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Áldott  húsvéti  ünnepeket  kívánunk!

M E G H Í V Ó
Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületé-
nek soron következő ülését összehívom, az ülésre a Képviselő-testü-
let nevében Tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2005. április 4-én (hétfőn) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű

határozatainak  végrehajtásáról,  valamint  a  két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

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

hatáskörben végzett munkáról.  Előadó: Bobvos János a bi-
zottság elnöke

2. Az Önkormányzat 2004. évi költségvetési beszámolója. Elő-

adó: Sinka József polgármester
3. A község helyzete a 2004. évi adóbevallások tükrében.  Elő-

adó: Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
4. Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Közalapítvány be-

számolója. Előadó: Gazsó János a Közalapítvány elnöke
5. A község helyzete a szociális ellátások tükrében. Előadó: Dr.

Strassburger Gyöngyi jegyző
6. Bejelentések
Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülé-
sen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos előterjesztése a
Könyvtárban megtekinthető.
Békésszentandrás, 2005. március 16.

Sinka József, polgármester

Aszódi Imre:
Vígan ünnepel a nép
Húsvét dicsőséges fénye fellobog,
szólnak ünnepi fanfárok és rézdobok,
győztél feltámadás!
Az ünnep szelídsége beköszöntött,
virág virágra ráköszöntött,
eljött a Messiás!

Lelkünk kútjait betemettük,
testvéreink magunkhoz engedtük,
a szent étel emel,
kik vánszorogtunk, gyertyát égettünk,
mert a győzelmes Krisztus van velünk,
és feldobog az emberkebel!

Csak a Jóságot add nekünk Teremtő,
az égjen, világítson, mint egy nemtő,
mely a sunyi gonoszra lép,
és akkor való lesz a boldogság,
miért zengnek szentelt hozsannák,
s vígan ünnepel a nép!
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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.

Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület

MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy 2005. április 22-én pénteken du. 18 órai kezdet-
tel a Művelődési Házban közgyűlést tartunk, melyre az elnökség
nevében tisztelettel meghívom.
Napirendi pontok:
1. Az elnökség beszámolója a 2004. év munkájáról
2. Felügyelő Bizottság beszámolója
3. Pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés
4. Tisztségviselők választása
5. Bejelentések
Amennyiben a közgyűlés 18 órakor nem lesz határozatképes, úgy
18.30-ra ismételten összehívom a fenti napirendi pontokkal.
Megjelenésére számítunk.
Békésszentandrás, 2005. március 14.

Tisztelettel:
Korbely Györgyné

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

MEGEMLÉKEZÉS
CSERNUS ANTAL

halálának első évfordulóján
Egy éve, hogy örök álom zárta le a szemedet,
azóta könnyek között emlegetjük drága nevedet.
Elmentél tőlünk egy végtelen hosszú útra,
melyről csak visszanézni lehet, de visszajönni soha,
hazafelé nem építettek utat.
De, ha mégis lenne egy irány, mely otthonod
felé mutat – ugye hazajönnél, visszahozna a szeretet,
letörölnéd arcunkról az Érted hulló könnyeket.
Úgy szeretnénk látni, csak rád gondolunk, este ha
lefekszünk Rólad álmodunk, álmodjuk azt, hogy
itt vagy velünk.
De az álom csak álom nekünk.
Mikor rátérünk mi is erre az útra, gyere elénk,
hogy találkozzunk újra.

Szerető családod
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Református  hírek
Az elmúlt év végén tartott gyülekezetünkben hitmélyítő és hitéb-
resztő estéket Dr. Szabó Pál. A nyugdíjasan is aktívan tanító és
prédikáló építészprofesszor Békés megyébe hazatelepedett svájci
magyar, világjárta,  nagy tapasztalatokkal  rendelkező ember.  A
vele töltött esték mindannyiunknak nagy élményt jelentettek. Ő
olvasta fel az alábbi szívhez szóló írást. Ezt most a halál felett
győzelmet arató Úr Jézus ünnepéhez közeledve többek lelki épü-
lésére közkinccsé tesszük:

GYŐZELEM
Tökéletes győzelem az, ha engedjük, hogy Krisztus a Szentlélek
által győzedelmeskedjék az énünk felett.
„Ezért  tehát  mi is,  akiket  a  bizonyságtevőknek  akkora  fellege
vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennün-
ket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előt-
tünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és betelje-
sítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem tö-
rődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.
Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el
a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.”
(Zsidókhoz írott levél 12:1-3)
Ha megfeledkeznek rólad, vagy elhanyagolnak, ha tudatosan fél-
re állítanak és te  megalázkodol  ezalatt,  sőt  szívből hálát tudsz
adni az Úrnak a sértésekért és megaláztatásokért: Ez győzelem!
Ha a jót, amit teszel, vagy tervezel, megrágalmazzák, ha kívánsá-
gaidat keresztezik, ha ízlésed ellenére cselekszenek,  tanácsodat
megvetik, véleményedet kigúnyolják, és te mindezt csenedesen,
szeretettel és türelemmel fogadod: 
ez győzelem!
Ha bármely élelemmel vagy ruházattal, bármely éghajlattal, tár-
sasággal, életkörülménnyel, sőt a magánnal, amibe az Úr vezet,
megelégszel:
Ez győzelem!
Ha mások rossz hangulatát, minden panaszát, rendszertelenségét
és pontatlanságát, amelynek nem vagy oka, bár nem helyesled, de
el tudod tűrni, anélkül, hogy haragudnál: 
Ez győzelem!
Ha minden balgaságot, ferdeséget, szellemi érzéketlenséget a bű-
nösök ellenmondását és üldöztetést is úgy tudsz hordozni, aho-
gyan Jézus tűrte:
Ez győzelem!
Ha nem vágyódsz azután, hogy személyed, munkáid beszélgetés
közben megemlítsék, ha nem keresed, hogy ajánljanak, ha igazán
szívesen veszed, hogy ismeretlen maradsz: 
Ez győzelem!
Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk,  hogy ne szidal-
mazzák szolgálatunkat,
hanem úgy  ajánljuk  magunkat  mindenben,  mint  Isten  szolgái:
sok  tűrésben,  nyomorúságban,  szükségben,  szorongattatásban,
verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, böjtö-
lésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlé-
lekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten
erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőség-
ben és gyalázatban,  rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és
igazak,
mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak,  és íme,
élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók,

de mindig örvendezők,  mint szegények, de sokakat gazdagítók,
mint akiknek nincsen semmijük, és akiké mégis minden.
(Pál apostol 2. levele a korintusiakhoz 6: 3-10)
Ki  választana  el  minket  a  Krisztus szeretetétől?  Nyomorúság,
vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelen-
ség, vagy veszedelem, vagy fegyver?
Hiszen meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap,
annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” De mindezekkel szemben
diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem an-
gyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem ha-
talmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremt-
mény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely meg-
jelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
(Pál apostol levele a rómaiakhoz 8: 35-39)

Krisztus Feltáma-
dott!

Húsvéti református ünnepi istentiszteleti rend

2005. Március
22. Kedd, 23 Szerda, 24. Nagycsütörtök. du. 6 óra: Parókián 
Esti áhítatok, úrvacsorai előkészítők
25. Nagypéntek
de. 9. óra: Parókián Úrvacsorás istentisztelet
du. 6 óra: Parókián  Úrvacsorás istentisztelet
27. Vasárnap, Húsvét 1. napja. de. 9 óra: Parókián 
Ünnepi úrvacsorás istentisztelet. (Gyermekfoglalkozás van)
28. Hétfő, Húsvét 2. napja de. 9 óra: Parókián 
Ünnepzáró hálaadó istentisztelet. 
(Gyermekfoglalkozás nincs)
Házi istentisztelet tartását és úrvacsoraosztást a lelkipásztortól
lehet kérni.
Magam, családom és a Presbitérium nevében áldott húsvéti ünne-
peket kívánok a feltámadott Úr Jézus Krisztusba vetett remény-
séggel és örömmel!

Tisztelettel, szeretettel:

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási református lelkipásztor

Megemlékezés
A  békésszentandrási  református  temetőben  Isten  kegyelmét,
Krisztus feltámadásának reménységét hirdettük 2005. február 18-
án Szalma Sándorné, szül. Deák Ilona, valamint 2005. március
5-én Arany János temetésén.
A gyászolók életére a Szentlélek további vigasztaló gyógyítását
kívánjuk.



4 2005. március

Vendégünk: HOBO
Március  3-án este  érdeklődők
sokasága hosszan tartó,  három
ráadást  is  kikövetelő  lelkes
tapssal ünnepelte Földes Lász-
lót, a népszerű Hobot.
- Gratulálok ehhez a nagysze-
rű művészi  produkcióhoz!  Mi-
óta megy ez az előadás?
- Január 7-e óta.
-  Csak  József  Attila  verseivel
foglalkozik előadásaiban?
- Van Villon, Faludy, Petőfi és
Pilinszky műsorom is.
- Ki segít Önnek a versek kivá-
lasztásában?

- Vidnyánszky Attila, a beregszászi színház dramaturgja.
- Remek a zenei anyag. Kik a szerzők?
- Márta István, Nagy Szabolcs és a HBB.
- Amit ma este láttunk, az több volt mint egy verses, zenés műsor.
A költészet és a zene által kísért gondolatok, érzések, hangulatok
sorát láttuk, hallottuk. Készül-e CD vagy video az előadásáról?
- Nem. A Hír-TV a héten a Keresztmetszet című műsorába ad
róla néhány perces részletet.
- Több mint 100 előadás szerepel műsortervében. Milyen állo-
máshelyek lesznek Békésszentandrás után?
- Békéscsaba, Nagyszénás és természetesen a határon túl. Nagy-
szalonta, Várad és a Székelyföld aztán a Felvidék és így tovább.
- A József Attila műsoron kívül milyen más produkción dolgozik?

- Színházban játszom és a barátaimmal készülünk egy nagy buli-
ra, a 60. születésnapom alkalmából.
- Hobo 60 éves! Számomra örökifjú és nem az évek száma jut
eszembe, ha Önre nézek.
- Ez tény. De jó buli lesz, annyi biztos!
- Olvasóink nevében is köszönjük ezt a csodás estét és a közelgő
jeles születésnap alkalmából szívből kívánunk Önnek jó egészsé-
get és további sok sikert művészi pályáján!

B.M.
Fotó: B.M.

Segítség a moldvai
magyarságnak

Az elmúlt évben a moldvai csángó magyarok községünkben ala-
posabban megismerkedtek a perzsa szőnyegszövés tudományával
immár felnőtt fejjel  is. Az évről évre hozzánk látogató csángó
gyerekektől nem várható el egy-két hét alatt a szövés megtanulá-
sa. Ezért arra gondoltam, hogy kell egy felnőtt személy is, aki ko-
molyan elsajátíthatja  a  szövést,  és  tudását átadhatja  a  moldvai
csángóknak.
Sikerült megszervezni mások segítségével, hogy egy csángó pe-
dagógus néhány hétig községünkben tanuljon szőnyegszövést. A
pedagógus, Duma Péter néhány hét alatt megszőtte élete első per-
zsa szőnyegét, amely köszönhető a gyár vezetőjének, Czuczi Er-
nőnek és a szövőasszonyoknak, valamint a tanfolyam anyagi tá-
mogatóinak.
A moldvai csángó alapítvány ezután egy kéréssel fordult  hoz-
zánk: tudnánk-e felajánlani egy használt szövőszéket a szőnyeg-
szövés beindításához? Itt köszönöm meg azoknak, akik segítettek
ebben: A szövőszék felkutatásában, Szécsi Balázs képviselőnek,
Komáromi Sándornak, aki egy régi, hiányos szövőszéket ajánlott
fel, Petrás Ernőnek, aki megjavította, kiegészítette, Fazekas And-
rás, szarvasi vállalkozónak, aki segített nekem a szállításban. Re-
méljük a fenti eseményekkel segíthettünk a munkanélküli mold-
vai magyarokon és talán képzőművészetük fennmaradásában is.
Áldja meg az Isten a magyarságot!

Papp Dezső

   M E G H Í V Ó
A Jubileumi Emlékbizottság

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2005. március 21-én 17 órára

a békésszentandrási Könyvtár galériájába

LÓRÁNT  JÁNOS  DEMETER
Munkácsy-díjas érdemes művész akvarelljei

és fia,  LÓRÁNT  DEMETER
fotói

kiállításának megnyitójára.

Várunk minden érdeklődőt!
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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

A Könyvtár nyitva tartá-
sa

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

Selejtezett könyvek 50 Ft-os áron kaphatók!

