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Babits Mihály

Áldás a magyarra
- részlet -

Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.

A haza, a haza egyenlő volt mindig

ezer év óta már, és mindig az marad,

mert nem darabokból összetákolt darab:

egytest a mi hazánk, eleven valami!

Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.

Andráskereszt Fsotó: B.M.

MEGHÍVÓ
Szeretettel és tisztelettel

meghívjuk
Békésszentandrás lakosságát

2004. november 27-én (szom-
bat) az András-napi ünnepség

után,
18 órakor a Békésszentandrási

Kézm vesek Egyesülete, valamintű
a M vel dési Ház és Könyvtárű ő

szervezésében megrendezett ka-
rácsonyi kézm ves kiállításű

megnyitójára.
Helye: Könyvtár Galériája
A kiállítás megtekinthető

2004. december 18-ig
hétköznap 8.00-17.00 óráig,

szombaton 10.00-12.00 óráig.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képvisel -testülete tisztelettel meghívja Öntő

2004. november 27-én (szombat)
a község Szent András-napi ünnepségére.

Helyszín: M vel dési Ház Békésszentandrás, István kir. u. 16.ű ő

Program:
15.00 óra
Megemlékezés a Kishegyesre való kitelepülés 235. évfordulójáról
Fellép: a Kishegyesi Néptáncegyüttes
17.00 óra: Szent András-napi ünnepség

 ünnepi köszöntő
 kitüntetések átadása
 Hadady László oboam vész vendégjátékaű
Ezt követ enő

Kézm ves kiállítás megnyitója a M vel dési Ház Könyvű ű ő -
tárában

Templomunk
búcsúját

november 27-én
szombaton

délelőtt
10 órakor kezdődő

szentmisével
ünnepeljük meg.

Mindenkit szeretettel
várunk

a búcsú ünnepére.

Egyházközség
Képviselő-testülete
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálozás

Katolikus szertartással eltemetett halottaink
SZALAI  KÁROLYNÉ VEREB GIZELLA (1929-2004)  Pet fi  u.  15.  számő
alatti  lakos július 13-án váratlanul elhunyt. Gyászolják: fia és a családja,
unokatestvérek és rokonság
GAZSÓ JÁNOSNÉ MRENA ROZÁLIA (1926-2004) Kossuth  u.  6. szám
alatti  lakos július 17-én rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtő
Urának. Gyászolják: leánya, fia, veje, menye, unokái, testvéreinek gyerme-
kei, sógorok, sógorn k és a rokonsága.ő
HANGYÁS KATALIN (1983-2004) Csokonai u. 5. szám alatti lakos július
22-én váratlanul elhunyt. Gyászolják: testvérei és a családjaik, nagynénjei,
nagybátyjai, nagymamája, rokonsága.
CSEK  LAJOSNÉ FARKAS ANNA (1923-2004) Pet fi u. 12. szám alattiŐ ő
lakos súlyos betegség után július 24-én elhunyt. Gyászolják: gyermekei,
vejei, menye unokák elhunyt testvéreinek a családjai és rokonsága.
FAZEKAS ANDRÁSNÉ NYÉKI ILONA (1915-2004) volt itteni lakos, július
23-án elhunyt. Gyászolják: fia, menye, unokák, dédunokák testvérei és ro-
konsága.
NAGY LAJOSNÉ SZÉCSI  ÁGNES (1950-2004) Szarvas,  Bethlen  u.  2.
szám alatti lakos rövid szenvedés után július 20-án meghalt. Gyászolják:
akik szerették t.ő
JUSZTIN JÁNOSNÉ HEGED S MÁRIA (1931-2004) Nyíl u. 1. szám alattiŰ
lakos július 26-án elhunyt. Gyászolják: test6vére a leányával és a rokonsá-
ga.
KOMLÓSI VENCEL (1925-2004) Szent László u. 21. szám alatti lakos au-
gusztus  15-én elhunyt.  Gyászolják:  felesége,  gyermekei,  menyei,  veje,
unokák és rokonsága
Dr. OLASZ IMRE f orvos (1930-2004) F  utca 48. szám alatti lakos rövidő ő
betegség után augusztus 16-án csendesen elhunyt. Gyászolják: felesége,
gyermekei, menye, unokái, testvére, sógorok, sógorn k és rokonsága.ő
CSIPAI  JÁNOS  (1921-2004)  Szent  László  u.  68.  szám  alatti  lakos
hosszantartó betegeskedés után augusztus 23-án elhunyt. Gyászolják: fe-
lesége, fia, menye, unokák, testvérei, elhunyt testvérének családja, sógo-
rok, sógorn k és a rokonsága.ő
BAGI LAJOS (1933-2004) Szent László u. 11. szám alatti lakos augusztus
24-én rövid betegség után meghalt. Gyászolják: felesége, fia, leánya, me-
nye, unokái, dédunokák, testvére, meghalt testvéreinek családjai,  sógor-
n k, sógorok és rokonsága.ő
TASKÓ JÓZSEF (1930-2004) Toldi utca 29. szám alatti lakos augusztus
30-án váratlanul  elhunyt.  Gyászolják:  leánya,  fia,  veje,  menye,  unokák,
testvérei, elhunyt testvérek gyermekei és rokonsága.
ASZÓDI PÁL (1923-2004) Arany János u. 10. szám alatti lakos szeptem-
ber 17-én hosszantartó betegség után csendesen elhunyt. Gyászolják: fe-
lesége, leánya, veje, unokája, rokonsága.
TASKÓ JÓZSEF (1935-2004) Nyíl u. 11. szám alatti lakos október 6-án
váratlanul meghalt. Gyászolják: felesége, fia, leánya, menye, veje, unokák,
testvére és a rokonsága.
SZITÓ JÁNOSNÉ BENCSIK MARGIT (1912-2004) Prohászka u. 29. szám
alatti  lakos október 7-én hosszantartó betegség után elpihent az Úrban.
Gyászolják: fia, leányai, unokák, dédunokák, ükunokák, rokonsága.
ALMÁSI MIKLÓSNÉ SZALAI JOLÁN (1920-2004) Pázsit u. 4. szám alatti
lakos október 15-én rövid betegség után elhunyt. Gyászolják: testvére, ro-
konsága.
PITRON ISTVÁNNÉ NAGY ERZSÉBET (1936-2004) Péró u. 7. szám alatti
lakos hosszantartó szenvedés után október 21-én elhunyt. Gyászolják: fér-
je, leányai, fia, unokák, testvérei, rokonsága.
SZABÓ  ÁRPÁDNÉ SZALAI  ROZÁLIA  (1907-2004) Arany  János u.  14.
szám alatti  lakos október 25-én csendesen elhunyt. Gyászolják: fia, leá-
nya, unokája, rokonsága.
BENCSIK FERENCNÉ BABÁK MARGIT (1919-2004) Bocskai u. 5. szám
alatti  lakos rövid  gyengélkedés után november 8-án elpihent az Úrban.
Gyászolják: leányai, fiai, vejei,  menye, unokák, dédunokák, testvére, el-
hunyt testvérek gyermekei, férje rokonsága és a rokonok.
DEMETER GYÖRGYNÉ TÓTH MÁRIA (1922-2004) Pázsit u. 2/a. szám
alatti lakos november 9-én elhunyt. Gyászolják: fia, menye, unokák, test-

Mikor a lelkem roskadozva vittem,
csendesen és váratlanul átölelt az Isten.
Azóta, ha alszom zúgó lomb alatt,
ne zavarjátok édes álmomat.
Boruljatok le halkan, csendesen,
és gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem.
Ha majd rátértek ti is erre az útra
megyek elétek, találkozunk újra.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak,

munkatársaknak, ismerősöknek, akik
özv. BENCSIK FERENCNÉ szül. BABÁK MARGIT

temetésén részt vettek,
sírjára a kegyelet virágait elhelyezték,

részvétükkel mély fájdalmainkat enyhítették.
A gyászoló család

Teljeskörű temetkezési szolgáltató
éjjel-nappali ügyelettel.

Telefon: 218-224 * 30/9584-877

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

ÖNKORMÁNYZATI  HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Sinka József

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

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
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REFORMÁTUS  HÍREK
Templomfelújítás, köszönjük!

Köszönjük  Istennek,  hogy  református
templomunk  felújítása  sokkal  jobban
sikerül, mint azt mertük volna remélni.
Köszönjük az Úrnak,  hogy mindeddig
megsegített  bennünket.  Ugyanakkor
köszönetet  mondunk mindazoknak új-
ból,  akik áldozatos  módon adománya-
ikkal lehetővé tették, hogy a templom-
felújítás tovább haladhasson. Isten gaz-
dag áldását kívánjuk azok életére, akik
szívesen áldoztak Krisztus dicsőségére,
a  megújulásra.  Örömmel  tudósítjuk,
hogy a templom homlokzatjavítása be-
fejeződött,  hamarosan  a  festésre kerül
sor. A torony felállványozása bravúros
módon megtörtént, s a munkások teljes körű alapos javítást végezhetnek
rajta. A templombelsőben a régi levert vakolat nyomán kiszikkadt fal új
lélegző vakolatos borítást  kap. A padozat  javításhoz szükséges pallók
már be vannak raktározva a hátsó padoknál. Buzdítunk mindenkit, imái-
val adományával vegye ki részét a megújuló munkákból. A legkisebb
hozzájárulás is sokat számít!

Református püspökök nyilatkozata
a kettős állampolgárságról és a szavazásról
„Akarja-e hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvez-
ményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az
a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem
magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. Tv. 19.
§ szerinti „Magyar  igazolvánnyal”  vagy a megalkotandó  törvényben
meghatározott egyéb módon igazolja?”
1. A Magyarországi Református Egyház erre a kérdésre nem adhat más
választ mint az IGEN, mert a nemzet iránti felelősség, az érte való aggó-
dás feladhatatlan a reformátusság számára. Ezért örömmel fogad és tá-
mogat minden olyan kezdeményezést, amely segíti a határon túli magya-
rokat, és nem hagyja, hogy széthulljon, ami összetartozik.
2. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy ez a népszavazás a fenti
megfogalmazásában csak gesztus, egy régi adósság törlesztése, mellyel
azoknak tartozunk, akik politikai döntések értelmében másik ország ál-
lampolgáraivá lettek. Mégis azzal, hogy igen-nel szavazunk, arra köte-
lezzük a magyar törvényhozást, hogy teremtse meg a kettős állampolgár-
ság törvényi hátterét és pontosan dolgozza ki annak minden feltételét.
3. Mivel a kérdésre adott válaszunk emberi sorsokról dönt és hosszú tá-
von alapvető hatással lesz Magyarország és a magyarság életére, ezért
megkérjük a pártokat, politikai és civil szervezeteket, hogy támogassák a
kettős állampolgárság lehetőségének megteremtését. A siker elengedhe-
tetlen feltétel, hogy a hazai és a határon túli magyarság viszonya ne vál-
jék pártpolitikai harcok függvényévé.

4. A Magyarországi Református egyház – tiszteletben tartva a lelkiisme-
reti szabadságot – szeretne szólni azon állampolgárokhoz is, akik bármi-
lyen vélt gazdasági vagy politikai félelem miatt nem-mel kívánnak sza-
vazni vagy távol szándékoznak maradni az urnáktól.  Kéjük, gondolják
meg, az igennel esélyt adunk, hogy a magyar-magyar viszonyokat egy
közösen kidolgozott európai intézményrendszer segítse. A nem-mel vi-
szont  nemet mondunk közös történelmi múltunkra, családokat válasz-
tunk el egymástól, és hagyjuk, hogy széthulljon, ami összetartozik.
5. A Magyarországi Református Egyház kapcsolatai révén felajánlja se-
gítségét a kettős állampolgárság megvalósításának alapos előkészítésére.
6. Véleményünk szerint a kettős állampolgárárság lehetőségének megte-
remtése – minthogy nem elvesz Magyarországtól, hanem ad hazánknak
– nemcsak a határon kívüli magyarság, hanem gazdasági-kereskedelmi,
politikai, kulturális és demográfiai érdek is az anyanemzet számára.
7.  Éppen ezért biztatjuk a magyar választópolgárokat, hogy minél na-
gyobb számban menjenek el szavazni és bátran szavazzanak igennel a
referendumban feltett kérdésre.
Bölcskei Gusztáv püspök, Tiszántúli Református Egyházkerület
Szabó István püspök, Dunamelléki Református Egyházkerület
Márkus Mihály püspök, Dunántúli Református Egyházkerület
Csomós József püspök, Tiszáninneni Református Egyházkerület

Ami leginkább számít
Részlet a Biblia szeretet himnuszából:
„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs ben-
nem, olyanná  lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha
prófétálni  is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsesség-
nek birtokában  vagyok,  és ha teljes hitem van is,  úgy hogy hegyeket
mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.  És ha szét-
osztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pe-
dig nincs bennem: semmi hasznom abból.
A szeretet türelmes, jóságos a szeretet nem irigykedik, a szeretet ne kér-
kedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan,  nem keresi a maga
hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamis-
ságnak,  de együtt  örül  az igazsággal.  Mindent  elfedez, mindent  hisz,
mindent  remél, mindent  eltűr.  A szeretet soha el nem múlik….” (Pál
apostol 1. levele a korinthusiakhoz 13:1-8)
Pál szavai azzal kezdődnek, hogy az élet szeretet nélkül értéktelen. Az
idézet végén pedig a szeretet örökkévaló tartósságáról szól. Teréz anya
így  fogalmazott:  „Nem az  számít,  hogy  mit  teszel,  hanem  az,  hogy
mennyi szeretettel teszed azt. Nem a vagyonunk, vagy az elért eredmé-
nyeink lesznek a legmaradandóbb hatásúak a földön,  hanem az, hogy
miképp bántunk az emberekkel. A halálos ágyán senki sem a diplomáját,
érmeit, bankszámláját akarja maga köré tenni, hanem a szeretteit kíván-
ja. A mennyben sem e földi „nagy” dolgokat fogja először Isten tőlünk
számon kérni. Ehelyett azt kérdezi, hogy hogyan szerettük a másik em-
bert. Különösen azokat, tartja számon Isten, akik szükségben voltak, le-
gyenek  azok  a  világ  szemében  akármilyen  jelentéktelenek,  Krisztus
maga azonosul velük. Szeretetünk legjobb kifejezése az idő. Az idő a
legdrágább ajándék. Ha valakire időt szánunk, életünk egy szeletjét ad-
juk, amit már soha nem kaphatunk vissza. A leginkább áhított szeretet-
ajándékok nem az ékszerek,  virágok, édességek, hanem az összpontosí-
tott odafigyelés. A szeretet olyan szántszándékkal figyel oda a másikra,
hogy abban a pillanatban megfeledkezik magáról. Lehet szeretet nélkül
adni, de lehetetlen szeretni adni akarás nélkül. Isten „úgy szerette a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen.” (János 3:16) 
Tedd fel őszintén önmagadnak a kérdést: Mire indít engem Isten szeretete? El-
fogadtam már az Ő kegyelmét? Valóban a szeretetteljes emberi kapcsolatok
számomra legeslegfontosabbak? Mivel tudnám biztosítani, hogy valóban azok
legyenek?
Kívánom, ezért imádkozom, hogy Isten Szentlelke vezesse engem is, ol-
vasóimat is Jézus Krisztus útján.

Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási református lelkész
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JÁTSZÓHÁZI
FOGLALKOZÁSOK

December 3-án adventi koszorút készítünk, belépő: 300 Ft/fő.
December 10-én gyertyaöntés, belépő: 100 Ft/fő
December 17-én karácsonyi díszek, belépő: 100 Ft/fő.
A foglalkozásokat a Művelődési Ház emeleti termében tartjuk
délután 14-16 óráig.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

PÁLYÁZAT
Magyarország címere

A Békési Úti Közösségi Házak a Magyar Kultúra napja alkalmá-
ból alkotó pályázatot hirdet gyermekek és felnőttek számára ,,
Magyarország címere” címmel.
A pályázók feladata, hogy bármilyen technikával (rajz, kollázs,
növények, termések, természetes anyagok felhasználásával), illet-
ve népi használati tárgyak díszítőtechnikáit felhasználva a ma-
gyar címert jelenítsék meg pályamunkáikban.
A beküldött pályázatokat független szakértői zsűri bírálja el, a ki-
választott alkotások készítőit tárgyjutalomban részesítjük. Pályá-
zatunkon külön bíráljuk az alábbi korosztályokat:

1. kategória: óvodás és kisiskolás
2. kategória: felső tagozatosok és középiskolások
3. kategória: alkotó kedvű felnőttek, mesteremberek

A legszebb munkákból kiállítást rendezünk intézményünkben,
melynek megnyitója és díjkiosztás a Magyar Kultúra Napi ünnepi
programunk keretében lesz, 2005. január 22-én. Az elért ered-
ményről minden pályázót értesítünk.
Kérjük a pályamunkákat a Békési Úti Közösségi Házak címére
postán vagy személyesen eljuttatni.
A beküldés határideje: 2005. január 7.
Bővebb információ kérhető a Békési Úti Közösségi Házak tele-
fonszámán Braunné Selmeci Ágnestől: 66/326-370, vagy e-mai-
len: mesehaz@mesehaz.hu, illetve munkaidőben személyesen
Békéscsabán, a Békési út 15. szám alatt.
Jó munkát kívánunk.

