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Vitézek albuma kiállítás Fotó: Szécsi Mátyás

Szózat a mindennapokra
Írjunk történelmet, testvér! Igaz sokunkat elfújta a keleti
szél,
feldúlva seink javait, történelmét.ő
Kátyúba jutott, vakvágányon jár még mindig,
idegen tollakkal ékeskedik, idegen nyelven s pénzen kó-
tyavetyél.
Sok friss hajtás hajlik hamis fények felé s burjánzik el.
Hamis értékek mentén lézeng a magyar céltalan, s kiég.
Kelj fel és járj, ne csak hallj, láss is lelki szemeiddel,
pendüljön a lélek húrja, s zengjen a harang!
Hagyd a mázat, peregjen a mésztelen vakolat!
Alatta az igazság parázslik: múlt jelen jöv .ő
Az eredend  b n épp elég, ne tetézd hát!ő ű
Ne élj boldogtalanul, mint balga jószág!

seid magja még csíraképes, öntözd értékkel!Ő
Tégy mindennap  csak egy jót,  este kérd számon ma-
gadtól!
Legyen ez altatód, s mindenhatód segít!
Tedd kezébe, mi teher számodra, fölös!

si akaratod örökre tiéd, s ha közös másokéval,Ő
Zengeni kezdhet az ég, de egyszer kiderül újra.
Friss erd n-mez n, kitaposott úton járhatsz,ő ő
amely seink lábnyomát rzi; harccal és könnyel szegéő ő -
lyezték.
Állj meg, és nézd meg ket.ő
Lassan nevük sincs, csak arcuk. Kemények, de moso-
lyognak,
száguldanak  égi  paripán.  Egy  pillanatra  megidézzük

ket.ő
Légy velük, testvér, szeresd ket! Mondj el értük egyŐ
imát!
Isten áldjon érte! Miért ne tennéd?
Tiéd a rétek virága, mely seink porából sarjad.ő
S a mennyek országa, mert általuk, velük és bennük
Tiéd az ország, a hatalom és a dics ség most és mindő
örökké.

,,Remete” 2005.
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés
2004. december 19-én Zeitler Róbert és Hürkecz Terézia szülők-
nek ZSÓFIA, 2005. január 5-én Szalai Gábor és Gál Krisztina
szülőknek BOGLÁRKA TÜNDE,  január  9-én  Détár  Antal  és
Müller Csilla szülőknek ENIKŐ, január 10-én Romhányi József
és  Demlyén Éva szülőknek DOMINIK JÓZSEF,  január  13-án
Kóris György és Kendrella Andrea szülőknek GYÖRGY, január
22-én Nagy Gábor és Hídvégi Zsuzsanna szülőknek GÁBOR, ja-
nuár 27-én Lestyan György és Kiss Júlia szülőknek GYÖRGY
utónevű gyermeke született.

SZÁMÍTÓGÉPES TANFO-
LYAM

Alapfokú számítógépes
tanfolyam indul

Kezdés: 2005. március eleje
Vége: április vége

Tanfolyam megnevezése:
Akkreditált számítógép és Internet alapismere-

tek
/Operációs rendszer, Word, Excel, Internet/

Helye: Vajda Péter Gimnázium

Óraszám: 60 óra

A tanfolyamot elvégzők,
hivatalos tanúsítványt kapnak.

Díj/fő: 29 000 Ft ,
melynek 30%-a visszaigényelhető az adóból

Jelentkezés: Brusznyiczki András
Tel.: 66/ 311-498;  06-30/ 445-2261

Andersen rajzpályázat
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai Gyermekkönyvtára

rajzpályázatot hirdet
Hans Christian Andersen

születésének 200. évfordulója alkalmából.

A pályázók lehetnek általános iskolások, középiskolások és fel-
nőttek.
A meseillusztráció készülhet bármely Andersen meséből és bár-
mely technikával, A4-es méretben.
A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázó nevét, életkorát és lak-
címét!

Feldolgozásra ajánljuk a következő meséket:
A rút kis kacsa
A rendíthetetlen ólomkatona
Pöttöm Panna
A császár új ruhája
A vadhattyúk
A hókirálynő
A kis gyufaáruslány
A kis hableány

Leadási határidő: 2005. április 30.

Leadás  helye:  Fővárosi  Szabó  Ervin  Könyvtár  Kőbányai
Gyermekkönyvtára, 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
Érdeklődni lehet: Fogarasi Erzsébet, e-mail: fogarasi@fszek.hu, 

    tel.: 261-6001.

Teljeskörű temetkezési szolgáltató
éjjel-nappali ügyelettel.

Telefon: 218-224 * 30/9584-877
Cég alapítva: 1971.

Tulajdonos:
Ábel Zoltán, Békésszentandrás, Fő út 64.

Síremlék minden anyagból (márvány, grá-
nit, 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
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
Választások 2005-ben!

A 2005-ös év nevezetes év gyülekezetünkben. Év végén fog-
juk megválasztani a következő hat évre új Presbitériumunkat.
Ezért már év elején össze kell állítanunk a szavazásra jogosult
egyháztagok listáját. Törvényeink szerint  református egyház-
tag az, aki magát reformátusnak vallja. E nagy létszámú cso-
porton belül vannak az un. teljes jogú egyháztagok, akik a
gyülekezet kérdéseiben szavazhatnak, illetve megválaszthatók
valamilyen tisztségre. Ők azok, akik benne vannak a „válasz-
tói névjegyzékben”. Ebbe a névjegyzékbe az kerülhet, aki 1.

meg van keresztelve, 2. konfirmált, 3. gyülekezeti istentiszte-
leteken részt vesz, 4. úrvacsorázik, 5. az egyház fenntartásá-
hoz hozzájárul (tehát 2004-ben legalább 2500Ft egyházfenn-
tartást nyugta ellenében befizet,  mert a  persely adományok
nem jegyezhetők) 6. nagykorú.
Ha valaki szeretne a 2005-ös presbiterválasztáson szavazni,
de nem biztos benne, hogy neve szerepel a választói névjegy-
zékben, kérem hogy február 20-ig érdeklődjön a lelkészi hiva-
talban, vagy a presbitereknél.

Bibliai gondolatok böjt kezdetén
Február 13-a idén böjt első vasárnapja. Ekkor
kezdődik az a negyven napos időszak Húsvét
előtt, amelyen különösképpen is szeretnénk fel-
készülni legnagyobb ünnepünk, a Krisztus fel-
támadásának megünneplésére. Ebben  a  negy-
ven napos időszakban évszázadok óta keresz-
tyének böjti  elmélyüléssel is  igyekeztek lelki
nagytakarítást tartani, jobban odafigyelni Isten-
nel való kapcsolatukra. A Te életedben kedves
olvasó, mit jelent a most kezdődő negyven na-
pos böjt? Lehet semmitmondó, a mindennapok-
ba beolvadó időszak is, de lehet egy különösen
áldott, megtisztító hat hét is.
Sokan nem tudják, mi a böjt. Te vajon mit vála-
szolnál, ha gyermeked vagy  unokád kérdezne a
böjtről? Én így foglalnám össze: Böjt az, ami-
kor  valami  jó  dologról  ideiglenesen  lemon-
dunk, hogy helyette még jobban odafigyelhes-
sünk Istenre.
Ez a dolog amiről lemondunk, lehet evés, ivás,
de bármi más is.  Például TV nézés, valamilyen szabadidős
foglalkozás,  hobby.  Lehet  részlegesen  lemondani  róla  egy
időre, lehet teljesen,  lehet egyszer böjtölni,  lehet hetenként
megismételve, vagy gyakrabban. A lényeg, hogy azért mond-
junk  le  valamiről önként,  hogy  helyette  lelkünkben  Jézus
Krisztushoz közeledjünk és tisztuljunk. 
Lehet úgy is böjtölni, hogy valaki lecsökkenti a kedvenc idő-
töltését,  helyette  Bibliát  olvas,  és  arról  gondolkodik.  Ezt
mindjárt ki is lehet próbálni az alábbiakban. Íme egy figye-
lemre méltó részlete a Szentírásból:
Jézus mondja:  „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressé-
tek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben
nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.
Ti  barátaim vagytok,  ha  azt  teszitek,  amit  én  parancsolok
nektek.
Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem
tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak monda-
lak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul ad-
tam nektek.” (János evangéliuma 15:12-15)
Furcsa dolog, hogy Jézus parancsba adja a szeretetet. Lehet
parancsra szeretni? Annyiból igen, hogy a szeretet nemcsak

érzés, hanem  döntés és cselekedet is. Hogy ezt megtesszük-e
vagy nem, Krisztusnak való engedelmesség kérdése.  Akkor
tudjuk ezt legkönnyebben tenni, ha Rá nézünk, aki értünk a
kereszten életét adta. Bűneinkért halt meg, hogy aki hisz Ben-
ne, annak Isten eltörölje bűn adósságát, és örök élete legyen.
Hiszel-e Benne? Ha igen, imádkozz velünk:
Uram Jézus, köszönöm, hogy megváltottál, megszabadítottál
szent véreddel. Segíts, hogy én Rólad példát véve tudjam sze-
retni embertársaimat. Segíts, hogy áldozatos élettel és öröm-
mel tudjam emelni azokat, akik körül vesznek, akikkel talál-
kozok. Köszönöm, hogy a barátod lehetek!
Ámen

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási református lelkipásztor
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,,Nyitott könyv” – Nyugdíjas oldal
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves újságolvasót, s kinyi-
tom a könyvet.

,,…Nem emel föl már senki sem,
Belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, Istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva.”
József Attila: Nem emel föl (1937. febr-márc.)

József Attila születésének 100. évfordulóját ünnepeljük ebben az év -
ben. Ebből az alkalomból köszöntöm a kedves olvasót, s köszönöm,
hogy velem van. Ezt a verset nem sokkal halála előtt írta a költő, aki
lelkileg már nagyon fáradt volt – s 1937.  december 3-án Balaton-
szárszón vonat elé vetette magát.
Többen megszólítottak, hogy miért nem írtam az újságban, hiszen
olyan sok minden történt az utolsó írásom óta? Volt olyan is, aki azt
mondta, hogy azért vette meg az újságot, hogy a vezetőségi ülésen –
mikor megkérdezem, hogy ki olvasta –, az ő keze is fenn lehessen, s
erre fel nem írtam. Nos, most pótolom.
Az év zárásából számomra a legfontosabb és a legszebb volt a Kará-
csonyi ünnepség.  Sajnos  fényképet  nem tudok betenni,  de  igyek-
szem úgy elmesélni, hogy mindenki részesüljön  ebből az örömből
egy kicsit. Az első része a ,,Ki mit tud sütni?” – süteménybemutató,
zsűrizve, kóstolva a süteményeket – díjazás az ünnepségen. Első lett
Pintér Mátyásné. (Úgy gondoljuk, hogy aki ilyen árak mellett még a
munkáját sem sajnálja,  hogy gazdagon terített legyen a karácsonyi
asztal, az megérdemli a  szerény ajándékot.  A csomagokat hárman
készítettük (az elnökség), hogy mindenkinek meglepetés legyen –
volt is! A tagok öröme a csomag volt, a mi örömünk pedig az, hogy
még soha ilyen sokan nem voltunk karácsonykor közel 100 fő, sze-
retetben, békességben, unokákkal együtt. Az unokák és a kórus adta
a műsort. Köszönünk mindenkinek, mindent. Öröm volt látni a sok
csillogó gyermekszemet és a sok boldog, örömteli nagyszülőt. A be-
tegekre is gondolva a vezetőségi tagok jelentése alapján küldtük a
csomagot – jó egészséget kívánva. Most pedig szóljon  köszönet és
hála  szava  a  támogatásokért:  Önkormányzat,  Melis  ABC,  COOP
Áfész, Fojtán Jánosné 100 Ft-os bolt, és tagjaink, Zalka Szöv., Oláh
Géza! Köszönünk minden támogatást. Virág Imrénének köszönjük a
fenyőfát – ami gyönyörű volt és évről-évre mindig tőle kapjuk. A
szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezettől  szép tombola tárgyakat kap-

tunk, amit ezúton köszönünk meg a vezérigazgató úrnak. December
31-én  ,,Családi  Szilveszter” címmel szilveszteri mulatságot  tartot-
tunk.  Valóban  családi  volt.  Kevesen voltunk és  így mindenkinek
minden igényét ki tudtuk elégíteni.  A vendégek úgy nyilatkoztak,
hogy nagyon jól érezték magunkat, s várják a következő rendezvé-
nyünket. Reggel, az utolsó vendég a 6 órás busszal ment Szarvasra.
Január 19-én délután Fórum volt, ahol Sinka József polgármester úr
volt a vendégünk. Tájékoztatott bennünket kis falunk aktuális dolga-
iról,  majd  kérdés-felelet  formájában  több  kérdést  megbeszéltünk.
Köszönjük a tájékoztatást. Megbeszéltük a jelenlévőkkel, hogy sű-
rűbben fogunk csinálni Fórumot, hogy első szájból halljuk a felada-
tokat, problémákat. Köszönjük a polgármester úr naprakész tájékoz-
tatását.
A következő Fórum 26-án volt. Közbiztonsági és közlekedésbizton-
sági délután Radics Attila k.m.b. tájékoztató előadása után: mit kell
tenni a mai világban, hogy megvédje magát az ember? Mi az idős
emberek feladata, milyen legyen a viselkedésük idegenekkel szem-
ben? Utána kérdés-felelet formájában főként közbiztonsági kérdések
merültek fel. Köszönjük a tájékoztatást és ezzel máskor is élni fo-
gunk. Sajnálhatják akik nem voltak a fórumokon, mert igen értékes
délutánok voltak!! Kérjük figyeljék mikor lesz a következő, mert kí-
vülállók is jöhetnek!
Majd január 29-én Gyopárosfürdőn voltunk fürdeni. Igaz, hogy az új
46 fős busz nem volt tele, mert van aki azt mondja, hogy télen für-
deni? Akik velünk voltak azt mondják, hogy igen, ők télen is szok-
tak fürdeni – egyszóval mindenki nagyon jól  érezte magát. Az él-
ményfürdő / kevés ráfizetéssel egész nap a miénk volt. Mikor jöt-
tünk haza, már akkor mondták, hogy jöjjünk még télen legalább egy-
szer, mert mindenkinek nagyon jól esett a fürdő.
Mostmár készülök a Közgyűlésre, ahol terveink, feladataink is napi-
rendre kerülnek a zárás és közhasznúsági jelentés (utóbbit majd az
újságban is olvasni fogják), s elmondják a tagok is a kívánságaikat.
A kulturális tervvel igyekszem hasonló és olyan nyarat biztosítani
mindenkinek, mint az elmúlt évi volt.
Ezen gondolataim előre vetítésével – becsukom a könyvet – kívánok
mindenkinek jó erőt és egészséget.

