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Meghívó
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének soron következõ ülését 
összehívom, az ülésre a Képviselõ-testület nevében tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2005. június 27-én (hétfõn) 16 órakor
Napirend elõtt: Tájékoztató a Képviselõ-testület lejárt határidejû határozatainak végrehajtásáról, 
valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrõl

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

      Elõadó: Bobvos János a bizottság elnöke
2. A Képviselõ-testület 2005. II. félévi munkatervének elfogadása
      Elõadó: Dr. Strassburger Gyöngyi jegyzõ
3. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsõdéje, Gyermekjóléti, Családsegítõ    
      és Védõnõi Szolgálat Intézményének beszámolója.
      Elõadó: Sinka Péterné intézményvezetõ
4. Bejelentések
      Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni  
      szíveskedjen. A testületi ülés írásos elõterjesztése a Könyvtárban megtekinthetõ.

Békésszentandrás, 2005. június 10.
Sinka József
polgármester

Itt a helyem
Itt a helyem, itt kell állanom
egyenesen az élen.
Mint a betüknek is megvan a helyük
a könyvben s állniok kell.
 
Valami szörnyû nagy arc
mered fölénk az ismeretlenbõl;
bárányfellegek bodroznak az égen
s zajtalanul surran a hold. 

Jól esik mosolyogni csöndesen.
Ha most lezuhannék a hegyrõl,
kiesne egy parányi, fekete betû
az Isten regényébõl.

                                        Dsida Jenõ
Fotó: B&B

Szentandrási Híradó



   KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon 
rokonoknak, ismerõsöknek, munkatársaknak, akik 

szeretett feleségem, édesanyánk, lányom, menyünk, 
testvérünk

Osztroluczki Zoltánné
sz. Gugolya Magdolna

temetésén részt vettek és virágaikkal, részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

2005. június2 Szentandrási Híradó

Református hírek
Trianon, magyar feltámadás

Sokszor mesélte Nagyapám, hogy amikor a húszas évek 
végén hajózott Amerika partjai felé, miként gondolt haza szeretett 
országára. Már elkezdte lelkésznövendéki tanulmányait, amikor 
néhány társával együtt teológiai ösztöndíjat kaptak. Az ország a 
Trianon utáni sokkban élt, s nagyapám egy holland teológus írását 
olvasta a hajóút alatt. Így jutott arra a reménységre, hogy egy kis ország 
is lehet nagyhatalom, ha Isten útján, keresztyén hitben, Jézusnak 
engedelmeskedve él. Ez a látás is segítette, hogy néhány év múlva a 
kísértéssel szembeszállva hazatérjen szolgálni.

2005-ben eddig nem tapasztalt módon emlékeztek meg a 
Kárpát medencében a magyar egyházak trianoni nemzeti 
tragédiánkról. Június 4-én fél ötkor minden egyházi felsõbbség kiadta 
a rendeletet: szólaljanak meg a harangok! Ez idõ alatt jómagam a 
békésszentandrási református templomban imádkoztam 
nemzetünkért, de hiszem hogy nagyon sokunk imádsága szállt az ég 
felé a harangzúgással együtt.

A Bibliában nincs ígéret arra, hogy a magyar nép és kultúra 
elpusztíthatatlan. De van remény, mert van más ígérete Istennek. A 
Történelem Ura már eddig sok nagy nép és kultúra életében 
megengedte, hogy azok a történelem süllyesztõjébe kerüljenek. Mi 
menthet meg bennünket egy ilyen végzettõl? Jézus mirõl mondta ezt: 
„ a pokol kapui sem vesznek rajta diadalt”? Arról az embercsoportról, 
amelyik hittel, szívvel vallja: Jézus a Krisztus az élõ Isten Fia. (Máté 
evangéliuma 16:16) Hitem, látásom szerint mi akkor reménykedhetünk 
egyedül magyar megmaradásban és feltámadásban, ha a mi magyar 
népünk és kultúránk eggyé válik a Krisztusba vetett hittel. 
Meggyõzõdésem, hogy az ilyen hitért õrzött meg minket eddig a 
világmindenség Ura tatár, török, osztrák, szovjet megpróbáltatások 
alatt. Hitem, hogy ha lesz elég krisztusi magyar közöttünk, akkor nem 
árthat nekünk a jövõben sem semmi. Sõt, Isten dicsõségére minden 
történelmi viharos ellenszél dacára lehet magyar feltámadás 
Krisztusban!

Egyházi tábor

Az idén nyáron újból szeretnénk egyházi napközit és hittanos 
edzõtábort tartani a békésszentandrási református parókián 2005. 
július 25. hétfõtõl  31. vasárnapig. A részleteket a lap következõ 
számában közöljük. Programunkra minden érdeklõdõ résztvevõt és 
segítõt szívesen várunk.

Megemlékezés
Csonki Lajos volt református presbiter, sokak szeretett Lajos bácsija 
2005. május 14-én visszaadta életét Teremtõjének. A megváltó Jézus 
Krisztusba vetett reménységgel május 18-án temettük el a 
Békésszentandrási Református Temetõben. Életének emlékezetére 
és a gyászolók életére szálljon Isten békessége és vigasztalása.

Teljeskörû temetkezési szolgáltató 

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

Cég alapítva: 1971.
Tulajdonos:

Ábel Zoltán, 
Békésszentandrás, Fõ út 64.

Síremlék minden anyagból (márvány, 

gránit, mûkõ), régi síremlékek tisztítása

Raktárunkban  Széchenyi u. 12. sz.  
megtalálható

minden kellék széles választékban.

Éjjel-nappali ügyelet!
Megrendelõink részére díjtalanul vállaljuk

az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézést.

CSIPAI  LÁSZLÓ
Békésszentandrás, Fõ út 53.

Tel.: 218-230, mobil: 06-30/9749-031

BEHAN  PÁL
Petõfi u. 9. * Mobil: 06-20/334-6670

 

 

 

„Úgy mentél el, mint a madár,
Visszajönni már nem tudtál.
Tiéd a csend és a nyugalom,
Miénk a könny és fájdalom.”

,,Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Aki szeretett, az soha nem feled, mert
Te túléled az õszt és a telet
Számunkra Te sosem leszel halott
Örökké élni fogsz, mint a csillagok”

        KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, jó barátoknak, ismerõsöknek, akik 

szeretett férjem, édesapánk 

TÓTH MIHÁLY
 temetésén részt vettek és virágokkal, részvétükkel 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
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Apáti Nagy Ferenc és Závogyán Mária házasságuk 50. évfordulóját ünneplik.

„Már vénülõ kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülõ szememmel
Õrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S õrizem a szemedet.”

/Ady Endre-részlet/

Szeretettel köszöntik minden szépet és jót kívánva:

Tünde,  Mariann
Norbi, Marcell
Csongi, Eszter
Barni, Tünde
Szilárd,
és mindenki, aki szereti õket.

Szõnyegcsoda

    Békésszentandrás nevét még mindig a Szõnyeggyárral 
együtt emlegetik sok helyütt az országban. Pedig hol vannak 
már azok a régi szép idõk?... A hajdani gyári lányok napjainkra 
már nagymamákká lettek. A sok átalakulást megélt gyár 
életében a 2005. esztendõ jelentõs dátum.
   Hat asszony áldozatos munkájával elkészült egy több mint 52 
négyzetméteres kézi csomózású perzsaszõnyeg. Ez akkora, 
mint egy közepes lakás alapterülete. Ezt a 200 kg súlyú, 
ausztrál gyapjúból szõtt remekmûvet Budára, a Sándor-
palotába, a köztársasági elnöki rezidenciára készítették. A 
mintát a Nagytétényi Kastélymúzeumban található késõ 
barokk szõnyeg szolgáltatta. Úgy kell elképzelnünk, hogy ezt 
háromszor egymás mellé tesszük és így jön létre ez a 
szõnyegcsoda. Mai ára: 8 millió Ft. Bízom abban, hogy  az 
alkotók a helyszínen is 
g y ö n y ö r k ö d h e t n e k  
benne, mi pedig a tévén 
k e r e s z t ü l ,  h a  a  
híradásokat nézzük. 
   Rövidesen új lakója 
lesz a Sándor-palotának 
dr.  Só lyom Lász ló  
s z e m é l y é b e n .  
Re m é l j ü k ,  e l n y e r i  
t e t s z é s é t  e z  a  
mestermû, melyben 
pont annyi a bog, mint 
ahány magyar él a 
határainkon túl.
Elnök Úr!
Ötmillió van Ön elõtt.                                                               
                               B.M

 
ÖNKORMÁNYZATI  HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Felelõs kiadó: Sinka József

Szerkeszti: Szerkesztõ Bizottság
Tagjai: Benedek Erika, Bõdi Mária, Fabó István, Horváth 

Sándorné, Molnár Imre Zoltán, Sinka Csaba
Felelõs szerkesztõ: Benedek Erika
E-mail: 
Készült: SZARVASPRESS Nyomda

Telefon: (30)953 8179
NYTSZ: 372/2/1995

bszta-konyvtar@freemail.hu

Felhívás !
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pedagógus volt. Tanítványai és a szülõk szeretetteljes ünnepségen Jubileum és emléktábla köszöntötték 25 éves tanítói jubileumán. "Öröksége sokakat 
gazdagít, mert a tehetséges, becsületes, szorgalmasan dolgozó  
és mélyen hívõ, hazáját szeretõ felelõs magyar ember példáját     Harangszó köszöntötte a volt református iskolába érkezõket jún. 
adta elénk. Szigorú volt önmagához, s tanítványitól is 4-én délután. A Gondozási Központ 35. évfordulóját ünnepeltük és 
megkövetelte a tanulást." két volt tanító úr emléktábláját avattuk fel az épület utcai frontján. 
Györgyjakab Endre 1896-ban született a  háromszéki Rétyen. Nagy örömünkre szolgált, hogy László Béla és Györgyjakab Endre 
Oklevelét a kolozsvári Református Tanítóképzõben szerezte. A tanító urak családtagjait is köszönthettük a rendezvényen. 
frontszolgálat után Szilágylelén kezdte tanítói pályáját. A román     A mûsort palotással nyitotta meg a Vértessy Tánc-Sport 
közoktatási rendszer teljesen idegen volt számára. Ezért elhagyta Egyesület, majd Sinka József polgármester úr és Hévizi Róbert 
Erdé ly t .  E lõször  Nyí rmár ton fa lván,  majd  1929- tõ l  képviselõ úr, a Jubileumi Emlékbizottság elnöke köszöntötte a 
nyugdíjaztatásáig itt a falunkban munkálkodott. Tanítói munkáját vendégeket. Ezt követõen ifj. Virág Sándor Dsida Jenõ: Itt a 
nagyra becsülték, igazi néptanító volt. A Református Népkörben helyem c. versét adta elõ mély átéléssel. A Gondozási Központ 
pezsgõ kulturális életet teremtett. Színjátszó csoportot és kórust elmúlt 35 évét az intézmény vezetõje, Virág Sándorné ismertette. 
vezetett, felolvasó esteket szervezett. Kiváló embernek és Felidézte a 70-es éveket, amikor még a Széchenyi u. 10-ben 
nagyszerû pedagógusnak ismertük.  Ünnepségünk díszvendége ápolták az idõseket. Majd így folytatta."1986-ban átköltöztünk ide, 
volt a kedves felesége, a mi szeretett Ika nénink, akinek további jó a Kálvin utcába. Az egyik teremben még tanítottak, a szolgálati 
egészséget kívánunk családja körében. lakásban pedig egy pedagógus család élt, mégis jól elfértünk 
   Az emléktáblát az egykori tanítványok,- Gyõri Sándor és testvére, együtt. Az évek során fokozatosan vettük birtokba az épületet, sõt 
Piroska leplezték le. A családok részérõl Karsay Eszter és 1991-ben egy 100 adagos fõzõkonyhát is építettünk. " A 
Györgyjakab Endre tartott emlékbeszédet. A Székelyhimnusz továbbiakban  a Gondozási Központ létrejöttérõl beszélt. "A 
eléneklése után az ünneplõ közönség a Gondozási Központban Szociális Törvény mûködési engedélyhez köti és elõírja a szociális 
rendezett kiállításon részletesen megismerkedhetett a tanító urak intézmények tárgyi és személyi feltételeit. Nálunk is kevésnek 
életpályájával és az intézmény 35 évével. bizonyultak a fürdõszobák, WC-k, hiányzott az orvosi- és 
   A tartalmas és szép ünnepségért köszönet illeti a szereplõket, a betegszoba és a mosókonyha. Az akkori Szociális és Családügyi 
szervezõket, az adományozókat, valamint Virág Sándorné Minisztérium és az önkormányzat támogatásával 2001-ben új 
intézményvezetõt és munkatársait. épületszárnnyal bõvült a Gondozóház. A sok átalakítás mellett 

