam a támadásokat, hogy nem tudunk pályázni, sokat kérünk stb. Az
élet azóta bebizonyította az ellenkezőjét, hogy ugyanazokkal az em-
berekkel, ugyanarra még többet kérve ugyanazon projektek pályázati
pénzből megvalósultak, illetve folyamatban vannak.
Hogy miért hozom fel  megint ezt  a témát,  ennek két oka van:  az
igazságérzetem nem engedi, hogy a valótlant elfogadjam, a másik,
hogy Domokos  úr rendszeresen tesz arról,  hogy ő vagy párttársai
ahol csak tudnak lejárassanak.
Ami legutoljára kihozta belőlem a sértettséget az volt, hogy az EU
választás előtti péntek délután az alábbi közleményt olvasta be a he-
lyi rádió, a „Rádió 1”: „A Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal-
ban dolgozó levélkihordó terjesztette az MSZP-s polgármester vá-
lasztási röplapját  Békésszentandráson. A FIDESZ panaszt  nyújtott
be a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz, mert Sinka Jó-
zsef Békésszentandrás polgármestere megsértette a pártatlanság el-
vét, amikor az általa aláírt szórólapban arra kéri a lakosokat, hogy
szavazzanak az  MSZP-re.  A röplapokat  állami közpénzen,  békés-
szentandrási Polgármesteri Hivatalban dolgozó levélhordó is terjesz-
tette. A FIDESZ álláspontja szerint a polgármester törvényt sértett,
és visszaélt a hatalmával.”
A közlemény beolvasását Domokos László kérte és az egész megye
halotta.  Természetesen  a panaszt  azonnal  elutasította  a  Választási
Bizottság, de ezt már nem olvasták be, hétfőn a választások után vá-
laszoltam a vádakra a rádióban. Felháborít, hogy kontroll nélkül, rá-
adásul nem is helyi lakos ilyet megtehet.
A „Nem értem” cikkben megjelent táblázat igaz, de átfogja az 1997
és  2003  közti  időszakot,  tartalmazza  a  vállalkozások adatait  és  a
központi  költségvetésből  a  belvízkárra kapott  lakossági és  önkor-
mányzati támogatást, és sok mást meg nem tartalmaz, például szoci-
ális válságkezelés nyertes pályázatait stb.
A számok összegzése (180,8 és 124,8 millió Ft) számomra nem ér-
telmezhető.
Nem szeretnék ezentúl méltatlan számháborúba keveredni senkivel,
az viszont elvárható, hogy a lakosság minden esetben csak az igaz
híreket kapja, ne pedig manipulált, mindig másról szóló megtévesztő
adatokat.

Sinka József
polgármester

Nyitott könyv – nyugdíjas oldal
A nyugdíjasok szép, őszi napsütésben fürdő idejében ütöttem fel
a könyvet és igyekeztem szép dolgokat kötni ebbe a csokorba.
Október 1-je az Idősek Világnapja. Ezen a napon és ebben a
hónapban  –  minden  Rólunk,  az  idős  emberekről  szól.  Or-
szágszerte ünnepségek vannak (mi október 30-án tartjuk ün-
nepségünket!), ahol egy rövid időre mindenki az idős embe-
rek felé fordul. Én most egy szép idézettel szeretnék minden
idős  társamnak  jó  egészséget,  sok örömet  és  boldogságot
kívánni!  (Kérem,  aki  teheti,  hallgassa  az  ATV  ,,Délidő’’
műsorát!)
Üzenet minden ,,Szépkorúnak’’
,,Ne búsulj, ha rohannak és múlnak az évek,
Az időkor ajándék Istentől, köszönet, hogy élek.
Imával hálálom, a mindennapi ébredés örömét,
Remélve nap mint nap, hogy fogja minden idős kezét.’’
(Vilim Nándorné)
Úgy legyen!
Október 6-án tartottuk vezetőségi ülésünket,  ahol megemlékez-
tünk az Aradi vértanúkról és néma 1 perces felállással adóztunk
emléküknek.
Közben tallózva, a vidéki lapok közül a Szarvas és Vidéke szep-
tember 30-i száma akadt a kezembe, s benne egy cikk, amely a
mi egyesületünkről szól! Felolvastam a cikket, amit a vezetőség
tapssal jutalmazott és úgy döntött (100% szavazattal), hogy ezt a
nagyon szép munkát bele kell tenni a mi Híradónkba is! Egyesü-
letünk tagsága nevében köszönjük a cikket, a barátságot és a sze-
retetüket! Igyekezni fogunk, hogy továbbra is rászolgáljunk, ne-
hogy valaki által csorba essen a barátságon!!
Igyekeztem egy kis kép illusztrációval (mivel nincs fényképező-
gépünk!) is bemutatni a 3 napos kirándulás kincseit, amely olyan
szépen van a cikkben megírva! Köszönjük Uhljar Zsuzsinak!

Bezerédj-kastély

Terveink közül a leglényegesebbet emelném ki:  ,,Micsoda Szil-
veszter!?’’ címmel szilveszteri  mulatságot rendezünk!! A ren-
dezvényen  bárki részt  vehet (nemcsak tagjaink),  aki  szeretne
egy felejthetetlen szép  estét  szerezni  magának! Jó  vacsora,  jó
zene, szilveszteri mókák, mulatozás, tánc: Lázár László és zene-
kara muzsikál! (kivilágos – kivirradtig!!!!)
Ezúton tudatom minden színházkedvelő emberrel, hogy novem-
berben  Nemzeti  Színházi  előadás  várható  (minden pillanatban
várom a programot!). Nemcsak tagjainknak – mivel közhasznú
egyesületünk, így úgy gondolom, hogy a kultúra az, ami minden-
ki kincse!
További kellemes, szép, őszidőt, mellé jó erőt, egészséget kíván-
va becsukom a könyvet.

Demcsák Andrásné e.

Következő lapzárta:
2004. november 12. (péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:
e-mail: bszta-konyvtar@freemail.hu

A lapzárta után érkezett kéziratokat csak a következő szám-
ban tudjuk megjelentetni.