Demcsák Andrásné, elnök

Emlékezni és emlékeztetni néha kötelesség!
Meglepődve olvastam a 2005. januári Híradóban a Dr. Szerényi M. Iván
emléktáblájáról megjelent képes közleményt. Jogos a kérdés: Kinek vé-
tett, kinek ártott?
Az ártott szónak ellentétje a jótett! Mivel Szerényi doktorral kapcsolato-
san személyes élményem is van, úgy éreztem meg kell szólalnom.
Abban  a  bizonyos  torokgyík (diftéria)  járványos  időben  (1929-30-as
évek) az életemet mentette meg gyors és szakszerű beavatkozásával Dr.
Szerényi Miatovics Iván.
Első elemi iskolába jártam a tanyáról. Egyedüli gyermek voltam, mivel
addig Szüleim 3 babát – 1-2 éves korút – temettek el. Így nagy riadalom
lett a Családban, amikor magas lázzal, torokfájással ágyban kellett ma-
radnom. Anyám az ősi háziszerrel: a petróleumos kockacukorral, a pet-
róleumos torokecseteléssel próbálkozott.  Apám pedig lovaskocsival ro-
hant a községi orvoshoz, Szerényi doktorhoz.
Ő időben megérkezett. Nem kellett Neki szakrendelés, sem konzultáció.
Tudta mi a diagnózis, s tette a dolgát. Táskája mint mindig, így akkor is
tartalmazta a szükséges gyógyszereket és a megfelelő orvosi felszerelést.
Megkapta a diftéria elleni védőoltást, és 3 hét után ismét járhattam az is-
kolába: György Jakab Endre tanító úr osztályába.
El kell mondanom azt is, ami ennél látványosabb beavatkozása volt  a
doktornak. A következő évben Bari Béla unokatestvéremhez késve érke-
zett a doktor, s hogy elkerüljék a fulladás veszélyét, gégemetszést hajtott

végre Szerényi doktor saját kezűleg, saját felszerelésével. (Mindketten
élünk, hála a doktornak és Istennek!).
Úgy gondolom ennyi év távlatából is, hogy igen komoly szakmai telje-
sítmény volt mindkét eset, párosulva a mély felelősséggel és igaz ember-
séggel, fedhetetlen tisztességgel.
Még egy gondolatot talán azoknak, akiknek nincsenek vagy talán csak
elhomályosult emlékeik vannak abból az időből.
Az Egyetem elvégzése után első munkahelyre Békésszentandrásra került
községi orvosnak Szerényi doktor. Ez az időpont:  1921. év volt. A mi
esetünk 1930-31. években történt. Tehát a doktor 10-11 évvel a diploma
megszerzése után már eljutott arra a szakmai színvonalra, hogy gyors és
biztos beavatkozásaival életeket mentett.
Jól képzett, széles látókörű orvos volt, aki szentandrási szolgálata alatt
hatékonyan küzdött a csecsemőhalálozás és a tuberkulózi ellen. E téma-
körökben folyamatosan továbbképezte magát.
Mindezt a vesztes I. világháború utáni rossz gazdasági helyzetben, és si-
lány szociális és egészségügyi viszonyok közötti időben végezte tisztelt-
re méltó, ma is példaértékű szociális érzékenységgel. Tisztelet az emberi
méltóságot és segítette az elesetteket, a szegényeket.
Ilyen ember volt Szerényi doktor, Akit tisztelet és megbecsülés illet!
Budapest, 2005. február 3.

Dr. Bagi János
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Aszódi-estet és könyvbemutatót tartottak
Rákoscsabán

Október 30-án a Rákoscsabai Közösségi Házban a Bohém Pódiu-
mon ,,Lelkembe visszajárnak az álmok” címmel Aszódi Imre al-
kotói estjét, s egyszersmind a tizenkettedik kötetének bemutatóját
tartották.
A házigazda Okányi Kiss Ferenc irodalomtörténész volt. A Csi-
gaházba szóló meghívó belső oldalán Horatius, A költészet mú-
zsájához című verse latin és magyar nyelven is olvasható Aszódi
Imre fordításába. Talán ő maga is írhatta volna éppen amit a for-
dításban Horatius: ,,Ércnél maradandóbb, királyi piramisok fek-
vésénél magasabb emlékművet emeltem, amelyet sem a falánk
eső, sem a dühöngő déli szél nem tud lerombolni, vagy az övék
megszámlálhatatlan sora és az idő futása… Nem halok meg egé-
szen…”
Dr. Aszódi Imre jogász végzettségű. Innen hát a latin nyelv isme-
rete. Talán több ezer verssor, amit eddig a rákoskeresztúri poéta
leírt, fordításra is sarkallja a nyolcvanas éveiben járó költőt. Az
új  kötetben  száztíz  vers,  köztük megjelentek is  helyet kaptak.
Hangulatukban Aszódi népiessége tükröződik, amit az Alföld tá-
jairól hozott magával, szülőföldjéről. Isten, haza, táj, család, nép,
ember, és szeretet, ebben a sorrendben írja a költő az ajánlásá-
ban: ,,verseim mondókájának lényegét”.
Ezeket Ács József, Katona Petra, Lajtai Gábor és Lovas Judit tol-
mácsolásában hallhatták  a  jelenlevők.  Fuvolán  közreműködött
Egressy Júlia, Gyimesi Boróka és Kovács Mónika.
(Októberben dr. Aszódi Imre egyébként újabb kitüntetésben ré-
szesült, ezúttal a Jelenlét Komolyzenei Művészeti, Irodalmi Mű-

vészeti és Tudományos Alkotói Díjak Kuratóriumának Elnöksége
kimagasló irodalmi és közéleti tevékenysége elismeréseként Bod-
nár István Irodalmi és Művészeti Oklevéllel tüntette ki az író-köl-
tőt, drámaírót, a Rákosmenti Irodalmi Műhely tiszteltbeli elnökét.
Az oklevelet Csókás Ferenc, a kuratórium elnöke hitelesítette.)

Krémer József
Megjelent: Hírhozó

Aszódi Imre dedikál

Aszódi Imre: A tanya
Emlékeim kanyargó nagy útján,
ha a múltamba visszatévedek,
mint atyáim hajdan erős vára
áll elém a kis tanyaépület.

Mástól jelet kér, de engem ismer,
óh, a kis tanya ismeri fiát,
engem a dűlők hazavezetnek,
s nem harapnak meg a hamis kutyák.

Ősterebélyű százéves nyárfák zúgnak itt,
mik Szarvasig látszanak,
alattuk legyes ló s tehén pihen délben,
hogy ne szíjja szőrük a nap,

az istállók sarkig kinyitva most,
az ajtók, mint könyvlapok csapódnak,
fecskék repülnek ki és be,
hordják a hernyót a sok fióknak.

A fal tövén a tyúkok alszanak,
mint tarka pettyek a szőtt abroszon,
de ugranak menten rikácsolva,
ha vércse vijjog vagy macska oson.
A gazda itt mindig talál munkát,
szecskát vág, itat vagy rossz hámot varr,
szabad idejében új seprűt köt
vagy a törekkazal körül kapar,

ha mindent elintézett sem pihen,
a zöld zabban próbálja a kaszát,
aratás jön, búza illatozik,
szőkén-sárgán súgja hattyúdalát.

Békés földje zsíros fekete föld
termi mindig izzadva a búzát,
kukorica három cső egy száron,
s közte megy a hájra hízott nyúl át.

Augusztusi kánikulában
magtár őrzi már a piros szemet,
onnan küldnek őrletni, s az asszony
süt gyönyörű alföldi kenyeret.

Este-reggel rövid étkezésre,
ha jön a család apraja-nagyja,
a gyermek csak étvágyával dicsér,
de elég ez, boldog édesanyja,

majd lányának is libái pelyhét
gyűjti, s fogy, egyre fogy a szíve,
keveset alszik, s kis töpörödött
öregasszony lesz hatvan évire.
Estefelé a malac unja a tarlót,
lopva beszökik az etetőre,
azt reméli, talál ott valamit,

s nem ette meg a hízó előle,

de csalódik, mert a kazlak közül
jön a gazda, kezében a pányva,
apró-cseprő kicsi fiát-lányát
segíteni odakiabálja.

Egyszerre szalad be minden állat,
de bot, karikás gyorsan rendezi,
malac moslékol, a koca szoptat,
a gazdasszony a tehenet feji.

Óh áldott tej, áldott emléke is,
amióta élek, sírok érte,
a sajtárnál elkezdtem az ivást,
s mennyire szerettem kőtt pitében.

Hiába várt kegyesen a város,
ott láttam először napot-holdat,
illő, hogy most gyermekeként újra
alázattal kezére hajoljak…
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BBSZ  FARSANG
Ismét eltelt egy év, és ismét volt egy farsangi bál, ami a Baráti
Szövetség, Baráti Kör életében lassan történelem. Mivel nem va-
gyunk  siker  orientáltak,  mégis  sikerként  kell  értékelnünk  a
visszajelzések alapján, és a médiáknak Duna TV, Körös TV-nek
köszönhetően dokumentálva visszanézve az eseményeket.
A hideg idő, és az apróbb botladozások ellenére (nem volt min-
denki a helyzet magaslatán, sőt a vállalt helyén, posztján sem.)
Két nehéz malomkő között mégis sikerült nemcsak az ország, de
a Duna TV jóvoltából, melyet műholdról lehet fogni, a világ előtt
jelentkezni Békésszentandrásról, amely azért nem elhanyagolha-
tó. Itt szerényen megjegyezném, hogy szívesen adunk felvilágosí-
tást a médiák kérdezőinek, ha előtte nem tudnak tájékozódni (le-
hetőségük, idejük nincs erre gondolom), de amennyiben kérhe-
tem, ne a riport alanyoktól szerezzék be a hiányosságot.
Azoknak, akik nem rendelkeznek ezen TV-adókkal, vázlatosan
leírnám a történéseket, nem elválasztva a két eseményt, mivel két
Ősöm révén a vitézek leszármazottai csapatában is volt némi ré-
szem, munkám, legalább is a megfigyelők ezt állítják.
Kissé hideg időben indult útjára a három zászló a megnyitó ün-
nepségen. Megérkezvén, a két történelmi relikvia társaságában,
az 1938-as kiadású eredeti Vitéz Album, és a művészi kivitelezé-
sű  keményfából faragott  szabadságot  jelképező  Turul  madarat
egy vers követte, szintén kiváló előadásban.
A történelmi egyházak méltatták a tizenkétezer Vitézt, akik a há-
borúban,  kimagasló és  példamutató hősi  helytállásukért kaptak
vitézi címet.
Majd Beregszászi Olga előadó és énekes művésznő két gyönyörű
énekével (kabát nélkül) kápráztatott el bennünket megkoronázva
a megnyitó ünnepséget.
Végül a Vitézi Szék Békés megyei Kapitánya V. Lévai István
hdgy. Úr néhány méltató mondat kíséretében megnyitotta a kiállí-
tást. A kiállítás sikerességét a kedves olvasóra bízom, kérem te-

kintsék meg, és tegyék hoz-
zá  érzéseiket,  mert úgy ér-
zem, hogy a vitézek leszár-
mazottai megtették a magu-
két, és mindazok, akik segí-
tőként  elővarázsolták  két
nap alatt a tárlatot.
Darabszámra  leltárkor  416
darabot számláltunk: erede-
tiről  készült  repró-  fotók,
eredeti  tárgyak,  -  korabeli
okiratok,  ügyiratok,  okmá-
nyok másolatából.
Megismétlem  a  felhívást,
amely rejtélyes módon vé-
letlenül  a  múltkori szám-
ból kimaradt.
Mindenkitől fogadtunk régi
képet (de tárgyakat is), fel-
dolgozva  nagyítva,  egy ké-
sőbbi  alkalommal  kiállítva,
borítékban dátummal ellátva

és névvel, garantáltan visszaadjuk, leadható és várjuk a könyvtár-
ban.
A farsangi bál, egy szép és elegáns táncbemutatóval kezdődött,
és finom vacsorával folytatódott. A tombola húzás előtt ismét a
Művésznőnek tapsolhattunk, aki ezt egy ráadás számmal honorál-
ta. A bál befejezését, viszonylag korán, rajtunk kívül álló és szá-
munkra ismeretlen okokból mások végezték (nem adtuk ki

gebinbe), nem éppen pozitív formációban, így a nosztalgia disco,
amely ingyenes lett volna, sem volt a helyzet magaslatán az előbb
vázoltak miatt, de hát nekünk sem sikerülhet mindig és minden,
ígérjük majd legközelebb behozzuk, ha csak………………….
A Baráti Szövetség és a vitézek leszármazottai nevében minden-
kinek megköszönöm a legapróbb segítséget is, és persze a többit
is (jó mulatság, férfi munka volt és persze túlnyomó részt női).
Köszönöm megértésüket, a hiányosságok tekintetében, de mindig
tanul az ember, még a saját kárán is.
Továbbra is várjuk a jó szándékú emberek segítségét, mind er-
kölcsi, és a piszkos anyagiak tekintetében is, hogy gyűjtő, és ku-
tató munkánkat tovább tudjuk folytatni, és a későbbiekben hason-
ló kiállítást rendezzünk, bővítve azt a beérkezett és feldolgozott
anyaggal.
Jó egészséget, és eredményes munkálkodást kíván mindenkinek.
Üdvözlettel, Tisztelettel

Szécsi Mátyás
Békésszentandrás Baráti

Szövetség elnöke

A történelmi egyházak képviselete

Beregszászi Olga előadóművész énekesnő társaságában

A központban
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Vitézek nyomában 
,,Életre keltek?”

