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A ,,nagy kálvária” egyik kitört keresztje

,,Ne  higgye  Szentséged,  hogy  … 
csak  egynéhány  szétszórt  és  ide-
odavándorolt magyarról van szó. Sok 
magyar  család  van,  kik  egész 
helységeket  tartanak megszállva,  és 
…  erősen  ragaszkodnak  hazai 
nyelvükhöz.”

(Batthyány Ignác erdélyi püspök levele 
a római pápához 1787-ből)

MEGHÍVÓ
A „Csángóföldön

jártunk” címû
fotókiállítás

megtekinthetô
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Teljeskörű temetkezési szolgáltató 
éjjel-nappali ügyelettel.

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

Tulajdonos:
Ábel Zoltán

Békésszentandrás, Fő út 64.

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

Raktárunkban – Széchenyi u. 12. sz. – megtalálható
minden kellék széles választékban.

Éjjel-nappali ügyelet!
Megrendel ink részére díjtalanul vállaljukő

az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézést.

CSIPAI  LÁSZLÓ
Békésszentandrás, F  út 53.ő

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

Pet fi u. 9. * Mobil: 06-20/334-6670ő

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

Szerető családod

Anyakönyvi hírek
Születés

2005. február  12-én Petrás János és Molnár  Erika szül knek BENE,ő  
február  14-én  Szécsi  János  és  Zónai  Andrea  szül knek  EMESEő  
CSENGE, március 1-jén Szopka Róbert és Deák Anita szül knek KITTIő  
NIKOLETT,  március  10-én  Fabó  Zoltán  és  Seb k  Katalin  szül knekő ő  
NOÉMI,  március  13-án  Miklósi  Zsolt  és  Tihanyi  Krisztina  szül knekő  
ZSOLT, május 22-én Babák Zoltán és Bozóki Klára szül knek DÁNIEL,ő  
június 8-án Rontó Attila és Szedlák Eleonóra szül knek FANNI, június 9-ő
én Szabó János és Balla Edit szül knek KORNÉL JÁNOS, július 1-jénő  
Kiss Sándor és Rusz Tünde szül knek ANGÉLA LILI utónev  gyermekeő ű  
született.

Adjunk új arculatot a katolikus 
templom környékének!

A Békésszentandrásiak Baráti  Szövetsége három évre szóló ütemtervet 
dolgozott  ki  a  katolikus templomhoz harmonikusan illeszked  terület  és parkő  
rendezésre és kialakításra.

A  tervezési  és  a  kivitelezési  munkákat  a  rendelkezésre  álló  anyagi 
er források el teremtése mellett három év távlatában látja megvalósíthatónak.ő ő  
Jelenleg az elképzelések m szaki és kivitelezési tervdokumentációi készülnek,ű  
mely  alapján  szándékunk  szerint  ez  év  szeptember-október  hónapban 
megvalósulhat a beruházás els  üteme, amely a következ :ő ő

A területet övez  gyalogjárdák díszburkolása és 8-10 db személygépkocsiő  
részére parkoló kialakítása.

Második  üteme  a  beruházásnak  2006-ban  zajlana,  ez  a  dísztér 
kialakítását, burkolását jelentené, amely jelent s közm  átalakítással is járna.ő ű

A három évre szóló ütemterv befejezéseként 2007-ben további parkolókat 
és  egy  díszparkot  is  létrehoznánk,  bízván  abban,  hogy  ez  a 
békésszentandrásiak kedvenc pihen helyévé válik.ő

A  Baráti  Szövetség,  ill.  a  munkálatok  irányítására  és  ellen rzéséreő  
megválasztott  7  tagú  koordináló  csoport  a  beruházáshoz  szükséges  anyagi 
er forrásokat igyekszik el teremteni, a lehetséges támogatókat megkeresni, éső ő  
amennyiben lehet ség kínálkozik, pályázati forrásokat megnyerni.ő

Számítunk mindazoknak a támogatására – akár néhány száz forint erejéig 
is –, akiknek fontos ennek a tervnek a megvalósulása. Szívesen fogadunk a 
kivitelezés  során  szükséges  él munka  felajánlásokat,  valamint  szakipariő  
munkákat is.

A  Szövetség  terveinek  valóra  váltásához  a  Polgármesteri  Hivatal  elvi 
hozzájárulását  és  beleegyezését  megszerezte,  és  reméli,  hogy  a  kés bbiekő  
során  egyre  többen  csatlakoznak  ennek  a  gondolatnak  a  sikeres 
végrehajtásához.

Az elkövetkezend  hetekben a község néhány frekventált pontján közzéő  
tesszük  azokat  a  terveket,  melyek  a  megvalósulás  lehet ségét  részletezik.ő  
Szívesen  vesszük  a  tervvel  kapcsolatos  esetleges  véleményeket,  melyet  a 
Baráti Szövetség címére lehet eljuttatni.

Az  alábbiakban  közöljük  azt  a  Szarvas  és  Vidéke  Körzeti 
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámot, melyre a befizetett összegekkel 
a  beruházás  megvalósítását  lehet  támogatni,  de  a  Takarékszövetkezetben 
található befizetési csekken szintén ajánlható fel támogatás.

Véleményünk  szerint  a  Római  Katolikus  Templom  körüli  beruházás 
jelent sen  javítaná  a  környék  arculatát,  kiemelten  hangsúlyozná  a  területő  
községen belüli központi jellegét.

A fentiekben  vázolt  tervek  miel bbi  sikeres  megvalósításához  kérnénkő  
valamennyi helyi lakos és a községb l elszármazott, de szül helyéhez köt dő ő ő ő 
polgár támogatását és segítségét, melyet el re is köszönünk.ő

A  terv  megvalósulásáról  folyamatosan  tájékoztatást  adunk  és  bízunk 
annak miel bbi sikeres kivitelezésében.ő

2005. 07. 04.
Szító Imre

elnökségi tag
Bankszámlaszám: 53900021-12002339-80000321
Koordinátorok: lásd a kifüggesztett terveken!

MEGEMLÉKEZÉS
BENCSIK ISTVÁN

halálának első évfordulóján
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Református oldal
Bibliai gondolatok

Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket  
vitázni,  és  mivel  tudta,  hogy  Jézus  jól  megfelelt  nekik,  
megkérdezte  tőle:  „Melyik  a  legfőbb  az  összes  parancsolat  
közül?” Jézus így válaszolt: „A legfőbb ez: ….„Szeresd az Urat,  
a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és  
teljes  erődből.”  A  második  ez:  „Szeresd  felebarátodat,  mint  
magadat.”  Nincsen  más,  ezeknél  nagyobb parancsolat.  (Márk 
evangéliuma 12: 28-31)

Szeresd Istenedet csak egy kicsit?
Ha a Bibliát  olvassuk, úgy járunk,  mint  aki  tükör elé 

lép. Rögtön elgondolkodtat bennünket az Ige: Te kedves olvasó, 
mennyire szereted Istent?

Érdekes eljátszani a szavakkal. A Szentírásban nem az 
áll, hogy szeresd az Urat, ha jól megy az életed, vagy ha eszedbe 
jut, vagy, ha a mások is szeretik. Nem is az áll ott, hogy szeresd 
az  Urat  félvállról,  mellesleg,  feleslegedből.  Hanem  az  van 
megírva: Teljesen. 

Nem  is  az  van  megírva,  hogy  csak  érzelmeinkkel 
szeressük Istent, de a gyakorlatban semmi erőfeszítést nem kell 
ezért tenni. Nem is az van megírva, hogy az eszünket félretéve 
szeressük  Őt.  Hanem teljes  szívedből,  lelkedből,  elmédből  és 
erődből.

Vannak,  akik  szeretik  azt  az  Istent,  akit  saját  maguk 
kigondoltak.  Ez  azonban  legtöbbször  nem  egyezik  azzal  az 
Istennel, aki magát megmutatta a Szentíráson keresztül. Az ilyen 
istenszeretet idegen istenszeretet, vagyis bálványimádás. Figyelj 
arra,  hogyan  és  kinek  mutatja  meg  magát  Isten  nekünk  a 
Szentírásban, és Őt imádd!

Isten szeret Téged, Ő a legdrágábbat adta Érted. Jézus 
Krisztust adta a kereszthalálra, hogy helyetted engesztelő áldozat 
legyen. Aki hisz az Isten Fiában, annak Isten bűnbocsánatot és 
örök életet ad. 

Isten mindent odaadva szeret téged, ő is teljes szeretet 
odaadást  kíván.  Isten  teljes  lényedet  kívánja.  Nem  érdekli  a 
félszívű  elkötelezettség,  részleges  engedelmesség.  Nincs 
szüksége,  anyagi  javaid  maradékára,  feleslegére,  sőt  ez 
egyenesen  sérti  Őt.  Milyen  csodálatos,  hogy  annak  ellenére, 
hogy olyan sokszor megbántjuk Istent „épp hogy csak egy kicsit” 
szeretetünkkel,  Jézusért  mégis  teljes  kegyelmet  és  elfogadást 
találhatunk Nála!

Hidd el, jó Istent teljes szívedből, lelkedből, elmédből 
és erődből szeretni. Ebben a szeretetkapcsolatban virágozhat és 
teljesedhet ki életünk.

Egyházi napközi!
A  Presbitérium  megbeszélte  a  nyári  gyerektábor  fő 

elképzeléseit. Ennek értelmében szeretettel hívunk minden 4-16 
éves korú református gyermeket-fiatalt, testvéreiket, valamint az 
egyházhoz még nem tartozó gyermekeket nyári programunkra. 
Helye: a békésszentandrási református templom és parókia kert. 
Ideje: 2005. július 25 hétfőtől 30 szombatig délelőtt 8-12-ig. Ha 
valaki  nem  tud  kezdésre  ide  érkezni,  a  délelőtt  folyamán 
tetszőlegesen  be  lehet  kapcsolódni.  A  hittanos  hét  ingyenes, 
önkéntes  adományokat  szívesen  fogadunk..  Program:  Játék, 

sport,  éneklések,  bibliai  történetek,  hittanos  beszélgetések, 
csoport foglalkozások. Vezető: Dr. Dobos Ágoston lelkész.

Hittanos fiú edzőtábor!
Amennyiben lesz jelentkező, délután egy kis létszámú, 7-16 

év közötti  fiú  csoportnak sportos,  hittanos edző sorozatot  tart  Dr. 
Dobos Ágoston lelkész.  Úszni, biciklizni tudó fiúkat várunk, akik 
vállalkoznak  focizásra,  vízi  labdázásra,  kenuzásra  s  más  esetleg 
kevésbé ismert sport űzésére is. A hittanos edzőtábor során váltakozni 
fog a testi és hittanos szellemi edzés. Ideje: Du. 13-16 óráig. Van 
lehetőség arra, hogy a délelőtti program után a csoporttal maradhasson 
valaki  az  általános  iskolai  kollégiumban  ebédelve,  ha  előtte 
jelentkezik  és  befizeti  az  ebéd  díjat.  Az  edzőtábor  ugyancsak 
ingyenes. Részletesebb információ: 06-20-243-5392

103. születésnap
2005.  június  21-én  ünnepelte  103.  születésnapját  a 

szarvasi Idősek Otthona lakója, Mrena Györgyné Annuska néni. 
Immáron  negyedik  alkalommal  gyűlt  össze  az  őt  köszöntők 
serege, hiszen együtt ünnepelhettük 100, 101, 102, s most a 103. 
születésnapját.  Annuska néni Békésszentandráson élt,  s  csupán 
néhány  éve  a  Szociális  Otthon  lakója.  Itt  köszöntötték  őt 
családtagjaink (gyermekei,  unokái,  dédunokái),  valamint Sinka 
József  polgármester,  Szarvas  város  képviseletében  Kiszely 
Mihály  alpolgármester,  az  intézményfenntartó  Békés  Megyei 
Önkormányzat  részéről  Gyaraki  Mihályné,  valamint  az  otthon 
nevében Dávid Zoltán igazgató. Az ünnepelttel együtt ünnepeltek 
az otthon dolgozói is.  A 103-as  szám formájára készült  tortán 
lévő csillagszóró az egy évszázadot  jelképzete.  A finom torna 
után nem maradhatott el a pezsgős koccintás sem. Annuska néni 
meg is jegyezte, hogy az bizony erős. Olyan, mint kézszorítása, 
melyben benne volt a hála, hogy megélhette ezt az igazán szép 
kort  egészségben,  békességben,  boldogságban.  Annuska  néni 
valamennyi  köszöntőjének  elmondta:  Isten  éltessen!  Mi  is  ezt 
kívánjuk neki: Isten éltesse, Annuska néni!

Bagi Erika

A polgármester köszöntője
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Nyitott könyv – Nyugdíjas oldal
,,Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol –
vörös, de karcsú még a nyár.”
(József Attila: Nyár)

Köszöntöm  a  kedves  olvasót.  Valóban  karcsú  még  a  nyár, 
hiszen még az elején vagyunk. Remélem még sok szépet tartogat 
nekünk.  Amint  az  elmúlt  havi  újságban  már  szót  ejtettem  a 
fürdőzésről,  amit  a  májusi  gyopárosi  fürdőzéssel  nyitottunk – ezt 
folytattuk. Egy számunkra még ismeretlen fürdőben voltunk (ahova 
már  ősszel  készültünk!)  Mórahalmon voltunk  az  Erzsébet 
fürdőben  (Szeged  mellett).  Ez  a  fürdő  mindenkinek  megnyerte  a 
tetszését, s úgy döntöttünk, hogy még az idén elmegyünk egyszer.

Ez a fürdő tényleg a XXI. századnak megfelelő.  Tiszta, csupa 
zöld, érdekesnél, érdekesebb medencék. Nagyon jó összetételű víz. 
A medencék az úszástól a körforgós medencéig mindent tudnak. Az 
első fürdő (pedig már elég sok helyen járunk), ahol rengeteg pihenő 
ágy, asztal, szék áll a fürdővendég rendelkezésére, s mindez ingyen! 
A fürdő területe csodálatosan szép zöld gyep mindenütt. Itt látszik, 
hogy tényleg a vendégért vannak. Örömmel fogadtak bennünket – 
kérdezték,  hogy honnan  tudunk erről  a  fürdőről.  Mondtam,  hogy 
Szegeden a kórházban hallottam róla, hogy ezt látni kell. Valóban! 
Nem csalódtunk. Nagyon szép a község is.  Tiszta, gondozott,  sok 
virág az utcákon. Egyszóval szép napunk volt! (és nem olyan drága 
mint egy-két fürdő és nem olyan piszkos, mint egy-két fürdő) Amit a 
kép mutat az a valóság.