FELHÍVÁS
Tisztelt Fotóbarátok!
Még  mielőtt  végleg elraknák  ,,jó  helyre”  a  negatívjaikat,
gondoljunk arra, hogy 2004. január 22-én a Magyar Kultúra
Napján ismét megrendezzük a TÉL-FÉNY FOTÓKIÁLLÍ-
TÁST,  a  Könyvtár  Galériában.  Nevezési  feltételeink nem
változtak – 15x21 cm-es vagy ennél nagyobb méretű fotókat
várunk – a kép címével és az alkotó nevével – személyen-
ként maximum 5 db-ot – a téma kötetlen, bárki benevezhet
Olvasóink közül. – Beadási határidő: 2005. január 15.
MEGNYITÓ: 2005. JANUÁR 21., péntek 17 óra.
Várjuk a szebbnél szebb alkotásokat:

a  Rendezőség

SZILVESZTEREZZEN VE-
LÜNK!

2004. december 31-én 19 órától
várjuk a M vel dési Házba!ű ő

Vacsora: aperitif, birkapörkölt vagy
sült

Éjfélkor: pezsgő, virsli és meglepe-
tés

Feln ttjegy: 2.600 Ft/fő ő
Gyermekjegy: 1.600 Ft/fő

Zenél a békési Nosztalgia zenekar!Zenél a békési Nosztalgia zenekar!

Jegyek vásárolhatók
december 1-jét lő  :  
 Könyvtár
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Előszó
Kedves Olvasó,
Aszódi Imrének e kötetből már több írása régi ismerősük, már rég önálló
életet élnek, a kötet más írásai most indulnak szerencsét próbálni, mint a
legkisebb fiú,  tarisznyájában  a hamuba sült  pogácsával.  Mert  Aszódi
Imre is a legkisebb fiú, akit legendás ereje és kitartása vitt legyőzni min-
den útjába  kerülő akadályt, ha nem is királyleány szépségéért, hanem
azért a szépségért, melyet lelkében hozott, ami nem más, mint a szülő-
föld  poézise,  annak  a  szülőföldnek a  poézise,  ahol  ,,tavaszi  felhőket
koptat a szél, s álmokat pólyál új szívdobogás”.
Igen, Kedves Olvasó,  én azt  az Aszódi Imrét ölelem szívemre, akiért
szomorú és boldog vagyok egyszerre, akit Te figyelmedben is ajánlok
most e néhány sorral: Szomorú vagyok, mert arra gondolok, hogy mi le-
hetett  volna Aszódi  Imréből,  aki 27  évesen a Nyugat késő utódainak
hangján énekelt?
,,Lelkemben visszajárnak az álmok,
mint hollóhajú szerelmes lányok
esti tó vízébe fürdeni…”
(Életünk szolnoki egyetemisták lapja 1948.)
Mi lehetett volna Aszódi Imréből, ha azt a világot, melyben ,,álmos szél
lebbenti a fákat”, nem söpri félre a történelem jeges szele? Nem tudhat-
juk, de azt tudjuk, hogy mi lett, hiába állt útjába a hatalom kivont kard-
dal. A hatalom bástyái porba hulltak, s ő mint ,,elszabadult ladik” a sza-
badság mámorától ittasodva újra énekelni  kezdett,  de az új  ének már
nem a csalogány könnyű hangja, hanem a harcedzett férfi vaskosabb,
hol komor, hol zengő hangja, melyben nemzeti hősök élednek újra hazát
és népet menteni. S ez ad nekem okot az örömre, ezért tudok vele örülni
minden versének, minden könyvének.
Vannak  nagyobb  költők,  szuggesztívebb drámaírók,  kik kősziklaként
lesznek örök mementók, de  a kicsi kövek, a ,,kettéhajtogatott  márvá-
nyok” is örök életre születtek. Aszódi Imre költészete szelencéje a tiszta
népinek, melyet lassan elfelejtett velünk ez az urbánus világ. Az ő népi-
ségét, népiességét is erősen meghatározza budapestisége, amelynek élet-
élménye beleszövődik a vidék, az Alföld tájairól hozott emlékképekben.
Így alkot szoros egységet a múlt és a jelen, ember, táj. Így vannak jele az
azonosulás érzelmei, a tisztaság és az emberi helytállás példái. Ebben a
költészetben a táj  és az ember egymás kezét fogja, már csak azért is,
mert az egész életnek, amelyről ezek az alkotások szólnak, tere a hazai
táj, a szülőföld, a szikes tó, a fekete szántás, az ért kalászt lengető alföldi
táj, a hodály sarka. S ebből ered a hit, az élet hite, a szeretet hite, a ha-
lálvárás hite,  a feltámadás hite,  a megőrzés hite,  s ebben van Aszódi
Imre teremtő ereje, és szelídsége is, ezért tud megfürödni az ifjúság, a
gyermekkor emlékezet vizében,  s  tud  szelíd  bárányfelhőkre vigyázni.

Talán ezért is fogalmazhatók meg elvei, életszemlélete, meggyőződése
néhány magasztos fogalomba: az Isten, a Haza, a Család, a Nép, s a köl-
tői én fogalmaiban.

Hajdúszoboszló, 2004. szeptember
Vida Lajos irodalmár

A Hajdúszoboszlói Szókimondó c. irodalmi folyóirat kritikusa

Szentandrástól Szentmártonig
Szentandrástól Szentmártonig
mentem kerékpáron szombaton,
szentandársi kis házunk szombat délben
apámék kedvéért odahagyom,

tekertem a két öreg pedált,
huszonöt kilométer, míg odaértem,
anyám reszketve várt és megölelt,
sütött jó ízes buktát értem,

az volt ám a kalács tejjel,
minden a mi áldott termésünk,
a késünk, amit néha a kovács
megélezett – izzadtunk, éltünk,

itt minden a miénk, eső öntözte-verte,
aztán pár óra alatt megszáradt,
kezdődött elölről, de vágta
a kettős eke fényes válla,

szerettem ezt a rossz földet,
apám izzadságos birodalmát,
mi mégiscsak friss búzát termett,
s gazdagította a nagy mezők halmát,

hogy forrt a munka, mindenki
a magáét szerette benne,
s vitte hazafelé cséplés után,
amit hullámzó földje termett…

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Baráti Szövetség vezet ségeő

tisztelettel meghívja
a helyi és elszármazott tagjait és hozzátartozóit a

november 26-án 18 órai kezdettel tartandó
éves közgy léséreű

és az azt követ  vacsorára, gulyáspartira.ő

A rendezvény helye a Rákóczi úti nyugdíjasklub.

Részvételére feltétlen számítunk.

Baráti üdvözlettel:

Baráti kör vezet ségeő

TÉLI GUMI VÁSÁR!
Kitűnő minőségű japán gumiabroncsok

ízelítő az árainkból:
165/70R14 12.000,-
175/70R13 11.000,-
175/65R14 13.000,-
185/60R14 13.500,-
185/65R15 15.500,-
195/70R15 15.500,-
195/65R15 19.000,-
195/60R15 22.500,-
185R14C kisteher 16.000,-
215/75R16C kisteher 29.500,-

KORDEX BT.
Békésszentandrás, Vértessy tér 6. * Telefon: 66/218-401
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Nyitott könyv – Nyugdíjas oldal
Istentől áldott, csodálatos szép novemberi időben (18° meleg) ütöm
fel a könyvet (nov. 11-én). Ezt a nagyon szép időt nekünk rendelték
el, mert ebben a szép időben legalább nem pörögnek a gázórák.
Most, még kissé az Idősek Világnapja és a Halottak napja körül jár-
nak  a  gondolataim  (a  kettő  nem  tévesztendő  össze,  mert  bizony
akadtak olyanok, akik ezt híresztelték!), és Endrődi Sándor szép sza-
vai kívánkoznak ide:

,,Endrődi Sándor: A szeretetről
Valakit, valamit szeretni kell.
A szerető szív tündököl,
Az Isten világa örök éj marad
Annak, ki mindent csak gyűlöl.”

Október  30-án  megtartottuk  ,,Idősek  Világnapja”  ünnepségünket,
vacsoránkat.  Mielőtt  bármit  elárulnék  róla  –  köszönöm  azoknak,
akik velünk voltak és egy szép estét szereztek magunknak, egy ked-
ves emlékkel többjük van.
Tagjaink tudják, hogy a meghívott vendégeink mindig olyanok, akik
tesznek valamit az idős emberekért – ne gondoljon senki nagyra, de
ki jó szóval, törődéssel,  anyagi támogatással – májusban szoktunk
ilyen vendégeket hívni, de volt aki akkor nem ért rá és most ezt pó-
toltuk. Meghívott vendégeink voltak: Sinka József polgármester úr,
Strassburger Gyöngyi jegyzőasszony, akit névnapja alkalmából egy
Bohák Mónika készítette gyönyörű mézeskalács szívvel és egy szál
rózsával köszöntöttünk.  Oláh Géza, aki mint magánember és mint
tagunk is szívén viseli az egyesület sorsát. A sorban két olyan képvi-
selő úr következett,  akik tiszteletdíjat  adományoztak az egyesület-
nek: Fabó István II, Nemcsényi Zsolt, köszönjük! Szabó Edit és ked-
ves családja – ő szerkeszti, gépeli, ápolja a programok szépségét, és
akkor  is  besegít,  ha  olyan helyre megy írásos  anyag, ahova  nem
megfelelő az írógép – mert számítógépünk az nincs – mindig szolgá-
latkészen segít.
Miután mindenkit  köszöntöttem,  sorra kerültek tagjaink,  vendége-
ink, barátaink, s kezdetét vette az ünnepség.

Rimavecz Vivien és a kórus Fotó: Rimavecz János

Műsorunk során végig mentünk, átöleltünk egy ,,emberöltőt – persze
dióhéjban. Rimavecz Vivien egy nagyon szép fiatalkort, májust igé-
ző verset mondott (lásd fénykép), méltán kapott nagy tapsot a ver-
sért. Sinka József polgármester úr köszöntötte az egybegyűlteket, és
elmondta ünnepi gondolatait,  kiemelve az idősekkel való törődést,
az összetartozás jó érzését és a szeretet fontosságát, amit itt közöt-
tünk  mindig  megtalál.  Folytatva  műsorunkat  Hangyás  Rozália
mondta el Zilahy Lajos: A régi ház küszöbén c. verset (a kapott taps
önmagáért beszélt), majd a kórus következett a második csokorral,
ami a felnőtt kort idézte. Sok éves hagyomány, hogy ilyenkor min-
dig ,,jutalmazunk” 3 tagot egy Klimaj János, Isten áldotta kezű fafa-
ragónk által  készített  juhász szoborral  (évről évre más-más szem-
pontok szerinti döntés alapján).  A kitüntetéseket a Polgármester úr

adta  át,  egy-egy szál  virággal. Ezek a következők: Elek Istvánné,
Kincsesi Jánosné, Demcsák Andrásné. Majd Jászai Joli: Megyek fe-
léd uram… versét mondtam el. A kórus megtanulta az Örömódát és
ezzel köszöntöttünk minden idős vendégünket (meg is kaptuk érte a
tapsot!).  Megfordítva  kocsink  rúdját  a  műsort  Tóth  Margit:  Élet
vagy halál tréfás versével fejeztem be, amit többen nyomban elkér-
tek.

Dr. Strassburger Gyöngyi köszöntése   Fotó: Rimavecz János

Díjátadás Fotó: Rimavecz János

Kezdetét vette a vacsora, ami (mint ahogy szokták mondani,  jobb
volt, mint az előző). Minden vendég jól érezte magát, jót mulattunk,
s majdnem pirkadt az ég alja mikor mentünk haza. Jöhet a követke-
ző a SZILVESZTER.
Addig még sok szépség van előttünk. December 11-én Budapestre
megyünk Nótaestre, Életműdíjak átadására. Kitüntetettek: Gaál Gab-
riella, Kovács Apollónia.
Nemsokára elérkezik a legszebb ünnep: a KARÁCSONY – a szere-
tet ünnepe, amikor bensőséges ünnep keretében unokák körében ün-
nepelünk.
Utána a ,,MICSODA SZILVESZTER” – jó vacsora, jó társaság, jó
mulatás, amiről Lázár László és zenekara gondoskodik (lásd hirde-
tés!).
Erre  az  évre  becsukom a  könyvet –  legközelebb a  2005.  januári
számban jelentkezek – s kívánok minden újságolvasónak békés, bol-
dog ünnepeket és jó erőt, egészséget.

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

ARANYKINCSTÁR
A közelgő advent az elcsendesedés ideje. Szervezetünk is átáll a
téli  konyhára.  Néhány egyszerű, mondhatni takarékos  receptet
ajánlok a kedves háziasszonyoknak.
GÖCSEJI CSÜLÖKLEVES:  Hozzávalók:  2  marék savanyúká-
poszta, 1 bögre tarka bab, 3 csapott evőkanál liszt, 1 kanál pap-
rika, 1 db vöröshagyma (közepes), só, 3 dl paradicsomlé, 4 db
sertésköröm, babérlevél, zsír. A beáztatott körmöt főzzük, félfö-
vésben hozzáadjuk a káposztát. A beáztatott babot külön edény-
ben főzzük. Összeöntjük, ha kész, hagymás rántást készítünk és a
paradicsomlével  felforraljuk.  SÜLT  SPAGETTI:  Hozzávalók:
kifőtt spagetti, 6-8 dkg húsos szalonna, 5 dkg hagyma, 10 dkg
sonka,  10  dkg gomba,  kakukkfű,  oregano,  1  dl  paradicsomlé,
paprika, vegeta, só, fokhagyma. A kifőtt spagettit a paradicsom-
lében  megforgatjuk.  A  felkockázott  húsos  szalonnát  kisütjük,
megpároljuk rajta a sonkát, gombát, végül hozzáadjuk a fűszere-
ket.  Jénaiba tesszük a paradicsomos spagettit,  összekeverjük a
gombás, sonkás mártással és átsütjük.
GYARMATI PULYKA: Hozzávalók: mirelit sajtos pulykamell,
olaj, vöröshagyma, reszelt káposzta, almaszeletek, só, bors, ve-
geta, kakukkfű, tejföl. A sajtos pulykamellet kisütjük. Kevés ola-
jon vöröshagymát párolunk, rá a káposztát és lassan, fedő alatt
majdnem készre  főzzük.  Vékonyra  szeletelt  jonatán  almát  te-
szünk rá és pároljuk. A fűszereket a tejfölben elkavarjuk és ezzel
besűrítjük az  almás káposztát.  Különlegesen finom köretet ka-
punk a pulykaszeletek mellé.
KÉSFOK SÜTI: Hozzávalók: 30 dkg liszt, 15 dkg vaj, 5 dkg sajt,
2 dl tejföl, só. Összeállítjuk a tésztát, belesimítjuk a tepsibe. De-
relyemetszővel felszeleteljük,  lehet  csík,  háromszög,  négyszög
forma. Tetejére paprikát vagy borsot, köményt szórunk. Gyorsan
sül és igen kapós!
Kellemes csemegézést kívánok:

Bődi Mária

Aki a virágot szereti…
Október elején szűk körű megbeszélést folytattak a Faluszépítők Ba-
ráti Körének tagjai: a tanácskozáson eldöntöttük, hogy a közeljövő-
ben egyesületté alakulunk  mely által  a lehetőségek szélesebb tára
nyílhat meg a csoportunk előtt.
Az összejövetelen értékeltük az idei esztendő eredményeit. Arra a
megállapításra jutottunk, ha lassan is, de halad az a munka, amit a
Baráti Kör megalakításakor elterveztünk. A közterületek egy részén
a fásítás mellett már virágosítás is történt. A jövőben ezt tovább le-
het bővíteni, hisz a térkialakítások az idén elkezdődtek, melyek na-
gyon jó lehetőségek a fásítás és virágosítás szempontjából. Örömte-
li, hogy több utcában a lakóházak előtti virágosítás is egyre népsze-
rűbb,  ami szép és kellemes környezetet  biztosít.  Ezt a folyamatot
szeretnénk segíteni azzal, hogy ősszel virágmagokat gyűjtöttünk. Az
idén is sok magot hoztak a kertészkedni szerető kedves szentandrási
lakosok, melyeket a tavasz folyamán a virágot ültető lakosok között
kívánunk szétosztani.
Sikeres volt a tavaszi fásítási akciónk, amikor is több mint száz da-
rab kőris- és hársfa csemetét oszthattunk szét az érdeklődők között.
Amennyiben lesz rá igény, 2005-ben is meghirdetjük.
Sajnos a jubileumi fasor őszi telepítése nem sikerült. Az anyagi és
egyéb korlátok határt szabtak, de reméljük, hogy tavasszal  sikerül
megvalósítanunk.
Így az év végén a Baráti Kör tagsága szeretné megköszönni mind-
azok munkáját és fáradozását, akik a faluszépítés ezen területén dol-
goztak. Hál’ istennek évről évre többen vagyunk, akik úgy gondol-
ják és azért tevékenykednek, hogy Békésszentandrás egy tiszta, virá-
gos település legyen. Várunk minden jó embert, aki ebben a munká-
ban részt kíván venni.
Mert ismerik a mondást: ,,Aki a virágot szereti, az rossz ember nem
lehet!”

A Faluszépítő Baráti Kör nevében: Hévizi Róbert

Munkában a motorosok. Köszönjük fiúk! Fotó: Hévizi R.

SAKKOZÓK  FIGYELEM!
A Művelődési, Sport és Idegenforgalmi Bizottság 2004-ben is-
mét megrendezi Békésszentandrás sakkbajnokságát.
Időpont: 2004. november 28., vasárnap 9.00 óra
Nevezni lehet a Könyvtárban, legkésőbb november 27., szombat
12.00 óráig.
Várjuk  azon  sakkozni  szerető  sportbarátok  jelentkezését,  akik
szeretnének részt venni az idei versenyen!

Művelődési és Sport Bizottság

MEGHÍVÓ
A Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú Egyesülete

szilveszteri mulatságot rendez
,,MICSODA SZILVESZTER!?” címmel

2004. december 31-én este 8 órakor
az egyesület székházában – István kir. u. 50.