Szerkesztőség
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Csodálatos nyarunk volt
A Szirén Nyugdíjas Klub tagjai élményekben gazdag nyarat tud-
hatnak maguk mögött. Egy-, két- és háromnapos kirándulásokon
vettünk részt, testvérszervezetünk a Békésszentandrási Nyugdíjas
Egyesület tagjaival közösen, elnök asszonyunk Demcsák András-
né szervezésében, felkészült idegenvezetésével – idegenvezetői
díj nélkül. Ez lehetővé tette, hogy egy-egy út költsége lényegesen
kevesebb  legyen (nem kellett  idegenvezetőt  fizetnünk)  és  így
sokkal  többen  engedhettük  meg  magunknak  a  kirándulásokon
való részvételt.
A 15-25  ,,szirénes’’ nevében itt  mondok köszönetet  Demcsák
Andrásnénak a kirándulások megszervezéséért, a kitűnő idegen-
vezetésért,  az  egyesület tagjainak,  hogy velük lehettünk a  két
nyári hónap minden hétvégéjén. Köszönjük.
Júniusban megnéztük Kiskőrösön  nagy költőnk Petőfi  Sándor
szülőházát, az előtte lévő szoborparkot, a múzeumot Kiskunhala-
son a Csipkeházat, a szélmalmot, dideregve fürödtünk a Kiskun-
majsai Gyógyfürdőben. A tiszakécskei fürdőben részt vettünk a
Nyugdíjas Fesztiválon.
Július: kétnapos kirándulás Tokajban és környékén. Szerencsen
megnéztük a Rákóczi-várat, a Zempléni Múzeumot, a Cukorgyári
Múzeumban megismerkedtünk a cukorgyártás valamennyi mód-
szerével a kezdetektől napjainkig. Monokon, Kossuth Lajos szü-
lőházában felejthetetlen előadást hallottunk a gondnoknőtől Kos-
suth  életútjáról,  láttuk  a  különböző tárgyakat,  berendezéseket,
melyeket használt. Tállyán a katolikus temetőben megkoszorúz-
tuk Lavotta János síremlékét. Láttuk a Tokaj Múzeumot, sétál-
tunk Tokaj virágos utcáin, terein. Tarcalon láttuk a római katoli-
kus templomot, táblán a feliratot, mely szerint Könyves Kálmán
kimondta:  Boszorkányok  pedig  nincsenek.  (Gépkocsivezetőnk
szerint igenis vannak, csak jól álcázzák magukat.) Útban hazafelé
megálltunk Tiszadobon az Andrássy-kastélynál, tornyából meg-
csodálhattuk a bukszus-labirintust.
Gyönyörű napot töltöttünk július 17-én Szilvásváradon. Láttuk a
lovardát és a Kocsi Múzeumot, kisvasúttal felmentünk a Fátyol
vízeséshez, majd gyalog visszasétáltunk a parkolóba a Szalajka-
völgy évszázados fái alatt, a patak csobogó hangja mellett. Gyö-
nyörködtünk az Erdészeti Múzeum kiállított tárgyaiban, festmé-
nyeiben, az állatokban.
Július utolsó szombatján Hortobágyra fordítottuk kocsink rúdját.
Sokan közülünk még soha nem jártak erre, csak képről ismertük a
Kilenclyukú  Hidat,  amit  most  a  valóságban  is  megnézhettünk.
Majd elmentünk Hortobágy-Mátára, ahonnan ekhós-szekereken ki-
vittek bennünket a ,,pusztába”. Az első megállóhelyen csikós lo-
vasbemutatót láttunk és  hatökrös szekér is odaballagott. Majd kö-
vetkezett a szürkemarha gulya, a mangalica konda, a rackanyáj. És
több mint két órás pusztai kocsikázás után visszatértünk az istál-
lókhoz. Még megnéztük a nóniusz méneket, a tenyészállományt és
a Pásztormúzeumot (ezt Hortobágy faluban), majd elindultunk Be-
rekfürdőre egy csodálatos délutáni fürdőzésre.
Augusztus: első szombaton hajnali  indulás  Budapestre,  buszos
városnézés a Citadellán, és 10 órakor indult a zenés sétahajó Le-
ányfalura. Az oda-vissza úton műsor, tánc, tombola sorsolás. Le-
ányfalun fürdés a kicsi, de tiszta, gondozott fürdőben.
Következő hétvége: három napos kirándulás Szombathely és kör-
nyékére, fárasztó, de igen szép volt. Dunaföldvár, majd a Balaton
északi partján csodálva nézte az alföldi ember a dimbes-dombos,
később hegyes vidéket.  Első  megállónk Rumban  a  Széchenyi-
kastély volt,  egy gondozott,  szép park közepén áll,  fogyatékos
gyermekek otthona. (A település nevének nincs köze a szeszes
italhoz, a német Ruhm személynévből származik.) Zennye: Beze-
rédy-kastély, most szálloda, itt láthattuk az ún. ,,ezeréves” tölgyet