ÚJ KÖNYVEK ÉRKEZTEK, melyeket
kedvezményes áron lehet megvásárolni!

Művelődési Ház és Könyvtár
S

PROGRAM
A játék lényege, hogy mindenki szavazhat a kedvenc magyar és
külföldi regényére április 14-ig a Könyvtárban található szava-
zócédulák segítségével. Ez alapján 2005. április 23-ára megszü-
letik a TOP 100-as lista, amely ötven magyar és ötven külföldi
regényből áll össze.
Majd újból szavazhatunk a százas lista
szereplőire, akik közül június 11-re kikerül
a TOP 12 regény.
Nyáron minden könyvhöz kisfilm készül,
mely október 25-e és december 3-a között
látható az M1-en. Ezekből eldönthetjük,
melyik tetszett a legjobban.
December 17-én kiderül,
melyik a győztes regény.
Olvass és szavazz!

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!
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A Kézműves Egyesület hírei
A Békési Úti Közösségi Házak a Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból alkotó pályázatot hirdetett ,,Magyarország címere” címmel. A
pályázatra egyesületünkből négyen neveztek be: Bencsik Márta
(szalma), Daru Péterné (üvegfestés, terméskép), Miknyik Mihály
(festmény) és Szűcs Elekné (hímzés). Mind a négyen sikeresen

szerepeltek ezen a pályázaton, oklevéllel térhettek haza, Bencsik
Márta pedig díjat kapott. Mindannyiuknak szívből gratulálunk és
további sikereket kívánunk!
A  magvakból  készült  címer  április  közepéig  megtekinthető a
Könyvtárban! Sze

Daru Péterné magvakból kirakott címere  Fotó: Petrás Ernőné
A két címer: Daru Péterné üvegfestése, Szűcs Elekné hímzése,
valamint az alkotó: Szűcs Elekné Fotó: Petrás Ernőné

FELHÍVÁS!
A  Békéssy  János  Helytörténeti  és  Hagyo-
mányőrző Egyesület helytörténeti vetélkedőt
szervez 3 fős iskolai csapatok számára, mely-
nek témája:
a békésszentandrási határrészek,
régi tanyák elhelyezkedése,
a korabeli tárgyi eszközök megismerése.

A vetélkedő célja: a már lassan feledésbe me-
rülő elnevezések felidézése és megismertetése
a mai fiatalok számára.

Bővebb információ a könyvtárban.

Jelentkezési  határidő:  2005.  április  15.
(péntek)

Várjuk minden érdeklődő iskolás jelentkezé-
sét!

A résztvevő csapatok díjazásban részesülnek!

Békéssy János Helytörténeti és Hagyomány-
őrző Egyesület

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját,

baráti társaságát
a Békéssy János Helytörténeti és Hagyomány-

őrző Egyesület
PÜNKÖSDI  BÁLJÁRA.
Időpont: 2005. május 14. 19 óra

Helyszín: Békésszentandrás Művelődési Ház
A jó hangulatról zenekar gondoskodik.

A jegyek megvásárolhatók:
 Könyvtár,

 Pergamen Papírbolt.
A bál teljes bevételét a szentandrási helytörté-

neti gyűjtemény javára lesz fordítjuk.
Tisztelettel várunk minden kedves vendéget

illetve felajánlásaikat!

Békéssy János Helytörténeti
és Hagyományőrző Egyesület
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Dr. Csordás Mihály
Sorsunkban méretve meg

A sóhajos kérdés úgy hangzik el nap nap után: hova el nem mennénk a
nőkkel?! Kedvesünkkel a világ végére, anyánkkal talán az örökkévaló-
ságba is!
Most mégis kifordítjuk a nagy talányt: mibe bele nem húzzuk magunk-
kal a csendes családi otthonra, izgalmas világutazásokra vágyó, nálunk-
nál mindig ártatlanabb lányokat, asszonyokat? A békés boldogság honá-
ból a sehova nem vezető kelekótya háborúk, ostoba katonáskodások és
férfidolognak tartott felesleges hősködések téveteg ösvényeire.
Az emancipáció elvétett  gondolatát komolyan vevő ambíciózus asszo-
nyok közül néhányan talán még élvezik is a karrierépítés során megví-
vott csaták ,,gyönyöreit”, ám a szelíd lelkű lányok és a gyermekeikért
aggódó jóságos anyák életük felét áldoznák fel szeretteik nyugalmáért,
azért, hogy bátyjuk, öccsük vagy kedvesük, illetve fiuk vagy férjük min-
dig velük lehessen, értük dolgozhasson, nekik szerezhessen puszta lété-
vel örömet ,,holtomiglan-holtodiglan”.
Hogy másképp mennek a dolgok, mint szeretnék, arról tehetnek-e vajon
a nők?
Amikor először figyeltem fel rájuk, nem is sejtettem, hogy annyian van-
nak: jóval többen, mint a férfiak! Csak azt a néhányat tartottam szem
előtt, akik szerepet játszottak életemben, vagy én az övékében. Máskép-
pen szólva:  akikkel összehozott  a sors –  jogos reményeket ébresztve
bennem akárcsak egyetlen mosolyra, vagy (a magam szempontjából) ,,
igazságtalanul” reménytelenségre ítélve általuk.
Jóval többen élnek a föld kerekén, mint Ádám nemének tagjai, holott
Ádám oldalbordájából  lettek – olvastam valahol még diákként mélysé-
ges megdöbbenéssel, s irigységgel elegy csodálkozással értesültem róla
később, valami néprajzi lexikont lapozgatva, hogy bizonyos korokban és
tájakon az óriási számú szépséges hajadon szinte közelharcot vívott egy-
mással a legrondább csonka-bonka férfiért is, egyszerűen azért, mert ke-
vés volt belőle.
A létszámhátrány előnyeit aztán bölcsészhallgatóként a bőrömön tapasz-
talhattam: tizenkét lánnyal osztottak be egy tanulmányi csoportba, akik a
tenyerükön hordoztak. Nyelvjárásgyűjtő kirándulásokon, az egyértelmű
nőuralom igájában ,,sínylődve” jöhettem rá, hogy a ragszolgaságban is
volt valami jó, és hogy Einstein – habár nem volt nő – fején találta a
szöget, amikor azt mondta: ,,Minden relatív” … Valóban az. A lányok,
asszonyok rokonszenve és ellenszenve is. Soha nincs rá magyarázat.
Valahogy úgy nevelkedtünk mi, az ,,erősebbik nem” képviselői ezen a
tájon, hogy mindig dicsőséget jelentett a számunkra, ha másoknál többet
tartózkodhattunk  hölgytársaságban, vagy a vérpezsdítő  hangulatú  ten-
gerparti nyaralások és diákkirándulások fülledt forróságú éjszakáin mé-
lyebbre hatolhattunk a lányszobák homályába, mint osztálytársaink. Ak-
kor nem is gondoltunk rá, hogy éppen ezek a fruskák mennyire leköröz-
nek bennünket létszámban: van belőlük éppen elegendő. Ám ha már ,,
erősebbnek” minősíttettünk, valamit tennünk kellene azért, hogy a szép-
ségükhöz és kedvességükhöz méltó legyen a sorsuk. Hiszen minden új
életnek ők a letéteményesei.
Becsülnünk kell bennük, legyenek bármilyenek is – gyengédek és oda-
adók vagy vadmacska-szilajságúak és diktátori  hajlamúak –, hogy ve-
lünk tartanak ennek a másmilyennek elképzelt kornak a zűrzavarában;
az önfeledt boldogság napfénye helyett a mindennapi megélhetési gon-
dok, háborúk, belvizek, hurrikánok és szökőárak folytonos fenyegetésé-
ben…
Ha a másságunk miatt soha meg nem tudhatjuk, kik ők, a nők – a fejün-
ket felejthetetlenül megsimítani tudó, lelkünket örök szemfedőül maguk-
kal a végtelenbe vivő szép arcú anyácskák, a lélegzetüket is a miénkhez
hangoló szerelmes asszonyok és a bőrünk alá bújó bájos lánygyermekek
– arra talán rájövünk egy napon, hogy csakis a sorsukban mérhetjük ma-
gunkat. Ekkor majd, nőnapi ajándékként, egy jobb világot teremtünk a
számukra.
Ui:  Megalakulásunk,  és  főleg a  Nőnap alkalmából Tisztelettel  Kö-
szöntjük A HÖLGYEKET-NŐKET, fogadják tőlünk ezt a kis eszme-
futtatást  Dr.  Csordás  Mihály  Dél-Vidéki  Kishegyesi  Író  publicista  a
2005. március 06-án megalakult KÖZÉLETI KLUB – (alkotó műhely)
irodalmi tagozat gondozójától, férfitársaink nevében is.
Üdvözlettel: ifj. Szécsi Mátyás alapító. Békésszentandrás, 2005. 03. 08.

Amit a Vitézi Rendr l tudni kellő
II. rész

Az adományozott vitézi telkek nagysága 7-200 kataszteri hold között válto-
zott, ez átlagnagyság 15 kat. hold volt. A vitézi telkek öt forrásból létesül-
hettek felajánlás útján, saját ingatlanból átminősítés útján, rendi vagyonból
vásárlás útján, vagyonváltság és megváltás keretében. A két utóbbi módoza-
tot a földbirtokreform törvények szabályozták.
A Vitézi Rendek 1938-ban 15.000, míg 1943-ban 23.000 tagja volt. A vitézi
telkek összessége 1943-ban 75.000 kataszteri holdat tett ki.
A II. világháborút követően – szovjet követelésre – 1945-ben betiltották  a
Vitézi Széket, és vagyonát elkobozták. A törvényes működés ezzel lehetet-
lenné vált.  A rendszerváltozás eredményeképpen az  1989.  évi II. törvény
alapján azonban megnyílt a törvényes működés lehetősége. A Fővárosi Bíró-
ság 1992-ben hozott 4227. számú határozatával engedélyezte a Vitézi Rend-
nek,  társadalmi  szervezetként  történő  működését.  Ennek  alapján  47  évi
kényszerű hallgatás után a Vitézi Rend 1992. február 3-a óta ismét törvé-
nyesen működik Magyarországon.
A hallgatás éveiben nyugaton a Rend 1963-ban újraszerveződött. A kint élő
rendtársaink József  főherceget választották  meg főkapitánynak, akit halála
után kisbarnaki  Farkas Ferenc vezérezredes, őt pedig Habsburg József Ár-
pád követte a főkapitányi székben.
A nyugaton élő rendtársaink száma alig haladja meg a 400 főt, a felvett vá-
rományosok közül sajnos igen sokan alig, vagy csak törve beszélik a magyar
nyelvet. Az idős generáció kihaltával  számuk,  jelentőségük és  befolyásuk
egyre csökken.  Hihetetlenül nagy érdemük, hogy az emigrációban fenntar-
tották a Vitézi Rend szellemét, és távol a hazától erősítették a magyarságtu-
datot. Sokan vitatják a nyugton létrehozott rend jogosságát, ugyanis Horthy
Miklós több levélben ellenezte, sőt tiltotta a Rend újraszervezését külföldön.
Távlatból tekintve ennek talán nincs nagy jelentősége, ám nagy hiba volt az,
hogy az újjáalakulás  során a rend régi vezetői közül senki sem lépett be az
új szervezetbe, viszont az újonnan választott tisztségviselők közül többen a
nyilas rendszer mellett exponálták magukat. A vezetésnek ez a beállítottsága
később a magyarországi újjászerveződést  követően sok nézeteltérés  alapja
volt.
Magyarországon bírósági határozat alapján újjászerveződött rend 39 taggal
kezdte meg működését, és mindjárt az első évben, tehát 1992-ben Bicskén
megtartott első avatás során a rend 106 új vitézzel gyarapodott. Ekkor avat-
ták vitézzé Rendünk jelenlegi elnökét, főkapitányát vitéz Tabody István ny.
á. tábornokot, a bicskei templom kanonok plébánosát,  aki a háborúban hu-
szártisztként  szolgált,  12 sebesülése  van és 18 évet töltött  a kommunisták
börtöneiben. Ezt követően minden évben volt ünnepélyes vitézavatás, így a
vitézek száma 1996-ra már 2000 főre gyarapodott.
1997-ben vita alakult  ki a Rend hazai és Nyugaton élő vezetősége között,
mely megosztotta a Rend vezetését a tekintetben, hogy melyik szervezetet
kell legitimnek elismerni. Az ügy jelenleg peres eljárás keretében a Legfel-
sőbb Bíróság előtt fekszik  jogerős döntésre várva. Első fokon a vitéz Ta-
body István  által  vezetett  szervezetet  ítélte  törvényesnek.  Bízunk  abban,
hogy viszonylag rövid időn belül az ellentétek elsimulnak és az egységes ve-
zetés újra kialakul.
Az utóbbi két év során határokon túl élő magyarság köréből is egyre többen
kérik a felvételüket, ennek eredményeként Erdélyben önálló törzskapitány-
ság létesült 260 taggal, és ezt a szervezetet az ottani bíróság is bejegyezte.
Napjainkban a rendnek 3000 tagja van, e magyarlakta területeket is beszá-
mítva.
Sokakban felvetődik a kérdés, van-e a Vitézi Rendnek mondanivalója a je-
lenkor és a következő generáció számára. Mi úgy gondoljuk, hogy 1945 és
1990 között felnőtt két nemzedék, melyet megfosztottak a magyarságtudat-
tól,  az Istenhittől, az erkölcsi  normáktól,  a családszeretet  és összetartozás
örömétől.  Megfosztották  a  nemzetet  a  feltámadás  reményétől.  A  Vitézi
Rendnek aktuális célkitűzései vannak, mint pl.:

- Vonzóvá akarunk tenni olyan fogalmakat, mint Isten, Haza, Csa-
lád és Becsület.

