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XI. évfolyam 4. szám

József Attila: A Dunánál
(részlet)
A világ vagyok – minden, ami volt, van:
a sok nemzetség, mely egymásra tör.
A honfoglalók győznek velem holtan
s a meghódoltak kínja meggyötör.
Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa –
török, tatár, tót, román kavarog
e szívben, mely e multnak már adósa
szelíd jövővel – mai magyarok!
…Én dolgozni akarok. Elegendő
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.

1905-2005

10 éves a Szentandrási Híradó

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a Képviselőtestület nevében Tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:
Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje:
2005. május 2-án (hétfőn) 16 órakor
Napirend előtt:
Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Napirendi témajavaslatok:
1.
A Szociális és Népjóléti Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkáról
Előadó:
Bobvos János a bizottság elnöke
2.
A község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló

Előadók: Dr. Bíró Adrienne gyermekorvos
Dr. Gémes Etelka fogszakorvos
Dr. Fabó Ferenc háziorvos
Dr. Olasz Imre háziorvos
3.
Bejelentések
Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az
ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos előterjesztése a Könyvtárban megtekinthető.
Békésszentandrás, 2005. április 11.
Sinka József, polgármester
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálozás
Katolikus szertartással eltemetett halottaink:
AGÁRDI GYÖRGYNÉ KISS MARGIT (1921-2004) Szentesi út 18. szám
alatti lakos 2004. november 16-án csendesen elhunyt. Gyászolják testvérei és azok családjai.
SZILÁGYI SÁNDOR (1943-2004) Béke u. 12. szám alatti lakos hosszas
betegeskedés után elhunyt. Gyászolják: felesége, fia, leánya, unokája,
testvérei, felesége rokonsága, nagybátyjai, nagynénjei és a rokonok
HALI ISTVÁNNÉ GYURICSÁN LENKE (1923-2004) Szentesi út 18. szám
alatti lakos 2004. december 1-jén váratlanul befejezte édesanyai életét.
Gyászolja: leánya, unokatestvérei és rokonsága.
SZÉCSI ALBERTNÉ CSIPAI ILONA (1919-2004) Szent Imre u. 27. szám
alatti lakos 2004. december 4-én, rövid betegeskedés után csendesen elpihent az Úrban. Gyászolják: leányai, veje, unokái, dédunokái, testvérei,
sógorok, sógornők és rokonsága.
BABÁK IMRE (1922-2004) Körösladányi Szociális Otthon lakója 2004. december 27-én elhunyt. Gyászolják: meghalt testvéreinek a családjai.
BOBVOS LILLA (2004-2005) Szentesi u. 6. szám alatti lakos 2005. január
28-án súlyos betegsége a reményekkel teli jövőjét a halál karjaiba helyezte. Gyászolják: szülei, nagyszülei, szüleinek testvérei, Aszódi és Bobvos
család tagjai és rokonsága.
SZÍN MIHÁLY (1942-2005) békésszentandrási származású, ceglédi lakos, január
9-én váratlanul meghalt. Gyászolják: fiai, édesanyja, testvérei és rokonsága.
PÁLINKÁS ISTVÁNNÉ FARKAS PIROSKA (1925-2005) Bocskai u. 2. szám alatti
lakos február 10-én hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtő Urának.
Gyászolják: leányai, vejei, unokái, testvére és a rokonsága.
HAMZA JÓZSEFNÉ TASKÓ APOLLÓNIA (1919-2005) Vértessy u. 2.
szám alatti lakos hosszantartó betegség után február 14-én csendesen elhunyt. Gyászolják: férje, leányai, unokái, dédunokái, testvérek, elhunyt
testvérek családjai és a rokonsága.
SZABÓ JÓZSEFNÉ EGRI ZITA (1926-2005) Szent Imre u. 22. szám alatti
lakos február 18-án hosszan tartó betegeskedés után csendesen elhunyt.
Gyászolják: a Takács család, unokatestvérei és rokonsága.
SZALAI ANDRÁSNÉ IZSÓ ILONA (1920-2005) Hunyadi u. 2/a alatti lakos
március 8-án rövid betegség után csendesen elpihent az Úrban. Gyászolják: gyermekei, menyei, unokái, dédunokái és minden rokonsága.

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

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy alirodámban (Hôsök tere 1. sz.)
új szolgáltatásként
teljeskörû hitelügyintézést (kedvezményes
kamatozású lakásvásárlási hitelek, szoc.pol.,
szabadfelhasználású forint és devizaalapú
hitelek) is igénybe vehetnek.
Érdeklôdni:
a 30/368-54-67-es telefonszámon.
Dr. Szabó Éva ügyvéd

Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete

MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy 2005. május 6-án, pénteken 17 órai
kezdettel 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. Bejelentések
Megjelenésére számítunk.
Békésszentandrás, 2005. április 11.
Tisztelettel:
Szabó Edit

Cég alapítva: 1971.
Tulajdonos:
Ábel Zoltán, Békésszentandrás, Fő út 64.

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

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP
Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Sinka József
Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság
Tagjai: Benedek Erika, Bődi Mária, Fabó István, Horváth Sándorné, Molnár Imre Zoltán,
Sinka Csaba
Felelős szerkesztő: Benedek Erika
E-mail: bszta-konyvtar@freemail.hu
Készült: SZARVASPRESS Bt. Telefon/fax: (66) 313-144/19
NYTSZ: 372/2/1995

Raktárunkban – Széchenyi u. 12. sz. – megtalálható
minden kellék széles választékban.
Éjjel-nappali ügyelet!
Megrendelőink részére díjtalanul vállaljuk
az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézést.

CSIPAI LÁSZLÓ

Békésszentandrás, Fő út 53.
Tel.: 218-230, mobil: 06-30/9749-031

BEHAN PÁL

Petőfi u. 9. * Mobil: 06-20/334-6670
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MOSOLYOD
- II. János Pál pápa írása

Domokos László
országgyűlési képviselő

Mosolyod, mely szívből fakad,
Aranyozza be arcodat!
Mosolyod nem kerül pénzbe,
Mégis sokat ér testvéred szemében.
Gazdagítja azt, aki kapja,
S nem lesz szegényebb az sem, aki ad ja.
Pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy maga után.
Senki sem oly gazdag,
Hogy nélkülözni tudná,
És senki sem oly szegény,
Hogy meg nem érdemelné.
Az igaz barátság látható jele,
Hintsd be a világot egészen vele.
Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak,
Bátorság a csüggedőnek,
Vigasztalás a szomorkodónak.
Mosolyod értékes, nagyon nagy jó,
De semmiért meg nem vásárolható.
Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem,
Mert csak abban a percben van értéke,
Amelyben arcodon megjelent.
És, ha ezután olyannal találkozol,
Aki nem sugározza a várt mosolyt,
Légy nagylelkű, s a magadét add.
Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mo
solyra,
Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja.

Megemlékezés
Ezekben a napokban a kereszténység kiemelkedő szellemi vezetőjére, II. János Pál
pápára emlékezik a világ. A kor szemtanúja erkölcsi, lelki hangja volt Ő, aki emberek milliói számára adott hitet és reményt.
Az Egyházfő példamutató bátorsága és emberiessége mindenkit megérintett, hívőt és
nem hívőt egyaránt. A vallások közötti
megbékélés támogatójaként a kölcsönös
tisztelet és a keresztény testvéri szeretet
fontosságát hirdette.
Világjáró útja során egyedülálló hitelességgel képviselte a kereszténységet, az elesettek támogatását; példamutató módon szolgálta egyházát.
A hagyományos erkölcsi értékek melletti
kiállásával megőrizte a keresztény kultúra
évszázados hagyományait rohanó világunk
mindennapjaiban.
A Szentatya az egész világ számára erkölcsi tekintéllyé vált.
Az elmúlt napokban Békés megye templomaiban is megszólaltak a harangok a Pápa
emlékére.
Hajtsunk fejet és emlékezzünk mi is a XX.
század kiemelkedő alakjára, II. János Pál
pápára!
Tisztelettel:
Domokos László
Szarvas, Kondoros, Gyomaenrőd, Békésszentandrás,
Csabacsüd, Hunya, Kardos, Örménykút
országgyűlési képviselője
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FELHÍVÁS SZÜLETÉSNAP
Emléktábla-avatás
és jubileumi ünnepség
2005. június 4-én szombaton!
László Béla és Györgyjakab Endre tanító urak tiszteletére – az
egykori tanítványai – emléktáblát szeretnének avatni a Kálvin u.
10. szám alatti volt református iskola falán. Az ünnepségre meghívjuk a régi diákokat, a tanító urak családtagjait, és mindenkit,
aki valamilyen formában kötődik hozzájuk. A táblát adományokból készíttetjük. Aki szeretne hozzájárulni, az adományokat a
Gondozási Központban lehet átadni. Köszönjük a segítséget!
Az ünnepség keretében emlékezünk meg a nagyközségben 35 éve
megalakult Öregek Napközi Otthonáról. Az intézmény ebédlőjében megrendezett kiállításon felelevenítjük a múltat, bemutatjuk
a fejlődést. Meghívjuk azokat az embereket, akiknek köszönhetően a szociális ellátás évtizedeken keresztül biztosítva volt és van
Békésszentandráson.
2005. június 4-én délután 3 órakor a két megemlékezéssel kapcsolódni szeretnénk a községi jubileumi ünnepségekhez.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Virág Sándorné

Tisztelt Olvasó!
10 évvel ezelőtt 1995. áprilisában jelent meg a „Szentandrási Híradó” Önkormányzati havilap I. évfolyamának 1.
próbaszáma. A Képviselő-testület 1995. március 27-én
hozta meg határozatát a lap indítására.
Információéhség volt a faluban, az akkori hírközlő - a hangosbemondó -korszerűtlenné vált, használhatatlan volt, a
Megyei Hírlap és a Szarvas és Vidéke hetilap kevés hírt
közölt településünkről és keveseknek járt, a Cervinus rádió
is csak ritkán foglalkozott velünk.
Visszaemlékezve a születés pillanatára, az egészséges izgalomra, a kételyekre, a lakosság várható fogadtatására és
arra, hogy profi újságírók nélkül vajon meg tud-e felelni a
fő elvárásnak, annak, hogy „Az újság legyen a hiteles tájékoztatás eszköze, jelenítse meg kis közösségünk életét!”
Településünk életét ismerő rendszeres újságolvasó tud választ adni a feltett kérdésre. Mint rendszeres, kvázi újságírója a lapnak véleményem szerint megfelelt az elvárásoknak.
Tíz év alatt több mint 2000 oldalon jelentek meg írások,
információk. A születéskor kialakított rovatok ma is élnek,
illetve újak keletkeznek, jól alkalmazkodnak az élet által
diktált változásokhoz.
Nem kívánok nosztalgiázni azon, hogy mi tetszett és mi
nem, de az biztos, hogy akik szerepet vállaltak az újság
életében az elsők között értesültek a kritikákból, legyen az
akár jó, akár rossz, a köz érdekében vállalt tevékenység
ilyen, ez így van rendjén.
Mindenesetre az eltelt 10 év bebizonyította, hogy az újság
életképes és jól szolgálja demokráciánkat.
Köszönhetjük az újság szerkesztőbizottságának és a felelős
szerkesztőknek: Regős Mátyásnak, Molnár Imre Zoltánnak, Fabó Istvánnak, Bődi Máriának és Benedek Erikának,
a szerkesztőknek, nyomdászoknak önzetlen lelkiismeretes,
hitvallásból a közösség érdekében végzett munkáját, nélkülük nem érhette volna meg a Híradó az első X-et.
Ne feledkezzünk meg az újságolvasókról és a terjesztőkről
sem, hisz nem lett volna életképes a lap, ha havonta nem
kel el 6-800 példány. A lap a mai hírdömpingben a Kábel
Televízióval is konkurálva talpon van és talpon marad,
unikumként 2005. március közepétől a világhálóra is felkerült, a www.bekesszentandras.hu honlapon a világ minden
táján olvasható.
Mit is kívánhatnék a jövőre? Csak azt, amit Békésszentandrás 100 éves névnapján kívántam 10 évvel ezelőtt – további hosszú sikeres életet Szentandrási Híradó.
Tisztelettel:
Sinka József
polgármester
felelős szerkesztő
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A Művelődési Ház és Könyvtár hírei
Mi így készültünk a Húsvétra
A Művelődési Házban március 24-én és 25-én játszóházat szerveztünk a gyerekeknek. Első nap írókáztunk, amit aztán aranyporral kentünk be. Piros tojásra rajzoltunk igazán szép népi motívumokat, majd aki már egészen belejött, próbálkozott mással
is, mint például a nevét írta rá a tojásra, vagy nyuszit rajzolt. Fehér alapú tojásra folytatták a gyerekek a munkát. Ez a foglalkozás nagyon népszerű, hiszen a legkisebbek is annyira belemélyedtek a munkába, hogy még felnézni sem volt idejük. Csak ,,
gyártották” a szebbnél szebb alkotásokat. Itt szeretnénk megköszönni Lázár Juliannának a segítségét: a tojásokat, a kölcsönbe adott írókákat!
Másnap üdvözlőlapot készítettünk. A félbehajtott lap külső borítóját előre kiszúrtuk, hogy a gyerekeknek ezzel ne legyen gondjuk, majd különböző színű hímzőfonallal ők kivarrták. Természetesen a kép hímes tojást ábrázolt egy masnival. Miután elkészültünk, a hátulját leragasztottuk egy lappal, hogy ne látszódjék
a munka fonákja. Belülre pedig mindenki megírhatta húsvéti üdvözletét.
Kellemes hangulatban telt el a két nap! Végül mindenki egy kis
ajándékkal – csokitojással – távozott. Mi így kívántunk a gyerekeknek kellemes húsvéti ünnepeket.
Művelődési Ház dolgozói