Mikor jól kifürödtük magunkat,  akkor elmentünk Szegeden a 
Vadasparkba.  Jó  pár  éve  nem voltunk,  és  örömmel  vettük  észre, 
hogy megújult  a  park.  Beköltöztek az  oroszlánok – és  fő  helyre, 
hogy mindenki hamar megtalálja.  Azt mondta a gondozó, hogy a 
nőstények már ,,őrzik” a kicsiket, ezért nappal nem igen láthatók. Az 
új  rendszerezéssel  áttekinthetőbb  a  park.  Földrészenként  egymás 
mellett vannak az állatok. A vezető, jellemző állatok előtt, és utána 
sorban  a  többi.  Nagyon  szép  a  ,,majomház”,  sok  érdekességgel. 
Olyan ,,aranypofájú” majmokat láttunk, amilyet eddig, másutt nem. 
Jól  kifürödve  magunkat,  a  vadasparki  kiránduláson  pedig 
kellemesen elfáradva értünk haza este.

Amint  a  múlt  havi  újságban  írtam  a  nagy  ,,Nótadélután” 
október  1-jén lesz. Bővebben és mindent  részletesen a következő 
számban!

Amint  a  Híradóban  már  értesültek  róla  a  kedves  olvasók  – 
aláírást gyűjtöttem a Hunyadi utca (KPM út) felújítására – mintegy 
folytatásként lakossági engedetlenséget jelentettem be a KPM-nek. 
Beadványunkban  kértük  az  út  mielőbbi  felújítását.  Kilátásba 
helyeztem,  hogy  ha  ez  (bármilyen  átcsoportosítással,  előbbre 
hozással) nem történik meg, záros határidőn belül, akkor lakossági 
élő lánccal elálljuk az említett útszakaszt. A bejelentéshez gyűjtött 
aláírásokat 608 sorszámmal lezárta a jegyzőasszony és a hivatalos 
zárást  mellékeltem  a  beadványhoz,  s  júl.  5-én  postára  adtam.  A 
gyűjtött aláírások az egyesület irattárába kerültek. Várjuk a további 
fejleményt (amit most javítottak az ettől független!) és az újságban 
tájékoztatok mindenkit a fejleményekről.  Köszönöm mindenkinek, 
hogy  aláírt  és  segített,  s  remélem,  hogy  lesz  foganatja  a 
kérésünknek.

Kérem, hogy velem együtt várjanak türelemmel.
Most  már készülünk a  2  és  3  napos kirándulásokra.  Közben 

azonban  van  egy  szép  program  (eddig  Leányfalura  volt) 
hajókirándulás  Visegrádra!  Ez  olyan  program,  hogy  hajnalban 
felmegyünk  Budapestre,  onnan  sétahajóval Visegrádra.  A hajón 
magyar nóta délelőtt, majd visszafele táncos lesz a hajó, és késő este 
érünk haza. Kérem, hogy akik vágyódnak egy ilyen programra, azok 
jelentkezzenek, hiszen nyitottak vagyunk, közhasznúak.

Minden kedves olvasónak jó nyarat, jó erőt, egészséget kívánva 
becsukom a könyvet.

Demcsák Andrásné e.

A parlagfű
A parlagfű latin neve: Ambrosia eliator egy Amerikából származó 

gyomnövény.  Magyarországon először  1920-ban  Kaposvár  közelében 
találták  az  első  példányt.  1950-ben  már  23.  volt  a  gyomnövények 
rangsorában. Napjainkban viszont vitathatatlan az elsősége. A parlagfű a 
fészkes  virágzatúak  növények  családjába  tartozik,  egynyári 
gyomnövény.  Kedveli  a  napos,  száraz  helyeket,  rendkívül  szapora. 
Virágzása július közepétől szeptember végéig (esetleg október végéig) 
tart. Ezt a gyomnövényt tévesen vadkendernek nevezik.

Milyen károkat okoz a parlagfű?
- Betegség,  panaszok: Magyarországon  legalább  másfél  millió 

embernek  okoz  minden  évben  három  hónapon  keresztül 
kellemetlen  tüneteket.  A  szervezet  immunrendszere  megpróbál 
védekezni a pollen ellen, így jön létre a kellemetlen tünetegyüttes. 
Ez a szemen allergiás  viszkető kötőhártya gyulladás, az orrban 
szénanátha, a garatban viszkető, kaparó érzés képében jelentkezik. 
A kislégutakban hörgőgörcsöt, azaz asztmás rohamot válthat ki. A 
parlafűpollenre allergiás népesség évről-évre nő.

- Munkaadó kára: a betegség miatt a munkából kiesett (táppénzes) 
napok következtében jelentős gazdasági kár keletkezik. 

- Kiesett idegenforgalmi bevétel:  mivel az ország területe erősen 
parlagfű fertőzött, ezért a pollen ill. asztmás turisták egész nyáron 
és ősszel elkerülik országunkat. 

- Gyógyszerfogyasztás: 2003-ban  a  betegek  és  az  ország  több 
milliárd  forintot  költött  allergia  elleni  gyógyszerekre.  Az  év 
augusztus  és  szeptember  hónapjában  3  és  fél  milliárd  forint 
összegű allergia elleni gyógyszert adtak el a gyógyszertárakban.

- A kezelés  állami  költségei:  A légúti  és  allergiás  betegségben 
szenvedők  évente  minimum  kétszer  megjelennek  a  szakorvosi 
rendelőkbe,  az  ott  elvégzett  vizsgálatok  4 milliárd forint  feletti 
összeget eredményeznek parlagfű szezononként.

- A mezőgazdasági  szakemberek szerint  7 milliárd forintból az 
egész  ország  területéről  ki  lehetne  irtani  a  füvet,  így  az  ország 
évente legalább ugyan ekkora összeget spórolhatna meg.
2005-ben a költségvetés alapján csak az adófelajánlásokból remélt 

1,1 milliárd forint jut parlagfű mentesítésre.
2004-ben az  adózók  860  millió  forintot adtak  össze  az  1 

százalékos  felajánlásokból,  melyből  700  millió  forintot  fordítottak 
parlagfű-mentesítésére.  A  maradék  136  millió  forintot  a  parlagfű 
mentesítésben  részt  vett  nyertesek  között  osztották  szét,  melyből 
kaszálógépeket  és  GPS  készülékeket  (mely  a  parlagfüves  területek 
feltérképezéséhez nyújt segítséget). vásárolhattak.

Az  irtásnak  legegyszerűbb  és  leghatékonyabb  módja, ha  a 
növényt virágzás előtt tövestől kihúzzuk. Ez azonban csak a kertekben, 
gondozott  közterületeken ajánlható. Nagyobb területeken igen hatásos 
lehet a kaszálás.

Az  irtás  minden  földtulajdonos  kötelezettsége,  ezért  szükséges 
ismerni  a növényvédelemről szóló  -  2005.  évi  XXXVIII. törvényt, 
(tv.) mely  a  2000.  évi  XXXV.  tv.  módosítása  -  mely  tartalmazza  a 
parlagfüves területek azonosítását és a parlagfű-mentesítésre vonatkozó 
eljárások rendjét. 

Az egyik legnagyobb probléma mindig az, hogy az emberek nem 
ismerik fel a parlagfüvet.

Ebben  szeretnénk  segítségükre  lenni  egy  rövid  26  perces 
ismeretterjesztő filmmel, a címe:  A Parlagfű, melyet a Kondorosi és a 
Szarvasi  Kábel  Televízió  műsorán  láthatnak  augusztus  végéig  az 
érdeklődők az alábbi időpontok szerint: 

Kondorosi Kábel Televízió műsorán minden héten szerdán 18. 
00 órától

Szarvasi Kábel Televízió műsorán minden héten pénteken 18.00 
órától,  minden  héten  szombaton  10.00  órától,  minden  héten 
vasárnap 22.00 órától

Ezúton  kérjük  a  lakosság  segítségét, hogy  az  allergiás 
megbetegedésben  szenvedő  gyermekek,  felnőttek  és  a  még 
egészségesek védelme érdekében irtsuk a parlagfüvet idejében még a 
virágzás előtt.

A cikket az ÁNTSZ Városi Intézete állította össze a: www.oefi.hu 
és az allergiainfo.hu alapján.

http://www.oefi.hu/
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Csángóföldön jártunk
A kiállításon  látható  képek  2004  szeptemberében  és 

októberében készültek, annak érdekében, hogy a szentandrásiak 
valamilyen  benyomást  nyerjenek  az  évenként  itt  táborozó 
csángó magyar gyerekekről, életkörülményeikről.

Két hetet töltöttem a csángó magyarok között, de úgy 
érzem csak felületes képet kaptam az ott élő emberekről. Ez arra 
ösztönöz,  hogy  a  továbbiakban  újra  felkeressem  a  csángó 
magyarságot, és minél jobban megismerjem gondolatvilágukat, 
amely a régmúltba viszi el az embert.  A harmónia, a nyugodt 
életszemlélet,  a  régies  (arhaikus)  beszéd,  az  egyszerű 
körülmények mind egy  másik  világba kalauzoltak  engem. 
Valószínűleg ilyen világot éltek a nagyszüleim is annak idején. 
Útitársammal  csak  Közép-Moldva  csángóinak  egy  részét 
ismerhettük meg. Tőlük északra élőkhöz még nem juthattam el, 
de az ott élők nyelvileg lassan elvesznek.

Moldvában ma kb. 300 ezer moldvai csángó él. Ebből 
mintegy 200 ezer tudja magáról, hogy magyar, de mára csak 100 
ezer érti vagy beszéli őseink nyelvét a kutatások szerint.

A képek  az  ott  élő  emberek  belső  világát  talán  nem 
adják vissza, ezért el kell menni közéjük annak, aki közelebbről 
akarja  látni,  érezni  a  csángók  világát.  Csak  úgy  értheti  meg. 
Máriafalva (Larguta) és Újrekecsin rám különös hatással volt. 
Ahol nincs  pap,  se  polgármester,  se  rendőr,  de  orvos sem és 
mégis  olyan  harmonikusan  él  együtt  ember  az  emberrel  és  a 
természettel, távol a világ zajos hangjaitól.
Tisztelettel:

Papp Dezső

A Legedi István féle iskola teteje kopjakereszttel

Díszes csángó kapu beton oszlopokkal, lemeztetővel

Rekecsini női ,,keptár”. Birkabőrre varrott kézi hímzések – 
a ruha hátulja

A ,,bába”. Larguta (Máriafalva) 2004

Ivókút zsindelytetővel a főutcán
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” (Vörösmarty Mihály)

Üdvözlet a Kis-Kárpátokból!
Napnyugatnak  induljunk  el,  aztán  Pozsony  fölött  elérjük  az 
úticélunkat.  Feltűnik  a  Kis-Kárpátok  szelíd  vonulata,  átlagos 
magassága  500  m körüli,  tehát  nem a  Petőfi  által  megénekelt 
,,zordon Kárpátok”-ra kell gondolnunk.
A kiszélesedő Vág-völgy híres-neves fürdőhelye Pöstyén. Nyár 
lévén beütemezhetünk egy kis fürdést is. A víz csodákra képes, 
amint ezt a fotómon látható mankóját széttörő erőteljes férfi is 
mutatja. A Monarchia hangulatát idéző igazi békebeli fürdőhely 
szépséges szállóival, mesés parkjaival elvarázsol bennünket.
Az alig  10  km-re  található 
Varbó  a  híres  utazó, 
Benyovzsky  Móric 
szülőhelye.  Házának  falán 
látható  a  különleges  címer, 
melyen  a  hajó 
Madagaszkárt  jelenti.  A 
kalandos  életű  gróf  eljut 
fogolyként  Kamcsatkára, 
Makaóba  később 
Madagaszkár  királyát  is 
tisztelhetjük  benne,  bár  ez 
utóbbit  a  jó  franciák  nem 
ismerték el. 45 évesen hősi 
halált  hal  a  szigeten.  A 
Benyovszky-ház  ma 
kulturális  és  kereskedelmi 
központ  a  6000  lakosú 
kisvárosban.  A  gróf 
útinaplóját  Jókai  fordította 
magyarra,  életét  a  Vivát  Benyovszky!  c.  filmsorozatból  is 
megismerhettük, melyet többször is láthattunk a tévében.

     
Benyovszky szülőháza                              és címere

Következő állomáshelyünk Alsókorompa,  a  Brunswick-kastély. 
A XVIII.  század végén épített  hatalmas  épület  és  angolparkja 
nem kerülheti  el  a  figyelmünket.  A romantikus  kerti  lak  egy 
édes-bús  szerelem  emlékét  őrzi.  Beethoven  gyakran 
vendégeskedett a művészetet pártoló családnál. Aztán, hogy mit 

mond a  fáma,  miről  susognak  az  évszázados  fák  levelei… ki 
tudja… Tény, hogy a zeneszerző a Holdfény-szonátát itt írta, és 
ha  azt  meghallgatjuk,  csak  csodálni  tudjuk  azt  a  nőt,  aki  így 
megindította  egy  művész  lelkét.  A  házikóban  Beethoven-
emlékkiállítás,  a  kastélyban  kulturális  rendezvények  várják  a 
látogatókat.

A Beethoven-ház

Következő  állomáshelyünk  Szomolány.  A neve  is  különleges 
nem szomorkodni jöttünk. A Pálffy család birtokán járunk, a Kis-
Kárpátok  legmagasabb  csúcsa,  a  767  m-es  Burján-tető 
közelében. Ki-kibukkannak a tornyok a fák közül, amint a főúton 
haladunk a falu felé. A templomtól a patak mentén remek sétaút 
vezet a várdombra. ,,Várkastély a Kárpátokban!” – lopom el a 
címet Vernétől és megérint a romantika szele Szomolány láttán. 
A középkori hangulat ,,csak” 100 éves, az épületet a XX. század 
elején  alakították  át  mai  formájára.  Nyaranta  látogatható, 
egyébként kongresszusi központként funkcionál.

Szomolány

A  Kis-Kárpátok  történelmi  és  művészeti  emlékei  mellett 
bortermeléséről  is  híres.  Nevezetes nedüjét  borútakon érdemes 
megízlelni,  ha  erre  nincs  időnk  egy-két  üveg  is  megteszi. 
Különösen a fehér félszáraz nagyon finom. Egészségünkre!
Üdvözlettel:

Bődi Mária
Fotó: B.M.

Pöstyén jelképe
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,,VITÉZEK ALBUMA”
avagy egy kiállítás képekben

A sorozat folytatása
A  sorozat  előző  részeiben  túljutottunk  a  motivációkon,  a 

kerettörténeten,  most  a megvalósulást  írom le.  Megkaptuk az  emeleti 
helységet,  tervet kellett készíteni,  egy szerkezeti vázat,  azt  kivitelezni 
egy tematika szerint.