- Ápolni kívánjuk a magyar katonaeszményt,
- Az elesettek, a védtelenek oltalmazója és segítője kívánunk lenni,
- Segítséget kívánunk nyújtani a rászorultaknak.
- A  felnövekvő  újságot  a  Rend eszméinek  elfogadására  akarjuk

megtanítani,
- Hogy a rend tagjai példaképek legyenek a társadalom számára.
- Őrző lángja kívánunk maradni a magyar feltámadásnak.

Azok csatlakozást  várjuk, akik ezekkel az eszmékkel egyetértenek és haj-
landóak ennek érdekében gondolkodni, cselekedni és élni.

VÉGE
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Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú Egyesülete, 5561 Békésszentandrás, István kir. u. 50.
ELŐTERJESZTÉS a 2005. február 23-i I. napirendi pontjához

Közhasznúsági jelentés
A Nyugdíjasok Szociális  és  Kulturális  Közhasznú Egyesülete a Köz-
hasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. § 1. bek., va-
lamint az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. pont, d.
pontjában leírtaknak megfelelően közhasznúsági jelentést készített és azt
a Közgyűlés elé terjeszti.
Tisztelt Közgyűlés!
Egyesületünk 2004-ben kérte a Megyei Bíróságtól a Közhasznú bejegy-
zését. A Bíróság a Pk. 60.012/1993/34 számú végzés alapján, mely szá-
mú végzés 2004. szeptember 22. napján jogerőre emelkedett, bejegyezte
az Egyesületet közhasznú egyesületnek.
2004. év végén taglétszámunk 201 fő volt.
Az 1997. évi CLVI tv. alapján a közhasznú szervezetek közgyűlésének
minden évben el kell fogadniuk az egyesület közhasznúsági jelentését,
amelyet a Megyei Bíróságnak meg kell küldeni.
a) Számviteli beszámoló:
2004. évi bevételek:

85.000 Ft Tagdíj
105.000 Ft Önkormányzati támogatás
15.500 Ft Magán és közületi támogatás
75.669 Ft Egyéb támogatás (pályázat)
20.662 Ft Előző évi záró egyenleg

-------------------------------------------------------
Összesen: 301.831 Ft

2004. évi kiadások
161.658 Ft személyi költségek
64.544 Ft telefon
11.355 Ft Posta, koszorú

5.815 Ft Irodai eszközök
39.592 Ft Kultúra

4.549 Ft Beteglátogatás
5.100 Ft Jutalmazás, Idősek Világnapja
8.930 Ft Színjátszó-ház kellékek

------------------------------------------------------
Összesen: 301.543 Ft

Bevétel: 301.831,-
Kiadás: 301.543,-
-----------------------------------------
Záró egyenleg: 288,-

b) Költségvetési támogatás felhasználása:
  65.000 Ft Önkormányzat
  40.000 Ft Képviselői (önkormányzat)
-----------------
105.000 Ft Összes támogatás

Felhasználás:
Mivel december 30-án kaptuk meg a támogatást, így a felhasználás eb-
ben az évben folyamatos (az első félévben kerül felhasználásra a pénz
maradvány)
20.140 Ft gyógyfürdői utaztatás (Gyopárosfürdő 3 alkalom)
5.100 Ft Idősek Világnapja (jutalmazás 3 fő)
3.000 Ft Mindenki nevenapja (mézeskalács ajándék)
4.125 Ft Anyák Napja (Anyák Napi ajándék)
8.930 Ft Játszó-ház (Majális – anyagok, eszközök, üvegfestés)
6.189 Ft Majális (Anyák Napja, Gyermeknap virág, ajándék)

---------------------------
47.484 Ft Összesen az eddigi felhasználás.

c) Vagyonfelhasználásra nem került sor.
d) Célszerinti juttatásokban nem részültünk.
e) Helyi Önkormányzattól kapott támogatás mértéke:
65.000 Ft ezen felül
40.000 Ft képviselői támogatás (önkormányzati)

f) Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek.
g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A szociális  oldal  áll  beteglátogatásból  és  mentálhigénés gondozásból
(lásd: kiadás 4.549 Ft). A vezetőségi tagok lelkiismeretesen, gondosan
végzik ezt a feladatot.
A kulturális oldal az erősségünk, mely igen összetett. Erről a Szentand-
rási Híradóban ,,nyitottunk” egy oldalt ,,Nyitott könyv – Nyugdíjas ol-
dal”,  ahol  mintegy tükörbe  tesszük egyesületünk életét.  Ennek  kettős
célja van. Ne csak a vezetőség tudja, hogy mikor, mit csinálunk, hanem
a tagok is, sőt a kívülállók is, hogy egy-egy jó programra bárki jöhessen
velünk, bárki részesülhessen ,,javainkból”.
Kulturális munka:
Amire méltán lehetünk büszkék: Nagyszülős – gyermekes – unokás ren-
dezvényeink!
Majális: 85 fő: 3 részből áll

1) ajándékkészítő játszóház (unokáknak!) anyák napi ajándék!
2) Játszó-ház a gyermekeknek
3) Anyák Napi, Gyermeknapi ünnepség: majális! (vacsora)

Több  éve csináljuk az unokás fürdőzéseket (mi találtuk ki!),  mivel a
nagyszülők nyáron zömmel unokáznak – jó közös program és így talán
az a korosztály is bekapcsolódik (a fiatal szülők), akik nem igen mennek
egyedül soha sehova, mert első a gyermeknevelés.
Gyopárosfürdő 3x45 fő
Leányfalu 1x45 fő (egyben hajókirándulás is)
Hajdúszoboszló 1x44 fő
Kiskunmajsa 1x44 fő
Tiszakécske 1x45 fő (egyben Nyugdíjas Fesztivál is, ahol fellépett iro-
dalmi színpadunk egy jelenettel)
Színház: Nemzeti Színház 45 fő

Operett Színház 45 fő
Magyar nóta est Budapest: Orczy-kert 3 alkalom 3x45 fő

200 éve szól a nóta – Életműdíj átadó nó-
taest 45 fő

Nyugdíjas fesztivál: 45 fő (fellépett irodalmi színpadunk egy jelenettel)
Bálok: ünnephez kapcsolódóan pl. Idősek Világnapja 3x90 fő
Kirándulások:
1 naposok: Szilvásvárad, Hortobágy, ,,Petőfi nyomában” – Kiskunmaj-
sa, Kiskőrös – Kiskunhalas. 4x45 fő
2 napos: Szerencs – Monok – Tállya – Tokaj – Tarcal – Tiszadob 45 fő
3 napos: Szombathely – Ják – Kőszeg – Sárvár – Devecser 39 fő
Karácsonyi ünnepség: két részből áll.
1. ,,Ki mit tud sütni?” – süteménybemutató – ez már az ünnepség része,

mert a sütemények az ünnepi asztalra kerülnek – 10-15 fő.
2. Karácsonyi ünnepség: családias ünnepség – unokák adta műsorral, a

süteménybemutató díjazása – 100 fő.
Minden  ünnepségen  fellépett  egyesületünk Nótaköre,  illetve  irodalmi
színpada verssel, népdalcsokorral.
Teadélutánon ünnepeltük Mindenki Nevenapját 65 fő.
Részt vettünk a ,,Szirén Nyugdíjas Klub” rendezvényein 5-8 fővel, mert
helyhiány miatt többen nem férünk, pedig testvéri jó kapcsolat van kö-
zöttünk, amit remélem senki nem ront el!
Fórum:
1) Sinka József polgármester úr – aktuális kérdések 20-25 fő
2) Közbiztonsági  és közlekedésbiztonsági előadás,  Radics Attila kmb.
25 fő
A Nyugdíjasok Szociális és Kulturális  Közhasznú Egyesületének Köz-
gyűlése a közhasznúsági jelentést elfogadja.
Felkéri az egyesület titkárát, hogy a Közhasznúsági jelentést a Bíróság-
nak küldje meg, továbbá a helyi újságban tegye közzé.

Békésszentandrás, 2005. február 23.
Demcsák Andrásné

elnök
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Lelkembe visszajárnak az álmok – Aszódi Imre válogatott versei
Megható, ahogyan  Aszódi Imre költő és drámaíró legújabb, válogatott
verseskötetének  elején  megköszöni  pályatársainak  baráti  segítségét.
Aszódi Imrét, úgy látszik, sokan tisztelik és szeretik, hiszen az általa fel-
sorolt névsor önmagáért beszél. És önmagáért beszél a kötet címadó ver-
sének három sora: ,,Lelkembe visszajárnak az álmok, / mint hollóhajú
szerelmes lányok / esti tó vizében fürdeni…” Ezeket a ,,visszatérő álmo-
kat” most megosztja velünk, lelkes olvasóival. Az igényesen megszer-
kesztett kötet – Tóth Melinda munkáját dicséri! – fejezetekre osztva el-
vezet a költő érzésvilágához.
Ledőlt szobor előtt szent imádkozás – az első ciklus. Tavaszi tájak, virá-
gok, erdők, bolondos április, májusi fények, zizegő november – ezekről
szól a költő: Nagyívű verssel indít: ,,Oh holdtöltével ébredő napok vilá-
ga, újra itt  vagy /  suttogó tavasz!” (Üdvözlet a tavaszhoz) Szarvasok,
őzek figyelnek az ,,Ősi erdő résein át” (Szemben az erdővel); a Tisza
partján  állva egy tizenhat  éves kislányra így emlékezik: ,,Ring-e még
úgy a dereka, / s ragyog-e még, ha nevet, a / fehér foga gyöngye épen /
jobb kezem a bal kezében.” (Megállok a Tisza partján…) A Bolond áp-
rilis c. versben így fogalmaz: ,,április bolond: / fagyot-hőt lehel”, és a
végén felteszi a kérdést: ,,ki mondja meg, ki látja meg: / sorsunk vonulá-
sa / elvisz-e még minket / a nagy feltámadásra?” Mert Aszódi Imre hívő
lélek. Az Én édes Istenem c. ciklus bizonyíték rá. Számos versében Isten
,,szól” hozzá: ,,Kövess engem, és állj be seregembe” (Akarsz-e követni
engem?). A költő válasza damaszkuszi Szent Pállal:  ,,Uram, tanításod
értem és hiszem / s mindenem Jóra nyitott az én szívem.” (A damaszku-
szi úton) Olykor lázadozik, de a hit erősebb még akkor is, ha tudja, hogy
,,megméretnek Általad és / kevésnek találtatnak…” (Megmérettél és ke-
vésnek találtattál)

Hősi és fájdalmas múltunkat idézi néhány költemény: Attilát, a vérszer-
ződést, az ötvenhatos ,,Thermophülei” magyarokat, Trianont. A császár
meghal ültiben c. allegorikus költemény mintha a walesi bárdokat idéz-
né egy mai költő hangján. És prófétikusan jajdul fel a következő vers-
sorban:  ,,mindenütt  a pusztulás kerülget,  /  golyóálló acéling sem véd
meg, / a robbanás lángja égig csap fel, / mondd, utánunk marad itt még
élet?”  (Mondd,  utánunk  marad  itt  még  élet?)  A  fájdalom  hangján
kérdi: ,,Miért mennek el innen annyian, / mi fájt itthon úgy, lányom és
fiam” (A meggyalázott élet…) Ez a közéleti, aggódó költő hangja.
A következő ciklus (Anyám, oh anyám) szelídebb hangon szól. Szép,
fájdalmasan emlékező sarok: ,,Anyám, eltűntél az ég szürke peremén”,
vagy ,,apám, a környék hős lovagja, köd lett”. Emlékeimben minden él:
a lovak, az őszi szántás, a föld. Béresek, urasági kanászok, dalos legé-
nyek. És a következő ciklus madarai: fecskék, rigók, varjak. A kötet vé-
gén  már  az  elmúlás  is  megjelenik  ,,Az  élet  elszaladt”  c.
költeményében: ,,Az élet elszalad, / elszállnak a szavak, / fa omlik, kő
kidől, / kiről szól vers, kiről?”
Aszódi Imre versei rólunk is szólnak, a mi életünkről, a hazáról. Lehet,
hogy a szavak ,,elszállnak”, lehet, hogy az élet ,,elszalad” – a költő írá-
sait azonban megőrzi az emlékezet, a könyv lapjain felizzó szép gondo-
latokat sokáig ízlelgetjük.
A kötet borítóját Barna András magyar tájat idéző grafikája díszíti.
(Lelkembe visszajárnak az álmok. URÁNUSZ Kiadó, 2004. 184 p.)