JUBILEUMI
KI MIT TUD?
A Jubileumi évhez kapcsolódva 2005ben megrendezésre kerül a Ki Mit
Tud?. A következő kategóriákban lehet
nevezni: vers, próza, ének (szóló, kórus), tánc (társas, néptánc), hangszer (szóló, együttes), színjáték,
egyéb.
Jelentkezési határidő: 2005. május 1.
Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezést, korhatártól függetlenül.
A megrendezés ideje: 2005. május 18. (szerda), 19. (csütörtök)
döntők – jelentkezőtől függően, 22. (vasárnap) Gála.
Bővebb információ a Könyvtárban.
Művelődési Ház és Könyvtár

KIÁLLÍTÁS
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2005. május 9-én, hétfőn 17 órára
a békésszentandrási Könyvtár Galériájába
a Könyvtár 45. jubileumi évfordulója alkalmából rendezendő
kiállítás megnyitójára és névadó ünnepségére.
Várunk minden érdeklődőt!
Művelődési Ház és Könyvtár

játék szabályai
1. A játék célja és menete
A játék célja az olvasáskultúra fejlesztése, az olvasás népszerűsítése, a magyar olvasóközönség kedvenc regényének kiválasztása. ,,A
Nagy Könyv” eseménysorozata 2005. március 1-jétől az év végéig
tart és három szakaszból áll.
Az első szakaszban (2005. március 1-április 23.) a játékban részt
venni kívánó olvasók szabadon jelölhetnek egy regényt a magyar
irodalom, és egyet a világirodalom köréből. Két kérdésre adhatnak
választ – a szerző és a cím megjelölésével – ,,Melyik az Ön kedvenc
magyar regénye? Melyik az Ön kedvenc külföldi regénye?” Tehát
mindenki két műre adhat le szavazatot. Jelölése akkor is érvényes,
ha csak az egyik kérdésre válaszol.
Tetszés szerint jelölhető bármely szerző bármely regénye, amely
magyar nyelven bármikor megjelent. A regény műfaja tágan értelmezhető: beletartozik például a kisregény, az önéletrajzi regény, a
gyermek- és ifjúsági regény, de nem tartozik bele a mese, a novella,
az elbeszélő költemény, stb.
Az első szakasz végére az olvasók jelölései alapján alakul ki a száz legnépszerűbb regény címét tartalmazó jelölőlista. Ezen az ötven legtöbb szavazatot kapott magyar regény és az ötven legtöbb szavazatot kapott külföldi regény szerepel a szerzők nevének ábécé sorrendjében. A továbbiakban már
csak ez a száz mű vesz részt ,,A Nagy Könyv” játékban.
Ebben a periódusban szavazólapokon és www.anagykonyv.hu weboldalon keresztül lehet szavazni. A szavazólapokat 2005. április
15-ig lehet bedobni a szavazóládákba, illetve a postaládákba. A később feladott szavazólapok már nem vesznek részt a játékban.
2005. április 16-23. között már csak a weboldalon keresztül adható
le szavazat.
A második szakaszban (2005. április 24-június 11.) az olvasók a
100 legtöbb jelölést kapott regényből (50 magyar és 50 külföldi)
egy újabb szavazással választják ki azt a tizenkét regényt, amely bekerül a döntőbe. A szavazólapok vagy az Internet segítségével egy
vagy több, legfeljebb tizenkét regényt lehet kiválasztani. A szavazat
tehát akkor is érvényes, ha csak egy művet választ ki a százból, tizenkettőnél több regény azonban nem választható.
Ebben a periódusban már mód nyílik az SMS-ben és vezetékes telefonon történő szavazat leadásra is. Így jön létre a második szakasz
végére a magyar olvasóközönség körében legnépszerűbb tizenkét
regény mezőnye.
A második szakaszban a szavazólapokat 2005. június 3-ig lehet bedobni a szavazóládákba, illetve a postaládákba. A később beérkező
szavazólapok már nem érvényesek. 2005. június 4-11. között már
csak a www.anagykonyv.hu weboldalon, SMS-ben és telefonon lehet szavazni.
A harmadik szakaszban (2005. október 25-december 17.) választják ki
az olvasók ,,A Nagy Könyvet”, azaz a magyar olvasóközönség legkedvesebb regényét 2005-ben. Ebben az időszakban már kizárólag SMS-ben és
vezetékes telefonon lehet szavazni.
A tizenkét legtöbb szavazatot kapott regény kilenc részből álló televíziós műsorsorozat keretében versenyt. Minden alkotás azonos feltételekkel mutatkozik be a képernyőn. A hat elődöntőben két-két regény páros mérkőzésére kerül sor, a középdöntőben a három-három
továbbjutott regény verseng a képernyőn. A döntőben (2005. december 17-én) a két legtöbb szavazatot kapott és a kiesettek közül
vigaszágon a közönség által visszajuttatott harmadik közül választhatják ki a nézők a kedvencüket, ,,A Nagy Könyvet”.
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Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete
5561 Békésszentandrás, István kir. u. 50.
Előterjesztés
a 2005. április 2-i Küldött-közgyűlés 1.) napirendi pontjához:

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete a Közhasznú szervezetekről szóló1997. évi CLVI. törvény 19.§ (1) bekezdése, valamint az Egyesület Alapszabályának 5.§ (6) bekezdés b) pontjában leírtak szerint közhasznúsági jelentést készített,
és azt a Küldött-közgyűlés elé terjeszti.
Tisztelt Küldött-közgyűlés!
Egyesületünk 2002. március 14-én alakult meg. A Cégbíróság
Pk.60057/2002/3 szám alatt 2002. április 11-én jegyezte be –
mint – Kiemelten Közhasznú szervezetet. A MEOSZ 2003. júniusban egyesületünket felvette tagszervezeti taggá.
2004. év végén – taglétszámunk 847 fő tag
18 fő pártoló tag
Összesen: 865 fő
a) Számviteli beszámoló:
2004. évi bevételek:
534.800,- tagdíj bevétel
100.000,- Önkormányzati támogatás
199.000,- Önkormányzati – Képviselők támogatása
306.290,- tagi támogatás
67.000,Orvos-beteg találkozók költségtérítése
55.500,LÁT-támogatás
255.200,- MEOSZ-tól állami támogatás
--- MEOSZ – Pályázaton nyert támogatás
4.480,Működési bevétel (kamat)
528.297,- Előző évi záró pénzkészlet
2.050.567,2004. évi kiadások:
326.083,- tagsági rendezvény költsége
201.200,- személyi költségek
31.527,utazási költségek
625.849,- tárgyi eszközök beszerzése, felújítás
313.027,- egyéb fenntartási költségek
1.497.686,- összesen
552.881,- év végi zárókészlet
2.050.567,b.) Költségvetési támogatás felhasználása
2004. évben Civil szervezetek támogatása címén
- Önkormányzattól
100.000,- Képviselői támogatás 199.000,- MEOSZ-támogatás
255.200,Összes támogatás:
554.200,Felhasználás:
Fénymásoló Ricok (2004-es vásárlás):
Számológép asztal
Eszközvásárlás
Gyógyfürdői utaztatás:
Beregfürdő
Hajdúböszörmény
Tiszakécske
Karácsonyi ünnepély
Működési költségek
Összesen:
c.) Vagyonfelhasználás-ra nem került sor.

187.750,20.900,86.206,25.780,15.200,14.508,148.764,55.092,554.200,-

d.) Célszerinti juttatások-ban nem részesültünk.
e.) Helyi Önkormányzattól kapott támogatás mértéke:
100.000,- Ft, ezenfelül
Képviselői tiszteletdíj felajánlás 199.000,- Ft, ezenfelül
Összesen:
299.000,- Ft – melyről
a b.) pontban részletesen számot adtunk.
f.) (1) Egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység – keretében 5 évvel ezelőtt a
REC – alapítványi pályázatból beindítottuk a gyógymasszőri tevékenységet. Majd 2002-ben Képviselői felajánlásokból BIOPTRON – lámpát vásároltunk, átadtuk a gyógymasszőrnek. Új berendezésre 2003-ban a MEOSZ – pályázatból vásároltunk
* gyógyászati segédeszközöket (szobakocsi, szoba WC, támbot,
könyökmankó), ingyenes kölcsönzés céljára,
* 2003. 07. 01-től, 2003. 12. 31-ig beindítottuk a csoportos
gyógytornát csütörtök délutánonként (MEOSZ pályázatból)
* szobakerékpárt vásároltunk és átadtuk a gyógymasszőrnek, tagjaink részére a kezelések ingyenesek
* automata vérnyomásmérőt, a csoportos gyógytornához sport
szivacsokat.
Hétfő és csütörtöki napon a Klub székházába vehetik igénybe
tagjaink az egészségügyi rehabilitációs kezeléseket. A kezelésre
jelentkezők száma évente 1200 főt meghaladja.
Hasznosnak ítéljük meg az egészségügyi szolgáltatás keretén belül a székházban beindult gyógytornát. Szarvasról kijáró szakember foglalkozik a beutaltakkal, kinek-kinek a betegségéhez igazodóan.
Megszerveztük 2004-ben az influenza elleni védőoltást, helybe
jött az asszisztencia, így mentesültek idős tagjaink a sorban állástól.
f.) (2) Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása – témakörben sokrétű tevékenységet végzünk.
2004. évben méltányossági nyugdíjemelés előkészítésében 17 tagunknál nyújtottunk segítséget. Sajnos sok-sok a visszautasított
kérelem, még akkor is, amikor az igazolt ellátás jóval a megjelölt
értékhatár alatt van.
Változás 2004-ben, hogy 5 évenként lehet kérni a jövőben méltányossági nyugdíjemelést, ha a havi ellátás a minimál nyugdíj kétszeresét nem éri el. Visszajelzések szerint 80%-ban eredményes.
Fogyatékossági támogatást 17 tagunknál indítottunk, kb. 41%
kapta meg I-II fokon. Segítséget nyújtunk a fellebbezések megírásában is.
Ágyhoz kötött tagjainkat a bizalmihálózat útján látogatjuk rendszeresen, szeretetcsomag és jókívánság kíséretében.
Évek óta a karácsonyt színvonalas teadélutánnal, műsorral, magyar nóta énekesekkel tartjuk meg. Rendezvényeink igen látogatottak, 160-180 fő vett részt 2004-ben is. Ezen felül 750 db sze-
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retetcsomagot osztottunk ki a megjelent tagoknak és a bizalmiak
útján az ágyhoz, lakáshoz kötött tagjainknak.
LÁT ügyintézés folyamatos és zavartalan, 2004-ben 36 fő anyagát küldtük el a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületéhez, akik a felterjesztést végzik, ezúton is köszönjük a munkatársak jóindulatú hozzáállását. Visszautasítás nem volt 2004-ben
36x150.000,- Ft, azaz 5.400.000,-Ft nyert kifizetést sorstársainknak.
Gépkocsi szerzési támogatást 2004-ben egyesületünkből 11 fő
kapott a községben összesen 13 fő részesült 300.000,-Ft-ban,
azaz 3.900.000,-Ft értékben.
Közlekedési támogatást 566 fő részére 5.360.250,-Ft összegben
fizetett ki a Polgármesteri Hivatal, melyet az állami költségvetés
biztosít.
f.) (3) Közhasznú szervezet által nyújtott szolgáltatás
Az évenként 3 alkalommal szervezett Orvos-beteg találkozó, ahol
lehetőség van a segédeszközök kiíratására, a cég le is szállítja a
gyógyászati segédeszközöket, egészségügyi program keretében
megszerveztük az influenza elleni védőoltást, így nem kell utazni
a tagoknak, bizony sok sorstársunknak nehezére esik a járás.
2004. évben 5 esetben gyógyfürdőbe vittük a tagjainkat, útiköltséget egyesületünk fizette a képviselői támogatásból.
Ezen felül 2 hétvégén – unokás, nagymamás – gyógyfürdőt szerveztünk Tiszakécskére.