                                                                                                                                                      mindig igyekeztünk megõrizni a jövõre már 100 éves épület egyedi 
B.M.vonásait. Megmaradt az utcai homlokzat a régi ablakokkal és a két 

nagy tanterem se lett átalakítva. Jelen van még a múlt, de az öreg 
falak közé már belopódzott a XXl. század. Mára a 20 férõhelyes 
ÖNO-ból egy 140 idõs ember ellátását biztosító Gondozási 
Központ alakult ki. 4 hálószobában 16 bentlakónk, a két 
telephelyen 70 naponta bejárónk, 16 fõ házigondozottunk és 40 
étkeztetést igénybe vevõ nyugdíjasunk van. Biztosítjuk az idõsek 
fizikai, egészségügyi, mentális ellátását. Vallásos nyugdíjasaink 
lelki életének ápolásáról folyamatosan gondoskodunk."
   Megismerhettük az idõs emberek kedvteléseit is. "Fontosnak 
tartjuk a hagyományõrzést, az idõs emberek tarsolyában lévõ 
tudás átadását a fiataloknak. Kellemes délutánokat töltöttünk el 
együtt, amikor Dorogi Imre bácsi kosárfonásra tanította a 
gyerekeket, közben régi mesékkel szórakoztatta õket. Bohák 
Mariska néni a gyermekkorában megtanult verset mondta el 
hibátlanul. Fazekas Bandi bácsi közel két évtizeden keresztül volt 
Mikulás. "
   Az intézmény jó légköre egyaránt fontos a gondozottaknak és a 
gondozóiknak. "A tisztelet, az elfogadás, a türelem munkánk 
alapköve!"
   A múlt és a jelen dolgai mellett a jövõrõl is hallhattunk. "Tiszteljük 
a múltat, büszkék vagyunk a jelenre és tervezzük a jövõt. 
Intézményünk fejlõdésének következõ állomása a nyugdíjas 
garzonházak megépítése.Ezek az 1-2 ágyas, fürdõszobás 
lakrészek emeltszintû ellátást biztosítanak majd az igénylõknek. A 
tervek már elkészültek, udvarunk Vörösmarty utcai részén 
építenénk meg az elsõ lakásokat. Köszönöm munkatársaim 
áldozatos munkáját és az idõs emberek felénk áradó szeretetét".
   A mûsor második részében a tanító urakra emlékeztünk. 
Hrncsjár Ilona fuvolán játszotta a 23. és a 42. zsoltárt. Dr. Dobos 
Ágoston tiszteletes úr megemlékezését Dániel próféta szavaival 
kezdte: "Az okosok fényleni fognak, mint a fénylõ égbolt, és akik 
sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké." Majd a 
töretlen hitrõl, az elhívatottságról és a dicsõségrõl szólt ."Légy hív 
mindhalálig és néked adom az életnek koronáját." A tanító urak 
Erdély szülöttei, június 4-e a trianoni békediktátum napja. A 
tiszteletes úr felhívta a figyelmet arra, hogy délután fél 5-kor a 
Kárpát -medence történelmi egyházainak templomaiban 
megkondulnak a harangok, emlékeztetvén bennünket, hogy 85 év 
után is összetartozunk. Az ima után Kitajka Béláné tanítónõ 
ismertette az ünnepeltek életrajzát. 
   László Béla Zilahon született 1883-ban. Ady Endrével járt együtt 
a város híres kollégiumába. 1906-tól haláláig, 1938-ig volt az 
iskolánk tanítója. Az elsõ világháborúban megsebesült, az 5 éves 
orosz fogságból 168 napos küzdelmes út után került haza. Kiváló 

                          Adományozók
         
 1. Balla Andrásné sz. Gyõri Erzsébet
 2. Bencsik Imréné sz.Gyõri Ilona
 3. Bõdi Mária
 4. Csík Józsefné sz. Dorogi Irma
 5. Csonki Lajos
 6. Csonki Sándor /Budapest/
 7. Dorogi Imre
 8. Dorogi Sándorné sz. Gyõri Ilona
 9. Gugulya Mihályné sz. Dorogi Erzsébet
10. Gyõri János
11. Gyõri Imre
12. Gyõri Sándor
13. Hamza Imre
14. Hamza István
15. Huszti Benjáminné sz. Németh Ilona
16. Juhász Imréné sz. Gyõri Jolán
17. Kécskei Sándor
18. Kertész Imre
19. Komáromi Sándor
20. Lénárt Bálintné sz. Kovács Ilona
21. Nemes Ferenc
22. Nemes János András
23. Révész Károlyné
24. Romhányi Katalin
25. Seres Istvánné sz. Virág Zsuzsanna
26. Sinka Istvánné sz. Szalóki Júlia
27. Süli Antalné sz. Dorogi Eszter
28. Szabó Gábor
29. Szabó Istvánné sz. Gyõri Jolán
30. Szalai Dánielné sz. Csonki Erzsébet
31. Szegvári Pálné sz. Gyõri Piroska
32. Szél Sándor és családja
33. Tóth Sándorné
34. Urbancsokné Gergely Katalin 
35. Virág Imréné sz. Szentesi Erzsébet
36. Virág Károlyné sz. Dorogi Rozália
37. Gondozási Központ
38. Jubileumi Emlékbizottság
39. Mûvelõdési Ház és Könyvtár
40. Polgármesteri Hivatal
41. Református Egyház
 

Köszönjük az adományokat a volt tanítványoknak
és a tisztelõknek. 
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Képek az ünnepségrõl

Györgyjakab Endre  emlékezése                                                                              A palotás

Képek az iskola életébõl                                                       Virág Sándorné és Virág Sándor
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Kertbarátoknak

Faóriások, mint természeti emlékek hazánk területén
Egyes fák magas koruk és méreteik folytán érdemlik meg, hogy azokat életük 
tartalmára becses természeti ereklyeként megbecsüljük, és odaadó gondozásban 
részesítsük. Vannak olyan fák az országban, amelyekhez a nemzet történelmével 
összefüggõ emlékek fûzõdnek. Különösen a vadgesztenye, a tölgy, és a szilfa azok a 
hazai fafajták, amelyekbõl a leglátványosabb példányok maradtak reánk.
Gróf Széchenyi István a fákról a következõket mondta: ,,…azért, számtalan egyebek 
között az is kötelessége a magyarnak felruházni hazáját a növényvilág ékességeivel: 
ott pedig, ahol százados lombosok zöldellnek, meggondolni s most, most míg nem 
késõ, gondolni meg, hogy: …ledöntvén a százados csert, csak századok adhatják 
azt tökéletes épségben vissza.”

Történelmi emlékû fák
Az országban a szilfák királya a balatonakarattyai szil. Eötvös Károly írásában 
igen kedvesen emlékezik meg errõl az öreg fáról: ,,Születése óta védtelenül, 
magányosan-ott áll a dombtetõn. Büszkén védtelenül a viharok és villámok 
ostromában.” A fa mellõl elragadó kilátás nyílik a Balaton felé. Több mint 470 éves. 
Magassága 22 méter, a törzse átmérõje 240 cm, kerülete 750 cm. A fa egy 
történelmi eseménynek az 1532-ben Kenesére összehívott országgyûlésnek 
lehetett tanúja, amely három napig tartott.
Szarvason, a könyvtár épülete elõtt áll egy bronzból készült szarvasbika szobor, 
mely a város jelképe. Közelségében van egy vén akácfa, amelyet az emléktábla 
szerint, még Tessedik Sámuel ültetett és egyik legelsõ akácfánk.
Gyulán a kastélykert (fürdõ) területén vaskerítéssel körül vett juharfát Erkel Ferenc 
fának nevezik. Ugyanis Erkel Ferenc, 1861-ben itt alkotta a Bánk bán operát. Erkel 
édesapja a Wenckheim grófok gazdatisztje volt. A zeneszerzõ, aki itt született, 
gyakran lejárt ide pihenni, és feltehetõ, hogy e fa árnyékában készült a nagy mû.
Híresek a cenki hársfák, amelyeket gróf Széchenyi István nagyanyja, Barkóczy 
Zsuzsanna ültetett. Nem egyszer haladt el mellettük hazája sorsa fölött való 
tépelõdéseiben a ,,legnagyobb magyar” .
Arany János sokat üldögélt a Margitsziget tölgyfái alatt. Egyik szép versében az 
Alföld klasszikus költõje vallomást tesz, hogy neki a tölgyek vidéke a legkedvesebb, 
a tölgyfák alatt kívánna örökre elpihenni. Ezért a Margitszigeten József fõherceg 
Stróbl Alajossal elkészíttette a költõ mellszobrát, és annak talpazatára vésette a 
,,Tölgyek alatt” c. versének két szakaszát. (A költõ 1877. augusztus 5-én írta versét.)
Martonvásáron, a Brunszvik kastély parkjában állt egy fekete nyárfa és alatta egy 
kõpad. A nyárfa alatt a kõpadon töltött kedves órákat Beethowen Brunszvik Teréz 
grófnõ társaságában. A nagy zeneköltõ mellszobra áll most ott. A fa már kipusztult. A 
parkban mezõgazdasági szakemberek mellszobrai állnak, akik sokat tettek a 
magyar mezõgazdaságért. Így többek között Tessedik Sámuel mellszobra is itt áll, 
aki sokat tett az alföldi szikes földek megjavításáért, az akácfa elterjesztéséért és 
egy gazdasági iskola létesítéséért.
A társadalomnak minden rétege, de különösen azok, akik a természet kultúrát 
mûvelõk, a kirándulásokat kedvelõk, sõt maga a nép is kegyelettel és, 
megbecsüléssel viseltetnek olyan fák iránt, amelyekhez népmondák, regék 
fûzõdnek. Ezek megõrzését természeti emlékként, természetvédelmi feladatként 
gondozzák, mellyel elõsegítik a szülõföld, az otthoni táj, a szûkebb haza ápolását.

Emlékfák hazánkban
Nálunk már régóta dívik az a szokás, hogy valamilyen nevezetesebb esemény 
kapcsán, vagy kiváló személyek látogatása lakalmából fát ültetnek.
1926. november 26-án Balatonfüreden Rabindranat Tagore, a nagy hindu költõ 
maga ültetett annak emlékére, hogy itt nyerte vissza egészségét a 
gyógyfürdõben. A tó melletti sétányt is róla nevezték el.
Mezõhegyesen a Nónusz Szálló elõtt áll egy nagy terebélyes öreg platánfa. 
1944-ben a háború folyamán orosz katonák lovakat kötöttek a fa alá. A lovak 
lerágták a fa kérgét, és lombját elhullajtotta. 3 évig igen gyér egy-két kisága hajtott ki. 
A fa csurgója alatt lévõ földet felásták és beöntözték marhavérrel. Azóta a koronája 
rendszeresen kizöldül, növekszik, fejlõdik.
Szarvason a Mûvelõdési Központtól nyugatra 1974-ben Oroszi András az Országos 
Pedagógiai intézet szakmai munkatársa a gyakorlati foglalkozás tantárgyat irányító 
országos szakfelügyelet jelenlétében ültetett el egy hársfát. Az eseményre az 
országos hírû arborétum látogatása után került sor.

Hunya Alajos nyomán
Közzéteszi: D. Kiss Sándor

A cserkészek tavaszi túrája

A tavaszi szellõ csapatunkat is mozgásba hozta, így gondoltuk el, 
hogy újabb területek megismerésére indulunk. A Szent András 
Cserkészcsapat összefogva a szarvasi Gábor Áron Cserkészcsapat 
tagjaival, május 13-án délután egy kisbusszal elindult Öcsöd és 
Kunszentmárton nevezetességeinek megismerésére.

Kevés idõ jutott az ismerkedésre, máris Öcsödre érkeztünk, ahol 
József Attila emlékeit jelzõ táblákat, a múzeumot könnyen 
megtaláltuk. A kedves fogadtatást és a múzeum bemutatását nem 
tudjuk elfelejteni. Láttuk József Attila elemi iskolai bizonyítványát a sok 
régi tárgy között. Az emléklapok megvásárlása után rövid búcsúzásra 
került sor, és indultunk Kunszentmártonba.

A város fõterén felállított országzászló elõtt elénekeltük a Himnuszt, 
és az ott található Kossuth és Vörösmarty idézeteket olvastuk el, 
amelyek ma is érvényesek. Ezután a múzeumba mentünk, ahol a 
cukrász-, csizmadia-, szabó és a rézmûves mesterségek régi 
mûhelyeiben használatos szerszámokat csodálhattuk meg. Egy 
teremben éppen hangszerkiállítás megnyitójára készültek.

Utunkat tovább folytatva a régi Körös Szálló falán látható tábla 
mellett álltunk meg, mely hirdeti, hogy Széchenyi István az akkori 
Körös hídon kelt át utazása alkalmával 1845. szeptember 19-én. Ezután 
rövid séta következett, s a környék legnagyobb római katolikus 
templomához értünk. Az ott tevékenykedõ kántor úr nyitott ajtót, így 
belül is megcsodálhattuk a templomot. Itt is mondtunk egy rövid imát, 
ezután a kántor úr ajándékával lelkiekben gazdagodva tovább 
haladtunk a Mátyás király utcán, ahol egy újabb táblát találtunk. Az 
emléktábla hirdeti, hogy Kossuth Lajos 1849. július havában erre 
utazván ebben az épületben szállt meg, amely akkor 
vendégfogadónak épült.

Kis kitérõvel láthattuk a kiáradt Körös folyót, amely egészen 
Szelevény község határáig terjedt.

Ezután már a busz felé igyekeztünk, de még találtunk egy vörös 
márványtáblát a Városháza bejárata fölött, amelyre a következõ volt 
írva:

„E város falai között õrizték hajdan a magyar Szent koronát, amikor 
Buda elfoglalása után Izabella királyné Fráter György kíséretében 1541. 
szeptemberében Erdélybe utazott.”

A boltíves öreg városházát belül nem láthattuk, de így is egy 
történelmi várost ismerhettünk meg Kunszentmárton utcáin járva. 
Ezután a híres Talmácsi cukrászdába mentünk egy-egy adag fagylalt 
elfogyasztására.

Útközben hazafelé megköszöntük a busz vezetõjének kedvességét, 
valamint a szervezésben sokat segítõ Bártfai Lajosnénak, Melinda 
tanító néninek a közremûködését.

Jó volt együtt lenni, és Isten segítségével köszönteni az itthon 
várakozókat.

 

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM

Alapfokú számítógépes tanfolyam indul
Kezdés: 2005. július eleje
Vége: szeptember vége

Tanfolyam megnevezése: Akkreditált számítógép és 
Internet alapismeretek

/Operációs rendszer, Word, Excel, Internet/
Helye: Vajda Péter Gimnázium

Óraszám: 60 óra 
A tanfolyamot elvégzõk, hivatalos tanúsítványt kapnak.
Díj/fõ: 29 000 Ft , melynek 30%-a visszaigényelhetõ 

az adóból 
Jelentkezés: Brusznyiczki András

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

APRÓ! APRÓ! APRÓ!