Tárkányi Imre
(Megjelent a KLÁRIS c. lapban)

A KERTBARÁT KÖR ÜZENI…
Tavaszi munkálatok a gyümölcsös kertben

,,Sok akadályt legyőz a kitartó munka:
Verejtékes homlokodat meg is koszorúzza.” (Pósa Lajos)

Amennyiben eddig még nem végeztük el a termőfákon a törzsápolást,
úgy mielőbb lássunk hozzá.  A fák törzsének héja az öregedés követ-
keztében évről-évre vastagodik, parásodik és kéreggé alakul. Ennek a
kéregnek feladata a belső fatest védelme a mechanikai és egyéb külső
hatásoktól (fagyveszély). A gyümölcsfánál a kéreg tágulása lassú, míg a
fatest  gyorsabban növekszik.  Ezért  függőleges repedések  keletkeznek
rajta. Jól megfigyelhető ez az idősebb sárgabarackfánál, ahol a repedé-
sek függőlegesek. Az elparásodott kéreg külső része pikkelyesen leválik.
A  leválást  elősegíthetjük  acélból  készült  háromszögletű  kaparóval.
Hangsúlyozni kívánom, hogy csak a könnyen leváló réteget kaparjuk le.
A sárgabarackfa törzsén  megvastagodott  pararéteget  semmiképpen ne
szedjük le, mert ez védi a fagyástól, ellenkező esetben fagysebek jelen-
nek meg a törzsén, ami rövidíti a fa életé. Közismert, hogy a barackfa
érzékeny a hidegre! (Seb keletkezhet, megindulhat a mézgásodás, az
ágak pusztulnak, száradnak el.)
Ha már a mézgásodásról szóltam, a kertészkedők tudják, hogy a csont-
hájasok igen hajlamosak a mézgásodásra. Ezért rügyfakadás után sem-
mi esetre se metsszünk le – akár kicsi, akár nagy – ágat!
A század elejétől  kezdve sikerrel  próbálkoznak  a  termés betakarítása
után (augusztus, szeptember hónapokban) a meggy, cseresznye, és a ba-
rackfák metszésével. Az eredmény az, hogy a mézgásodás kisebb mérvű.
Egyébként, a mézgásodás oka, ma még nem egészen ismert. Feltehető,
hogy magas talajvíz, mészhiány, rossz időben történő metszés, anyag-
csere zavar, fagykár, valamilyen ásványi anyag, nyomelem több, vagy
kevesebb jelenléte, ezeknek együttes, de külön-külön hatása is idézheti
elő a mézgásodást.
A kéregkaparással,  drótkefével  való  tisztítással  elpusztítjuk a  kü-
lönböző  pajzstetveket,  levéltetveket,  gyapjas  pillék,  vértetvek  to-
jáscsomóit,  továbbá a  repedésekben  meghúzódó  kártevők bábjait,
hernyóit.  A  sima  törzsű  fák  kérgét  (meggy,  cseresznye)  csak

gyökérkefével takarítsuk meg. A fatörzs tövén (gyökérnyak) lévő
sarjhajtásokat úgy távolítsuk el, hogy ássuk ki, és keressük meg azt
a vastag gyökérrészt, ahonnan kinőtt a sarj és vágjuk el. Amennyi-
ben  a  föld  felszínén  vágjuk  le,  úgy  fokozottabb  sarjnövekedésre
késztetjük. (Sűrűbbé válik.) Sajnos, sok helyen tapasztalni, hogy a
fák tövén sűrű sarjbokor alakul ki, mely elszívja a tápanyagot a fá-
tól.  Eredmény:  a  fa  koronája  nem fejlődik,  kisebb  lesz  a  termés,
fagyérzékennyé válik a termőterület.
Ne feledkezzünk meg a sebek, sérülések ápolásáról sem. Használjunk
sebkátrányt, oltóviaszt, ólommentes festéket. Az odvas részeket tisztít-
suk meg, kaparjuk ki az elhalt, elkorhadt anyagokat, majd a további kor-
hadást gátoljuk meg azzal, hogy a kitisztított odút cementes habarccsal
tömjük be, úgy, hogy az esővíz ne csurogjon bele. Az így kezelt öreg fa
még sokáig teremhet gyümölcsöt ápolójának.
A korona tisztításánál az ágat tőben kell lefűrészelni, hogy csonk ne
maradjon a fán.
A metszés igen bonyolult gyümölcstermesztési beavatkozás. Mennél rö-
videbbre metsszük a hajtást, annál erőteljesebb lesz a növekedés!
A korona ifjítását idősebb fáknál a korona elöregedése, elhanyagoltsá-
ga teszi szükségessé. Az almás-gyümölcsűeknél lombhullástól rügyfaka-
dásig, a csonthéjasoknál pedig augusztus, szeptember hónapokban (gyü-
mölcsérés után) végezhető el az ifjítás, ha gyökérzete, törzse, vastagabb
koronaágai egészségesek, megújulásra képesek.
A szőlő metszését is végezzük el minél hamarabb, legkésőbb március
15-20-ig. Tapasztalatom szerint jobb a korábbi metszés.
Rügyfakadás előtt valamennyi gyümölcsfát, szőlőtőkét is 2%-os bor-
dói lével permetezzük meg. (Rézgálic+mész)

Hunya Alajos nyomán
D. Kiss Sándor
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KARNYÚJTÁSNYIRA
,,Szeretném, ha vadalmafa lennék!”

Április  11.  A KÖLTÉSZET NAPJA.  JÓZSEF ATTILA
születésnapja. Ünnepi megemlékezések teszik majd szebbé
e napot. Falunkban is járt egy nagy művész, Földes László,
HOBO, ki lélekben elhozta hozzánk József Attila szelle-
mét, közelségbe mindannyiónkhoz a költői elmét.

Születésének dátuma távoli, de ÖCSÖD az emlékhely kö-
zel. A Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány keretein belül né-
hány hónappal ezelőtt ott jártunk egy csapat gyermekkel és
nevelőikkel, Hévizi Róbertnéval és Lénárt Zoltán főiskolai
hallgatóval, hogy jobban megismerjük a költő kisgyermek-
korát, tisztelegjünk emlékének.
Most a születésnap tájékán fölidézzük ezt a kerékpártúrát,
örömmel osztjuk meg mindenkivel élményeinket,  tesszük
közzé az ott készült felvételeket.

Emléktábla az egykori iskola falán

A rekkenő hőségtől kimelegedve pihentünk meg az emlék-
háznak abban  a szobájában,  ahol  a  költővel kapcsolatos
igen érdekes anyag van berendezve. Iskolai napló, levele-
zések, fotók, tárgyak formájában ismerkedhettünk a gyer-
mek Attila életével.
Találkozhattunk egy olyan  nagyszerű tanáremberrel,  aki
édesapja  által  elmesélt  történetekkel  gazdagította  József
Attilával kapcsolatos ismereteinket.
Az iskola udvarán egy szép csokor őszirózsát tettünk le a
költő szobrának talapzatára, és rögtönzött ünnepség kere-
tén belül néhány gyermek elmondta a ,,MAMA” című ver-
set.
Ajánljuk  mindenkinek. Fiatalnak és  öregnek. Látogasson
el  Öcsödre! Bővebb ismeretekkel  és  gazdagabb lélekkel
térnek majd haza. A hely ,,karnyújtásnyira” van tőlünk.
Idézzük  föl  együtt  azt  a  16  évesen  írt  versét, melyről
sok

XX. századi gyermeksors juthat eszünkbe filmekből, köny-
vekből vagy saját megtapasztalásból.

,,Szeretném, ha vadalmafa lennék!
Terebélyes vadalmafa;
S hogy testemből jóllakhatna
Minden éhező kis gyermek
Árnyaimmal betakarva.”

Tisztelettel:
A HRNCSJÁR TANYA TÁBOROZÓI

Fotó: Lénárt Zoltán

Érdeklődő gyerekek az emlékszobában

,,József Attila: Mama”
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AZ ÖNKORMÁNYZAT RÖVID HÍREI
• Megkezdődött a „Küzdelem a munka világából történő kirekesz-

tődés ellen” projekt keretében foglalkoztatott közmunkások ok-
tatása. Az oktatást a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági,
Víz- és Környezetgazdálkodási kara végzi. Az oktatás végén a
sikeres vizsgát tevők parkgondozói, illetve motoros fűrész keze-
lői OKJ-s bizonyítványt kapnak.

• A Képviselő-testület  napirendi  pont  keretében megtárgyalta  a
civil szervezetek 2004. évi tevékenységéről szóló tájékoztatókat.
A nyilvántartásban  szereplő 28 szervezetből 22 szervezet mun-
káját kívánta megismerni a testület. 19 szervezet írásban és szó-
ban is tájékoztatta az illetékes bizottságot és a testületet, 3 szer-
vezet működéséről nem kaptunk információt. Általában  megál-
lapítható,  hogy a szervezetek átfogják az élet minden területét,
nagyon  sok  színvonalas  rendezvényt  szerveznek,  több  esetben
kötelező önkormányzati feladatot végeznek. A szervezetek 2004-

ben 4 millió Ft önkormányzati támogatásban részesültek, mely-
nek jelentős hányada képviselői tiszteletdíj felajánlás.

• A Szarvasi Többcélú Kistérségi Társulás pályázati pénzéből
vásárolt terepjáró gépjárművek megérkeztek. A gépkocsik az
ügyeleti  betegellátás  szolgálatában  állnak  rövidesen.  Az
ügyeleti  betegellátásra a társulás tagjai megállapodást köt-
nek a feladatot ellátó szervezettel.

• A Képviselő-testület támogatta a Békésszentandrás Baráti Szö-
vetsége közterület rendezésével kapcsolatos kérelmét. A tervezet
szerint  a katolikus templom környezete  szépülne meg, szilárd
burkolatú parkolókkal, díszburkolatú járdákkal, dísztérrel, dísz-
parkokkal, díszvilágítással. A megvalósítás határideje 2-3 év. A
tervek elkészülte után tájékoztatjuk a kedves olvasókat.