Bűnmegelőzési Egyesület
2004. évi közhasznúsági jelentés
Számviteli beszámoló
2004. évi nyitó pénzkészlet

109.181,-

2004. évi bevétel
Önkormányzat
Képviselő-testület
Kuratóriumi pénzmaradvány
Adó Szja 1%
Tagdíj
Egyéb
Összesen:

80.000,61.000,227.790,5.022,8.400,30.000,412.212,-

2004. évi kiadások
Üzemanyag költségtérítés
Irodaszer
Banki költség
Formaruha vásárlás
Gépjármű biztosítása
Postaköltség
Rendezvény
Egyéb
Összesen:
Záró pénzkészlet

87.887,6.428,682,23.150,27.210,185,29.564,9.849,184.955,336.438,-

II. Költségvetési támogatás felhasználása: -

A szolgáltatásunk kibővült a 2003. évi pályázatból vásárolt gyógyászati segédeszközök ingyenes kölcsönzésével.

III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
1 db Opel típusú személygépkocsi

Kulturális munka:
Kulturális életünk igen izgalmas volt a 2004-es évben, rendezvényeink színvonalasak és igen látogatottak, amit az alábbi rövid és
korántsem teljes felsorolással támasztunk alá:

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása:

Színházlátogatás alkalmanként
Nótadélután
Teadélután, Karácsony, stb.
Orvos-betegtalálkozó évi három alkalommal
Birkavacsorák-különböző alkalmakra évi 2 alk.
Társegyesületek rendezvényein részvétel (Kondoros,
Öcsöd, Nyugd.Egy, Szarvasi MEOSZ Mesterszálás, stb.)
Gyógyfürdők (Hajdúszoboszló, Bogács, Tiszak. Beregf.)
Országjáró kirándulások 2x1 napos (Budapest)
Országjáró kirándulás 3 napos a Mátrában
Fórum szervezése a Nyugd.Klub épületében 2- 40 fő
Virág kiállítás

VI. Egyesület vezetőinek nyújtott juttatások összege illetve értéke: -

90 fő
150 fő
290 fő
160 fő
230 fő
120 fő
230 fő
90 fő
45 fő
80 fő
45 fő

Határozati javaslat:
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének Küldött-közgyűlése a közhasznúsági jelentést elfogadja. Felkéri az
egyesület titkárát, hogy a közhasznúsági jelentést a Bíróságnak és
Ügyészségnek küldje meg, továbbá a helyi újságban tegye közzé.
Békésszentandrás, 2005. március 16.
Tóth Mihályné
elnök

V. Támogatások
A mellékletben, a pénzügyi beszámolóban szerepel.

VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről:
Az egyesület közhasznú tevékenységét az alapszabályban meghatározott közrend, közbiztonsági, bűnmegelőzés terén végezte
2004. évben.
Békésszentandrás, 2005.

BÚCSÚ
Mély megrendüléssel vettük tudomásul, hogy
2005.03.12-én Házi László polgárőr társunk 74 éves korában elhunyt.
1962-től 1989-ig önkéntes rendőrként tevékenykedett
majd 1990-től a Bűnmegelőzési Egyesület megalakulása
óta tagja.
Munkájával segítette a rendőrök munkáját, az egyesületünk tevékenységét, településünk biztonságát.
Részese volt a ,,Biztonságos Település” cím elnyerésében.
Emlékét és tevékenységét megőrizzük.
Laci bácsi nyugodj békében!
Bűnmegelőzési Egyesület
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TESTVÉRFALUNK ÉLETÉBŐL
A színmagyar lakosságú délvidéki Kishegyesen március 18-án – három
nappal megelőzve a hétfőre eső születésnapot – nagyszabású fényképkiállítás és a kishegyesi származású írók legismertebbjeit felsorakoztató
pompás művelődési műsor keretében ünnepelték meg a falu napját. A

nagyszabású ünnepségen részt vettek a Kárpát-medence Hegyes nevű
településeinek és a testvérfalvaknak, Békésszentandrásnak és Kelebiának a képviselői is.

Dr. Csordás Mihály

Kiáltás a kertből
Rekviem önmagunkért Kishegyes születésnapján
Ízlelgetem, így egyben a szót, a születésnapját a tavasz első napján ünneplő, itt a telecskai dombok szoros ölelésében földöntúli örömökre váróan megfeszülő települését: tavaszfalut. Örülök, hogy nem a jelzős
szerkezet jutott eszembe, amely ugyancsak találó lehetne: hegyes tavasz.
Csípős, szúrós és olykor könnyünket az arcunkra fagyasztó évszak. Ha
csak embereit nézném, a kétkedő természetű, velünk sem kacagni, sem
zokogni nem tudó zsellérivadékokat, még cifrázhatnám is a nevet, kivonva belőle az ébredő nap fényét, melegét…
Nem teszem; nem bontom hétezer kicsiny gondjára, fájdalmára, álmára
a köröző Körösöktől a táj testét érrendszerként átszövő Krivajáig 1769ben ideérkező dolgos, de öntörvényű népességet.

Dr. Szakmány Major Edit, az egykori osztálytárs, Zákány Antal
versével köszöntötte a szerzőt
Most újra eljött a kikelet, s – boldog keresztelők meg lelkünkből görcsös marokkal darabokat kegyetlenül kitépő temetések után – egybefog
ismét minden nemes szándékot, tisztes akarást. Megtartani magunknak
ezt a Kálváriadombról oly félelmetesen szépnek látszó falut, által a 48as szabadságharc éppen itt megvívott utolsó győztes csatáján, el a történelem számunkra mindig csak veszteséget hozó sok-sok békeszerződésééig, talán egykor Ibsen határoknál meg nem torpanó álmának megvalósulásáig is, aki oly elegánsan mondotta ki, senkit meg nem bántva: ,,
Nincsen kertem, csak erdeim és mezeim vannak…”
A temetődombról szeretem nézni a völgyet, mint néztem a napokban is,
a március 15-ei megemlékezésen, emlékmű-koszorúzáson. Ahonnan
csak az marad meg a szemnek, ami szép. Szemlélem ragyogó reggeleken
és vöröslő estéken. Alig jár erre valaki, s aki jön, azt is eljegyezte magának a magány. Nem kell szólni hozzá, ha sír; ha a hideg kövekre borulva
zokog rázkódó háttal! Hagyni kell, van neki mért! Felmérhetetlen lehet
az ő vesztesége.

És aztán azt sem könnyű megértenünk, ki is veszítette el a másikat: vajon az, aki itt maradt a gondok peremén, vagy aki elment boldogabb
mennybéli tájakra?
Lent, a girbe-görbe utcákon kimért a köszönés, takaréklángon tartott a szó. Izzanak a belső indulatok, amelyekről eldönteni sem lehet, hogy egymásba szerelmesedők vajon vagy egymást üldözők. Ebben a háborús évtized nyomasztotta vég nélküli időben és a csodálatos völgykatlanba szorított térben furcsa
módon kiegyenlítődik szeretet és gyűlölet. Másfél évszázada sem férnek össze
az emberek, csak kiismerték egymást. Közülük a legkülönbeket hagyták távozni távoli vidékek felé, mintha féltek volna tőlük. Utánuk tekintettek, s megnyugodva látták ködbe vészni a fekete bárányt. Csak jóval később döbbennek rá: a
hiánya által ők válnak kevesebbé. Ha megkérdené tőlük a költő, ,,nekünk
(tényleg) Mohács kell?”, talán bólintanának.
De hát nem ez Kishegyes, nem az útnak indító! Sok-sok írója tanúsítja,
hogy éppen ellenkezőleg: a hazaváró. Az állandóság is, az egyetlen biztos pont Dél-Afrikától – Amerikán át – Német- és Magyarországig. S
így már szeretni lehet.
Nem ismeri a falut az, aki még nem látta élni a temetőket csendes délutánokon, amikor fonnyadt eres kezek matatnak az avarral belepett hantokon. Csak egy lépést kell még tenni visszafelé, hogy a súlyos szürke
kövek megmozduljanak, és feltámadjanak az ősök – mondákban, mesékben, babonákban… Egy törékeny, bájos leány az esten versemet lenyűgöző egyszerűséggel és kristálytiszta magyarsággal szavalva győzött
meg róla, mennyire érdemes kishegyesinek lenni, és hogy ezt a pozíciót
sohasem szabad feladni.
Már hátitáskás gyermekkorunkban – az iskolából mindennap a Kálvária
zöld pázsitjára sietve – pontosan éreztük a különbséget a falusi és városi
temetők között. Az elsőikben forrón sütött a nap, haragos zöld fű nőtt,
és ember kiválóan érezhette magát. Az elmúlás városi kertjeinek hangulata ezzel szemben mindig nyomasztott. A rokonok – hosszú fekete
szoknyás nagynénik – oda is gyakran magukkal vittek bennünket. Sötét
árnyékban bolyongtunk, méltóságteljes és egyben félelmetes márványkövek között.
Otthon jó érzéssel állapítottam meg: nálunk nincs árnyék, és sokkal kisebbek a kövek. Egyformán aprók és szürkék voltak, mint ahogy szinte
mind hasonlítottunk egymásra mi faluszéli gyerekek, sőt az apáink,
nagyapáink is.
Egy-egy vasárnap délutánon, ha ritkán vendégek érkeztek hozzánk vidékről, apai nagyapám – egy tanyasi paraszttanító rejtett ambíciói éltek
mindig benne – a savanyú vörös bor után megtörölte bajuszát, aztán
megszólalt:
- No, akkó tán gyerünk ki egy fordulóra a temetőbe!
Mi előrelovagoltunk a bokáig érő meleg porban, aztán hogy kint beértek
bennünket a felnőttek, megálltunk a széthasadt domb peremén, és lenéztünk a kis szürke házacskákra, amelyek közül csak a templom tornya
emelkedett ki egy fejjel. Úgy uralta a völgyet, mint hegy tetejét a kápolna, amelyet valamikor a régi világban épített lelki békéje érdekében a
környék leggazdagabb földesura.
Aztán a képen jól kivehető volt a főutca, a többinél magasabb házaival.
Szoros rokonságot tartott a márványsírokkal, amelyek a bejárati kaputól
a kápolnáig húzódtak.
Míg nagyapám a pipája szárával mutogatta a látnivalókat, a rokonok álmélkodtak. Mi közben a temetőárokban verődtünk össze, ágakat vagdostunk le a sűrű bodzabokrokról, és kedvünkre vertük velük egymást.
Általában indiáncsatákat vívtunk. Cooper-könyveket olvastunk akkoriban.
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Később, nagyapa távoztával, a rokonok fiatalabb nemzedékének korában – ekkoriban tanítónak, hivatalnoknak illett lenni, ha adott magára
valamit az ember – már minden szégyenkezés nélkül pokrócot terítettünk a fűre, kényelmesen leheveredtünk, és uzsonnát eszegettünk az efféle látogatásokkor. A szertartásos sétákból kirándulás lett: jó levegőt
óhajtottak szívni a ,,finom” városiak – apámé a jelző, ő nem is jött velünk.
Meglazultak a házi törvények is. Az ebédek események nélkül zajlottak.
Korábban, ha nagyanyám a megszokottnál melegebben tálalta fel a levest, azt semmiféle védőszent az udvar közepére való repüléstől meg
nem mentette. Még csak zsörtölődés sem volt. ,,Jöhet a másik!” – mondta hangját tompítva pedagógiai hajlamú, kis töpörödött Csordás nagyapó.
Repülő tányérok és fazekak kavalkádjából mégis csak az emberi szó maradt meg, a miéink hangja, mint egy CD-lemezen anyám egyórás meséje
az életéről, az életünkről, amelyet két hozzám Újvidékről kijövő rádióriporter, Nánási Anikó és Ternovácz István vett terven kívül magnetofonszalagra, és adott is műsorba sokkal előbb, mint a velem készített interjút. Apám hangja is felvisszhangzik az idő távolából, amint kertünk
százéves körtefája alatt – a harsogóan zöld füvet unokái nyuszikáinak
kaszálva – erős basszusán bekiált nekem a szülői ház teraszára, ahol írógépemet püfölöm: ,,Kisfiam…!”
Az a körtefa alatt leltük meg apró gyermekként mindig a húsvéti nyusziajándékokat. A mézédes gyümölcsöt termő fát egykor még az első világháborúból betegen hazatántorgó, de a régi fényképeken szálfaegyenesen álló, kackiásra pödört bajszú, híre szerint pedig a fehérnépet soha
meg nem vető Deák Mihály nagyapám ültetett. Húsvéttájt annyi a virág
rajta, hogy fehérségével gyémánttá változtatja a lemenő napot.