is,  majd  a  művésztemetőben (szobrászok)  álló  Szent  Cecília
templomot.
Csempeszkopácson szép, kicsi templom restaurálás alatt, a múze-
um Béri Balogh Ádám egykori udvarháza, történelemtanár gond-
nokával igen tanulságos volt. A jáki Szent György Bazilikát te-
metési szertartás miatt csak kívülről csodálhattuk, a magyarorszá-
gi  románkori  építészet  legismertebb  alkotása.  Balogunyomban
megnéztük a XIII. századi római katolikus templomot. Gencsapá-
tiban láttuk a romos Apponyi-kastélyt, elvadult parkban düledez-
ve. Bozsok: Sibrik-kastély szép, gondozott parkban szállodaként
üzemel.  Megfogadtuk,  ha  majd  gazdagok  leszünk  idejövünk
üdülni. Velemben felmentünk a hegy tetején álló Szent Vid temp-
lomhoz, majd megnéztük a Művésztelepet,  sok érdekes kézmű-
ves, népművész, iparművész munkával ismerkedhetünk meg. Itt
láttuk a helyet, ahol a magyar koronát őrizték 1944. 12. 24-1945-
03.15-ig, amikoris átadták az amerikai katonáknak. Cák: jelentős
borkultúrával rendelkezett, a XIX. században elpusztította a filo-
xéra. A pincesor megmaradt része ma is védelem alatt áll. Kő-
szeg: kis hazánk egyik legszebb városa. Láttuk a Jurisics Várat, a
Hősök Kapuját, a Szent Jakab Templomot, a Lábasházat, az Egy-
szarvú Patika házát, ahol a Patika Múzeum van. Az udvarban kis
gyógynövény kertészet,  az  emeleten a  szárító  és  feldolgozó,  a
földszinten az egyik teremben régi gyógyszerek, orvosi eszközök,
a másik teremben a régi patika eredeti bútorai, berendezési tár-
gyai, melyek háromféle fából készültek, jezsuita szerzetes mun-
kája. Az előcsarnokban az idézet: ,,A múltnak tudása világot vet
a jelenre és sejteti velünk a jövőt, mert valamint a múlt meghozza
jelent, éppen úgy keblében hordja a jelen a jövőt.” (Markusovsz-
ky)
Szombathelyen megnéztük  a  székesegyházat, a  romkertet  és  a
Vasi  Múzeumfalut, amelyet 1973-ban nyitottak meg. Sárváron
láttuk a gyönyörű Nádasdy-várat, eredeti bútoraival, szőnyegei-
vel,  festményeivel, és  ezzel  a  szépséggel búcsúzott  tőlünk Vas
megye, az Alpok-alja, Nyugat-Magyarország erdős, hegyes, dom-
bos vidéke. Útközben megnéztük Balatonudvardi szív alakú fej-
fáiról  híres  temetőjét  (Régi-régi  halottak  és  mind  nagyon
fiatalok), majd megálltunk az Örvényesi Vízimalomnál, de beje-
lentkezés hiányában nem találkoztunk tavalyi ismerősünkkel,  a
kedves, öreg molnárral, akinek szakmaszeretete, tudása felbecsül-
hetetlen.
Szeptember 4-én zártuk a nyári programot egy Budapest, Orczy-
kerti tószínpadi nóta délutánnal. Sok szép magyar nótát hallot-
tunk, utána bál volt, nem ,,kivilágos kivirradtig”, csak besötéte-
désig.  Reumás, elkopott  csontjainkat,  ízületeinket  gyógyítandó
különböző gyógyfürdőkben is jártunk a nyáron: Tiszakécske, Be-
rekfürdő,  Leányfalu, Hajdúszoboszló,  Gyomaendrőd.  Két  alka-
lommal voltunk a felújított, XXI. századi igényt kielégítő Gyopá-
rosi  Fürdőben. Csak a fürdőbelépőket kellett fizetnünk, az úti-
költséget a békésszentandrási képviselők felajánlott tiszteletdíja
fedezte. Köszönet érte.
A nyár folyamán két alkalommal vettünk részt ún. kerékpártúrán.
Komp – Duzzasztó – Békésszentandrás – Furugy – Mótyó, illet-
ve Érparti szőlők – Halásztelek – Halastó útvonalon. Látogatást
tettünk a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban és a Manufaktú-
ra Szabász Műhelyben.
Ez volt a nyarunk. A hosszú téli estéken, a meleg szobában mind-
annyian szívesen idézzük fel a nyár eseményeit. Meghallva egy-
egy ismerősen csengő helységnevet, büszkén mondhatjuk: Itt is
voltunk, ezt is láttuk a nyáron.

Uhljár Zsuzsa
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KERTBARÁTOKNAK
Az erdő, fás terület ragadozó emlőse – A róka

A mesét szerető gyermekek világában ,,ravaszdi róka koma’’ néven
vált ismertté. Meséknek, verseknek, de közmondásoknak is gyakran
főszereplője a róka.
A  ravaszság  megtestesítője,  tulajdonságának  sokasága  felülmúlja
bármelyik állatét. Jellemző rá az agyafúrtság, alattomosság, ravasz-
ság, szemtelenség. Bármennyire is túlzottak a róla szóló mesés törté-
netek, de tudomásul kell venni, hogy képességei – testi és szellemi –
az állatvilágban szinte egyedülállóak. Testét rozsdavörös szőrzet bo-
rítja. Egy pár évvel ezelőtt a Körös déli részén húzódó gáton kerék-
pároztam, hogy jobban megismerjem a Körösök Völgyét, Endrőd és
Szarvas határában a gáthoz közel eső tanya udvarán ketreceket lát-
tam. Lementem megnézni, hogy milyen állatok vannak a ketrecek-
ben. Róka tenyésztéssel foglalkoztak, mert bundája igen értékes (téli
gerezna) jó áron eladható, keresett szőrme.
A róka őshonos Európában, Ázsiában, Észak-Afrikában. Élelmét va-
dászattal szerzi, általában éjjel jár vadászni, de csendes vidéken akár
nappal is. Tanyája, lakhelye, gyökerek között, elhagyott lyukakban
mélyen a talajban, vagy sűrű bozótban, rőzse alatt, katlanszerű lyuk,
amit kotoréknak is neveznek. Hegyes vidéken üreges sziklák között
van a tanyája. Szívesen veszi igénybe a borz által készített földalatti
üregeket. Élelemszerzéskor halk járással,  ravaszságával, alattomos-
ságával a nagyobb állatokat is leteríti. Szinte minden fajta állatot szí-
vesen fogyaszt (őzet, nyulat, földön fészkelő madarak tojását, egeret,
foglyot, fácánt, rovarokat). A tanyákhoz, faluszéli házakhoz is belo-
pózkodik, és a baromfikat megtizedeli, sokkal több állatot elpusztít,
mint  amennyit megeszik. A gyümölcsösben érő szinte  mindenféle
gyümölcsöt szívesen elfogyaszt. Talán nincs is még az Alföldünkön
olyan állat, amelyik ilyen változatosan, sokfélével táplálkozik.
Vadász  útjai  során  gyorsan  fut,  de  szükség  esetén  földközelben
nesztelenül lopakodik, ha kell földre lapul, és hallgatózik. Szaglása,
hallása igen fejlett, melynek nagy hasznát veszi a vadászat során.
Rokonait ellenségnek tartja (kutya, farkas, sakál). Februárban párzik.
A vemhesség ideje  alatt  a  kotorékát, vackát bővíti,  majd a hasán
lévő szőrzettel, (amit kitép) kibéleli. A párosodás után kilenc héttel
úgy április végén 4-8 kölyköt fial. A kölykök szeme két hét múlva
nyílik ki és másfél hónap után kimerészkednek a lyukból, és szíve-