Menü: aperitif, Újházi tyúkhúsleves, birkapörkölt, köret.
Éjfélkor: virsli, sült hús Orly módra.

Zene: Lázár László és zenekara muzsikál
Költség: 2.600 Ft/fő.

Minden korosztályt szeretettel várunk!
Mulasson velünk! Móka, tréfa, tánc – kivilágos-kivirradtig!

Tombola!!
Jelentkezni lehet: tel.: 218-032, vagy személyesen

ügyfélfogadáskor: szerda du. ½ 3 – 5 óráig.
Fizetni jelentkezéskor kell!

Személyes ügyintézés:
Demcsák Andrásnénál vagy Elek Istvánnénál.

MULASSON VELÜNK!
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség
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ÖNKORMÁNYZATI
A Képviselő-testület 165/2004.  (IX.27.) számú határozatában csatlako-
zott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati
rendszer 2004. évi fordulójához.
A pályázatokat 2004. október 22-ig lehetett benyújtani a Polgármesteri
Hivatalban.
A Képviselő-testület  2004.  október  25-i  ülésén létrehozott  Ideiglenes
Bizottság bírálta el a beérkezett pályázatokat 2004. november 11-i ülé-
sén.
Ösztöndíjban azok aszociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részesülhet-
tek, akiknek havi jövedelme, vagy családjában az egy főre eső havi jöve-
delem nem haladja meg az meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 80%-át (18.560 Ft). Valamint akiknek 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, családjában lévő eltartottak
száma három vagy annál  több,  eltartója  munkanélküli  vagy öregségi
nyugdíjban részesül, eltartója egyedül neveli.
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a helyi ön-
kormányzat által a pályázók számára megítélt, helyi önkormányzati for-
rásból fedezendő ösztöndíj  összegét. Az Oktatási Minisztérium a helyi
és a megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget, a tá-
mogatással megegyező mértékben kiegészíti (max. 5.000 Ft-tal).
Békésszentandrás Nagyközség Képviselő-testülete Ideiglenes Bizottsága
2004.  november 11-i  döntése  értelmében felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjban részesült:
• Ugyan Gabriella Békésszentandrás, Péró u. 20. szám alatti lakos. Az

önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 4.000 Ft. Az ösz-
töndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Kertész Anikó Eszter Békésszentandrás, Bocskai u. 3. szám alatti
lakos.  Az  önkormányzat  által  biztosított  ösztöndíj  havi  összege
4.000 Ft. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév.

• Kozák Anita Békésszentandrás, Hunyadi u. 5. szám alatti lakos. Az ön-
kormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 2.000 Ft. Az ösz-
töndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Szín János Békésszentandrás, Hunyadi u. 20. szám alatti lakos. Az ön-
kormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 2.000 Ft. Az ösz-
töndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Tóth Szilvia Békésszentandrás, Ságvári u. 16. szám alatti lakos. Az ön-
kormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 4.000 Ft. Az ösz-
töndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Tóth Anett Békésszentandrás, Kossuth u. 1/a. szám alatti lakos. Az
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 4.000 Ft. Az
ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmá-
nyi félév.

• Rostás Lajos Békésszentandrás, Áchim u. 14. szám alatti lakos. Az
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 2.000 Ft. Az
ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmá-
nyi félév.

• Gazsó Orsolya Békésszentandrás, Stefánia u. 3. szám alatti lakos.
Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 2.000 Ft.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanul-
mányi félév.

• Rába Ildikó Mariann Békésszentandrás, Áchim u. 12. szám alatti
lakos.  Az  önkormányzat  által  biztosított  ösztöndíj  havi  összege
3.000 Ft. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév.

• Arnóczi Ferenc Géza Békésszentandrás, Szentesi út 30. szám alatti
lakos.  Az  önkormányzat  által  biztosított  ösztöndíj  havi  összege
3.000 Ft. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév.

• Kovács Norbert Békésszentandrás, Szent László u. 32. szám alatti
lakos.  Az  önkormányzat  által  biztosított  ösztöndíj  havi  összege

4.000 Ft. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév.

• Farkas Katalin Békésszentandrás, Áchim u. 1/b. szám alatti lakos.
Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 2.000 Ft.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanul-
mányi félév.

• Tóth Judit Békésszentandrás, Darabos S. u. 12. szám alatti lakos.
Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 4.000 Ft.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanul-
mányi félév.

• Daru Ágnes Békésszentandrás, Csokonai u. 6. szám alatti lakos. Az
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 4.000 Ft. Az
ösztöndíj  időtartama 10 hónap,  azaz két egymást követő tanulmá-
nyi félév.

• Sinka Csaba Békésszentandrás, Szent Gellért u. 40. szám alatti la-
kos. Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000
Ft. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő ta-
nulmányi félév.

• Mucha Nikoletta Békésszentandrás, Szent Imre u. 63. szám alatti
lakos.  Az  önkormányzat  által  biztosított  ösztöndíj  havi  összege
3.000 Ft. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév.

• Bata  Katalin  Kornélia  Békésszentandrás,  Szent  Erzsébet  u.  14.
szám alatti lakos. Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi
összege 3.000 Ft. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egy-
mást követő tanulmányi félév.

• Bencsik Tamás Békésszentandrás, Szent Gellért u. 22. szám alatti
lakos.  Az  önkormányzat  által  biztosított  ösztöndíj  havi  összege
2.000 Ft. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév.

• Korbely György Békésszentandrás, Tessedik u. 32. szám alatti la-
kos. Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000
Ft. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő ta-
nulmányi félév.

• Zónai Melinda Békésszentandrás, Petőfi u. 2. szám alatti lakos. Az
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000 Ft. Az
ösztöndíj  időtartama 10 hónap,  azaz két egymást követő tanulmá-
nyi félév.

• Szilágyi Márta Békésszentandrás, Szent Imre u. 35. szám alatti la-
kos. Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 2.000
Ft. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő ta-
nulmányi félév.

• Debreceni Péter Békésszentandrás, Batthyány u. 34. szám alatti la-
kos. Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000
Ft. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő ta-
nulmányi félév.

• Fazekas Péter Békésszentandrás, Tessedik u. 1. szám alatti lakos.
Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000 Ft.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanul-
mányi félév.

• Bagi László Békésszentandrás, Tessedik u.  36. szám alatti  lakos.
Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 2.000 Ft.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanul-
mányi félév.

• Csipai Levente Békésszentandrás, Fő u. 80. szám alatti lakos. Az
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi össz6ege 3.000 Ft. Az
ösztöndíj  időtartama 3x10 hónap,  azaz hat egymást követő tanul-
mányi félév.

• Csík Mónika Donatella Békésszentandrás, Toldi M. u. 2. szám alat-
ti lakos. Az önkormányzat által biztosított  ösztöndíj  havi összege
3.000  Ft. Az ösztöndíj  időtartama 3x10 hónap,  azaz hat  egymást
követő tanulmányi félév.

• Bencsik Viktória  Kitti  Békésszentandrás, Hámán K. u.  15.  szám
alatti lakos. Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi össze-
ge 3.000 Ft. Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév.
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HÍREK
M E G H Í V Ó

Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének
soron következő ülését összehívom, az ülésre a Képviselő-testület nevé-
ben Tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2004. november 29-én (hétfőn) 16 órakor
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű ha-

tározatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés kö-
zött 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. A 2004. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszá-

moló. Előadó: Sinka József polgármester
3. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciójának megtár-

gyalása. Előadó: Sinka József polgármester
4. Helyi  adórendeletek  felülvizsgálata.  Előadó: Dr.  Strassburger

Gyöngyi jegyző
5. Az Önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások díjté-

teleinek felülvizsgálata. Előadó: Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
6. Bejelentések
Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen
megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos előterjesztése a Könyv-
tárban megtekinthető.
Békésszentandrás, 2004. november 16.

Sinka József
polgármester

Tájékoztatás
A Kormány szeptember 23-ai ülésén megalkotta a 262/2004. (IX.23.) Korm.
Rendeletét, amely a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szól.
A rendelet értelmében közműfejlesztési támogatásra jogosult  az a ma-
gánszemély, aki 
• az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meg nem ha-

ladó nyugellátásban (46.400 Ft),
• időskorúak járadékában,
• rendszeres szociális segélyben,
• normatív lakásfenntartási támogatásban,
• rendszeres gyermekvédelmi támogatásban (gyermeke jogán), és
a közműfejlesztési hozzájárulást  nem vállalkozási célra épített,  lakás-
ként, lakóházként vagy lakásépítésre szolgáló telekként bejegyzett ingat-
lan közművesítése érdekében első ízben közvetlenül fizeti meg.
Közműnek minősül: a gázelosztó vezetékhálózat, a víz- és csatornahálózat, a
közcélú villamos hálózat és az út. Közműfejlesztési hozzájárulás az a köz-
műfejlesztés  céljára befizetési  kötelezettségként megállapított  pénzösszeg,
amelynek nagyságát a közműberuházást szervező megállapított,  és azt az
érintett magánszeméllyel írásban közölt.
A támogatás alapja a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett összege, in-
gatlanonként és közművenként legfeljebb 150.000 Ft. A jogosult a közmű-
fejlesztési támogatást a támogatás alapjának 25%-a erejéig igényelheti. A
közműfejlesztési hozzájárulás részletekben is igényelhető.
A jogosultnak a közműfejlesztési támogatásra vonatkozó igényét a jegy-
zőhöz kell benyújtania. A kifizetés a központi költségvetési támogatás
megérkezésétől számított 15 napon belül történik meg.
Az előzőekben leírt szabályok a jövőben megvalósítandó közműfejlesz-
tési beruházásokra vonatkoznak. Így nem érinti a befejezett csatornahá-
lózatra vonatkozó közműfejlesztési hozzájárulás támogatását, amelyre a
régebbi szabályok alapján a 15% a hozzájárulás megfizetését követően
visszaigényelhető.

Polgármesteri Hivatal

Rövid Hírek
- November 1-jétől településünkön is mód van mentőhelikopter

fogadására. A vészleszállóhely a labdarúgó pályán került meg-
határozásra.  A szakemberek a leszállóhely koordinátáit  is  re-
gisztrálták az országos nyilvántartásban. Mentőhelikopter ren-
delésre a háziorvosnak van lehetősége.

- Befejeződött a Prohászka utca útépítésére kiírt közbeszerzési el-
járás.  A kivitelezést a  Betonút  Rt  békéscsabai  üzeme nyerte.
Ajánlata szerint a munkát 2005 május 31-ig elvégzik. A lakos-
sági hozzájárulás  mértékét telkenként 68.000 Ft-ban határozta
meg a Képviselő-testület.

- A  békésszentandrási  PONT  áruházban  megtekinthető  az  a
„Whirlpoor” márkájú automata mosógép, amely a december 13-
i Képviselő-testületi ülésen kerül kisorsolásra azok között, akik
2003 december 1-jétől rákötöttek a szennyvízcsatornára. A sor-
soláson még 1 db 1 éves, és 1 db féléves csatornadíj elengedés
is gazdára talál.

- Október  28-án  a  Csatornamű  Társulat  megtartotta  elszámoló
közgyűlését, a végelszámolásra egy 3 tagú bizottságot válasz-
tott. A beruházással kapcsolatos további ügyeket a polgármeste-
ri hivatal végzi.

- A Szociális és Családügyi Minisztérium felhívására a Képvise-
lő-testület pályázik a Vértessy téri játszótér EU szabványnak is
megfelelő megépítésére.

- Sajnos forráshiány miatt elutasították a belterületi utak aszfalto-
zására és a zöldfelületek felújítására benyújtott SAPARD pályá-
zatunkat. A probléma megoldására keressük a lehetőségeket.

- A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretei között meg-
hirdetett Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények inf-
rastrukturális  fejlesztése  című  pályázati  felhívásra  benyújtott
„XXI. század iskolája  Békésszentandráson”  című pályázatunk
sem nyert sajnos.

- Megyei koordinációval 8 település társaságában állami címzett
támogatást  nyertünk  belvízelvezető  csatornahálózatunk  teljes
rekonstrukciójára. Településünk 115 millió Ft-os beruházáshoz
90 %-os vissza nem térítendő állami támogatást nyert. A munka
2005-ben indul, és 3 év alatt készül el. A kivitelező a Megyei
Önkormányzat által  koordinált,  közbeszerzési  eljárást  elnyerő
pályázó lesz.

Sinka József
polgármester

Következő lapzárta:
2004. december 10.

(péntek)

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

A lapzárta után érkezett kéziratokat csak a következő
számban tudjuk megjelentetni.

Anyagtorlódás miatt néhány cikk a következő



10 2004. november

HIRDETMÉNY
A Magyar Köztársaság Elnöke

ORSZÁGOS  ÜGYDÖNTŐ  NÉPSZAVAZÁST
TŰZÖTT  KI.

A népszavazásra feltett kérdések:
EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZ-
SZOLGÁLTATÓ  INTÉZMÉNYEK,  KÓRHÁZAK  MARADJA-
NAK ÁLLAMI,  ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN, EZÉRT
AZ ORSZÁGGYŰ.ÉS SEMMISÍTSE  MEG AZ EZZEL ELLEN-
TÉTES TÖRVÉNY?

*****
AKARJA-E,  HOGY AZ ORSZÁGGYŰÉS TÖRVÉNYT ALKOS-
SON ARRÓL, HOGY KEDVEZMÉNYES HONOSÍTÁSSAL KÉ-
RELMÉRE MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPJON AZ A
MAGÁT  MAGYAR  NEMZETISÉGŰNEK  VALLÓ,  NEM  MA-
GYARORSZÁGON LAKÓ,  NEM  MAGYAR  ÁLLAMPOLGÁR,
AKIMAGYAR NEMZETISÉGÉT A 2001. ÉVI LXII. TÖRVÉNY
19.§-A  SZERINTI  ,,MAGYAR  IGAZOLVÁNNYAL”  VAGY  A
MEGALKOTANDÓ  TÖRVÉNYBEN  MEGHATÁROZOTT
EGYÉB MÓDON IGAZOLJA?

*****
A szavazás napja:
2004. december 5., vasárnap
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről  2004. novem-
ber 6-ig kapnak értesítést.
A névjegyzék 2004. november 6-tól 13-ig tekinthető meg a Polgármes-
teri Hivatalban.
A VÁLASZTÓPOLGÁR SZEMÉLYESEN, LAKÓHELYÉN SZA-
VAZHAT.
A SZAVAZÁS NAPJÁN LAKÓHELYÉTŐL TÁVOL, DE Magyaror-
szágon tartózkodó választópolgár belföldön igazolással szavazhat. Iga-
zolást a lakóhely szerinti jegyzőtől lehet kérni személyesen vagy megha-
talmazott útján legkésőbb 200. december 3-ig.
Igazolás  ajánlott  levélben is  kérhető  úgy,  hogy a  kérelem legkésőbb
2004. november 30-ig megérkezzen a jegyzőhöz.
Külföldön a magyar nagykövetségeken lehet szavazni. A külképvise-
leti névjegyzékbe való felvételt személyesen vagy meghatalmazott útján
írásban,  legkésőbb  2004.  november 19-ig a lakóhely szerint  illetékes
jegyzőtől lehet kérni. Az ajánlott levélben küldött  kérelemnek szintén
2004. november 19-ig kell megérkeznie.
Részletes tájékoztatásért forduljon a Polgármesteri Hivatalban a Válasz-
tási Irodához!

Helyi Választási Iroda

KÖZGYŰLÉS
A békésszentandrási Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulat közgyű-
lést tartott 2004. október 28-án 17.30 órai kezdettel a Művelődési Ház-
ban. Kugyela Mihály megnyitotta az ülést, melyen 38 fő jelent meg. A
közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 
„Patkós Imre elismerően szólt az Intéző Bizottság munkájáról. Kritiká-
val illette az Önkormányzat Műszaki Osztályát a helyreállítási munkák-
kal kapcsolatban a korábbi felhívás ellenére. Kifogásolta az Arany János
utca helyreállítását, a Hunyadi utcán a kivitelező sok földet hordott  el,
főleg a járdák mellől.” Csípai Gáspár a Sebestyén utca helyreállítását
sürgette Turna Lajossal együtt. „Fazekas Ferenc hiányolta, hogy a mű-
szaki ellenőr ígérete ellenére nem lett végrehajtva az útalap megkeresé-
se, így ennek helyreállítása sem megfelelő” az Arany János utcában. Dr.
Szító András a Füzeskerti kövesút minőségét, Varga Ildikó a Gondala-
posi kővel kihordott földutat kifogásolta.
Sinka József polgármester „hozzászólásában méltatta a beruházás nagy-
ságát. A felmerült panaszokra illetve kifogásokra válaszolva megemlítet-
te az egy éves garanciális időt, valamint a kivitelező garanciáját a későb-
bi időben előforduló hibák helyreállítására. Kihangsúlyozta a még meg-
lévő és a későbbiekben előforduló hiányosságok kivitelező felé való jel-
zésének fontosságát.”
Kugyela Mihály kihangsúlyozta, hogy a műszaki átadás a csatornaműre
vonatkozott, mely az átadás óta is hibátlanul üzemel. A helyreállítási fel-
adatok átvétele csak a 4-es öblözetben történt meg az Önkormányzat ál-
tal, a többi öblözetben még nem történt meg teljes egészében. „Felhívta
a figyelmet a helyreállítással kapcsolatos esetlegesen még jelentkező hi-
ányosságok jelzésére az Önkormányzat felé, valamint ígéretet tett arra,
hogy a hiányosságokat továbbra is jelezni lehet az elszámolás alatt álló
társulat felé. Megköszönte a társulat tagjainak, valamint a leköszönő In-
téző Bizottságnak a munkáját.”
A közgyűlés elfogadta a Társulat  működéséről szóló Intéző Bizottság
beszámolóját. Kugyela Mihály bejelentette, hogy a Csatornamű Társulat
Intéző Bizottsága befejezte munkáját. Korchma Karola pénzügyi vezető
megtartotta pénzügyi beszámolóját, melyet a közgyűlés egyhangúlag el-
fogadott. 
A levezető elnök megtartotta a 3. napirendi pontot a társulat elszámolási
eljárásának elindításáról. Az IB elnök javaslatot tett a társulat megszűn-
tetésére, mivel az eredeti cél így már megvalósult. Az eddig elszámolt
vagyon  felett  a  továbbiakban  Békésszentandrás  Nagyközség  Önkor-
mányzata rendelkezik.  A közgyűlés a társulat  elszámolási eljárásának
költségeit 3.409 eFt-ban határozta meg. Az Elszámolási Bizottság elnö-
ke Kugyela Mihály lett, tagjai: Vaskor János és Mrena Mihály. Az elnök
tiszteletdíját 300 eFt-ban állapította meg a közgyűlés.
Az összefoglaló a jegyzőkönyv alapján készült. BE
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FELEDJÉK!