Ugyanaz a nap: ünnepe tavasznak és falunak. Ugyanaz a szellő: kibont
rügyeket és lobogtat lángot. Ugyanaz az otthon: anyáink és apáink arcmásával a párnán, mint Jézuséval a bibliai törölközőn. Lehet minden és
semmi.
Lám: falu lehet maga a tavasz. Elődeink tudták, mikor is kell Békésszentandrásról e völgybe jönniük, érkezniük. Rögtön munkához láttak.
A tavasz pedig sohasem hagyta őket cserben. Talán egyszer majd mi is
megtanulunk hűek lenni hozzá.

Mirnics Gyula élő interjút készített dr. Csordás Mihállyal

Nyitott könyv – Nyugdíjas oldal
,,Tedd a kezed
homlokomra,
mintha kezed
kezem volna.

Úgy őrizz, mint
ki gyilkolna,
mintha éltem
élted volna.

Úgy szeress, mint
ha jó volna,
mintha szívem
szíved volna.”
József Attila: Tedd a kezed…
1928. máj.-jún.

József Attila egy igen szép, minden emberi kapcsolatot átfogó versével
köszöntöm a kedves olvasót e csodálatosan szép tavaszi szikrázó napfényes délutánon.
Azt ígértem a februári újságban, hogy a következő számban majd bővebben írok terveinkről. Ez nem egészen úgy történt, mert magam helyett, illetve a cikk helyett csak a közhasznúsági jelnetést tettük az újságba, mivel nem voltam a faluban, de most pótolom, mert túl a közgyűlésen teljesen összeállt a kulturális terv, melyből a legfontosabbakat most
megosztom az olvasóval. Ez azért is szükséges, mert a közhasznúság
egyben azt is jelenti, hogy nemcsak tagjaink, hanem bárki más is részesülhet ,,javainkból” (kulturális dolgokra és kincsekre gondoltam).
Ahogy az elmúlt évben nagyon szép nyarunk volt, sok szép helyen jártunk (amiért köszönetet is kaptam a tagoktól, ami nagyon jól esett, de
nem ezért csinálom a munkámat, hanem mert vállaltam, hogy legjobb
tudásom szerint vezetem az egyesületet), úgy most az előttünk álló nyarat is szeretném nagyon széppé tenni annak, azoknak, akik velünk tartanak, de elsők mindig a tagok és hozzátartozóik.
Mielőtt belekezdenék a programba egy közhasznú Bejelentésem is van!
A Hunyadi utca, ill. Szentesi út állapotát mindenki ismeri. Lakossági,
egyesületi problémaként bejelentettem a Békéscsabai Közútkezelő Kht.
Ügyvezető igazgatójának az út állapotából adódó problémáinkat, s szíves intézkedését kértem. 4 nap múlva itt volt a válasz és 6-án du. fél 2kor megtörtént a bejárás. Ígéretet kaptunk, hogy még ebben a hónapban
egy alaposabb javítást fogunk kapni a Hunyadi utcára. Megkérdeztem,
hogy felújításra mikor számíthatunk. Be van tervezve, de eléggé hátul
vagyunk a sorban. Kérdeztem, hogy hogyan lehetne előbbre kerülni? A
javítás után annak észrevételezésével (véleménnyel) együtt kell kérni,
hogy mivel igen forgalmas útról van szó, kérjük próbálják előbbre hozni
a felújítást. Az út javítás pedig addig is folyamatos lesz. Kérem mindenkitől ezek szíves tudomásul vételét.

A gyógyfürdők folyamatosak lesznek: Gyopárosfürdő, Cserkeszőlő, Mórahalom, Hajdúszoboszló (május 21.Gyopárosfürdő).
Nótaestek: Morvay Károly nóta és dalkör Bp. (Orczy-kert) (június, aug.)
Október 1-jén – tekintettel azokat az emberekre, akik vagy koruknál,
vagy egészségi állapotuknál fogva nem mernek egy Bp-i utat vállalni, az
Idősek Világnapján nagy nótadélután lesz a Művelődési Házban – vezető Bp-i énekesekkel. Ennyit előzetesen, minden egyéb majd idejében!
Május 7-én: 1 napos Bp-i kirándulás a tervezett program marad a márciusi, csak a ,,Munkácsi a Világban” – Nemzeti Galéria – kiállítás megtekintése is benne lesz a programban.
1, 2, 3 napos kirándulások.
1 napos: Ópusztaszer: aug. 20. Szent István napi Állami ünnepség,
Feszty-körkép.
Augusztus 6. Visegrád: Zenés sétahajó oda-vissza Bp. – Visegrád, utazás Bp-re busszal.
2 napos kirándulás: Szekszárd – Mohács – Nagynyárád: július 30-31.
Szekszárd: Babits emlékház, Bormúzeum, GEMENC,
Mohács: II. Lajos emlékmű, Püspöki kastély, Történelmi emlékhely.
Nagynyárád: Kékfestő fesztivál!! Munkafolyamatok, kiállítás, vásár!
3 napos kirándulás: KASSA (Szlovákia – határátlépés személyigazolvánnyal!) Sátoraljaújhely (szállás) Gönc – Kéked – Füzér – Hollóháza –
Telkibánya – Füzérradvány – Széphalom – Sárospatak – Tolcsva (borfesztivál!)
Időpont, költség, részletes program ügyfélfogadáskor: szerda: ½ 3 – 5
óráig, vagy T: 218-032.
A hamarosan sorra kerülő MAJÁLIS hagyományos rendezvényünk május 28-án. Az üvegfestő Játszó-ház időpontja a jelentkezések után!
A rendezvény ebben az évben teadélután keretében lesz megtartva.
Jelentkezni május 20-ig lehet!
Gondolom éppen elég programot adtam, kívánok minden kedves újságolvasónak jó válogatást a programokból, s jó erőt, egészséget kívánva
becsukom a könyvet.
Demcsák Andrásné e.
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Az Önkormányzat rövid hírei
- A Képviselő-testület elfogadta a 2004. évi költségvetési beszámolót. A bevétel 824 millió Ft-tal a kiadás 794 millió Ft-tal teljesült, a pénzmaradvány 26,5 millió Ft. A pénzmaradványból 15,7
millió Ft az előző évek negatív költségvetési tartalékának rendezésére, míg 10,7 millió Ft felhalmozási célú tartalék címén szerepel a beszámolóban. Az Önkormányzat vagyona 109 millió Ft-tal
növekedett a záróállomány 1,6 milliárd Ft. A társadalom és szociálpolitikai juttatások összege 42,1 millió Ft-ra a társadalmi
szervezetek támogatása 8 millió Ft-ra teljesült. A beruházások
volumene 169,7 millió forint volt.
- 3 db német gyártmányú nagy hatóerejű 88 mm-es páncéltörő
gránátot találtak a Polgármesteri Hivatal melletti építkezésen. A
Körös parton valószínűleg hidat védelmező állást építettek ki a
német csapatok és hátrahagyták a szovjet csapatok bevonulásakor 1944-ben. A tűzszerészek megérkezéséig le kellett zárni az
érintett területeket és őrizni azokat a földdepókat amelyek az
építkezésről származtak. A megtalált robbanószerkezeteket a Gödény-halom melletti homokbányában robbantással semmisítették
meg.
- Jól teljesültek az adóbevételek 2004-ben. A helyi iparűzési adó
25,9 millió Ft-tal teljesült, 37 %-kal haladta meg az előző évit. A
magánszemélyek kommunális adóbevétele 5,6 millió Ft, az idegenforgalmi adó épület után 14,2 millió Ft, telekadó 1,9 millió Ft-tal
teljesült. A gépjárműadó összbevétele 12 millió Ft volt. A különböző mentességek miatt 4,16 millió Ft-ot kaptak adózóink, ebből
legszembetűnőbb a mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentessége, 217 db jármű 2,7 millió Ft összegben.
- Beszámolt a Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Közalapítvány
2004. évi tevékenységéről. Két említésre méltó tevékenységet lehet
megemlíteni, a Csángó tábor szervezését és az újratelepítési emlékmű
építéséhez adott anyagi hozzájárulás. Az alapítvány az 1 %-os felajánlásokból 197.000 Ft-os bevételre tett szert.
- Az Önkormányzat 2005-ben is indul az ÖNHIKI pályázaton,
ezzel is próbálja enyhíteni a forráshiányát.
- Furugyi településünk vízellátását Szarvas várossal közösen
kívánjuk megoldani. A közös projekt végrehajtására megszületett a megállapodás. A kiviteli és engedélyezési tervek készítésére a KÖRÖS-SZIGMA BT. kapott megbízást.
- A jövőben a felnőtt és gyermek háziorvosi sürgősségi betegellátást Kistérségi Társulás keretében, megbízásos jogviszonyban kívánják a társtelepülések megoldani. A Kistérségi Társulás ajánlattételi felhívást tett közzé az ügyeleti szolgáltatást vállaló társaságok számára. Az ajánlatokat 2005. május 31. 12.00 óráig kell
benyújtani.
- Elkezdődött a Prohászka utca útépítése, kérem az érintett lakosságot segítse az útépítőket.
- Tájékoztatom a T. újságolvasókat, hogy március közepe óta
a www.bekesszentandras.hu honlapunkon is olvasható a
Szentandrási Híradó.
Sinka József, polgármester

Következô lapzárta:
2005. május 13. (péntek)
Cikkeiket interneten is elküldhetik:
e-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu
A lapzárta után érkezett kéziratokat csak a következő
számban tudjuk megjelentetni.
Szerkesztôség

BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
HIRDETMÉNYE
BÉKÉSSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉBEN

2005. május 2-től 7. napjáig 800 -16 00óráig
tart a bölcsődébe lépő gyermekek beíratása
A BEÍRATÁST A BÖLCSŐDEVEZETŐ VÉGZI AZ ALÁBBI
HELYEN:
• BÖLCSŐDE, SZENT LÁSZLÓ U. 56.
A jelentkezéshez szükséges:
SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVIKIVONAT
SZEMÉLYIAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY
ORVOSI IGAZOLÁS
További felvilágosításért a bölcsőde vezetőjéhez forduljanak!
Békésszentandrás, 2005. április 4.
Dr Strassburger Gyöngyi
jegyző

BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
HIRDETMÉNYE
BÉKÉSSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
FENNTARTOTT ÓVODÁKBAN

2005. május 2-től 7. napjáig 800 -16 00óráig
tart az óvodáskorba lépő gyermekek
beíratása
A BEÍRATÁST AZ ÓVODAVEZETŐK VÉGZIK AZ ALÁBBI
HELYEKEN:
• I. sz. Óvoda Szent László u. 54.
• II. sz. Óvoda Szent Erzsébet u. 36.
A jelentkezéshez szükséges:
SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVIKIVONAT
SZEMÉLYIAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY
ORVOSI IGAZOLÁS
További felvilágosításért az illetékes óvodák vezetőjéhez
forduljanak!
Békésszentandrás, 2005. március 31.
Dr Strassburger Gyöngyi
jegyző
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BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
HIRDETMÉNYE
BÉKÉSSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
FENNTARTOTT
HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2005. április 25-én (hétfőn) de. 8 00 -12 00, du. 1300-1600 óráig
2005. április 26-án (kedden) de. 800-1200, du. 1300-1600 óráig
2005. április 27-én (szerdán) de. 8 00-1200, du. 1300-1600 óráig
TART AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBA
LÉPŐ
GYERMEKEK BEÍRTATÁSA
BEÍRATÁS HELYE:
Hunyadi János Általános Iskola
Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.
A jelentkezéshez szükséges:
- SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVIKIVONAT
- SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY
- ORVOSI IGAZOLÁS (óvodában kapják)
- ISKOLAI ÉRETTSÉGET IGAZOLÓ OKMÁNY (óvodában kapják)
- 550 Ft + 1 db igazolvány kép a diákigazolványba
Békésszentandrás, 2005. március 23.
Dr Strassburger Gyöngyi
jegyző

Békésszentandrási Csatornamű Beruházó
Víziközmű Társulat Elszámoló Bizottsága
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Tel.: 66/218-344