Mágneses gyógyító, egészséges és divatékszerek forgalmazása.
Fiatalok, idõsebbek egyaránt kedvelik
• gyönyörû kivitelezés
• természetes életérzés
• minden nap viselhetõ
• a mágnesség erõt, energiát jelent.
Próbálja ki ön is, várom hívását: 06/66/217-161-es telefonon.

Farkas Alajosné



2005. június 7Szentandrási Híradó

TÁJÉKOZTATÓ

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, a száraz idõszak 
beálltával megnõ a tûzesetek száma. A tûzesetek kialakulását 
nagymértékben befolyásolja az emberi gondatlanság.
Az alapvetõ tûzvédelmi ismeretek felelevenítéséhez kívánunk 
segítséget nyújtani az alábbiakban:
1. Szabadban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést használni csak 
úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen.

2. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelõberendezést 
õrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra 
már nincs szükség, a tüzet el kell oltani.

3. A szabadban tüzelés, a tüzelõberendezés használatának 
helyszínén olyan eszközöket, felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tûz továbbterjedése 
megakadályozható, illetõleg a tûz eloltható.

4. Tilos égõ dohánynemût, gyufát olyan helyen eldobni, ahol az 
tüzet okozhat (utak mellett, száraz gallyal, avarral borított 
területen).

5. Szérûk területén, szérûktõl és kazlaktól számított legalább 30 
méteres távolságon belül dohányozni, tüzet rakni legalább 
100 méteres távolságon belül tilos.

6. Erdõben az arra a célra kijelölt hely kivételével  dohányozni, 
égõ gyufát, dohánynemût eldobni nem szabad.

7. Szilárd éghetõ anyag szabadban való tárolásánál a tárolási 
egység és a kerítés között legalább 1 méter távolságot, míg 
az éghetõ tetõhéjazatú épülettõl (pl. nádtetõs ház) 15 méter, 
egyéb épülettõl legalább 8 méter távolságot kell megtartani.

A fenti tûzvédelmi elõírások megszegése esetén a helyszínen 
tûzvédelmi helyszíni bírság szabható ki, súlyosabb esetben tûzvédelmi 
szabálysértési eljárás kezdeményezhetõ.
A levegõ védelmérõl szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. Rendelet 
szabályozza a hulladék, tarló és a növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett hulladék égetését. A rendelet 11. §-a 
érte lmében hul ladékok nyí l t  tér i,  i l le tõ leg háztartás i  
tüzelõberendezésben történõ égetése, valamint a lábon álló 
növényzet, tarló és a növénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladékok égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként 
nem rendelkezik.
A hulladék, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 
hulladék égetési tilalmat megszegõkkel szemben az illetékes 
környezetvédelmi hatóság levegõtisztaság védelmi bírságot szabhat 
ki.
Aki tüzet észlel, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve tudomást 
szerez róla, köteles késedelem nélkül jelenteni az illetékes hivatásos 
önkormányzati tûzoltóparancsnokságnak a 105-ös telefonszámon. 
Segélykérésre használható még a 112-es telefonszám, amelynek 
hívása esetén  minden megyében  a megyei rendõrfõkapitányság 
ügyelete jelentkezik, ahonnan továbbítják a segélykérõ jelzést a 
tûzoltóság felé.
Fontos tudnivaló, hogy a mobil telefonokról leadott segélykérõ hívás 
nem a terü let i leg i l le tékes h ivatásos önkormányzat i  
tûzoltóparancsnokságokra érkezik be, hanem az adott megyeszékhely 
tûzoltóparancsnokságának híradó ügyeletére, ahonnan a jelzést 
késedelem nélkül továbbítják a területileg illetékes hivatásos 
önkormányzati tûzoltóparancsnokság felé.
A tájékoztató anyagával kapcsolatban felmerülõ kérdésekre bõvebb 
felvilágosítást a Szarvasi Tûzoltóparancsnokságon lehet kérni hivatali 
munkaidõben 07.30 és 16.00 óra között személyesen, vagy a 66/312-
733-as telefonszámon.

Szarvas, 2005. június 08.

Montvajszki László
Tûzoltó alezredes

Tûzoltósági tanácsos
parancsnok

Egy elmaradt bál margójára

Hónapokon, heteken át hirdettük, ismertettük elképzelésünket. 
Pünkösdi bálat szerveztünk, - sikertelenül, mert sajnos kevés 
jelentkezõ volt, így a bál megrendezésére nem került sor. 
Sajnáljuk, mert sokat dolgoztunk a sikeres megrendezés 
érdekében!
Azonban erõfeszítéseink nem voltak hiábavalóak, mert 
levélbeni megkeresésünkre voltak, akik reagáltak és 
célkitûzésünket, anyagilag segítették, támogatást nyújtottak a 
helytörténeti gyûjtemény létrehozásához. Köszönjük a Galli 
Farm Kft-nek, Tóthné Szabó Ágnes gyógyszerésznek és dr. 
Dezsõ István állatorvosnak az elkülönített számlánkra juttatott 
felajánlását.
Bízunk benne, hogy a jövõben a számla egyenlege növekedni 
fog! Akik támogatni szeretnék elképzelésünket, a 
békésszentandrási Takarékszövetkezetben megtehetik azt, ha 
az alábbi számlaszámra befizetnek: 53900021-12002133
Segítségüket elõre is köszönjük!
Ha valakinek tárgyi eszköze van, azt is szívesen fogadjuk!
Hozzuk létre a szentandrási helytörténeti gyûjteményt! Kérjük, 
segítsenek!

Békéssy János Helytörténeti Egyesület

„Kedves” Éhezõ, Gyûjtögetõ Lakótársunk!

Az utóbbi idõben sajnálattal tapasztaljuk aktív 
jelenlétedet a környezetünkben. Mivel „köddé 
váltak” a kolbászaink, a tyúkjaink, a teheneink. Nem 
tudjuk, hogy hogyan, mikor, de sajátoddá tetted! 
Pedig MI ezekért a finomságokért, alapanyagokért 
nagyon megdolgoztunk!
Gondoljuk  és reméljük, - hogy TE is erre a nehéz, 
dolgos útra akarsz térni, mivel már a szerszámaidat is 
beszerezted tõlünk! Ehhez a jó úthoz szeretnénk 
kitartást, elég szorgalmat, dolgos kezet kívánni 
Neked!

Kérjük, ne látogass hozzánk többé, 
dolgozgass csak a saját portádon!!!

A károsultak

Figyelem!        Figyelem!

A könyvtár nyári nyitvatartása hétfõtõl 
péntekig 8-17 óráig.

Szabadság miatt az intézmény
2005. július 25-tõl augusztus 7-ig 

ZÁRVA.
Nyitás augusztus 8-án 8 órakor.

Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár
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 „Kezed csillag énnekem, képviselte az egyesületet versmondással, ami jól sikerült, 
gyenge csillag fejemen.

méltán kapta meg a tapsot. Mi is gratulálunk neki.
Vaskos göröngy a kezem,

A május 28-i „Majális” jelentkezés hiánya miatt Ott porlad a szíveden.”
/József Attila: Gyöngy/ elmaradt. Sajnos más idõpontot kell keresnünk, hogy ne 

ütközzön semmivel, vagy más formát kell kitalálni!
Azt írja a költõ, hogy „csak az olvassa versemet, ki ismer engem Június 4-én Cserkeszõlõben voltunk Nyugdíjas 
és szeret”. Remélem, hogy ez a csodálatosan szép két idézet Fesztiválon. Az útiköltség Aszódi Zsolt képviselõ úr 
másnak is tetszik, és többünk örömére került „köszöntõ helyre”. támogatásából volt kifizetve, amit mindenki köszön! Mivel a 

A költõ szép szavai után nehéz dolgom van, mert ilyen jelenet betegség miatt elmaradt, így csak én léptem fel szóló 
szépségeket nem tudok adni, csak egy kis visszatekintést az énekkel a Délidõ mûsorában. Az én nótacsokrom kezdte a „Jó 
elmúlt idõszakra. ebédhez szól a nóta” címû mûsorát. A kapott taps és dicséret, 

Május 7-én megtörtént a budapesti kirándulás I. része gratuláció önmagáért beszélt. Cserkeszõlõi barátaink örültek, 
/a második szeptemberben lesz/. Sok szép dolgot láttunk: hogy újra együtt voltunk. Közben, amikor áprilisban nálunk 
Citadella, Halászbástya, Mátyás templom, séta a Budai Várban, jártak vacsorán, akkor meghívást kaptunk „Pöttyös bálba”. 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Bajor Gizi Ennek az idõpontja aug. 18-a, errõl bõvebbet és a költséget 
Színészmúzeum. Ez mind nagyon szép volt, de az igazi ügyfélfogadáskor, jelentkezéskor lehet tudni. Akik voltak 
szépségek csak ezután jönnek. A Gellérthegyi Sziklatemplom vacsorán, azok a vacsora költséget tudják, mert mindenki elõtt 
méltán aratott nagy örömet mindenkinek, hiszen nem elhangzott, a továbbiak pedig menetközben.
mindennap látunk ilyen szépséget! A történetét meghallgatva  Elõremutató egy néhány programról: július 9. 
útikönyvbõl  és a szépséget látva, mindenki azt mondta, hogy Gyopárosfürdõ, július 16. „Hosszú, forró nyár”  vacsora. Július 
ilyen szépet még nem láttunk! Maga a templom hangulata 23. Hajdúszoboszlói fürdõzés.
olyan volt, hogy önkéntelenül áhítatra késztette az embert. Mivel elég idõt hagytam tagjainknak a jelentkezésre, 
Amint a mellékelt képek is mutatják valóban egy „csodát” most már kívülál lók jelentkezését is fogadjuk a 
láttunk! /Mind építészetileg, mind egyháztörténetileg/. kirándulásainkra: július 

3 0 - 3 1 .  S z e k s z á r d -  
G e m e n c - M o h á c s -  
Nagynyárád! Bõvebben és 
költség az irodában, vagy 
telefonon!

3  n a p o s  
kirándulás: augusztus 12-
13-14. /péntek, szombat, 
v a s á r n a p / .  K a s s a  
/Szlovákia/ a Rákóczi 
Mauzóleum, Orbántorony  
L õ c s e i - h á z .  
Szabadprogram: Gönc, 
T e l k i b á n y a ,  
Sátoraljaújhely, Füzér, 
Hollóháza, Kéked, Pálháza, A Gellérthegyi Sziklatemplom képeslapokon

Füzérradvány, Sárospatak 
A másik nagy kincsünk a Nemzeti Galériában a „Munkácsy a /Rákóczi- vár, Panoptikum, 
világban” címû kiállítás volt. /A Nagytétényi Kastélymúzeumot Református Kollégium/, 
hagytuk el, majd õsszel pótoljuk, mert ezt a kiállítást könyvtár, Vártemplom, Végardói tengerszem!, Tolcsva 
mindenkinek látni kell!/ A tanulmányoktól kezdve a sorozat /Bormúzeum/.
festményekig mindent megcsodálhattunk. Szinte alig Szívesen látunk kívülálló kirándulni vágyókat is. 
haladtunk, mert valami mindig „megfogott bennünket”, mindig Minden egyéb és részletes program az egyesületben, vagy tel: 
vissza kellett lépni. Sok szép dolgot látva, elfáradva, de 218-032 /bármikor/. Minden utazásunk Volán busszal, 
örömmel jöttünk haza. Volt olyan, aki megjegyezte, hogy ezt Nemcsényi Zsolt gépkocsivezetõvel lesz. A jelentkezés 
mindenkinek látni kell! Egyszóval örömmel töltött el folyamatos, amíg hely van.
mindnyájunkat ez a nap. /Már várják a tagok az õszi kirándulást, Elõzetes: Október 1-jén az Idõsek Világnapján „Magyar 
ami szintén szép dolgokat mutat meg!/ nóta délutánt” rendezünk a Mûvelõdési Házban „Tiszta, fehér 

Megállapodtunk, hogy az igazán nagy dolgokat a hit és oltár” címmel. Mûsorvezetõ: Veiczi Irma. Fellépnek: 
a munka tette széppé! /Sziklatemplom, Munkácsy kiállítás/ Szentendrei Klári, Gránát Zsuzsa, Bokor János, Fényes György. 
Május 21-én Gyopárosfürdõn voltunk fürdeni, s mivel még Zene: Silinga Miklós. Este pedig birkavacsora az egyesület 
igencsak a fürdõszezon elején vagyunk- szinte a „miénk volt az székházában. Költségek és minden egyéb a következõ 
egész fürdõ”! Mindenki jól érezte magát, s úgy jöttünk haza, számban.
hogy már várják a következõt! Úgy gondolom, hogy éppen elég sok programot, 

Közben 22-én volt a „Ki Mit Tud?”, ami sajnos nem lehetõséget adtam mindenkinek, lehet válogatni.
egészen úgy sikerült, ahogy terveztük. A jelenetet nem tudtuk Minden kedves újságolvasónak szép nyarat, jó 
bemutatni betegség miatt. Én családi elfoglaltság miatt nem egészséget kívánva becsukom a könyvet.
voltam itthon és nem tudtam fellépni. Így Hangyás Rozália Demcsák Andrásné

Nyitott könyv   -   Nyugdíjas oldal
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A SZENT LÁSZLÓ ÚTI ÓVODA                   
ESEMÉNYDÚS TAVASZA

Ovisok Békéscsabán 
A Szent László úti óvoda középsõs és nagycsoportos 

tavaszi közös kirándulásának fõ úti célja a Meseház, a 
Gabonamúzeum , valamint a Repülõtér volt, de akadt még 
számos egyéb  érdekesség és látnivaló is az apróságok 
számára. A meseházban külön képességfej lesztõ 
foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, ahol játék-
készítésben ügyeskedhettek, majd a saját maguk által 
elkészített játékokat emlékül magukkal hozhatták.