Sinka József
polgármester

Az árvízvédelmi töltés nem közút
Közlekedés-szabályozás új szemléletben

Az árvízvédelmi töltések az árvizek ellen kiépített műszaki létesítmények,
melyeken a gépjárművel való közlekedés nem megengedett (csak bizo-
nyos esetekben). A közlekedés tiltása, illetve korlátozása elsősorban a töl-
tés rongálódásának megelőzését és a balesetek elkerülését célozzák. A szi-
lárd burkolat nélküli földműveken a gépjárművekkel való rendszeres köz-
lekedés magassági hiányt okoz, a töltéskorona tönkretételét, kátyúsodását,
a gyeptakaró kipusztulását idézi elő, csökkentve ezzel a töltések állékony-
ságát,  az  árvízvédelmi  biztonságot.  A közlekedés okozta  rongálódások
helyreállítása, a töltéstartozékokban elkövetett szándékos károkozások ja-
vítása,  pótlása jelentős többlet  kiadással  jár  az állam és az üzemeltető
igazgatóság számára.
Az árvízvédelmi töltéseken való tiltó táblák kihelyezésével, rendészeti
ellenőrzésekkel, stb., azonban mindezek az intézkedések évek óta ered-
ménytelenek.  A  gépjárművek számának megnövekedésével a  helyzet
már tarthatatlanná vált.  Ugyanakkor társadalmi igényként egyre gyak-
rabban megfogalmazódik – és ez természetes – a vízpartok jóléti, esetleg
gazdasági célú megközelítésének igénye gépjárművel. Az ellentmondá-
sos helyzetben a töltéseken való közlekedés tiltása helyett a közlekedés
engedélyezésének feltételeit meghatározó szabályozás jelenthet megol-
dást. A szabályozás lényeges elemei: a közlekedés engedélyezését felté-
telekhez köti és az állami tulajdon használójától hozzájárulást kér a léte-
sítmény fenntartásának költségeihez.
A 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet meghatározza a vizek és a köz-
célú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokat.
7.§ (1) A fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme
érdekében a töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét ol-
dalán számított 10-10 méteres védősávon (töltés menti sávon) belül nem
szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj szerkezetét, szilárdsá-
gát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak
elszennyeződését eredményezné.
(2) Az árvízvédelmi töltésen és az (1) bekezdésben meghatározott védő-
sávon belül a fenntartó hozzájárulása szükséges különösen a járműköz-
lekedéshez, kivéve a kerékpárral való közlekedést,  állatok legeltetésé-
hez, hajtásához – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény
18.§-ának  (4)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével –,  anyagok
ideiglenes tárolásához.
(3) A fenntartó a (2) bekezdésben említett hozzájárulást a használattal
arányos,  a  fenntartási  költségek részletes  ellentételezését  szolgáló  díj
megfizetéséhez kötheti.
(4)  Az (1)-(2)  bekezdésben  meghatározott  rendelkezések  megszegése
esetén a fenntartó, a jogellenes magatartás jellegétől függően köteles
a) intézkedés végett az arra hatáskörrel rendelkező államigazgatási szer-
vet megkeresni, illetve
b) bírósági úton eljárni annak érdekében, hogy a megsértett alanyi jogot
a bíróság állítsa helyre, illetve a jogellenes eljárót az attól való tartózko-
dásra vagy meghatározott magatartásra kötelezze.
c) szabálysértési eljárás megindítását kezdeményezni, ha annak feltételei
fennállnak.

A Kormányrendeletben foglaltak végrehajtásaként a Körös-vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a vagyonkezelésében lévő árvíz-
védelmi töltéseken való közlekedést a 9/2004. sz. Igazgatói Utasításban
szabályozta.
A szabályozás az elsőrendű árvízvédelmi töltésekre, az államhatár men-
tén húzódó lokalizációs töltésekre, az árvízi szükségtározók zárótöltései-
re, valamint a gyulavári és a dénesmajori körtöltésekre és ezek 10-10
méteres védősávjaik használatára terjed ki. Nem vonatkozik az igazgató-
ság és a vízügyi, környezetvédelmi társszervezetek alapfeladatokat ellátó
munkavállalóira,  a  védekezésben résztvevőkre és  az  adott  szakaszon
szerződés alapján munkát végző vállalkozókra, bérlőkre.
Természeti személyek az árvízvédelmi töltésen csak az igazgatóság által
kiadott fényképes engedély birtokában közlekedhetnek. Az engedély le-
het egyszeri, vagy egy időszakra (évre) szóló és tartalmazza a személy és
a jármű adatait, az engedélyezett töltésszakaszt és a közlekedés feltétele-
it is.
Jogi személyek járműveivel az árvízvédelmi töltésen közlekedni csak a
jármű üzembentartója és az igazgatóság között létrejött szerződés alap-
ján szabad.
Közlekedésre jogosító engedély csak
- turisztikai, oktatási, szabadidős tevékenység
- közúton egyéb módon meg nem közelíthető inatlan vagy tevékenység
- valamely folyóhoz, vagy hullámteréhez kötődő foglalkozás, illetve en-
gedélyezett jóléti célú tevékenység jogcímekre adható.
Kerékpárral való közlekedéshez engedély nem szükséges.
Az árvízvédelmi töltésen való közlekedésre jogosító engedélyekért fenn-
tartási költség-hozzájárulást  kell fizetni.  Egyszeri engedély 1.000,-  Ft,
az időszakra szóló engedély 1.000,- Ft/km, (min. évi 5.000,- Ft) hozzá-
járulás  befizetése után kapható.  Jogi  személyekkel kötött  szerződések
esetén a fizetendő fenntartási költségátalányt egyedi kalkuláció alapján a
szerződésben kell meghatározni.
A töltések és védősávjaik használatát a vízügyi igazgatóság, valamint a
rendészeti szervek munkatársai rendszeresen ellenőrzik. A közlekedésre
jogosító engedélyeket a helyszínen fel kell mutatni. Jogellenes haszná-
lat, illetve károkozás esetén az igazgatóság szabálysértési eljárást kezde-
ményez és kártérítési igényét érvényesíti.
Az árvízvédelmi töltésen való közlekedés szabályozását tartalmazó igaz-
gatói utasítás 2004. október 25-én hatályba lépett. Az engedélyek kiadá-
sa iránti kérelmet a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság Igazgatási Osztályához kell benyújtani (5700 Gyula, Városház u.
26.)

Cserkúti Andrásné
(Megjelent: Körös-vidéki Hírlevél)
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Tanulmányi versenyek alsó

tagozaton
Az új év új feladatokat is hozott a gyermekeknek. Megkezdődtek
az iskolai tanulmányi versenyek.
Január 18-án a legügyesebb olvasók mérték össze tudásukat, 2.-
4. osztályig.
Eredmények:
2. osztály:
I. Herceg Anita 2.a
II. Brusznyiczki Bettina 2.a
III. Kondacs Krisztián 2.a
3. osztály
I. Balla Lili 3.b
II. Bohák Annamária 3.b
III. Kis Bettina 3.a
4. osztály
I. Bodonyi Zsanna 4.a
II. Kovács Judit 4.a
III. Turcsányi Áron 4.b

Február  21-én versmondásban versenyeztek tanulóink.  Ezen a
versenyen az 1. osztályosok is részt vettek. Számukra ez volt az
első igazi versengés.
Eredmények:
1. osztály:
I. Petrovic Maja 1.b
II. Pintér Cintia 1.a
III. Plentri Vivien 1.b
2. osztály
I. Herceg Anita 2.a
II. Brusznyiczki Bettina 2.a
III. Ondok Dalma 2.a, Rába István 2.b
3. osztály
I. Szalai Máté 3.b
II. Bohák Annamária 3.b
III. Dobos Ágoston 3.b, Székely Alexandra 3.a
4. osztály
I. Pintér Claudia 4.a
II. Turcsányi Áron 4.b
III. Kovács Judit 4.a

Másnap mesemondó verseny zajlott.
Eredmények:
2. osztály:
I. Bagi Ivett 2.a, Kanti Eszter 2.a
II. Banász Blanka 2.a
III. Turcsányi Luca 2.b, Kondacs Krisztián 2.a
3. osztály
I. Balla Lili 3.b
II. Szalai Zsolt 3.b
III. Székely Alexandra 3.a
4. osztály
I. Foltán Kitti 4.a
II. Kovács Judit 4.a
III. Molnár Zsófia 4.a, Dobos Borbála 4.b

Az irodalom mellett a művészet másik ágában a zenében, ponto-
sabban éneklésben is versengtek 3.-4. osztályos leányaink.

Iskolai versenyeredmények:
3. osztály:
I. Balla Lili 3.b
II. Bohák Annamária 3.b
III. Székely Alexandra 3.a
4. osztály
I. Dorogi Vivien 4.b, Dobos Borbála 4.b
II. Kiss Brigitta 4.b
III. Foltán Kitti 4.a

A szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola által ren-
dezett énekversenyben is részt vettek tanulóink.
Eredmények:
3. osztály
Balla Lili 3.b - II. hely
4. osztály
Dobos Borbála 4.b - I. hely, Dorogi Vivien 4.b - III. hely
Kiss Brigitta 4.b osztályost a zsűri különdíjban részesítette.

M

MAGYAR NYELV HETE
,,Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek,
gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs
fogható.” (Kosztolányi Dezső)
Az előző évekhez hasonlóan ebben a tanévben is megrendezésre
került iskolánkban a magyar nyelv hete egész héten át tartó ren-
dezvénysorozata január 31-e és február 4-e között.
A tanulóifjúságot ismét vonzotta a nyelv ápolása, a helyesírás, a
szép magyar beszéd, így nagy számban jelentkeztek a megméret-
tetésekre. A versmondó versenyre József Attila verssel készültek
tanulóink, így emlékeztünk a költő közelgő 100. születésnapjára.
A következő eredmények születtek:
Helyesírási verseny:
I. Lengyel Judit 5.b
II. Bagi Anett 5.b
III. Dorogi Andrea 5.b
I. Tóth László 6.a
II. Dobos Emőke 6.a
III. Szabó Bence 6.a
I. Gombár Nóra 7.b
II. Hamza Adél 7.a
III. Babák Nikolett 7.a
I. Szalai Eszter 8.b
II. Aszódi Diána 8.b
III. Sinka Zsuzsanna 8.b

Kazinczy ,,Szép magyar beszéd” verseny:
I: Bagi Anett 5.b, Lengyel Judit 5.b
II. Hévizi Bianka 5.a
III. Szín Berta 5.b
I. Kanik Renáta 6.b
II. Dobos Emőke 6.a
III. Bezzeg Ramóna 6.b, Hangyás Ildikó 6.a
I. Petrás Viktória 7.a
II. Gombár Nóra 7.b
III. Farkas Zsófia 7.b, Hamza Adél 7.a
I. Szalai Eszter 8.b
II. Aszódi Diána 8.b
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Mesemondó verseny:
I. Bagi Anett 5.b
II. Lengyel Judit 5.b
III. Farkas Regina 5.a
I. Babák Hajnalka 6.a
II. Bezzeg Ramóna 6.b
III. Fülöp István 6.b

József Attila versmondó verseny:
I. Bagi Anett 5.b
II. Tasi Anett 5.a
III. Lengyel Judit 5.b
I. Dobos Emőke 6.a
II. Babák Hajnalka 6.a
III. Bór Orsolya 6.a
I. Bencsik Krisztina 7.a
II. Petrás Viktória 7.a
III. Babák Nikolett 7.a
I. Szalai Eszter 8.b

II. Aszódi Diána 8.b
III. Gazsó Linda 8.b
Szövegértésverseny:
I. Dorogi Andrea 5.b
II. Ondok Róbert 5.a
III. Csilik Norbert 5.b
I. Hangyás Ildikó 6.a
II. Bezzeg Ramóna 6.b
III. Lénárt Anett 6.a, Szécsi Bence 6.b
I. Gombár Nóra 7.b
II. Csík Marietta 7.b, Tóth Veronika 7.b
III. Hamza Adél 7.b
I. Aszódi Diána 8.b, Szalai Eszter 8.b
II. Csonki Kitti 8.b
III. Laczkó Edina 8.b

A versenyek minden résztvevőjének gratulálunk és köszönjük a
munkát a zsűri tagjainak, valamint a két szervező tanárnőnek, Ba-
giné Dorogi Anikónak és Fazekas Stefániának.

Farsang az iskolában
Farsang, farsang
Háromnapi farsang.
Itt is adnak, amit adnak
Ez is Isten háza.
Szálljon be rája
Az Isten áldása
Hat lóval, hat ökörrel,
Három borjas tehénnel.”

Vidám és eseményekben gazdag délutánt töltöttek együtt gyere-
kek, szülők és pedagógusok február 12-én, az alsó tagozat far-
sangján.
A szokásos módon a 4.  osztályosok nyitótáncával kezdődött  a
bál. Erkel Ferenc Éljen a magyar!-jára (részlet a Hunyadi László
című operájából) suhogtak a szoknyák.

Bevonultak a táncosok I.

Bevonultak a táncosok II.

A tánc után ormánsági farsangi köszöntővel bíztatták vidám mu-
latozásra  a  jelenlévőket  a  3.b  osztály tanulói.  Nagy várakozás
előzte meg az osztályok bemutatkozását. A 3.b osztályosok eser-
nyővel, esőkabátban táncoltak, ,,énekeltek az esőben”! A 3.a osz-
tály tanulói harcot indítottak a fogak védelmére. Vidám kis műso-
rukban a fogat védő eszközök harcoltak az édességekkel. A 2.
osztályosok egy képzeletbeli  futballmeccsről érkeztek hozzánk
kissé ,,meggyötörten, összetörten”.

