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Simonyifalva katolikus temploma

István király intelmei
(részlet)

,,…Ennek  okából  hát,  szerelmetes  fiam, 
szívem édessége,  sarjam jövő  reménysége,  
kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és  
mindenkiben  a  szeretetre  támaszkodva  ne 
csak atyafiságodhoz és a rokonsághoz vagy 
a  főemberekhez,  avagy  a  gazdagokhoz,  a 
szomszédokhoz  és  az  itt  lakóhoz  légy 
kegyes,  hanem még a külföldiekhez is,  sőt  
mindenkihez,  aki  hozzád  járul.  Mert  a  
szeretet  gyakorlása  vezet  el  a  legfőbb 
boldogsághoz.”

Szent István Napok 2005.
Békésszentandrás, Sporttelep

augusztus 20. (szombat)
  9.00 Ünnepi  szentmise,  kenyéráldás  –  helye:  Római 

Katolikus Templom
10.30 11-es rúgóverseny
11.00 I. Aranykalász-kupa,

lábtenisz bajnokság
14.00 Szentandrás legerősebb embere – vetélkedő
17.00 Vadászok – Iparosok barátságos labdarúgó mérkőzés
augusztus 21. (vasárnap)
10.00 VI. Szent István-kupa

kispályás labdarúgó bajnokság

A tornára a Pergamen Papírboltban lehet nevezni
augusztus 18. 17 óráig

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Művelődési és Sport Bizottság
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,,Én nem román, én csángó vagyok” 13. oldal
Az én tanyavilágom 14. oldal
Értesítő, beszámoló 15. oldal
Üdvözlet a Nyerges-tetőről 16. oldal
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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

,,Lelked tovaszállt,
ki tudja, merre jár.
Mély álomba merültél,
búcsú nélkül csendben elmentél.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, szomszédoknak, munkatársaknak, barátoknak, 

ismerősöknek, akik

TÓTH  BALÁZS

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2005.  január  22-én  Kiss  Imre  és  Hrivnák  Ágnes,  április  9-én 
Farkas Attila és Tomonyicka Mária, május 17-én Bögre István és 
Puporka  Edit,  június  11-én  Erdei  Zoltán  András  és  Horváth 
Erzsébet Antónia, július 20-án Hrncsjár András Andor és Gergely 
Krisztina, július 30-án Fabó Mihály és Jakus Mária, augusztus 6-
án Liszkai Krisztián Róbert és Lénárt Piroska kötött házasságot.

Református hírek
Házasságkötés

2005.  július  30-án  Körösparti  János  és  Bődi  Etelka  kötött 
házasságot.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítő
ANGOL és NÉMET

nyelvtanfolyam
indul szeptembertől Békésszentandráson egyetemi 

tanárok bevonásával, próbanyelvvizsgával, kis létszámú 
csoportokban.

Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely minőségi 
garanciát, Áfa mentességet és adókedvezményt is jelent.

A tanfolyam díja 600 Ft/óra, a képzési díj 30%-át
érvényesítheti adókedvezményként, így jogosultság esetén

csak 420 Ft/órába fog kerülni (havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink 80-90%-a sikeres 

nyelvvizsgát tett!
Pénzvisszafizetési garancia bukás esetén!*

(*Részletek és feltételek telefonon, tájékoztatóban, 
szerződésben.)

Jelentkezési határidő 2005. augusztus 25-ig.
Érdeklődni és jelentkezni lehet

a hét minden napján 8-19 óráig a nyelviskola vezetőjénél:
06-30/225-08-63
Referenciáink:

MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM 
Közigazgatási Hivatal, Pioneer, Polgármesteri Hivatalok, 

Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási Pénztárak, Szállodák, 
Államháztartási Hivatalok, Földhivatal, Hűtőipari Rt., Vám- 
és Pénzügyőrség, Vízmű, Metrisoft, Linnemann, Erdészeti 
Szolgálat, Környezetvédelmi Felügyelőség, Minisztériumi 
Világ-Nyelves csoportok, Takarékszövetkezetek, Gallicoop 

Rt., HungaroConrtol Magyar Légiforgalmi Szolgálat, 
Kunszöv Kft.

Következô lapzárta:
2005. szeptember 9. (péntek)

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

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

Szerkesztôség
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Képviselő-testületünk meghívást kapott augusztus 6-án és 7-én testvérközségünkben rendezésre kerülő III.  
Regionális Simonyi Napok-ra. Ez alkalomból szeretnénk kis ismertetőt adni a községről.

Simonyifalva megalakulásának rövid története
1773 és 1832 között élt barbácsi és vitézvári Simonyi József, 

az Óbester.  Az egykori  mészáros  fia,  a  napóleoni  háborúkban 
végrehajtott  legendás  hadakozásainak  elismeréseként  kapta  I. 
Ferenc királytól 1819-ben a bélzerindi és vadászi birtokait.