Végy némi faanyagot, ácsolj egy tetőszerkezetet, reá nádat, és kész 
a tornácos utca. A feltaláló drofa nevű anyagát kifeszítve 4 db 6 méteres 
felület  fogadta  a  képeket,  melyek  apró  méretük  miatt  repro-fotó 
másolatban  A/4-es  formátumban  készültek  el,  nagyobb  részük  házi 
kivitelezésben  fotó  nyomtatóval.  Megszületett  a  tematika,  amely  a 
következő volt.

I.  Békésszentandrári  vitézek:  nyolcról  tudunk,  négyet  tudtunk 
megjelentetni  képileg.  V.  Kiss  Lajos  –  V.  Sinka  Mátyás  valamint  az 
azonos  nevű  fia  a  grafikus  művész,  -  és  V.  Bencsik  Imre,  az  első 
polgármester a rendszerváltozás után.

II. Szarvasi vitézek: háromról sikerült anyagot találni, szám szerint 
28-an voltak egy hiteles korabeli szarvasi krónika szerint.

Mivel kevés volt a képanyag, két hét múlva a szarvasi kézműves 
alapítvány elnöke, Urbancsokné Pljesovszki Ildikó átküldött nekünk 50 
db fotót, amely egy katonai fényképész hagyatékából származott.

III. Következtek az I-II. világháborús katonaképek, terjedelemben 
orrhosszal vezettek.

IV. Polgári képek Szentandrás életéből: itt megtalálhatók voltak a 
kisiparosok  csoportképei  apáink-anyáink  iskoláskori  képei,  a  hősi 
emlékmű avatása, cséplős bandák és sok más.

V. Kultúrtörténeti  oldal:  menetközben alakult  ki,  színi  előadások 
felvételei, foci csapatok 1940-től tíz évenként, a szőnyeggyár dolgozói 
hasonlóan.

VI. Egy teljes oldalt foglalt el V. Kiss Lajos padláson talált korabeli 
hivatalos iratainak másolatai.

VII.  A Szarvasi  Vízügyi  Igazgatóság  jóvoltából  egy  duzzasztós 
sarok alakult, kik és hogyan építették a vízlépcsőt.

VIII.  A  korabeli  tárgyi  eszközök  is  felszaporodtak,  a  kubikos 
talicskától a néprádióig.

Egy leltár alkalmából túl voltunk az 500 db-on.
Vitézi kiállításnak indult, és kultúrtörténetivé bővült. Erre mondják, 

hogy ember  tervez,  Isten végez.  Sokan adták,  élve őrzött  képeiket,  a 
családi  gyűjteményből,  de  sokat  kellett  menni  is  ez  ügyben,  hogy  a 
terveknek megfelelően elkészüljenek, és a tematikák ki legyenek töltve 
tartalommal.

A megnyitó előtti délután, elkészült a váz, este felkerültek a képek, 
a  tárgyak a helyükre.  A folytatásban,  mivel  terjedelme miatt  nem fér 
bele, következik az a momentum, a megnyitó ünnepségtől kezdve, kik 
és  mi  módon  gáncsolták  akadályozták,  amúgy  is  nehéz  munkánkat, 
mind a gyakorlatban, és anyagilag is el lehetetlenítve azt.

Visszatérve  a  jelenbe,  nemrég  volt  egy  meghívásunk  Ungvölgyi 
János  úrtól,  Gyomaendrődre  a  Templomos  Lovagrend  ott  megtartott 
ünnepi szent miséjére, valamint az azt követő ünnepség sorozatra, ahol 
volt  szerencsém találkozni és megismerkedni, V. Dr. Czitó Ferenccel, 
aki feleségével, Ilonkával Kaliforniában él, és a Szt. László lovagrend 
tagja, ő a Czitó-kastély volt tulajdonosának unokája. Nem gondoltam, 
hogy szaporodhat a szentandrási vitézek száma, úgy gondoltam, hogy ez 
az egy konstans, állandó de az élet rácáfolt. Köszönöm az olvasó szíves 
türelmét, találkozunk a következő számban.

Szécsi Mátyás

Helyreigazítás
Lapunk  májusi  számának  8.  oldalán  megjelent  írás 

szerzője dr. Bagi János. A tévedésért szíves elnézést kér a
Szerkesztőség

A háborús évek tükrében
Nem szándékunk a mérlegkészítés, nehéz is lenne ahhoz a ,,rendez  elvet”ő  

megtalálni – mégis le kell  írnunk: az 52 hónapig tartó háború tartama alatt  Czitó 
Sándor alezredes 44 hónapot töltött a harctéren els  vonalbeli szolgálatban.ő  A 
háború elejét l a végéig tartó id szakot 3 esetben sebesülés miatt volt kénytelenő ő  
megszakítani, és 1 hónapig szabadságon volt. Gondoljunk bele, hány nap, hány óra 
ez, amit a harctéri fedezékekben, a lövészárkok állásaiban, mostoha körülmények 
között, kitéve az id járás viszontagságainak töltött el. És akkor még nem beszéltünkő  
a harcról, az ember ember elleni tusájáról – de ezt igazi mivoltában felfogni, átérezni 
nem is tudják mindazok, akiket sorsuk ett l  megkímélt.  És miért  csinálták? Miértő  
adták százezrek a legdrágábbat, az életüket is?

A háború a politika eszköze – tudjuk. De azoknak a millióknak nagy részét, 
akik  fegyverrel  a  kezükben  megjárták  a  hadak  útját,  nem  ez  vezérelte  –  a 
kötelességtudat hajtotta ket és a hazaszeretet. S fizetségük mi volt? Az a néhányő  
kitüntetés,  amit  mellükre  t ztek?  Igaz,  a  levéltárakban  rzött  eredeti  iratokonű ő  
megmarad  nevük,  h stettük  –  de  hányan  olvassák  azokat?  A  történetírás  iső  
megörökíti a múlt történéseit – de ezrek és milliók vannak,

,,akikr l soha nem beszélünk.”ő
Szándékunk az volt, hogy éppen ezt a hiányt pótoljuk valamelyest, és így Czitó 

Sándor  Dávid  alezredes  életútjának  bemutatásával  egy  porszemnyivel 
hozzájáruljunk a múlt megismeréséhez1.

Természetesen ne kérje t lünk számon a tisztelt  Olvasó a teljes történelmiő  
tablót,  hiszen  azt  csak  Czitó  Sándor  szemszögéb l  közelítettük  meg.  Nem  voltő  
szándékunkban átfogó történelemkönyvet  írni,  csak felvillantani  azt,  hogy a nagy 
történelmi folyamatokat hogyan élte meg az egyén, az egyes ember – aki h s volt,ő  
akire méltán büszkék az utódok.

S talán e fejezetünk végére illik leginkább egy olyan összegzés, amely a 32 évi 
katonai szolgálat látható elismeréseit, a kitüntetéseket2 tartalmazza:
• Osztrák  Császári  Lipót  Rend  lovagkeresztje  a  hadidíszítménnyel  és  a 

kardokkal
• Osztrák Császári Vaskorona Rend III. osztálya hadidíszítménnyel és kardokkal
• Arany Vitézségi Érem Tisztek számára
• Katonai Érdemkereszt III. osztálya hadidíszítménnyel és kardokkal

• Katonai Érdemkereszt III. osztálya hadidíszítménnyel és kardokkal másodszor

• Ezüst Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt hadiszalagján a kardokkal

• Ezüst Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt hadiszalagján a kardokkal 
másodszor

• Bronz Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt hadiszalagján a kardokkal
• Károly Csapatkereszt
• Sebesültek Érme

1 Akikr l  soha  nem  beszélünkő  azért  van  idéz jelben,  mert  hosszú  éveken  átő  
érlel dött  bennem  a  gondolat,  hogy  megörökítsem  Nagyapám  h stetteit,  aki  aő ő  
frontvonalban volt állandóan, és vívta nehéz harcát életre-halálra hazájáért.
2 A kapott kitüntetések értékét megvilágítja néhány számadat: A világháború alatt a 
tisztek  közül  a  Lipót  Rend  lovagkeresztjét  221  f ,  a  Katonai  Érdemkereszt  III.ő  
osztályát másodszor 166 f  kapta meg.ő

FELHÍVÁS-ÉRTESÍTŐ-MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Baráti Szövetsége értesíti a Baráti Kör helyi és  
elszármazott tagjait, szimpatizánsait, a nyaraló vendégeket hogy 
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rendezendő CIVIL SZERVEZETEK TALÁLKOZÓJÁRA hívunk 

minden kedves érdeklődőt, ahol egy információs sátorral  
képviseljük Szövetségünket. Minden eddigi, és elkövetkezendő 

tevékenységünkről, terveinkről teljes körű információt,  
tájékoztatást adunk. Mindenképpen érdemes kilátogatni, mivel a 

KÖRÖS NAPOK, a III. LOVAS VILÁGTALÁLKOZÓ 
társrendezvénye, amelyre úgyszintén szeretettel várunk mindenkit.  

Értesítjük a kedves olvasót, hogy a híradó következő számában 
beszámolunk a július 16-i kerékpártúráról, és a civil találkozóról,  

képekben is.

Békésszentandrás Baráti Szövetsége elnöksége nevében

Szécsi Mátyás



8 2005. július

Kertbarátoknak
A szőlő zöldmunkái

A szőlő zöldmunkái nagyban összefüggnek az általunk alkalmazott 
tőkeművelési  formával.  Célja  a  lombfelület  kialakítása  és  ezáltal  a 
termés mennyiségének és minőségének szabályozása. A zöldmunkákhoz 
soroljuk a következőket:

1. hajtásválogatás
2. kötözés
3. hónaljazás
4. csonkázás
Vegyük sorra ezeket az eljárásokat.
1. Hajtásválogatás
Csak  hozzáértő  gazda  végezze  ezt  a  műveletet,  mert  bizonyos 

szaktudás szükséges a végzéséhez. Szaktudás hiányában nagy károkat 
tehetünk a szőlőben.

A válogatás ideje akkor van, amikor a hajtások 25-30 cm hosszúak, 
de  folyamatosan  is  végezhetjük  kötözéskor.  A  munka  végzésekor 
meghagyjuk a termő- és a jövőre szükséges hajtásokat, valamint nem 
utolsó sorban a  biztosító  csaphoz szükséges hajtást.  Egy rügyből  két 
hajtás kinövése esetén az egyiket távolítsuk el. Természetesen, akinek 
sok  szőlője  van,  az  nem  képes  (legalábbis  csak  felületesen  tudja) 
átvizsgálni a lombfelületet. Gyakorlati tapasztalatokból tudjuk, hogy a 
szellősebb tőke hatékonyabbá teszi a növényvédelmet (permetezést) és 
kedvezően befolyásolja a fürtök érését.

2. Kötözés
Karós, vagy gyalogművelésű szőlőben a hajtásokat összefogva egy 

vegetációs időszakban 3-4 alkalommal kötjük össze.  Kezdetben lazán 
álljanak  a  hajtások,  majd  felfelé  haladva  fokozatosan  összébb, 
szorosabbra húzzuk össze. Huzalos támrendszerű szőlőben (vidékünkön 
kordon  és  lugas  művelés  alakult  ki)  a  huzalokhoz  kötjük  a  gyenge 
hajtásokat kevésbé megszorítva, hogy a vastagodáshoz szükséges hely 
biztosítva legyen.  A hajtás elmozdulásának megszabályozását (szél)  a 
huzalon  a  kötözőanyag  kétszer  történő  rátekerésével  biztosíthatjuk. 
Lehet nyolcas kötést is alkalmazni. Az idei vegetációs időszakban korán 
kellett  kezdeni  a  kötözést,  mert  a  nagy  meleg  beálltával  gyorsan 
növekedtek a hajtások.  28-30 fokos melegben 8-15 cm-t is  fejlődnek 
naponta. Különösen most, amikor megfelelő nedvesség is biztosítva van 
a talajban.

3. Hónaljazás
A fiatal  főhajtáson a  levelek hónaljában a  nyári  rügyek gyorsan 

kifejlődnek,  majd  kihajtanak  és  kedvező  időjárás  esetén  gyorsan 
növekedésnek indulnak. A hónaljhajtások megjelenése és annak gyors 
növekedése  fajtától  függ.  Egyes  merev  szárú  szőlőknél  (Kövidinka, 
Szlankamenka,  Zweigelt,  stb.)  lassú  a  hónaljhajtások  növekedése. 
Másoknál viszont gyors, erőteljes. (Szőlőskertek királynéja, Afuz Ali, 
Hamburgi muskotály stb.)

Mennyire és mikor vágjuk vissza a hónaljhajtásokat?
Várjuk meg a virágzást, és amikor már kezdenek nőni a bogyók, 

elkezdhetjük  a  hónaljvágást,  a  visszacsípést.  Azonban  két  levelet 
hagyjunk meg, mert ez által késleltetjük a további növekedést.

A  hónaljvágásra  azért  is  szükség  van,  mert  ezeket  a  zsenge 
leveleket  támadja  meg  a  peronoszpóra.  E  kis  ismertető  anyag 
készítésekor  (június  hó  derekán)  rendkívül  párás  levegő  borítja 
térségünket már napok óta (Medárd időszak), és nem lehet tudni, hogy 
meddig  tart?  Ismerkedjünk  meg  a  peronoszpóra  gomba  által 
megtámadott szőlőlevél keresztmetszetével jól kinagyítva.

A  levél  alsó  felén  a  vízcseppben  kicsírázott  spórák  fonalai  a 
légzőnyílásokon  behatolnak  és  szívják  a  tápanyagot.  Az  elszívott 
tápanyag helyén a levél kezd elszíneződni (olajfolthoz hasonló lesz).

Kedvező (meleg eső) időjárás esetén a gomba szaporító fonalain 
megjelennek  a  spóratokok  tele  apró,  szabad  szemmel  nem  látható 
spórákkal.. E szakaszos fejlődés gyorsasága az időjárás függvénye.

Június  közepén  a  gomba  elterjedésének,  szaporodásának  sajnos 
kedvezőek a feltételek. Lehet,  hogy idén meggyűlik a bajunk ezzel a 
kártevővel.  Védekezés:  rendszeres,  sűrű  permetezés,  hónaljazás, 
kapálás, gyomtalanítás.

4. Csonkázás
Ez  nem  más,  mint  a  szőlő  hajtások  csúcsi  részének  egyenlő 

magasságban  történő  visszavágása.  Karós  művelésű  szőlőnél 
vidékünkön, kötött talajon 110-120 cm magasságban, huzalos művelésű 
szőlőknél 50 cm felett  csonkázzunk. Ideje ennek a műveletnek július 
hónap közepe.  Lehet,  hogy most az időjárás  megtréfál  bennünket,  és 
előbb  kell.  Ne  feledjük,  hogy  július  aszályos  hónap  szokott  lenni. 
Mennyire  igaz,   a  falusi  emberek mondása:  ,,A mezőgazdaságban az 
időjárás az úr.”