Ének az esőben – 3.b osztály
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,,Harc a fogakért” – 3.a osztály

,,Vert had” – a 2. osztályosok

Az idén is sok gyermek (és szülő) készült jelmezzel, hiszen egy
farsangi bál ettől lesz igazán hangulatos. A szülők által alkotott
zsűri a sok ötletes öltözet közül a gésát találta a legjobbnak (Pet-
rovic Maja 1.b),  második a katicabogár lett (Nemes Réka 1.b),
harmadik pedig a virág (Plentri Vivien 1.b).
Tombolahúzás után vidám tánccal fejeződött be a bál.
A felsősök február 19-i karneválja szintén hangulatosra és emlé-
kezetesre sikeredett. A bált a hagyományoknak megfelelően a 8.
osztályok nyitották meg keringővel. A tanulók szavazatai alapján
ezután bemutatták a bálkirálynőt (Kakuk Tünde) és a bálkirályt
(Berényi Ádám).
Erre  a  napra  minden osztály egy-egy kis műsorral  készült.  Az
5.a-sok a Macskajaj c. film betétdalára cigánytáncot jártak, majd
a b-sek Afrikába repítettek minket, ahol a bennszülettek táncoltak
a banánfák alatt. Később a 6.a-sok segítségével a hippik korában
jártunk, majd a 6.b lakodalomba invitált mindenkit, ahol néha kü-
lönös dolgok történtek. A sort a két 7. osztály programja zárta. A
Megasztár ,,résztvevőitől” a Csillagdalt hallottuk, majd egy ze-
nész megtáncoltatta a metró fáradt és unott utasait.

Macskajaj – 5.a

Dzsungeltánc – 5.b

Részlet a Hair-ből – 6.a

Megasztárok – 7.a

A tombolahúzást követően pedig  az önfeledt táncé  volt  az  est
többi része.
Az idén is nagyon sok anyuka vállalta, hogy tortát süt, tombolát
vagy süteményt készít a Gyermekeink Jövője Alapítvány számá-
ra. Ezúton is köszönjük fáradozásukat.
A korábbi évekhez hasonlóan most is szép bevétellel zárult az
esemény. A befolyt összeg az osztályok pénzét gyarapította.

Fotó: Révész Júlia
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100 éves történetek dr. Szilvássy László gyűjteményéből

Véres szerelmi dráma

Oncsik Mihály 22 éves furugyi legényke, már két  év óta tette a szépet  a
szemrevaló 17  éves  Kiss  Judit szarvasi  hajadonnak.  A tragédia  előtti  év
őszén a fiú a leányka kezét meg is kérte annak szüleitől, de azok hivatkoz-
ván a fiú katonaság előtti idejére, meg a leány túl fiatal korára, a házasság-
nak ellent mondtak.
Oncsik az  elutasítás  dacára  mégis  rendszeresen  megjelent  Juditnál,  aki
mint cseléd szolgált Szarvason, és mindig arra ösztökélte a szíve választott-
ját, ha már az életben nem lehetnek egymásé, legalább a halálban egyesülje-
nek… A leány ebbe beleegyezett.
Kora tavasszal, az egyik hét szombat estéjén Oncsik ismét felkereste a le-
ányt és ekkor elhatározták, hogy golyó által véget vetnek nyúlfarknyi életük-
nek. De ehhez először  Juditnak meg kellett  szerezni  gazdája  revolverét,
melynek helyét ő, mint cselédlány jól tudta. A revolver megszerzése után a
fiú ismét felkereste a leányt és kimentek együtt a ház körüli szőlőbe, hogy
tervüket ott végrehajtsák, amely azonban nem sikerült,  mert a leány szülei
folyton közelükben voltak. Még aznap este bejöttek Szarvasra a fiú nagy-
anyjához, de megint úgy alakultak  a dolgok, hogy tervüket itt  sem tudták
megvalósítani.
Másnap reggel mindketten elindultak Békésszentandrásra,  hogy ott a Schle-
singer-féle kocsmában utolsó próbálkozáshoz készülve búcsúlevelet írjanak
tót nyelven szüleiknek. Ebben arra kérték szüleiket, hogy együtt s egy sírgö-
dörbe temessék őket, sőt megneveztek négy legényt és leányt, akik koporsó-
jukat, mint vőfélyek s nyoszolyólányok kísérik.
A levelet mind a ketten fennhangon egymásnak felolvasták,  leragasztották
és Oncsik zsebre vágta, majd csatangolni kezdtek Szentandráson és besétál-
tak éjfél körül Szarvasra. Itt tovább rótták az utcákat egész hajnalig. A Beli-
czey úton, az átépítés alatt álló Hitelbanki épület Deák-féle mészárszékénél
az ifjú szerelmes megállt,  a leányt átölelve az üres helyiségbe invitálta és
halántékon lőtte, aki a lövést követően – valószínűleg azonnal – holtan ro-
gyott össze.
Oncsik megborzadhatott tettétől, mert futásnak eredt, de nem ment messze,
mert az  új  gimnázium (ma:  Óvóképző)  kapuja  előtt  megállt  s  két  golyót
eresztett a halántékába. A lövések eldördülése után ő is nyomban a földre
zuhant és meghalt.
Kora reggel talált a hősszerelmes holttestére Melich János építési felügye-
lő, aki éppen a Hitelbankhoz igyekezett. Melich a szörnyű látványról azon-
nal jelentést tett a rendőrségnek, majd az építkezéshez indult. Ahogy bement
az üres mészárszékbe,  ott találta a leányt arcára borulva. Abban a hiszem-
ben, hogy valamelyik munkáslány alszik  ott,  költögetni  kezdte s eközben
vette észre, hogy a leány is halott: halántékából  talán még szivárgott a vér.
A rendőrség őt is beszállította a községi kórházba – boncolásra.
A levél előkerült és az abban foglaltaknak megfelelően ment végbe a teme-
tés  –  hét  nappal  később.  Az ifjú  szerelmesek holttestét  egyszerre,  de két
gyászkocsiban vitték az Újtemetőbe és helyezték őket közös sírba – 1906.
tavaszán.

Aki zenével fizetett az orvosnak: Hubay Jenő

XX. századunk elején Hubay Jenő világhírű hegedűművész Békésszentand-
ráson Léderer Rudolf földbirtokos vendége volt feleségével és Popper Dá-
vid gordonkaművésszel. Ugyanakkor Szarvason tartózkodott édesapjánál lá-
togatóban  Szendy  Árpád zongoraművész.  Hubay röviddel  megérkezése
után megfázott,  mandulagyulladást kapott  és  magas láz  gyötörte.  Orvosra
lett szüksége. A vendéglátók házi orvosukat, dr. Sinkovics Gyuri bácsi köz-
ségi orvost hívták el a megbetegedett mesterhez. A rövid ideig tartó vizsgá-
lat végén,  Gyuri bácsi mosolyogva kijelentette: ,,sebaj mester, néhány nap
után rendbe jött a betegsége, s komolyabb baja az idő alatt már nem lesz.” –
Ezért csak közönséges toroköblögetőt rendelt betege számára.
Kurta  egy  hét  elteltével  a  mester  a  betegségéből  valóban  felépült,
újra kedélyes hangulatú lett.  Az utolsó orvosi vizitáció végén, a  tá-
vozó doktortól,  a  mindenki  ,,Gyuri  bácsi”-jától megkérdezte a  mes-
ter:  Gyuri bácsi,  mivel  honorálhatom…? Válasz:  ezt  a  kérdést  már
vártam  Öntől.  S  mert  ilyen  világhírű  nagyságot  ritkán  kezelhetek,
ezért  engem  méltóképpen  kell  honorálnia,  ami  pedig  a  következő
lesz:  Sohasem hallottam a  mestert  még  játszani,  mert  mint  faluhoz
kötődött  doktor,  nemigen mozdulhatok el  innen,  de mindig vágyód-
tam arra, hogy magától Hubay Jenőtől hallgassam a híres Csárdaje-
lenetet.  Meglesz  Gyuri bácsi  –  a  legnagyobb örömmel  megteszem.
Jöjjön holnap délután a  kastélyba,  s  akkor magának fogok hegedül-

ni.  –  Másnap  délután  2  órakor  meg  is  jelent  a  Léderer-kastélyban
Gyuri bácsi,  szépen kiöltözve az ő hagyományos  sarkigérő ferenc-
jóskájában.
A mester vendégét az úriszobában fogadta, és finom pántlikás szivarral, fe-
ketekávéval kínálta. Amíg Gyuri bácsi a terebélyes, bársonyhuzatú fotelban
várt minutomnyi időt, addig a mester sebtében magához vette híres Stradivá-
riusát  s  elkezdett  játszani.  Eközben  viszont annyira nekimelegedett,  hogy
nemcsak a Csárdajelenetet, hanem több magyar vonatkozású darabját  is el-
játszotta  gyógyító orvosának. A tágas és lakájosan berendezett helyiségben
volt még a mester jóságos felesége, a ház ura Léderer nagybirtokos és neje,
valamint  Popper  Dávid gordonkaművész és  Szendy  Árpád zongoramű-
vész.
Hubay lelkes játékára Popper is kedvet kapott, behozta kisbőgőjét és Gyu-
ri bának ő is eljátszotta egyik legkedveltebb darabját,  a Káka tövén költ a
ruca c. dalt. Ezek után mit tehetett egy vérbeli zenész, a Szarvasról átrándu-
ló Szendy is a házigazda ősi Bosendorfer zongorájához ült, és hogy a zenét
szintén nagyon kedvelő Léderer úr se maradjon ki az alkalmi együttesből, ő
is játszani  kezdett megszokott fisharmóniumán. Állítólag a rögtönzött  házi
hangverseny olyan jól sikerült, hogy a vacsora vetett neki véget. – Így fizette
tehát meg a betegségéből kigyógyult hegedűművész, Hubay Jenő a falusi
orvost, Sinkovics György békésszentandrási doktort – egy évszázaddal ez-
előtt.

Nyúlpástétom?
(Aki utoljára nevet)

1908.  év egyik farsangi  bálján történt.  Az ún. Nagyvendéglő üzemeltetője
ínycsiklandozó étkekkel  és toroköblögetőkkel  akart  kirukkolni  a bálozók-
nak. A vacsorai étlapon nemcsak finom pecsenyéket, hanem delikátesznek
számító nyúlpástétomot is kínált.
Kissé különösnek tűnt ez utóbbi menü, de hisz az étlapon volt, így biztosra
lehetett venni, hogy a fazékban is az főtt. Kétely legfeljebb amiatt keletkez-
hetett (?) valakiben, hogy Szentandráson és környékén akkor alig fordult elő
nyúl, így a községnek is csak egy vadásza volt. Az pedig a vendéglős mellett
lakott:  Kovács Andrásnak hívták. Ő volt a vendéglős leggyűlöltebb embe-
re. Állandó perlekedésben éltek, hol így, hol úgy tartottak be egymásnak.
A vendégség mindezzel keveset törődött, sőt annál jobb étvággyal fogyasz-
totta a pástétomot, mert nyilvánosságra került, hogy a nyúl a szomszédból, a
vadásztól való. Előzménye ennek az volt, hogy a szomszéd vadász az általa
lelőtt és megnyúzott nyulat kiakasztotta az ágasra, hogy megfagyjon. Mikor
Sörös úr, vagyis a vendéglős ezt meglátta, átküldte a kispincért (piccolót) a
kerítésen, hogy lopja el a nyulat. Nos ebből készült másnap a nagyszerű pás -
tétom, melyet oly jó étvággyal fogyasztottak a vendégek.
Amint Kovács úr ezt megtudta, szörnyű dühbe gurult, de nem szólt semmit.
Bosszút esküdött!
- Majd adok én a szomszédnak, tombolt magában, hiszen lesz még jövőre is
farsangi vacsora. – Úgy is lett.
A következő esztendőben  Sörös  vendéglős ismét  ki  akart  tenni  ma-
gáért,  nagy  buzgalommal  készülődött  a  farsangi  mulatságra.  Mivel
az  előző évben nagyon ízlett  mindenkinek  a  nyúlpástétom,  ismétel-
ten étlapra rakta ezt a fogást. A nyulat(?) Kovács vadász biztosította
a vacsorához – de már megnyúzott állapotban. Ezt a bálozók is tud-
ták, ezért már alig várták, hogy újfent belakhassanak Kovács vadász
által szolgáltatott nyúlból.
Amikor az ízletesnek tartott vacsora véget ért, megjelent Kovács szomszéd,
a  vadász és  mosolyogva fennhangon megkérdezte a  zajos  nagyérdeműtől:
hogy ízlett a nyúl?
A vendégek cinikus vigyorral  válaszoltak:  -  Pompásan!  Csak kissé  kövér
volt, de amúgy jól  ízlett,  -  mondták többen. Erre a  vadász a vállra  vetett
nagykabátja alá nyúlt és kiemelte az elfogyasztott vad bundáját, egy fekete
kandúr  bőrt.  Ugyanis  Kovács szomszéd  bosszúból  nyúl  helyett  macskát
nyúzott meg és adott a konyhára.
A bunda láttán szinte ráfagyott a vigyor az emberek arcára: síri csend lett. A
gyengébb idegzetű fehérnép elsápadt és némelyik közülük el is ájult, mások
gyorsan elkotródtak. A gavallérok és a férjek pedig öklüket rázták a már el-
inaló vadász után. A jányok visongattak, a férfiak egy része gyorsan szesz-
ben úsztatta  meg a ,,nyulat”, mások pedig a közeli fákhoz mentek ,,rókát
fogni”. Ettől kezdve soha nem szerepelt a báli vacsorák étlapján Sörös ven-
déglős nyúlpástétom menüje. Ez a fura eset sokáig megmaradt a szentandrá-
si emberek emlékezetében.
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V É L E M É N Y
2005. 02. 28-án az Országgyűlésben ,,Kik juthatnak

tankönyvhöz ingyenesen címmel tett fel kérdést
Földesi Zoltán” az Oktatási Miniszterhez!