sen  napoznak  a  szabad  levegőn.  Őszre  megnőnek,  elválnak,  és
mindegyik elkezdi  önálló  életét.  (A befogott  róka  kölyök tanulé-
kony, szelídíthető.)
Egész évben vadászható, de a vadászok általában télen lövik ki, mert
ilyenkor kevés az élelem, és így könnyebb elejteni. Hogy a bundája
ne sérüljön, ezért sokan csapóvassal fogják meg. A vöröses barna
színű róka mellett előfordul az ún. ezüst róka és fehér róka. Ezek hi-
degebb  éghajlaton  északon  élnek,  mint  például:  Szerbia,  az  Ural
hegység északi része.
Utóirat:
Ezen írás közben jutott eszembe: egy pár évvel ezelőtt amikor elő-
ször jártam egy óvodában, a belépésemkor szinte földbe gyökerezett
a lábam az ott látottaktól.  Egy egészen más világ vett körül, más
mint amit kint hagytam. A rajzok, a berendezések, a játékok, a gye-
rekek által készített mesefigurák, mind a szeretetet, a jóságot, a bé-
kességet sugározták. A játékszoba központi részét a róka foglalta el,
a mesevilág legismertebb, lenyűgöző figurájaként.
A külvilágra oly jellemző, és az emberre is hatással lévő negatív ér-
zelmek (anyagiasság, sok valótlan állítás, rágalmak, az embertársak
körmönfont úton történő ellehetetlenítése, ármánykodás stb.) soka-
sága az ott töltött időre számomra megszűntek, szinte teljesen fele-
désbe mentek. Beszélgettem a vezető óvónővel, Szabó Istvánnéval,
aki elmondta, hogy a kis közösségük az óvónők, az ott dolgozók, a
gyermekek és a szakma iránti szeret hozta létre ezt a mesevilágot.
Csak gratulálni tudtam az ott látottakhoz. Amikor ismét kikerültem a
felnőttek világába, azon tűnődtem, hogy milyen jó lenne, ha mi fel-
nőttek is összefognánk, és tovább erősítenénk az emberek nemes lel-
ki tulajdonságait,  az ország, a haza gyarapítása, az itt élő emberek
kulturált életvitelének érdekében. Adottságaink igen jók itt a Kárpá-
tok ölelésében. Az éghajlat, a vízkészlet, a jó termőföld, a szellemi
kapacitás talán egyedülálló. És mégis milyen sokan elvesznek az út-
vesztőkben. Felteszem a kérdést, hogy miért? Mi kellene még? Vála-
szom:  több igaz, őszinte szeretet,  tenni  akarás, és  tett,  őszinteség
összefogás és békesség!

Hunya Alajos nyomán
D Kiss Sándor

,,…mert a mértékletesség és a lélek békessége az étek legjobb fűszere…”

ARANYKINCSTÁR
A  nyári  szünet  után  ismét  jelentkezik  a  receptek  sora.  Kezdjük
mindjárt egy finom KARFIOLLEVESSEL! Hozzávalók: 40 dkg kar-
fiol, 3 dkg vaj, 1-2 ek. liszt, 10 dkg répa, 10 dkg petrezselyemgyö-
kér, 5 dkg zeller, só, bors, 1,5 dl tejföl, 1 db leveskocka. A galuská-
hoz liszt,  tojás.  A leveskockával és a fűszerekkel ízesített lében a
felkockázott  zöldségeket  feltesszük  főni.  Amikor  már  majdnem
puha, beletesszük a karfiolt, világos rántással besűrítjük. Beleszag-
gatjuk az apró galuskát és tejföllel tálaljuk, előtte friss petrezselyem-
zölddel  ízesítjük.  FINOM BURGONYÁS TEKERCS a következő
ajánlatom. A sertéscombszeleteket nagyon vékonyra kiverjük, mus-
tárral megkenjük, kibéleljük bacon szeletekkel vagy nagyon óvato-
san papírvékonyra szelt szalonnával.  Közepes nagyságú nyers bur-
gonyára tekerjük, fogpiszkálóval megtűzzük. Kevés kockára vágott
füstölt szalonnát kiolvasztunk, hagymát, paprikát, paradicsomot pá-
rolunk rajta. Meghintjük színes paprikával, sóval, felöntjük és bele-
tesszük a tekercseket. Lassú tűzön puhára főzzük. 1 kanálnyi liszttel,
2  dl  tejföllel  behabarjuk,  főtt  rizzsel tálaljuk,  előtte reszelt  sajttal