MEGHÍVÓ
A Békésszentandrási Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat
Elszámoló Bizottsága összehívja a Társulat záró taggyűlését.
Helye: Békésszentandrás, Művelődési Ház
Ideje: 2005. május 05-én 16.30 óra
Napirend:
* Beszámoló az Elszámoló Bizottság munkájáról
Előadó: Kugyela Mihály az Elszámoló Bizottság elnöke
* Beszámoló a pénzügyi munkáról, az elszámolási mérlegek ismertetése
Előadó: Korchma Karola szaktanácsadó
* Beszámoló az Ellenőrző Bizottság munkájáról, az elszámolási
zárómérlegek elfogadása az EB javaslata alapján.
Előadó: Dr. Szító András EB elnök
* Az Elszámoló Bizottság és az Ellenőrző Bizottság felmentése
Előadó: Dr. Turi György jogi szakértő
* Az elszámolási eljárás megszüntetése, a társulat megszűnése
Előadó: Dr. Turi György jogi szakértő
* Bejelentések
Záradék:
Amennyiben a taggyűlés nem határozatképes, úgy az ismételten
összehívott taggyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a szavazathányadtól függetlenül határozatképes.
Határozatképtelenség esetén a taggyűlés új időpontja: változatlan
helyszín mellett 2005. május 05-én 17.00 óra.
Békésszentandrás, 2005. április 11.
Kugyela Mihály
Elszámoló Bizottság Elnöke

ANYÁK NAPI KÖSZÖNTŐ
KEDVES DÉDMAMÁK, NAGYMAMÁK, ÉDESANYÁK ENGEDJÉK MEG HOGY E SZÉP NAPON SZERETETTEL KÖSZÖNTSEM ÖNÖKET, JÓ EGÉSZSÉGET SOK
SZERETETET KÍVÁNOK SZERETTEIK KÖRÉBEN.
ŐSZINTE TISZTELETTEL:
FÖLDESI ZOLTÁN
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Áldás a szülőkre
Van hely, hol minden kicsi széken
Nevetve ültem egykoron.
S tipegő léptem, gügyögésem
Mosolyt rajzolt az arcokon.
Van ház, ahova tartozom,
Más otthonba sohse térek,
Bármely családhoz, minden házba
Csak, mint idegen, úgy lépek.
Valakiket: a szüleimet
Eléggé meg nem áldhatom,
Valakinek, ha százszor élek
Adósságom le nem róhatom.

ESEMÉNYNAPTÁR
- Április 28-29. Konferencia a Péró-féle lázadás 270. évfordulója
alkalmából a Művelődési Házban,
- május 9. 17 óra Könyvtártörténeti kiállítás megnyitója a
Könyvtár Galériájában. 45 éves a Könyvtár,
- május 14. 19 óra Pünkösdi Bál a Helytörténeti Egyesület szervezésében a Művelődési Házban,
- május 18-19. Ki mit tud?- döntők. 22-én vasárnap 15 óra Gála,
- május 27 Hunyadi nap az általános iskola szervezésében,
- május 28. a Vértessy Tánc-Sport Egyesület záróvizsgája.
------------------------------------------------------------------------------

Ezúton szeretnénk minden egyesületet, civil szervezetet megkérni, hogy a kellemetlenségek elkerülése
végett programjaikat egyeztetni szíveskedjenek a
meghirdetés előtt!! A Könyvtárban található Eseménynaptár segítséget jelenthet.
Köszönjük!
Művelődési Bizottság
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Tisztelettel meghívjuk
2005. április 22-én 17 órára
a Művelődési Házban tartandó
„Sulivarázs”
című előadásunkra
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675 ÉVE TÖRTÉNT

MEGHÍVÓ

1329. november 20-án Nagymartoni Pál akkori országbíró levelet
intézett az aradi káptalanhoz, hogy a határok felújításával határozzák meg Szentandrás helyzetét és hozzanak döntést arról,
hogy Fehéregyháza határain belül van, vagy azon kívül.
1330. április 15-én az érdekelt felek jelenlétében megtörtént a határjárás, melyen az Úzvásári család bizonyító erejű határjeleket
tudott előadni. A ,,királyi emberek” és a ,,megyéstárs nemesek”
úgy ítélték meg, hogy Szentandrás nevezetű falubirtok nem tartozik Fehéregyháza falubirtok határain belülre. Ezután Szentandrást beiktatták mint önálló falubirtokot az Úzvásári család javára.
Ezen beiktatásról az aradi káptalan 1330. április 18-i oklevelében
tett jelentést I. Károly Róbert királynak. A beiktatással kapcsolatos oklevelek megtalálhatók az Országos Levéltárban.
A Jubileumi Emlékbizottság tagjai egyhangú döntése alapján
1330. április 18-át tekintjük településünk születésnapjának.
Az azóta eltelt 675 esztendőben sok minden történt. Ezt az időszakot lehet majd végig követni a Jubileumi Emlékházban, amely
remélhetőleg a nyár folyamán lesz felavatva.
Mellékletként közlünk egy oklevélmásolatot, amely az 1330-as
eseménnyel kapcsolatos.
Jubileumi Emlékbizottság

Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt

2005. április 28-29-re
a Péró-féle parasztlázadás kitörésének
270. évfordulójára rendezett konferenciára.
Program:
Április 28.
10.00 óra: Megnyitó
14.00 óra: A parasztlázadással kapcsolatos ünnepség és koszorúzás a Vértessy szobornál.
A konferencia első napi előadásai
Április 29.
9.00 óra: A konferencia második napi előadásai
14.00 óra: Konferenciazárás
Várunk minden érdeklődőt!
-

Békésszentandrás Önkormányzata
Jubileumi Emlékbizottság
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület
Vass Sándor Hagyományőrző Csapat

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját,
baráti társaságát
a Békéssy János Helytörténeti és
Hagyományőrző Egyesület

PÜNKÖSDI BÁLJÁRA.

Várjuk a segítségüket
Április első napjaiban a Faluszépítők Baráti Körének néhány tagja virágmagokat vetett, melyekből palántákat kívánunk nevelni.
A település több pontjára tervezzük kiültetni a leendő virágpalántákat. Ezzel párhuzamosan virágmag szétosztására is sor kerül,
mellyel Békésszentandrás tereit és utcáit lehet díszíteni.
Bízunk benne, hogy az idén még többen kapcsolódnak be a virágosítási programba, ezért április 20-tól Bársonyka virágmagot
biztosítunk azok számára, akik virágosítani szeretnének környezetükben. Az érdeklődők a Pergamen Papírboltban juthatnak
hozzá a virágmagokhoz.
Vigyázzanak településünk tisztaságára! A közterületek karbantartásával és virágosításával tegyük még hangulatosabbá, még barátságosabbá Békésszentandrást! Mindannyiunk érdeke, hogy kellemes környezetben és jó hangulatban teljenek napjaink.
Várjuk segítségüket!
Faluszépítők Baráti Köre

Időpont: 2005. május 14. 19 óra
Helyszín: Békésszentandrás Művelődési Ház
Jegyár: 2.500 Ft/fő
A jó hangulatról az SVK zenekar gondoskodik
(gyomaendrődi hölgyek).
A jegyek megvásárolhatók:

Könyvtár,

Pergamen Papírbolt.
A bál teljes bevételét a szentandrási
helytörténeti gyűjtemény javára fordítjuk.
Tisztelettel várunk minden kedves vendéget
illetve felajánlásaikat!
Békéssy János Helytörténeti
és Hagyományőrző Egyesület
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Amit a Vitézi rendről még tudni kell
III. rész
Az előző számban beharangozott zárszó ,,VÉGE”, a hasáb tekintetében igaz, ellenben mind a kiállítással kapcsolatosan, hiányosságokkal kell számolni. A szerkesztők felkéréséről, miszerint
folytatásokban kerüljön az olvasóhoz, hasonlóképpen eleget szeretnék tenni.
Még mindig a motiváltságról írnék néhány gondolatot. Rendező
kollégám, Kiss János, jókora, adag régi dokumentációt örökölt
meg nagyapjától. Ez ritkaság számba megy, mert nagy általánosságban igyekeztek megszabadulni ezektől. Sokan a leszármazottak, a Vitézek családjai nevet változtattak, hogy érvényesülni tudjanak. Többen elhagyták az országot, az üldözések, és a hátrányos megkülönböztetés miatt, érhető okokból.
Majdnem teljes éremgyűjteményt tudtunk kiállítani, és a nagyapa
kardját is, ami már nem ragyogott, azon egyszerű oknál fogva,
hogy többet volt a földben, mint felette. Személy szerinti motiváltságom kettőséggel bír:
Egyrészről: - négy felmenőm volt Vitéz (Apja és fia Sinka Mátyás, apja és fia Szécsi Antal) Mindkét esetben az Apa kapott Vitézi címet az első világháborúban hőstettért, előfeltételként meg
kellett lennie egy sor kitüntetésnek. Az egyenes ági leszármazott
fiú, apja haláláig várományosa volt a Vitézi címnek, azután fölvehette azt, hozzá kell tenni, meg kellett felelni mindazon szigorú
követelményeknek, amelyet a felvételi procedúra elő írt, és elő ír.
A másik motiváltságom: - Édesapám, aki a háború előtt repülősnek tanult, azaz pilóta lett, kiképző tisztje vitéz nagybányai Horthy István magyar királyi repülő főhadnagy, kormányzó-helyettes volt, aki ,,Héja” vadászgépével, harci feladat közben repülőhalált halt. Az már nem volt szerencsés,
hogy éppen kitört a világháború. Évszámára tekintettel, elmondhatja mindazokat a dolgokat unokáinak, amelyek egyáltalán nem szégyellendők és még mi sem hallottuk azokat. A
ma emberének is komoly elhatározás, megfelelés, sok tanulás
és nagy kihívás vadászpilótának lenni. Itt bele kell vágni a
közepébe a dolgoknak, de ígérem a folytatásban, visszakanyarodok oda, ahol abbahagytam. Tartalmilag ide kapcsolódik az a kitapétázott falrész, aminek a címe ,,Harcosok az
égen” magyar hadirepülők a két világ-háborúban – néven futott.
,,MAGYAR SASOK. A két világháború legkiválóbb magyar hadirepülői. 1914-1945, az önálló magyar repülőgépgyártás, elsősorban anyagi nehézségek miatt, jóllehet kitűnő szakembergárdával rendelkeztünk, nem tudott igazán kibontakozni. Az olaszoktól
vásárolt repülőgépek gyengék voltak, a levegőben tartásuk is művészet volt, hát még harcolni velük…
A németektől kapott néhány korszerű repülőgép pilótafülkéjében
aztán megmutatták a magyar repülők, hogy mire képesek.”
A PRO PATRIA lista sajnos nagyon sok oldalas. A második világháború során hősi halált halt magyar repülők névsora, akikért
a harangok sem szólhattak. Akik hivatalos jelentés szerint ,,bevetésről nem tértek vissza”. Az elmúlt évek alatt sorsukról hírt nem
hallottak. Ennek a harcmodornak majdhogynem alapkövetelménye volt a hősiesség, ezért meglepően nagyszámban találkozunk
a Vitéz előnévvel a pilótáknál, mindkét világháborúban. Példának okáért: ,,Szentgyörgyi” orvos professzor édesapja is vitéz pilóta volt. Két szemelvénnyel fejezem be ezt a részt.
Szécsi Mátyás