A csonkozás célja tehát, a hajtás és a termés beérésének gyorsítása, 
a bogyók cukorfokának emelése és ez által a cukorfokok és savtartalom 
összhangba hozása.

Hunya Alajos nyomán
Közzéteszi: D. Kiss Sándor

M E G H Í V Ó
A Hunyadi Mátyás Labdarúgó Sportegyesület tisztelettel hív és vár

minden kedves érdekl d t 2005. július 30-án a Sporttelepenő ő
megrendezend  ő Cziglédszky- kupára

és az azt követ  jótékonysági ő szabadtéri Sportbálra.

Program:
1500 Ciglédszky-kupa labdarúgó torna a Békésszentandrási
        Hunyadi, a Szarvasi FC és a Szarvasi LSZK csapatai
        részvételével.
1930 A Sportbál megnyitója
2000 Vacsora – birka- vagy marhapörkölt + aperitif
2200 Tombolahúzás értékes nyereményekkel: kerékpár, DVD
        lejátszó, mikrohullámú süt , turmixgép stb.ő

Belép  és támogatójegyek valamint tombolajegyekő
az alábbi helyen vásárolhatók:

Sportbüfé,
Goda élelmiszerbolt,

Papírbolt,
Ipartestület

és mozgó árusok.

A belép jegy ára: 2500- Ft.ő
Támogatójegy ára: 500 és 1000- Ft.

Tombolajegy ára: 100- Ft.

Az est jó hangulatához zenét biztosítunk!
Slágerek a 80-as évekt l napjainkig.ő

A bál teljes bevételét a békésszentandrási utánpótlás nevelésre és a
Sportszékház felszerelésének korszer sítésére kívánjuk fordítani.ű

Minden érdekl d t tisztelettel várunk!ő ő

Rendez ségő
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Az Önkormányzat
rövid hírei

-  Július  8-án  megtörtént  a  szennyvízhálózatunk  befejező 
ütemének  egy  éves  műszaki  felülvizsgálata.  A  Vízmű,  a 
Csatornamű  Társulat  és  a  hivatal  műszaki  csoportja  által 
összegyűjtött  hiba  és  hiánylista  átadásra  került  a  kivitelező 
képviselőjének. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a hibákat és 
hiányosságokat  a  kivitelező  szeptember  30-ig  kijavítja. 
Továbbiakban  felmerülő  gondok  orvoslására  a  vállalkozási 
szerződésben foglalt jótállási feltételeket fogjuk érvényesíteni.
-  Június  28-án  döntött  a  Dél-Alföldi  Regionális  Fejlesztési 
Tanács az útfelújításra kiírt pályázatokról.
Örömmel  értesítem  a  kedves  újságolvasót  és  az  érintett 
lakosokat, hogy pályázatunk nyert.  A Batthyány és Bajcsy-
Zsilinszky  utcák  aszfaltterítéssel  történő  felújítására  13,2 
millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapunk. A projekt 
támogatási  aránya  50  %-os.  A kivitelezésre  közbeszerzési 
eljárást kell kiírni a Képviselő-testületnek, melyről július 11-
én rendkívüli ülésen dönt a testület.
-  Rövidesen  elkezdődik  a  Hunyadi  János  Általános  Iskola 
kollégium épületében lévő vizesblokk korszerűsítése, a kivitelező  
személyéről július 11-én dönt a testület. A projekt kivitelezéséhez  
3,5 millió Ft vissza nem térítendő (75 %-os) támogatást nyertünk  
a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácstól.
-  Beszámolt  az  Önkormányzat  Bölcsőde,  Gyermekjóléti, 
Családsegítő és Védőnői Szolgálat Intézménye. Néhány adat a 
beszámolóból. 2004-ben 31 csecsemő született, 0-16 éves korig 
650 fő a népességi adat.
52 éve működik bölcsőde a településünkön a jelenleg beíratott 
gyermekek  száma  18,  a  dolgozók  két  műszakban  látják  el 
feladatukat.
A Gyermekjóléti  Szolgálat  59 család 83 gyermekének nyújtott 
gondozási  tevékenységet.  A  szolgáltatói  tevékenységben 
leggyakoribbak  az  anyagi,  a  szülő  vagy  család  életviteli 
problémák. Szerencsére a szenvedélybetegségek száma csekély. 
A szolgáltatást igénybevevők leggyakrabban az általános iskola 8 
osztályát elvégzettek közül kerülnek ki.
- Rövidesen elkészül a Vértessy téri játszótér, a térburkolat, a 
sövénytelepítés és a kosárlabda palánk tartó oszlopa már a 
helyén van.
- 10 fő közcélú munkásnak október 31-ig lett meghosszabbítva a  
szerződése,  ebből  4  fő  furugyi  folyamatosan  a  településén  
dolgozik. Feladatuk az utcák és közterületek karbantartása és az 
utak járhatóvá tétele.

Sinka József
Polgármester

FELHÍVÁS
A rendőrségi körzeti

megbízott
éjjel-nappal hívható

szolgálati mobilszáma:

06-30/633-7218

NYÁRI SZABADSÁG
A Körös Művelődési Ház és Könyvtár

nyári szabadság miatt
július 25-től augusztus 7-ig ZÁRVA  TART.

Nyitás: augusztus 8-án, hétfőn 8 órakor.

JÁTSZÓHÁZ
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete

a művelődési házzal közösen
2005. augusztus 22-26-ig
játszóházat szervez a gyerekeknek.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A részvétel ingyenes.

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: konyvtar@bekesszentandras.hu
Készült: SZARVASPRESS Bt. Telefon/fax: (66) 313-144/19

NYTSZ: 372/2/1995

Következô lapzárta:
2005. augusztus 5. (péntek)

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

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

Szerkesztôség

mailto:konyvtar@bekesszentandras.hu
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LÁSZLÓ BÉLA ÉS
GYÖRGYJAKAB ENDRE EMLÉKEZETE

Györgyjakab Endre
Györgyjakab  Endre  –  1896.  november  20-án  Réty 

községben  született  Háromszéken.  Polgári  iskolája  után  a 
kolozsvári  Református  Tanítóképzőben  képesítőzött  1915. 
májusában.  A világháborús  évek miatt  az  előrehozott  képesítő 
után azonnal katona lett, az olasz frontra került és hadnagy lett. 
Az I. világháború után a Székely Hadosztály tisztje volt. Ennek 
fegyverletétele  után  a  románok  hadifogságában  volt  néhány 
hónapig a brassói Fellegvárban.

Tanítói munkáját Szilágy vármegyében, Szilágylelén kezdte.
A  román  igazgatás,  ezen  belül  a  közoktatásügy  teljesen 

idegen volt számára, azt nem tudta elfogadni. (Románul is csak 
néhány szót tudott.) Turista útlevéllel ezért elhagyta Erdélyt és 
Nyírmártonfalván vállalt tanítói állást.

1929-ben  pályázat  útján  nyerte  el  a  békésszentandrási 
református  kántor-tanító  állást.  Itt  az  1948.  évi  államosításig 
tanított.  Ettől  kezdve  a  helyi  általános  iskola  állományába 
tartozott.  Az 1949/50-es  tanévben igazgató volt,  de miután az 
illetékes  pártvezérek  (MDP)  szerint  túlságosan  sok  tanuló 
iratkozott  be  hittanoktatásra,  ezért  leváltották.  1964-ben  ment 
nyugdíjba, a 60-as években – nyugdíjazásáig – igazgatóhelyettes 
volt.

Tanítói  munkáját  nagyra becsülték,  igazi  néptanító volt.  A 
Református Népkörben pezsgő kulturális és társasági élet volt. 
Keretében színjátszó kört vezetett, kórust dirigált.

1932.  karácsonyán volt  az esküvője.  Felesége Kovács Ida 
tanítónő. Házasságukból négy gyermek született.

1968-ban feleségével Gödöllőre költözött. 1985. szeptember 
23-án  –  az  akkor  kerepestarcsai  (ma  kistarcsai)  kórházban  – 
hunyt el. Sírja a gödöllői temetőben van.

László Béla
1883. november 28-án Zilahon, Szilágy megyében született. 

Iskoláit  Zilahon  végezte,  a  gimnáziumban  Ady  Endrével  járt 
együtt.

Hivatalos iratok alapján:
Nyelvtudása:  magyar,  német,  francia  (oroszul  a  szibériai 

hadifogságban tanult meg).
Felesége: Veress Berta
1906-ban  pályázta  meg  a  Békésszentandrási  református 

orgonista és leánytanítói állást.
A  munkaköri  leírás  szerint  feladata:  ,,az  osztatlan  I-VI. 

osztály, s kívánatra az ismétlősök oktatása, továbbá az orgonista 
kántori  és  az  egyházjegyzői  teendőknek  a  másik  tanítóval 
felváltva teljesítése, egyházi énekkar szervezése és vezetése, az 
ünnepi  legátusok  ellátása,  kanonikus  órákon,  s  a  lelkész 
akadályoztatása  esetén  az  isteni  tisztelet  végzése,  egyház 
társadalmi munkákba a lelkésszel együtt ténykedés.”

1914-ben  az  általános  mozgósítási  parancsra  bevonult  a 
Kolozsváron állomásozó 51. császári és királyi  gyalogezredbe, 
kétszer sebesült meg: 1914. szeptemberben elfogták. Oksinszk-

ban volt  hadifogoly.  1920.  augusztus  14-én ért  haza 168 napi 
küzdelmes utazás után.

1938. májusában kérte nyugdíjazását betegségére tekintettel. 
1938.  június  8-án  halt  meg  három  hónapi  szenvedés  után 
életének 55. évében és tanítói munkásságának 32. évében. (14 
éves  lánya  akkor  konfirmált,  fehér  ruháját  feketére  kellett 
festeni.)  Vagyont nem gyűjtött,  de mindenkin segített,  gyakran 
anyagi erején felül is, így amikor a családnak a szolgálati lakást 
el  kellett  hagyni,  a  bútorokat  is  el  kellett  árverezni,  hogy 
valamiből élni tudjanak.

Jellemére  következtethetünk  fiának  a  debreceni 
tanítóképzőbe írt leveleiből:

,,Kedves Fiam! Örülök, hogy tanulásodról sok jót írsz, el is 
várom, hogy a félévi értesítőd jeles legyen.” ,,Leckéidre óráról-
órára jól készülj fel, hogy az ismétléskor is menjen – általában 
ambícióval tanulj. Azt meg különösen figyelmedbe hozom, hogy 
reggeli, esteli imáid ne hanyagold el, mert egyedül Isten az, ki 
erőt, kitartást ad munkáink elvégzéséhez. Az ,,Erő” című lapot 
pedig az ,,Olvasótokban” állandóan elolvasd. Általában igyekezz 
igazi  élő  keresztyén  emberré  lenni.  Vigyázz  az  egészségedre, 
magaviseletedre és szorgalmasan tanulj.”

,,Remélem,  hogy  belátod,  hogy  a  17  év  eltelte  bizonyos 
fokon érettséget  kell,  hogy eredményezzen.  Nem akarok  most 
prédikációt írni, csak annyit, hogy elvárom tőled, hogy komolyan 
fogd  fel  ügyedet,  dolgodat,  pályádat,  s  ehhez  méltóan  viseld 
magad.

Mindenek előtt magaviseleted legyen olyan mindenki iránt, 
mint amilyen egy úri fiatal emberhez illő. Bármit szóljál, vagy 
tégy,  előbb  vessd  latba,  hogy  nem  hagy-e  valami  foltot 
becsületeden.  Vigyázz  a  László  névre,  mert  azon  ezideig  folt 
nincs.  Vigyázz  továbbá  egészségedre,  nehogy  könnyelműen 
eltékozold, mert jó egészség, épség nélkül örömtelen az élet.

Dolgaid elvégzésében pedig légy magadhoz szigorú. Addig 
soha ne ismerj nyugalmat, míg elvégezetlen dolgod van. Ezeket 
akartam csak mondani a 18. életéved küszöbén melyek azonban 
akármilyen hosszú életre is érvényesek.” Csókolunk mindnyájan: 
Apa” (1927)

-  Tanítói  munkásságának  25.  évfordulóján  a  szülők 
közösségének megemlékezéséből:

,,Szeretett és tisztelt tanító Úr!
Ma ünnepeljük 25 éves évfordulóját annak, hogy Tanító Úr a 

mi jó emberünk és gyermekeink jó tanítója lett.
Iparos  ember  vagyok,  munkám közben  tapasztalom,  hogy 

mennyi  türelem  kell  csak  ahhoz,  hogy  egy  szőrös  deszkából 
fényes  dísztárgy  lehessen,  mennyire  ellenáll  a  nyersanyag  a 
megmunkálásnak, hát még az élő nyersanyag, akit mint leendő 
embert  a  Tanító  Úr  a  kezébe  vesz,  mennyi türelmet,  odaadást 
kíván, hogy olyanná tudja formálni, akiben Istennek és embernek 
öröme teljen, mikor már fényesre csiszolva a tanító Úr keze alól 
kikerül. Tanító Úr ezt a munkát, azt a nagy feladatot hosszú 25 
éven keresztül emberül és lelkiismeretesen végezte, méltó arra, 
hogy ezen a napon úgy a szülők, mint a tanítványai szeretettel 
ünnepeljék.

Neveljen  Tanító  Úr  szerencsétlen  országunknak  jó 
magyarokat, hogy a mi szépséges országunk csakugyan fel fog 
támadni.

Bődi Imre és neje” (Békésszentandrás, 1931. nov. 15.)
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Gondozási Központ
Virág Sándorné intézményvezető
Békésszentandrás

Tisztelt Virág Sándorné!

Az Ön által vezetett intézmény jubileumi ünnepségére szóló 
meghívást  tisztelettel  megköszönöm. Őszinte szívvel  sajnálom, 
hogy nem tudtam azon részt venni.

Kárpótolva  érzem  magam  a  Híradóban  megjelent 
beszámolóval. Bődi Mária ismertetése számomra hűen tükrözi, 
nemcsak  az  objektív  körülményeket,  de  érzékletessé  vált 
számomra  az  értékrend  és  pozitív  gondolkodás  is,  amely  az 
intézmény feladatát, szolgáltatását és közösségi szerepét jelenti. 
Elhárítatlanul  eszembe  jut  gyerekkorom mindennapos  emléke, 
amikor  iskolába  járva  a  tanyáról  az  akkori  „Szegény  Ház” 
mellett jártam el a falu szélén, s emlékszem arra a néhány nehéz 
sorsú falubelire, akiknek ott volt az OTTHONUK. Jóleső érzés 
tölt  el,  hogy  a  Kálvin  utcai  otthonban  milyen  korszerű  és 
családias  környezetben  tudnak  gondoskodni  az  arra 
rászorulókról.