megszórjuk.  A kukorica egyre inkább  teret  hódít  a  konyhában is.
Egész évben fogyaszthatjuk,  ha most megfőzzük a szezonjában és
lefagyaszthatjuk. Lehet csövesen eltenni és megfőzve, lemorzsolva,
így helyet takarítunk meg és télen csak egy mozdulat és máris az
asztalunkon  van  a  szükséges  mennyiség.  KUKORICÁS RIZSES
TÁL.  Hozzávalók:  rizs,  kukorica,  paprika,  paradicsom,  hagyma,
virsli, só, kakukkfű, sajt, virsli, főtt tojás, olaj. A rizst és a kukoricát
sóval kakukkfűvel, kevés vízzel, hogy elfője elkészítjük. Az olajon
megdinszteljük a paprikát, hagymát és néhány paradicsomot. Felsze-
letelt  virslit  főzünk  bele,  ha  felöntöttük.  A megfőtt  rizst  jénaiba
tesszük, rá a szaftos virslit, 2 db főtt tojást cikkekre vágunk, 5 dkg
sajtot ráreszelünk és néhány percre a sütőbe tesszük. Paradicsomsa-
látával tálalva nagyon finom.
Kellemes csemegézést kívánok. Bődi Mária
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30 év…
Mintha tegnap lett  volna, hogy tele szórakozással álltunk iskolánk
udvarán.
Úgy gondoljuk, kevesen mondhatják el osztályukról, hogy a hajdani
diákok 5 évenként mindig találkoznak. A mi osztályunk egy ilyen
osztály. 1974-ben léptünk ki az általános iskola kapuján. Így az idén
már 30 éves találkozóra készültünk.
Nyár végére sikerült  megszervezni  a találkozót.  Izgatottan vártuk
egymást az iskola előtt. Kíváncsian figyeltük az újonnan érkezőket,
hiszen 5 év is nagy idő. Az ország különböző tájairól érkeztek a tár-
sak, akiknek nagyon örültünk, hiszen velük szinte csak ilyenkor ta-
lálkozunk. Sajnáltuk, hogy a helyiek közül voltak hiányzók, remél-
jük a következőre ők is eljönnek.
Hamarosan összejött a régi kis csapat. Osztálytermünkbe lépve minden-
ki újra régi kisdiákká változott, felszabadultan nevetgéltünk a régi emlé-
keken, történeken. Majd névsorolvasás kapcsán mindenki elmondhatta
életének fontosabb állomásait. Volt aki kutató munkájáról beszélt, volt
aki egyetemista gyermekével büszkélkedett, volt aki iskolája igazgatásá-
ról mesélt, más már a kisunokája születésének örült, és volt aki azért iz-
gult, gyermekei hogyan is teszik meg az első lépéseket ebbe az iskolába,
ahová a szüleik is jártak.
Az élménybeszámolók után a katolikus temetőbe indultunk, Csonki
Gabi sírjára csokrot helyeztünk. Meghatódva álltunk sírja előtt, hi-
szen 5 évvel ezelőtt még Ő is velünk volt. Jókedélyű humorát soha
nem felejtjük.
A temetőben haladva emlékeztünk, beszélgettünk az eddig elhunyt
társainkról, tanárainkról.
Este már hozzátartozóinkkal együtt folytatódott a vidám csevegés. S
igazán akkor dobbant meg a szívünk, amikor D Kiss Sanyi bácsi a
régi osztályfőnök is megérkezett. Nagyon örültünk, hogy jó egész-
ségnek örvend, aktívan részt vesz a falu közösségi életében. Ezen a
napon  is  kirándulást  szervezett  a  kertbarátoknak. Fáradtságát nem
kímélve csatlakozott hozzánk, hogy elmondhassa gondolatait. Mint
eddig mindig, most is egy nagyon szép, megható és elgondolkodtató
történettel lepett meg minket.
A közös vacsora elfogyasztása után elköszöntünk a Tanár Úrtól, to-
vábbi hasznos nyugdíjas éveket és jó egészséget kívántunk neki.
Köszönjük a Csücsök Csárda vendégszeretetét, az ízletes vacsorát és
a helyet, hogy ebben a rohanó világban egy pillanatra megállva fel-
idézhettük az elmúlt évek emlékeit. Jókedvvel, vidáman búcsúzkod-
tunk és megbeszéltük legkésőbb 2009-ben ismét TALÁLKOZUNK.

Álló sor balról jobbra: Dr. Bagi István, Csizmadia Sándor, Tóth
János, Aszódi Imre, Farkas Zoltán, Bencsik Imre, Csernus And-
rás, Andor László, Hamza István
Ülő sor balról jobbra: Rónyai Lajos, Gazsó Péter, Vasadi Lász-
ló, Major Mária, Sinka Andrea, G. Molnár Ilona, Vígh Andrea,
Csabai Erzsébet, Horváth József

KOSÁRFONÁS
Szeretettel várjuk a M vel dési Ház kistermébe azokat,ű ő

akik szeretnének megismerkedni a kosárfonással.

Foglalkozások ideje: október 22., november 5., november 19.,
december 3., december 17., minden alkalommal 17-20 óráig.

Készítünk alátétet, különböz  méret  és formájú kosarakat.ő ű

Részvételi díj anyagköltséggel együtt: 200 Ft/f  alkalmanként.ő

Az elkészített tárgyakat mindenki hazaviheti!

A foglalkozásba bármikor be lehet kapcsolódni.

SZALMAFONÁS
Szeretettel várjuk a Művelődési Ház emeleti termébe azokat,

akik szívesen elsajátítanák a szalmafonás fortélyait.
Készítünk kenyeres kosarat, kalapot, táskát,

karácsonyi díszeket.
A foglalkozások ideje:

október 15., október 29., november 12., november 26., de-
cember 10., minden alkalommal 17-19 óráig.

Részvételi díj: 200 Ft/fő alkalmanként.
Az elkészített tárgyakat mindenki hazaviheti.

A foglalkozásba bármikor be lehet kapcsolódni!

Kézművesek karácsonyi kiállítása
A M vel dési Ház és a Kézm vesek Egyesülete szervezésébenű ő ű

decemberben megrendezzük
a kézm vesek kiállítását immár 3. alkalommal.ű

A megnyitóra november 27-én az András-napi ünnepség után kerül
sor.

Várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen bemutatnák
munkáikat Békésszentandrásnak

és a környez  település lakosainak.ő

A munkákat november 22-én és 23-án kérjük behozni
a Könyvtárba 8-17 óráig.

PINGPONG
Szeretettel várjuk az idén is a Művelődési Ház-

ba azokat, akik szeretnének részt venni
az asztalitenisz bajnokságon!

Kezdés: november 9., 17-19 óráig, és utána
minden kedden.

A bajnokság decemberben indul.