   Szintén nagy élményt ígért számukra a 
Gabonamúzeum, melyben megismerkedhettek a malomipar 
jellegzetességeivel, megcsodálhatták az uradalmi épületeket  
és a szélmalmot. 

A repülõtér, a mozgólépcsõk varázsa, a városi séta alatt 
átélt számos látnivaló feledhetlen emlék maradt minden 
gyermek számára. Köszönjük a lehetõséget, és a sok-sok 
élményt.                   

  A szülõk

Anyák napja 
Szebbnél szebb mûsorokkal és saját készítésû ajándékokkal 
kedveskedtek ez évben is a csoportok az édesanyák és 
nagymamák köszöntésére. 

„Kinyílott a bazsarózsa, kék nefelejcs, tulipán, 
neked adom anyák napján,édes-kedves anyukám.” 

Búcsú az óvodától 
A május 21-i ballagással 19 kisembernek zárult le egy korszak 
az óvodánkban, s indult el jelképes kis tarisznyájával az iskolás 
évek felé. 

„…ez volt a mi házunk. 
Megszerettünk, óvoda -
nem  felejtünk el soha!”
              ( Tandori Dezsõ -részlet-)

Gyerekhét az óvodában
Korábbi évekhez híven a ballagást követõ héten ebben az 
évben is különbözõ programokkal készültek az óvó nénik és 
dajka nénik. A sok-sok játék, kacagás és mozgás mellett 
legnagyobb sikere ez évben az ovi udvarán felállított légvárnak 
volt.

Pedagógus napra
Köszönjük a Szent László úti óvoda és Bölcsõde dolgozóinak a 
munkáját, egész éves fáradozását, türelmüket, hiszen õk azok, 
akik a szülõk mellett nap mint nap figyelemmel kísérik 
kisgyermekeink személyiségének fejlõdését, fejlesztik 
képességeiket, tudásukat.

„Fogadd Tõlem ezt a csokrot
Mit kötött a szeretet.
Hála, hála mindig hála
Óvó néni teneked.”

(Donászy Magda  -részlet-)

Köszönettel: szülõk és az óvodások

Jubileumi „Ki Mit Tud?”
A Körös Mûvelõdési Ház és Könyvtár névadása óta az elsõ 
rendezvényt tartotta ezen a címen. 2005. május 19-én volt a döntõ, 
ahol a zsûri a sok jelentkezõ közül választotta ki a legjobbakat. A Gála 
22-én vasárnap került megrendezésre. A nyári idõben 19 
mûsorszámot láthattak a kedves vendégek. A zsûri elnöke, Csikós 
György tanár úr köszöntötte a részvevõket és a megjelenteket. A 
jutalomkönyveket Hévizi Róbert a Jubileumi Emlékbizottság elnöke 
adta át. A fellépõk szinte minden kategóriát képviseltek. Volt vers, 
mese, hegedû, furulya, gitár énekkel, társastánc, modern tánc. Aki 
eljött élményekben gazdag délutánt tölthetett el a jubileumi mûsoron.

A következõ „Ki Mit Tud”-ig jó készülõdést!

Örömteli játék a légvárban  --       Fotó: Ambrusné Fábián Klára

A versenyzõk                                                      Fotó: Hévizi Róbert
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Rövid Hírek

- Június 4-én viszonoztuk a kabaiak tavalyi látogatását. A 
kapcsolat közös történelmünkbõl adódik, hisz Szentandrás újratelepítése 
során kabai reformátusok is jöttek hozzánk 250 évvel ezelõtt. A 
Református templom mellett épült emlékhely avatása adott alkalmat a 
hivatalos kapcsolatfelvételre. Kabán a helyi Kulturális Egyesület 
nagyszabású szabadtéri elõadást mutatott be a nagyszámú helyi és 
környékbeli lakosoknak és meghívott vendégeknek. Az elõadás címe: 

,,Tûz és tánc”. A város apraja-
nagyja a világ nemzeti táncait 
mutatta be népi öltözékekben, a 
tûz különbözõ megjelenése 
szolgáltatta a színpadi hátteret. 
A zene, a téma, a tûz együttes 
hatása óriási élményt nyújtott a 
nézõknek, fantasztikus volt. Az 
amatõr szereplõkbõl láthatóan 
sugárzott a boldogság érzése 
azért, hogy szerepelhetett. Jó 
volt együtt lenni a kabaiakkal 
ezen az estén. A következõ 
t a l á l k o z á s  r e m é n y é b e n  
búcsúztunk.

- Á t l a g  a l a t t i n a k  
mondható Békésszentandrás 
b û n ü g y i ,  k ö z b i z t o n s á g i  
fertõzöttsége  vonható le a 
következtetés a település 
közbiztonsági helyzetének 
2004. évi alakulásáról szóló 
beszámoló szerint. Az ismertté 
vált bûncselekmények száma 
113 db volt. A vagyon elleni 
cselekmények száma 57-rõl 77-
re nõtt, a lopások száma 28-ról 
77-re emelkedett. Az erõszakos 
betörések száma 22-rõl 21-re 
csökkent. A megemelkedett 
bûncse lekmények  közöt t  

olyanok is akadtak, amelyek korábban nem voltak, pl. tartás elmulasztása, 
magánokirat hamisítás, állatkínzás, bevonulási kötelezettségek 
megsértése, szerzõi és szomszédos jogok megsértése, orgazdaság. A 
folyamatos rendõri jelenlét éves szinten 3300 órában valósult meg, míg a 
polgárõrök 892 órát teljesítettek. Kiemelt veszélyforrást jelent a 
településen áthaladó 44. sz. fõútvonal, 26 baleset volt, ebbõl 2 halálos, 7 
súlyos, 7 könnyû, 10 személyi sérülés nélküli volt. Tanyán élõ idõs 
személyek sérelmére bûncselekményt nem követtek el. A körzeti 
megbízottak 765 szabálysértõvel szemben szabtak ki bírságot. Az értékelt 
idõszakban 7 fõ elõállítását hajtották végre és 6 esetben fogtak el 
bûncselekményt elkövetõ személyt. 
A Képviselõ-testület megköszönte a rendõrök munkáját és a várható 
turista idény kezdetén fokozottabb jelenlétet kért a közbiztonság 
fenntartása érdekében.
- Határidõre elkészült a Prohászka utca útépítése. A kivitelezést a 
Betonútépítõ Rt. Végezte, a mûszaki átadás június 9-én sikeresen 
megtörtént. A közel 800 m hosszú utca építését a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács 75 %-os vissza nem térítendõ támogatásban 
részesítette. A támogatás nagysága 20 millió forint. Az út használatba 
vétele és használata után kérem az érintett lakosokat, hogy ápolják, 
gondozzák az út környezetét, az útpadkát és a vízelvezetõ árkot és 
természetesen fizessék be az érdekeltségi hozzájárulást. A további 
útépítésekre egy program készül a szilárd burkolattal nem rendelkezõ 
utcák útépítésére, a programot a Képviselõ-testület rövidesen tárgyalni 
fogja.
- A Hunyadi János Általános Iskola Kollégiumi szárnyában a 
vizesblokk teljesen átépítésre kerül. A 4,6 millió Ft-os beruházást a TEKI 75 
%-os támogatásban részesítette. A kivitelezõ kiválasztására és a 
beruházás ütemezésére az egyszerû közbeszerzési eljárás befejezése 
után kerül sor.

Sinka József
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szentandrások találkozója
Kilencedik alkalommal rendezték meg a magyarországi Szentandrás nevû települések 
találkozóját, ezúttal Rábaszentandráson.
Községünket Kozák János alpolgármester vezetésével 6 fõ képviselõ és dr. Strassburger 
Gyöngyi jegyzõasszony képviselte.                                 
Vendéglátóink a szokásos szívélyességgel fogadtak bennünket, s régi ismerõsökként 
köszönthettük egymást a többi települések képviselõivel is. Ismét elénekelhettük együtt  
„Szentandrási gyerek vagyok” címû nótát, de ez már a késõ este eseménye volt. Addig 
viszont sok minden történt, errõl gondoskodtak a helyiek a bõséges programok során.
Szokásoknak megfelelõen közös testületi ülésen tájékoztatták egymást a küldöttségek a 
községeik egy év óta eltelt életérõl, eseményeirõl, gondjaikról, eredményeikrõl. Az ülést 
megtisztelte jelenlétével Dr. Szakács Imre, a Gyõr-Moson-Sopron Megye közgyülésének 
elnöke, országgyülési képviselõ is.
Balázs József , Rábaszentandrás polgármestere községe bemutatatásakor részletes 
statisztikai számokkal szolgált. A község a Rábaközben Gyõrtõl mintegy 50, Csornától 30 
km-re közvetlenül  Szany nagyközség szomszédságában található.
A Rába folyó egy kilométerre folyik a községtõl. Lakosainak száma jelenleg 520 fõ, sajnos 
itt is jellemzõ, hogy öregedik a lakosság. 1990-ben 100 fõvel volt több. A község 

külterülete 1000 ha. Ebbõl 900 ha a szántóterület, mely biztosítja a mezõgazdaságból 
élõk jövedelmét. 
A községben 25 egyéni és 5 társas vállalkozó biztosít megélhetést az ittenieknek, a 
többiek eljárnak dolgozni fõleg Szanyra és a közeli településekre.
Mindössze két regisztrált munkanélküli van. A 204 lakóépület 12%-a üres.
Óvodáskorú gyerek 17 fõ, alsótagozatos 13 fõ, felsõtagozatos diák 33 fõ, akik Szanyra és 
Pápára járnak át tanulni.
A község büszke arra, hogy sportegyesületében helyi fiatalok futbaloznak, az 
önkormányzat jelentõs támogatásával. Tervezik egy új sportöltözõ felépítését, melynek 
összköltsége 16 millió Ft. Forrását pályázati pénzbõl és saját erõbõl kívánják megoldani. 
Tavalyi évben két utcát újítottak fel, a temetõben a ravatalozó felújítása is megtörtént. 
Tervezik még a tûzoltó szertár és az önkormányzati épületek felújítását. Nagy bánatuk, 
hogy a községben a posta 2004. májusában bezárt, azóta üresen áll az épület. 
Ezután a községek vezetõi is beszámoltak az egy év óta eltelt eseményekrõl és sok 
örvendezetes eredményrõl is értesülhettünk. 

Jászszentandráson a strand fejlesztésérõl szóló elképzelések mellett a szennyvíz 
vezeték 37%-os jelenlegi kiépítettségérõl számolt be Banka Ferenc polgármester. 
Tornaszentandráson már befejezõdött a szennyvízhálózat építése, viszont a Sapard 
pályázatból adódó utófinanszírozás miatt a pénzügyi elszámolás rendkívüli terheket ró az 
önkormányzatra. 
Nemesszentanráson is befejezõdött a szennyvízhálózat építése, most az utak felújítása, 
karbantartása a legfontosabb feladatuk.                                          Szûcs Józsefné 
Hernádszentandrás polgármestere sajnálattal közölte a jelenlévõkkel, hogy Gombár 
László a község elõzõ polgármestere áprilisban elhunyt. Sokakat megdöbbentett a hír, 
hiszen még a tavalyi évben jó egészségben velünk volt a találkozón.
Az ülésen Nemesszentandrás részérõl történt egy elõterjesztés, nevezetesen az, hogy 
készítsünk egy közös zászlót. Ez egy vándorzászló lenne, amit egy évig az a község õriz, 
aki a találkozót rendezi. Formájáról is megegyezés történt, középen az András kereszt, 
körben a községek címerei, hátoldalán pedig Magyarország térképén a községek 
földrajzi elhelyezkedése látható. Nemesszentandrás vállalta, hogy a következõ 
találkozóig elkészítik a zászlót.

Vendéglátóink mindig gondoskodnak arról, hogy megismerjük a környék 
nevezetességeit. 
A közeli Szanyban meglátogattunk egy modern bútorgyárat. A német tulajdonú
cégnél fõként ülõgarnitúrákat gyártanak magas technikai színvonalon számítógép 
vezérléssel német technológiát alkalmazva. Voltunk egy nemrég felépített szintén 
modern sertéstelepen, mely Rábaszentandráson van. Jó volt hallani, hogy a 
mezõgazdaság fõleg a sertéstenyésztés mai helyzetében remek eredményekrõl 
számoltak be az 520 anyakocás évi 11-12000 hízót kibocsátó telepen, ami két testvér 
tulajdonában van.

A programok során adódott alkalom kötetlen baráti beszélgetésekre a fehér asztal 
mellett, ahol este elénekelhettük a bevezetõben említett nótát is.