Decemberi számunkban 
falinaptár melléklet

található!
Újságunk 2005-re

hamarosan előfizethető
a Szerkesztő Bizottság

tagjainál.

M E G H Í V Ó
Tisztelt Olvasó!
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk a magyar vállalkozások és magánsze-
mélyek számára új kihívásokat jelent, új veszélyeket hordoz, azonban új lehetősé-
geket is biztosít.
A csatlakozás és a vele együtt járó átalakulás okozta problémákról gyakran lehet
hallani a médiában, azonban problémák megoldásairól, és a csatlakozás pozitívu-
mairól annál ritkábban. Ezek megismerése nélkülözhetetlen mind a kisebb, mind a
nagyobb  vállalkozások  tulajdonosai,  vezetői,  könyvelői  számára.  Tevékenysé-
günk lényege, hogy minél szélesebb körben adhassuk át ezeket az információkat.
Most ingyenes előadásunkon bemutatjuk azokat az újszerű lehetőségeket, ame-
lyek bővíthetik a vállalkozások és a magánemberek mozgásterét. Az információk
révén csökkenthetik kiadásaikat, közterheiket, biztosságosabbá tehetik tevékeny-
ségüket, életüket, és új pénzforrásokra tehetnek szert.
Előadásunkat 2004. november 26-án 17.30 órakor a Békésszentandrási Ipartestü-
let székházában (Békésszentandrás, Fő út 16.), tartjuk, amelyre várunk minden ér-
deklődőt, vállalkozókat és magánszemélyeket egyaránt. Dr. Komjáti Péter
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Az idén október 16-án ismét megrendezésre került a Szent Er-
zsébet úti Óvoda Jótékonysági vacsorája, melyen felhőtlen sikert aratott
a jó hangulat, a terem díszítése és nem utolsó sorban a bevételt tekintve.

Már hetekkel a kitűzött időpont előtt lázas készülődésbe fog-
tak az Anyukák, Apukák, Óvónénik. Még néhány óvodás is segített a dí-
szítések elkészítésében. Az utolsó héten aztán felgyorsultak az esemé-
nyek: az elkészített díszekkel feldíszítettük a Művelődési Ház nagyter-
mét, csomagoltuk a tombolatárgyakat, pucoltuk a hagymát, krumplit, az
Apukák és lelkes segítőik elkészítették a pörköltnek valót. Az utolsó na-
pon már „csak” a terítés, a sütemények, a savanyúság, a kenyér össze-
szeletelése, tombolák elrendezése volt  hátra és már kezdődhetett  is  a
bál…

A bál, ami „független szakértők” szerint is igen jó hangulatú
volt. Az est színvonalát emelte a Vértessy Tánc-Sport Egyesület műsora
és Patkós Ibolya gyönyörűen csengő hangja. A Csekő nagyapa által fő-
zött birkapörkölt mindenkinek nagyon ízlett. A szülők, dajka nénik által
sütött süteményekből is mindenki kedvére csemegézhetett. Az a renge-
teg tombolatárgy, adomány, amit az óvoda kapott  felajánlásként min-
denkit arra késztetett, hogy szorgalmasan vásárolja a tombolát. A vacso-
ra után kezdődött a bemelegítésnek mondható tánc, melyet a tombolahú-
zás után az igazi buli követett. A jó hangulat megteremtésében nagy sze-
repe volt a B.I.K.E.-s baráti társaságnak, valamint a gyomai zenésznek
is.

A hajnalig tartó bál után következett egy nem túl közkedvelt
rész:  a  120  tányér,  pohár,  kanál,  villa  elmosogatása,  a  takarítás,
pakolás… Ám a végsőkig kitartó lelkes kis csapat  ezt  az akadályt is

könnyedén vette. Reggelre mintha nyoma sem lett volna az előző éjsza-
kának…

Vagyis mégis, mert akik részt vettek a bálon, azok egy jó él-
ménnyel lettek gazdagabbak, a Szent Erzsébet úti Óvoda, és az óvódá-
sok pedig, akik miatt a bált rendeztük, ők pedig 220.000  Ft-tal.  Ezt a
szép kis összeget szeretnénk a gyerekek, az óvoda fejlesztésére, fejlődé-
sére fordítani.

Végezetül szeretnénk név szerint is köszönetet mondani mind-
azoknak, akik segítettek nekünk abban, hogy óvodásokat sikerül ismét
új  játékokkal  meglepni Karácsonykor,  gyerekeink kedvükre  rajzolhat-
nak, festhetnek majd.

A bál támogatói: Hartay János,  Gazsó János,  Szécsi Balázs,
Barna Antal, Csekő Lajos; Almási Erzsébet, Ambrus Andrásné, Art-K-
elim Szőnyegszövő és Kereskedelmi Kft., Aszódi Zsolt, Axis 4000 Kft.,
B.I.K.E., Bagi Jánosné, Bakula és Rácz Fotó, Bencsik István, Bencsikné
Borika óvó néni, Borgulyáné Apáti Csilla, Coop Rt., Cuki Cukrászda,
Csernusné Erika óvó néni,  Csíkné Nagy Éva, Csipai László, Dr. Fabó
Ferenc, Egri László, Egriné Kovács Andrea, Farkas Anikó, Farkas Béla,
Farkas Béláné dajka néni, Fazekas Andrásné dajka néni, Fekete Noémi,
Foltán Jánosné, Gazsó Imre, Greksza Györgyné, Győri Ilona dajka néni,
Hamza Zoltán, Hartay Jánosné Jutka óvó néni, Hegedűs László, Hévizi
Róbert, Horváth Mariann, Istenes Ferencné Margó óvó néni, Istenes La-
jos, Kiss Imre, Komáromi Sándor, Kovácsné Bagi Olga, Kozák Zoltán,
Körös Aqua Kft., Lázár Mihályné, Lengyel Ferenc, Lénárt Zoltán Irisz
virágbolt,  Lestyan  Goda  Mihály,  Liszkai  Mihály  Gazdabolt,  Madács
Szabolcs,  Melich György,  Melis Pékség, Mozgáskorlátozottak Békés-
szentandrási Egyesülete, Mozzarella Kft., Mrena János, Művelődési Ház
és Könyvtár, Nagy Tünde, Oláh Csaba, Patkósné Lénárt Irén, Pioneer
Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Rt., Polgármesteri Hivatal, Rózsa Sör-
kert, Schmieder Jánosné, Sinka Györgyi Studió A Ajándékbolt, Syngen-
ta Seeds Kft., Szarvasi Vas-és Fémipari Rt., Dr. Székács István, Szent-
andrási Röfi Bt., Szín Imre, Tasi László, Tóth István, Tóthné Szabó Ág-
nes, Védőnői Szolgálat, Vértessy Tánc-Sport Egyesület,

és a szülők: Bata Tibor, Gazsó Adrienn, Gerzsenyi Tamás, dr.
Kanti Attila, Nemcsényi Zsolt, Nyemcsok Ottó, Patkósné Ibolya, Pekár
Tibor, Petrás János, dr. Sajti Edit, Szász Albert, Sztricskó Tibor és csa-
ládjaik.

 Szent Erzsébet úti Óvoda Szülői Munkaközössége

A Szent Erzsébet úti Óvoda
Jótékonysági vacsorája

Köszi lányok!
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített a bál megszervezésében, részt vett az elő-

készületekben és az utómunkálatokban is,
tehát köszi:

Bata Katalin Kornélia, dr. Bodnár Beáta, Csépainé Gabi, Farkas Anikó, Hajdú Ági, Nemcsényiné Tünde, Nyemcsokné Jul-

csi, Pekárné Tünde, Szécsi Viola.

Valamint köszönet az óvó néniknek: Jutka, Borika
          és Erika óvó nénik.

Jövőre Veletek  (és a többiekkel is) ugyanitt!

Szécsi Hajni
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ü n n e p s é g e n
Itt a Békés megyei Szabadság adó, a

387-es középhullámon…
Egy csipetnyit sem szabad elalkudnunk a magyar forradalom

igazából…
Féja Géza rádiószózata a Békés megyei néphez

Szerdán  este  a  magyar függetlenséget  hirdető,  új  rádióállomás:  a
Szabadság Rádió kezdte meg adását Békés megyében. Az új rádióál-
lomás  –  mely a  372-es,  a  287-es  középhullámhosszon  sugározza
ezentúl műsorát, első adásában Féja Géza szólott Békés megye né-
péhez.
- Polgártársaim! Magyarok! Tudatom Békés  megye népével,  hogy a
Duna völgyében csoda történt: nemzet született! Hálát adok az egyetlen
és igazságot osztó istennek, hogy megérhettem ezt a napot. Századok
óta viaskodik a magyar költő a nemzethalál rémével, a ,,nagy sírral, hol
nemzet süllyed el…” századok óta vártuk a Küldöttet, a nemzet megvál-
tóját, aki visszarántja a magyart a sír párkányáról és világosságra vezé-
rel.  Hiába  vártunk  kétségbeesésünkben  önmagunkat  és  nemzetünket
marcangoltuk. A mellem verem! Kishitűek voltunk, mert íme a várt tör-
ténelmi hős helyett egy ifjú, nagy nemzet jelent meg az utcán, a barriká-
dokon, a magyar sors, a magyar történelem véres mezején. Régi forra-
dalmaink Dózsa, Rákóczi, Kossuth nevéhez fűződnek, a most folyó for-
radalomnak a főhőse azonban nem egy lánglélek, hanem maga a láng-
lelkű nép. A mellem verem! Magyar szalmatűzről beszéltünk és nézzé-
tek: tüzünk bevilágítja a földet. A magyar név szerte a világon a legma-
gasabb emberi rangot jelenti.
Soha a történelem folyamán nem volt még ennyire egy test, egy lélek
ez a nemzet. Ott a barrikádokon, a pesti utcán véres nemzeti zászlók
alatt tudta meg mindenki, hogy mi  a feladata, nem kellett parancs-
szó, nem kellett biztatás, ha valaki elesett, öten nyomultak a helyébe.
Ugyanúgy összeforrva ez testként, egy lélekként kell őriznünk a for-
radalom vívmányait és egy csipetnyit sem szabad elalkudnunk a ma-
gyar forradalom igazából.
Vérben és kínszenvedésben született a megújhodott magyar nemzet,
amint vérben és kínszenvedésben születik a kisded. Igazát magyar
életek tízezreinek vére pecsételte meg. Testvéreim! Halott hősök lel-
ke figyel minket. Legyünk hűek hozzájuk, örökségükhöz, végső só-
hajtásukhoz, különben nem vagyunk méltók a magyar és az ember
nevére.

Az Énekkar Fotó: B&B

Az ünnepi műsor szereplői Fotó: B&B

A fegyverek végre elhallgattak,  most  a  béke harca következik. A
béke harca semmivel sem kisebb, semmivel sem könnyebb, mint a
fegyvereké volt. Dózsa György óta vagy vérbe fojtották, vagy elsik-
kasztották az igazi magyar forradalmat. Polgártársaim! Most éljük
sorsunk legnagyobb próbáját:  Ennek a forradalomnak győznie kell,
mert akik hősök és igazak voltak a harcban, hősök és igazak lesznek
a békében is.
Polgártársaim! Ti ismeritek életemet. A ti szenvedésetek, elnyomott-
ságotok,  megalázottságotok tett  íróvá engem. Tizenegy esztendeje
pedig nem a kevés kiváltságosok sorsát éltem, hanem egy voltam a
megtaposott milliókkal nyomorúságban, szorongatottságban, kitaga-
dottságban.  Mégsem  érzek  személyes  bosszút  senki  iránt.  Az  én
egyéni  fájdalmaim azonnal  elmúlnak,  sebeim rögtön behegednek,
mihelyst népem és nemzetem sorsát biztonságban tudom. Sohasem
törekedtem  rangra,  hivatalra,  méltóságra,  most  sem  törekszem.
Gyarló és esendő ember vagyok, az én szenvedéseim eltörpülnek a
magyar forradalmárok emberfeletti nagysága mellett. Az én életem-
nek már csak egyetlen célja van, az, hogy holtig tartó alázattal és
hűséggel szolgáljam ennek a hősi népnek, ennek a nagy nemzetnek
az ügyét.
Arra  kérem régi  bajtársaimat  és  Békés  megye egész  népét,  hogy
őrizze, védje a forradalom vívmányait. Ne térjünk le a forradalom
útjáról se jobbra, se balra. Mi nem akarjuk visszaállítani az úri Ma-
gyarországot, de a Rákosi és Gerő rémuralmát sem. Testvéreim! A
mi kezünket nem szennyezheti be igaz vér. A mi lelkünket nem ter-
helheti nemtelen cselekedet. A mi jóhírünket nem szeplősítheti sze-
mélyi bosszú aljas indulata.
Békés megye népe! Maradjunk mindvégig igaz emberek! A hősi harc
egységét vigyük át a békébe! Mutassuk meg, hogy az igazsággal átha-
tott, az igazságra épülő rend hívei és katonái vagyunk. Hallgassunk a
forradalmi szívvel és a legteljesebb forradalmi felelősséggel irányít min-
ket ezekben a sorsdöntő napokban.
A nemzeti egység most lett élő valóság. Szélesre tárt karral várunk
minden jóakaratú, tisztaszívű és megtisztuló magyart, aki vállalja a
forradalom ügyét és fegyelmét.
Hallgassatok ránk! Álljatok egyenrangú polgártársként,  testvérként
mellénk.
Ide magyarok!
(Megjelent: KOSSUTH NÉPE – A Békés Megyei Forradalmi Tanács
napilapja, 1956. november 1., csütörtök – I. évfolyam 2. számában)
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Képek és ver-
sek

Az ünnepség után kiállítás megnyitóra került sor a Könyvtár Ga-
lériájában. Ismét nálunk jártak a „Művészek Szigete” művészei:
írók, költők, képzőművészek. Csodálatos verseikkel két órára el-
varázsoltak minket  az  érzések, élmények, álmok világába, me-
lyek nagyon ismerősek voltak számunkra. De ők meg is tudják
fogalmazni.
Az előadás alatt a háttérben grafikák és festmények láthatók,
melyek  megtekinthetők  a  www.muveszekszigete.hu   honla-
pon.
Verseik  egy antológiában  jelentek  meg,  mely 400  Ft-os  áron
megvásárolható a Könyvtárban.