Nevezési díj: 300 Ft/fő.
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék” Vörösmarty Mihály

Üdvözlet  Losoncról!
Míg mások novemberben, mi magyarok már októberben megemlé-
kezünk forradalmaink mártírjairól. Így nálunk a halottak napja töb-
bet  jelent  kegyeleti  megemlékezésnél,  nemzeti  gyászról  beszélhe-
tünk. Végignézve hazánkon minden falu, város emlékhely, őriz vala-
mit a múlt kegyetlenségeiből. Ilyen hely Losonc is, ahová most ellá-
togatunk.
A Felvidék eme kedves városa több úton is megközelíthető. Balassa-
gyarmattól az Ipoly völgyében haladva szép nógrádi tájakban gyö-
nyörködhetünk. A határtól 5-6 km után feltűnnek Losonc tornyai. A
város a Zólyomot Kassával összekötő út egyik fontos állomása.
Első írásos emléke IV. Béla idejében keletkezett, amikor 1247-ben a
király ellátogatott  ide.  Címere a XVI. századból  való,  kék alapon
ezüst pelikán, amint saját teste vérével táplálja három fiókáját. Ez az
önfeláldozás, a megújhodás és a jövőbe vetet hit jelképe. Szükség is
volt erre a századok folyamán, mert harcoltak és sarcoltak itt huszi-
ták, 40 évig sanyargatta török, dúlta a labanc és a kuruc. De 1849-
nél fájdalmasabban csak Trianonról beszélnek Losonc polgárai. Az
történt,  hogy Beniczky Lajos honvédcsapata kemény küzdelemben
legyőzte az osztrákokat. Később egy cári csapatot is megtámadtak és
egy sebesült orosz herceget meg négy kísérőjét megölték majd elte-
mették. Néhány nap múlva kegyetlen megtorlás következett. 1849.
augusztus 7-én éjjel az oroszok kancsukával verték ki a polgárokat a
temetőbe, arra kényszerítették őket, hogy puszta kézzel kaparják ki a
halottakat.

Városháza – részlet Fotó: B.M.

Közben a várost kirabolták, porig égették, akit értek megölték. 500
házból 40 marad meg, a 6000 lakosból sok elpusztult vagy elmene-
kült, csupán 1400-an kezdtek hozzá az újjáépítéshez.  A református
egyház híres aranykelyhe valóságos ökumenikus körutat tett meg. A
pravoszlávok elrabolták, lengyel katolikus papok visszaszolgáltatták
jogos tulajdonosainak,  a protestánsoknak. Igazi főnix volt az elkö-
vetkezendő évtizedekben a település. A millennium idején már a ,,
fényes” Losoncról szóltak a híradások. 1910-ben felavatták a főtéren
Kossuth Lajos szobrát, melyet aztán 9 évvel később a bevonuló cse-
hek ledöntöttek, és elástak. Ma Füleken a múzeumban látható Holló
Barnabás műalkotása. A vasút megépítése is sokat segített a fejlő-
désben. A Felvidék legszebb tájait átszelő sínpár egyik állomása Lo-
sonc. Az iparosítás is kedvezően hatott, itt épült meg a híres nikkel
és kobalt öntöde, a zománcgyár és a posztóverő.
Napjainkban a 30.000 lakosú város ötöde vallja magát magyarnak.
Az egykor központi szerepet játszó város Trianon után a peremvi-

dékre  szorult,  amolyan világvégi,  álmos  kis  településsé  silányult.
Mára igyekszik ismét egy mikrorégió vezetője  lenni  és  úgy tűnik
ezért sokat is tesznek.
A  központban  a  Kubinyi  tér  számos  látnivalót  kínál.  A  barokk
klasszicista katolikus templom 1783-ból  való. A közeli református
templom 1853-ban épült Ybl Miklós tervei alapján. 65 m magas tor-
nyán már messziről látható a forgó kakas. Kertjében a város neves
szülöttének Kármán Józsefnek a tisztázatlan körülmények közt fiata-
lon elhunyt írónak az emlékoszlopa látható a következő szöveggel: ,,
Kármán Józsefnek, a felvilágosodás kori magyar irodalom és nemze-
ti újraébredés előharcosának emelte kegyelettel Losonc város közön-
sége halálának 100-ik évfordulója alkalmából 1896-ban. Áthelyezve
születésének 200. évfordulóján 1969-ben.” A polgárházak sorában
találjuk a múzeumot, kiállítását érdemes megnézni, sokat megtudha-
tunk Losonc múltjából. A szecessziós épületek közül kiemelkedik a
Városháza, melyet 1884-ben emeltek. A város társadalmi és kulturá-
lis életének központja  a Vigadó, a régiek még Redutról beszéltek,
mai formáját  1856-ban  kapta. A bejáratnál  tábla hirdeti, hogy kik
jártak itt előttünk: Jókai, Mikszáth, Madách, Tompa Mihály és még
sokan mások. Berendezése a monarchia hangulatát idézi, zongoráján
Lehár Ferenc is játszott, hiszen ő itt volt katonakarmester a hajdani
25-ös gyalogezrednél. A közeli Steller-házban szállt meg Petőfi,  a
vele szemközt lakó szép varrólánynak, a kedves Vilmának udvarolt.
De a lány ennek nem nagyon örült, kikosarazta a költőt 1845-ben.
Losonc neves szülöttei közül meg kell emlékeznünk II. Rákóczi Fe-
renc titkáráról, Ráday Pálról, aki a híres ,,Recrudescunt” kezdetű ki-
áltványt fogalmazta meg. A márciusi ifjak egyik kiemelkedő alakja a
híres honvédezredes, Sükey Károly is innen származik. Mindkettő-
jük sírja a helybéli temetőben található. A XX. század nagyjai közül
Serley Lajost, a Bartókot Amerikában segítő zenészt, Szabó Gyula
festőművészt és Szvorák Katalint a gyönyörű hangú népdalénekest
említem meg.
Elsétálhatunk  a Városi  Parkba,  kellemes levegője,  különleges  fái,
bájos tavacskái igazi felüdülést nyújtanak.
A belváros 1992 óta védett, érdemes kiülni a Redut teraszára, elgyö-
nyörködhetünk a tér szépségében és Imre úr, a készséges pincér szí-
vesen beszél – amolyan jó palócosan – a helyi eseményekről.
Üdvözlettel:

Bődi Mária

Római katolikus templom A Redut homlokzata Fotó:B.M.
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 30.