FÖLDESI ZOLTÁN (MSZP): Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Ál-
lamtitkár Úr!  Az egyenlő esélyek megteremtése  érdekében ki-
emelt  fontosságú  feladat  a  tanévkezdés és  a  beiskolázás  meg-
könnyítése a hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő
gyermekek és családjaik számára. A kormány 2002-ben ingyenes
tankönyvhöz jutási lehetőséget ígért minden rászorulónak, olyan
problémát orvosolva ezzel, aminek megoldásával a korábbi kor-
mányok adósak maradtak a társadalomnak.
Az ingyenesség 2003. évi bevezetésekor a miniszter úr ígéretet
tett a kedvezményezettek körének folyamatos bővítésére, mégis
azt tapasztalom, hogy az ingyenes tankönyvhöz jutás rendszerét
számos kritika érte az elmúlt időszakban, anélkül, hogy pontos
képünk lenne arról, hogy a kedvezményezettek száma és a prog-
ramban felhasznált támogatások mértéke mekkora.
Én megnéztem szűkebb környezetemben, Békés megye 5. számú vá-
lasztókerületében, ahol élek, Szarvas és Gyomaendrőd térségében mi-
lyen ez az arány. Szarvas városban, a város általános iskolájában 59
százalék részesül ilyen támogatásban, a Benka Gyula Evangélikus Ál-
talános Iskolában pedig 56 százalék vesz igénybe ingyenes tanköny-
vet. Gyomaendrődön két nagy általános iskolát néztem meg, ahol az
egyikben, a Kis Bálint Általános Iskolában a tanulók 56 százaléka, a
Rózsahegyi Kálmánban a tanulók 77 százaléka kapja ezt a támogatást,
Csabacsüdön 68, Békésszentandráson 60 százalék, egy nyelvi képzést
biztosító  szlovák általános  iskolában Szarvason 62  százalék veszi
igénybe.
Tisztelt Államtitkár Úr! Miután nincs pontos képünk, szeretném a
magam és az érdeklődő közvélemény megnyugtatására is feltenni
kérdéseimet: a  minisztérium részéről  hogyan értékelik,  hogyan
változott az ingyenes tankönyvben részesülők köre a támogatási
forma 2003. évi bevezetésével? Hány rászoruló gyermek részesül
ma ingyenes tankönyvben? Mekkora összeget fordít erre a szak-
tárca?  Végül:  valóban hozzájutnak-e a  rászorulók az  ingyenes
tankönyvekhez?
ELNÖK: Arató Gergely államtitkár úr válaszol.
ARATÓ GERGELY oktatási minisztériumi államtitkár: Tisztelt El-
nök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az ingyenes tankönyvel-
látást kiterjesztő program ennek a ciklusnak egy olyan programja,
amelyik fokozatosan, lépésről lépésre épül ki, az ország teherbíró ké-
pességét is figyelembe véve. Ahogy a képviselő úr is említette, amikor
bevezettük ezt a programot 2003-ban, akkor arra tettünk ígéretet, hogy
a közoktatásban részt vevő összes rászoruló diákra fokozatosan fogjuk
kiterjeszteni ezt a programot.
2004-2005-ben ez a program már kiterjedt az összes rászoruló
gyermekre az 1-8. osztály között. A 2005-2006-os tanévtől kezd-
ve pedig ez a program el fogja érni a 9-13. évfolyamba járó tanu-
lókat, valamint a saját jogukon családi pótlékban részesülő nagy-
korú tanulókat is.
A program hány gyereket érint? – ezt kérdezte a képviselő úr. Az
1,2 millió közoktatásba járó diák közül 678 ezret, tehát több mint
a felét eléri ez a program. Körülbelül azok az arányok érvényesek
rá, amelyeket a képviselő úr is említett.
A költségvetés 2003-ban, amikor indult ez a program, 4,6 milli-
árd forintot fordított erre, ebben az évben pedig már 7,7 milliár-
dot.  (Pettkó András: Az önkormányzatok  mennyit  tesznek még

hozzá? Hány százalékot?) A tankönyvellátás rendszere az elfoga-
dott, a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény és az ingyenes tan-
könyvellátásról szóló rendelet keretei között történik. Ez egy ren-
dezett jogi környezetet teremt.
Ugyanakkor a minisztériumban is ismerjük azokat a problémákat
és kérdéseket, amelyek felmerülnek az önkormányzatoknál és az
iskolákban annak kapcsán, hogy a tankönyvtámogatás rendszere
nem mindig, vagy nem mindig megfelelően könnyű módon éri el
a rászorulókat. Ezért készen állunka arra hogy a szükséges több-
letforrások biztosításával és a jogi környezet tisztázásával segít-
sük azt, hogy ez a program még sikeresebb lehessen.
FÖLDESI ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, államtitkár úr, a vála-
szát. Úgy van, ahogy ön mondja: az idén már elérte a középisko-
lát is ez a támogatási forma. Például az imént idézett lakhelye-
men, Szarvas városban, a Vajda Péter Gimnáziumban és a Szé-
kely Mihály Szakképző Intézetben is már a fiatalok 40 százaléka
hozzájut.
Engem megnyugtattak ezek a számok, mert amikor a parlament-
ben meg a közélet más fórumain is hallom, hogy hol a pénz, ak-
kor szeretném örömmel elmondani, hogy többek között itt van –
itt van 7,7 milliárd forint. Meg aztán itt van az a 13. havi családi
pótlék, ami a beiskolázás időszakában, az őszi tanévkezdés előtt
a családokhoz kerül, mióta ez a kormányzat van hatalmon.
Én arra kérem az államtitkár urat és a tárcát, hogy az előbbi Bé-
kés megyei példák okán, ahogy ezt a válaszában említette is, ke-
zeljük ezt  a  témát kiemelten. Sajnos,  a  magyar társadalom na-
gyon jelentős rétege, a társadalom nagy szelete, a gyermeket ne-
velő szülők igénybe veszik ezt a támogatást, és nagy szükség van
rá. Köszönöm korrekt és megnyugtató válaszát.

Következô lapzárta:

2005. április 8. (péntek)

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

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

Szerkesztôség
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” Vörösmarty Mihály

Üdvözlet  Debrecenbôl!
Nemzeti ünnepünk alkalmából keressük fel a Hajdúság központ-
ját, a Tiszántúl fővárosát, a kálvinista Rómát, a szabadságharc fő-
városát, a Cívis várost, vagyis Debrecent. Hazánk legnagyobb vi-
déki városa több évszázados múltra tekint vissza. A központ leg-
jelentősebb épülete a 3000 főt befogadó klasszicista Nagytemp-
lom. Történelmi helyen vagyunk. 1848. április 14-én itt olvasta
fel Kossuth Lajos a  Függetlenségi Nyilatkozatot. Széke és né-
hány relikvia a 48-as emlékhelyen megtekinthető. A Rákóczi-ha-
rangot őrző 61 m-es toronyba 260 lépcsőn lehet felmenni. Megéri
a fáradságot, mert nagyszerű panoráma tárul elénk. A város híven
őrzi a szabadságharc emlékét. A 10 m magas főtéri szoborcsoport
központi alakja a szónokló Kossuth Lajos. Lent jobbról Szacsvay
Imre, a jegyző Perényi Zsigmond a főrendiház elnöke és a híres
prédikátor, Könyves Tóth Mihály áll. Arcukon a sorsuk is rajta
van, nem nehéz kitalálni, hogy végezték. A másik oldalon egy
megható jelenetet látunk, az édesanyjától búcsúzó honvédet. ,,Vi-
gyázz magadra, fiam!” – rebegi az örök anya, ,,Ne féltsen engem
édesanyám!” – mondja hetykén, vállán a zászlóval a menni ké-
szülő nyalka huszár.

A Debreceni Egyetem

A  templom  mögötti  Emlékkertben  történelmünk  nagy  alakja,
Bocskai István szobra áll, kezében a hajdúvárosok szabadságle-
velével. Az ellenreformáció idején, a XVII. század második felé-
ben a protestáns hitéért kiálló 41 prédikátort gályarabságra ítél-
ték. Közülük harmincan a holland Reyter admirálisnak köszönhe-
tik a szabadulásukat, aki Nápolyban kiváltotta a foglyokat. A fe-
lekezeti megbékélés nagy pillanata volt, amikor 1991-ben II. Já-
nos Pál pápa megkoszorúzta a gályarabok emlékoszlopát.
A híres Református Kollégium mai formáját az 1802-ben kelet-
kezett tűzvész után alakították ki. Ünnep lévén, a Nagykönyvtár-
ral szemben lévő oratóriumi teremben emlékezzünk az 1849-ben
itt ülésező országgyűlésre. A padokon réztáblák jelzik az akkori
neves személyiségek helyét. Kossuth így ír ezekről az időkről. ,,
Menhelye volt mindennek, ami a magyar nemzet akaratát képvi-
selte a nagy küzdelmek vészes napjaiban. Központja volt a mű-
ködésnek, mely a szélrózsa minden irányából megtámadott haza
védelmébe csatarendbe sorakoztatá a honszeretet által rögtönzött

hadseregeket, melyek felvarázsolták a régi Magyarország régmúlt
dicsőségét. Szíve s feje volt a magyar hazának.”

A központ madártávlatból

A közeli Déri Múzeum kapcsán csak egy nevet említek. Munká-
csy Mihály. Külön, légkondicionált teremben láthatók a festőóri-
ás művei. Mindenek előtt a Krisztus-trilógia, melyről beszélni le-
het, de valójában látni kell. Ez nekünk olyan nemzeti értékünk,
amely méltán megérdemli azt,  hogy megnézze minden magyar
ember, legalább egyszer az életében. Kiérve a Nagyerdőre a köz-
ponti részen épült a 100 m hosszúságú Debreceni Egyetem, mely
korábban Kossuth Lajos, azt megelőzően pedig Tisza István ne-
vét viselte. A szökőkút, a szobrok, a díszudvar, Botanikus Kert, a
Vigadó, a Gyógyfürdő, az Állatkert és a Vidám Park, az új Főnix
Csarnok és a többi neves emlékhely tartalmas gazdag programot
ígér. Az iskolaválasztás előtt álló fiataloknak azt tanácsolom, ti
akarjatok debreceni diák lenni! Olyan élményekben lehet része-

tek, melyek maradan-
dóak, elpusztíthatatla-
nok, mint a város jel-
képe,  a  főtéren  álló
tűzből  újjászületett
főnixmadár.
Üdvözlettel  egy  haj-
dani debreceni diák:

Bődi Mária
Fotó: B.M.

Torony a toronyból
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

             DRASKOVICH IVÁN
VADLEXIKON 36.