Be

A művészek: Lévai Zsuzsa /Sosan/, Balás Éva /Jessyka/, Fo-
dor Tamás /Kellemesen/

A KERTBARÁT KÖR ÜZENI…
Borbetegségek és borhibák

I. BORBETEGSÉGEK
Bizonyára már sokan lefejtették az új borukat.  Amennyiben még nem
úgy azt  haladéktalanul  tegyék meg.  Talán  most is  vannak még olyan
szőlőtermesztő gazdák, akik halogatják a fejtést, mert a régi hagyomány
alapján azt hiszik, hogy a hosszabb ideig való seprőn tartás hasznos a
bor számára. Negyven évvel ez előtt egy idős bácsi nekem azt mondta,
hogy hagyni kell az ,,ágyán” (seprőn) a bort, had érjen.
A seprő,  a hordó  alján összefüggő üledék,  azonban  nagyon könnyen
bomló anyag, mely sok fehérjét, elhalt élesztősejtet, egyéb salakanyagot
tartalmaz, így kellemetlen ízt és szagot adhat, s megzavarja a bor harmo-
nikus fejlődését. A rothad szőlőből nyert italokat (ez vonatkozik a gyü-
mölcsborokra is) mindig korábban fejtsük, mert könnyebben romlanak.
Mint  mindenre,  úgy  a  szőlészetre  és  borászatra  is  érvényes  az,
hogy elméleti ismeret és gyakorlati tapasztalat egymást nem nél-
külözheti.
Barnatörés
Hibásan erjedt, rothad szőlőből készült, levegővel érintkező bor-
ban a penészgombák által termelt anyag okozza a betegséget. Za-
varos lesz, kezdetben sárgásbarna, majd kávébarna színűvé válik.
Íze,  szaga  kellemetlen.  Kénezéssel  (borkén)  rendszeres  fejtéssel
előzhető meg.
A bor virágosodása
Alacsony malligand fokú boroknál fordul elő. A tároló edény fel nem
töltése miatt a bor érintkezik a levegővel, és ezáltal felületén virághártya
képződik, melynek eredménye a zavarosság, és íz változás. Védekezés:
A rendszeres feltöltés, kénezés. A virághártya eltávolítása úgy történik,
hogy feltöltéskor a hártyát a gumicsővel átszúrjuk és a levezetett bor fel-
nyomja a hártyát, melyet könnyen eltávolíthatunk, vagy lefejtjük a bort
és a tárolóedény alján marad a virághártya.
Ecetesedés
Ecetbaktériumok okozzák akkor, ha a bor levegővel érintkezik, valamint
magas a kamra hőmérséklete. Védekezés: Darabban ne hagyjuk a bort,
borként használjunk és nagyon fontos a tisztaság.
Tejsavas erjedés
Tejsavbaktériumok okozzák. Csípős,  szúrós,  káposztalére emlékeztető
szaga van. Íze savanykás, émelyítő. Magas hőmérsékleten történő (25 C
fok) erjesztéskor (must) kezdenek elszaporodni az említett baktériumok,
ugyanakkor az élesztőgombák, erjesztő baktériumok pusztulnak, legyen-
gülnek. Tökéletlen musterjedéskor is felléphet a tejsavas erjedés. Meg-
előzés: a must erjedésekor a hőmérséklet 28 C fok fölé ne emelkedjen.
Ha mégis, úgy azonnal  átfejtéssel  hűtsük le és borként  adjunk  hozzá
(100 literhez 10-20 grammot).
II. BORHIBÁK

Záptojásszag
Az újborban fordul elő. Fejtéssel, szellőztetéssel, kénezéssel megszün-
tethető.
Penészíz, dohosság
Rosszul kezelt, nem kénezett hordó esetében fordul elő. Sokáig üresen
álló hordot használat előtt forrázzuk ki.
Fémízű bor
Fémedényben tároltuk a mustot és a bort.
Seprőíz
A seprő bomlása, rothadása okozza meleg helységben (zavaros, dögsza-
gú a bor).
Egéríz
Csemege boroknál fordul elő, melyet sokáig tartottak a seprőn. Kelle-
metlen a bor szaga, íze. Időben történt fejtéssel megelőzhető.
Nyúlósodás
Új, fiatal boroknál fordul elő. Sűrű olajszerűen folyik. Kénezéssel, átfej-
téssel megszüntethető. Kései első-fejtés után jelentkezik. Ennek is a nem
időben történő fejtés az oka.
Láthatjuk tehát, hogy mennyire fontos az előírások betartása, mert ellen-
kező esetben a borban kellemetlen elváltozások léphetnek fel.
AZ ŐSZI LOMBÉGETÉS ELŐNYEI
Gyümölcstermő növényeink kórokozóinak jelentős része, és nagyon sok rovar
a lehullott, fertőzött leveleken telel át. Áttelelésüket megakadályozhatjuk, ha a
lehullott leveleket összegereblyézzük és elégetjük. Az elégetéshez hasonlóan
eredményes, ha a lehullott fertőzött leveleket a talajba forgatjuk, vagy elássuk.
Semmi esetre se használjuk a gyümölcsfáink, gyümölcstermő bokraink lehul-
lott, fertőzött leveleit dísznövényeink, örökzöldjeink takarására. A kórokozók
itt is átvészelik a telet, kiszabadulnak a szaporító képletei, (rovarok petéi, növé-
nyek spórái) majd fertőzik a gazdanövényeinket.
ŐSZI TALAJMUNKA
A kert őszi ásásának több célja van:

• fellazítja a talajt,
• alkalmassá teszi a téli csapadék befogadására és tárolásara,
• minél több vizet köt meg a gyökérzóna, annál később kell kez-

deni az öntözést tavasszal,
• levegő kerül a talajba.

Az ásással fellazított talajt a téli fagy mállasztja, felaprósítja. Kedvező
feltételekhez jutván a talajbaktériumok a szerves trágyát lebontják ásvá-
nyi sókká. Fontos, hogy mélyen ássunk! A kiemelt talajszelet aló és fel-
ső rétege cserélődjék, az ásott területet ne egyengessük, mert a levegő és
a víz befogadóképességét rontanánk.                     Hunya Alajos nyomán

D Kiss Sándor
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék” Vörösmarty Mihály

Üdvözlet  Magyarországról!
Petőfi Sándor: A magyar nemzet

- részlet -

Ezer éve, hogy e nemzet
Itt magának hazát szerzett,
És ha jőne most halála
A jövendő mit találna,
Mi neki arról beszélne,
Hogy itt hajdan magyar éle?
S a világtörténet könyve?
Ott sem lennénk följegyezve!
És ha lennénk, jaj minékünk,
Ezt olvasnák csak felőlünk:
,,Élt egy nép a Tisza táján,
Századokig lomhán, gyáván.” –
Oh, hazám mikor fogsz ismét
Tenni egy sugárt, egy kis fényt
Megrozsdásodott nevedre?
Mikor ébredsz önérzetedre? ,,Ember küzdj és bízva bízzál!’

Madách síremléke Alsósztregován

,,Szabad-e  Dévénynél betörnöm új  idők-
nek új dalaival?”

Ady szülőháza Érmindszenten ,,Nagyszalonta nevezetes város” Arany Já-
nos Emlékmúzeum

,,S történetkönyv ez a város” Kolozsvár,
Mátyás király szülőháza

Édes rózsám a hazáért el kell válnom tőled
Gábor Áron szobra Kézdivásárhelyen

Arad, a magyar golgota. Az aradi tizenhá-
rom emlékoszlopa

,,Hol fejedelmi terem fogadott fejedelmi lakókat
S küzde nemes harcot Zrínyi leánya soká:
Bércedet, ó Munkács, keserű gond üli.”

       Kölcsey

Újvidéken és Eszéken soha ne kérdezd kiért szól a harang!

Üdvözlettel: Bődi Mária
Fotók: B.M.
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A  FALUGAZDÁSZ  HÍREI
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) támogatásai

Amíg az AVOP pályázati úton,
önerő biztosításával nyújt támo-
gatási lehetőséget a mezőgazda-
sági  tevékenységet  végzőknek,
addig  az  NVT  önerő  megléte
nélküli támogatási lehetőséget je-
lent. A támogatás igénybevétele
önkéntes,  támogatási  kérelem
benyújtásával érhető el, ugyan-
akkor  a  mezőgazdasági  tevé-
kenység végzése során bizonyos
feltételek  betartása  kötelező,
mert csak ekkor jár a támogatás.
Az alábbiakban – a terjedelem
miatt – kivonatos formában is-
mertetjük az NVT-hez tartozó
támogatási lehetőségeket.
A  Nemzeti  Agrár-környezetvé-
delmi Programon (NAKP) belül
meghirdetett  célprogramok  ha-
sonlóak a jelenlegi NVT-n belül
bevezetésre  kerülő  programok-
hoz. A múltbéli tapasztalatok azt
mutatják, hogy a gazdálkodók ér-
tik a program szerkezetét, és az
előírások  betartása  nem  okoz
problémát, ami igen pozitív ered-
ménynek tudható be, figyelembe
véve a pályázók és nyertesek ma-
gas létszámát.
Az NVT támogatott intézke-
dései
1. Agrár-környezetgazdálko-

dás
2. Kedvezőtlen  adottságú

vagy  környezetvédelmi
korlátozás alá eső területek
támogatása

3. Az EU környezetvédelmi,
állatjóléti- és higiéniai kö-
vetelményeinek való meg-
felelés elősegítése

4. Mezőgazdasági  területek
erdősítése

5. Korai nyugdíjazás
6. Szerkezetátalakítás  alatt

álló  félig önellátó  gazda-
ságok támogatása

7. Termelői  csoportok létre-
hozásának  és  működésé-
nek támogatása

8. Technikai segítségnyújtás
1. Agrár-környezetgazdálkodás
Az  agrár-környezetgazdálkodási
támogatás legalább 5 éves, leg-
feljebb  10  éves  (a  művelésből
való  hosszú  távú,  támogatások
különböző  környezetkímélő
módszerek  alkalmazásáért.  Az

Érzékeny  Természeti  Területek
célprogramjaitól  eltekintve  az
agrár-környezetvédelmi  intézke-
dések horizontálisan az egész or-
szág területére kiterjednek. A tá-
mogatás összetevői: kieső jöve-
delem és többletköltségek kom-
penzálása,  valamint  legfeljebb
20% ösztönző támogatás. Az in-
tézkedés  számos,  különböző
szintű  vállalásokat  feltételező
célprogramon keresztül  kerül
megvalósításra, az alábbi csopor-
tokban:
• szántóföldi  agrár-környe-

zetgazdálkodási  intézke-
dések

• gyepgazdálkodási  agrár-
környezetgazdálkodási in-
tézkedések

• ültetvények agrár-környe-
zetgazdálkodási  intézke-
dések

• állattartási  agrár-környe-
zetgazdálkodási  intézke-
dések

• kiegészítő  agrár-környe-
zetgazdálkodási  intézke-
dések

Az egyes programokhoz kap-
csolódó  vállalások  szempont-
jából a programok az alábbiak
szerint csoportosíthatók:
a) agrár-környezetgazdálko-

dási alapprogramok (szán-
tóföldi  alapprogram,  ta-
nyás gazdálkodás,  méhle-
gelő célú növénytermesz-
tés,  gyepgazdálkodás  és
őshonos  haszonállatfajták
alapprogramjai)  és  egyéb
élőhely  alapprogramok
(vizes  élőhely
programok);

b) integrált  növénytermesz  -  
tési  célprogramok  (szán-
tóföldi  növények,  zöld-
ségtermesztés,  ültetvény-
kultúrák);

c) ökológiai  gazdálkodási  
célprogramok (szántóföldi
növények,  zöldségter-
mesztés,  gyepgazdálko-
dás, ültetvénykultúrák, ál-
lattartás);

d) Érzékeny Természeti  Te-
rületek  célprogramjai
(ÉTT),  amelyek a speciá-

lis, alacsony ráfordítású, a
biológiai  sokféleség meg-
őrzését  és javítását előse-
gítő  gazdálkodási  mód-
szereket támogatják (első-
sorban  szántóföldi  és
gyepgazdálkodási  műve-
lési módok);

amelyek elsősorban az alapprog-
ramokhoz kapcsolódóan, továb-
bá  az  integrált  és  az  ökológiai
célprogramok kiegészítésére ve-
hetők igénybe (a részletes kom-
binációs  lehetőségeket  lásd  az
alábbi táblázatban).

A lehetséges  célprogram kombiná-
ciók

Kiegészít  agrár-ő
környezetgazdálko-
dási intézkedések

Célprogram

Erózió elleni védeke-
zés

Szántóföldi alapprogram
Integrált növénytermesztés
(szántó)
Ökológiai gazdálkodás
(szántó)
Integrált gyümölcstermesz-
tés
Ökológiai gyümölcster-
mesztés

Füves mezsgye Az összes szántóföldi prog-
ram

Cserjeirtás Az összes gyepprogram

Forrás: NVT Magyarország

Egy  parcellán  csak  egy  cél-
program  alkalmazható  a  ki-
egészítő agrár-környezetvédel-
mi  intézkedések  kivételével,
amelyek a  többi  célprogram-
hoz  kapcsolódva  kiegészítés-
ként igényelhetők (lásd a táblá-
zatot).  Egy  célprogramhoz
csak egy kiegészítő intézkedés
válaszható. A táblázatban felso-
rolt kombinációkon kívül egyéb
kombinációk nem lehetségesek.
Az agrár-környezetgazdálkodás-
hoz kapcsolódó támogatásokat a
tájékoztató végén található táblá-
zat  tartalmazza.  FIGYELEM!
Egyes  programokhoz  kapcsoló-
dó  támogatások  csak  2005-től
igényelhetők!
2. Kedvezőtlen adottságú te-
rületek támogatása
Célja
Kedvezőtlen  adottságú  területe-
ken a Helyes Gazdálkodási Gya-
korlatnak  megfelelő  gazdálko-
dók támogatása a mezőgazdasági
tevékenységek fenntartása végett.
Feltételek
Támogatás  nyújtható  minden
mezőgazdasági  tevékenységgel

foglalkozó  természetes  és  jogi
személynek, a következő kritéri-
umok figyelembe vételével:
• az egész gazdaságban be-

tartják a ,,Helyes Gazdál-
kodási  Gyakorlat”  szabá-
lyait;

• minimális  gazdaságméret:
1  hektár  takarmánytermő
terület (legelő vagy szán-
tóföldi  takarmányterme-
lés); a kifizetés kizárt, ha
a  következő  növényeket
termesztik: őszi és tavaszi
búza, rizs, napraforgó, ku-
korica,  cukorrépa,  burgo-
nya,  ipari  növények  és
zöldségek;

• gazdálkodási  tevékenység
folytatása  a  kedvezőtlen
adottságú  területeken,
KAT  területeken  a  kom-
penzációs  támogatás  első
kifizetésétől számított leg-
alább 5 évig.

Békés megye kedvezőtlen adott-
ságú területei:  Bucsa,  Dévavá-
nya,  Ecsegfalva,  Sarkadke-
resztúr, Szeghalom. Ezen terü-
letek  támogatása  kb.  20.400
Ft/ha (euró árfolyamtól függő!)
Békéssámson,  Békésszentand-
rás, Biharugra, Füzesgyarmat,
Geszt, Gyomaendrőd, Kardos-
kút,  Kertészsziget,  Körösla-
dány, Kötegyán, Mezőberény,
Mezőgyán,  Okány,  Örmény-
kút,  Szabadkígyós,  Szarvas,
Tarhos,  Tótkomlós,  Újszalon-
ta, Vésztő, Zsadány. Ezen terü-
letek támogatása 2.600 Ft/ha. A
fentiekben felsorolt  települések-
hez tartozó, támogatott területek
blokkazonosítóját a 131. sz. Ma-
gyar  Közlöny  II.  kötete  tartal-
mazza (Lásd: a kamara webolda-
lán).
3. Az EU környezetvédelmi,
állatjóléti- és higiéniai köve-
telményeinek való megfelelés
elősegítése
Intézkedés célja
• A  szervestrágya  eltávolí-

tásának,  kezelésének  és
szivárgásmentes  tárolásá-
nak támogatása;

• A padozatra és az állattar-
tó épületek mikroklímájá-
ra  vonatkozó  állatjóléti
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szabályok betartásának tá-
mogatása;

• Az állatok biztonságos el-
helyezésére  vonatkozó
szabályok betartásának tá-
mogatása;

• Az  állatok  férőhelyszük-
ségletére, a tartási- és a ta-
karmányozási  technológi-
ára  vonatkozó  szabályok
betartásának támogatása;

• A telepi  technológiai fej-
lesztések támogatása.

A)  Környezetvédelmi  célú
beruházás
Támogatási  mérték: 250
Ft/euró

Faj ÁE arány
Lófélék 0,8
Szarvasmarha félék
6 hónaposnál fiatalabb szarvasmarha
6-12 hónapos szarvasmarha
1-2 éves bika
2 évnél id sebb bikaő
2 évnél id sebb n ivarú szarvasmarhaő ő
Tehén a tejelési szezonban
Egyéb szarvasmarha
Birka (bármely korú)
Kecske (bármely korú)

0,6
0,4
0,6
0,7
1

0,8
1

0,8
0,16
0,16

Sertések
Malac 20 kg-ig
Tenyészkocák, kanok, kocák 50 kg fö -
lött
Egyéb sertések

2,7/100 db
0,5

0,3
Baromfi
Brojler
Tojótyúk
Egyéb baromfi (kacsa, pulyka, liba,
gyöngytyúk)

0,7/100 db
1,7/100 db
3/100 db

Nyulak 2/100 db

B)  Állatjóléti  és  higiéniai
célú beruházás
Támogatási mérték
• Padozatra  vonatkozó elő-

írások:
4.900-13.000 Ft/ÁE

• Mikroklíma  előírások:
3.100-7.800 Ft/ÁE

• Állatok biztonságos elhe-
lyezésére  vonatkozó  elő-
írások:  5.800-11.700
Ft/ÁE

• Férőhelyszükségletre  vo-
natkozó előírások: 7.800-
147.000 Ft/ÁE

• Tartás- és takarmányozás-
technológiai  előírások:
2.000-9.800 Ft/ÁE

• Telepi  technológiához
kapcsolódó  műszaki  fej-
lesztések:  975-6.875
Ft/ÁE

C)  Állatjóléti  és  higiéniai
célú,  jövedelempótló  támo-
gatás
Támogatási időszak
• legfeljebb  5  egymást kö-

vető évben;
• ha a beruházás megvalósí-

tása után kéri, akkor a be-
fejezést követően a támo-
gatási időszak végéig.