Kívánom,  hogy  legyen  ehhez  teljes  társadalmi  és 
faluközösségi egyetértés és támogatás.

A tanító  urak  emléktábla  avatása,  s  az  arról  szóló  rövid 
ismertető számomra újat is tartalmazott. Most tudtam meg, hogy 
mindketten  Erdély  szülöttei  voltak.  Most  világosodott  meg 
előttem  az  Ő  emberi  és  pedagógiai  magatartásuk,  oktatói  és 
nevelési módszerük, amellyel mindketten viszonyultak a trianoni 
eseményekhez, a megcsonkított magyar haza akkori állapotához. 
Tiszteletem és nagyrabecsülésem irányukban most még inkább 
nőtt.

Örömmel  szemléltem  a  megjelent  tablót,  ahol  a 
csoportképen magamat is felfedeztem. 

Gratulálok a szervezőknek, az adományozóknak, - közöttük 
sok ismerős nevet találtam – s mindazoknak, akik tettek valamit 
a kiváló néptanítók emlékének maradandóvá tételéért.

Budapest, 2005. július 03.

Tisztelettel:
Dr. Bagi János

Tisztelt egykori Tanítványok!

Egy bensőséges ünnepség résztvevői lehettünk 2005. június 
4-én. Megható volt látni, hogy milyen igyekezettel készültek az 
emléktábla avatására. Az egykori diákok hosszú évek után ismét 
együtt  lehettek.  Hasonló  alkalmat  szeretnénk  szervezni  a 
közeljövőben,  ahol  az  ünnepségről  készült  fényképeket, 
videofelvételt lehetne megtekinteni egy teadélután keretében.

A  találkozót  szeptember  elejére  tervezzük,  a  pontos 
időpontról értesítést küldünk.

Addig is mindenkinek jó egészséget kívánunk!
A szervezők

Tisztelt Képviselő Úr! Kedves Róbert!
Testvéreim  és  a  magam  nevében  köszönöm  a  szép  és 

megható  ünnepséget.  Meglepődtünk,  hogy  milyen  alapos, 
színvonalas, elegáns és tartalmas műsorral készültek. S mennyi 
embert bevontak a programba! Érezhető volt, hogy sokan részt 
vettek  az  előkészületekben  és  mindenki  a  legjavát  adta  bele 
annak, aki ő.

Most már sajnálom, hogy nem küldtem több képet, iratot a 
kiállításhoz, mert az is olyan szép és ízléses jelzése volt a tanítók 
életének. Annyira meg voltunk rendülve,  hogy nehezen tudtuk 

kifejezni  köszönetünket  is. 
Most  utólag  küldök  három 
képet,  ha  akarják  még valahol 
elhelyezni.

Én  magam  nem 
számítottam  arra,  hogy 
beszédet kell majd mondanom, 
ezért  nem  készültem,  s  csak 
arra  koncentráltam  ott  az 
emléktábla  alatt,  hogy  el  ne 
sírjam magam.

Jó  volt 
Békésszentandráson lenni, nem 
csak  azért,  mert  olyan 
gyönyörű  a  település,  s  nem 
csak azért, mert valaha ott élt a 
családunk  anyai  ága,  hanem 
azért  is,  mert  olyan  emberek 
élnek  ott,  mint  az  igazgatónő, 
Györgyike és Róbert!

Megható,  hogy  emberek, 
akik nem is ismerték már az én 
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Hunyadi-nap
Iskolánk  az  idei  tanévben  május  28-án  emlékezett  meg 
névadójáról.
Hagyományosan ekkor látogattak hozzánk kishegyesi barátaink 
is.  Az  idei  ittlétük  kicsit  rövidebb  volt  így  már  érkezésük 
délutánján  (27-én)  lezajlott  az  ekkor  hagyományosan 
megrendezett  Ciglédszky-kupa.  Ezen  a  kishegyesi  és  a  helyi 
csapatok mellett  a  Szlovák Általános  Iskola  és  Szarvas  Város 
Általános  Iskolájának  csapatai  vetélkedtek.  A kupát  ebben  az 
évben kishegyesi barátaink vihették magukkal. A legjobb játékos 
Fullajter Péter kishegyesi  tanuló lett.  Ő vitte el a gólkirálynak 
járó jutalmat is. A legjobb kapus a mi iskolánk tanulója, Nagy 
Tamás lett.

Másnap reggel a szokásos megemlékezéssel, koszorúzással és a 
második  félévben  lezajlott  versenyek  jutalmainak  átadásával 
kezdődtek  az  események.  Ezek  után  zajlottak  a  kézilabda 
mérkőzések körmérkőzés formájában a Szlovák Általános Iskola, 
Kishegyes és Békésszentandrás csapatai között. Ezt a kupát nagy 
örömünkre  a  mi  leányaink  szerezték  meg.  A legjobb  játékos 
Petrás Viktória lett, a gólkirály Kocsis Antónia Kishegyesről, a 
legjobb kapus pedig Csipai Ildikó.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Cziglédszky Sámuelné, Manyi 
néni az idén is részt vett az eseményeken és ő adta át a kupákat 
és az okleveleket.

Fordított nap – képekben
A június már nagyon nehéz egy iskolás számára. Mindannyian 
nagyon várják az év végét. Különösen érvényes ez a tanév utolsó 
néhány  napjára.  Ebben  a  tanévben  a  diákönkormányzat  által 
szervezett fordított nap az utolsó előtti tanítási napon volt, így 
egészen a felhőtlen szórakozás lett  a fontos.  Miután a tanulók 
által választott diákigazgató – Aszódi Diána – reggel jelképesen 
átvette az iskola kulcsait, a 7., 8. osztályosok kipróbálták, milyen 

a  katedra  túloldalán állni.  A tanár-diák  kosárlabda  mérkőzésre 
alig  fértek  be  a  szurkolók  a  tornaterembe.  Minden  pontot 
hatalmas ováció kísért különösen, ha a tanító nénik szerezték. A 
szurkolók  nagy  örömére  meg  is  nyerték  a  mérkőzést.  A nap 
további  részében  különböző  vetélkedőkön  mérték  össze 
ügyességüket a gyerekek. A jó hangulatról a képek beszélnek.

Fordított nap Fotó: R.J. A diákigazgató Fotó: R.J.
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A Hunyadi-nap focistái  és kézilabdásai

BALLAGÁS
,,Ne tarts semmit lehetetlennek,
Légy ura akaratodnak.
S szolgálja lelkiismeretednek.”

     (Vergilius)

8.a
Varsányi Gyuláné

osztályfőnök
Hegedűs Lászlóné

osztályfőnök

Ambrus Gabriella
Csonki Róbert
Danciu Gábor
Dinya Péter
Egri János
Fabó Tamás
Foltán Róbert
Galucz Annamária
Házi Hajnalka
Hipszki Hedvig Zsuzsanna
Kakuk Tünde
Köteles Tamás
Krajnyák Beatrix
Kurján Arnold
Liszkai Imre
Miseta Georgina
Nagy Tamás
Orovecz Diána
Pálinkás Karola
Sinka Tünde
Szenteszki Regina Irén
Szín Zoltán
Szoboszlai-Szabó János

,,Nem elég a célt látni,
Járható útja kell.
Nem elég útra kelni
Az úton menni kell.
Egyedül is! Elsőnek
Elől indulni el!”
          (Váci Mihály)

8.b
Babák Zoltán
osztályfőnök

Aszódi Diána
Bencsik Tamás
Berényi Ádám Sándor
Buzás Brigitta
Csipai Ildikó
Csonki Kitti Erzsébet
Fabó Norbert
Fulajtár Edit
Gazsó Linda
Halász Csilla
Hrncsjár Róbert
Laczkó Edina
Malya Márk
Murányi Sándor
Pákozdi Imre
Pákozdi Tamás
Rohoska Nóra Patrícia
Rónyai Henriette
Rusz Gábor
Sinka Zsuzsa Anita
Szalai Eszter
Szekeres Balázs Mihály
Szín Ádám
Vámosi Balázs
Varga Gyula

,,Még visszatér a vén diák, viszontlátásra hát!”
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100 éves történetek
A békésszentandrási hősök emlékszobrának leleplezése

(B-szentandrási munkatársunk jelentése)

Községünk elesett hőseit megörökítő emlékművét f. hó 28-
án  leplezte  le  József  főherceg  Őfensége  gyönyörű  ünnepség 
keretében.

Előtte való éjjel kis falunk jóformán csak a félszemére aludt 
valamit, lázas izgalom tartotta fogva a jelentős napnak megértő 
és átérző lelkeit. Már a kora reggel egész tömeg érdeklődőt lepett 
meg a bronz katona lábainál. Aznap reggelén olyan volt falunk 
egybedobbanó  szíve,  mint  a  menyasszonyé,  akit  a  szent 
várakozás  telít  meg  nagyszerű,  édesen  fájó  zsongó-bongó 
zűrzavaros  érzelmekkel…  A  nap  felpislantott  végre  és 
megcsillogtatta  sugarait  a  lengedező zászlókon,  a  reménykedő 
fákon, a guggoló házakon, a sürgő-forgó emberek orcáján, meg a 
múltat,  jelent,  jövőt  kifejező  s  a  főtéren  emelkedő  érckatona 
fenséges mozdulatain. Valami különös hangulat hullámzott át a 
községen, amilyen csak a meghaltak megnyugvásából és az élők 
reménykedéséből fakadhat.

Végre  8  óra  45  perckor  megmozdult  az  ünnepség.  Egész 
sora  a  díszes  kocsiknak  a  Fenség  elé,  aki  Ókígyósról  jött 
Szarvason át autón és akit a határon Kovacsics főispán fogadott 
magyaros rövid üdvözlettel.  A Fenség válaszolt  a maga meleg 
szíve szerint pár szóval s a kocsisor visszakanyarodott a falu felé. 
A Holt-Körös és a  községháza  közötti  kőút mentét  leventéink 
díszcsapata  sorfalazta  s  az  elvonuló  Fenség  előtt  jobbranézt 
vezényelt  Adrián  József  tanító,  ifjúsági  oktató.  A községháza 
előtt  Péteri  József  főjegyző  zamatos  magyarságú  beszéddel 
fogadta a Fenséget és kíséretét. A válasz hasonlóképpen tömör és 
az együttérző léleknek teljes megnyilvánulása volt. Az általános 
bemutatkozások  után  a  templomok  harangjai  hívták  az 
ünneplőket a legnagyobb Úr elé, 10 óra 30 perckor Péteri József 
főjegyző,  az  egész  ünnepély  fáradhatatlan  megrendezője  a 
legnagyobb rendben elhelyezte az ünneplő sokaságot. A szobor 
vasrácsos  parkjában  emelvényen  foglalt  helyet  a  Fenség  és 
kísérete.  Az  emelvénnyel  szemben  alacsonyabb  szónoki 
emelvény díszeskedett. A rácson kívül szépen csoportosítva ott 
voltak a hadirokkantak-, özvegyek- és árvák, a leventék, dalárda, 
vidéki küldöttségek, helybeli küldöttségek, stb. A kordonon kívül 
az  ezerfejű  tömeg hallgatott,  a  pillanat  nagyszerűségében  egy 
árva  hang  nem  zavarta  a  magyar  szíveket  néma 
összedobbanásukban.  Ekkor  felhangzott  az  ,,Iparos  dalárda” 
,,Hiszekegy”-je s vitte fel az ég Urához az ünneplők bizodalmát 
és  reménykedését.  Azután  Schauer  Gábor  főszolgabíró 
díszmagyarban a  Fenség elé  járult  és  katonás  határozottsággal 
felkérte őt a szobor leleplezésére. A főherceg igaz atyai szavai 
feledhetetlenül peregtek bele a hallgatóság tengerébe s a lehulló 

lepellel együtt hullottak ki a szemekből e legszentebb érzelmek 
igaz  gyöngyei.  A  Fenség  koszorút  tett  azután  a  hősök 
emlékművére,  s  elfoglalta  ünneplő  helyét.  Mint  a  krisztusi 
megalázkodás  legigénytelenebb  zarándoka  lépett  fel  most  a 
szónoki  emelvényre  Dr.  Domanek  Pál  róm.  kath.  plébános 
Magyar papi lelkén a rejtett parázson egyszerre fellángoltak az 
elmúlt idők égető emlékei. Gyújtó sorainak hatalmas lengései hol 
a magasba, hol a legnagyobb mélységbe ragadták a közömbös 
tömeglelkeket  is,  hogy a  végén  mindenki  belelásson  tisztán  a 
múltba, hogy megérthesse a jelent és hogy fel ne adja a jövendő 
reménykedéseit.  Úgy  állt  ott,  átszellemült  alakja,  mint  a  hit 
világító fáklyája, mint a remény sudaras fája s a szeretet magyar 
élőszobra.  Azután szerényen letette  egyháza  koszorúját  s  mint 
jött,  úgy vegyült  el  a  néperdő rengetegében.  Marjai  Géza ref. 
lelkész egyháza és a magyar haza nevében szimbolikus beszédet 
folytatott  az  érckatonával  és  a  hősök  lelkével.  Színes  stílusát 
gyönyörködve hallgatta az ünneplő közönség. Utána a szarvasi 
izr.  rabbi  mondott  határozott  hitvallást  a  hősök  felejthetetlen 
emlékének.  Az  egyházak  áldása  és  megkoszorúzása  után  a 
következők tettek koszorút a szoborra: vitéz Nagy László ezredes 
a  honvédség  nevében,  vitéz  Károlyfalvy  a  leventék  nevében, 
vitéz Petrányi a vitézek nevében szentkereszthegyi Kratochwill 
altábornagy a 4-es honvédek nevében, Dr. Aszódy Imre vezető 
járásbíró  a  101-esek  nevében,  Dr.  Daimel  Sándor  alispán  a 
vármegye  nevében.  Koszorút  tettek  még:  a  csendőrség, 
szomszédos községek, leventék, hadiárvák-özvegyek-rokkantak, 
hősök egyletek stb. és sokan magánosok is.

Az emlékmű megkoszorúzása után a Fenség előtt elvonultak 
a 4-esek 101-esek, leventék, rokkantak, hadiárvák- és özvegyek, 
tűzoltók  stb.  d.  u.  12  óra  30-perckor  a  Katholikus  körben 
díszebéd volt,  ahol  a  község megvendégelte  a  hadiözvegyeket 
árvákat  és  rokkantakat.  Az  ebéd  alatt  a  főispán  felköszöntőt 
mondott a kormányzóra, Marjai Géza a Fenségre, a Fenség az ő 
volt katonáira, Dr. Domanek Pál az özvegyekre és az árvákra, 
Péteri  József  főjegyző  Berán  Lajos  szobrászművészre.  A 
végtelenül kedves és meghitt együttlétnek a Főherceg távozása 
vetett végett d. u. 3-kor.