Fia Simonyi Lajos báró, a későbbi falualapító, 1824. április 
23-án született Tarnopolban.

Vitézvári báró Simonyi József

Diákként  vadászi  tartózkodása  idején  részt  vett  az  1848-
1849-es szabadságharcban, ami miatt perbe fogták.

A  szabadságharc  leverése  után,  az  1850-es  években, 
visszavonultan  élt  vadászi  birtokán.  Akkoriban  mintegy  2300 
kataszteri kisholddal rendelkezett a báró Simonyi család.

Ebből 520 hold Bélzerinden, 954 hold Vadászon és 825 hold 
a későbbi Simonyifalva határában volt található.

Eladósodás miatt a báró felparcellázta birtokát, ügynököket 
bízott meg új telepesek toborzására, akiknek tíz éves törlesztéssel 
hitelbe eladta földjeit.

1882-ben érkeztek az első telepesek, mintegy 500 személy. 
Ezek  az  elszánt  emberek  alapították  1883-ban  az  ,,új  falut”, 
Simonyifalvát.

1884-ben újabb 200 személy telepedett le, majd pedig 1890-
ben  ismét  600  személy.  A  telepesek  nagy  része  Békésről, 
Szentandrásról,  Orosházáról,  Szarvasról,  Szentesről, 
Mezőberényből,  Kunszentmártonból,  Gyulavarsándról  és  Pest 
megyéből érkezett.

Simonyifalva Általános Iskola

A kedvezőbb gazdasági körülmények hatására (hitelbank, a 
kisvasút,  amely  Gyulával  összeköti)  a  népesség  gyorsan 
szaporodott.

A  születések  száma  1908-ban  128,  1909-ben  pedig  130 
gyermek, igaz, hogy a nagyfokú gyermekhalandóság miatt ezen 
gyermekek több mint fele nem érte el a nagykorúságot.

Simonyiak Háza

Gyorsan szaporodtak a mesterségek és a céhek, és így rövid 
időn belül Simonyifalva a térség egyik legvirágzóbb települése 
lett.

Erősakaratú  elődök  hozták  létre  Simonyifalva 
faluközösségét,  építették  fel  a  falut,  és  létrehozták  azt  a 
települést, amely azóta is, mind a mai napig több szempontból is 
példás  közösség  a  környező  települések,  és  az  egész  régió 
számára.
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József Attilára emlékeztünk…
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2005. július 

5-én juniális keretén belül megemlékeztünk József Attila nagy költőnk 
születésének 100. évfordulójára.

Emlékeztetőt  tartott  Jordán  Ágnes  muzeológus  Öcsödről. 
Kultúrműsorunkban műsort adtak az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör 
a  kondorosi  Rózsa  Pávakör.  Színvonalas  műsorral  kedveskedtek  a 

Mesterszállási  Nyugdíjas  kultúrcsoport  (ének,  tánc,  színjátszás). 
Várakozáson  felül  megtelt  a  Művelődési  Ház  nagyterme:  170  Fő. 
Megvendégelés:  szendvics,  kalács,  kuglóf,  tea,  melyet  jóízűen 
elfogyasztottak.  Tombola  húzás  következett.  Köszönet  a  tombola 
tárgyakért,  előkészítő  és  utómunkálatokért.  Támogatónk  volt  a 
Younghús Kft. (szalámi).

A mesterszállásiak színielőadása Fotó: Szécsi Mátyásné
A kondorosi Rózsa Pávakör Fotó: Szécsi Mátyásné

Fürödtünk és pihentünk…
A gyomai Liget Fürdőben kétszer is indítottunk buszt. Tiszakécske 

fürdője  és az időjárás  igazi  pihenést biztosított  a pihenni vágyóknak. 
Közkívánatra Bogács fürdőjében is voltunk és a borkóstolás és egy kis 

szórakozás is belefért az 1 napban. Alig várjuk a Berekfürdői Nyugdíjas 
találkozót,  ami  teljes  kikapcsolódást  nyújt  tagjainknak,  fürdője  és  a 
színvonalas műsora.

Kirándultunk…
Minden  évben  most  is  megszerveztük  a  3  napos  kirándulást 

Nyugat-Dunántúlra.  Lendva  (Szlovénia)  nevezetességei  között 
lenyűgöző látvány volt  a Makovecz Imre tervezte Művelődési Ház, a 
Bánnfy-Vár és a Ferencesek temploma. A fagylalt adagjaival mindenki 
elégedett volt, mert 3 gömb itthon 4 gömbnek felel meg és az is finom 
volt.  Kissé  fáradtan,  Csesztregen  megvacsoráztunk  és  nyugovóra 
tértünk.  A Sportszálló  minden  kényelmet  biztosított  nem  beszélve  a 
nádfedeles  kis  házikókról,  amelyek  kényelmesen  be voltak  rendezve. 
(Mindenkinek ajánlom, aki arra jár egy kis pihenésre.)