Kedves Szentandrásiak! Tisztelt Olvasó!
Felkérést  kaptam  a  Híradó  szerkesztőjétől
Bődi Máriától, mondván, az összefoglaló új-
ságcikk kevésnek bizonyul, írjam le, hogyan
eredtem a Vitézek nyomába, mi a motiváció,
kinek az anyaga látható, és egyáltalán a tema-
tizálásáról  is  írjak  amit  szívesen teszek,  de
hangsúlyozom a megfelelés és a teljesség igé-
nye nélkül tudom, elbeszélés formájában ha
így megfelel.
Beszélgetés közben derült ki, hogy ez egy ak-
kora anyag, hogy megér ,,több misét” is, tehát
folytatásokban sorra  veszem a kért válaszo-
kat. Ebben a részben a hogyan jött létre, né-
hány mondatban.
VITÉZEK NYOMÁBAN ,,Életre keltek?”
Körülbelül három évvel ezelőtt tevékenyked-
tem a kertben, mikor megállt Kiss János jel-
legzetes gépkocsija, amit azonnal bemutatott
röpke egy órában, mintha ez lenne a földke-
rekség  egyedüli  automobilja.  Bevallom  a
maga nemében igen. Majd rátért jövetele cél-
jára,  és  sebtében  elővette  a  most  vitrinben
lévő  relikviát,  az  albumot,  egy foszló  sző-
nyegdarabba csomagolva, úgy ahogy megta-
lálta.
Bennem az ütő megállt, az órám úgyszintén, mert mire János elmondta a
történetet, a nap sem sütött, egyszerűen lement mint ahogy minden nap
szokott, a maga útján.
Volt időm átgondolni ez idő alatt, de nyugodtan lepereghetett volna az
egész életem, mert Ő csak mondta a magáét (ez volt a beugró, a többi
már csak ismétlésnek számít a vitézekkel kapcsolatban), és azt az egye-
nes választ adtam, hogy ez nehezen kapcsolható a Baráti Szövetséghez,
így a Helytörténeti Egyesülethez irányítottam őt, tudván azt is, hogy van
egy alapítvány, amelyben a Vitéz név szerepel. Eltelt három év, el is fe-
lejtettem, de ismét összefutottam János barátommal munkából jövet úgy
9 óra körül este, és ijedtemben, hogy most aludni sem fogok, megígér-
tem, hogy a farsangi bálunk előtt csinálunk egy kiállítást, könyvbemuta-
tót. Hát itt kezdődött el íródni a forgatókönyv a fejemben, és mivel sokat
utazom egyre bővült és mire már csak 3 hét volt a bálig, az is megfogal-
mazódott, hogy a Vitézek helyi leszármazottai fogják rendezni, magam
alatt vágva a fát, vagy két végén égetve a gyertyát, mert nekem még ott
ott volt a fő helyen, centrumban a farsangi bál megrendezése is. (Nem
ismeretlenül fogtam bele, mert az egyik operatőri vizsgafilmem a Duz-
zasztóról forgattam, a másikkal díjat nyertem kiemelt szubjektív kamera

kategóriában, és több helyen megfordultunk
Molnár Bandi barátommal kollégámmal, vi-
deó-  fesztiválokon  Szombathelytől  Záho-
nyig.  Komoly felvett  és  gyűjtött  anyaggal
rendelkezem  Szentandrás  tekintetében  az
utóbbi 20 évről.).
Innen már sűrűsödtek a dolgok, és minden
hétvégén  találkoztunk,  Athos,  Porthos  és
Aramis. Sajnos D’artagnanunk nem lett, bár
több ízben megkértük felkértük erre a vezéri
feladatra,  de  tanulmányai  miatt  nem  látta
biztosítottnak az időt rá, és időzavarban lé-
vén kevésnek is találta a felkészülést, nem
számolva azzal,  hogy  mi  időközben  beér-
tünk erre a feladatra. Nem volt nehéz, mert
őseink  ebben  éltek, és  nekünk  sem kellett
ezt tanulnunk, mert genetikailag és vér sze-
rint is leszármazottak vagyunk. Fényes bizo-
nyítéka annak,  mennyire nem tudunk egy-
másról,  és itt  élünk egymás mellett, ez vi-
szont szomorú, de erről is van aki tehet. Re-
mélve azt, hogy a kiállítás létrejöttét kellő-
képpen kimerítettem, adalékul ajánlok még
egy  oldalt,  amit  a  Vitézi  Rendről  Tudni
kell” és be is fejezem, mert nem szeretném a

fanyalgók részéről azt hallani, amit most a szájukba adok, hogy még a
vízcsapból is ez folyik, ,,hát inkább mint ami”.
A kiállítás megtekinthető:  hétköznap a könyvtári nyitva tartás szerint
(a kulcs és a tárlatvezetés a könyvtáros hölgyek kezében lesz), valamint
szombaton  10-órától  du-16-ig,  vasárnap szintén,  időtartalmát  tekintve
ebben a hónapban, igény vagy kellő érdeklődés esetében hosszabbítunk.
A minap Barna Antal édesanyja mondja, hogy egy fiatal hölgytársaságot
(kb. úgy a 30-as 40-es évekből) szemlélve ő mindenkit felismer. Kihasz-
nálva ezt azonnal leírtuk a neveket, sajnos már csak kevesen élnek közü-
lük, de minden csoportképen szereplőt lehet nevesíteni. Kérem segítse-
nek ebben.
Vannak fotók a János Vitéz előadásáról, a Paraszt Tanár Úr vezényelte
zenekarról, és a tánciskolákat végigzenélő Moldován zenekarról, a há-
rom harang búcsúztatójáról mielőtt vitték a háborúba beöntetni, és még
számtalan  hasonló  fényképet  találhat  kinagyított  állapotban  a  polgári
szektorban.
Mindenkit  szeretettel várnak a vitézek leszármazottai, a rendezők: Dr.
Bencsik Andrea (Zsóka), Kiss János, Nemcsényi Zsolt, Szécsi Mátyás
Üdvözlettel:

ifj. Szécsi Mátyás, Vitézi leszármazott

Amit a Vitézi Rendről tudni kell
Az első világháborút és a dicstelen kommünt követően, a trianoni Ma-
gyarország útja független és önálló államként létrehozta a nemzeti ál-
lamhatalmi szerveket. A nemzeti kormány első hadügyminisztere Hor-
thy Miklós ellentengernagy volt, kinél a kinevezését követően gróf Tele-
ki Pál – akkori miniszterelnök – kezdeményezte a háborúban kitűnt ka-
tonák földdel történő jutalmazását, egy korlátozott földbirtokreform ke-
retében. Ez a kezdeményezés kedvező visszhangra lelt úgy a kormány-
ban, mint a parlamentben, ezért Horthy vezetésével kormányközi bizott-
ság alakult  a  részletek kidolgozására.  Ennek  eredményeként született
meg az 1920. VI. tc. alapján a miniszterelnökségnek a ,,Vitézi telek ado-
mányozására” vonatkozó 6650/1920.  ME. számú rendelete, melyet ké-
sőbb az 1920:XXXVI.t.c.77.§-a törvényerőre emelt.
A rendelet, mely – 1920. augusztus 20-án jelent meg a Budapesti Köz-
löny 198-as számában – kimondja, hogy a kimagasló haditetteket vitézi
telkek adományozásával kell  jutalmazni,  és  ennek  a  lebonyolításával
ezen rendelet alapján életrehívott Vitézi Széket bízta meg. Az Országos
Vitézi szék, mint a magyar állam különleges célú hatósági szerve, a Vi-
tézi Rend legfelsőbb irányítója, ellenőrzője és döntésre hivatott elöljáró-

ja lett. A fent hivatkozott rendelet értelmében a Rend legfelsőbb vezető-
jének tisztjét a mindenkori államelnök, vagy az általa kinevezett személy
tölti be. Címe: főkapitány, és megválasztása élete végéig szól. A Vitézi
Szék első ülésén nagybányai Horthy Miklós kormányzót választotta meg
főkapitánynak. Harmadik ülésén  jóváhagyta a  szervezet alapszabályát
(szervezeti szabályzat), mely kimondta, hogy felvételre azok jelentkez-
hetnek, akik a részletezés szerinti kitüntetés birtokában vannak. Ez a le-
génységi- és tisztesi állomány esetében a nagyezüst vitézségi érem volt.
A Rendbe felvett jelölteket ünnepélyes külsőségek között avatták vitéz-
zé. Az első avatásra 1921. május 22-én, a másodikra ugyanazon év au-
gusztus 21-én került sor. A első avatáson a Rend leendő vezetői mellett
23 telkes vitézt, míg a másodikon 61 tisztet és 143 legénységi állományú
jelentkezőt avattak vitézzé. Ezt követően 1927-ig minden évben, majd a
jelentkezők  számának függvényében tartottak  ünnepélyes  avatást.  Az
utolsó ünnepélyes avatás 1938-ban Székesfehérváron volt.

- folytatjuk -
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Vendégünk: Beregszászi
Olga el adó m vésző ű

A Vitézek Albuma c. kiállítás ünnepélyes megnyitóján megcso-
dálhattuk Beregszászi Olga művésznőt.

-  Ön  sokak  számára
még  ismeretlen.  Kérem
mondjon valamit magá-
ról  a  Híradó  olvasói-
nak!
-  Beregszászon  szület-
tem.  Az  1971-ben  el-
hunyt édesapám emléké-
re vettem fel a művész-
nevemet.  Ő  a  második
világháború idején ame-
rikai  fogságban  volt,
majd  átadták  az  oro-
szoknak  és  Moszkvába
vitték kényszermunkára.
Itt  ismerkedett  meg
édesanyámmal,  aki  ott
színinövendék volt.  Ké-
sőbb összeházasodtak és
Kárpátaljára  költöztek.
Én édesanyám nyomdo-

kain szintén Moszkvában jártam a színiakadémiára.
- Nagyon szép a Magyar Feltámadás c. albuma.
- Igen, ez aranylemez lett. Apám emlékének ajánlottam, aki bele-
halt abba,  hogy Kárpátalja  nem tért  vissza Magyarországhoz a
háború után.
- A Magyar Feltámadás dalait régről ismerem. A rendszerváltás
előtt titokban, bizalmas baráti körben énekelgettük. Aki egy ki-
csit is adott magára, az a Székelyhimnuszt, a Krasznahorkát, a
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarországot, az Ön által is elő-
adott Ott, ahol zúg az a négy folyó címűt ha hézagosan is, de
tudta. Felidézve a régi dalokat a Szép Magyarországra nem em-
lékszem.
- Ez egy újabb dal, szövegét Bencsik András írta a zenéjét Jenei
Szilveszter szerezte.
- A művésznő nagyszerű átéléssel adta elő, képzeletben bejártuk
a Kárpát-medencét, a régi Nagy-Magyarországot, Vornyarcvas-
hegytől  Zentán át Csíksomlyóig és  még tovább,  a  közeli Kun-
szentmártont is érintve. Gyönyörűek a művésznő fellépői ruhái.
- Csak ilyen ruhákban szerepelek, az általam énekelt dalokhoz
ezek illenek. Egyik koncertemen még divatbemutató is volt ma-
gyaros ruhákból. Hampel Katalin modelljeit viselem a fellépései-
men.
- Mik a további tervei?
- Figyelemmel kísérem a decemberi jótékonysági estemen befolyt
összeg sorsát,  melyet Beregszász  megsegítésére gyűjtöttem. A
MOM Kultúrházban 1000 fős közönség előtt énekeltem. Legkö-
zelebb Ausztria és Németország lesz az úti cél, szó van egy ame-
rikai turnéról is.
- Mit üzen a Híradó olvasóinak?
- Nagyon tetszett a kiállítás, az emberek őszinte érdeklődése. Én
amit csinálok, azt hittel teszem. Valamennyiőnknek az a feladata,
hogy fel kell emelnünk ezt a hazát, és ez hit nélkül nem megy,
csak így lehetünk sikeresek.
- Köszönöm a beszélgetést, további eredményes és sikeres fellé-
péseket kívánok.