Támogatási összeg: évi max:
10.000 euró
Támogatási mérték, évenkén-
ti degresszivitás

Támogatható állatfa-
jok

€/ÁE Ft/ÁE

Sertés 72,02 18.005
Tojótyúk 474 118.500
Borjú 64,7 16.175

4.  Mezőgazdasági  területek
erdősítése
Támogatási jogcímek
• erdőtelepítés  első  kivitel

(létesítés) – a mezőgazda-
sági  művelésű  területek
erdősítése  és  szükséges
esetekben az ezt kiegészí-
tő,  létesítéshez  tartozó,
igazolt többletköltség igé-
nyű munkák;

• az erdőtelepítések ápolása
és védelme az erdőtelepí-
tési  első  kivitelt  követő
maximum öt évig;

• erdőtelepítés  jövedelem-
pótló támogatás az erdősí-
tett  területek  után  maxi-
mum húsz  éves  időtarta-
mon  keresztül  a  jövede-
lem kiesés fedezésére

A támogatás magánszemélyek és
ezek társaságai, valamint önkor-
mányzatok és ezek társaságai tu-
lajdonában lévő, továbbá állami
tulajdonú mezőgazdasági terüle-
tek vonatkozásában adható.
A)  Normatív  alaptámogatás
erdőtelepítésre,  nem  védett
mezőgazdasági területen
B)  Erdőtelepítések  ápolásá-
nak és  védelmének támoga-
tása
C)  Jövedelempótló  támoga-
tásra jogosult időszak
A  jogosult  időszak:  első  két
fafajtánál 20 év, az egyéb lágy
lombos fafajtáknál 15 év és a
többinél 10 év.
Erdőtelepítési  jövedelempót-
ló támogatás mértéke
5.  Korai  nyugdíjazás  (csak
később kerül bevezetésre)
6. A szerkezetátalakítás alatt
álló  félig  önálló  gazdaságok
támogatása
Igénybevételi feltételek
• Kisebb  gazdálkodók  (évi

600.000  és  1,5  millió  Ft
árbevételt  meg nem hala-
dó);

• Középfokú  szakmai  vég-
zettség  vagy 3  éves  iga-
zolt szakmai gyakorlat;

• 5 éves üzleti terv a növe-
kedésre,  mely 5  év  alatt

összesen  50%-nál  na-
gyobb.

Támogatási  mérték: 1000
euró »  250.000 Ft/év
A támogatás  maximum 5  éves
időszakra nyújtható,  de az első
három év után egy felülvizsgála-
tot kell végrehajtani. Ha a har-
madik év végére az üzleti terv-
ben meghatározott célok megva-
lósultak, további támogatás fizet-
hető a fennmaradó két éves idő-
szakra. Ellenkező esetben továb-
bi  támogatás  nem  nyújtható
ugyanannak a gazdaságnak, de a
már  kifizetett  támogatást  nem
kell visszafizetni.
Támogatás igénylése
2004. október 11. – 2004. no-
vember 7.
2005-től évente április 1. – áp-
rilis 30. között.
7. Termelői csoportok létre-
hozásának  és  működtetésé-
nek támogatása
Támogatás feltételei
• A  támogatás  kérelem

alapján vehető igénybe;
• 2004.  május  1.  és  2006.

december 31. közötti idő-
szakban állami elismerést
nyerjen;

• Meghatározott  növényi
körhöz tartozó  legyen,
így:  gabona,  rizs,  burgo-
nya, olajos növény, cukor-
répa,  textilipari  növény,
vágott virág és szaporító-
anyag, szőlő és bor, fűszer
és gyógynövény, faiskolai
termék;

• Meghatározott  állati-  és
állati  termékkörhöz tar-
tozó legyen, így: tehéntej,
egyéb  tej,  szarvasmarha,
sertés, nyúl, juh és kecske,
hal, prémes állat, baromfi
és tojás, méz.

Támogatás mértéke
a) 1 millió euró árbevételig:

• az első évben forgal-
mazott érték 5%-a

• a második évben for-
galmazott érték 5%-a

• a  harmadik  évben
forgalmazott  érték
4%-a

• a negyedik évben for-
galmazott érték 3%-a

• az  ötödik  évben  for-
galmazott érték 2%-a

b) 1 millió euró feletti árbevé-
telnél:

• az első évben forgal-
mazott érték 2,5%-a

• a második évben for-
galmazott érték 2,5%-
a

• a harmadik évben for-
galmazott érték 2%-a

• a negyedik évben for-
galmazott érték 1,5%-
a

• az  ötödik  évben for-
galmazott érték 1%-a.

Támogatási kérelem benyúj-
tása
MVH Fővárosi és Pest Megyei
Kirendeltségéhez  postai  úton,
MVH által rendszeresített for-
manyomtatványon (Cím: 1391
Budapest, Pf.: 248.)
Határidő:
2004-ben: november 1. és 30.
között
2005-től:  augusztus 1.  és  31.
között
Kérelemhez csatolni kell
• elismerési  okirat  hiteles

másolata;
• a tagok nyilatkozata a bi-

zonylattal  le  nem  fedett
időszakra  vonatkozó  ter-
mékkörbe  tartozó  értéke-
sítésről;

• termelői csoport  éves be-
számolója.

8. Technikai segítségnyújtás
Az intézkedés a Nemzeti Vidék-
fejlesztési  Terv  hatékony lebo-
nyolítását segíti elő és biztosítja a
Program  megvalósítása  során
szükséges  technikai  segítség-
nyújtással  összefüggő  igények
kielégítését.  A jogcímhez tarto-
zóan a támogatásban a mezőgaz-
dasági termelők nem érintettek.
A közölt támogatások zöme még
ebben az évben igényelhető, álta-
lánosságban október  és novem-
ber hónapban, ezért fontos, hogy
a gazdálkodók időben tájékozód-
janak a támogatási lehetőségek-
ről, azok igényléséről.
A fentiekben adott vázlatos tájé-
koztató nem teljes körű, ezért az
érintetteknek javaslom, hogy bő-
vebb információkért keressék az
interneten  a  kamara  weblapját:
(agrarkamara.bekescsaba.hu),
vagy személyesen keressék fel a
területi  irodákban  található  ka-
marai  tanácsadókat,  falugazdá-
szokat.
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Sinka Csaba, falugazdász
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 31.
KAKUKK –CUCULUS CANORUS-

Országos Vadásznap 2004

-Közönséges és főként a szoká-
sostól  eltérő  életmódja  miatt
gyakran  emlegetett  madárfaj.
Gerle nagyságú , de hosszú farka
nagyobbnak mutatja. Fehér mel-
lén és hasán sűrű ,  sötétszürke
keresztsávozás látható. Hosszú ,
lekerekedő végű farka palaszürke
, fehér pettyekkel. A farok vége
fehér , lába sárga. A tojók között
vörhenyes  színű  példányok  is
előfordulnak. A fiatalok tarkóján
fehéres folt  van.   Szárnya kes-
keny és hegyes , röpképe  nagyon
hasonlít  a  karvalyéhoz.  Súlya
110-120 gramm , magassága 30-
35 cm. Európán kívül Ázsiában
és  Északnyugat-Afrikában  él.
Dombvidéken  és  az  Alföldön
egyaránt  gyakori  madár.
Vonuló , áprilisban érkezik Afri-
kából  és  szeptemberben  indul
vissza. Tavaszi érkezésük után a
tojók körzetet  választanak és to-
jásaikat az ott fészkelő apró éne-
kes madarak fészkeibe csempé-
szik. A mi vidékünkön leggyak-
rabban a ná-

A jövő hónapban megjelenő lapszámban arról olvashatnak majd,
hogyan sikerültek a téli apróvad vadászatok. A vadlexikonom 32.
részében egy olyan állatról írok majd , melynek neve hallatán so-
kaknak nem túl hízelgő dolgok jutnak az eszébe , ez az élőlény pe-
dig a közönséges denevér…

Major Attila

dirigók  és  a  nádiposzáták  a
„dajkamadarak”. A tojó a be-
csempészett tojás helyett min-
dig kiemel egyet  ezt rendsze-
rint lenyeli ,  de néha el is vi-
szi a csőrében. A kakukk tojá-
sa  testéhez  viszonyítva  rend-
kívül kicsi , és néha színezeté-
ben is meglepő módon hason-
lít  a  dajkamadáréhoz.  Isme-
rünk fehér de kékes tojásokat
is.  A  kikelő  fióka  mostoha-
testvéreit kitúrja a fészekből ,
és csak akkor nyugszik meg ,
amikor  egyedül  marad.  Reg-
geltől estig enni kér , és a ma-
dár pár szorgalmasan hordja a
rengeteg táplálékot, egészen 3
hétig ,  utána elhagyja  a fész-
ket.  Elsősorban hernyókat fo-
gyaszt , de étrendjébe tartozik
még  a  cserebogár  és  más
egyéb  rovarok.  A  hangja
rendkívül  jellegzetes  /azt  hi-
szem mindenki hallotta már/ ,
a nevét kiáltja , néha még egy
szótagot  told  hozzá.  Hazánk-
ban védett.

A novemberi lapszám megjelenése alkalmából köszöntöm az Ol-
vasókat! Ebben a hónapban a szeptember 4-én megtartott Orszá-
gos Vadásznap rendezvényeiről  számolok be.  A vadlexikonom
soron következő részében egy olyan állatról olvashatnak majd ,
amely nem túl népszerű amiatt , hogy más madarakkal költeti to-
jásait , majd fel is nevelteti őket. Ez pedig a kakukk…
Mielőtt belekezdenék a Vadásznap ismertetésébe , szeretnék ma-
gáról  a  rendezvénysorozatról egy pár  mondatot leírni.  Mivel  a
magyar vadgazdálkodás jelenleg is világhírű , ezért évekkel ez-
előtt a Vadászszövetség egy olyan programot hozott létre , mely-
nek célja , hogy ápoljuk a hosszú évekre visszanyúló vadászha-
gyományokat. Ekkor bemutatkozunk és népszerűsítjük a kívülál-
lók  részére  a  vadgazdálkodást.  Összefogja  a  közel  50000  főt
számláló vadásztársadalmat és  természetesen kulturált  szórako-
zást-kikapcsolódást nyújt a vadászoknak. Az ország minden me-
gyéjében ,  lehetőség szerint  ugyanazon az  őszi  napon gyűlnek
össze a vadászok és családtagjaik ünnepelni. Ezt a napot nevezik
Megyei Vadásznapoknak. 
Idén szeptember 4-én került megrendezésre , immár hagyomá-
nyos  helyszínen  ,  a  Doboz  melletti  Marói-erdőben  lévő  va-
dászpanzió környékén. A fákkal körülvett tisztás gyönyörű he-
lye  –e  rendezvénynek.  Sajnos  a  mi  vadásztársaságunk  idén
szervezetten nem vett részt a vadásznapon , de azért egypáran
ellátogattunk kikapcsolódni és igyekeztünk kellemesen eltölte-
ni a napot. A szervezők gazdag programokkal készültek : volt
térzene , vetélkedők , lövészverseny , táncbemutató , erdei ko-
csikázás , vadászati felszerelések és egyéb áruk kirakodó vásá-
ra , tombola , vadhúsfőző verseny stb. Minden résztvevő meg-
találta ez érdeklődésének megfelelő programokat. A nagy szín-
padon eközben országos és a megyei vezetők ismertetést adtak
a megyei vadállomány-vadgazdálkodás helyzetéről , ifjú vadá-
szokat avattak és átadták a kitüntetésre javasoltaknak a külön-
féle  elismeréseket.  Az  árnyas  fák  alatti  padokon  mindenki
megpihenhetett , étkezhetett a finom falatokból és a szomját is
olthatta. Beszélgethettünk és ismerkedhettünk a vadászcimbo-
rákkal  így a  nap hamar eltelt.  Az időjárás egész nap nagyon
szép volt , remélem mindenki rengeteg élménnyel gazdagodott
és jól  szórakozott.  Jövőre  reménykedem benne ,  hogy minél
többen útra kelünk és részt veszünk a rendezvényen…

A fenti képen egy részlet látható a rendezvényről.
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,,Az nem lehet, hogy annyi szív…”

Közel 3 milliónyi magyar él a szomszédos országokban, akiket
erőszakkal téptek el Magyarországtól, megfosztva őket állampol-
gárságuktól. Az elszakított területeken élő magyarság 1000 éven
át gyarapította a hazát kézzel, ésszel, szívvel, lélekkel s ha kellett
vérével védte a hont.
Mi most ha nem is teljesen, de egy nemes gesztussal a lelki jóvá-
tétel részesei lehetünk. Olyan ajándékot adhatunk a nemzettestvé-
reinknek a közelgő karácsony táján, amilyet még soha senki. Tör-
ténelmet írhatunk egy X-szel!
Gondoljunk bele, hogy tudjuk-e mit jelent a kisebbségi sors, kire
mondják azt, hogy ,,bozgor” (hazátlan)? Milyen érzés az, amikor
foghegyről odavetik, hogy ,,Ha … kenyeret eszel, beszélj …-ul!”
Valljuk be őszintén, hogy csak halvány sejtésünk van ezekről a
vérlázító dolgokról. De ez is elég volt ahhoz, hogy 15 évvel ez-
előtt – amikor nemcsak Tőkés László volt veszélyben –, megin-
dultak a kamionok, hóban-fagyban dacolva mindennel, vitték az
általunk összegyűjtött adományokat. Akkor azt mondta egy ro-
mán az egyik váradi barátomnak, hogy jó nektek, mert vannak
testvéreitek és segítenek benneteket. Mondta ezt akkor, amikor a
golyózáporban egy hódmezővásárhelyi sofőr is hősi halált halt.
Emléktáblája ma is ott van Aradon a Városháza előtt.
Most nem lisztet, cukrot, margarint stb. kérnek, csak egy emberi
gesztust, ami elég ahhoz, hogy idővel magyar útlevélhez jussanak
azok, akik ezt igénylik. Ez persze nem jelent nyugdíjat, munka-
vállalást, sőt TB-kártya nélkül csak beteglátogató lehet egy kór-
házban, a szavazáshoz pedig állandó lakhely szükséges.
Akkor miért van szükség az IGEN-re? Biztonságérzetet ad a szü-
lőföldjén,  nem hazátlan többé a határon túli testvérünk, akinek
még szentebb a szentkorona, mint sok hazainak. Nem kell majd a
határon felmutatnia 500 eurót, ami kb. 130.000 Ft-ot jelent.
Nem akarják elhagyni a szülőföldjüket, nem akarnak elvenni tő-
lünk semmit, csupán vissza akarják kapni azt, ami megilleti őket
a harmadik évezred hajnalán, Szent István országában, Európa
közepén. Ezért aztán IGEN, hogy szeretetteljesebb karácsonyunk
és boldogabb új évünk legyen, s majdan az áldott pünkösd ünne-
pén örömmel nézhessünk egymás szemébe a csíksomlyói búcsún,
a Kárpát-medence magyarjainak nagy találkozóján, Tehát IGEN!

Isten segíts! népeknek Istene!
Tedd jóra, munkássá e nemzetet,
Hogy amihez fog óriás keze,
Végére hajtson minden kezdetet.
Add, hogy mit emberész és kéz kivívhat,
Ne várja mástól, mint szerencsedíjat.

    Vörösmarty Mihály

Szent István szobra Lendván
Fotó: B.M.

Bízva  a  magyarságban, egy erdélyi  gyökerekkel  is  rendelkező
tősgyökeres szentandrási:

Bődi Mária

Könnyek… könnyek
Örömkönnyek – igaz gyöngyek –
A boldogság gyermekei,
Égbe törnek.

Bánatkönnyek mélybe húznak,
Kísérői ők a búnak,
Fájó szívet meggyötörnek,
Összetörnek.

Most a sors kezünkbe adta a kendőt, hogy a bánat könnyeit letöröljük
azoknak arcáról, akiket hitvány emberek igazságtalan ítélete erőszakkal
elszakított az anyaországtól, és üldözőik kezére adott. Ezek kényük-ked-
vük szerint bántják, ölik, gyötrik édes testvéreinket. Most módunkban
áll szavazatunkkal a bánatkönnyeket örömkönnyekké változtatni.
A békésszentandrásiakat közvetlenül érinti azoknak az üldözötteknek a
sorsa,  akik  ebből,  a  községből  települtek  Kishegyesre.  Üldöztetésük
egyre fokozódik.
Tőlünk annyit kérnek, tegyük lehetővé, hogy állampolgárai lehessenek
hazánknak, miáltal elnyerik a haza védelmét. Másra nincs szükségük.
Ide csak meghívott vendégként jöttek eddig is, és jöhetnek ezután is, ha
megkapják a magyar állampolgárságot. Ha nem, akkor végleg elszakad-
nak tőlünk.
Ez a téma nem a politika ügye, nem a pártok ügye, ez a mi ügyünk. A
magyaroké.

Csikós György

Népszavazás december 5-én!

December 5-én két világszemlélet ütközik meg, és arról döntünk majd,
hogy Magyarországon mindent csak pénzben mérünk, vagy van valami
ennél fontosabb. Ilyen dolog a határon túli magyarok európai szabadsá-
ga és az egészségügy is. 

IGEN a kettős állampolgárságra
A december 5-ei népszavazás arról szól, hogy adunk-e európai útle-
velet az  Erdélyben,  a  Délvidéken,  Kárpátalján  vagy Horvátországban
élő  magyaroknak.  A szomszédos országokban körülbelül három és
félmillió magyar él, magyar állampolgárságukat erőszakkal vették el tő-
lük. Senki nem kérdezte meg őket, le akarnak-e mondani róla.  Ezt az
igazságtalanságot most jóvá tehetjük.  Nem jelent többletterhet sem a
költségvetésnek, sem az embereknek. Adjunk emberséget, méltóságot,
magyarságot, jogot három és fél millió magyarnak!
IGEN a kórház-privatizáció megállítására
A kórházak, az egészség biztosítása nem lehet tisztán üzleti kérdés,
hiszen nincs arra példa Európában, hogy egy állam sikerrel tudta volna
tisztán üzleti alapra helyezni a közegészségügyet. A kórház-privatizá-
ció azt jelentené, hogy mindenkinek fizetnie kell a legegyszerűbb el-
látásért is és véglegesen szétválik Magyarországon a szegények és a
gazdagok egészségügyi ellátása, sőt olyanok is lehetnek, akik teljes egé-
szében kimaradnak ebből az ellátásból, és megjelennek a szegénykórhá-
zak. Ezt a veszélyt el lehet hárítani a népszavazáson való részvétellel
és a kórház-privatizáció leállítása melletti voksolással.
J ö j j ö n  e l  Ö n  i s  é s  s z a v a z z o n  
m i n d k é t  k é r d é s r e  
I G E N - n e l !