Kellemes élményekkel tértünk haza, jó volt találkozni egymással.
Jövõre Hernádszentandráson találkozunk.                             Fabó István

Kabai Református templom

A találkozó tésztvevõi
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Helytörténeti vetélkedõ

- Tudod, hol volt Libárd Mária tanyája?  kérdezte tõlem Szécsi Balázs 
az egyik helytörténeti találkozón.
- Nem tudom!  válaszoltam, majd a további kérdések elõtt 
elõvettünk egy Békésszentandrás külterületi térképet és kerestük 
rajta a még meglévõ tanyákat, tanyahelyeket. Nem sokat találtunk!
Innen származott az ötlet, hogy rendezzünk egy vetélkedõt az 
általános iskolás tanulóknak, melynek fõ témája a hajdani 
szentandrási határ képe! Szerettük volna, ha ezáltal a fiatalabbak is 
megismerik a határrész elnevezéseket és megtudják, hogy 
valamikor merre, milyen tanya volt található. Felhívást intéztünk a 
diákoknak, melyre hat 3 fõs csapat jelentkezett. Miután megadtuk a 
témaköröket, elkezdõdött a felkészülés, a lázas kutatás. A 
csapatoknak öt hét állt rendelkezésükre, majd május 25-én 
következett a vetélkedõ. A Körös Mûvelõdési Ház emeleti kistermét 
rendeztük be, ahová a versenyzõi asztalok mellett nagyon sok régi 
használati eszköz is került. Feladata volt a csapatoknak, minél többet 
felismerni ezek közül, majd Szécsi Balázs a verseny egyik 
házigazdája bemutatta a régi tárgyakat és elmondta, hogy melyiket 
mire használták.
Peregtek a fordulók: helytörténeti fotó, villámkérdések, régi 
történetek elmesélése, hajdani ruházat bemutatása, stb. A zsûri alig 
gyõzte az értékelést, olyan sok munkája volt. Majd elérkeztünk a 
legjelentõsebb feladathoz: az elõre kiadott térképre kellett berajzolni 
a felkutatott tanyákat.
A vetélkedõ rendkívül színvonalas és izgalmas volt. A résztvevõ 
iskolás gyerekek magas felkészültségrõl tettek tanúbizonyságot. A 
végeredmény az utolsó fordulóban alakult ki, amely a következõ lett:

I. helyezett: Farkas Zsófia, Tóth Veronika, Kiss Tamás
II. helyezett: Gombár Nóra, Dorogi Beáta, Csík Marietta
II. helyezett: Bagi Anett, Lengyel Judit, Babák Debóra
IV. helyezett: Köteles Enikõ, Szín Szandra, Szín Berta
V. helyezett: Barcsik Kristóf, Csilik Norbert, Tóth Imre
VI. helyezett: Tóth Fanni, Bagi Petra, Csabai Viktória

Dicséret illeti a felkészítõ tanárok  Tóth Zoltánné és Molnár Imre 
Zoltán  munkáját, valamint a zsûri közremûködését. A zsûri 
összetétele: D. Kiss Sándor  elnök, Oláh Géza, Benedek Erika, Szalai 
Antal  tagok. A zökkenõmentes lebonyolításhoz Hévizi Bianka 
nyújtott segítséget. Köszönet érte és Szécsi Veronikának is a finom 
süteményért.
A versenyzõk különféle díjakat kaptak: egy könyv és egy 
Körösvölgyi album járt mindenkinek. Az elsõ három helyezett csapat 
tagjai Klimaj János népi iparmûvész egy-egy fafaragását kapták 
jutalmul, amely Szécsi Balázs felajánlása volt.
Szeretnénk, ha jövõre is hasonló, tartalmas délutánon mérnék össze 

tudásukat az ifjú helytörténészek.
Hévizi Róbert

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományõrzõ Egyesület elnöke
a verseny levezetõje

A versenyzõk                                                        Fotó: Hévizi Róbert

Az 1735. évi szentandrási kuruc felkelés 
emlékére

Régen volt, amikor községi ünnepség keretében emlékeztünk meg az 
1735. év kuruc felkelésrõl. Ezt a régi adósságot törlesztettük április 28-án, 
amikor a jubileumi ünnepségsorozat részeként megtettük azt.
A megemlékezés két részbõl állt. Elõször a Vértessy-szobornál volt 
emlékünnepség. Tóth Zoltánné szervezésében a Vass Sándor 
Hagyományõrzõ Csapat adott emlékmûsort, majd Lovász György, a 
Hunyadi János Általános Iskola nyugalmazott igazgatója mondott ünnepi 
beszédet. A szabadtéri megemlékezés az Önkormányzat, a 
Hagyományõrzõ Csapat és a Helytörténeti Egyesület koszorúzásával ért 
véget.
Ezt követte a megemlékezés második része, amely egy kétnapos 
tudományos konferencia volt a Mûvelõdési Házban. A konferencia 
megnyitója után dr. R. Várkonyi Ágnes történész professzor asszony 
köszöntõjét dr. Seres István tolmácsolta, majd Sinka József polgármester 
úr üdvözölte a jelenlévõket és a kezdeményezést.
A folytatásban Hévizi Róbert a Jubileumi Emlékbizottság elnöke ismertette 
Békésszentandrás múltját és jelenét. Ezután dr. Németh Csaba, a Békés 
Megyei Múzeumok Igazgatóságának történeti osztályvezetõje  aki az elsõ 
nap levezetõ elnöke volt  tartott ismertetõt Békés megye helyzetérõl az 
1700-as évekbõl.
Rövid szünet dr. után dr. Seres István békésszentandrási származású 
történész elõadásából megtudhattuk, hogy községünk miért fogott 
fegyvert uralkodója ellen. Az elõadás élményszámba ment! Köszönjük, 
Pisti!
Az elsõ nap zárásaként Roszik Zoltán a szarvasi Tessedik Múzeum 
igazgatója a Békés megyei szlovákság helyzetét elemezte, majd Oláh 
László történész Gyoma és Endrõd a lázadáshoz való hozzáállását 
ismertette. Másnap dr. Czigány István a Hadtörténeti Múzeum 
igazgatóhelyettese vette át a levezetõ elnök szerepét. Nyitó elõadásában 
magas szinten ismertette a Temesköz és a Szerémség törökellenes 
védelmi rendszerét az 1720-1735-ös évekbõl. Ezt követõen Varga Szabolcs 
a Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola tanára elmondta a katonai 
határõrvidék kialakulásának történetét.  A konferencia befejezõ részében 
megismerhettük a szervezkedõ felkelõk esküjét, báró Vigouroux naxoszi 
levelesládáját és az egykori kuruc tisztek szerepét a lázadás 
levezetésében. Az elõadók fiatal történészek voltak: Monori Zénó, 
Zsigmond Artemin és Mészáros Kálmán. Zárásként a Nagykunság és a 
kuruc lázadás kapcsolatát elemezte Elek György történész (Karcag).
Akik ott voltunk, számtalan új ismerettel gazdagodtunk, köszönjük az 
elõadóknak. Köszönjük a támogatóknak, Ambrus András lakatos 
mesternek, Szécsi Veronikának, a Vass Sándor Hagyományõrzõ 
Csapatnak, a Békéssy János Helytörténeti Egyesületnek, a 
Közalkalmazottak Szakszervezetének és a Mûvelõdési Ház dolgozóinak a 
konferencia megszervezésében nyújtott segítségét.
És még valami! Szeretnénk, ha a jövõben az eseményt nem Vértessy-féle 
parasztfelkelésnek, vagy Péró-féle lázadásnak neveznénk, hanem az 1735-
ös szentandrási kuruc felkelésnek.
A Jubileumi Emlékbizottság nevében

Hévizi Róbert
Elnök

Dr. Lovász György ünnepi beszéde                                                   Fotó: B&B
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A nagy Rákóczi már tizenkilenc napja halott. A Nagyságos Tamás mezitlábasai. Az itélet szörnyû volt. Budán a 
fejedelem elpihent a Márványtenger partján. ,, Istennek vértörvényszék Jörger tábornok alatt Pérót, Sebestyént, 
adván a lelkét, mivel úgy halt meg, mint egy gyermek. Õ Pásztoryt és Szilasyt kerékbe törette, tetemeiket négyfelé 
szegény árvaságra hagyva bennünket ezen az idegen vágták úgy tették ki az akasztófára. Hat halálra itélt között 
földön”  írja nagy fájdalommal Mikes Kelemen, de a kockát vetettek és csak azt a négyet végezték ki, akik 
tudósítás még nem ért el a szenvedõ magyarhaza minden legkevesebbet vetettek. Igy végzõdött a békésszentandrási 
részébe, így Békésszentandrásra sem. Az Alföld újonnan Péró-lázadás kétszáz évvel ezelõtt amelyre kétszáz éves 
épített községei különösképpen nagyon érezték az osztrák évfordulóján most visszaemlékezünk. A lázadással 
elnyomatás keserves terheit és Rákóczi zászlajának történelemkönyveink igen röviden foglalkoznak. Hosszabb 
célszavai eljutottak a pórnépségekhez is. A felekezeti tanulmányokat Papp Károly: Az 1735. évi zendülés története 
türelmetlenség, a nagy birtokszerzések, a katonai és polgári és Mári: Péró lázadása (Budaepst, 1893.) címmel írtak. Egy 
közigazgatás szervezkedéseinek túlkapásai, a kincstári egykorú metszet is maradt reánk a lázadásról, mely 8 
h ivata lnokok nyerészkedése i,  a  megye i  urak képben ismerteti Péró és társainak borzalmas bûnhõdését. 
önkényeskedései a nép türelmét teljesen kimerítették. A A regényirodalomban Abonyi Lajos, az egykor közismert 
nép nem bírta már a nehéz igát és a szabad hajdúélet írónk irt hosszasabban a békésszentandrási felkelésrõl. ,,Az 
korlátozása végkép elkeserítette úgy a magyart, mint a utolsó kurucvilág” címû sokat olvasott regényében. A 
rácot. És ez a szenvedés a vallási fanatizmussal párosulva magyar parasztszocializmus kétszáz év elõtti nagy 
egy táborba hozta a kálvinista magyart és az ortodox rácot. fellángolásáról bizony már keveset tudunk és ezért az 
A nép még mindig remélte, hogy a Nagyságos Fejedelem évforduló alkalmával emlékeztünk meg most róla.
hazajön, aki katolikus létére a protestánsokért is küzdött. De Megjelent: Szarvasi Közlöny, 1935.
a  várakozás  te t tekben i s  k i fe jezésre  ju tot t .  Közzéteszi: dr. Szilvássy László
Békésszentandráson 1735. április 27-én összegyûlt vagy 
hetven ember Vértessy Mihály bíró, Sebestyén János 
esküdt és Dobozi Pap Gáspár vezetése alatt. Tokay György a 
sarkadi hajdúkkal jött el a találkozásra és hétszeri 
tanácskozás után e napon kitûzték a felkelés zászlaját és egy 
hét múlva már az Alföld minden részébõl egybeállt 14 
zászlóaljjal nyomultak Békés, Gyula és Erdõhegy felé, hogy a 
békésiekkel, bihariakkal és zarándiakkal egyesüljenek. 
Vezérüknek a katonai készségérõl közismert Szegedinac 
Jovanovics Pérót választották meg, aki a török elleni 
csatákban tûnt ki nagy vitézségével. A bécsi kormány õt a 
marosmenti határõrség pécskai kapitányává nevezte ki és 
élénken részt vett Rákóczi felkelõ magyarjainak irtásában. 
De amikor a bécsi kamarilla a rácokat katolikusokká akarta 
tenni, Péró is fellázadt és a felkelõk élére állt. A 
Békésszentandrásról elindult felkelõ hadsereg Rákóczi 
nevével kelt útra és bizony anyagiak hiányában rablásra is 
vetemedtek. Lovakat kerítettek és Csabacsüd alatt 
kirabolták a magyaróvári mészárosokat és néhány örményt. 
Batha Istvánt és Kovács Dánielt Péróhoz küldték Pécskára 
azzal, hogy õk fegyvert fogtak, és ugyanazt tegyék a rácok is. 
Érdekes, hogy szarvasiak  akik az új község alapozásának 
nagy munkájával voltal elfoglalva, de meg jól is érezték 
magukat Haruckern megértõ jóindulata alatt  nem 
csatlakoztak a kurucokhoz. A felkelõk elõször Gyula ellen 
vonultak, de bizony a kaszával-kapával felfegyverkezett 
kurucok nem tudták bevenni a gyönge és kevés õrségû 
várat. Három  napi ostrom után továbbvonultak, hogy 
Zarándon egyesüljenek a rácokkal, de ott a rácok rajtuk 
ütöttek, akiknek segítségében bíztak és május 9-én 
szétverték a szentandrási felkelõket. Ezzel vége is volt a 
felkelésnek és jött az üldözés és a vértörvényszék. Igy hát 
szertefoszlott a szentandrásiak szép álma, hogy Rákóczi is 
bejõ az országba és a francia király is küld majd nekik 
segitséget. ,,Budára magyar királyt fognak tenni”  tervezték, 
de bizony õk kerültek hóhérkézre, mint egykoron Esze 

100 éves történetek dr. Szilvássy László gyûjteményébõl
Kétszáz évvel ezelõtt volt a békésszentandrási kurucok felkelése

Rákóczi nevével indultak Gyula vára ellen a felkelõ szentandrási magyar parasztok

Verhetetlen árak

 a BOCH-nál!
AKCIÓ A KÉSZLETIG!