B.M.

Köszönő levél
Mindenkinek, aki segített, és eljött a hideg ellenére, ünnepelni.
Békésszentandrás  Baráti  Szövetsége,  valamint  a  Vitézek  Bé-
késszentandrási leszármazottai nevében köszönöm a fáradozást,
és az önzetlen segítséget, melynek eredményét láthatjuk a kiállí-
táson,  valamint jól  szórakozhattak  a  meghívott vendégeink az
éves farsangi bálunkon.
Nélküled nem sikerült volna mindez.
Jó egészséget, és hasonló segítő, jó szándékot kíván,

Szécsi Mátyás
BBSZ elnök

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

ARANYKINCSTÁR
Húshagyó kedd  után előkerülnek a  régi,  egyszerű böjti  ételek.
Ezekből kínálok most néhányat a kedves Olvasóknak. A hajdani
Bars vármegyéből, Léváról való az alábbi recept, melyet az ottani
magyarok és szlovákok egyaránt fogyasztanak.
TREPANKA:  Hozzávalók:  50 dkg savanyú káposzta,  1  vörös-
hagyma, 6-8 dkg szalonna, só, köménymag, 1 db tojás, 30 dkg
burgonya, kb. 30 dkg liszt, tejföl. A szalonnát felkockázzuk, kis-
ütjük, ezen megdinszteljük a hagymát a köménnyel. Rátesszük a
káposztát és lassan pároljuk. A burgonyát sajtreszelőn lereszeljük
nyersen, a liszttel, sóval, tojással, pici vízzel galuskatésztát készí-
tünk. 10 percig pihentetjük, forró vízben kifőzzük, hideg vízzel
leöblítjük és a káposztához tesszük, átszotyogtatjuk, majd tejföl-
lel megöntözve a tányéron tálaljuk.
Nagyon egyszerű a BÖJTI GANCA. Hozzávalók: aludttej, gríz,
olaj, zsemlemorzsa. Az aludttejet simára kavarjuk, lassan felme-
legítjük, belefőzzük a grízt és hagyjuk kihűlni. Az olajon zsemle-
morzsát pirítunk, beleszaggatjuk a grízt és jól megforgatjuk. Ké-
szülhet sósan, de édesen is jó, lekvárt, porcukrot tehetünk rá.
Beillik a sorba a SAJTOS BURGONYAGOMBÓC. Hozzávalók:
1 kg burgonya, 1 db tojás, kb. 30 dkg liszt, 10 dkg reszelt sajt, 5
dkg füstölt szalonna, 1 vöröshagyma,  só, bors, paprikás tejföl.
Az áttört  főtt  burgonyából a  tojással,  liszttel  gombócokat for-
málunk és kifőzzük. A szalonnakockákat kiolvasztjuk, megdinsz-
teljük rajta a hagymát, sóval, borssal ízesítjük. A megfőtt gombó-
cokat megöntözzük a hagymás zsírral, jénaiba tesszük. Paprikás
tejföllel meglocsoljuk, megszórjuk a sajttal és 10 percre a sütőbe
tesszük.
Egyszerű tészta a KELT HAJTOTT.  Hozzávalók: 30 dkg liszt,
12  dkg vaj,  2  db tojás,  1  dl  tej,  2,5  dkg élesztő,  2  ek.  cukor.
Összeállítjuk a tésztát. A cukrot a vajjal kikavarjuk, hozzá egy
egész és egy tojás sárgáját. A felfuttatott élesztőt a liszthez adjuk,
majd összekeverjük és kidolgozzuk a cukros vajjal. Langyos he-
lyen kb.  1,5  órát  kelesztjük.  Két  darabba  vágva kinyújtjuk és
megtöltjük. Nagyon finom meggyel, lekvárba kevert vágott dió-
val, kiváló reszelt almával, mazsolával. Tepsiben kelesztjük fél
óráig. Kétszer megkenjük, a sütés előtt megszurkáljuk, hidegen
szeleteljük fel.

Kellemes csemegézést kívánok:
Bődi Mária
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Egy kiállítás képei
Január 21-én ismét megtelt a Könyvtár Galéria. Az 5 éves jubileumi
kiállításra vártuk a TÉL-FÉNY vendégeit. A megnyitó beszédet Hé-
vizi Róbert képviselő úr mondta. Az eseményt a Körös TV is közve-
títette. 22 fotós 160 képe látható a paravánokon.

Hévizi Róbert megnyitja a kiállítást

Az egyéni alkotók mellett most a  Csavargók Motoros Club éves
tablója és a  Jubileumi Emlékbizottság rendezvényein készült fel-
vételeket is megtekinthetik a látogatók. Ismerkedjünk meg közelebb-
ről a képekkel és az alkotókkal! Aszódi Mihály képei aktuális témát
tárnak elénk. A Verespatak I. II megdöbbentő látványt nyújt a tuda-
tos értékrombolásról. A Kalotaszegi pár szépsége elbűvölő. A Felvi-
dék Rómája egy kellemes sétára csábít a történelmi emlékekben gaz-
dag Nagyszombatba. Bődi László évről évre az Alpok fenséges csú-
csaival, gleccsereivel kápráztat el bennünket. A szédítő magasságok
mellett mindig akad egy kis hazai is a tarsolyában. Most az Őszi haj-
nal és az Első hó a Füzesben c. képeket csodálhatjuk meg. Farkas
Péter erdélyi felvételei nagyszerűek. Telitalálat a dévai várból ké-
szült fotója. Tanúsíthatom, hogy a brassói Zsinór utca valóban olyan
szűk és sejtelmes, mint ahogy itt látható. A Hol a híd Magyarcsanád-
nál? önmagáért beszél, s ha most folytatnám, csak annyit kérdeznék:
…és hol a többi?!… Cserhényi György képein mindig eltűnődünk.
Nagyszerű az Ősszel c. alkotása. Az Ütközés igazi katasztrófa kép!
Lilában c.  fotója  előtt  szívesen megálltunk gyönyörködni.  Csikós
György Sárkányrepülők címmel mondhatni, hogy új műfajt terem-
tett. Gratulálunk! A Körös kapitánya és a Mezei virágok dicséretes,
szép munkák. Erdei Zoltán is újított. A Hazám, Magyarország cím-
mel  nagyszerű  sorozatot  alkotott.  Mánfa,  Hollókő  nevezetességei
mellett a Balaton gazdag színvilágából egy
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csodás bíborvarázzsal kápráztatott el bennünket. Bődi  Etelka Ragu-
za és a Korculai vízköpő c. képével adriai emlékeket idéz. A Sziesz-
ta  cicája  szinte dorombol.  Pöttyösök,  ha összejönnek,  bizony így
néznek  ki  a  Gödény-halomnál  –  mesélte  Körösparti  János.
Gyöngyházfelhős képe egy felkiáltójelnek is tekinthető a környezet-
védők számára. Kurucz János Megtört világ c. felvétele nagyszerű
kompozíció, ugyanez mondható el az Egérfrászról is.  Mrena Judit
fekete-fehér képei igazi kuriózumai a kiállításnak. 1, 2, 3… csak így
tovább!  Nagy Andrásné Téged keresnek c. fotója egy jól elkapott
pillanatot örökített meg. A Lendvai emlék, a Múltba néző és az Eu-
rópa-udvar pompás felvételek.  Révész Júlia Vizek c. sorozata na-
gyon szép, a Napraforgók valamint a Lilák és gömbök mindig hálás
fotótéma.  Pozderka Béla a  tél  fotósa!  Gyönyörű  havas  képeivel
kápráztatott  el bennünket.  Ha sziklás út,  akkor  Sinka Csaba!  Így
van ez az idén is, bizonyítják a Korzikán készült fotók és az oda ve-
zető út lencsevégre került pillanatai.  Sinka József ,,légből kapott”
képei nagyszerűek. A nézők közül néhányan saját házukat is felfe-
dezték a jól sikerült felvételeken. Ezt látni kell! – és láttatni. Javas-
lom állandó kiállításra a Polgármesteri Hivatalba. Szécsi Ilona Em-
lékezés c. alkotása mellett nagyon tetszett a Szamosnál és a Túrist-
vándi vízimalomról készült felvétele. Ifj. Szécsi Mátyás Pirkadat c.
sorozata láttán azt mondtam magamban, hogy ő sem tud elszakadni
a Köröstől, amely évről évre rabul ejt bennünket a szépségével. Az
idén 5 alkotó is ,,megénekelte” varázslatos fényeit a fotókon. Szécsi
Viola távoli tájakat bemutató képei mindig gyönyörűek. Most egy
skandináviai útra csábítanak a történelmi városokat bemutató felvé-
telei. Igazi fotós szemre vall az őszi pókhálón csillogó harmatcsep-
pek megörökítése.  Szigyártóné Kiss Éva és férje Levente erdélyi
útjaik emlékeit osztják meg velünk. A Boga-völgy, a Szent Anna-tó,
a Csíkszeredai Millenniumi Templom, a Réz-hegyi vízesés nagysze-
rű alkotások. A pillanat szépségeit is  elkapják, erről tanúskodik a
Topmodell, az Orgonafán méhike és a második fogásra váró kutya.
Varga Ágnes is Erdély szerelmese. A Zöldország, a Bucsecs és a
Csángóföldre vezető út szinte hívogat. Vár a vártán, mármint a so-
moskői vár, valóságos csoda és a mögötte lévő Megdermedt idő is
nagyszerű, ami nem más mint a bazaltorgonákról készült felvétel cí-
me. Jómagam a koronázó város környékén jártam, Dévény várának
meredek tornya a kedvencem. Az alkotásokat a teljesség igénye nél-
kül, egyéni ízlésemnek megfelelően mutattam be a kedves Olvasók-
nak. Köszönöm a fotóbarátok képeit, a Békéssy János Helytörténeti
Egyesület  és  Hévizi  Róbert  képviselő  úr  támogatását,  valamint  a
Művelődési  Ház  dolgozóinak  áldozatos  munkáját.  Jövőre  veletek
ugyanitt,  mert  2006-ban  is  lesz  TÉL-FÉNY FOTÓKIÁLLÍTÁS a
Magyar Kultúra Napján.

Bődi Mária
Fotók: B&B
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AZ  ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉS - 2005

A Képviselő-testület 2005. február 14-én tartott rendkívüli testületi
ülésén minősített többséggel 7 igen, 4 ellen és 1 tartózkodó szava-
zattal elfogadta az Önkormányzat 2005. évi költségvetését.
A bevételi és kiadási főösszeg 727,5 millió forintban került elfoga-
dásra. A főösszegen belül 638,5 millió Ft működési, míg 89 millió
Ft felhalmozási célú.
A költségvetés tervezett kiadásai 141 millió Ft-tal haladják meg a
bevételeket, ez az összeg forráshiányként jelenik meg a költségve-
tésben, amit év közben különböző pályázatokon vagy többletbevé-
tellel kell pótolni.
A működési kiadások 62 %-a bérjellegű, a költségvetés tartalmazza
az állam által garantált béreket és juttatásokat a növekmény a közal-
kalmazottaknál meghaladja a 10 %-ot, a köztisztviselőknél és a töb-
bi munkavállalónál 6 %.
A dologi kiadások 4 %-kal haladják meg a 2004. évi tényadatot.
A működés csak takarékos gazdálkodással, a lehetséges helyeken ra-
cionalizálással  biztosítható.  A szociális  juttatások  és  a  társadalmi
szervezetek támogatása 2004. évi szinten realizálható.
A terv 89 millió Ft fejlesztési  kiadást tartalmaz. A 27,6  millió Ft
szennyvízhálózat bővítéshez kapcsolódó hitel kamat és tőke fizetési
kötelezettségen túl a már pályázaton elnyert támogatással megvaló-
suló beruházásokat veszi alapul.
A Prohászka utca útépítése 26,9 millió Ft, Vértessy téri játszótér 1,9
millió Ft iskolai szakmai fejlesztés 1,5 millió Ft a PHARE foglal-
koztatási programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 4,5 millió Ft-tal
szerepel.
A költségvetési törvény lehetőséget ad 50 %-os támogatásra pályázat
alapján, ha az önkormányzat aszfaltozással végez útfelújítást, a költ-
ségvetésünk 25 millió Ft mértékben kíván útfelújítást végezni, remé-
nyeink szerint a Batthyány, Bajcsy-Zs és Bethlen G. utcák aszfalto-
zása történne meg.
2005-ben  a  II.  félévben  kezdődik  a  belterületi  csapadékelvezető
rendszer teljes felújítása, ez évben mintegy 6 millió Ft értékű munka
megvalósítását terveztük.
A költségvetési törvény szerint 3,5 millió Ft nagyságrendű céltartalé-
kot kellett képeznünk, bízunk benne, hogy a kormány ezt a forrást
felszabadítja.
Véleményem szerint takarékos gazdálkodással a költségvetés végre-
hajtható.