VAKOND  - TALPA EUROPAEA -

ÉVADZÁRÓ KÖZGYŰLÉS

Három közeli rokon és egymás-
hoz nagyon hasonló vakond faj
él Európában. Ezek a közönsé-
ges ,a vak és a római vakond.
Most  a  nálunk  előforduló  kö-
zönségesről  olvashatnak  ezen
az oldalon , amely a Földközi-
tenger mellékétől Dél- Svédor-
szágig  és  Nagy-  Britanniáig
mindenütt  előfordul.  Hengeres
testű , bársonyos bundájával és
jellegzetes  ásólábaival  közis-
mert  állat.  Szemei  kicsinyek,
alig  láthatóak.  Súlya  60-.130
gramm,  testhossza  11-14  cm.
Erdei  tisztásokon  ,legelőkön  ,
parkokban és  sajnos  a  kertje-
inkben él. 
Földalatti   vadászterületének
járatait  naponta  többször  be-
járja.  A járatok bővítésekor a
felesleges  földet  a  felszínre
nyomja  ,  jellegzetes  túrásai
ilyenkor jelennek meg. A vac-
kot a  felszínről lehordott  szá-
raz növényi anyagokkal bé-

A novemberi lapszámban beszámolok majd az Országos Vadász-
napok rendezvényéről ,  amely szeptember 4-én került megrende-
zésre a dobozi erdőben lévő panzió parkjában.  A vadlexikonom
31. részében egy ellentmondásos állatról írok majd , ez a madár
pedig a kakukk…

MAJOR ATTILA

leli.  A vakond  járatok  nyáron
10-40 ,  télen 50-60  cm mély-
ségben  találhatók.  A  nőstény
évente egyszer  ,  április-május-
ban 3-8 kölyköt ellik.  A fiata-
lok gyorsan nőnek és 5-6 hetes
koruktól  önállóak.  Táplálékuk
elsősorban  gilisztákból  ,  pajo-
rokból áll de a járatokba került
apró gerinceseket ,egereket, bé-
kákat,  gyíkokat  is  elfogyaszt-
ják. A vakondoknak fontos sze-
repe van a talajmozgatásban és
a  szellőztetésben.  A természe-
tes erdő-újulásokon a csemeték
lényegesen gyorsabban nőnek a
vakondokban  gazdag  területe-
ken , mint másutt. Természetes
ellensége  az  egerészölyv  ,  a
macskabagoly , néha a róka , a
görény és  a  menyét  is.  Bár  a
kertünkben  tényleg  rengeteg
bosszúságot  okoz,  ennek  elle-
nére legyünk óvatosak elpusztí-
tásával,  mivel  védett!  Eszmei
értéke 2000 Ft. 

A mostani lapszám megjelenése alkalmából köszöntöm az Olva-
sókat! Most beszámolok arról , hogy mi történt az augusztus 28-
adikai évadnyitó közgyűlésünkön és az azt követő  koronglövő
versenyen. A vadlexikon –e havi részében egy mindannyiunk ál-
tal ismert kisemlősről , a vakondról olvashatnak. 
Mint minden évben , most is megtartottuk évadnyitó közgyűlé-
sünket még a vadászati szezon előtt.  Ezen a napon a vadászok
nagytöbbségének  jelenlétében-  a  vezetőség  beszámolói  után-
megbeszéljük az aktualitásokat és a teendőket. Az idei évben au-
gusztus 28-án 9 órakor volt a gyülekezés a külterületen lévő va-
dászházunkban. Az elnök , Oláh Géza köszöntötte a megjelente-
ket , majd 1 perces néma megemlékezés következett elhuny Va-
dásztársaink emlékére.  Ezután kitért a vadásztársaság gazdasági
helyzetére , értékelve a kiadási és a bevételi oldalt. Megállapítást
nyert , hogy bár az anyagi helyzetünk nem túl könnyű , azért még
kezelhető.  Következő napirendi pontként Kórizs György tartott
egy beszámolót és oktatást a balesetvédelemről , amelyet minden
évben  kötelező  a  vadászoknak meghallgatni. Ennek hiányában
nem vehet senki sem részt a vadászatokon. Végezetül Kozák Já-
nos ismertette a vadgazdálkodási helyzetünket. A nyúl és az őzál-
lományunk stabilnak mondható. Bár fácánból valamivel több ta-
lálható a területen mint egy évvel ezelőtt , még sajnos mindig ke-
vés. Ezen helyzet javítása érdekében idén is vásároltunk 1500 da-
rab előnevelt fácánt , melyeket a felnevelés után kihelyezünk a te-
rületre  ,  igyekszünk ezzel  is  fejleszteni  az  állománysűrűséget.
Mindezek után a javaslatok , bejelentések és indítványok hang-
zottak el , melyeket megtárgyaltunk.  Az elnök a közgyűlést be-
zárta és kezdődhetett a korongverseny , melyet Elhunyt Vadász-
társaink Emlékére rendezünk minden évben.  A lőtéren nagy küz-
delem zajlott  ,  szólt  a  puska ,  váltakozó eredménnyel. Miután
minden lövő letudta a maga korongmennyiségét , kialakult a vég-
eredmény:
1. Fazekas Endre
2. Viszkok Péter
3. Ficzere Ferenc
Az eredményhirdetés után az ebéd következett ,  majd egyesek
fejlesztették a lőtudásukat a lőtéren , készülve ezzel is az őszi va-
dászati szezonra….