Békéscsaba, Petõfi u. 2. Tel.: 66-442-967
TESCO Áruház üzletsorán Tel.: 66-453-943

- birkagyapjú takaró                             14.900,-
- birkagyapjú derékalj                                    124. 00,-
-mágneses lepedõ                                     9.900,-
- mágneses birkaderékalj                       22.300,-
- bárány gyermek garnitúra                       24.900,-
- hullámos mintás bárány garnitúra            44.900,-
- kockás, levélmintás báránygarnitúra    49.900,-
- pálmamintás birkagyapjú garnitúra           39.900,-
- birkagyapjú garnitúra                        35.900,-



2005. június 13Szentandrási Híradó

Balaton, nyár, napfény, rév, visszhang! Ezek a babakiállítás, ahol 
leggyakoribb szavak, melyek Tihany kapcsán 6 0 0  d b  
eszünkbe jutnak. p o r c e l á n b a b á t  
A tóba 5 km mélyen benyúló, bõ 3 km szélességû, láthatunk, az 1850-
levendulaillatú félsziget a ,,magyar tenger” egyik e s  é v e k t õ l  
legszebb helye. 2005. nevezetes jubileumi év, az idén kezdõdõen 1920-ig 
ünnepeljük az apátság alapításának 950. ter jedõ idõszak 
esztendejét. Tiszta idõben a tópart legtöbb helyérõl d i va t j a  s ze r i n t  
jól látszik az apátság zsindellyel fedett kettõs tornya. felöltöztetve.
Alapító levelében a latin mellett magyar szavak is Tihany az a hely, 
szerepelnek. Ezt a becses okiratot Pannonhalmán a h o l  s z í v ü n k ,  
õrzik, a tihanyi múzeumban a másolata látható. lelkünk töltekezhet 

I. András a XI. század széppel, nemessel. 
közepén  bencés  A z  a p á t s á g  
s z e r z e t e s e k e t  múzeumában 950 
telepített le. Az általuk év táru l  e lénk ,  
é p í t e t t  ap á t s á g  mondhatnám úgy 
a l t e m p l o m á b a n  i s ,  h o g y  3 0  
nyugszik az alapító. Ez nemzedéknyi idõ. A Csokonai-ligetben felidézhetjük 
az egyetlen olyan a hányatott sorsú költõ emlékét, halálának 200. 
királysír, mely az évfordulóján, aki csupán 32 évet élt. Sorsa híven 
eredeti helyén van. tükrözi a XVIII.-XIX. század fordulóján küzdõ fiatal 
H i t e l e s s é g é t  értelmiség helyzetét.
bizonyítja a rajta Tihany hív és vár bennünket, megkondultak az 
látható csavart szárú apátság harangjai, emlékezzünk és imádkozzunk, 
görög kereszt, mint Csokonai Vitéz Mihály szavaival kezdem:
uralkodói jelvény.
A  m a  l á t h a t ó  ,,A szívrõl az avúlt kérgek lepattognak;

Tárházát az áldott emberiség nyitja,templom a XVII I .  
Édes fiainak sebeit gyógyítja.
A szeretet lelke a fõldet bételi,század elsõ felében épült. Barokk berendezésén 25 
S az ember az embert ismét megöleli.évig dolgozott a kiváló faragó mester, Stulhof 
Eloszlanak a szent s a panaszos hangok,

Sebestyény. Legszebb alkotása a pazar aranyozású Boldogító érccé válnak a harangok.”

szószék. A falakat Lotz Károly és Székely Bertalan 
Üdvözlettel:     Bõdi Mária                   Fotó: B.M.freskói dísztik. Ebben a mûvészi környezetben 

csodálatos élményt jelent egy orgonahangverseny.
Az apátság múzeuma igazán gazdag anyaggal várja 
látogatókat. A templom elõtt áll az alapító király, 
kezében az okirat, mellette hitvesének, Anasztázia 
királynénak a szobra. Innen gyönyörû kilátás nyílik a 
Balatonra. Alattunk a hajóállomás és a távolban a 
vitorlások ringatóznak.
Korábban a Visszhangdomb volt Tihany igazi 
nevezetessége. A templom északi fala valaha 16 
szótagot is megismételt. Errõl még Csokonai is 
megemlékez ik  A t ihany i  Ekhóhoz c ímû 
költeményében, amikor Tihanynak ,,rijadó leányát” 
arra kéri, hogy kiáltsa el a fájdalmát.
S é t á l j u n k  e l  a  n é p i  é le t e t  b e mu t a t ó  
skanzenházakhoz. A szépen felújított épületek közül 
nézzük meg a gazdaházat, aztán a halászcéhet, a 
fazekasházat. Külön figyelmet érdemel a 

,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék” (Vörösmarty Mihály)
Üdvözlet Tihanyból

Az alapító és felesége

Évszázadok felhõi se…

A „Közös sorsban” címû irodalmi est szereplõi voltak.

Szécsi Ilona fotómûvész, dr. Csordás Mihály író, 
Kövesdi Zsuzsanna szerkesztõ, Döbrentei Kornél 
költõ                                                     Fotó:  Szécsi Mátyás
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Különdíj a Bölcsõdének

A Délalföldi Regionális Módszertani Bölcsõde 
„Alkossunk Gyermekeinkért” címmel pályázatot írt ki 
a térségben mûködõ bölcsõdék részére különbözõ 
kategóriákban. 

Mi a bölcsõdénket és az ott folyó munkát 
bemutató fotósorozatot készítettünk. A fotóalbum 
e l e j é n  r ö v i d  t á j é k o z t a t á s t  a d t u n k  a  
békésszentandrási bölcsõde 52 éves fejlõdésérõl a 
nyitástól napjainkig és arról, hogy jelenleg milyen 
szolgáltatást tudunk nyújtani. Ezzel a pályázattal 
elnyertük a Békéscsabai Módszertani feladatokat 
„Segítõ Bölcsõde” különdíját.

Képek a fotósorozatból

      1. A gyerekek kedvenc játszóhelye: a 
           babakonyha

2. Fodrász szalon: „Megmosom a hajad, ennyi 
sampon elég lesz?”

3. „igaz, hogy hideg van, de szeretjük a havat 
taposni:”

4. „Itt a farsang, áll a bál…”
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A PÁLYÁZATFIGYELÕBEN OLVASTUK…

A Honvéd Kulturális Egyesület, ,,A második világháború lakóhelyemen” címmel, helytörténeti adatgyûjtõ pályázatot hirdet általános és középiskolai 
tanulóknak magyarországi települések második világháborús eseményeirõl szóló adatok összegyûjtésére.
60 éve fejezõdött be a második világháború, és egyre kevesebben vannak, akik szemtanúi voltak a lakóhelyükön lezajlott harcoknak, eseményeknek. Az 
egykori élmények manapság történeti forrásokká lettek, de csak kevesek vetették papírra visszaemlékezéseiket, szívesebben mesélnek bárkinek, aki 
meghallgatja õket. Megkérjük a közép- és általános iskolás tanulókat, hogy keressék fel az idõs szemtanúkat, hallgassák meg õket és jegyezzék le 
emlékeiket.
Az Egyesület három évvel ezelõtt már meghirdetett egy hasonló tartalmú pályázatot, és annak sikere egyértelmûen bizonyította, hogy a második 
világháború történései napjainkban is sok érdekességet rejtenek, kiemelten a lakóhelyek környékén. Ezért kérjük azokat is, akik már részt vettek a 
megelõzõ pályázaton, hogy bõvítsék tovább akkori anyagukat és küldjék azt be.
Az adatgyûjtés elsõ lépéseként szerezzenek be egy térképet lakóhelyükrõl és annak környékérõl. (sok területrõl rendelkezésre áll turistatérkép, az 
önkormányzatok szintén rendelkeznek térképpel, ez másolható; a Hadtörténeti Intézet Térképtárában megtalálhatók a katonai térképek, ha nem sikerül 
térképet beszerezni, akkor egy részletesen megrajzolt vázlat is alkalmas) Ezután keressék meg azokat, akik a településen élték át a második világháború 
harcait. Készítsenek velük riportot, mely során az alábbi kérdésekre keressenek választ:
Milyen harci cselekmények folytak a településen és környékén?
Milyen katonai szervek (parancsnokság, raktár, javító mûhely, stb.) és hol, melyik házban, a település melyik részén helyezkedtek el?
Hol maradtak a háború után harci jármû (harckocsi, rohamlöveg, stb.), harci eszközök (ágyú, teherautó, egyéb fegyverek, katonai eszközök), repülõgépek 
roncsai; mi lett ezek további sorsa?
Hol vannak eltemetve háborús áldozatok (kertekben, külterületen, erdõkben)?
A háború után a környéken elhagyott hadianyagokat hogyan és kik gyûjtötték be?
Mit gyûjtött a szovjet hadsereg, a tûzszerészek, a lakosság?
Merre találhatók lövészárkok, fedezékek? Milyen nemzet katonái harcoltak itt?
A visszaemlékezõ(k) személyes háborús élményei, hogyan élte meg õ és családja a front átvonulását?
Milyen képanyag lelhetõ fel az eseményekkel kapcsolatban?
Az adatokat rögzítsék a térképen vagy térképvázlaton, albumban.
A pályázat ideális terjedelme 0,5-1 ív (10-20 oldal). Kérjük, hogy a pályamunkák egy példányát nyomtatásban és elektronikus formában is (floppyn) 
juttassák el az alábbi címre:

Dr. Horváth Csaba alezredes
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem  Hadtörténelem tanszék

1581 Budapest, Pf.: 15.
E-mail: 

Beküldési határidõ: 2005. szeptember 30.
A borítékra és a kéziratra kérjük ráírni a pályázó pontos címét és a ,,A második világháború lakóhelyemen” megjelölést. A beérkezett pályamunkákat 
külön általános és középiskolás kategóriában szakmai zsûri bírálja el. Mindkét kategóriában az elsõ három legjobb pályamunka készítõjét és felkészítõ 
tanárát emléklappal és hadtörténelmi tárgyú könyvekkel, kiadványokkal jutalmazzuk. A díjat a pályázó iskolájában adjuk át egy rendhagyó 
történelemóra keretében, melyet egyesületünk hadtörténelmi tagozatának tagjai (a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hadtörténelem tanárai) 
tartanak a pályázó által választott hadtörténelmi témában.

Pályázatok elbírálása, eredményhirdetés: 2005. október 30-ig.
További információik: Dr. Horváth Csaba alezredes  06-20/915-2523

horvathcs@zmne.hu

A sziget
Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: A Vidámság, 
a Bánat, a Tudás, és még sok más, így a Szeretet is.
Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget süllyed, ezért 
valamennyien elõkészítették hajóikat, és elhagyták a szigetet.
Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielõtt a sziget elsüllyedt, 
a Szeretet segítségért imádkozott.
A Gazdaság egy luxushajón úszott el a Szeretet mellett. Õ megkérdezte:
- Gazdaság! El tudnál vinni magaddal?
- Nem, nem tudlak. A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely 
számodra.
Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy csodaszép hajóval 
közlekedett.
- Büszkeség! Kérlek! El tudnál engem is vinni?
- Nem, Szeretet, nem tudlak elvinni  válaszolt a büszkeség  itt minden tökéletes, 
s Te esetleg árthatnál a hajónak!
Hát a Szeretet megkérte a Bánatot is, aki éppen elõtte hajózott el.
- Bánat, kérlek, vigyél el magaddal!
- Oh, Szeretet!  mondta a Bánat.  Én olyan szomorú vagyok, de egyedül kell 
maradnom a hajómon!
A Vidámság is elúszott a Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog volt, 
hogy meg sem hallotta a Szeretet kérését.
Hirtelen megszólalt egy hang:
- Gyere Szeretet, én elviszlek Téged!
Aki megszólalt, egy öregember volt. A Szeretet olyan hálás volt, és olyan 
boldog, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg nevét.
Amikor földet értek, az öreg elment.
A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást:
- Tudás! Meg tudod mondani, ki segített nekem?
- Az Idõ volt.  mondta a Tudás.
- Az Idõ?  kérdezte a Szeretet.  Miért segített rajtam az Idõ?
A Tudás ezt mondta:

- Mert csak az Idõ érti meg, hogy milyen fontos az életben a SZERETET!
Közzéteszi: V.S.

A szerelem jelentése

Sokan próbálták már meghatározni, mi is az a szerelem. Az 
alábbiakat gyerekek mondták, talán õk járnak a legközelebb 
az igazsághoz? Vagy mégsem?
,, A szerelem az, amikor egy lány parfümöt fúj magára, a fiú 
pedig arcszeszt, aztán találkoznak és szagolgatják egymást.”
,,A szerelem az, amikor elmész enni valakivel és a sült 
krumplid nagyobb részét nekiadod úgy, hogy az övébõl nem 
is eszel.”
,, A szerelem: valaki megbánt téged. Nagyon mérges leszel rá, 
de nem kiabálsz vele, mert tudod, hogy azzal megbántanád.”
,,A szerelem az, amikor a mamám kávét csinál a papámnak, de 
mielõtt odaadná neki belekortyol, hogy biztosan jó-e az íze.”
,, Az a szerelem, amikor azt mondod egy srácnak, hogy jó a 
pólója, és aztán õ minden nap ezt veszi fel.”
,, A szerelem egy olyan dolog, hogy egymás mellett ültök a 
kávéházban és egymás kezét fogjátok. Ez a szerelem. 
Egyébként egymással szemben ülnétek.”
,, A szerelem az, amikor a mamám tudja a papámról, hogy 
büdös és kövér, mégis azt mondja, hogy jobban néz ki, mint 
Robert Redford.”
,, Én tudom, hogy a nõvérem szerelmes belém, mert mindi 
nekem adja a régi ruháit és vesz magának másikat.”
,, Amikor szerelmes vagy, a szempillád fel-le ugrál, és kis 
csillagok keringenek körülötted.”

Közzéteszi: V.S.
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MOST ÖNÉ A SZÓ!
Kérem, vegyen részt a Nemzeti 

Konzultációban! 

A Nemzeti Konzultáció kiváló alkalom arra, hogy végre 
Ön is elmondhassa véleményét. Ez a kezdeményezés azt a célt 
szolgálja, hogy minden magyar állampolgárnak lehetõséget 
biztosítsunk: mondják el, milyen jövõt képzelnek el maguknak, 
családjuknak, lakhelyüknek és hazánknak. 
A Nemzeti Konzultáció célja, hogy küzdjünk a ma 
elhatalmasodott széthullás, bizalmatlanság és álértékek ellen 
életünk jövõbeni minõsége érdekében. 

Önnek is joga van beleszólni a jövõ alakításába. 
Véleményét a hamarosan megjelenõ kérdõíven keresztül 
mondhatja el. 
Önnek is joga van beleszólni a jövõ alakításába!
Kérem, amennyiben segítené munkánkat, jelezze csatlakozási 
szándékát az alábbi helyeken: telefon/fax: 66/444-112, e-mail: 

, cím: 
Domokos László, 5601 Békéscsaba, Pf. 385..

Tisztelettel:                                                                 Domokos László
Szarvas, Gyomaendrõd, Békésszentandrás,

Csabacsüd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút
országgyûlési képviselõje

laszlo.domokos@fidesz.hu

 ·      2002-höz képest több mint 8 ezer milliárd forinttal költünk többet. 
Kormányzásunk elsõ három évben sokat tettünk azért, hogy 
csökkenjenek a kirívó igazságtalanságok.