Sinka József
polgármester

Furugy vízellátása
Furugyon a Kákai majorból  átvezetett ivóvíz magas arzéntartalma
miatt nem felel meg a szabványnak.
Történtek próbálkozások arzénmentesítésre, sajnos nem sok sikerrel.
Racionális  megoldásnak  látszik  Szarvas  város  kezdeményezése a
probléma megoldására. E szerint a Szarvasi Vízellátó hálózatról  a
Szentesi úti tanyák, Bikazug, Motyózugi szőlők, Káka, Furugy vízel-
látása megoldható. 
A tervezéshez a kivitelezéshez jelentősen hozzájárul a Békés Me-
gyei Vízművek Rt.  Képviselő-testületünk elfogadta  Szarvas város
képviselő-testületének kezdeményezését és csatlakozott a program-
hoz. A felmerülő költségeket műszaki tartalom arányában vállaltuk.
Sinka József

polgármester

Elkiabáltuk
Sajnos nem bizonyult igaznak a Békés Megyei Hírlap híre, a nyertes
turisztikai pályázatunkról.
A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Irányító Hatósá-
ga 2005. január 18-án kelt hivatalos levelében sajnos a pályázat el-
utasításáról értesít.
Az indokolás szerint a megvalósítani kívánt tevékenységek nincse-
nek összhangban az intézkedés célkitűzéseivel, illetve a tevékenysé-
gek nagy része nem a kedvezményezett területen valósul meg.
Hiba volt elfogadni egy újsághír alapján az információt, de miután a
Szarvas és Vidéke újság és a helyi képviselő-testület is foglalkozott
a hírrel, hamar beleéltük magunkat.
A tanulságot le kell vonni és elő kell venni a katonaságnál tapasztalt
mondást. Akkor válik biztossá a kimaradás vagy a szabadság, ha már
visszaértél a laktanyába. Tehát a hivatalos értesítés lehet az informá-
ció alapja.
Azért nem volt hiábavaló a sporttelep rendezésére megalkotott bi-
zottsági és testületi munka, mert hasonló pályázati kiírások esetén
bármikor – akár részletekben is – benyújtható.

Sinka József
polgármester

1991-es születésűek személyazonosító
igazolvánnyal történő ellátása!

Akik ebben az évben (2005) töltik be 14. évüket (1991-ben szület-
tek), azoknak a Szarvasi Okmányirodában személyazonosító igazol-
ványt kell kérniük.
Az igényléshez szükséges:
Ha a kérelmező NEM rendelkezik érvényes útlevéllel:

1.) Születési anyakönyvi kivonat (amennyiben nincs meg, ak-
kor a születési hely szerinti anyakönyvvezetőnél szerezhető
be, levélben is).

2.) Személyi lap (igazolvány személyi azonosítóról,  vagy lak-
címigazolvány 2000. január 3. után kiadott).

3.) Az eljárás ebben az esetben illetékmentes.
Abban az esetben, ha a kérelmező a 14. évet az előző évben töltötte
be, és még nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal, az el-
járás illetéke 1.500 Ft.
Ha a kérelmező rendelkezik érvényes útlevéllel:

1.) Érvényes útlevél.
2.) Születési anyakönyvi kivonat (amennyiben nincs meg, ak-

kor a születési hely szerinti anyakönyvvezetőnél szerezhető
be, levélben is).

3.) Személyi lap (igazolvány személyi azonosítóról,  vagy lak-
címigazolvány 2000. január 3. után kiadott).

4.) 1.500 Ft-os illetékbélyeg.
Törvényes képviselő (szülő) aláírására nincs szükség, a kérelmet az
ügyfél  személyesen  terjesztheti  elő  a  Szarvasi  Okmányirodában
(Polgármesteri Hivatal Szarvas, Árpád Szállóval szemben).
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8-12 -------

Kedd 8-12 13-15
Szerda 8-12 13-15
Csütörtök ------ 13-15
Péntek 8-12 -------

A kérelmet a kérelmező a 14. év betöltésének évében bármikor
előterjesztheti!
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HÍREK

M E G H Í V Ó
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy

2005. február 28-án (hétfőn) 16 órai kezdet-
tel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T
tart.

Helye:Községháza nagytanácskozó terme
Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségveté-
se

Tisztelettel várjuk a lakosságot!

Békésszentandrás, 2005. február 14.
Sinka József
polgármester

M E G H Í V Ó
Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzat Képvise-
lő-testületének  soron  következő  ülését  összehívom, az
ülésre  a  Képviselő-testület nevében Tisztelettel  meghí-
vom.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2005. február 28-án (hétfőn)

a közmeghallgatást követően kb. 17 óra
Napirend előtt:Tájékoztató  a  Képviselő-testület  lejárt

határidejű  határozatainak  végrehajtásá-
ról, valamint a két ülés között tett fonto-
sabb intézkedésekről

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

átruházott hatáskörben végzett munkáról
Előadó: Bobvos János a bizottság elnöke

2. Tájékoztató a községben működő civil szervezetek
tevékenységéről

Előadók: civil szervezetek vezetői
3. Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekin-
tettel az ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés
írásos előterjesztése a Könyvtárban megtekinthető.

Békésszentandrás, 2005. február 14.
Sinka József
polgármester

Békésszentandrási Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat
Békésszentandrás

Tisztelt Társulati Tagok!
A Csatornamű Társulat elszámolási eljárása során sor került a hoz-
zájárulások kifizetésének összegzésére. A fizetési kötelezettség min-
den társulati Tag részére az Alakuló Taggyűlés határozata értelmé-
ben  2003.  április  16-tól áll  fenn.  Ennek  értelmében  a  hivatalos
könyvelés alapján lett végrehajtva az összegzés 2004. december 31-
én.
A havi befizetést vállaló tagoknak eddig az időpontig időarányosan
22.050 Ft-ot kellett megfizetni. A Lakáskassza és a Fundamenta be-
fizetésekről is megkaptuk január hónapban a befizetések teljesítését.
Ezen kimutatások alapján megállapíthatjuk, hogy Tagjaink nagy ré-
sze eleget tesz fizetési kötelezettségének.
Felhívnám azon Tagjaink figyelmét, akik fizetési kötelezettségüket
nem megfelelően teljesítették, hogy ezen elvárásnak tegyenek eleget.
Ez főleg azért lényeges, mivel az Önök felhatalmazása alapján vett
fel a Társulat 63 millió forint hitelt, melyet a hozzájárulások időben
történő befizetésével tudja majd teljesíteni a Társulat, valamint an-
nak megszűnése után a feladatokat átvevő Települési Önkormány-
zat.
Azaz magyarul így lehet csak visszafizetni a felvett hitelt és annak
kamatait.
A csekken történő befizetők részére 2004. decemberében eljutottunk
az Önkormányzati csekkeket, melyekhez mellékeltünk egy tájékozta-
tót, melyben arra kértük Önöket, hogy 2005. január 1-jétől ezekre a
csekkekre kérjük a hozzájárulásokat befizetni. Sajnos azt tapasztal-
tuk,  hogy Önök közül  nem mindenki olvasta el ez a tájékoztatót.
Megkérném Önöket, hogy az elkövetkezendő időben erre is nagyobb
figyelmet fordítsanak.
Az elszámolási eljárás után észrevettünk olyan hiányosságokat, hogy
Önök még a Társulati hozzájárulás kivetését sem olvasták el részle-
tesen, mely tartalmazza a befizetés teljes összegét, havi, negyedéves,
éves összeget és a befizetés időpontjait, melyet most újra itt kérnék.
Teljes hozzájárulás összege: 126.000 Ft, melyet 10 év alatt kell meg-
fizetni, évi 12.600 Ft-os, negyedévente 3.150 Ft-os és havi 1.050 Ft-
os részletekben. Tehát  2003.  április 16-tól 2003.  december 31-ig
9.450 Ft,  2004.  január 01-jétől 2012 december 31-ig évi 12.600
Ft-ot és  2013. március 31-ig 3.150 Ft-ot kell Önöknek megfizetni,
hogy a már említett hitel visszafizetése akadálymentesen törleszthető
legyen.
Fontos! Ugyanezen kivetés utolsó fejezete, melyet a Társulat alap-
szabálya is rögzít, mely a következő: ha a tag érdekeltsége megszű-
nik, azaz elköltözik, eladja az ingatlanát, köteles a Társulat Intéző
Bizottságának írásban bejelenteni, melyhez csatolni kell az adás-vé-
teli szerződés másolatát, tartalmaznia kell az új tulajdonos nevét.
Ezen adatok azért szükségesek a Társulat részére, mert az elszámolá-
si eljárás végén a tagi névsort pontosítva a Cégbíróság felé jelenteni
kell.
A továbbiakban is állunk Tagjaink rendelkezésére.
Békésszentandrás, 2005. február 11.
Tisztelettel:

Kugyela Mihály
Elsz. Biz. Elnöke

Következő lapzárta:

2005. március 11. (péntek)
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A Művelődési Ház és Könyvtár hírei
F E L H Í V Á S

Kedves Lakosok! Kedves Olvasók!

Ebben az évben ünnepeljük a Könyvtár fennállásának 45. év-
fordulóját, mellyel szeretnénk kapcsolódni a községi jubileu-
mi ünnepségekhez. Ez alkalomból ,,Könyvtártörténeti kiállí-
tást” rendezünk. Kérjük, ha valakinek régi fotói, iratai van-
nak, legyen szíves rendelkezésünkre bocsátani.
Várjuk segítségüket április 1-jéig, hogy méltó kiállítást tud-
junk létrehozni!

Pályázati felhívás
névadásra

Ezúton is kérjük a Kedves Lakosság segítségét! Intézményünk, a
Művelődési Ház és Könyvtár nevét keressük. Kérjük ötletei-
ket,  javaslataikat  a  Könyvtárba leadni  2005.  április  15-ig.  A
Képviselő-testület döntése alapján a sikeres pályázó könyvjuta-
lomban részesül. Köszönjük!

Művelődési Ház és Könyvtár

JUBILEUMI  KI  MIT
TUD?

A Jubileumi évhez kapcsolódva 2005-ben megrendezésre kerül a
Ki Mit  Tud?.  A következő kategóriákban lehet nevezni: vers,
próza, ének (szóló, kórus), tánc (társas, néptánc), hangszer (szó-
ló, együttes), színjáték, egyéb.
Jelentkezési határidő: 2005. május 1.
Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezést, korhatártól füg-
getlenül.
Bővebb információ a Könyvtárban.

Művelődési Ház és Könyvtár

József Attila emlékév alkalmából a költőre
emlékezünk a

„Tudod, hogy nincs bocsánat”
című műsorral.

József Attila verseit előadja: HOBO
Helyszín: Művelődési Ház

Időpont: 2005. március 3. csütörtök 18 óra

A rendezvény támogatója NKÖM és a József Attila
Emlékbizottság

A
NAGY

KÖNYV

Magyarországon egyre kevesebben és egyre kevesebbet olvas-
nak.  Ez sajnos világjelenség,  de nálunk a helyzet gyorsabban
romlik, mint másutt. Az érettségizettek egyharmada, a diplomá-
sok egyhatoda egyáltalán nem olvas könyveket. Ennek nyomán
született  a  Magyar  Televízió,  a  Nemzeti  Kulturális  Alapprog-
ram, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma együttműkö-
désében A NAGY KÖNYV program. Szeretnék, ha ez országos
mozgalommá nőne, megállítaná, inkább megfordítaná az eddigi
tendenciákat.
A program 2005. március elején indul és 2005. december 17-ig
tart.  A játék során az ország kedvenc regényét keressük. A
műsorfolyam március közepi adását követően a tévénézők, rá-
dióhallgatók,  újságolvasók  bekapcsolódhatnak  a  játékba:  meg
kell nevezni kedvenc magyar és külföldi regényüket. A szavazó-
lapok a Könyvtárban találhatók és az internetes honlap is rendel-
kezésre áll. 
Az első szavazás eredménye a Top100-as lista, melyen Magyar-
ország 100 kedvenc regénye szerepel. A második szavazás alkal-
mával már ebből a százból kell kiválasztani tizenkettő kedven-
cet. Az őszi folytatásként a legjobb tizenkét könyvből készül iro-
dalmi kampányfilm sorozat. Minden regényt egy-egy közismert
személyiség képvisel, és neki kell meggyőznie a nézőket arról,
hogy az általa képviselt mű a „legjobb”.
A könyvek nagy csatája decemberben lesz látható, amikor a re-
gények és a köréjük szerveződő csapatok mérkőznek egymással.
December  17-én  derül  ki,  melyik könyv lesz  Magyarország
kedvenc könyve 2005-ben.
Kérem a kedves lakosságot, hogy kapcsolódjunk be ebbe a prog-
ramba és szavazzanak kedvenc regényükre itt a Könyvtárban!

A Könyvtár nyitva 
tartása

Hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig.
Szombaton  10.00-12.00-ig.

Selejtezett könyvek 50 Ft-os áron kaphatók!

Művelődési Ház és Könyvtár
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MEGHÍVÓ
A Művelődési Ház

és Könyvtár
jótékonysági bált szervez

2005. április 16-án
19 órakor.

Menü:
aperitif, birkapörkölt körettel vagy sült.

Zenél az Emeretta.

Belépő: 2.000 Ft/fő

Jegyek a Könyvtárban kaphatók
március 16-tól!

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A bevételt a székek kárpitozására fordítjuk!



14 2005. február

AZ MSZP FÓKUSZÁBAN:
A FIATALOK ÉS A GYERMEKES CSALÁDOK

A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programjában olyan ifjúságpoliti-
kát fogalmaz meg, amely mindennemű további igazítás vagy értelmezés
nélkül integráns része a kormány cselekvési tervének világos, átlátható
és érthető preferenciákat fogalmaz meg. 
A kormány ifjúságpolitikája négy pillérre épül: munkahelyteremtés,
otthonteremtés, gyermektámogatás, oktatás.
Értékrendünk szerint:
Igazságosság! Esélyteremtés! 