Domokos László
Békésszentandrás, Szarvas, Gyomaendrőd, Csabacsüd, 
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Magyarverés Budapesten

Hírügynökségi jelentés szerint tegnapelőtt, talán nem véletlenül
épp a halottak napján, egy akkora pofon csattant el a magyarság
arcán a magyar parlamentben, hogy a hangja betöltette a Kárpát-
medencét, sőt áthullámzott a tengeren túlra is. A pofont együttes
erővel a kormányfő három (elv)társával adta le, arra biztatva és
buzdítva az országlakosokat, hogy a december ötödikére megtar-
tandó népszavazáson NEM-mel voksoljanak.
Jól sejti a Nagyérdemű, a határon túli SEMFŰSEMFÁK kettős
állampolgárságáról van szó.
Egyik NEM szavazatra buzdító, saját bevallása szerint a magyar
irodalom neveltje, rajongója és fogyasztója. Elcsigázva, fáradtan
hazatérve az említett parlamenti ülésről azonnal nyugovóra tért,
de nyugalmát nem lelte, mert rémálom kezdte gyötörni. Elsőnek
a pörös  szájú Érdmindszenti Endre jelent  meg előtte,  majd az
egykori, parlamenti tudósítóként is elhíresült  Szklabonyai Kál-
mán, őt követte az aranyszájú Nagyszalontai János meg a búsla-
kodva panaszkodó Szabadkai Dezső és még sokan mások a ma-
gyar irodalom elfelejtett  nagyjai  közül, de ott  ágált közöttük a
forrófejű,  anyaországi születésű Kiskőrösi  Sándor is,  mind azt
kérdve az újdonsült pártfőtitkártól, hogy hát tulajdonképpen mit
is kíván a magyar nemzet? Ha még létezik.
Szerencsére a budapesti parlamenti pofont két nappal megelőzte egy
másik ,,parlamenti ülés”, a debreceni, abban a templomban, amelyik,

ha úgy hozta a sors, képviselőházként is szolgált. Mintha egy kicsit va-
sárnap is az lett volna. Bölcskei Gusztáv református püspök nemcsak a
hívükhöz szólt, amikor ezt mondta: ,,Ma olyan választás elé állították a
magyarországi embert, hogy vagy IGEN-t, vagy NEM-et kell monda-
nia magyarul beszélő, magát magyarnak tartó atyánk fiairól, kapjanak-
e második állampolgárságot. Lelkiismereti és erkölcsi parancs, hogy
csak IGEN-t mondhatunk erre.”
Egyszer a ,,református Rómában” járva, a szóban forgó templom-
parlament közvetlen közelében egy fává izmosodott ördögurnát,
semfűsemfát láttam. Talán még mindig a helyén áll, s törzse to-
vább erősödik, példát mutatva a saját fajtájának, hogy abból, ami
sem fű, sem nem fa, hanem csak valami köztes semmiség, derék
törzzsé izmosodhat, ha maga is úgy akarja.
Egyrészt tehát bizakodva várjuk mi érdmindszentiek, nagyszalon-
taiak, szabadkaiak december ötödikét, másrészt megalázottan at-
tól  a  pofontól,  amit Budapesten előlegként kaptunk. Ez  utóbbi
miatt, tiltakozásul, vajon valaki lemond-e magyar állampolgársá-
gáról, kilép-e a magyar nyelvből, letagadja-e, hogy valaha is köze
volt ehhez a semfűsemfa nemzethez?

Németh István
A szerző kishegyesi író.
Megjelent az újvidéki Magyar Szó 2004. november 4-i számában



2004. november 21

K é z i l a b d a     h í r e k
Korábbi  cikkünkben  részletesebben  hírt  adtunk  kézilabdázóink  –
2004/2005.évi  Békés  megyei női  kézilabda  bajnokság   őszi  szezonjának
első és második fordulójában elért - eredményéről, melyeken egy nagyará-
nyú győzelmet ( Békésszentandrás – Szarvas  26 : 8) valamint egy döntetlent
(Jamina Bcs. - Békésszentandrás 26 :26) sikerült elérnünk.
További mérkőzéseink eredményei az őszi bajnokságban a következőképpen
alakultak:
2004.09.05. Jamina Bcsaba - Bszta 26 :26  (félidőben: 13 : 13) 
Csapatunk tagjai: Lólé Emília, Erdélyi Melinda (10), Egriné Kovács Andrea
(5), Lestyan Goda Anna (3) , Árgyelánné Hangyás Tünde , Szilágyi Kriszti-
na (1), Domjánné Kozák Györgyi (7), csere: Kovács Krisztina, Bagi Brigit-
ta, Szucsán Attiláné 
Edző: Lestyan Goda Mihályné 
"Csapatunknak a Jamina ellen idegenben sikerült 1 pontot szereznie, aminek
nagyon örülünk." Lestyan Goda Mihályné edző 
Ifjusági csapatunk  ugyanezen a napon Doboz csapata ellen lépett pályára,
melynek végeredménye  28:  13 lett,  legeredményesebb fiataljaink  Klimaj
Krisztina (6) és Aszódi Mónika (5) voltak.
2004.09.11.Békésszentandrás - Békés 22 :24   (félidőben: 10 : 14)   
Játékosaink:  Lólé Emília, Erdélyi Melinda (1), Egriné Kovács Andrea (3),
Szopka Szilvia (4), Lestyan Goda Anna (3) , Szucsán Nikoletta (4), Dom-
jánné  Kozák Györgyi (6),  csere:  Kovács  Krisztina(1),  Szilágyi Krisztina,
Bagi Brigitta, Szucsán Attiláné 
Edző: Lestyan Goda Mihályné 
"Sajnálatos bírói döntések miatt a hajrában a vendégek kerültek ki győzte-
sen. MIndennek ellenére dicséret illeti a csapat tagjait, hiszen a sokszor na-
gyon kemény játék ellenére is a végsőkig küzdöttek a győzelemért. " - Les-
tyan Goda Mihályné edző 
Ifjusági mérkőzésen  8 : 18 -as végeredmény született.  A hazai csapat  leg-
több góldobója Aszódi Mónika volt, aki 5 gólt szerzett. 
2004.09.26.Békéscsaba Főiskola DSE - Békésszentandrás 25 : 24   (félidő  -  
ben: 11: 14) 
Ezen a mérkőzésen pályára lépett játékosaink: Lólé Emília, Erdélyi Melinda
(5),  Egriné Kovács Andrea (5), Szopka Szilvia, Lestyan Goda Anna (3) ,
Szucsán Nikoletta (5), Domjánné Kozák Györgyi (6), csere: Kovács Kriszti-
na, Szilágyi Krisztina, Bagi Brigitta, Szucsán Attiláné Edző: Lestyan Goda
Mihályné 
Szoros és nagyon jó színvonalú mérkőzésen a hazaiaknál maradt a két pont.
A mérkőzés statisztikájához hozzátartozik, hogy a hazai csapat  11 db hét-
méterest kapott, míg békésszentandrásiak  csupán 5 büntetőt ítéltek a játék-
vezetők (mindezeket  100%-osan értékesítettük,  míg a hazaiak 3-at is elhi-
báztak). 
" Sajnálatos,  hogy ismét a bírók hétméteres-ítéletei  döntötték  el a mérkő-
zést.  MIndezek ellenére gratulálok a lányoknak az utolsó percig folytatott
küzdelmes és szép játékukért." 
Ifjusági csapatunk Sarkad ellen lépett pályára., amely mérkőzésen  24 : 7 -es
végeredmény született . Ifjusági csapatunk góldobói: Aszódi Mónika -Sinka
Petra (2-2),Rónyai Katalin - Klimaj Krisztina-Petrás Viktória 1-1góllal. 
"A lányok álmosan játszottak. Nem mutatták azt, amit az edzéseken nyújta-
nak." Varjú Csaba edző
2004.10.03.: Békésszentandrás - Gyomaendrőd 26 : 20   (félidőben: 11: 8)  
Csapatunk tagjai: Lólé Emília, Erdélyi Melinda (5), Egriné Kovács Andrea
(5), Szopka Szilvia (2), Lestyan Goda Anna (2) , Árgyelánné Hangyás Tün-
de (4), Szucsán Nikoletta (4), Domjánné Kozák Györgyi (3), csere: Kovács
Krisztina, Csipai Anasztázia (1) Bagi Brigitta, Szucsán Attiláné Edző: Les-
tyan Goda Mihályné 
" Nagyon örülünk a győzelemnek. Sportszerű mérkőzésen értékes pontokat
sikerült szereznünk." Lestyan Goda Mihályné edző 
Ifjusági mérkőzésen 9 : 18 -as végeredmény született. ( félidőben 2 : 8) Gól-
dobóink:  Klimaj  Krisztina  (4),  Aszódi  Mónika  -Sinka Petra  (2-2),  Petrás
Viktória (1) 
„Önbizalom nélkül, nehezen kezdtünk, több hétméterest és helyzetet is elhi-
báztunk. Eredményesebben kell kihasználni a helyzeteket. Az utolsó percek-
ben mutatott jó játék kevés egy mérkőzés győzelméhez." Varjú Csaba edző 
2004.10.09. Kétsoprony - Békésszentandrás 20 : 16   (félidőben: 8 : 6)   
Játékosaink:  Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (3), Szopka Szilvia, Les-
tyan Goda Anna (5) , Árgyelánné Hangyás Tünde (4),  Szucsán Nikoletta,
Domjánné Kozák Györgyi (1), csere: Szilágyi Krisztina (3), Kovács Kriszti-
na, Csipai Anasztázia,  Bagi Brigitta, Szucsán Attiláné Edző: Lestyan Goda
Mihályné 
Kissé hiányosan, több sérült játékossal tudtunk kiállni ezen a mérkőzésen.
Ennek ellenére mindvégig keményen küzdöttünk a tabella első helyén álló
Kétsopronyiak ellen, bár  durvaságuk és az ebből adódó sérülések  teljesen

felőrölték a csapatot.  Gratulálunk a Kétsopronyi csapatnak a győzelemhez."
Lestyan Goda Mihályné edző 
Ifjusági mérkőzésen 10 : 10 -s végeredmény született. ( félidőben 3 : 3) Gól-
dobóink: Szemes Erika (4), Klimaj Krisztina  (3), Aszódi Mónika (2),  Ba-
logh Nikoletta (1) 
"Fegyelmezett, jó játékkal sikerült pontot szereznünk. MIndvégig követték a
lányok mind az én, mind pedig Gazsó István tanácsait.  Köszönöm nekik és
gratulálok az egész csapatnak." Varjú Csaba edző 
2004.10.17. Békésszentandrás - Mezőberény 13 : 10   (félidőben: 5 : 6)   
Csapatunk tagjai: Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (4), Erdélyi Melinda
(3),  Szopka Szilvia, Lestyan Goda Anna, Árgyelánné Hangyás Tünde (1),
Szucsán Nikoletta (1), Domjánné Kozák Györgyi (3), csere: Szilágyi Krisz-
tina, Kovács Krisztina, Csipai Anasztázia (1), Bagi Brigitta, Szucsán Attilá-
né    Edző: Lestyan Goda Mihályné 
A rendkívül változékony időjárás rányomta bélyegét a mérkőzésre. A máso-
dik félidőben pontosabb játékkal és nagyobb győzni akarással játszottunk,
így a helyzeteinket jobban kihasználva, átvettük a vezetést, míg a vendégek
a nagyobb számú hétméteresekkel sem tudtak élni. A mérkőzés hajrájában
két fős emberhátránnyal és 1 gólos előnnyel játszottunk, azonban jó védeke-
zésből eredő labdaszerzésekkel és pontos befejezéssel 3 gólos győzelmet si-
került kiharcolnunk. 
 " Nagy küzdelemben fontos két pontot sikerült szereznünk. " Lestyan Goda
Mihályné edző 
Ifjusági mérkőzést a hétvégén nem játszottunk. 
2004.10.23 .Gádoros - Békésszentandrás 12 : 18   (félidőben: 5 : 10)   
Csapatunk:  Lólé  Emília,  Egriné Kovács Andrea (3),  Erdélyi Melinda (4),
Lestyan Goda Anna (3), Szucsán Nikoletta, Domjánné Kozák Györgyi (6),
Csipai Anasztázia (2) csere: Szilágyi Krisztina, Kovács Krisztina, Bagi Bri-
gitta, Szucsán Attiláné 
Edző: Lestyan Goda Mihályné 
" Megérdemelten nyertünk, nagyon örülünk az újabb két pontnak " Lestyan
Goda Mihályné edző 
Ifjusági mérkőzést ezen a hétvégén sem játszottunk. 
2004.10.31. Kondoros - Békésszentandrás 26 : 26   (félidőben: 14 : 15)   
Pályára lépő játékosaink: Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (6), Erdélyi
Melinda (5), Lestyan Goda Anna (2), Szucsán Nikoletta (5), Domjánné Ko-
zák Györgyi (5), Csipai Anasztázia csere: Árgyelánné Hangyás Tünde (1),
Szopka  Szilvia  (2),  Szilágyi  Krisztina,  Kovács  Krisztina,  Bagi  Brigitta,
Szucsán Attiláné Edző: Lestyan Goda Mihályné 
Fej fej melletti szoros küzdelemben - a hazai pálya előnyeit élvező Kondo-
rostól - sikerült egy pontot elhozni a Békésszentandrási lányoknak. 
" Örülnünk kell az egy pontnak, azonban kettőt is megérdemeltünk volna. "
Lestyan Goda Mihályné edző 
Ifjusági   mérkőzés:   Kondoros - Békésszentandrás 23 : 21 (13 : 10)  Gólszer-
zők: Aszódi Mónika 5, Laczkó Edina 5, Szemes Erika 4, Klimaj Krisztina 4,
Sinka Petra 2, Petrás Viktória 1 
"Nagyon szépen játszottak a lányok. A második félidő jelentős részét kettős
emberhátrányban kellett végigküzdeniük, ennek ellenére még így is sikerült
sok szép gólt szerezniük. Pontot mindenképp megérdemeltünk volna" Varjú
Csaba edző
2004.11.07.Füzesgyarmat - Békésszentandrás 24 : 28   (félidőben: 9 : 17)   
Csapat tagjai: Lólé Emília, Erdélyi Melinda (6), Egriné Kovács Andrea (2),
Lestyan Goda Anna (3), Szucsán Nikoletta  (6),Domjánné Kozák Györgyi
(8),  Csipai  Anasztázia (2) csere: Szilágyi Krisztina (1), Kovács Krisztina,
Bagi Brigitta (kapus), Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
Az első félidőben nagyarányú vezetést sikerült szereznünk, mely a második
félidőre  megcsappant,  azonban  így  is  elégnek  bizonyult  a  győzelemhez.
„Gratulálok a lányoknak. " Lestyan Goda Mihályné edző 
Ifjusági   mérkőzés:   Szeghalmi NKC - Békésszentandrás 23 : 11 (12 : 6) 
Gólszerzők: Aszódi Mónika 3, Sinka Petra 5, Laczkó Edina 1, Petrás Viktó-
ria 1, Balogh Nikolett 1 
"Sok hibával játszottak a lányok. Gratulálok a Szeghalmi csapatnak a győ-
zelemhez." Varjú Csaba edző 
Az őszi forduló befejezésével szeretnénk megköszönni mindazoknak a se-
gítségét, támogatását, akik bármilyen formában hozzájárultak Clubunk mű-
ködéséhez,  sportolási  lehetőségünk  fennmaradásához.  Egyben  szeretnénk
megragadni az alkalmat,  hogy szintén  köszönetet  mondjunk az  egyre na-
gyobb számú szurkolóinknak, – különös tekintettel a vidéki utakra is velünk
utazóknak - hogy érdeklődéssel, sportszerű szurkolással  segítették és lelke-
sítették csapatainkat mérkőzéseinken a minél jobb eredmény elérésére. 
A 2004/2005.évi megyei kézilabda bajnokság őszi fordulójában elért hivata-
losan összesített pontjainkról,  pontos helyezésünkről a következő számban
igyekszünk hírt adni. Köszönjük figyelmüket, érdeklődésüket. 
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Kajak-kenu
Olimpiai és világbajnok vendégek az évadzárón.