· Miközben sokat tettünk azért, hogy Magyarország   
        élhetõ ország legyen, közben folyamatosan 
        újratermelõdik a reményvesztettség.
· A mi legnagyobb ellenfelünk nem az ellenzék, hanem az 

igazságtalanság, kiszolgáltatottság.
· Eddig saját és a társadalom konfliktusait legtöbbször azzal oldották 

meg a kormányok, hogy fizettek. A köz pénzébõl, egy lyukas 
zsákba, rossz, a különbségeket újratermelõ struktúrákba.

· Nem felforgatni, hanem változtatni akarunk. Nem egyetlen 
reformot, egyetlen terület átalakítását, hanem egymással 
összefüggõ lépések sorozatát tervezzük.

· Egy részüket már idén bevezetjük, másik részük a jövõ évtõl 
hatályos, és lesznek hosszabb távra szóló javaslatai is a 
kormánynak.

· A javaslatokat érintik a közigazgatás rendszerét, az adórendszert, 
az egészségügyet, a szociális ellátásokat, a foglalkoztatáspolitikát, 
az oktatási rendszert és a korrupció elleni küzdelmet.

· A változtatás célja egy mondatban összefoglalható: megérje 
dolgozni. Mert tisztességes munkáért tisztességes bért  
t isztességesen fizetett, arányos adóért tisztességes 
közszolgáltatást kap mindenki.

· A változtatások az igazságosság érdekében, a gazdaság 
növekedési pályájának erõsítésével, a stabilitás megõrzésével 
készülnek.

· Új biztonságot teremtünk, leszámolunk a féligazságokra, hamis 
illúziókra épülõ, közpénzbõl finanszírozott látszatvilággal.

· Mondják: kockázatos politika ez a választásokat megelõzõ évben. 
De mi nem a választások elõtt vagyunk egy évvel, hanem az ország 
van a szükséges változások ideje után legalább hét évvel.

· Nem a politikusoknak, hanem az országnak kell nyernie. A 100 
lépés politikája ezt szolgálja.

· Az új politika, a hétköznapi részletek politikája. A 100 lépés 
politikája.

FÖLDESI ZOLTÁN
                                                             az MSZP ORSZGGYÛLÉSI 

KÉPVISELÕJE

100 LÉPÉS MAGYARORSZÁGÉRT

Lezárult a szimpátiaszavazás

A több, mint 718 ezer voks megszámolása alapján Mádl 
Ferenc jelenlegi köztársasági elnököt támogatták a legtöbben a Fidesz 
által indított szimpátiaszavazáson. Mádl Ferencre több, mint 232 ezer 
szavazat érkezett, Sólyom Lászlóra több, mint 201 ezer szavazat. Szili 
Katalin 85 ezer, Glatz Ferenc 61 ezer, Gombár Csaba pedig kilencezer 
szavazatot kapott. 

Az április 13-án meghirdetett országos szimpátiaszavazáson, 
amely "Az emberek jelöltje" nevet viselte, a Fidesz arra kereste a 
választ, hogy a magyar polgárok kit látnának szívesen a köztársasági 
elnöki poszton. A szavazólapokon minden eddig felmerült 
államfõjelöltre lehetett szavazni utcai standokon, Fidesz-irodákban és 
az interneten is. 

Békés megye 5. sz. választókörzetében közel 5 ezren 
nyilvánítottak véleményt az elmúlt egy hónap során. A legtöbb 
szavazatot Mádl Ferenc kapta, õt követi Sólyom László, majd Szili 
Katalin, Glatz Ferenc és Gombár Csaba.

Köszönöm, hogy a szavazáson részt vett és véleményét megosztotta 
velünk!

Tisztelettel:                                                              Domokos László
Szarvas, Gyomaendrõd, Békésszentandrás,

Csabacsüd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút
országgyûlési képviselõje

Domokos László
országgyûlési képviselõ

Eladósodott Békés megyei gazdák

Sikeresebbek lehetnénk, ha az MSZP-SZDSZ kormány a gazdákat 
pályázati pénzek elnyerésével ösztönözné, nem pedig hitelek 
felvételére kényszerítené õket. A költségvetés állapotát figyelve joggal 
vetõdik fel a kérdés, hogy nem azért tereli-e az MSZP a gazdákat az 
újabb eladósodás irányába, mert képtelen teljesíteni az EU-s 
támogatások nemzeti finanszírozását? 
Közben tovább romlott a mezõgazdaságból élõk átlagos jövedelmi 
helyzete a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Idén, az elsõ 
negyedévben a múlt év hasonló idõszakához képest csaknem 13 
százalékkal volt alacsonyabb az agráráruk átlagos termelõi árszintje.
Nem véletlenül alakult az úgy az Európai Unión belül, hogy a vidéki élet 
meg a falusi életforma, meg általában a gazdavilág támogatásra 
jogosult. Az unióban már felismerték azt, amit a jelenlegi MSZP-SZDSZ 
kormány nem, hogy az európai civilizáció fennmaradásának feltétele a 
f a l v a k  m e g m a r a d á s a .
A Fidesz  Magyar Polgári Szövetség Békés megyei képviselõi minden 
lehetséges fórumon felhívják a figyelmet a mezõgazdaság és a 
mezõgazdaságból élõk helyzetére. Ezért került megrendezésre 
Kondoroson a faluparlament, ahol a több mint 100 érdeklõdõ a 
legfontosabb problémaként a magyar föld és a földbõl élõk gondjairól 
beszélt.
Ezért készítettük el javaslatainkat a Nemzeti Fejlesztési Tervhez és 
ezért dolgoztuk ki a Körös-völgyi Fejlesztési Tervet. A megyei 
közgyûlés májusi ülésén szintén a támogatások ütemezésének 
ellentmondásaira, a hitelfelvétel nehézségeire, a megélhetési 
gondokra irányítottuk rá az MSZP-SZDSZ vezetés figyelmét. 
Reméljük, a kormány komolyan veszi az Önök jelzéseit, a mi 
felszólalásainkat, mert az Önök gondja mindannyiunk gondja!
Tisztelettel:                                                                Domokos László

Szarvas, Kondoros, Gyomaenrõd, Békésszentandrás,
Csabacsüd, Hunya, Kardos, Örménykút

országgyûlési képviselõje

VÉLEMÉNY
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HÍRES VADÁSZOK 8.  -  ALMÁSY LÁSZLÓ

A mostani lapszám megjelenése alkalmából is nagy szeretettel 
köszöntöm az olvasókat! Ebben a hónapban folytatván a sorozatomat 
egy nagy magyar vadászról olvashatnak az alábbiakban. A vadlexikon 
e havi részében egy gémfélérõl, a bakcsóról írok egy rövid 
ismertetõt.
Almásy László Ede Borostyánkõn (Vas megye) született 1895-ben. Õ 
az a vadász, akinek életét bemutatták az Oscar-díjas filmben, az 
Angol betegben, bár a film nem tükröz hû képet róla. Apja, Almásy 
György jómódú földbirtokos családból származott. Az állattan és az 
ornitológia iránt érdeklõdött. Már õ is hosszabb expedíciókat vezetett 
közép Ázsiába, és fõleg madárgyûjteményeket hozott haza. Fia, 
László nyughatatlan természetû volt, és nehezen viselte az iskola 

k ö t ö t t s é ge i t .  
1 9 2 6 - b a n  
Eszterházy Antal 
h e rc e gge l ,  a  
Steyr autógyár 
megbízásából  
2600 km-es utat 
tett meg a Nílus 
m e n t é n ,  
á t u t a z v a  a  
Núbia i -  és  a  
B e r b e r -  
sivatagot. Ezután 
é l e t e  n a g y  
r é s z é t  a  
s i v a t a g b a n  
t ö l t ö t t e .  Õ  
alapította meg 
Egyiptom elsõ 
s p o r t r e p ü l õ  
iskoláját, majd 
1 9 3 2 - b e n  Ölyv nagyságú, zömök termetû, rövid lábú gémféle. Az öregek háta 
létrehozta az zöldes fekete, testalja fehér, sárgás vagy szürkés árnyalattal. A fejtetõje 
o r s z á g  e l s õ  fekete, a tarkójától két vagy három hosszú hófehér dísztoll nyúlik hátra. 
légikikötõjét. Az Szeme vörös, csõre vaskos. Lába sárga, azonban költés idején 
a u t ó g y á r  hússzínû. A fiatalok háta piszkos barna, sûrû halványsárga 

megbízásából 1929-ben Kenyába és Tanzánia õsvadonába indult. pettyezéssel, dísztolluk nincs. Súlya 450-800 gr, hossza kb. 60 cm. 
Útjai során sokat vadászott, és biztos kézzel ejtette el a különféle Behúzott nyakkal repül, lába alig látszik ki a teste mögül, így röptében 
vadakat. Egy évvel késõbb az Uveinat hegység belsejében gyönyörû nagyon zömöknek látszik. A költési idõ kivételével csak alkonyatkor 
sziklarajzokat talált. Itt akadt rá a magyarábokra, amely törzs valóban mutatkozik. Napközben mozdulatlanul gubbaszt valami rejtett bokron, 

vagy faágon. Eurázsiában, Afrikában, Észak és Dél Amerikában él. Magyarországról származó nép. Kiderült ugyanis, hogy országunkból 
hurcolták el õket évszázadokkal ezelõtt. A „Homok Atyja”  ahogyan a Élõhelye a fás, bokros, sûrû növényzetû folyó árterek, mocsarak. 
bennszülötek nevezték  1931-ben gróf Zichy Nándorral tett egy Közönségesebb gémféle nagyon sok található településünk 

környékén is.  Mindig telepesen költ, rendszerint más gémfélékkel repülõutat Szíria felett, de lezuhantak, azonban megúszták a 
együtt. Fészkét fákra, vagy bokrokra építi. A fészek helyét mindig a hím balesetet. 1932-ben felfedezte a Líbiai sivatagban az „elveszett 
választja, a tojó pedig májusban rakja le 4-5 kékeszöld színû tojását. A oázist”, melyet az õslakosok Zarzoárának neveztek. 1935-ben 
pár mindkét tagja kotlik, a fiókák 21 nap múlva kelnek ki. 3-4 hétig beutazták Horthy Jenõvel és Széchényi Zsigmonddal a Szelim 
maradnak a fészekben, de tollasodás után rendszerint a szomszédos sivatagot, ahol rendkívül eredményes vadászatot folytattak. Útjai 
ágakon ülve várják eleséggel érkezõ szüleiket. Táplálékuk apró során könyveket is írt, ezekbõl a legjelentõsebbek: az Autóval 
halakból, békákból, gõtékbõl, vízi rovarokból áll. Vonuló madár, a telet Szudánban, és az Ismeretlen Szahara. 1931-ben Magyarországon 
Afrika trópusi tájain tölti. Hozzánk áprilisban érkezik, és behívták katonának, de az afrikai tapasztalataira hivatkozva a német 
szeptemberben vonul el. Magyarországon gyakori költõfaj, ám hadsereg kikérte a honvédségtõl. A háború idején ellentmondásos 
fokozottan védett, eszmei értéke 100 000 forint. Könnyen feladatokat végzett a hadsereg megbízásából, de mindenki elismerte 
felismerhetõ.a tudását. Miután a német hadsereg elhagyta Afrikát, hazatért 
A júliusi lapszámban beszámolót olvashatnak arról, hogy mi is történt a Magyarországra, letartóztatták, s mint kém gyanúst bíróság elé 
június 11-én megtartott koronglövõ versenyünkön. A vadlexikon soron állították, de a Népbíróság felmentette. 1947-ben tért vissza 
következõ részében egy olyan vadról olvashatnak majd, amit Egyiptomba, ahol letelepedett, s mint „fehér vadász” gazdag 
semmilyen más parti madárral nem lehet összetéveszteni, ez a madár külföldiek autós- repülõs kísérõként kereste kenyerét. 1951-ben 
pedig a gólyatöcs, népies nevén a széki gólya. betegsége miatt visszatért Európába, s a Salzburgi Wehrle  

szanatóriumban tudta meg, hogy az Egyiptomban létesített 
sivatagkutató intézet igazgatója lett. Ebben az évben március 22-én Major Attila
halt meg.

VADÁSZOLDAL
„A vadászat aktív természetvédelem”

VADLEXIKON 39.
BAKCSÓ  nycticovax nycticovax

Horthy Jenõ  és Almásy László 
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Június elején véget ért a megyei I.osztályú nõi kézilabda bajnokság. 2005.06.05.
A záró csatáknak és azok sikereinek többen részesei lehettek, Békésszentandrás - Füzesgyarmat  28 :14 
mivel az õszi idegenben játszott mérkõzések visszavágójaként az (félidõben: 13 :6) 
utolsó négy kézilabda mérkõzést hazai pályán, saját szurkolói Játékvezetõk: Almási László és Kugyela János 
környezetben játszhatta nõi és az utánpótlás kézilabda csapatunk. A bszt-i csapat tagjai: Lólé Emília, Csipai Anasztázia, Kovács 

A „négyes gyõzelemrõl” kis összefoglalót kívánunk adni Krisztina, Erdélyi Melinda (8), 
azoknak, akik nem láthatták a mérkõzéseket. Egriné Kovács Andrea (6), Szentes Vné Szopka Szilvia (2), Lestyán 

Goda Anna (2), Árgyelánné Hangyás Tünde (3), Szucsán Nikoletta 
2005.05.07 -én (4), Domjánné Kozák Györgyi (3), Aszódi Mónika, Edzõ: Lestyan 
Békésszentandrási - Kétsoprony 21 : 20 Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
(félidõben: 12 : 8) "Szebbnél szebb támadásokkal, jó csapatjátékkal sikerült a 
Játékvezetõk: Góg Zoltán és Medovarszki Pál mérkõzést mindvégig irányítanunk, és a bajnokság 
A bszt-i csapat tagjai: Lólé Emília, Csipai Anasztázia, Kovács zárómérkõzésén szép gyõzelmet aratnunk. Köszönöm a lányoknak 
Krisztina, Erdélyi Melinda (2), a bajnokság alatti munkáját, kitartását, és gratulálok mindenkinek a 
Egriné Kovács Andrea (3), Szentesi Tóth Levente Vazulné (1) szép eredményekhez." Lestyán Goda Mihályné edzõ 
Lestyán Goda Anna (1), Árgyelánné Hangyás Tünde (3), Szucsán 
Nikoletta (6), Domjánné Kozák Györgyi (5), Bagi Brigitta, Aszódi Utánpótlás csapatunk az elsõ félidei 6:16 -os fordulást követõen, 
Mónika, Edzõ: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné szép játékkal bár csökkentette a különbséget, de sajnos 
" Mindvégig sikerült megtartani az elsõ félidõ elején megszerzett vereséggel zárta a bajnokságot.
vezetésünket, és így a bajnokság elsõ helyén lévõ Kétsopronytól 

A felnõtt csapat nagyon szép eredménnyel a bajnokság nagy küzdelem árán, és nem kis meglepetésre, fontos 2 pontot 
élmezõnyében sikerült végezni, egy ponttal elmaradva a harmadik szereztünk. Gratulálok a lányoknak a gyõzelemhez" Lestyán Goda 
ill. negyedik helyen végzõ csapatoktól, s csupán egy gyõzelem Mihályné edzõ 
elegendõnek bizonyult volna akár a második hely megszerzéséhez 

Ifjúsági csapatunknak ezen a hétvégén 10 : 16 os végeredménnyel is.
-szép figurákkal tarkított játékuk ellenére is - vereséget szenvedett 

Mindezek alapján bizakodva vágunk neki a következõ Kétsoprony utánpólás csapatától. 
bajnokságnak, és reméljük, hogy a csapat együtt maradva, tovább 
javítja és erõsíti helyét a megyében. 2005.05.21.