Szolidaritás!
Mi érinti és mi érdekli a fiatalokat?:

 Oktatás, képzés, felsőoktatás;
 Munkahely, karrier;
 Otthonteremtés;
 Családalapítás (családtámogatási és ellátó rendszer);

I. Oktatáspolitika 
Emberközelibbé  tesszük  a  jelenlegi  közoktatást,  vagyis csökkenjük  a
gyermekek túlterheltségét és kiemelten kezeljük az alapkészségek okta-
tását. 
Megkezdjük a magyarországi felsőoktatási rendszer átalakítását. Kivív-
juk, hogy a hazai felsőoktatási intézmények mind országon belül, mind
európai szinten átjárhatóak legyenek, továbbá elérjük, hogy a hallgatói
létszám nagysága összeegyeztethető legyen a minőségi követelmények-
kel, így a hallgatók nagy része már három év után érdemben hasznosít-
ható diplomával lép majd ki a munkaerőpiacra.

 ingyenes tankönyvellátás az iskolákban a rászoruló tanulók
részére a Kormány 2005-ben 8 629 millió forintot költ erre a
célra

 ingyenes  étkeztetés az óvodában és kedvezményes étkeztetés
az iskolában - a Kormány 25 milliárd forintot költ erre a célra

 ingyenes számítógép felhasználói vizsga – az ECDL költsé-
geinek átvállalására 500 millió forintot költ a Kormány

 Ingyenes nyelvvizsga – a sikeres nyelvvizsgát követően az ál-
lam visszatéríti a vizsgadíjat.

II. Foglalkoztatáspolitika
Olyan programokat indítunk, amelyek segítségével a lehető legtöbb em-
ber talál majd munkát. Korszerűsítjük az oktatási és szakképzési rend-
szert, valamint továbbfejlesztjük a felnőttképzés rendszerét. Radikálisan
átalakítjuk a hazai adózás rendszerét, érdekelté tesszük a munkaadókat a
versenyszféra alacsonyabb esélyekkel induló munkavállalóinak – többek
közt a fiatalok – alkalmazásában. Az 50 év felettiek elhelyezkedését se-
gítő  járulékkedvezmény mellett kiemelt figyelmet fordítunk a fiatalok
foglalkoztatásának ösztönzésére:
 GYED-ről,  GYES-ről, GYET-ről – kismamák -  valamint ápolási

díjról visszatérők 50%-os járulékkedvezménye;
 az  ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony gyakorlati tapasztalat-

szerzés a felsőfokú végzettségű pályakezdők számára;
 pályakezdő fiatalok 50%-os járulékkedvezménye, a munkaadók

számára, ezzel is ösztönözve a fiatalok foglalkoztatását.
III. Otthonteremtés, lakástámogatás – FÉSZEKRAKÓ program
Otthonteremtési politikánk ott és azoknak nyújt segítséget, ahol és akik-
nek arra valóban szükségük van. Új lakbér támogatási rendszert dolgo-
zunk ki, ami kiutat és lehetőséget jelent a saját lakással nem rendelkező
alacsony jövedelműek számára. Folytatjuk a reménytelen helyzetbe ke-
rült családok adósságkonszolidálását

 lakástámogatásra a  kormány 218  milliárd  forintot  fordít  a
2005-ös költségvetésből, ami több mint háromszorosa a 2002-
es évinek

 a gyermekek után járó szociálpolitikai kedvezmény radikális
növelése 

 szociális bérlakás-program: mindkét félnek kedvez (lakbér-
támogatás - 3,4 Mrd Ft; adómentesség a bérbeadónak)

 az állami garanciarendszer: a 30 év alatti fiatal pároknál, az
önrész 10 százalék (A Budapesten és a megyei városokban 15

M, míg más településeken 12 M forint árú vagy olcsóbb új lakás
vásárlásához jár a garancia. Használt lakásnál 12, illetve 8 M forint
a limit)
 a „félszocpol” – használt lakást vásárló családok támogatása

2 gyerek előre „be-
vállalható”

1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek

Szocpol (új lakásra) 900.000- 2.400.000- 3.800.000-
Fél szocpol (használt
lakásra)

450.000- 1.200.000- 1.900.000-

A  FÉSZEKRAKÓ programmal  az  OTTHONTEREMTÉS-ben  segí-
tünk.

 Nincs önerő, alacsony jövedelem- a legelesettebbek-
nek lakbértámogatás (7-14 e. ft/hó)

 alacsony önerő és hitelképes jövedelem, de saját tu-
lajdonú lakást szeretnének – fél szocpol, kedvezmé-
nyes hitelek

 alacsony önerő, hitelképes jövedelem – szocpol,  és
az új állami kézfizető kezesség vállalás, hitelek

 van önerő és hitelképes jövedelem – szocpol és ked-
vezményes kamattámogatású hitelek

IV. Szociálpolitika – Igazságosság és Szolidaritás 
Folytatjuk és kiszélesítjük a rászorulók támogatását: fenntartjuk a rend-
szeres gyermekvédelmi támogatást, megvalósítjuk a mindenkire vonat-
kozó  ingyenes  tankönyvellátást,  minden  gyermek számára ingyenessé
tesszük az óvodai  és bölcsődei  étkezést. Elérjük, hogy a legnehezebb
körülmények között élő gyermekek kapjanak a legtöbbet a közös kasszá-
ból. 
 a családi pótlékot eddig közel 40%-kal emeltük, és a jogosultak

köre is jelentősen bővült
 az anyasági támogatást 50%-kal − ikreknél 100%-kal –  emeltük
 növekszik a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege és a

jogosultak köre - 30.000 gyermek szociális biztonsága javul;
 a GYES minden évben legalább az infláció mértékével emelkedik;
 járulékmentes lett a „Nagymama-GYES”;
 A „kispapa szabadság” bevezetésével az édesapák a gyermek szü-

letését követően 5 nap államilag fizetett szabadságra jogosultak;
 közel félszázezer hátrányos helyzetű gyerek üdültetését finanszí-

rozta a Kormány 2002 és 2004 között
A Magyar Szocialista Párt politikája középpontjában áll a gyermekek, a
fiatalok és az önálló élet megkezdésének problémáival küzdők segítése. 
A fiatal generációkkal kapcsolatos tevékenységünk alapértékei a  szoli-
daritás, a generációkon átívelő közösségek kiépítéséhez való hozzájáru-
lás, az  esélyegyenlőség  és a nyugodt, kiszámítható,  tervezhető életpá-
lya.
Sikerült elérni a sorkatonai szolgálat eltörlését, amellyel sok ezer fiatal
élete vált tervezhetőbbé, biztosabbá, és szabadabbá. 
Idén benyújtjuk az ifjúsági törvényt, amely hivatott lesz rendezni a fia-
talok, mint a társadalom egy meghatározó rétege és a jövő egyértelmű
várományosa helyzetét. Ezzel átláthatóvá és kiszámíthatóvá fogjuk tenni
mind azt az ifjúsági ellátó és szolgáltató rendszert, amely az iskolán kí-
vüli ifjúságszervezési tevékenységekben már eddig is elvitathatatlan ér-
demeket szerzett.

Földesi Zoltán
Országgyűlési képviselő
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Kész lett a
Szt. Gellért utcai útalap
2004. decemberében az utca kezdeményezésére indult meg az útépí-
tés, mely az összefogásnak köszönhetően január végén elkészült, s
biztosítja azóta is a Szt. Gellért utca és a Széchenyi utca /páros olda-
la/ lakóinak a bejárást rossz időben.
Köszönet ezért elsősorban annak a 17 ingatlan tulajdonosnak, akik
nemcsak szóban támogatták, de anyagilag is hozzájárulásukat adták.
Ezen kívül külön szeretnénk megköszönni a támogatást a  Polgár-
mesteri  Hivatalnak, akik magukra vállalták a tükör kiszedését, s a
zúzott beton bedolgozását; valamint az UNITRANS KFT-nek és a
JOAMIT Bt-nek a segítőkész közreműködést.
A hozzájárulók névsora:
Széchenyi u.: Szarvas és Vidéke Áfész, Pávelné Apáti-Nagy Tünde,
Babák László, Závogyán Ferenc, Bencsik István, Serbán Zoltánné,
Nagy Erzsébet, Ivanics Sándor, Pekár Tibor.
Szt. Gellért u.: Tóth László, Ábel Zoltánné, Domincs István, Ben-
csik  István,  Babák Lászlóné,  Szabó  Gábor,  Özv.  Szécsi  Antalné,
Balláné Tóth Krisztina.

Pekár Tibor

V É L E M É N Y
Strand

Olvasom a Tisztelt Polgármester úr cikkét a Szentandrási híradóban, mi-
szerint elnyertük a Szarvas Várossal közösen beadott ,,Turisztikai vonz-
erő növelése a Szarvas-Békésszentandrási holtágon” pályázatunkat.
Ez igen! – gondoltam magamban, megért annyi bizottsági ülést végig vi-
tázni, hogy hogy legyen, mi épüljön ki és mi legyen a további fejlesztési
terv. A januári Művelődési, Sport és Idegenforgalmi bizottsági ülésen is
kitárgyaltuk mekkora fejlődést jelent ez Szentandrásnak. Kiépül a várva
várt fövenystrand, a vizesblokk, mólók a Körös végére, a Katalin II. ki
tud jönni Szentandrásra, mint régen.
A január 31-i testületi ülés anyagában még külön soron volt írva a két
ülés között tett fontosabb intézkedések során a Földesi Zoltán ország-
gyűlési  képviselőnknek  történt  lobbizás  egyeztetés.  Végre  gondoltam
ideje volt már hallani, hogy valaki, kormánypárti képviselőnk lobbizik is
értünk. Csak mikor Aszódi Zsolt rákérdezett, mit is sikerült elérni a kép-
viselő úrral, gyanús lett, hogy a polgármester úr nem fényezi a dolgot
úgy, ahogy szokta, inkább elterelő válaszokat adott. Különösebben nem
is foglalkoztam vele, csak másnap reggel döbbentem rá, mikor jött a te-
lefon, hogy a kiíró visszavonta a már elnyertnek közölt turisztikai pályá-
zatunkat. Hidegzuhanyként ért a hír és akkor kezdtem rájönni, mi volt a
tegnap esti testületi ülésen az a visszafogottság. Kíváncsian várom mi
lesz a magyarázat, mert az már biztosan ki van dolgozva. De sebaj való-
színűleg lesz még pályázati kiírás, ha kell a bizottság átdolgozza, rajtunk
biztosan nem múlik, csak akkor valóban kellene egy kis lobbi.
Még egy dologról írnék egy-két mondatot. Valahányszor a polgármester
úr a Szentandrási Híradóban ír, az első gondolatok mindig a testület tag-
jaink  általánosított,  méltatlan  kritizálásáról  szólnak.  Én  nem találom
megalapozottnak ezeket a felvetéseket. A konkrétumokra vonatkozó épí-
tő kritikát szerintem bármelyik képviselő elfogadná, de ilyeneket nem
tapasztalok.
A testületi üléseken való személyeskedések, nem lenne szabad, hogy ré-
szét képezzék a munkánknak. Sajnos ilyen is van, és ha a személyemet
érinti nem tudok szó nélkül elmenni mellette. Egyébként személy szerint
teljes mértékben elhatárolódok ettől a magatartástól, és erre kérem a töb-
bi képviselő társaimat is.

Barna Antal
képviselő

Akikre büszkék vagyunk
Ismét  2  szentandrási  fiatalért  szurkolhatunk egy jeles  nemzetközi
verseny döntőjében. Többet megtudhatunk róluk az alábbi tájékozta-
tóból  és  kérjük  Kedves  Olvasóinkat,  szíveskedjenek  támogatni  a
versenyzőket. Bízva a sikerben és az Önök segítségében, eredmé-
nyes felkészülést, jó szereplést kíván a Szerkesztőség.
A 2004-es évben a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövet-
sége által megrendezett bajnokságra Békésszentandrásról ketten in-
dultak, Csipai Melinda és Dunai Krisztina. 
Melinda a tavaszi versenyen szövegszerkesztésből 2. helyezett lett,
Krisztina – 9 év kihagyás után – gépírásból 12. helyezést ért el. Az
őszi bajnokságon Melinda szövegszerkesztésből országos 1. helye-
zett, Krisztina gépírásból 9. helyezett lett. Ez az eddigi legjobb tel-
jesítményük.
Az itt elért eredményük alapján jogot szereztek arra, hogy részt ve-
gyenek a 2005. július 23-29-e között Bécsben megrendezendő világ-
bajnokságon. Ezt az Országos Szövetség nem támogatja, ezért sze-
retnék szponzorok anyagi hozzájárulásával előteremteni a kiutazás-
hoz szükséges költségeket.