A magyar kajak-kenu sport világhírű versenyzői voltak a vendé-
geink a klub hagyományos évadzáró összejövetelén. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy elfogadták a meghívásunkat. Vendégünk
volt a világ legeredményesebb kenusa, Kolonics György, aki két-
szeres  olimpiai  és  tizenháromszoros világbajnok,  hogy csak  a
legfontosabb címeit említsem, Kozmann György kétszeres világ-
bajnok, aki párosban az athéni olimpián Koloniccsal együtt har-
madik helyezést ért el, valamint Csabai Edvin hétszeres maratoni
világbajnok kenus. 
Ezen az összejövetelen elsősorban a klub szakmai munkáját érté-
keltük - igaz még nincs vége az évnek - de a versenyidőszak vé-
get ért, november elején pedig megkezdjük a felkészülést a jövő
évre. A versenyzőink 2004-ben 13 versenyen vettek részt, mely
megegyezik az  előző  évekével.  Eredményeinkről folyamatosan
tájékoztattuk a Híradó olvasóit,  így azokat most nem ismertet-
ném, csak a legfontosabbakat emelném ki. 
Az utánpótláskorúak között ismét volt érmes versenyzőnk az or-
szágos bajnokságon. Kovács László idei teljesítménye az elért a
harmadik és negyedik helyezés kiemelkedő szereplés. Ugyancsak
elismerésre méltó  "masters" versenyzőnk teljesítménye. Az or-
szágos bajnokságokon egy első, hat második és hét harmadik he-
lyezés és az elért 87.25 pont a 14. helyezést jelentette az országos
rangsorban. Ami számunkra örvendetes, hogy ha összehasonlít-
juk a tavaly elért eredménnyel, akkor látjuk az előrelépést.  Ta-
valy 88.5 ponttal a 34., idén 111.25 ponttal a 31. helyezést értük
el. Tiszteletre méltóak a mastersek eredményei, de sokkal fonto-
sabbak az utánpótlás korosztály által elért eredmények. Itt is túl-
szárnyaltuk a tavalyi teljesítményt. 2003-ban 22 pont, 2004-ben
24  pont.  Ahhoz, hogy ezt  az  eredményt tartani  tudjuk,  jövőre
mindenképpen növelni kell a versenyzői létszámot, azok számát,
akik eséllyel tudnak indulni a bajnokságon. 
Az eredmények értékelése mellett áttekintettük az egyesület ez
évi munkáját, gazdálkodását. Idén is megrendeztük a Simon-Fiala
Emlékversenyt, ezúttal 20 egyesület több mint 300 versenyzője
vett részt a viadalon. 
Az egyesület gazdálkodásánál a legfőbb célunk, hogy biztosítsuk
a versenyzéshez szükséges anyagiakat. Ezen kívül fedezni kell a
csónakház működtetéshez, fenntartásához szükséges energiakölt-
ségeket /gáz, villany/, motorcsónak üzemeltetéséhez a kiadáso-
kat.  Minden évben az anyagi lehetőségünktől függően fejlesztjük
a hajóparkot - így volt ez az idén is. Lapátokat, sportruházatot, és
egyéb felszereléseket vásároltunk. Szponzori és egyéb támogatás-
ból  sikerült  megoldani  a  konditerem felújítását.  Megszépült  a
csónakház környéke is. A Simon-Fiala verseny idejére elkészült
az új díszburkolatos járda és a községi faluszépítési pályázaton
nyert padok közül a vízpartra, strandra, sporttelepre is került egy-
néhány. 
Köszönjük a támogatóinknak a segítséget, mert nélkülük nehezen
tudnánk működni. 
Az Önkormányzat nehéz gazdasági helyzete ránk is kihat, hiszen
az ez évi támogatásból még csak minimális töredéket kaptunk és
emiatt jelenleg már anyagi gondokkal küszködünk. 
Az est második részében a vendégeké volt a főszerep. Jelenlétü-
ket nagymértékben a csepeli Reményi Péter barátunknak köszön-
hettük, aki  közreműködött abban,  hogy ők idejöttek.  Nagy él-
mény volt őket hallgatni, hiszen olyan versenyzők ők, akik mél-
tán példaképek. Bemutatkozni nem nagyon kellett nekik, hiszen
az eredményeik közismertek. 

Kolonics György elmondta, hogy mindenképpen szeretne még a
pekingi olimpiáig versenyezni, mert még most is nagyon élvezi a
versenyzést és újabb sikerekre vágyik. Ezért is váltott, az olimpia
után új edzővel, Fábiánné Rozsnyói Katalinnal készül majd a ver-
senyekre.  A kérdésre,  hogy miért váltott,  azt  válaszolta,  azért
hogy jobb  legyen. A világ jelenlegi legeredményesebb kenusa,
aki 32 évesen is újabb eredményekre törekszik, az minden tiszte-
letet megérdemel. Az olimpiai szerepléséről elmondta, hogy az
1000 m-en elért harmadik helyezésnek örültek, de az 500 m-en
elért  hetedik helyezés nagy csalódás  számára.  Ezt  párja,  Koz-
mann György is megerősítette. Azt még nem tudja, hogy jövőre
egyesben is fog-e indulni, az majd az edzések során fog eldőlni.
Arra a kérdésre, hogy mit szól a korábbi sikeres páros társa Hor-
váth  Csaba  tervezett  visszatéréséhez,  először  humorosan  vála-
szolt.  Horváth  Csaba  és  Kozmann  György  majd  válogatózik
azért, hogy ő kivel fog indulni. Majd komolyra fordítva, nem hi-
szi,  hogy valaki  ennyi  kihagyás után  sikeres  lenne.  Elmondta
még, hogy a siker kulcsa az elvégzett munkában van, a barátság
csak a parton létezik, a vízen ellenfél van, akit le kell győzni. 
Másik vendégünk Kozmann György - akinek pályafutása Pakson
indult -  elmondta, hogy vidékről indulva is lehet valaki sikeres,
de ehhez időben kell váltani.  Kell egy csapat, ma már egy-egy
edző vezetésével különböző egyesületekből gyűlnek össze a ver-
senyzők, s ez így van kenuban is.  Csepelen kialakult egy ilyen
csapat, de ez most felbomlani látszik.  Terveiről elmondta, hogy
még sokáig szeretne kenuzni és minél eredményesebben szere-
pelni. Hogy megmarad e a párosuk Kolonics Györggyel az mind-
kettőjüktől és a formájuktól is függ. 
Harmadik vendégünk egy olyan szerény, életvidám fiatalember
volt,  aki a  maga műfajában a világon egyedülálló. A maratoni
szakág kevésbé népszerű, mint a síkvizi versenyek, így verseny-
zői is csak a sportágon belül ismertek. Azért egyedülálló az ő tel-
jesítménye, mert az idén először fordult elő, hogy a világbajnok-
ságon valaki az egyesben és párosban is győzzön. Csabai Edvin-
nek ez az idén sikerült. Párjával Györe Attilával az idén már a
hatodik  világbajnoki  címüket szerezték,  úgy hogy más nem is
nyert. Ez sem sikerült még másoknak a világon. Edvin elmondta
még, hogy a maratoni szakág nagy kitartást igényel és általában a
három órás versenyeken a jó állóképesség mellett még sok min-
den másnak is  stimmelnie kell,  hogy eredményes legyen. Kell
hozzá  jó  taktikai  érzék,  alkalmazkodó  képesség  a  különböző
helyzetekben, megfelelő gyorsaság a finisben, a futószakaszokon,
és nem árt egy kis szerencse sem. Ugye nem is olyan egyszerű ? 
Jó volt ezeket a versenyzőket hallgatni. Remélem fiatal verseny-
zőink is  sokat  tanultak tőlük.  Még sokáig beszélgettünk volna
még, de már mindenki éhes volt. A finom vacsora elfogyasztása
után azonban még sokáig beszélgettünk egymással.
A végén jutalmaztuk az  egyesület idei  legeredményesebb ver-
senyzőit:
Kovács László, Szín Szandra és Pálinkás András vette át a meg-
érdemelt díját, egy-egy díszes serleget Sinka Józseftől és Marik
Lászlónétól.

Fabó István
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Bajnokok egymás között
Álló sor: Kozmann György, Csabai Edvin, Kovács László
Ülnek: Kolonics György, Szín Szandra, Pálinkás András

Fotó: ifj. Sinka Péter

Az utánpótlás Fotó: ifj. Sinka Péter

Otthon voltunk
Eltelt egy év a szomorú családi összejövetel után és hazahívtak test-
vérkéink. Bizony már nehezen indulok útnak,de a húgom unszolását
(aki Pécsett lakik) mégis elfogadtam. A gyökerek is erősen vonza-
nak. Az utazás már csodálatos, gyors. Mi tudjuk, tapasztaltuk az 50-
es 60-as évek utazás keserveit. Most a busz is jött a szarvasi vasútál-
lomásra és a Csokonai utcai megállóba vitt,  ami a legközelebb az
otthoni húgomékhoz.
Megérkezésünkkor olyan különös  melegség töltött  el,  úgy megro-
hanják az embert az otthon töltött emlékek. Az Édesanyánk, aki gya-
log jött elénk, /mert akkor csak lábbusz volt/ és mondja: „azt tudom
fiaim most itt vagytok, de mikor jöttök megint?” Most, én már öre-
gebb vagyok, mint  Ő akkor /1961-ben halt meg/. Most mi várjuk
gyermekeinket, s megértem akkori gondolatát.
Nekem 53 év telt el, hogy távol vagyok az otthontól, ami már csak gondo-
latban van, de van! Az öcsénk újat épített helyére, ami így van rendjén és
jól. Húgom lépett Édesanyánk helyére, most Ő úgy vár Bennünket és nem
kevésbé Öcsikénk és a családjuk. Akkor jön a bogrács, rotyog a birkapör-
költ, milyen sok éven keresztül így folytatódott. Aztán mindig kevesebben
lettünk. Eleinte mindig többen, jöttek a születési, házassági értesítők. Saj-
nos most már félünk a postaküldeménytől.
Ezek a történetek sok családban léteznek. Én mégis tollat ragadtam,
mert  valami  úgy megfogott  bennünket  Klári  húgommal  otthonlé-
tünkkor. Engedjék meg, hogy leírjam.
Az utóbbi években úgy láttuk, a község lerobbant, elhanyagoltabbak
lettek az utcák, a fű, a gaz ellepte. Most meglepetésünkre, gondozot-
tabbak, kész a szennyvíz bevezetés is. Jó az intézkedés, hogy igye-
kezzen mindenki bekötni. 

Mindig figyelemmel kísérem a falu életét. Örülök, ha olvasok vagy a
Tv-ben  látom,  pl.:  volt  egy  iskolai  tanulmányverseny,  ahol  egy
szentandrási fiú sikert ért el. Mondom ott művész emberek laknak!
Akik oly szép perzsaszőnyeget szőnek, régen még a petróleumlámpa
mellett is. Még a Parlament termét is az itt szőttek díszítik. Jelenleg
olvasom a Szentandrási Híradót, milyen sok lehetőség nyílt a köz-
ségben a gyerekeknek: kézügyességek, versenyek, alkotótáborok. A
Gyermekjóléti  Szolgálat  vendégszeretetét  élvezhették  változatos
programokban. A Jubileumi Emlékbizottság ünnepségsorozata gaz-
dagítja a lakosságot. Hosszú lenne leírni és véleményezni a Híradó
tartalmát, amit én igen gazdagnak és értékes tájékoztatásnak tartok..
Remélve, hogy sikerül megvalósítani az erőművet, a Szabad Földben
olvastam a tervet, segítse a község közössége a megvalósítást.
Nem vagyok újságíró, csak ilyen egyszerű szavakkal fejezem ki ma-
gam, de a lelkemből jött.
Az augusztusi híradóhoz Daru Péterné tojásfestő által jutottam, aki-
vel a „IX. Betlehemi jászol” pályázati kiállításán találkoztam, mivel
az  én  képeim is  elfogadottak  lettek.  Azóta  is  kapcsolatot  tartunk,
együtt kerültünk az alapítvány által az Internetre /kezmuvesportal.-
hu/.
Befejezésként fogadják jókívánságaimat. A község lakóinak és veze-
tőségének kívánok erőt,  egészséget,  sikeres eredményt munkájuk-
hoz.  Kívánom a község vezetőségének, hogy fogadja  el  a  község
Őket, hogy megértésükkel megkönnyítsék fáradozásukat!
Nagymaros, 2004. október 19.
Tisztelettel:

Hamvas Józsefné szül. Bohák Mária

Köszönet a meghívásért!

Nagyon jól éreztük magunkat!

Erőt, egészséget, sikeres munkát

kívánunk a továbbiakban!

Hajrá Békésszentandrás!

Kolonics György, Kozmann György,

Csabai Edvin,

Reményi Péter Coach
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Labdarúgás
Bajnoki eredmények

9. forduló
Méhkerék - Békésszentandrás 0-0 
Méhkerék: 170 néző. Vezette: Alberti
Hunyadi:  Tusjak-Mrena,  Kiss,  Molnár  /Prjevara/,  Csipai,  Ko-
vács, Bobvos, Sinka, Bakró, Virág, Pisont.
A mezőnyben egyenlő küzdelem folyt, mindkét csapat a gólhely-
zetek sokaságát hagyta ki. Az eredmény igazságos.
Varga László:
Kulcsembereink hiányát a védelemből a csapat elviselte, három
perccel a vége előtt viszont berúghattuk volna a győztes gólt. 
Jók: Tusjak, Mrena.
Ifjúsági mérkőzésen:
Méhkerék - Békésszentandrás 4-2.

10. forduló
Békésszentandrás - Szeghalom 3-2 /1-0/
Békésszentandrás, 250 néző. Vezette: Csöngető
Hunyadi:  Tusjak-Melian,  Gugolya,  Mrena,  Csipai,  Bobvos  F.,
Bakró, Kovács /Chlebik/, Kiss T., Virág, Sinka.
Góllövők: Csipai kettő, Virág tizenegyesből .
Viharos erejű szélben a küzdelmes mérkőzésen megérdemelten
tartotta otthon a három pontot a Hunyadi. A vége igen izgalmasra
sikerült. Előbb Szeghalom tizenegyesből egyenlített, majd a Hu-
nyadi szintén tizenegyesből megszerezte a győztes gólt. 
Varga László:
A győzelmet jobban akartuk, ezért megérdemelten nyertünk.
Jók: Bakró, Csipai, Bobvos, Sinka.
Ifjúsági mérkőzésen:
Békésszentandrás - Szeghalom 2-3.

11. forduló:
Nagyszénás - Békésszentandrás  2-1 /a 78. percben félbeszakadt/
Nagyszénás 200 néző. Vezette: Vereska
Hunyadi: Tusjak-Mrena, Melian, Gugolya, Csipai, Pisont /Chle-
bik/, Bobvos, Sinka, Bakró, Virág, Kiss /Prjevara/.
1-1 - es félidő után egy gyors nagyszénási góllal kezdődött a má-
sodik félidő. 
A gól nyilvánvalóan lesből esett, ezért a Hunyadi játékosai rekla-
máltak. Mrena Tibort  kiállította a játékvezető.  A félidő közepe
táján a játékvezető egy jogtalan tizenegyest adott a hazai csapat
javára, és a reklamálások során Gugolya György fellökte a játék-
vezetőt,  aki lefújta mérkőzést. Paprikás  hangulatban fejeződött
be a mérkőzés. A fegyelmi bizottság a mérkőzés végeredményét
3-0-ás gólkülönbséggel a Nagyszénás javára igazolta. 
Varga László:
Nem értem miért vagyunk ellenszenvesek a  játékvezetőnek.  A
mai eredményt csak saját magunknak köszönhetjük.
Jók: Bakró, Sinka, Bobvos.
Ifjúsági mérkőzésen:
Nagyszénás - Békésszentandrás 4-1.

12. forduló
Békésszentandrás - Csorvás  4-2 /0-0/.
Békésszentandrás, 250 néző. Vezette: György
Hunyadi: Tusjak-Melián, Bencsik T., Palotai /Szabó A./, Galáth /
Pisont/, Csipai, Kovács, Sinka, Bakró, Chlebik, Kiss T. /Bencsik
I./.
Gólszerzők: Palotai, Kiss T., Bencsik I. kettő

Ezen a mérkőzésen négy gól ellenére is nagyon sok helyzetet ki-
hagytak a Hunyadi csatárai és csak a végén biztosították  be a
győzelmet. 
Varga László:
Ebben a helyzetünkben a győzelem volt a fontos, amit nehezen is,
de sikerült elérni. 
Jók: Bakró, Bencsik T., Bencsik I., Kovács, Csipai.
Ifjúsági mérkőzésen:
Békésszentandrás - Csorvás 3-3.

13. forduló
OMTK Rákóczi - Békésszentandrás 0-1 /0-1/
Orosháza, 200 néző. Vezette: Czirbuly
Hunyadi: Tusjak /Melián/, Bencsik, Chlebik, Csipai, Galáth, Pi-
sont, Bakró, Kovács, Virág /Bencsik/, Sinka /Juhász/.
Gólszerző: Virág.
A Hunyadi ezen a mérkőzésen gyorsan vezetést szerzett, majd jó
játékkal a második félidőben is meg tudta ezt tartani. 
Varga László:
A látottak alapján a győzelmünk megérdemelt.
Jók: Bakró, Melián, Csipai, Pisont.
Ifjúsági mérkőzésen:
OMTK Rákóczi - Békésszentandrás 0-2.

14. forduló
Békésszentandrás - Mezőkovácsháza 1-0 /1-0/
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette Rózsa.
Hunyadi: Tusjak - Bencsik T., Melián, Chlebik, Juhász /Ben-
csik I./,  Galáth,  Kovács,  Sinka,  Prjevara,  Bakró,  Virág,  Pi-
sont.
Gólszerző: Bakró
A Hunyadi ezen a mérkőzésen is rengeteg gólhelyzetet hagyott
ki, így ha nehezen is, de megszerezte a győzelmet.
Varga László:
Ha nehezen is, de megérdemelten nyertünk. Ilyen sok gólhelyze-
tet nem szabad kihagyni.
Jók: Bencsik T., Galáth, Bakró, Chlebik.
Ifjúsági mérkőzésen: 
Békésszentandrás - Mezőkovácsháza 8-3.

Tabella
1. Sarkadkeresztúr 10 3 1 30-10 33
2. Vésztő 10 1 3 36-14 31
3. Magyarbánhegyes 8 2 4 31-17 26
4. Mezőhegyes 8 2 4 35-23 26
5. Szabadkígyós 8 - 6 30-21 24
6. Szeghalom 7 2 5 30-23 23
7. Mezőberény 7 2 5 17-19 23
8. Méhkerék 6 3 5 24-16 21
9. Gyomendrőd 5 3 6 27-23 18
10. Mezőkovácsháza 6 - 8 29-30 18
11. Békésszentandrás 5 3 6 17-22 18
12. OMTK 5 1 8 17-21 16
13. Békés 3 3 8 17-39 12
14. Tótkomlós 3 2 9 9-32 11
15. Nagyszénás 2 4 8 21-36 10
16. Csorvás 3 1 10 17-41 10

Fabó István