Magyar vitézség
A vitézség tisztesség, a vitézség becsület
Seholsem nyilvánul meg annyira Zrínyi magyar nyelvezetének népies erőssége, mint éppen azokban az elmefuttatásokban, amelyeket a magyar vitézség gondolatköre vált ki nála, a magyar irodalomban egyedülálló színes
pompázatban: példázatokban, hasonlatokban, csattanós népies leírásokban
és szépízlésű példák ragyogó, hosszú sorában.
A legnemesebb veretű és vértezetű magyar erény: a vitézség, egész sajátosan különös értelmet, erőt és rendeltetést nyer okfejtéseiben, ahol Zrínyi,
éles elmével, bölcs értékeléssel, szinte térbelileg, mint valami megfogható
érzékelhető realitást állítja a szemeink elé. Ha tovább szemlélődünk s elmélkedünk Zrínyi-nek a vitézségről szóló tanításairól, úgy érezzük, hogy a
költő Zrínyi igen nagyra, igen sokra tartja a magyar fajiság vitézi erényjellegét és erénytudatát. Mintha szükségét érezné irodalmi műízlésben annyira finom érzékenységgel mondanivalóját még alátámasztani az ősi népi és
faji szólásmondások ékességével és cicomáival is. Így a vitézi erények,
teljes magyar köntösben,díszben és erőben öröklődjenek is minden Zrínyi
hívő és minden Zrínyi olvasó számára, késő évszázadok multán is. Ez a
mai maradékmagyarság sorstragédiákban talán megfogyatkozott önbizalmát helyreállítja s a harcos erőkifejtés gyakorlására örök és kiapadhatatlan
erőforrást ad. Maradjon is minden idők magyarjának erősségére, Zrínyi
Miklós hite, bizalma, személyes magatartásának ragyogó példája, hogyan
kell gyakorolnunk és hogyan kell megvallanunk a magyar vitézi erényeket.
Ha semmi másért, csak azért, amiket Zrínyi Miklós, a vitézségről írt,
érdemes volna arra, hogy neve és tanai, a magyarság életfolyamával
örökre egybefonódjék. Ha semmi másért, csak a régi magyar nyelvi
szépségek hagyományos átöröklésért, ezen nyelvi és értelmi szépségek elsajátításáért, érdemes volna Zrínyi csodálatos frissességű, mélyen szántó lendületű szólásmondásait ébren tartani. Bizonyára nemcsak az ő egyéni zsenialitásából származnak ezek, hanem a magyar
népi értékek közkincseinek tárházából is, az ő megnyilatkozásainak
sajátos formáiban. Mint ősi magyar értékek éljenek és viruljanak
bennünk, új, magyar, lelkes fiatalokban, s a tisztes öregekben is,
akik Zrínyi szellemében megújhodva tovább tudják vinni az örök
magyar életet sorsdöntő útján, a magyar vitézség céljának megvalósulása, új, várvavárt nagy győzelmeinknek sorozata felé. Ez a győzelem, nemcsak a harc, a fegyver vonalán, hanem a gondolat, az eszme, a toll, az ólombetű síkján is elindul. Az életnek ezen párhuzamos erővágányain jön a holnap. A magyar vitézség kiművelése és
beteljesedése így új és sokszínű lesz, s az élet minden megnyilvánulásával kapcsolatba hozható mint határozott, Zrínyi szellemű magyar
rendeltetés.

vitéz SZENTGYÖRGYI DEZSŐ
magyar királyi repülő hadnagy
A fiatal repülőtiszt neve a ,,Puma” vadászrepülők között tűnik fel és
válik nagyon hamar ismertté.
Messerschmitt 109-es vadászgépével sorra aratja győzelmeit az amerikai teherbombázók, majd a szovjet légierő gépei ellen.
34 igazolt légigyőzelmével a második világháború legeredményesebb magyar vadászrepülője lett.
Jellemzésére két epizód:
A Balaton térségében egy angol vadászgéppel került szembe, ráfordult, de a brit pilóta szárnybillegtetéssel jelezte, hogy nincs lőszere.
Szentgyörgyi ekkor mellérepült és a magyar határig elkísérte.
A 60-as években mint a MALÉV főpilótája Angliába repült és meglepődve tapasztalta, hogy a lodoni repülőtéren a RAF. díszszázada,
zenekara és az egykori brit repülőtiszt fogadta a lovagias ellenfelet.
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VÉLEMÉNY
A helyi önkormányzatok
2005. évi költségvetéséről
2005-ben a helyi önkormányzatok 2.791,7 milliárd forint bevétellel (hitelbevételek nélkül) gazdálkodhatnak. Ezen belül az állami
támogatások és átengedett bevételek nagysága 1.349,8 milliárd
forint, mely az előző évi előirányzathoz képest 7,9 %-os ( 98,9
milliárd forintos) emelkedést jelent.
Eu forrásokkal együtt 1454,2 milliárd forintot kitevő támogatás
csaknem 11 %-kal haladja meg az előző évi előirányzatot.
A helyi önkormányzatok 2005.-évi szabályozásával elérendő fő
célok az alábbiak.
A helyi közszolgáltatás kistérségi társulások útján történő ellátásának ösztönzése.
A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolatfelújításának támogatása.
az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának javítását szolgáló beruházások támogatása,
az európai uniós fejlesztési források hatékony felhasználása,
A közoktatásban a méretgazdaságos feladatellátás ösztönzése, az
esélykiegyenlítés folytatása, a korszerűbb taneszközök, felszerelések beszerzése és az informatikai rendszer fejlesztése.
A szociális ellátásbővítést hozó Szolid program elindítása.
Az önkormányzati közszolgáltatásban dolgozók reálbéremelése.

Domokos László
országgyűlési képviselő

Ez nem áprilisi tréfa: ismét
gyógyszerár-emelés
Április 1-jén újabb gyógyszerár-emelés sújtotta az embereket.
Több száz, a mindennapi életben használt gyógyszer, fájdalomcsillapító, altató, hashajtó, szemcsepp és fogamzásgátló ára emelkedett jelentős mértékben.
Az elmúlt három évben majd egy tucat alkalommal emelkedetett a patikaszerek ára, nem egyszer az infláció két-háromszorosával. Nem egy
olyan gyógyszer van, amelynek ára a szocialista kormány idején száz,
kétszáz, sőt, háromszáz százalékkal emelkedett.
A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne csupán a gyógyszergyártóktól várjon el nagyobb felelősséget és önmérsékletet, hanem ő maga is tegyen valamit a gyógyszerárak megfékezése érdekében. Elvárjuk Gyurcsány Ferenctől és kormányától, hogy
szakít eddigi rossz gyakorlatával, és vállalja: hátralevő hivatali
idejében már nem emeli tovább a gyógyszerek árait, és nem tesz
újabb terheket a betegek vállára.
Tisztelettel:
Domokos László
Szarvas, Kondoros, Gyomaendrőd, Békésszentandrás,
Csabacsüd, Hunya, Kardos, Örménykút
országgyűlési képviselője

Fél éves a Gyurcsány kormány
FÖLDESI ZOLTÁN
MSZP országgyűlési képviselő

HIRDETÉS
Közhírré tétetik az, hogy valaki erőszakosan behatolt
a Prohászka 15. szám alatti ház udvarába. Ott leszerelte egy román utánfutó kisméretű kerekeit és elvitte,
valamint két használt gk. külsőköpenyt is.
Azonban az utánfutó pótkerekét nem vitte el és azért
jelentkezhet nálam.
Mrena Mihály
Wesselényi u. 22.

– Csak ígéretek és duma
Adócsökkentés?
Gyurcsány Ferenc három új adót vezetett be, hétszer emelt különböző adókat, és 17 esetben emelt meg különböző illetékeket. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint csak
2004-ről 2005-re mintegy 100 milliárd forintos többlet adó- és
járulékteher került a vállalkozók vállára.
Csökkenő államadósság?
Gyurcsány Ferencnek az államadósság növekedésének ütemét
sem sikerült mérsékelnie. Míg az előző évben havonta 100 milliárd forinttal nőtt az államadósság, 2005 első két hónapjában ez a
növekedés megháromszorozódott. A miniszterelnök eddig nem
válaszolt arra a kérdésre, hogy hová lett ez a temérdek pénz.
Tisztelettel:
Domokos László
Szarvas, Kondoros, Gyomaendrőd, Békésszentandrás,
Csabacsüd, Hunya, Kardos, Örménykút
országgyűlési képviselője
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PÁRBESZÉD A VIDÉKÉRT
Nem engedhetjük, hogy a vidéki Magyarország a rendszerváltás és az
uniós csatlakozás vesztese legyen.
Látjuk, hogy új erők munkálnak a világban. Látjuk, hogy az informatika
csodálatos érintkezéskultúrát honosít meg nálunk és a világ minden részén. Az ismeretek elérhetőek lesznek minden faluban, de ezzel minden
falu a világverseny részese is lesz, a mezőgazdálkodó éppúgy, mint az
iparos, a tisztviselő. Látjuk ugyanakkor azt is, hogy a munkaszervezés új
eszköztára a nagy igazgatási és termelési központoknak kedvez. E szabadpiaci fejlődés következtében Európa és a világ nagyvárosai gyorsan
fejlődnek.
Ugyanakkor felrémlik a vidék visszamaradásának veszélye. A vidéken
lakó emberek életminősége gyengébb, mint a városiaké, a vidéken csökken a munkahelyek száma, elmaradottabb az oktatás, az egészségügy
szervezete. Különösen sújtja ez a veszély a mezőgazdaságból élőket. Az
európai politikusok és értelmiségiek egyik legnagyobb gondja: hogyan
segítheti előnyök juttatásával, lehetőségek teremtésével a vidéki lakosság versenyképességét, annak a vidéki lakosságnak az erejét és helyben
maradását, amelytől természeti adottságaink – a föld, a víz, az erdő, állatvilág – karbantartását elvárjuk. Európában ugyanúgy, mint Magyarországon arra kell törekednünk, hogy közpénzekből ösztönözzük a befektetéseket, a vidéki úthálózat, az informatikai eszközállomány, az egészségügy, az iskolaviszonyok fejlesztésére, és segítsünk a korszerű, egészséges élelemtermelés és környezetgazdálkodás kialakításában. A vidéki
munkahelyteremtés ma az európai politikusok és értelmiségiek legfontosabb céljai közé tartozik.
Magyarországon is fennáll a vidék és város szembeállásának veszélye. Ezt kívánjuk megelőzni. Ha gazdag a város és szegény a vidék, akkor az egész állampolgári közösség teljesítőképessége csökken. Ha magas kulturális szinten áll a város, de kiürülnek a vidéki
iskolák, művelődési házak, templomok, akkor az egész magyar
nemzeti kultúra színvonala hanyatlik, és felfeslenek az anyaország
magyarságának érintkező szálai a környező államokban élő magyarsághoz. Ha nemzetközi szintre emelkednek nagyvárosaink ipari és kereskedelmi központjai, de tönkremegy a mezőgazdálkodás,
akkor lesz ugyan néhány korszerű, és a világgazdaságban jól szereplő településünk, de leromlanak erdeink, elgyomosodnak domboldalaink, tönkremegy a vízgazdálkodásunk. Pedig nekünk, itt lakó
magyaroknak és nem magyaroknak a feladatunk a Kárpát-medence
egész természeti világának karbantartása. Ezt nem fogja helyettünk
senki más a világon elvégezni. És nekünk, értelmiségieknek, politikusoknak, gazdálkodóknak – az új magyar középosztálynak – feladata a szállásterületünkön élő népesség egészségügyi, szociális és
lelki karbantartása.
Új vidékpolitikát sürgetünk. Együttgondolkodásra kérjük politikusainkat, mind a hagyományőrző konzervatizmus, mind a vállalkozást ösztönző liberalizmus, mind a társadalmi esélyegyenlőségért
küzdő szociáldemokraták megtalálják tennivalójukat egy új vidékpolitikai programban. Mint ahogy részesei lehetnek az új vidékpolitikai program kimunkálásában mind a természet- vagy társadalomkutató értelmiségiek, a helyi társadalom igazgatásában dolgozó, vagy a szociálisan elkötelezett egyházi személyek. A vidékpolitika nem tárcaügy, hanem alapvető szempont a kormányzati politika egészében. A vidék előnybe juttatása – mind a munkahelyteremtésben, mind az oktatásban, az infrastrukturális és egészségügyi
hálózat építésében, sőt a tudománypolitikában is – kiindulópont a
társadalomról való gondolkodásban. Ezért is új társadalmi szerződést ajánlunk a politikai elitnek. Készítsen elő vidéktámogató politikai alapelveket. Ezen Alapelvek legyenek kötelezőek már a következő évi költségvetési tárgyalásokon, és épüljenek be a 20072013 közötti európai fejlesztési tervbe. Javasoljuk a kormánynak,
hogy ezen alapelvek minél előbbi kidolgozásával bízza meg a vidékpolitikában érintett civil szervezeteket (kamarákat, érdekegyeztető tanácsokat, megyei és városi önkormányzatok képviselőit és a
tudományos köztestületeket).
Glatz Ferenc
a Nemzeti Föld- és Vízgazdálkodási Stratégiai Bizottság elnöke
(Megjelent a Gazda-Társ Hírlevél 2005. márciusi számában.)
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A KERTBARÁT KÖR
ÜZENI…
Tavaszi szél vizet áraszt…
Ha kocsival nagyobb távolságra utazunk, gyakran előfordulhat,
hogy egész úton semmi változást nem fedezünk fel az időjárásban. Más alkalommal pedig 30-40 km megtétele után erősen
megváltozik az idő. Az időjárás-változás a hőmérséklet ugrásszerű változásának az eredménye.
A szél a levegő áramlása. A szél iránya és sebessége az észlelés
fontos szempontjai. A gőzgép feltalálása előtt egyedüli természeti
energiaforrást a szél jelentette. Az egyszerű szélmalmok az energiaszegény tájakon ma is használatosak. Régen, hazánkban is a
szélmalmok őrölték a gabonát. Endrődön a településtől délre működött a Szabó-féle szélmalom. Magyarország földrajzi fekvése
miatt, jóval hátrányosabb helyzetben van, a nyugati, főleg a tengerparti országokkal szemben. Ma már nálunk csak turisztikai
szempontból működnek szélmalmok. Nagyrészüket lebontották,
illetve átalakították vendéglátó üzletekké. Sok helyen az Alföldön lehet látni még széndarálókat. Ezek segítségével darálják
meg a háziállatok részére a szemestakarmányt.
A szél irányának és sebességének megállapítására szolgál a széliránymutató, melynek alkatrészei:
a függőleges tengely körül billenő
nyomócsap,
a nyomás alatt elhelyezkedő köríves
skála, mely a szél erősségét méri,
párhuzamos fémlapokból álló szélzászló,
a szélzászló gyűrűjéből kijövő ellensúlyt viselő fémrúd,
a tartó hüvely (cső)
a csőre szerelt négyágú iránymutató,
iránykereszt,
kúpos hüvely, felerősítésre szolgál.
A szélzászló a függőleges tengely körül forog. A szél úgy fordítja a zászlót,
hogy a vaspálcán lévő súly mindig arra mutat, ahonnan a szél fúj.
Az Alföldre a szelek leggyakrabban Észak-Nyugat, Észak-Kelet
és Dél-Kelet felől érkeznek, de nem ritka az Észak, Dél felől
fúvó szél sem. A leghasznosabb, mert a legtöbb csapadékot hozza az északnyugati szél. A nyári száraz meleg és a téli kemény hideg légtömegek pedig az északkeleti széllel érkeznek.
A kertészetekben és a mezőgazdaságban dolgozók tapasztalják,
hogy a szélnek van jótékony, de káros hatása is. Melyek ezek?
A párologtatás fokozására. (Sok csapadék esetén segíti a száradást és így a penészgombák lassabban szaporodnak. Kevés csapadék esetén viszont kiszárítja a termőtalajt.)
Virágok beporzása.
A páratartalom csökkentése. (Csökken a gombaveszély.)
A környezet víz és levegő hőviszonyainak módosítása.
Mechanikai kártétel. (A gyenge hajtások, faágak törnek le, nagy
szél esetén az érett gyümölcs lehull, a gabona megdől, stb.)
Ilyenkor tavasszal, de különösen áprilisban jellemző a széljárás
hazánkban. (Böjti szelek, mondja a népi szólás.)
Így szól a népdal is:
,,Tavaszi szél vizet áraszt,
virágom, virágom.
Minden madár társat választ,
virágom, virágom.”
Hunya Alajos nyomán
D. Kiss Sándor
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” Vörösmarty Mihály