 Békésszentandrás  Gádoros  26 : 14 
(félidõben: 13 : 5) 
Játékvezetõk: Demartsik Ferenc és Veszter Géza 
A bszt-i csapat tagjai: Lólé Emília, Csipai Anasztázia (1), Kovács 
Krisztina, Erdélyi Melinda (7), 
Egriné Kovács Andrea (2), Szentesi Tóth Levente Vazulné -Szopka  
Szilvia, Lestyán Goda Anna (2), Árgyelánné Hangyás Tünde (3), 
Szucsán Nikoletta (4), Domjánné Kozák Györgyi (7), Bagi Brigitta, 
Aszódi Mónika, Edzõ: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
" Bár az elsõ gólunk közel tíz percet váratott magára, de aztán 
hamar sikerült átvennünk a vezetést, melyet szebbnél szebb 
játékkal a mérkõzés végéig folyamatosan növeltünk".
Lestyán Goda Mihályné edzõ 

2005.05.28.

Békésszentandrás - Kondoros. 25 : 20
 (félidõben: 12 :10) 
Játékvezetõk: Demartsik Ferenc és Szeljak György 
A bszt-i csapat tagjai: Lólé Emília, Csipai Anasztázia, Kovács 
Krisztina, Erdélyi Melinda (5), Ifjúsági csapat 163-288 as gólkülönbséggel, 1 ponttal a 8. helyen 
Egriné Kovács Andrea (5), LEstyán Goda Anna (4), Árgyelánné végzett.
Hangyás Tünde (5), Szucsán Nikoletta (1), Domjánné Kozák Györgyi 

Gratulálunk a játékosnak és az edzõknek egyaránt, és egyben (5), Aszódi Mónika, Edzõ: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
külön szeretnénk gratulálni Domjánné Kozák Györgyinek, aki a " Nagyon szép csapatjátékkal, koncentrált védekezéssel sikerült 
megyei felnõtt góllövõ listán 105 értékesített találattal a 6.helyen, megszereznünk a 2 pontot. " 
míg az ifjúsági listán Aszódi Mónika 60 góllal a 7. helyen végzett.Lestyán Goda Mihályné edzõ 

Reméljük, hogy a felnõtt csapat szép sorozata a június 
közepén megrendezésre kerülõ II. Békésszentandrás Kézilabda 

Ifjúsági csapatunknak ezen a hétvégén szintén Kondoros ellen Kupán is folytatódik, és az elõzõ évhez hasonlóan (ahol „itthon 
lépett pályára, ahol az elsõ félidei szép játékkal szerzett maradt a kupa”) ismét sikerül szép eredményeket és minél jobb 
vezetésükkel nem tudtak élni, így a végsõ hajrában jelentkezõ helyezést elérni a csapatnak. Mindenkit szeretettel várunk!
ismételt lelkesedés már kevésnek bizonyult. Bár csupán néhány 
góllal de alulmaradtak a Kondorosi ifi csapattal szemben. Egriné Kovács Andrea

KÉZILABDA
Sorozatos sikerek a kézilabda bajnokság utolsó fordulóiban

Megyei I.osztályú nõi kézilabda bajnokság végeredménye

 1. Kétsoprony      20 17 - 3 526-341 34 p
 2. Gyomaendrõd      20 14 - 6 479-420 28 p
 3. Békéscsaba Fõiskola     20 13 1 6 529-441 27 p
 4. Békés      20 13 1 6 448-401 27 p

 5.  Békésszentandrás 20 12 2 6 459-405 26 p
 6.  Békéscsaba Jamina      20 10 1 9 403-404 21 p
 7.  Mezõberény      20 9 2 9 455-405 20 p
 8.  Szavas      20 7 2 11 396-444 16 p
 9.  Kondoros                      20 5 2 13 420-500 12 p
10. Füzesgyarmat      20 2 1 17 344-567 5 p
11. Gádoros      20 1 2 17 336-467 4 p
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LABDARÚGÁS
Bajnoki eredmények: 27. forduló

Békésszentandrás-Orosházi MTK 0-2 (0-0)25. forduló
Békésszentandrás, 250 nézõ

Szeghalom - Békésszentandrás   5-0 (2-0) Vezette: Csatári
Szeghalom 200 nézõ, vezette: Salamon
Hunyadi: Petrás- Bencsik, Melian, (Palotai), Hunyadi: Tusjak- Bencsik, Melián, Chlebik, 
Chlebik (Bobvos I.) Csípai, Kovács, Bobvos F., Csipai, Kovács, Bobvos F., Sinka,
Galáth, Bakró, Virág I, (Mochnács), Pisont A. (Bobvos I), Galáth, (Mochnács), Virág, Prjevara, 

(Pisont)
A második félidõben a szeghalmiak egyre 
jobban magukra találtak, végül iskolajátékot Létfontosságú mérkõzésen a helyzeteit jobban 
bemutatva látványos gólokkal ilyen arányban is kihasználó Orosháza nyert.
megérdemelten nyertek. Jók: Bencsik, Tusjak, Kovács.

Ifjúsági mérkõzésen Varga László: Nulla-nulláig nem volt baj a 
Békésszentanrás  MTK 3-1játékvezetéssel, sajnos a 38. perctõl a 45. 

percig a játékvezetõ kissé belenyúlt a 
A tabella állása:mérkõzésbe. A hazai csapat megérdemelten 

nyert. 
Jók: Petrás, Bencsik, Bakró.

Ifjúsági mérkõzésen 
Szeghalom-Békésszentanrás 6-1

26. forduló

Békésszentandrás- Nagyszénás 4-1 (1-0)

Békésszentandrás 250 nézõ, vezette: Czirbuly
Összeállította: F.I.

Hunyadi: Tusjak- Melián, Bencsik, Clebik, Csipai, 
Kovács, (Prjevara), Bobvos
Galáth, (Mochnács T.) Bakró, Virág, Pisont, 
(Juhász)
Gólszerzõk: Csipai 2, Pisont (11-esbõl), Virág.
Az elsõ félidõben még akadozott a játék, de a 
második félidõben végre a góllövés is ment és 
megérdemelten nyert a Hunyadi.

Varga László: Ezt vártuk a tavaszi nyitány után, 
reméljük a folytatás is jó lesz.
Jók: Tusjak, Bencsik, Galáth, Virág.

Ifjúsági mérkõzésen  Békésszentandrás  
Nagyszénás 7-2

l. Sarkadkeresztúr  7 7 4 53-23 58
2. Szeghalom 18 3 7 64-32 57
3. Magyarbánhegyes                   17 5 6 61-33 56
4. Mezõberény 16 5 7 43-32 53
5. Méhkerék 16 4 8 55-27 52
6. Szabadkígyós 16 2 10 50-36 50
7. Vésztõ 15 3 10 58-36 48
8. Mezõhegyes 14 5 9 72-47 47
9. Gyomaendrõd 12 5 11 54-42 41
10. OMTK 12 2 14 37-38 38
11. Békés 10 4 14 41-60 34
12. Békésszentandrás                     8 6 14 31-55 30
13. Mezõkovácsháza   5 3 18 42-57 24
14. Tótkomlós   5 5 18 28-76 20
15. Nagyszénás   4 5 19 30-77 17
16. Csorvás   3 4 21 29-79 13

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület a
2003. évi SZJA 1% felajánlásokat 

köszöni a támogatóknak.
2004. évben ezen a címen 62. 732 Ft-ot 

kaptunk, mely összeget a labdarúgás 
utánpótlás nevelésre fordította az egyesület.

Bízunk további segítõ együttmûködésükben.
Sportegyesület Elnöksége

Következõ lapzárta
július 8.
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KAJAK - KENU
Tiszai Régiós Területi DiákolimpiaA hosszú téli és tavaszi felkészülés után kajakosainknak is 

Szeged  2005.06.04-05.megkezdõdött a versenyszezon. A hideg esõs tavasz kissé 
hátráltatta a vízre szállást, de a legjobbaknak biztosított 

K-1 serd. fiú V. 500 m    2. Kovács Lászlókéthetes vízi alapozó edzõtábor jótékony hatása az 
K-1 serd fiú V. 1000 m.     2. Kovács Lászlóeredményekben is megmutatkozott az elsõ versenyen, a 
K-2 srd. fiú V. 500 m-     1. Kovács LászlóMaratoni Országos Bajnokságon Gyõrben. A május 14-15-én 

                                 Tóth Róbert (Csongrád)rendezett versenyen 14 fõvel vettünk részt. A maratoni 
K-1 serd. leány  VI. 500 m.    2. Berényi Diánabajnokságok történetében kiemelkedõen most szerepeltünk a 
K-2 serd. leány VI. 500 m.               3. Berényi Diána legeredményesebben. Az utánpótlás korosztályban 14, 
                                  Szín Szandramasters és szabadidõs kategóriában 28 bajnoki pontot 
K-2 serd. leány VI. 1000 m.    3. Berényi Diána jelentett az egyesület részére.

                                 Szín Szandra
K-1 kölyök fiú IV  1000 m.   4. Berényi ÁdámFeltétlen dicséret illeti a pontszerzõket, akik közül is 
K-2 kölyök fiú III. 4000 m.   6. Kovács Tamáskiemelkedik Kovács László és Berényi Ádám teljesítménye. 

                                Gazsó GergelyKovács Lászlótól a tavalyi teljesítménye alapján vártuk a jó 
MK-1 gyermek fiú II. 2000 m.    7. Mrena Lajosszereplést, de ez a második hely a mi várakozásunkat is 

felülmúlta. Ennél is kellemesebb meglepetést okozott Berényi 
Ádám teljesítménye, aki a télen nagyon keményen dolgozott Szabadidõs sportolók
megerõsödött, és rengeteget fejlõdött. 4. helyezése nagyon 
nagy teljesítmény az erõs mezõnyben, amihez gratulálunk. K-1 ffi. egyetemista 500 m.     1. Bencsik Tamás

K-2 ffi. Egyetemista 500 m.     1. Bencsik Tamás 
Szegeden került megrendezésre a Tisza Régiós Területi                                   Bede Norbert (Szolnok)
Diákolimpia, melyen 11 fõvel vettünk részt. Ezen a versenyen K-1 serd. fiú V. 500 m.     2. Badar Gergõ
lehet megszerezni a jogot az indulásra, az Országos MK-1 gyermek fiú II. 500 m.     2. Taskó Zoltán
Diákolimpiára, ami örömteli módon minden versenyzõnknek 
sikerült. Serdülõ korosztályban régiós válogató verseny is volt, 

F.I.melynek eredményeképpen Kovács László indulhat majd a 
versenyen.

Szabadidõs sportolóink is eredményesen szerepeltek, akik 
közül az egyetemista korosztályban Bencsik Tamás elsõ 
helyezése érdemel feltétlen dicséretet.

Eredmények:

Maratoni Országos Bajnokság - Gyõr
2005. 05. 13-15.

K-1 serd. fiú  V.  15 km.  2. Kovács László
K-1 kölyök fiú IV. 10 km.   4. Berényi Ádám
K-2 serd. lány VI. 15 km. 14. Berényi Diána
                                                           Szín Szandra
K-1 serd. fiú VI.  15 km. 15. Révész Norbert
K-2 kölyök fiú III. 10 km. 15. Kovács Tamás  
                                                          Gazsó Gergely

MK-1 gyermek fiú  5 km. 27.  Mrena Lajos

Mastersek és szabadidõs versenyzõk

K-l ffi szabadidõ 19-24 évig 10 km.      5. Bencsik Tamás
K-1 ffi masters 40-44 év 10 km.        4. Szabó Tamás
K-2 ffi szabadidõ 19-24 év  10 km.      1. Lénárt Róbert   

                                                  Krajcsovics György
K-2 ffi masters 45-49  10 km.             3. Molnár Mátyás 

                                                  Bencsik Imre 

Június 25-én és 26-án 
rendezzük meg a 

35. Simon Fiala Tibor 
Kajak-kenu 

Emlékversenyt, 
melyre szeretettel várunk 

mindenkit! 

Szombat délután 15 órától 
10.000 m-es és hosszú 

távú versenyek; 18 órától 
200 m-es versenyszámok; 
vasárnap délelõtt 8 órától 

1000 és 500 m-es 
versenyek lesznek 

láthatók.
Rendezõség
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