Az  ünnepség  elmúlt,  a  lázas  izgalom  elcsitult,  a  lelkek 
megnyugodtak, mintha a 305 hős hamva igazán ott pihenne az 
érckatona évezredekre szóló alakja védelmében…

f. Nagy Lajos

Megjelent: Szarvasi Közlöny, 1928. június 1.
Közzéteszi: dr. Szilvássy László
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IPARTESTÜLET  HÍREI
Széchenyi Kártya Konstrukció

A  Széchenyi  Kártya  a  mikro-,  kis-  és  középvállalkozások  részére 
kialakított,  kedvezményes  kamatozású,  állami  támogatásban  részesített 
hitelkonstrukció, melynek célja, hogy a pályájuk kezdetén lévő, de legalább 
már egy éve működő vagy akár már régóta tevékenykedő kisvállalkozások, 
egyéni vállalkozók egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, likviditási 
problémákat kezelő hitelhez jussanak. A hitel felvételét megkönnyíti, hogy a 
Hitelgarancia Rt. nagy mértékben, a hitelkeret és kamat összegének 73%-a 
erejéig készfizető kezességet vállal.  A legfeljebb 10 millió forint összegű 
folyószámla  hitelkeretet  a  programban  részt  vevő  kereskedelmi  bankok 
biztosítják a vállalkozások számára, így a hitelintézeteknek lehetősége lesz 
rá, hogy megismerjék a vállalkozásokat és ennek alapján a jövőben esetleg 
már hitelezési és banki termékekkel is segítsék őket szakmai, üzleti céljaik 
megvalósításában.  A  vállalkozók  szabadon  választhatják  meg,  hogy  a 
konstrukcióban  résztvevő  hitelintézetek  –  MKB,  OTP,  Erste  Bank, 
Volksbank illetve a konstrukcióban részt vevő Takarékszövetkezetek – közül 
melyikhez kívánnak fordulni.

Széchenyi  Kártyás  Vállalkozások  a  futamidő  lejáratakor  a  jelenlegi 
hitelkeretük legfeljebb kétszeresét  igényelhetik.  Széchenyi  Kártyával  nem 
rendelkező Vállalkozások 5 millió forint feletti hitelkeretet csak a választott 
hitelintézet ajánlása alapján igényelhetnek.

A hitelkeret megnyitásával egy időben a vállalkozások, vállalkozók egy 
MasterCard Standard típusú bankkártyát kapnak, mellyel bárhol, bármikor 
igénybe vehetik  a  részükre  megnyitott  hitelkeretet  fizetés,  vásárlás,  vagy 
készpénz felvétel céljára, anélkül, hogy ezen fizetési tranzakciók miatt külön 
el kellene menniük a számlájukat vezető bankfiókba.

A  bankok  által  megnyitott,  a  Széchenyi  Kártyához  kapcsolódó 
folyószámláról  átutalásokat  is  lehet  kezdeményezni  illetve  a  vállalkozás 
részére  befolyó  összegek  is  jóváírásra  kerülhetnek.  A  bankok  a 
folyószámlához való hozzáférés céljából kényelmes megoldásokat kínálnak 
a  vállalkozóknak  elektronikus  banki  terminálok  formájában,  melynek 
igénybe  vételével  a  számlához  akár  a  vállalkozó  saját  irodájából  vagy 
otthonából is hozzáférhet.

A hitelkeret összege
A Széchenyi  Kártyához kapcsolódó rulírozó hitelkeret  a Vállalkozás 

választása  és  a  KA-VOSZ  Rt.  illetve  a  hitelező  Bank  ügyfélminősítése 
alapján vagy 500 ezer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millió forint összegű lehet. 
A  Vállalkozás  a  Széchenyi  Kártyával  történő  vásárláshoz, 
készpénzfelvételhez vagy más módon történő számlaterheléshez szükséges 
bármilyen összeget igénybe vehet a rendelkezésre álló egyenleg és szabad 
hitelkeret  összegén  belül,  de  a  rendelkezésre álló  szabad  hitelkeretet  egy 
tranzakcióhoz  is  felhasználhatja  a  készpénzfelvételi  limit  korlát 
figyelembevételével. Amennyiben a számlájára időközben jóváírás érkezik 
be, a nap végén az összes tranzakció (terhelés, jóváírás) végeredményeként 
fennmaradó  folyószámla  egyenlegből  a  hitel  összege  automatikusan 
visszatörlesztődik.

A hitel rulírozó hitelként működik, a Bank csak a ténylegesen fennálló 
hiteltartozás mértéke után számol fel kamatot. A kamatszámítás az igénybe 
vett hitel napi állománya alapján történik.

A hitel célja, felhasználása
A  hitelkeret  célja  a  Vállalkozás  átmeneti  likviditási  problémáinak 

áthidalása.  A  Széchenyi  Kártyához  kapcsolódó  hitelkeret  minden,  a 
vállalkozás  érdekében  felmerülő  és  –  az  adó  és  számviteli  jogszabályok 
szerint  –  elszámolható  kiadásra  felhasználható,  akár  vásárlás,  akár 
készpénzfelvétel, akár átutalás, akár inkasszó útján, vagy egyéb módon.

A Széchenyi Kártyához kapcsolód hitelkeretet nem lehet igénybe venni 
exportálandó mennyiséghez kapcsolódó tevékenység, disztribúciós hálózat 
létrehozása  és  működtetése,  illetve  az  export-tevékenységgel  összefüggő 
költség finanszírozása céljából.

A hitel futamideje
A hitelkeret  a  hitelszerződés  hatálybalépésének  napján  nyílik  meg, 

mely megegyezik a bank által a Hitelgarancia Rt-hez benyújtott készfizető 
kezességvállalási  kérelem  elfogadásának  napjával.  A  hitelkeret  a 
hitelszerződés  keltétől  számított  365.  napon  jár  le.  A Széchenyi  Kártya 
lejárata nem egyezik meg a hitelkeret lejáratával.

A  hitel  futamideje  ismételt  ügyfélminősítést  követően 
meghosszabbítható  oly  módon,  hogy  a  Bank  új  hitelszerződést  köt  a 
Vállalkozással.  Amennyiben a Vállalkozás az ismételt  ügyfélminősítéshez 
szükséges  adatokat  és  dokumentumokat  a  lejárat  előtt  legkésőbb  30 

munkanappal a VOSZ vagy a kamarai irodának átadja, a bank a lejárat előtt 
számított  15.  napig  a  hitelbírálatot  elvégzi  és  a  szükséges  szerződés 
módosítás dokumentumait aláírásra előkészíti oly módon, hogy a szerződés 
a lejárat napján hatályba léphessen.

A hitel törlesztése
Negyedéves törlesztés
Minden  naptári  negyedévben  törleszteni  kell  a  hitel  egy  részét  az 

alábbiakban meghatározott módon. A törlesztés napját követően a teljes a 
szabad hitelkeret ismét igénybe vehető.

Amennyiben az igénybevett hitel összege a negyedéves kamatterhelést 
követően nem haladja meg a Vállalkozás részére megítélt hitelkeret 80%-át, 
a  Vállalkozásnak  a  lezárt  negyedévhez  kapcsolódóan  nincs  törlesztés 
kötelezettsége.

Amennyiben az igénybevett hitel összege a negyedéves kamatterhelést 
követően  a  zárlat  napján  meghaladja  a  Vállalkozás  részére  megítélt 
hitelkeret  80%-át,  a  Vállalkozásnak  törlesztési  kötelezettsége  keletkezik, 
melyet  a  negyedéves  zárás  napját  követő  15  naptári  napon  belül  kell 
teljesítenie. A törlesztés napja a negyedéves zárás napját követő 15 naptári 
nap  bármelyike  lehet.  A Vállalkozásnak  olyan  összeget  kell  törlesztenie, 
hogy  a  törlesztés  napján  a  fennálló  igénybe  vett  hitelállomány  záró 
egyenlege ne legyen nagyobb, mint a Vállalkozás részére megítélt hitelkeret 
80%-a.  A  törlesztést  követő  napon  a  teljes  szabad  hitelkeretet  azaz  a 
visszatörlesztett összeget is ismét igénybe lehet venni.

Ha  a  Bank  által  előírt  törlesztési  kötelezettségének  a  Vállalkozás  a 
naptári negyedéves zárás napjától számított 15 naptári napon belül nem tesz 
eleget,  a  Bank  a  hitelkeretet  a  negyedéves  zárás  napjától  számított  16. 
naptári napon zárolja és felszólítást küld az ügyfélnek, amelyben tájékoztatja 
arról, hogy amennyiben a Vállalkozás a negyedéves zárás napjától számított 
30. naptári napig a törlesztést nem teljesíti, a Bank a hitelszerződést azonnali 
hatállyal felmondja és a teljes tartozás összege – az igénybevett hitel teljes 
összege és összes járuléka – a felmondás napján esedékessé válik.

Lejáratkori törlesztés
A lejárat előtt elvégzett, ismételt ügyfélminősítés alapján lehetőség van 

arra,  hogy  a  Bank  a  hitelszerződés  lejáratát  meghosszabbítsa,  amely 
technikailag  új  hitelszerződés  megkötését  jelenti.  Amennyiben  az  új 
hitelszerződés a lejárat napján hatályba lép, az új szerződés alapján fennálló 
szabad  hitelkeretet  fel  lehet  használnia  régi  szerződésből  eredő  tőke-  és 
díjtartozások megfizetésére.

Amennyiben  a  Vállalkozás  hosszabbítási  kérelmet  (új  hitelkérelmet) 
nyújtott  be, de az új hitelszerződés legkésőbb a lejárat napján nem lépett 
hatályba, vagy a Vállalkozás nem nyújtott be hosszabbítási kérelmet, vagy a 
hitelszerződést  a  Bank  az  ügyfélminősítés  alapján  nem  kötötte  meg,  a 
Vállalkozásnak a lejárat napján a teljes tartozás összegét törlesztenie kell. 
Teljes tartozás alatt a tőke, a kamat, kezelési költség és a szerződés szerint a 
Vállalkozást terhelő valamennyi egyéb járulék együttes összege értendő.

Ha  a  Vállalkozás  nem  nyújtott  be  hosszabbítási  kérelmet,  vagy  a 
hitelszerződést a Bank az ügyfélminősítés alapján nem kötötte meg, a lejárat 
napján a Vállalkozásnak a teljes tartozás összegét törlesztenie kell. Teljes 
tartozás  alatt  a  tőke,  a  kamat,  kezelési  költség  és  a  szerződés  szerint  a 
Vállalkozást terhelő valamennyi egyéb járulék együttes összege értendő.

Pénzforgalmi bankszámla
A  Széchenyi  Kártya  Konstrukció  keretében  nyújtott  hitel  és  a 

Széchenyi Kártyával bonyolított banki tranzakciók nyilvántartása érdekében 
a Bank pénzforgalmi számlát nyit a hitelfelvevő Vállalkozás részére. A Bank 
jogosult  a  Széchenyi  Kártya  keretében  nyújtott  hitel  és  a  Széchenyi 
Kártyával bonyolított számla forgalom nyilvántartására a Vállalkozás nála 
vezetett,  korábban  nyitott  pénzforgalmi  bankszámláját  felhasználni.  Ezen 
számlához kapcsolódóan a Bank nem jogosult  a Széchenyi Kártyán kívül 
más bankkártyát kibocsátani a Vállalkozás részére.

A Széchenyi Kártyához kapcsolódó pénzforgalmi számláról
» átutalás teljesíthető
» bankfiókban készpénz vehető fel
» pénzkiadó automatából készpénz vehető fel
» Kártyával bonyolított vásárlás ellenértéke egyenlíthető ki
» a számlára készpénz fizethető be
» átutalás írható jóvá
» a  számla  egyenlege  vagy  a  hitelkeret  egyéb  módon 

felhasználható.
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V É L E M É N Y
Hét lépés  a mezőgazdaságból élők biztonságának javításáért

1. Létrehozzuk a Nemzeti Agrárbiztosítási Alapot.  
• Létrehozzuk  a  Nemzeti  Agrárbiztosítási  Alapot,  és  új 

kárenyhítési rendszert dolgozunk ki,  amely a termelők és 
az  állam közös  kockázat –  és  tehervállalásán alapul.  Az 
Alaphoz csatlakozó minden termelő befizet egy meghatározott 
összeget,  amelyet  az  állam  azonos  összeggel  kiegészít.  A 
termelő  nyilatkozhat  arról,  hogy  nem  kíván  ehhez  a 
rendszerhez  csatlakozni,  de  ebben  az  esetben  állami 
kárenyhítésben nem részesülhet.

• További  5  évvel  meghosszabbítjuk a  2003.  évi  aszálykár 
enyhítésére  felvett  kedvezményes  hitel  visszafizetésének 
futamidejét, - a kamattámogatás és az állami kezességvállalás 
változatlan biztosításával.

2. Fokozzuk az állattenyésztők versenyképességét.  
• Folytatjuk a sertés – és baromfi haszonállattartás támogatását 

2006-ban  (3,5 millió sertés után 1800 Ft/db és 420 ezer tonna 
baromfi után 9,50 Ft/kg támogatást nyújtunk).

• Kedvezményes  hitelt  biztosítunk  az  állattartók 
takarmánykukorica szükségletének megvásárlásához még 
ebben az évben.

• Támogatást  nyújtunk  az  állati  hulladék  és  vágóhídi 
melléktermék ártalmatlanításához az  állattartás  rárakodó 
költségeinek mérséklésére.

• Megteremtjük  a  jogszabályi  feltételeket  az  állattartók 
termőföldhöz jutásához.  Ehhez  lehetővé  tesszük  a  földek 
értékesítését,  az állami tulajdonú földek haszonbérbe adását. 
Így  mintegy  150  állattartó  telep  kezelője  juthat 
takarmánytermelés  és  trágya  elhelyezést  szolgáló 
földterülethez.

• Enyhítjük  az  EU-ban  alkalmazottnál  szigorúbb 
környezetvédelmi,  állatjóléti,  trágyakezelési  szabályokat. 
Meghosszabbítjuk az EU-s előírásokhoz való alkalmazkodás 
határidejét ( pl: trágya-kihelyezési időszak megváltoztatása, az 
állattartó  telepek  EU  előírásokhoz  való  alkalmazkodási 
idejének meghosszabbítása.)

• Lehetővé tesszük, hogy a nagyobb létszámú állatállománnyal 
rendelkezők is hozzájussanak a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
állatjóléti és környezetvédelmi támogatásaihoz.