Üdvözlet Pozsonyból!
Milliók őrzik emlékét a közelmúltban elhunyt II. János Pál pápának. 1990. április 22-én a világjáró egyházfő ellátogatott a hajdani koronázó városba is. Egy képzeletbeli sétával szeretnénk tisztelegni a szentatya emléke előtt.

kell néznünk! A műpártoló Batthyány József hercegprímás építtette 1778-ban. Itt gyönyörködött a Masarin bíborostól vásárolt
mesés gobelinekben, melyeket a napóleoni háború idején tapéta
alá rejtettek. A palotát 100 év múlva Pozsony városa vette meg
és a renoválás során előkerültek a Hero és Leander tragikus szerelmét ábrázoló falikárpitok. Ekkor az egyház már nem tudta
visszaszerezni a műkincseket, csupán annyit ért el Vaszary Kolos, hogy a 6 db gobelin nem adható el, de még a palotából sem
vihető ki. Ennek köszönhetően mind a mai napig ott vannak és
gyönyörködhetünk bennük. Az épület pompája, a Tükörterem
csillogása nem feledteti velünk, hogy az aradi 13 halálos ítéletét
– köztük a pozsonyi születésű Aulich Lajosét is – itt írta alá Haynau. Furcsa érzés, a művészet fénye és a történelem árnyéka
együtt, egy helyen… Sétáljunk még föl a várba, a DNY-i toronyban őrizték egykoron a Szent Koronát. Pompás a kilátás, a távolban Pozsonyligetfalu, ahol a pápa misézett. Emlékezzünk rá!
,,Ő szólni fog hozzád olyan igéket, melyek által megtartatol te és
a te egész házadnépe.” Ap.csel. 11:14

A Mihály-kapu

Az Óvárosháza tornya

A Duna újabb hídjáról megkapó látvány tárul elénk. Tekintetünket először a vár vonzza, majd a belváros tornyai felé fordulunk.
A Szent Márton székesegyház 85 m magas tornyán a Szent Korona aranyozott másolata csillog, annak emlékére, hogy a XVI. század közepétől 250 éven át itt koronázták az uralkodóinkat, 11
Habsburg királyt és 8 királynét. A gótikus templom szentélyének
bal oldalán elolvashatjuk a neveket. A dóm mögötti Ventur utca
rég múlt korok emlékét őrzi. Az Academia Istropolitanát Mátyás
király alapította. A szomszédos Pálffy-palotában Mozart koncertezett és itt született a híres feltaláló, Kempelen Farkas. Még néhány lépés és a Mihály utcában vagyunk. Nevét a végében lévő
középkori városfalra épült toronyról kapta. A közelében áll a régi
magyar országgyűlés palotája, történelmünk egyik izgalmas korszakának színhelye. 1802 és 1848 között itt zajlottak a híres pozsonyi diéták. Kossuth Lajos, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Deák Ferenc felszólalásai és a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása kötődik ehhez a helyhez. A barokk Jeszenákpalota egykori tulajdonosa báró Jeszenák János, nyitrai főispán
és a szabadságharc egyik kormánybiztosa. 1849-ben ez utóbbi tevékenysége miatt kivégzik. A közeli gyönyörű reneszánsz épület
a Segner-kúria, itt született a híres fizikus, Segner János. Nem
kell messzire mennünk, ha ódon patikát szeretnénk látni. Itt a Vörös Rák gyógyszertár, még a XIV. században alapították. Múzeális berendezése igen érdekes. Előttünk a már említett Mihály-kapu. 53 m magas tornyán Szent Mihály őrzi pallosával a várost.
Az erkélyig fel lehet menni, közben a fegyverkiállítást is megtekinthetjük. A közeli Fő tér az óváros legszebb része, a kétemeletes paloták és a majd 500 éves Roland-kút csábítja ide a látogatóikat. A régi városháza ódon hangulatával csalogat bennünket. A
XV. századi épületben a Városi Múzeum gyűjteménye látható.
Pincéjébe csak az erős idegzetűek menjenek. A kínzó kamra látványa még ma is elborzaszt bennünket. Milyen jó, hogy nem értjük a falak nyelvét, mennyi kínt nyeltek el ezek a dohos téglák!
Vegyünk magunkon erőt és kaptassunk föl a toronyba, alattunk a
közel félmilliós Pozsony. A szomszédos Prímás-palotát még meg

Üdvözlettel:
Bődi Mária
Fotó: BM.

A Prímás-palota homlokzata
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

ÉVADZÁRÓ KÖZGYŰLÉS

VADLEXIKON 37.

Az áprilisi lapszám megjelenése alkalmából köszöntöm az Olvasókat! Ezen az oldalon most azon olvashatnak, hogy mi is történt
a március 5-én megtartott és a választással egybekötött rendezvényünkön. A vadlexikonban folytatom a vízivadakról szóló sorozatomat, melyben az üstökös gémet igyekszem majd bemutatni.
Vadásztársaságunk életében megint lezárult egy öt éves ciklus, és
így az idei közgyűlésünkön tisztségviselő választásokra is sor került. Egyesületünk minden évben két közgyűlést tart, ahol az
egész éves munkát értékeljük, megbeszéljük a problémákat, valamint a terveinket. Az évadzáró közgyűlésünket a vadászati szezon
lezárása után, március 5-én tartottuk. A 33 fős tagságból 29 fő tudott eljönni, a délután 2-kor kezdődő rendezvényre, melyet Oláh
Géza elnök nyitott meg. Üdvözölte a jelenlévőket, és nagy vonalakban értékelte a vadásztársaságunk elmúlt évét, majd a tagság
elfogadta a napirendi pontokat. Ezek után átadta a szót az Intézőbizottságnak, akik a két közgyűlés közötti időszakban az aktuális
döntéseket hozzák. Herceg Csaba gazdaságvezető beszámolt a
pénzügyi helyzetről, áttekintve a bevételi- kiadási oldalt. Jelenleg
a vadásztársaságunk működőképes, de a növekvő költségek miatt
a jövő nem túl biztató. Következő napirendi pontként Kozák János beszámolt a vadgazdálkodásról. A vadlétszámunk majdnem
azonos az előző évi becsléssel, melyhez hozzájárult a területre kiengedett 1700 darab előnevelt fácán is. Bízunk a kedvező időjárásban, hogy kellő szaporulat mellett a vadlétszám nem csökken,
sőt megpróbáljuk majd ezt növelni is. A beszámolók után a tagság egyhangú szavazással elfogadta az elhangzottakat. A közgyűlés legutolsó napirendi pontjában a jelőlő bizottság előterjesztette
jelöltjeit a különböző tisztségekre, s hosszas értékelés és szavazás
után íme azok nevei, akik öt évig látják el feladatukat: az öt tagú
vezetőség (Oláh Géza, Virág Imre, Kozák János, Opauszki
Györgyné, Major Attila), ellenőrző bizottság (Ivanics Sándor,
Gurszki János, Viszkok János), fegyelmi bizottság (Csapkovics
György, Csík Zsolt, Major Imre). A gyűlés 6 óra után ért véget,
de egy óra múlva mindenki a családtagjával igyekezett vissza a
hagyományos vadászbálunkra. Az est kitűnőre sikerült, köszönhetően a finom vacsorának, és a jó hangulatról gondoskodó Frankó
Pál zenésznek. a hangulatot még fokozta az éjfélkor lebonyolított
tombolahúzás, melynek fődíja egy őzbak kilövés volt. Reménykedünk abban hogy jövő ilyenkor ismét találkozunk, és folytatása
következik.

ÜSTÖKÖS GÉM – ARDEOLA RALLOIDES

A fenti képen az intézőbizottság tagjai láthatóak

Nevezik selyemgémnek is. Viszonylag rövid testű, rövid nyakú gém, de karcsúbb a bakcsónál. Tollazata halványsárga,
szárnya tiszta fehér. Tarkójáról
hosszú, sűrű dísztoll bóbita
nyúlik hátra. Költés idején csőre szürkéskék, a vége fekete, télen pedig a zöldes csőr hegye
fekete. Lába zöldes, kotlási időben sárgás piros. A földön ülve
zömöknek, és egyszínű sötét
sárgának látszik, de amikor
szárnyra kap, egyszerre láthatóvá válik feltűnően fehér szárnya, fehér farktöve. Távolabbról sokszor tiszta fehérnek látszik, és összetéveszthető a kiskócsaggal. A fiatalok csíkoltak,
dísztollaik hiányoznak. Súlya
250 – 300 gramm, hossza 45 –
50 cm. Eurázsiában és Afrikában él. Közép Európában egyedül hazánkban fészkel rendszeresen. Élőhelye: bokrokkal tarkított mocsarak, sűrű

nádasok. Fészkét fákra, bokrokra, néha nádközé rakja. A tojó
májusban 4-6 kékeszöld tojást
rak, a kotlási idő 22-24 nap, a
fiatalok egy hónapos korukban
kezdenek repülni. Elsősorban
hajnali és a szürkületi órákban
jár táplálék után. Ágakon üldögélve, vagy a vízen úszó uszadékon állva les zsákmányára.
Táplálékában békák, lárvák,
nagyon sok vízi rovar, és kevés
apró hal szerepel. Mocsaras vizeken piócát és földigilisztát is
fogyaszt. Vonuló madár, a telet
dél- Európában, de főként Afrikában tölti. Április, májusban
érkezik, és általában szeptemberben vonul el. állománya az
utóbbi években emelkedett, de
azért fokozottan védett madárfaj, eszmei értéke 250 000 forint. Könnyen felismerhető költés idején rekedtes, „karr”
hangjáról.