Csipai  Melinda békésszentandrási  lakos,  je-
lenleg a helyi Vízmű dolgozója. Általános is-
kolai tanulmányait a helyi Általános Iskolában
kezdte, majd a szarvasi Petőfi Sándor Általá-
nos  Iskolában  fejezte  be.  Felvételt  nyert  a
szarvasi  Vajda  Péter Gimnázium és Szakkö-
zépiskola idegen nyelvi gyors- és gépírói sza-
kára, ahol 2000-ben érettségizett. Az itt eltöl-
tött 4 év alatt számos gépírási és szövegszer-
kesztési versenyen vett részt, ahol eredménye-

sen szerepelt. 1999. decemberében – első versenyén – szövegszer-
kesztésből 9. helyezett lett. Legkiemelkedőbb eredménye 2000-ben a
szövegszerkesztői versenyen elért 3. helyezés. Még ebben az évben
Melinda lett a Gimnázium Benka Gyula-díjasa.
A gépírás is nagyon közel áll hozzá. Ebben a kategóriában már or-
szágos 7. és 8. helyezett is lett 
Az érettségi után is rendületlenül folytatta a versenyzést és elmond-
ható, hogy egyre szebb eredményeket sikerült elérnie. Ehhez azon-
ban nagyon sok gyakorlásra és kitartásra van szüksége.
2003-ban  részt  vett  a  Rómában  megrendezett  világbajnokságon,
ahol kellő tapasztalatot szerzett ahhoz, hogy a későbbi országos- és
világbajnokságokon is kamatoztatni tudja tudását. 

Dunai  Krisztina békésszentandrási  lakos,
jelenleg  Szarvas  Város  Önkormányzata
Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet  alkal-
mazottja.  Általános  iskolai  tanulmányait
Szarvason, az akkori 1. számú Általános Is-
kolában végezte. 1991-ben kertül a szarvasi
Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola
gép- gyorsíró, idegen nyelvi ágazatára. Szak-
középiskolai  évei  alatt  számos  gépírói  baj-
nokságon vett részt, ahol eredményesen sze-

repelt.
1994-ben a Hódmezővásárhelyen megrendezett Darabos István Em-
lékversenyen vett  részt,  ahol  4  megye gépírói  és gyorsírói között
mérhette össze tudását. Ekkor már nem mechanikus, hanem elektro-
nikus írógéppel versenyzett és 4. helyezést ért el.
1995-ben, az érettségi évében, megrendezett Országos Szakmai Ta-
nulmányi Versenyen 19. helyezést elérve gépírás tantárgyból mente-
sült az érettségi vizsga alól. Ez a verseny volt számára a legnagyobb
kihívás. 1996-baqn a szarvasi Gimnázium megrendezte szakképzé-
sének 25. évfordulója alkalmából az Öregdiákok Gépíró Emlékver-
senyét, ahol I. helyezett lett. Ebben az évben versenyzett utoljára.
9 év kihagyás után újból versenybe szállt az ország gépíróival, ahol
bebizonyította  környezetének, hogy a  gépírás  szeretete  és  tudása
nem múlik el.
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Felkészítő  tanárként  meghívást  kapott  a  világbajnokságra
Buzásné Harmati Annamária, a szarvasi Vajda Péter Gim-
názium  és  Szakközépiskola  tanára.  Annamária  szintén  bé-
késszentandrási  származású  több  mint  egy  évtizedes  tanári
munkája során versenyzői több alkalommal vettek részt nem-
zetközi  és  országos versenyeken,  ahol kiváló eredményeket
értek el. Többek között Krisztina gépírástanára volt, ő segí-
tette felkészülését akkor is, amikor az Országos Tanulmányi
Versenyen való eredményes részvétel után érettségi felmen-
tést szerzett.
A tanárnő munkájának országos elismerése az, hogy lehetőséget
kapott a kongresszuson és a világversenyen  való részvételre.
Békésszentandrás Kulturális Fejlődésért  Alapítvány támogatása
lehetővé teszi számukra, hogy a már meglévő számlaszámon el-
különítve kezeljék a számunkra beérkező támogatásokat.
Az alapítványi tagok segítségével folyamatos tájékoztatást  ka-
punk a felajánlásokról.
Amennyiben úgy érzi,  segíteni kíván abban,  hogy Krisztina És
Melinda képviselhesse Békésszentandrást, Békés megyét, többi
versenytársával pedig egész Magyarországot a világbajnokságon,
kérem támogassa őket.

Békésszentandrás Kulturális Fejlődésért Alapítvány
Számlaszám: 1 1 7 3 3 0 5 8 - 2 0 0 1 2 1 6 8
Átutalás esetén kérjük a Közlemény rovatba feltüntetni az alábbiakat:

-„Gépírói világbajnokság”
-vállalkozás esetén adószám
-magánszemély esetén adóazonosító jel

Támogatását előre is köszönjük! Csipai Melinda

MEGHÍVÓ
2005. február elsejétől tekinthető meg

a Tessedik Sámuel Múzeumban
KOZÁK FERENC dokumentum és fotókiállítása,

melynek címe: A DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAI.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A kiállítás március 31-ig tekinthető meg
hétfő kivételével minden nap 10-től 16 óráig.

A KERTBARÁT KÖR ÜZENI…
A szőlő metszése

Az időjárás enyhülésével meg lehet kezdeni a szőlő metszését.
Különösen azoknak, akiknek nagyobb mennyiségű szőlője van.
Nálunk, Békés megyében a talajviszonyok miatt kevés szőlőt ter-
mesztenek. Az ország  megyéi közül  Békésben termesztenek a
legkevesebbet, mindössze 1000 ha területen.
Már évezredek óta ismert, hogy a szőlőt nem lehet hagyni szaba-
don növekedni. Metszéssel kell szabályozni a növekedést, annak
érdekében, hogy nagyobb legyen a termés. Sok más fás cserjés
növényre is érvényes ez.
A szőlő metszés célja: a tőke forma kialakítása és annak fenntar-
tása,  valamint a rendszeres, jó  minőségű és nem utolsó sorban
megfelelő mennyiségű terméshozam biztosítása.
Általában rövidcsapos, hosszúcsapos, szálvesszős metszést alkal-
maznak  úgy  nálunk,  mint  a  nagy  szőlőtermelő  országokban
(Franciaország, Olaszország, Spanyolország). A metszési formák
alkalmazása függ:

- a szőlőfajtától,
- a talaj tápanyag tartalmától(rendszeresen trágyázott vagy sem),
- tőke művelési módtól (karós művelés, kordon, lugas, me-

lyeknek sok fajtája van),
- földrajzi viszonyoktól,
- mély fekvésű területektől, stb.

Az  alábbi  rajzon  megis-
merhetjük  a  szőlő  föld
alatti és föld feletti részét.
Fel szeretném hívni a  fi-
gyelmet a csercsap isme-
retére, mert ezen a csapon
egy éves hajtású rügyek-
ben  van  a  terméskezde-
mény. Természetesen ezt
a fentiek figyelembevéte-
le  mellett  most  vissza-
metsszük  csappá.  Tanul-
mányozzuk át jól az ábrá-

kat,  különösen  a  lugaskar
termőalapjainak rövidcsapos
metszését.  Településünkön
szinte majdnem minden ker-
tes házban  van  lugasműve-
lésű

csemege vagy borszőlő.

 

Hunya Alajos nyomán
D. Kiss Sándor
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” Vörösmarty Mihály

Üdvözlet  Dobóruszkáról!

   Lelesz

A januári számunkban Egerben jártunk és tisztelegtünk Dobó Ist-
ván síremléke előtt. Most látogassunk el a hős várkapitány szülő-
helyére, Dobóruszkára. Honnan indult el az életútja annak, aki
koporsót tűzet az egri vár fokára, hirdetvén a mindhalálig tartó
harcot? Hol nyugszik az a férfiú, aki felismeri, hogy ,,Ez a vár itt
most a haza.” Az oda vezető utat Sátoraljaújhelynél kezdjük, in-
nen Királyhelmec,  majd  föl  Nagykapos és  még 5  km DK-re,
majdnem az ukrán határig. 100 évvel ezelőtt úgy mondták, hogy
Ungvártól 20 km-re, DNY-ra. Ezen a Latorca, Laborc és Ung fo-
lyók által ölelt szelíd tájon található Dobóruszka.
Az 500 lakosú magyar falu rendezett főutcáján hamar elérünk a
templomig, ahol  mindjárt  a  szeplőtelen  fogantatás szobra  fölé
emelt,  a  szent  koronára  hasonlító  építmény fogad  bennünket.
Fényképezés közben egy arra jövő néni a közeli házra mutat, kér-
dés nélkül is jól tudja jövetelünk célját.
-  Jövök  már,  láttam a  magyar  kocsit!  –  mondja  Jani  bácsi,  a
gondnok. Míg kinyitja az ajtót, bemutatkozunk, látva érdeklődé-
sünket csak annyit jegyez meg:
- Akkor majd mesélek maguknak.
Belépve érdekes kettős terű templombelső fogad bennünket. A
régebbi rész még árpádkori alapokon nyugszik. Később a Dobó
család támogatásával a XV. században kibővítik. Mai formáját a
XX. század elején nyerte el. A régi részben van a kripta lejárata.
Egykor itt állott Dobó István szarkofágja, melyet a fia, Ferenc ál-
líttatott.  A jobb oldali  Szt. Anna oltárhoz megyünk. Jani bácsi
felhajtja a hímzett terítőt és előttünk a gyönyörű vörös márvány
síremlék oldallapja. Kicsit félve megsimítjuk és próbáljuk sillabi-
zálni a régi latin feliratot. ,,Hoc tumulo…” Ezzel a sírdombbal
zárta el a sors Dobó Istvánt, aki egykor a törököt Eger falaitól el-
űzte, kimagasló győzelmet aratva, a vészt a magyarság kapuitól
távolra hárította el.
- Itt a másik része, nézzék! A szemközti Szent Szűz oltárnál a te-
rítő alól feltűnik a folytatás. Méretei alapján képzeletben összeál-
lítjuk a szarkofágot. Magassága 120 cm, hosszúsága 210 cm, szé-
lessége 140 cm.
- Nagy ember volt a kapitány úr! Itt született a faluban, a temp-
lom közelében. Királyi udvarnokból lett egri kapitány, majd or-
szágbíró, később Erdély vajdája. Izabella királyné rossz tanácsra
a  hírhedt  szamosújvári  börtönbe  záratja.  Innen  kalandos  úton

megszökik, Miksa császár kárpótlásként bányavidéki főkapitány-
nak és Bars vármegye főispánjának nevezi ki. Bécs szövevényes
politikájával tőrbe csalják, 3 és fél évig raboskodik Pozsonyban,
koholt vádak alapján. Végül hűségnyilatkozatot ír alá, majd a ki-
semmizett, nagybeteg Dobó kedvenc várában, Kárpátalján, Sze-
rednyén hal meg 1572-ben, onnan hozzák ide eltemetni.
- Jártak már arra?
- Igen, Munkács és Ungvár között majdnem félúton, jól látszik a
vár.
- Hát azt tudják-e, hogy Dobó kapitány úr és Mikszáth Kálmán
neve hogy kapcsolódik össze? Hát az úgy volt, hogy Buttler Já-
nos, falunk kegyura 1832-ben elvitette Egerbe a síremlék fedő-
lapját,  hogy ezzel kedveskedjen Pyrker János érseknek. Bízván
abban, hogy a főpap közbenjárására érvénytelenítik a gróf külö-
nös házasságát, amit Mikszáth írt megírt a regényében.
A szíves fogadtatást, az alapos magyarázatot néhány koronával
szerettük volna meghálálni,  de az öreg úr nem fogadta el.  Azt
mondta, ha már minden áron adni akarunk, tegyük a perselybe, ő
szeretetből és a kapitány úr iránti tiszteletből teszi mindezt.
Visszafelé jövet még megálltunk a közeli Lelesznél: Premontrei
kolostora hiteles hely volt az Árpád-korban. A templom főoltára
alá helyezték el a megölt Gertrud királyné szívét, 1213-ban. Ká-
polnája a korai gótika egyik legszebb alkotása. Ezen a csendes,
álmatag tájon a XX. század úgy múlt el, hogy Trianon kettévá-
gott egy magyar falut. Az egyik résznek Prága, a másik felének
Moszkva volt a fővárosa. Sovány vigasz, hogy ma már csak Po-
zsony és Kijev, a határ az még most is ott rozsdásodik Kisszel-
menc és Nagyszelmenc között, világ csúfjára.
Számomra a legnagyobb élményt az jelentette, hogy találkozhat-
tam a történelmi emlékeiket híven őrző és a sorsukat méltósággal
viselő emberekkel.

Üdvözlettel: Bődi Mária
Fotó: B.M.