3. Ösztönözzük a növénytermesztés korszerűsítését.  
• Támogatjuk  az  energetikai  célú  növénytermesztés 

terjedését. Szeptembertől  lehetővé  tesszük,  hogy kiegészítő 
támogatást igényeljenek az energia célú szántóföldi növények 
termesztéséhez (közel 7000 Ft/ha), valamint energiaerdőkhöz 
(50 ezer Ft/ha).

• Segítjük  a  bio  –üzemanyagok  elterjesztését a  már 
érvényben lévő jövedéki adómentesség fenntartásával.

• Ösztönözzük  a  mezőgazdasági  eredetű  biomasszából 
előállított villamos energiatermelést  az átvételi árak hosszú 
távú rögzítésével.

• Mentesítjük  a  mezőgazdasági  termelőket  a  vízkészlet-
járulék fizetési kötelezettség alól 2006-tól kezdődően, ezzel 
segítve az öntözési  lehetőségek jobb kihasználását  (mintegy 
170  ezer  ha  öntözhető  területen  az  öntözés  költsége 
hektáronként 600 Ft-tal csökken).

4. Ésszerűsítjük a termőföld használatát.  
• Meghirdetjük a Földért életjáradék program IV ütemét. 

Ez  2006-tól  lehetővé  teszi  további  mintegy  7000  ember 

számára,  hogy földjét  életjáradékra  váltsa.  Lehetőség lesz  a 
természetvédelmi  területek  felajánlására.  (Az  eddigi 
programok alapján 2003 óta 50000 ha-t vásárolt meg az állam, 
, 18000 fő kap átlagosan havi 32000 Ft életjáradékot).

• Ősztől  kedvezményes  hitelkonstrukcióval  ösztönözzük  a 
gazdaságos  termeléshez  szükséges  birtokméret 
kialakítását.

• Tartós  földhasználatot biztosítunk  az  önkormányzatok 
számára közfeladataik  ellátásához a  Nemzeti  Földalap 
vagyoni körébe tartozó állami földekből. Ennek segítségével 
az  önkormányzatok  szociális  földprogramot  indíthatnak, 
sportpályákat  építhetnek,  közmű  beruházásokat 
végezhetnek.

5. Növeljük  az  élelmiszerbiztonságot,  megkönnyítjük  a  magyar   
termékek piacra jutását.
• Fokozottan és rendszeresen ellenőrizzük a  Magyarországon 

forgalomba kerülő  élelmiszerek  minőségét  és 
élelmiszerbiztonsági  színvonalát.  Ésszerűsítjük  az 
élelmiszerek  ellenőrzését  végző  hatóságok  feladatait, 
megszüntetjük  a  köztük lévő  átfedéseket.  Az  EU szabályait 
figyelembe  véve kiemelten ellenőrizzük  a  határon  beérkező 
élelmiszereket.

• Egyszerűsítjük a  kistermelők  számára  az  élelmiszer-
előállítás és  értékesítés feltételeit. Az élelmiszerbiztonságot 
és  a  fogyasztó érdekeit  szem előtt  tartva  egyszerűbb lesz  a 
mezőgazdasági termelők által előállított házi készítésű lekvár, 
méz, sajt, kolbász, befőtt, savanyúság stb. helyi értékesítése.

• Javítjuk  a  szőlő  –  és  bortermelők  gazdálkodási 
körülményeit.  2006.  január  1-jétől  a  bor  jövedéki adóját 
„0” kulcsossá tesszük. Kezdeményezzük az EU-nál a szőlő- 
és  bortermelés  melléktermékeinek  megsemmisítésére  és 
lepárlás útján történő kivonására vonatkozó szabályok magyar 
érdekeknek megfelelő módosítását.

• Támogatjuk  a  termelő  szerveződések  (TÉSZ,  BÉSZ, 
termelői  csoport)  létrejöttét,  egyben javítjuk  ezek  működési 
feltételeit:  támogatást  biztosítunk  működésük  javításához  és 
fejlesztési tevékenységükhöz.

6. Korszerű szaktanácsadási rendszerrel segítjük a termelőket.  
• Létrehozzuk  a  regionális  szaktanácsadási 

tudásközpontokat,  amelyek  az  oktatási  intézményekre 
fognak  támaszkodni.  Kétszintű  szaktanácsadási  hálózatot 
alakítunk ki az egyetemek és főiskolák, ezek tangazdaságai, 
valamint a középfokú oktatási intézmények és tangazdaságaik 
szintjén.

7. Rendezzük a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek helyzetét  .
• Az  állam  által  megvásárolt  üzletrészeket  átadjuk  a 

mezőgazdasági  szövetkezetek  és  tagjaik  részére, 
vagyonkezelési konstrukció keretében. Lehetővé tesszük azok 
megvételét is.

• Kárpótoljuk  a  felszámolt  mezőgazdasági  szövetkezetek 
üzletrészeseit.  Felmérjük az  érintettek  körét  és  üzletrészeik 
értékét,  2006-ban  pedig  meghirdetjük  ezek  kárpótlására 
vonatkozó jogi szabályozást.

FÖLDESI ZOLTÁN
az MSZP országgyűlési képviselője
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 40.
GÓLYATÖCS – Himantopus himantopus

Házi koronglövő bajnokság 

Semmilyen más parti madárral 
sem  lehet  összetéveszteni. 
Nevezik  népiesen  széki 
gólyának  is.  Piros  lába 
hihetetlenül hosszú. Nyáron a 
hím  hátoldala  fényes 
kékesfekete;  teste  alsó  fele 
tiszta  fehér.  Fejének  teteje, 
tarkója  és  nyakának  hátsó 
része  fekete.  A tojó  tollazata 
hasonló,  de  fakó.  A  fiatalok 
barnábbnak tűnnek, és a fejük 
is  világosabb.   
Csőre  tűszerűen  vékony. 
szárnya  keskeny,  hegyes, 
mindkét  oldalán  fekete  pont. 
Ék  alakú,  sötét  szárnyáról  és 
hosszan  kinyújtott  szárnyairól 
a repülő madár már messziről 
felismerhető. Repülése nem túl 
gyors,  és  egyenes  vonalú. 
Járása  kimért  és  kecses. 
Lépegetve  fejével  biccenget, 
hosszú  lábával  mélyebb 
vizekbe is belegázol. Vigyázó, 
éber  madár;  fölröppenve, 

Súlya 150-250 gr, hossza 38-40 
cm.  A  gólyatöcs  legféltettebb 
természeti kincseink egyike. Az 
alföldi  szikesek  mocsaraiban 
költ,  megjelenése  és  a  párok 
száma elsősorban a mindenkori 
vízviszonyoktól  függően  évről 
évre változhat.  Ennek ellenére 
fészkelése  közép-  Európában 
csak  hazánkban  tekinthető 
állandónak.  Afrikai 
telelőhelyéről  május  első 
napjaiban  érkezik,  és 
októberben  vonul  el.  Fészkét 
zsombékos  fűcsomók  közé, 
kisebb  földkupacokra  építi.  A 
tojó  májusban  rakja  le  4 
agyagbarnás  alapon  foltozott 
tojását. A kotlási idő 22-24 nap. 
A  fiatalok  fészekhagyók,  és 
már  egy  hónapos  korukban 
tudnak  repülni.  Tápláléka 
elsősorban  különböző  vízi 
rovarokból  áll.  Egyik 
legritkábban  költő  madarunk, 
természetesen  védett,  eszmei 

Az  augusztusi  lapszámban  folytatván  a  vízimadarakat  bemutató  
sorozatomat, a nagy pólingról olvashatnak egy rövid ismertetést,  
majd  arról  olvashatnak,  hogy  mi  is  történt  a  július  2-án 
megrendezett területi koronglövő versenyen, ahol 3 vadásztársaság  
csapata versenyzett egymással. 

Major Attila

Köszöntöm az olvasókat a júliusi lapszám megjelenése alkalmából. 
Ezen az oldalon arról olvashatnak, hogy mi történt a június 11-én 
megtartott házi koronglövő bajnokságon. A vadlexikonban egy olyan 
madárról  olvashatnak,  melyet  semmilyen más  madárral  nem lehet 
összetéveszteni, ez pedig a gólyatöcs. 
Mielőtt  belekezdenék  a  verseny  eseményeinek  ismertetésébe,  írok 
egy pár  sort  magáról  a  koronglövészetről.  Népiesen agyaggalamb 
lövészetnek is nevezik (mivel a kezdetekkor élő galambok voltak a 
célpontok).  Nagyon  régi  sportág,  célja  elsősorban  a  lőkészség 
fejlesztése. A versenyzők elsősorban kipróbálhatják,  ügyességüket, 
gyorsaságukat,  és  emellett  kulturáltan  szórakozhat.  Több 
versenyszám létezik, mindegyiknek külön szabályai vannak (korong 
nagysága, iránya, sebessége, röppályája, száma szerint változik). Az 
a közös bennük, hogy egy speciális korongdobó gép segítségével, 
egy  vagy  több  korongot  nagy  sebességgel  és  váltakozó  iránnyal 
dobnak  ki,  amit  a  versenyzőnek  el  kell  találni.  A  mi 
vadásztársaságunk  lőterén  egy  úgynevezett  trap  pálya  található, 
amelyen  a  dobó  gép  egy  meghatározott  intervallumon  belül 
véletlenszerűen  kidobhat  egy  12  cm  átmérőjű  narancssárga 
agyagkorongot,  amelyet  maximum 2  lövésből  el  kell  találni.  Egy 
vadász  a  verseny  során  20  korongra  lőhet,  és  értelemszerűen  a 
legkevesebbet  hibázó  a  győztes.  Ennyi  ismertetés  után  rátérnék 
magára a versenyre. 
Ez a bajnokság minden évben az évadnyitó versenyünk. S ezen csak 
a helyi vadásztársaság tagjai vehetnek részt. Idén június 11.-én került 
megrendezésre,  mint  minden  verseny,  ez  is  a  reggel  9  órakkor 
megtartott  kötelező  balesetvédelmi  oktatással  és  a  lövési  sorrend 
kisorsolásával  kezdődött.  A  verseny  előtti  napokon  lehullott 
csapadéknak  szerencsére  már  nyoma  sem  volt,  így  ragyogó 
napsütésben  álltak  a  lőállásba  a  versenyzők.  Miután  mindenki 
letudta a maga 20 korongját, kialakult a végeredmény. 24 résztvevő 
vadász közül az alábbi eredmények születtek: 

I. helyezett: Fazekas Endre   17 találat
II. helyezett: Kis Gábor    16 találat
III. helyezett: Major Imre 14 találat
IV. helyezett: Herceg Csaba 13 találat
V. helyezett: Házi János 12 találat
VI. helyezett: Kozák Zoltán 12 találat

Az  eredményhirdetésre  már  a  lőtér  melletti  hűvös  vadászházban 
került  sor,  s  ezt  követte  a  nagyon  finomra  sikerült  birkapörkölt 
elfogyasztása.  Ezt  követően  még  lehetőség  volt  a  lőtéren  a 
gyakorlásra, s a vadásztagoknak a kötetlen baráti beszélgetésekre. A 
helyezetteknek  gratulálok,  és  kívánom,  hogy  az  idei  versenyek 
hasonlóan balesetmentesen és szórakoztatóan végződjenek.

A fenti képen a győztes látható versenyzés közben.
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Másodjára is itthon maradt a Kézilabda Kupa
A  Békésszentandrási  Kézilabda  Club  2005.június  12-én  már 

második  alkalommal  rendezte  meg  a  Békésszentandrási  Kézilabda 
Kupát, folytatva az előző évben megkezdett hagyományt.

A  tornán  4  csapat  –  Csongrád,  Kondoros,  Gádoros  és 
Békésszentandrás - küzdött a helyezésekért és a kupáért. Csapatunknak 
sikerült mindhárom mérkőzését megnyerve, veretlenül állni a jelképes 
dobogó legfelső fokára. A mérkőzéseket Demartsik Ferenc és Veszter 
Géza játékvezetők vezették.

A mérkőzéseinken az alábbi eredmények születtek: 
Békésszentandrás – Csongrád 20:11 (Gólszerzők: Lólé Emília 3, 

Erdélyi  Melinda  1,  Egriné  Kovács  Andrea  2,  Szentesi  T.  Levente 
Vazulné  Szopka  Szilvia  3,  Kovács  Krisztina  1,  Árgyelánné  Hangyás 
Tünde 3, Szucsán Nikoletta 1, Domjánné Kozák Györgyi 6.)

Békésszentandrás – Kondoros 22:10 (Gólszerzők: Lólé Emília 2, 
Erdélyi  Melinda  2,  Egriné  Kovács  Andrea  3,  Szentesi  T.L.  Vazulné 
Szopka Szilvia 6, Lestyán Goda Anna 2, Árgyelánné Hangyás Tünde 5, 
Domjánné Kozák Györgyi - Aszódi Mónika 1-1 )

Békésszentadrás – Gádoros 17 – 6 ( Gólszerzők: Erdélyi Melinda 
5, Egriné Kovács Andrea 2, Lestyán Goda Anna 2, Árgyelánné Hangyás 
Tünde 4, Szucsán Nikoletta 2, Domjánné Kozák Györgyi 2)

További eredmények:
Gádoros – Kondoros 16 : 8, 
Kondoros – Csongrád 18 : 10
Gádoros – Csongrád 15 : 8

A végeredmény:
1. Békésszentandrás 
2. Gádoros
3. Kondoros
4. Csongrád

Különdíjak: (játékvezetők döntése alapján)
Legjobb góllövő: Janics Zita (Kondoros)
Legjobb kapus: Lólé Emília (Békésszentandrás)
Legjobb mezőnyjátékos: Letavecz Orsolya (Gádoros)
Legsportszerűbb csapat: Csongrád csapata
Legcsinosabb játékos: Labát Petra (Gádoros)

I.  helyezett  csapatunk  tagjai:  Lólé  Emília,  Bagi  Brigitta,  Csipai 
Anasztázia,  Erdélyi  Melinda,  Egriné  Kovács  Andrea,  Szentesi  Tóth 
Levente  Vazulné  (Szopka  Szilvia),  Lestyán  Goda  Anna,  Kovács 
Krisztina,  Árgyelánné  Hangyás  Tünde,  Szucsán  Nikoletta,  Domjánné 
Kozák Györgyi, Petrás Viktória, Aszódi Mónika, Klimaj Krisztina
Edző: Lestyan-Goda Mihályné, Szucsán Attiláné, Varjú Csaba

A  II.  Békésszentandrás  Kézilabda  Kupát  tombolával,  a  díjak 
átadásával, valamint a csapatok és játékvezetők megvendégelésével zártuk.