A jövő hónapban beszámolok majd arról, hogy mi is történt a
május 1-i foci mérkőzésen. Erre a rendezvényre várjuk a sportszerető és a szórakozni vágyó nézőket. Vadlexikonom 38. részében pedig egy kecses vízimadárról a kanalas gémről olvashatnak
majd…
Major Attila
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LŐÁLLÁSBAN
A Szentandrási Lövészklub versenyzői két versenyen szerepeltek az
idei évben. Mindkettőt a Szarvasi Szabadidős és Lövészklub rendezte, ahol a léglövészet mellett a labdajátékok, asztalitenisz, íjászat és
darts számokban is lehetett indulni.
Eredményeink:
Február 27. – légpuska
Lizon János 1. hely
Turna János 5. hely
Március 07. – légpuska
Lizon János 1. hely
Simon Tamás 3. hely
Turna János 6. hely
Március 07. – darts
Simon Tamás 3. hely

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

ARANYKINCSTÁR
Szeretteink receptjeikben is tovább élnek. A közelmúltban búcsúztunk egy kiváló háziasszonytól, Tolnainé Erzsikétől. Az ő emléke
előtt tisztelegve közlöm a tőle kapott receptet. Alap: 6 tojásból 3 lap
piskótát sütünk tepsi hátán. Krém: 4 tojás sárgája ¾ bögre cukorral
és 1 bögre tejjel jól kikeverjük, majd 4 ek. lisztet és 2 csomag vaníliás cukrot adunk hozzá és sűrűre főzzük. Ha kihűlt, 25 dkg Rama
margarinnal kikeverjük habosra.
A piskótalapokat karamellizált cukorral megcsorgatjuk és megtöltjük a krémmel. A felső lapot megkenjük 4 tojásfehérje 8 evőkanál
cukor felvert habjával, melyet gőz fölött verünk fel. Ezt olvasztott
csokoládéval megcsorgatjuk. Még nincs itt az igazi fagylaltszezon,
de a nagymamák szívesen készítenek valami különleges csemegét a
csemetéknek. Ilyen a NAGYI-FAGYI. Hozzávalók: 1 l tej, 1 dl
meggy vagy málnalé, 10 dkg gríz, 15 dkg cukor, 6 dkg porcukor, 2
db tojás, 1 vaníliás cukor, 1 kk. liszt, gyümölcsszemek. Fél l tejet és
a gyümölcslevet összeöntjük, felforraljuk és belefőzzük a grízt 15
dkg cukorral. 2 tojás fehérjét habbá verjük és a kihűlt főzethez kavarjuk. A lisztet 6 dkg porcukorral, 1 vaníliás cukorral, 2 tojás sárgájával kikeverjük, felengedjük a tejjel és felfőzzük. Kihűtjük, tálkákba öntjük, rá a grízből gömböket formálunk, meggyel, málnával
díszítjük és hűtve tálaljuk. A koronázó városból mi mást hozhatnánk
magunkkal, mint a POZSONYI KILFI receptjét. Hozzávalók: 50
dkg liszt, 25 dkg vaj, 2 dkg élesztő, 1 dl tej, 7 dkg cukor, 1 csipet só,
2 db tojás, 2 ek. tejföl. Összeállítjuk a tésztát, megkelesztjük. Kör
alakot szaggatunk az ujjnyi vastagra nyújtott tésztából, a lapocskákat
kissé eslvékonyítjuk és megtöltjük, töltelék: 20 dkg dió, 12 dkg cukor, 1 vaníliás cukor szirupban megfőzve, hozzá citromhéj és mazsola. Kifliket formálunk, tepsibe tesszük. Kétszer kenjük meg, hogy
szép márványos legyen a felületük. Amíg a sütő melegszik, addig
még pihentetjük langyos helyen a tésztát. Szép fényesre sül, elálló,
omlós sütemény.
Könnyen elkészíthető, finom étel a TIROLI MÁJ. Hozzávalók: máj
(lehetőleg borjúmáj), fél cm-es vastagságúra szeletelve, kevés zsír, 1
fej vöröshagyma, 2 dl tejföl, 1 kk. ecet, só, bors, liszt. Lisztbe mártjuk a máj egyik oldalát, átsütjük a zsíron. Ebbe tesszük a feldarabolt
hagymát és megfonnyasztjuk, 1 evőkanálnyi liszttel meghintem, kevéske vizet adok hozzá és ráteszem a májszeleteket. Ráöntöm a sós
borsos tejfölt és átszotyogtatom, 1 kanálka ecettel ízesítem. Mexikói
zöldséggel elkevert rizzsel tálalom.
Kellemes csemegézést kívánok.
Bődi Mária
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Labdarúgás Megyei I. o.
bajnoki eredmények
16. forduló
Gyomaendrődi FC – Békésszentandrás 2:1 (0:0)
Gyomaendrőd, 200 néző. V.: dr. Christián.
Békésszentandrás: Petrás – Pisont A., Melian (Virág S.), Chlebik, Csipai (Mochnács), Kovács, Bobvos, Galáth, Bakró, Virág
I., Kiss (Juhász A.)
Az első játékrészben enyhe mezőnyfölényben játszottak a hazaiak. A másodikban a létszámhátrányba került gyomaiak teljesen
megérdemelt győzelmet arattak.
Gól: Juhász a 88. percben.
Jó: Bakró, Pisont, Galáth.
Varga László: ,,A mérkőzést sajnos elvesztettük, holott a játék
alapján nem érdemeltünk vereséget.”
Ifjúságiak: Gyomaendrőd FC – Békésszentandrás 8:1
17. forduló
Békésszentandrás – Vésztő 0:0
Békésszentandrás, 250 néző. V.: Majoros.
Békésszentandrás: Petrás E. – Melian, Bencsik T. (Pisont), Chlebik, Csípai (Kiss T.), Galáth (Palotai), Bobvos, Kovács, Bakró,
Virág I., Sinka.
Iramos mérkőzésen igazságos pontosztozkodás.
Jó: Bakró, Pisont, Bencsik, Melian.
Varga László: ,,Helytálltunk az egyik bajnokaspiráns ellen.”
Ifjúságiak: Békésszentandrás – Vésztő 1:2
18. forduló
Szabadkígyós – Békésszentandrás 4:0 (1:0)
Szabadkígyós, 200 néző. V.: Bartucz.
Békésszentandrás: Petrás – Pisont (Kiss T.), Melian, Chlebik,
Csípai (Prjevara), Kovács N., Bobvos F., Sinka, Bakró, Virág,
Palotai (Juhász)
A végig mezőnyfölényben futballozó kígyósi csapat megérdemelten tartotta otthon a 3 pontot.
Jó: Pisont, Bakró.
Varga László: ,,Az első két góllal megajándékoztuk a hazaiakat,
ezután csapatom játéka összeomlott.”
Ifjúságiak: Szabadkígyós – Békésszentandrás 0:0

A megyei I. osztály állása
1. Sarkadkeresztúr
2. Magyarbánhegyes
3. Vésztő
4. Szabadkígyós
5. Mezőberény
6. Mezőhegyes
7. Szeghalom
8. Méhkerék
9. Békésszentandrás
10. Gyomaendrőd
11. Mezőkovácsháza
12. OMTK-Rákóczi
13. Tótkomlós
14. Békés
15. Csorvás
16. Nagyszénás

13
12
11
12
11
10
9
8
6
6
7
6
5
4
3
2

3
2
3
–
2
3
2
4
4
3
–
1
2
3
2
4

2
4
4
6
5
5
7
6
8
9
11
11
11
11
13
12

37-14
38-17
39-17
38-22
28-23
49-31
37-30
33-22
20-28
31-29
34-38
19-26
16-40
20-47
21-52
24-48

42
38
36
36
35
33
29
28
22
21
21
19
17
15
11
10

Összeállította: Fabó István
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Békésszentandrási kézilabdások mérkőzései

a 2004/2005-évi megyei I.oszt. női kézilabda bajnokság tavaszi fordulójában
2005. március 30. (szerda)
2005. április 03. (vasárnap)
2005. április 10 (vasárnap)
2005. április 16. (szombat)
2005. április 24. (vasárnap)
2005. április 30 (szombat)
2005. május 08 (vasárnap)
2005. május 21. (szombat)
2005. május 28 (szombat)
2005. június 05. (vasárnap)

Szarvas - Békésszentandrás
Békésszentandrás - Jamina/Doboz
Békés - Békésszentandrás
Mezőberény - Békésszentandrás
Békésszentandrás - Főiskola/Sarkad
Gyomaendrőd - Békésszentandrás
Békésszentandrás - Kétsoprony
Békésszentandrás - Gádoros
Békésszentandrás - Kondoros
Békésszentandrás - Füzesgyarmat

Ifjúsági csapatunk téli kézilabda tornán való szerepléssel, míg
felnőtt csapatunk több előkészületi edzőmérkőzéssel készült a tavaszi szezonra. Játékosállományunkban jelentősebb változás nem
történt.
A bajnokság előttünk álló tavaszi fordulójában mérkőzéseink
nagy részét itthoni környezetben játszhatjuk majd, így reményeinkhez híven nagy segítségünkre lesznek szurkolóink, kiknek száma - nagy örömünkre - az elmúlt évben jelentősen megnőtt. Lelkes buzdításuk tovább ösztönzött bennünket a minél szebb játékra, a sikeresebb szereplésre.
Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy ezúton is köszönetet
mondjunk jelenlegi és leendő szurkolóinknak egyaránt, s egyben
kérjük, hogy a mérkőzéseinken való jelenlétükkel, szurkolásukkal továbbra is segítsék felnőtt és ifjúsági csapatunkat a minél
jobb eredmény eléréséhez.
Mindenkit szeretettel várunk…

Álló sor balról jobbra:
Lestyán-Goda Mihályné edző, Csipai Anasztázia, Kovács
Krisztina, Sinka Petra, Aszódi Mónika, Szilágyi Krisztina,
Lestyán-Goda Anna, Domjánné Kozák Györgyi, Szucsán Nikoletta, Szucsán Attiláné másodedző
Guggolnak balról jobbra:
Lólé Emília (kapus), Bagi Brigitta (cserekapus), Árgyelánné
Hangyás Tünde, Egriné Kovács Andrea, Erdélyi Melinda
A képről hiányzik: Szopka Szilva

felnőtt
18.30
14.30
17.00
16.00
14.30
16.00
15.00
15.00
16.00
16.00

ifjúsági
-13.00
15.00
-13.00
14.30
13.30
-14.30
14.00

Az első mérkőzést március 30-án szerdán játszottuk a szarvasiak
ellen. Szarvas – Békésszentandrás 28:24 (13:8)
Góllövők: Domjánné Kozák Györgyi (7), Szucsán Nikolett (6),
Erdélyi Melinda (4), Szopka Szilvia (4), Egriné Kovács Andrea
(3).
Második szintén fontos mérkőzésünket ugyanezen a héten vasárnap játszottuk a Békéscsabai Jamina csapata ellen, melynek végeredménye 28 : 21 lett (félidőben: 15 : 17 volt az állás)
Játékvezetők: Demartsik Ferenc és Szeljak György
A bszt-i csapat tagjai: Lólé Emília, Erdélyi Melinda (4), Egriné
Kovács Andrea (8), Domjánné Kozák Györgyi (7), Árgyelánné
Hangyás Tünde (3), Szucsán Nikoletta (1), Csipai Anasztázia (3),
csere: Szopka Szilvia (2), Lestyan Goda Anna, Kovács Krisztina,
Szilágyi Krisztina, Bagi Brigitta, Aszódi Mónika, Edző: Lestyan
Goda Mihályné, Szucsán Attiláné
Az első félidőben nehezen találtunk magunkra, több esetben
"csak futottunk az eredmény után", így a 23.percben már öt
góllal vezettek a csabaiak. Ezt követően pontosabb, határozottabb védekezéssel és gyorsabb támadásokkal sikerült 2
gólra mérsékelni a félidőre hátrányunkat. A második félidő
elején tovább erősödött a védekezésünk, így ez és a szintén
eredményes támadások már az 5. percben meghozták fordulatot, amely időtől végig mi diktálhattunk, csapatunk teljesen
átvette az irányítást.
A 13.percben már 3 góllal vezettünk, majd a mérkőzés hajrájában (az utolsó 5 percben) a szinte teljesen összeomlott vendégek
ellen több indítás góllal sikerült még fölényesebb, 7 gólos győzelmet aratnunk.
"Folyamatosan javuló védekezésünk és határozott támadójátékunk sikeresen felőrölte a vendégek játékát. Gratulálok a lányoknak a szép győzelemhez. Köszönjük szurkolóinknak a lelkes
szurkolást, s reméljük, hogy az izgalmas mérkőzés, a lányok jó
játékának köszönhető győzelem számukra is emlékezetes marad"
Lestyán Goda Mihályné edző
Ifjúságiak Doboz ellen léptek pályára, melyen 9 : 21 (5 : 11) végeredmény született.
Ifi csapatunk góldobói: Laczkó Edina 4, Aszódi Mónika -Klimaj
Krisztina (2-2), Balogh Nikolett 1góllal voltak.
"A lányok az elején szép játékkal, ügyesen támadtak, azonban
néhány sikertelen átlövést követően kedvüket veszítették, és játékuk érthetetlen módon lelassult, pontatlanná vált. Gratulálok a
vendégcsapatnak a győzelemhez" Varjú Csaba edző
Egriné Kovács Andrea