A fenti képen a győztes veszi át a serleget Kozák Jánostól.
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LABDARÚGÁS
Bajnoki eredmények
5. forduló
Magyarbánhegyes – Békésszentandrás 2:3 (0:2)
Magyarbánhegyes, 250 néző. V.: Czirbuly.
Hunyadi:  Tusjak  –  Gugolya, Melian,  Palotai  (Mrena),  Csípai,
Kovács, Bobvos, Sinka (Farkas), Bakró, Virág, Pisont.
A lelkes vendégek megérdemelten nyertek a nagyon gyenge na-
pot kifogó hazaiak ellen, akik még tizenegyest is hibáztak a mér-
kőzés első percében.
Gól: Bakró a 8., a 30., Sinka a 82. percben
Jó: Bakró (a mezőny legjobbja), Tusjak, Melian, Gugolya
Varga László: - A fiatalok most megmutatták arcuk másik olda-
lát,  és győztesen hagyták  el  a  pályát  egy jó  Bánhegyes  ellen.
Mindkét csapat sportszerűen küzdött a mérkőzésen.
Ifjúságiak:
Magyarbánhegyes – Békésszentandrás 3:3
6. forduló
Békésszentandrás – Mezőberény 0:0
Békésszentandrás, 300 néző. V.: Viczián.
Hunyadi: Tusjak – Mrena, Gugolya, Palotai, Csípai, Bobvos F.,
Kovács (Chelbik), Sinka (Farkas), Bakró, Virág, Pisont.
Küzdelmes  mérkőzésen  a  lelkes  hazai  csapat  megérdemelte a
döntetlent a listavezetővel szemben.
Kiállítva: Virág (szándékosan rálépett ellenfelére) a 69. percben.
Jó: Tusjak, Gugolya, Bakró, Pisont
Varga László: - Egy kis szerencsével nyerhettünk volna, de a vé-
gén örülhettünk  a  döntetlennek.  A kiállítást  elhamarkodottnak
tartom.
Ifjúságiak:
Békésszentandrás – Mezőberény 1:8
7. forduló
Tótkomlós – Békésszentandrás 2:1 (0:1)
Tótkomlós, 100 néző. V.: Bujka.
Hunyadi:  Tusjak  –  Gugolya, Melian,  Palotai,  Chlebik,  Galáth
(Kiss), Kovács (Molnár), Sinka (Farkas), Bakró, Csípai, Pisont.
Az első félidő igen alacsony színvonalú volt, a másodikban sok
helyzet kihagyásával sem sikerült a komlósiaknak több gólt sze-
rezni. Kiállítva: Melian (köpésért) az 50. percben.
Gól: Kovács a 41. percben.
Jó: Melian, Kovács

Varga László: - Fegyelmezetlenségünk miatt itt hagytunk három
pontot.
Ifjúságiak: Tótkomlós – Békésszentandrás
8. forduló
Békésszentandrás – Mezőhegyes 1:2 (1:1)
Békésszentandrás, 300 néző. V.: Majoros.
Hunyadi: Tusjak – Molnár, Gugolya, Chlebik, Csipai, Bobvos F.,
Kovács N., Sinka, Palotai, Pisont (Varga), Kiss T. (Boros).
Küzdelmes  mérkőzésen  a  szerencsésebb,  két  11-est  is  hibázó
vendégcsapat nyert.
Kiállítva: Gugolya (második sárga lap után) az 55. percben.
Gól: Bobvos F.
Jó: Tusjak (a mezőny legjobbja), Palotai, Sinka, Csipai.
Varga László: - A mai mérkőzésen nem voltak egyenlőek a felté-
telek.
Ifjúságiak: Békésszentandrás – Mezőhegyes 3:3

A megyei I. osztály állása
1. Vésztő 7 – 1 22-8 21 pont
2. Sarkadkeresztúr 6 2 – 19-7 20 pont
3. Mezőhegyes 6 – 2 25-13 18 pont
4. Szeghalom 5 1 2 21-10 16 pont
5. Mezőberény 5 1 2 14-11 16 pont
6. Szabadkígyós 4 – 4 17-13 12 pont
7. Mezőkovácsháza 4 – 4 14-17 12 pont
8. Gyomaendrőd 3 2 3 19-14 11 pont
9. Méhkerék 3 1 4 17-11 10 pont
10. Magyarbánhegyes 3 1 4 15-14 10 pont
11. Csorvás 3 1 4 15-14 10 pont
12. OMTK 3 – 5 10-15 9 pont
13. Tótkomlós 3 – 5 8-17 9 pont
14. Békésszentandrás 1 2 5 8-15 5 pont
15. Nagyszénás – 3 5 11-25 3 pont
16. Békés – 2 6 9-31 2 pont

Öregfiúk eredményei:
Maklár – Hunyadi 1:1
Hunyadi – Szarvas 1:1

KAJAK
Hanzók Örs Emlékverseny – Szeged
2004. szeptember 11.
Eredmények:
K-1 kölyök fiú III. 2000 m 1. Berényi Ádám
MK-1 kölyök fiú III. 2000 m 2. Dinya Péter
MK-1 gyermek fiú I. 1000 m 3. Mrena Lajos
K-1 kölyök lány IV. 2000 m 2. Szenteczki Regina
MK-1 előkészítő fiú 500 m 3. Oláh László
K-1 kölyök lány III. 2000 m 7. Bencsik Ágota
MK-1 gyermek fiú II. 1000 m 6. Kovács Tamás, 7. Gazsó Gergely
Duner István Emlékverseny, keretfeltöltő válogató – Velence
2004. szeptember 18-19.
K-1 kölyök fiú IV. 1000 m 3. Kovács László
K-2 serdülő fiú  V.  1000 m 8.  Révész Norbert  –  Varga Zsolt
(Szarvas)

K-2 serdülő fiú V. 500 m 8. Révész Norbert – Varga Zsolt (Szar-
vas)
Nagy Zoltán Emlékverseny – Szolnok
2004. október 3.
MK-1 gyermek fiú I. 2000 m 3. Mrena Lajos
MK-1 gyermek fiú II. 2000 m 7. Kovács Tamás
MK-2 gyermek fiú II. 2000 m 10. Gazsó Gergely – Oláh László
K-1 kölyök fiú IV. 500 m 2 Kovács László
K-1 kölyök lány IV. 500 m 6. Szenteczki Regina
K-1 kölyök lány III. 500 m 12. Bencsik Ágota
K-1 serdülő fiú V. 500 m 5. Révész Norbert
K-1 kölyök fiú III. 200 m 5. Berényi Ádám
K-1 serdülő fiú V. 200 m 3. Révész Norbert
K-2 serdülő fiú V. 200 m 1. Kovács László – Révész Norbert

Fabó István