Végezetül,  de  nem  utolsó  sorban,  ezúton  is  köszönjük 
támogatóinknak, akik hozzájárultak ezen rendezvény, valamint az egész 
éves működésünkhöz, sikereinkhez: 

Békésszentandrás  Önkormányzat  és  annak  képviselő-testülete, 
AXIS 4000 Kft - Sinka Gyula (Békésszentandrás), Szarvas és Vidéke 
Takarékszövetkezet,  Alföld-Hús  (Szarvas),  ASKOFAN  (Csabacsüd), 
Apáti Nagy Ferenc, Chio-Wolf Rt, Balogh Gábor, CUKI Cukrászda –
Mrena  Orsolya,  Domján  László,  Eli-Nett  Kft  ,(Békésszentandrás), 
FUNDY (Gyomaendrőd),  Kenyér  Kft  (Szarvas),  Kiss  József,  Lázár 
Mária,  GODABOLT  (Békésszentandrás),  Mause  Kft  ,  Mozarella, 
(Békéscsaba),  Oláh  Géza,  Pálus  István,  Pepsi  Cola,  Pertu  Söröző  – 
Csekő Zoltán, Pisont András, Pitti-Patti, Sinka Imre ("Pisze"), Sovány 
István zöldségkereskedő, Szabó Lóránt,  Szarvas-Coop Rt, Young Hús 
(Szarvas),  Wital-Soda, Tejipar – Koór Katalin, Szabó Imre és Klimaj 
Pál, Varga László, Tejipar - Koór Katalin, Young Hús, Workmetall Kft, 
NCA, WESSELÉNYI Közalapítvány valamint a tombolatárgyakat ill. 
SZJA  1%-át  felajánló  magánszemélyeknek.  Külön  köszönetünket 
kívánjuk  kifejezni  a  Hunyadi  János  Általános  Iskolának,  valamint 
Molnár Imre Igazgató Úrnak.

Továbbra is köszönettel fogadunk bármilyen támogatást.

Újra miénk a kupa!   Fotó: Varjú Csaba

K I V O N A T
A Békésszentandrási  Hunyadi  Mátyás  Sportegyesület  2004.  évi 

közhasznúsági jelentéséből.
A Békés megyei Bíróság /Gyula/ 2000. április 20-án kelt Pk.60.243 

sz. végzése alapján szervezetünk közhasznú.
A sportegyesület az 1997. évi CLVI Tv. 26 § c/14 pontjában foglalt 

közhasznú tevékenység, valamint részben verseny, részben szabadidős 
sporttevékenység folytatása érdekében alakult.

A  versenysport  területén  tagjainknak  biztosítjuk  a  rendszeres 
sportolási, edzési, versenyzési lehetőséget. Nagy hangsúlyt fektetünk az 
utánpótlás  nevelésre.  Együttműködünk  a  helyi  általános  iskolával  a 
Bozsik-program keretén belül.
2004. évi közhasznú tevékenység bevétele: 4.355 000 Ft
Közhasznú tevékenység kiadásai: 3.047.000 Ft
Részletezve:
Anyagköltség /áram, telefon, gáz/ 1.046.000 Ft
Javítás, karbantartás költsége      75.000 Ft
Vidéki mérkőzések utazási költsége    756.000 Ft
Nevezési díj    933.000 Ft
Bankköltség      22.000 Ft
Egyéb kiadások    215.000 Ft

Sportegyesületünk  vállalkozási  tevékenységet  nem végzett  2004. 
évben.  A Wesselényi  Sport  Közalapítványtól  pályázat  útján  kaptunk 
300.000  Ft-ot.  A  Nemzeti  Civil  Alapprogram  pályázatán  nyertünk 
650.000 Ft-ot működési költségre.
A helyi önkormányzattól kapott támogatás 1.400.000 Ft
Felajánlott képviselői tiszteletdíjak    204.000 Ft

Sportegyesületünk  2004.  évben  nem  nyújtott  juttatást 
tisztségviselőinek.  Alkalmazottat  nem  foglalkoztat,  egyéni  megbízási 
szerződést  nem kötött.  Az  Elnökség  és  a  Felügyelő  Bizottsági  tagok 
mellett szervezetünk munkáját továbbra is önkéntes segítők végezték.

Sportegyesületünk az alapszabályban foglalt  közhasznú céloknak 
megfelelően  végezte  2004.  évben  a  tevékenységét,  az  abban  foglalt 
feladatokat megvalósította, ellátja közhasznú feladatait, fontos szerepet 
játszva községünk sportéletében, ifjúságának nevelésében.

Záradék:  A  fenti  közhasznúsági  jelentést  a  Hunyadi  Mátyás 
Sportegyesület 2005. február 26-i közgyűlése elfogadta.

Bobvos János
elnök
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Kajak-kenu
Simon Fiala Tibor Emlékverseny

Június  utolsó  hétvégén  több  rendezvényt  is  tartottak 
Békésszentandráson (BIKE napok, táncverseny, kajakverseny) és 
bebizonyosodott,  hogy  a  különböző  helyszíneken  egyidőben 
megrendezett rendezvények is sikeresek lehetnek, de a jövőben 
az időpontok egyeztetésével jó lenne ezt elkerülni.

Ezt  a  bevezetést  mindenképpen  szerettem  volna  leírni  a 
kajakverseny tudósítása kapcsán, hiszen előtte sokat vitáztunk a 
BIKE  vezetőivel,  a  helyszínről  az  időpontról  és  végül  jó 
megoldásnak bizonyult a ligeti helyszín, mely igen sikeres volt. 
Gratulálok a fiataloknak!

A 35.  Simon Fiala  Tibor Emlékversenyre 13 egyesületből 
több mint 400 nevezés érkezett. Nehezítette a helyzetünket, hogy 
a versenyünkkel egyidőben rendezték meg Szegeden a Felnőtt 
Bajnokságot  és  az  Ifjúsági  válogatót,  így a  felnőtt  számokban 
kevés  nevezés  érkezett,  de  az  utánpótlás  számokban  a 
megszokott népes mezőnyök indultak.

A 10000 m-es  Simon Fiala-  kupát  ezúttal  a  még ifjúsági 
korú szarvasi Urbancsok Endre nyerte, a tiszafüredi Virág Tibor 
előtt szoros nagy csatában.

A csapatversenyt Csongrád csapata nyerte Békés és Szarvas 
előtt. A mi versenyzőink csapatban 5. helyezést értek el.

A  legeredményesebb  szentandrási  versenyző  különdíját, 
melyet Pisont András ajánlott fel Kovács László nyerte.

A  legeredményesebb  női  versenyző  díját  Klimaj  János 
fafaragó kajakját  Berényi Diána vehette  át  a felajánló Lestyán 
Goda Mihálynétól.
Támogatók:
Polgármesteri Hivatal, Békésszentandrás
EMO Bt. Békésszentandrás
Zalka Szövetkezet, Békésszentandrás
Békés Megyei KKSZ
ARGOMEX KFt
Kőrös Aqva KFT.
Mezőmag KFt,
OTP Békés Megyei Igazgatósága
Dr. Simon Fiala  János
Dr. Simon Fiala Ágnes
Simon Fiala Szabolcs
Dobrotka Pál
Kabai György hajóépítő

Oláh Géza
Lestyán Goda Mihály 
Lestyán Goda Mihályné
Pisont András
Dr. Bíró Adrienne
Tímár István
Eredmények: 
K-1 serdülő fiú V. 4000 m. 4. Badar Gergő
MK-2 gyermek fiú II. 2000 m. 4. Mrena Lajos-Taskó Zoltán
K-2 kölyök fiú III-IV. 4000 m. 3. Kovács Tamás-Gazsó Gergely
K-1 kölyök fiú IV. 4000 m. 1. Berényi Ádám
K-1 kölyök lány IV. 4000 m. 5. Bencsik Ágota
MK-1 kölyök fiú III. 4000 m. 12. Oláh László
MK-1 gyermek lány I. 2000 m. 10. Dobos Borbála
MK-1 kölyök lány III. 4000 m. 8. Dobos Emőke
K-1 ffi. felnőtt 200 m. 2. Kovács László, 4. Bencsik Tamás 
K-2  ffi.  felnőtt  200  m.  1.  Lénárt  R.-  Krajcsovics  György,  4. 
Bencsik Tamás – Sindel Imre
K-2 női felnőtt 200 m. 3. Berényi Diána- Szín Szandra
K-4 ffi. felnőtt 200 m. 2. Bagaméri –Pálinkás-Nagy-Patkó
K-1 serdülő fiú VI. 1000 m. 5. Révész Norbert
K-1 serd. fiú V. 1000 m. 1. Kovács László
K-1 serd. lány V. 1000 m. 4. Szín Szandra
K-2 serd. lány VI. 1000 m. 1. Berényi Diána-Szín Szandra
MK-1 elők. Lány 500 m. 6. Kanti Eszter, 8. Petrás Blanka
K-1 ffi. masters 500 m. 1. Bencsik Imre, 3. Molnár Mátyás
K-1 ffi. feln. 500 m. 1. Bencsik Tamás, 2. Sindel Imre
K-1 serd.fiú VI. 500 m. 2. Révész Norbert
K-1 serd. lány VI. 500 m. 3. Berényi Diána
K-1 serd. fiú V. 500 m. 1. Kovács László
K-2 ffi feln. 500 m. 1. Lénárt Róbert - Krajcsovics György, 3. 
Bencsik Imre – Molnár Mátyás
K-2  serd.  fiú  V.  500  m.  1.  Kovács  László  –  Tóth  Róbert 
(Csongrád)
K-2 serd. lány VI. 500 m. 3. Berényi Diána – Szín Szandra

A Simon Fiala  versennyel  egyidőben  Szegeden  rendezték 
meg Régiós válogatott versenyt, melyen Kovács László egyesben 
5. négyesben pedig Balogh Ádám, Halla Szilárd szolnoki és Tóth 
Róbert csongrádi versenyzővel első helyezést nyertek.

Berényi Ádám egyesben 8. lett.

Országos Diákolimpia - Velence
Simon  Fiala  verseny  előtt  egy  héttel  rendezett  országos 

diákolimpián az országos bajnokságnál is erősebb mezőnyökben 
versenyzőink jól helyt álltak.

Kiemelkedően  szerepeltek  szabadidős  versenyzőink,  akik 
valamennyien érmet nyertek.

Eredmények:
K-1 serd. fiú V. 500 m. 4. Kovács László
K-l serd. fiú V. 1000 m. 7. Kovács László
K-2 serd. lány VI. 500 m. 9. Berényi Diána – Szín Szandra

K-2 serd. fiú V. 500 m. 2. Kovács László – Tóth Róbert
K-2 kölyök fiú III. 4000 m. 15. Kovács Tamás – Gazsó Gergely
MK-1 gyermek fiú II. 2000 m. 28. Mrena Lajos

Szabadidős sportolók:
K-1 ffi. egyetemista 500 m. 2. Bencsik Tamás
K-2 ffi. egyetemista 500 m. 3. Bencsik Tamás – Sindel Imre
K-1 serd.fiú V. 500 m. 3. Badar Gergő
K-2 serd. fiú V. 500 m. 3. Badar Gergő – Körmendi Péter
MK-1 gyermek fiú II. 500 m. 2. Taskó Zoltáns
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Taskó Zoltán ezüstérmes

Berényi  Diána,  a  legeredményesebb  szentandrási  női 
versenyző

Patkó Róbert és Szító Katalin Szolnokon

A nagyöregek

Fotó: Sinka József

Országos Szabadidős Egyetemi és Masters bajnokság – Szolnok
Ebben  az  évben  kissé  átalakították  a  versenyrendszert, 

hivatalossá téve mindazok számára a versenyzést akik nem olyan 
eredményesek, hogy megküzdhessenek a válogató versenyeken, 
bajnokságon a  legjobbakkal,  de  szabadidős sportolóként  ők  is 
indulhatnak a bajnokságon. Teljessé vált ezzel a rendszer, 19-től 
29 évig szabadidős és egyetemista  korosztályban, 30-tól  pedig 
masters korosztályban indulhatnak a versenyzők.

Klubbunk teljes mértékben kihasználta a lehetőséget, hiszen 
a Szolnokon megrendezett versenyen a megyéből egyedüliként 
indulva  két  első,  három  második,  öt  harmadik  és  számtalan 
értékes helyezést, több mint 100 bajnoki pontot nyertünk.

Ez  még  nem  hivatalos  eredmény,  de  a  tavalyinál  jobb 
teljesítményt értünk el.

Gratulálunk versenyzőinknek.
K-1 ffi. szabadidős 19-23 év 500 m. 3. Bencsik Tamás
K-2  ffi  szabadidős  19-23  év  500  m.  1.  Lénárt  Róbert  – 
Krajcsovics György, 7. Bencsik Tamás – Sindel Imre
K-2  ffi  szabadidős  24-29  év  500  m.  5.  Nuver  Attila  –  Nagy 
Károly
K-2 ffi  masters 35-39 év 500 m.  5.  Pálinkás  András  –  Szabó 
Tamás
K-2 ffi. masters 45-49 év 500 m. 3. Bencsik Imre – Molnár Mátyás
K-4 ffi. szabadidős 24-29 év 500 m. 5. Bagaméri László – Nuver 
Attila – Nagy Károly – Patkó Róbert

K-4 ffi. masters 40-44 év 500 m. 3. Pálinkás András – Bencsik 
Imre – Molnár Mátyás – Szatmári Lajos
K-2  mix.  szabadi.  19-23  év  500  m.  1.  Patkó  Róbert  –  Szitó 
Katalin, 2. Krajcsovics György – Sinka Gabriella
K-1 ffi. masters 35-39 év 200 m. 4. Pálinkás András
K-1 ffi. szabadi. 19-23 év 200 m. 7. Lénárt Róbert, 8. Bencsik 
Tamás
K-2 ffi. szabadi. 19-23 év 200 m. 3. Lénárt Róbert – Krajcsovics 
Gy., 7. Bencsik Tamás – Sindel Imre
K-2 ffi.  masters 30-34 év 200 m. 7. Bagaméri László – Patkó 
Róbert
K-2 ffi.  masters 35-39 év 200 m. 2. Pálinkás András – Szabó 
Tamás
K-2  ffi.  masters  45-49  év  200  m.  5.  Bencsik  Imre  –  Molnár 
Mátyás
K-4 ffi. szabadi. 19-29 év 200 m. 5. Krajcsovics György – Lénárt 
Róbert – Bencsik Tamás – Sindel Imre, 6. Bagaméri László – 
Núver Attila – Nagy Károly – Patkó Róbert
K-4 ffi. masters 40-44 év 200 m. 3. Pálinkás András – Bencsik 
Imre – Molnár Mátyás – Szatmári Lajos
K-2  mix  szabadi.  19-23  év  200  m.  2.  Patkó  Róbert  –  Szitó 
Katalin, 4. Krajcsovics György – Sinka Gabriella

F.I.