VÖRÖS GÉM –ARDEN PURPUREA-
-Termete  valamivel  kisebb  ,
színezete sötétebb mint a szür-
ke gémé.  
Feje , nyaka oldalai és a melle
rozsdavörös , a fejtető , a meg-
nyúlt tarkótollak és a nyak ol-
dalain végig húzódó hosszanti
csíkok  feketék.  Szárnya  és
farkrésze  palaszürke.  A fiata-
lok rozsdabarnák ,  fejükön és
nyakukon  nincs  fekete  mintá-
zat ,  has oldaluk sárgásbarna.
Súlya  800-1200  gramm  ,
hossza kb. 80 cm. Nyaka és lá-
bai hosszúak. Csőrük hegyes ,
tűszerű.  Behúzott  nyakkal re-
pülnek.  Európán  kívül  Kelet-
és Dél-Ázsia nagy része , Afri-
ka  és  Madagaszkár  az  élőhe-
lye. Mocsarakban , sűrű náda-
sokban , ártereken él. Nyílt ví-
zen ritkán látható. Rendszerint
a sűrű nád között keresi táplá-
lékát. Fészkét is a nádasba épí-
ti. Majdnem mindig több pár él
együtt , laza telepeket

alkotva.  Maga a fészek derék-
batört  nádszálakon  épül  ,  70-
120 cm-rel a víz fölött. A tojó
április-májusban  rakja  le  4-6
kékeszöld tojását.  Évente csak
egyszer  költ  és mindkét nemű
madár egyaránt kotlik. A fiókák
25-30 nap alatt  kelnek ki  ,  és
gyorsan nőnek. Veszély esetén
már 8-10 napos korukban elme-
nekülnek a fészekből , és csak
később térnek vissza. Két hóna-
pos korukban már repülőképe-
sek.  Tápláléka  az  élőhelyétől
függően  változik.  Leggyako-
ribb zsákmányállatai az apróbb
halak és kisemlősök , valamint
a  békák és  különféle  rovarok.
Magyarországon  rendszeresen
költ , bár száma az utóbbi évek-
ben megfogyott.  A hazai állo-
mány szeptemberben elvonul és
áprilisban tér vissza a  költőte-
rületre. A vörös gém fokozottan
védett , eszmei értéke 250 000
Forint!

 Az áprilisi lapszámban majd arról igyekszem tájékoztatást adni ,
hogy mi is történt az évadzáró közgyűlésünkön , amely egyúttal vá-
lasztással lesz egybekötve. A vadlexikonom folytatásában pedig is-
mét egy gémfajt mutatok majd be , méghozzá az üstököset…

                                                                            MAJOR ATTILA

HÍRES VADÁSZOK 6.

Neve összefügg az európai gímszarvassal , a soha meg nem is-
métlődő tótmegyeri apróvadvadászatokkal és a  lősporttal.  Róla
írta Széchényi Zsigmond , hogy Károlyi Lajossal együtt őt tartja a
század két legnagyobb , minden téren legkiválóbb magyar vadá-
szának. 
Draskovich Iván híres nemesi család sarja. Családjában volt kalo-
csai érsek , királyi kancellár , horvát bán és bíboros. Apja – a fő-
rendiház tagja – a délvidék legszebb vadászterületeivel rendelke-
zett. 1880 – 83 között megépítette a később európai hírű sellyei
vadaskertet. A kitűnő vadgazda ezen a területen olyan szarvas-
vadgazdálkodást  indított  el  ,  melyhez fogható  Európában  nem
volt.
Ebbe a környezetbe született bele Iván 1878. március 1-én Po-
zsonyban. Gyermekkorát Trakostyánban és Sellyén töltötte , kö-
zépiskoláit a pécsi majd a bécsi Jezsuita Gimnáziumban végezte.
Bécsben szerzett kereskedelmi diplomát. Érdeklődési köre a ter-
mészet . a botanika , a vadászat és a lősport volt. Emellett kitűnő
üzletember is volt. A vadászattal korán kapcsolatba került. Első
őzbakját 10 éves korában , első szarvasbikáját – a család szarva-
sok iránti tisztelete miatt – viszont „csak” érettségi után ejti el.
Apja munkáit figyelemmel kíséri , és természetesen sokat vadá-
szik. Kiválóan lő sörétes ill. golyós fegyverrel is. A 20-as és 30-
as években sorra nyeri az élőgalamb lövő versenyeket. Állandó
vendége volt  a híres tótmegyeri apróvad vadászatoknak. Nevéhez
rekordok is fűződnek. Volt olyan nap 1909-ben , hogy egy nap
1217  fácánt  lőtt.  Kiállítások állandó résztvevője  volt  ,  a  híres
1937-es berlini vadászati kiállításon a száz legerősebb szarvasbi-
ka agancsa közül 3 is az övé volt. Apja halála /1910/ után ő veszi
át  a  birtokai  kezelését és  a  vadgazdaságot.  A vadlétszámot le-
csökkenti és a minőségre helyezi a hangsúlyt. A tenyésztése oly
sikeres volt , hogy Európa minden részéről jöttek élő vad megren-
delések / Orosz cár , francia hercegek / . Sajnos 1944-ben a har-
coló alakulatok és a környék orvvadászai elpusztították a vadas-
kertet , az állomány jelentős részét lelőtték. A 2. világháború ide-
jén , mint ember , a legnemesebb módon vizsgázott. Élete koc-
káztatásával rejtegetett menekült lengyel diplomatákat , és ezért
állandó üldöztetésnek volt kitéve. Rövidesen a Szálasi kormány le
is tartóztatta. A háború után Mondseében , majd később Bécsben
élt. Visszavonulva könyveket ír , majd 1963. február 4-én 85 éves
korában megtér őseihez.   
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Közgyűlések után
Sportegyesületeink életében lezárult egy 5 éves ciklus és így az
idei  közgyűléseken tisztségviselő  választásra  is  sor  került.  Az
egyesületek vezetői  a  közgyűléseket megelőzően a január végi
testületi ülésen a képviselő-testületnek is számot adtak tevékeny-
ségükről, s így aki figyelte a Körös TV közvetítését, az tájéko-
zódhatott az egyesületek munkájáról.
Öt évvel ezelőtt az akkori Hunyadi SE vezetősége és szakosztá-
lyai sok-sok tárgyalás, egyeztetések után elhatározta, hogy mind-
három szakosztály önállóan folytatja a munkát és saját egyesüle-
tet alakít. Többször leírtuk már, hogy ez sikeres lépés volt, hiszen
a klubok fejlődése, anyagi biztonsága ugrásszerűen megnőtt, és
ez hangzott el a beszámolókban is.
Sporteredményeink ismertek a közönség előtt, s a közhasznúsági
beszámoló révén a gazdálkodás számai is ismertek az újságból,
de azért érdemes egy-két dologról szólni.
Az egyesületek közül – véleményem szerint – és ezt kajakosként
bátran mondom, hogy a  kézilabda klub fejlődése a legörömte-
libb. Évekkel ezelőtt anyagi gondokkal küzdöttek, edzőváltások
történtek, az eredmények sem úgy alakultak, ahogy azt várták.
Ehhez képest ma a klub helyzete kielégítő, sokan támogatják az
egyesületet, pályázatokat nyernek, és az eredmények is jöttek. Ez
köszönhető az elnökség és az edzők jó  munkájának. A felnőtt
csapat mellett az ifjúságiak is egyre eredményesebben szerepel-
nek. Terveik között szerepel, hogy tovább erősítsék az egyesület
anyagi helyzetét,  minél eredményesebben szerepeljenek  a  baj-
nokságon. Tervezik,  hogy az  iskola területén szertárt  építenek
aminek az alapja már elkészült és az idén szeretnék befejezni.
Gratulálunk a működésükhöz.
A közgyűlésen megválasztották a tisztségviselőket, akik a követ-
kező öt évben irányítják az egyesületet.
Elnökség:
Elnök: Dr. Strassburger Gyöngyi
Tagok: Lestyán Goda Mihályné, Egriné Kovács Andrea, Varjú
Csaba, Szucsán Attiláné
Felügyelő Bizottság:
Elnök:  Mrena  Mihály,  Erdélyi  Melinda,  Árgyelánné Hangyás
Tünde
A Hunyadi SE 2003-ban ünnepelte 70. születésnapját, s ezen idő-
ponton belül ez az 5 év ugyan csekély időnek számít, de fontos
időszak az egyesület történetében.  A  labdarúgás a legnépsze-
rűbb sportág, így van ez a községünkbe is, ha győz a csapat. Sze-
rencsére labdarúgóink sokszor gondoskodnak erről  az örömün-
nepről, amit a győzelmükkel okoznak a szurkolóiknak.

Az eredmények ismertek, a felnőtt csapat az őszi idényben 10.
helyen végzett és innen indulva szeretné megőrizni megyei I. osz-
tályú tagságát, ami nem lesz könnyű a rövidesen induló tavaszi
szezonban.
Az egyesület vezetői igyekeznek mindent megtenni a zavartalan
működés érdekében, ami sokszor nem is olyan könnyű. Az egye-
sület  anyagi helyzete stabil  –  köszönhetően a  támogatóknak –
ami azért nem azt jelenti, hogy dúskálnak az anyagiakban. Az ön-
kormányzati és egyéb támogatók mellett 2004-ben is nyertek pá-
lyázati pénzeket a működésükhöz.
A közgyűlésen a tagok újra a régi vezetésnek szavaztak bizalmat.
Elnökség:
Elnök: Bobvos János
Tagok: Hévizi Róbert, Gazsó János, Sinka Imre, Tóth Zoltán
Felügyelő Bizottság:
Elnök: Mrena Mihály
Tagok: Petrás Ernő, Virág Imre
A kajak-kenu sportág 43 éves történetében is meghatározó volt
ez az öt év, hiszen ezen idő alatt sok minden történt a klub életé-
ben. Minden évben sikerült valamit fejleszteni az önkormányzati
tulajdonú vízi telepen. Felújítottuk a férfi öltöző részt, a konditer-
met, a mólókat átépítettük, ill. felújítottuk. Rendeztük a környé-
ket, díszburkolatot, járdát  építettünk, fát ültettünk. Legnagyobb
beruházásunk a túrahajó tároló építése volt, melyet teljes egészé-
ben társadalmi munkában készítettünk el.  Jövőre is  szeretnénk
folytatni a felújításokat. Tervezzük a csónakház külső homlokza-
tának rendbetételét, a móló újradeszkázását, valamint ha az anya-
giak lehetővé teszik, akkor a női öltöző rész felújítását is.
Örülünk, hogy eredményünkkel sikerült megőrizni helyünket az
országos  bajnoki  rangsorban,  a  mezőny második  harmadában.
2004-ben 31. helyezést értünk el 111 ponttal.
Kajakosaink november óta készülnek az idei versenyekre, és már
nagyon várják, hogy az időjárás  jóra  forduljon, és  végre vízre
szállhassanak.
Kajak-kenu klub közgyűlése is megválasztotta tisztségviselőit.
Elnökség:
Elnök: Sinka József
Ügyvezető elnök: Fabó István
Tagok: Bagaméri László, Pálinkás András, Sinka Péter
Felügyelő Bizottság:
Elnök: Dr. Hangya István
Tagok: Farkas Borbála, Sindel Imre

Fabó István

Megyei I. osztály – tavaszi sorsolás
17. forduló – 2005. 03. 20. (vasárnap) – 15:00
Gyomaendrődi  FC  –  Hunyadi  MSE  Békés-
szentandrás
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  Békés-
szentandrás
20. forduló – 2005. 04. 09. (szombat) – 16:30
Hunyadi  MSE  Békésszentandrás  –  Magyar-
bánhegyes FC
21. forduló – 2005. 04. 16. (szombat) – 17:00
Mezőberény FC – Hunyadi MSE Békésszent-
andrás
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 Békésszent-
andrás
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  Békésszent-
andrás
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  Békésszent-
andrás

28.  forduló  –  2005.  06.  04.  (szombat)  –
17:00
Hunyadi MSE Békésszentandrás – OMTK-Rá-
kóczi Vasas
29.  forduló  –  2005.  06.  11.  (szombat)  –
17:00
Mezőkovácsházi TE – Hunyadi MSE Békés-
szentandrás
30. forduló – 2005. 06. 18. (szombat) – 17:00
Hunyadi  MSE  Békésszentandrás  –  Békési
FC
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Felajánlható 1%
Kérjük támogassa az egyházat jövedelemadójuk

1%-ával:
A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve: Magyar  Katolikus

Egyház

Ajánlja fel adója 1%-át a
Gyermekeink Jövője Alapítvány

19057835-1-04 adóigazgatási számra.

Kérjük támogassa az egyházat jövedelemadójuk
1%-ával:

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

formátus Egyház

Kérjük, segítsenek 1%-uk felajánlásával a Békés-
szentandrási Kulturális Fejlődéséért

Alapítványnak.
Adószám: 19059473-2-04

Köszönettel:
az Alapítvány Kuratóriuma

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

Békésszentandrási Bűnmegelőzési Egyesületnek.

Tisztelettel  kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával járuljon hozzá a  Békésszentandrási Ifjúsági
és Kulturális Egyesület (B.I.K.E.) működéséhez és ezáltal
rendezvényeink, programjaink színvonalas megvalósításához.

Adószámunk: 18384985-1-04
Támogatásukat köszönjük.

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 BÉKÉSSZENT-

ANDRÁSI  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.

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

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.