Dobóruszka   
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 34.
JÉGMADÁR –ALCEDO ATTHIS-

Vadászat Békés megyében

Magyarország színpompás ma-
dara. Zömök , hosszú csőrű és
többnyire  csak  akkor  vesszük
észre amikor már  felrepül. Rit-
kán kerül  a  szemünk elé  ,  de
első látásra is könnyedén felis-
merhető.  Hátoldalán  ragyogó
smaragdzöld  és  zománcos  fé-
nyű kék színek csillognak. Tor-
ka és tarkófoltja fehér. Fejének
oldala  és  testalja  rőtes  arany-
barna. Feje aránylag nagy , tőr
alakú csőre  hosszú  és  hegyes.
Szárnya és  farka  rövid  ,  apró
lába  élénkpiros.  Súlya  30-40
gramm  ,  hossza  kb.  16  cm.
Észak-Afrikában  és  Eurázsiá-
ban él.  Hazánkban vízparton ,
folyók holtágai , csatornák , ka-
nálisok  ,  patakok  mentén  sok
helyen megtalálható , de sehol
sem gyakori. Rendszerint a víz
felé  hajló  ágakon  ,  lecsüngő
gyökéren üldögél  és  ha észre-
vett valamit , meredeken zuhan
a vízbe , majd perregő szárny-

A márciusi lapszámban ismét egy olyan magyar vadászembert kí-
vánok  bemutatni  ,  aki  nagyon  sokat  tett  a  vadgazdálkodásunk
öregbítéséért.  A vadlexikonom 35. részében pedig –mint minden
hónapban ez évben – egy vízimadarat mutatok majd be , ez a ma-
dár pedig a vörös gém…

MAJOR ATTILA

csapással  száll  vissza  a  leshe-
lyére. Felriasztva alacsonyan a
víz  fölött  ,  a  víz  kanyargását
követve repül odébb. Április és
július között  a  párok rendsze-
rint kétszer költenek. A tojó a
patak vagy csatorna függőleges
falába vájt méternyi alagút öb-
lösödő végébe rakja le 6-7 fe-
hér tojását. Fészekanyagot nem
hordanak , a földön kotlik mint-
egy 19 napig. A fiókák már 25
nap  után  kitűnően  repülnek.
Táplálékuk túlnyomórészt apró
halakból áll , de különböző vízi
rovarokat  is  zsákmányolnak.
Hangja  éles  ,  vékony  hangú
„tiit  ,  tiit  „  –szerű  sikkantás.
Éneke – amit ritkán hallat -  rö-
vid  trillázás.  Magyarországon
szórványosan költ , őszi vonu-
lás idején , sőt helyenként télen
is gyakori. A mi vizeink mentén
is gyakran látható.  Védett ma-
dár , eszmei értéke 50000 Fo-
rint.

Az év második lapszáma megjelenése alkalmából köszöntöm az
Olvasókat! Ebben a hónapban egy pár  mondatot kívánok leírni
megyénk vadgazdálkodásáról. A vadlexikonom soron következő
részében hazánk egyik legszínesebb madaráról , a jégmadárról ol-
vashatnak majd egy rövid ismertetést.
A múlt hónapban már olvashatták írásomat a vadásztársaságunk
téli vadászatairól. Abban már utalást tettem arra , hogy igen ne-
héz évet zártunk. Most arról írok majd , hogy nem csak a mi hely-
zetünk ilyen a megyében , hanem szinte az összes vadásztársasá-
gé. Nem az én tisztségem megállapítani a miértek okát és szakér-
telmem sincsen hozzá ,  csak a tényeket kívánom közzé tenni. 
Az elmúlt évek mostoha időjárása –kőkemény tél , aszály – miatt
közel félmilliárd forintos kár érte megyénk 68 vadásztársaságát.
A megtépázott anyagi helyzetet vadgazdálkodási hozzájárulással ,
tagdíjemeléssel és némi állami támogatással próbáljuk meg hely-
rebillenteni. Közben küzdenünk kell azzal , hogy a külföldi bérki-
lövők a korábbi időszak egyharmadára csökkentek , így a felaján-
lott vadmennyiséget nem tudjuk számukra értékesíteni. A vadász-
társaságokat az foglalkoztatja , hogy az elvesztett önfenntartó ké-
pességüket visszaszerezzék. Vagyis növelni kell/ene/ a vadértéke-
sítést belföldi ill.  külföldi vadászoknál ,  még ha így esetenként
kevesebb vadászati lehetőség jut saját sportvadászaik számára. A
vadásztársaságok minden  nehézséggel  dacolva  elérték  –jobban
mondva megdolgoztak érte - , hogy 200-220 ezer mesterségesen
nevelt fácánt és 100-110 ezer ugyanígy nevelt vadkacsa kerüljön
ki megyénk félmillió hektáros területére.  A külföldi bérkilövők
számának visszaesését jól érzékelteti , hogy tavaly 350 őzbakot
nem tudtunk értékesíteni. Még az a jó , hogy a mezei nyulak iránt
ismét van kereslet külföldön / az utóbbi időben volt , hogy nem
kellett / , így az legalább bevételi forrás volt. Az viszont bosszan-
tó , hogy most pedig a kívánt mennyiség nem állt rendelkezésre.
A vadászok, okulva a tavalyi tél mostoha időjárásából , a téli ta-
karmányozásra is készülnek. Az alapvető cél , hogy a megmaradt
törzsállomány minél kisebb kárt szenvedjen. A megye közel 2700
vadásza /köztük 32 mi is / abban bízik , hogy átvészeljük ezt a ne-
héz helyzetet , megoldjuk a problémákat és még hosszú éveken
keresztül hódolhatunk szenvedélyünknek!

Sajnos – e hónapban közölnöm kell egy szomorú hírt is.
Az mindig szörnyű ha elvesztünk egy embert , az még fáj-
dalmasabb ha egy vadásztársunkat búcsúztatjuk , de szá-

momra még nehezebb , hisz egy közeli rokonomtól búcsú-
zom. Nehezen írom le : január 6-án hosszantartó betegsé-
ge után elhunyt Csernus János vadászközösségünk tagja.

Évtizedek óta vadász volt , és hosszú évekig töltötte be
társaságunkban a titkári tisztséget. Munkáját mindig be-
csületesen és lelkiismeretesen ellátta. Ezért is tiszteltük ,
de főleg őszintesége és vidámsága miatt zárta mindenki a
szívébe. Bár az utóbbi időben a betegsége miatt keveseb-
bet volt közöttünk , keményen és emelt fővel küzdött az

alattomos kórral. Bár csak 51 évet élt , igen tartalmas éle-
tet tudhat maga mögött. Nagyon sokan emlékezni fogunk
mosolygós arcára és jóságos természetére. Jani , búcsú-

zunk tőled , emlékedet kegyelettel és tisztelettel megőriz-
zük! Nyugodj békében…
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Labdarúgás
Labdarúgóink is elkezdték a felkészülést a bajnokság tavaszi idé-
nyére. Erről kérdeztem Varga Lászlót, a csapat edzőjét.
- Január 20-tól heti öt alkalommal végezzük az edzéseket a sport-
telepen. Sajnos a február eleji zord időjárás miatt egy héten két-
szer tornaterembe kellett menni Szarvasra. A szokásoknak meg-
felelően a felnőtt és az ifjúsági csapat együtt végzi az edzéseket,
ahol 20-22 fő rendszeresen megjelenik.
A játékosállományban nagy változás nem történt a tavalyihoz ké-
pest, de szeretnénk, ha Fazekas Péter ismét a Hunyadi színeiben
szerepelne. Ő jelenleg a Szegedi Tanárképző Főiskola csapatá-
ban játszik, ahol végzi a tanulmányait.
Eddig két edzőmérkőzést játszottunk.
Eredmények:
Békésszentandrás – Kondoros 1:3
Gólszerző: Csipai
Mezőtúr – Békésszentandrás 6:2
Gólszerző: Kiss L. 2.
Kunszentmárton – Békésszentandrás 4:2
Gólszerző: Sinka A. 2.
További menetrend:
Február 19. és 26. Gádoros – Békésszentandrás. A helyszín a pá-
lyák használhatóságától függ.
Március 6. (vasárnap) Kondoros – Békésszentandrás
Március 12-én bajnoki rajt Sarkadkeresztúr ellen itthon.
Célkitűzésünk változatlan. A biztos bennmaradást szeretnénk el-
érni, ami nem is olyan egyszerű, mert úgy néz ki, hogy ehhez el
kell érni a 10. helyet. A bajnoki rendszer átszervezése miatt – az
NB III.  megszűnik – és a jelenlegi helyzet szerint sok megyei
csapat fog kiesni a megyei I. osztályból. Azért dolgozunk, hogy a
jelenlegi 10. helyezésünket megtartsuk, hogy ősszel is az I. osz-
tályban szerepelve szerezhessünk sok örömet szurkolóinknak.

Fabó István

Megye I. osztály
Tavaszi sorsolás

16. forduló – 2005. 03. 12. (szombat) – 14:30
Hunyadi MSE Békésszentandrás – Sarkadkeresztúr SE
17. forduló – 2005. 03. 20. (vasárnap) – 15:00
Gyomaendrődi FC – Hunyadi MSE Békésszentandrás
18. forduló – 2005. 03. 26. (szombat) – 15:00
Hunyadi MSE Békésszentandrás – Vésztői SE
19. forduló – 2005. 04. 02. (szombat) – 16:30
Szabadkígyósi SC – Hunyadi MSE Békésszentandrás
20. forduló – 2005. 04. 09. (szombat) – 16:30
Hunyadi MSE Békésszentandrás – Magyarbánhegyes FC
21. forduló – 2005. 04. 16. (szombat) – 17:00
Mezőberény FC – Hunyadi MSE Békésszentandrás
22. forduló – 2005. 04. 23. (szombat) – 17:00

Hunyadi MSE Békésszentandrás – Tótkomlósi FC
23. forduló – 2005. 04. 30. (szombat) – 17:00
Mezőhegyesi SE – Hunyadi MSE Békésszentandrás
24. forduló – 2005. 05. 07. (szombat) – 17:00
Hunyadi MSE Békésszentandrás – Méhkeréki SE
25. forduló – 2005. 05. 14. (szombat) – 17:00
Szeghalmi FC – Hunyadi MSE Békésszentandrás
26. forduló – 2005. 05. 21. (szombat) – 17:00
Hunyadi MSE Békésszentandrás – Nagyszénás SE
27. forduló – 2005. 05. 21.(szombat) – 17:00
Csorvás SK – Hunyadi MSE Békésszentandrás
28. forduló – 2005. 06. 04. (szombat) – 17:00
Hunyadi MSE Békésszentandrás – OMTK-Rákóczi Vasas
29. forduló – 2005. 06. 11. (szombat) – 17:00
Mezőkovácsházi TE – Hunyadi MSE Békésszentandrás
30. forduló – 2005. 06. 18. (szombat) – 17:00
Hunyadi MSE Békésszentandrás – Békési FC

Hunyadi Mátyás
Sportegyesület
Békésszentandrás

MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy 2005. február 26-án (szombaton) délelőtt 10 órai
kezdettel  a  sportszékház  klubhelyiségében közgyűlést  tartunk,
melyre ezúton az elnökség nevében tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1.) Az elnökség beszámolója a 2004. év, illetve az elmúlt öt év
egyesületi munkájáról.
2.) Felügyelő Bizottság beszámolója a 2004. évi munkájáról.
3.)  A 2004. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés,
valamint a 2005. évi költségvetés beterjesztése.
4.) Tisztségviselők választása.
5.) Bejelentések.

Amennyiben a közgyűlés 10 órakor nem lesz határozatképes, úgy
alapszabályunk szerint 11 órára ismételten összehívom a fenti na-
pirendi pontokkal a megjelent létszámmal.
Megjelenésére feltétlen számítunk.
Békésszentandrás, 2005. február 10.

Tisztelettel:
Bobvos János

SE elnök
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Felajánlható 1%

***

***

***

***

***

Kérjük támogassa az egyházat jövedelemadójuk
1%-ával:

A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve: Magyar  Katolikus

Egyház

Kérjük, segítsenek 1%-uk felajánlásával a Bé-
késszentandrási Kulturális Fejlődéséért

Alapítványnak.
Adószám: 19059473-2-04

Köszönettel:
az Alapítvány Kuratóriuma

Kérjük támogassa az egyházat jövedelemadójuk
1%-ával:

A kedvezményezett technikai száma: 0066
A kedvezményezett neve: Magyarországi  Re-

formátus Egyház

Ajánlja fel adója 1%-át a
Gyermekeink Jövője Alapítvány

19057835-1-04 adóigazgatási számra.

Adójuk 1%-át a
19062444-1-04 adószámon ajánlhatják fel a

Békésszentandrási Bűnmegelőzési Egyesületnek.

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület kéri, hogy aki
támogatni szeretné a labdarúgás működését, az az
SZJA 1%-át felajánlhatja részünkre.

Adószám: 19976550-1-04
Köszönjük a támogatást.

A Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidő
Sport értesíti az adózó állampolgárokat, hogy

egyesületünk részér ebben az évben is lehetőség
nyílik az SZJA 1%-ának felajánlására.

Kérjük, hogy aki támogatni szeretné működésün-
ket, az alábbi adószámra teheti meg a felajánlást:

Adószám: 18382983-1-04
Köszönjük a támogatást.

Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadó-
juk 1%-ának szervezetünk javára történő felajánlá-

sával ez évben  is támogassák a BÉKÉSSZEN-
TANDRÁSI  KÉZILABDA

CLUBOT,
és ezáltal a helyi kézilabda sportot.

Adószámunk: 18383647-1-04
Egyben  ismételten  köszönetet  mondunk  mind-
azoknak, akik az előző években bármilyen formá-
ban segítették működésünket. Eddigi és leendő tá-
mogatásukat Clubunk vezetősége, tagjai és sporto-
lói nevében előre is tisztelettel megköszönjük.

A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport
Egyesület értesíti az adózó állampolgárokat,
hogy az egyesület részére ebben az évben is

lehetőség nyílik az SZJA 1%-ának felajánlására.
Ha támogatni szeretné működésünket az alábbi

adószámra teheti meg a felajánlást:
18384600-1-04

Támogatásukat Egyesületünk vezetősége, tagjai
és táncosai nevében előre is tisztelettel megköszönjük.

Ajánlja fel adója 1%-át a
Holt-Körös Vízimentő Egyesületnek,

hogy a nyár csak a szép emlékekről szóljon.
Holt-Körös Vízimentő Egyesület

5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Adószám: 18385728-1-04