A  zalai  fazekas  műhelyekben  készített  mázas  edényekből 
feltöltöttük ajándékkészletünket. Másnap borús időre ébredtünk, nagy út 
volt  előttünk,  Rábafüzesnél  átléptük  a  határt  és  Ausztria:  burgelandi 
részén  ellátogattunk  a  szentgotthárdi  csata  színhelyére,  ahol  egy 
emlékmű, kápolna és múzeum fogadott. Nagy történelmi múltra tekint 
vissza  ez  a  hely.  Az  Őrvidék  látványosságai  közé  tartozik  Güssing 
(Németújvár), a Battyhányiak vára. Sajnos esős idő fogadta a csoportot, 
de nem hagytuk ki a fentről fogadott látványt, amelyet a várból lehetett 
látni.  Lefelé  menetben  az  eső  is  elállt.  Visszafelé  jövetben 
gyönyörködtünk a csodálatos tájban, rendezett házakban és a rétekben 
az út  mentén (sehol egy gazfű csak réti  virágok nyíltak mindenfelé). 
Körmenden,  a  félig  felújított  Battyhányi  várban lelkes  idegen  vezető 
fogadott,  aki  ismertette  Battyhányi-Stratmann  László  híres  orvos  (a 
szegények  orvosa)  életútját  és  munkásságát.  Csesztregen 
megvacsoráztunk és a szálláshelyükön zeneszó fogadott a csoport búcsú 
estjére. Zenészünk nagyon meg volt  elégedve a csoport  hangulatával, 
nem sok pihenni valót hagytunk neki, fél 11 körül a csoport nagyobb 
része  nyugovóra  tért,  a  fiúk  még  egy  kis  dalikázás  után  lepihentek. 
Harmadik  nap  elköszöntünk  szállást  adó  gazdánktól  és  hazafelé 
indultunk.  Keszthelyen  megtekintettük  a  híres  Baba-Házat,  Csiga-

Parlamentet  és  a  Panoptikumot  majd  Tihanyban  is  megálltunk  az 
Apátsági  templomnál  (950  éves  évfordulóját  most  ünnepli). 
Lajoskomáromban bőséges és finom ebéd fogadott, borvásárlást a Géza 
bácsi pincészete biztosította és a jó hangulatot is.

Sajnos  nem  soká  el  kellett  köszönni,  mert  ,,hosszú  az  út  még 
hazáig”. A jó kedv hazáig tartott.

Köszönjük Nemcsényi Zsolt  buszvezetőnek türelmét, munkáját, jól 
ismert  nevetését.  Idegenvezetőnknek  Bődi  Máriának  színvonalas 
programját és annak ismertetését.

Tóth Mihályné
Mozg.korl. Egy. Elnöke

Güssing vára
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KERTBARÁTOKNAK
Kultúrnövényeink kártevői a gyomnövények és a rovarok – I. rész

A növénytermesztés  akkor kezdődött,  amikor  az  ember  nem 
elégedett  meg  azzal,  hogy  a  vadon  termő  haszonnövények 
felhasználható részeit összegyűjtötte, hanem azok magját elvetette. 
Az  ősi  növényzetnek  a  földi  kezdetleges  megmunkálásakor  nem 
minden tagja pusztult el, hanem egyes ellenálló fajok megmaradtak, 
vagy  magvaik  újra  kikeltek  a  megmunkált  és  bevetett  területen. 
Ezekből lettek a szántóföldi és kerti gyomnövények.

Gyomnövénynek  nevezünk  minden  olyan  növényt,  mely 
hasznot nem hoz és jelenléte káros hatással van a kultúrnövényekre, 
mert  elnyomja,  felhasználja  a  talaj  tápanyag  és  vízkészletét, 
árnyékoló hatást is fejthet ki

Kezdetben a hasznos növények száma nagyon kevés volt,  és 
ahogyan  az  ember  igényei  növekedtek,  úgy  vont  be  mind  több 
növényt a kultúrába,  és  ez által  szaporodott  a  hasznos növények 
csoportja.  Új  növények nemesítése,  kitermesztése,  meghonosítása 
ma is folyamatban van.

A gyomnövények  nemcsak  a  talajmunkákhoz  alkalmazkodtak, 
hanem  a  vetett  kultúrnövény  tápanyag  felhasználáshoz, 
életperiódusaihoz,  azok  árnyékolásához.  A  földművelésre  bevont 
területnek fokozatosan mind nagyobb részére terjedtek ki ezek a káros 
gyomnövények,  melyek  teljesen  alkalmazkodtak  a  mesterségesen 
előidézett viszonyokhoz is. Sőt ennek eredményeképpen a nagyfokú 
elszaporodás következtében különböző fajok termelődtek ki, képessé 
téve  magukat,  hogy  a  legváltozatosabb  körülmények  között  is 
megéljenek  (homokos,  mocsaras,  szikes,  száraz,  kötött  talajon, 
erdőben, meleg és hideg éghajlaton).

Az  őshonos  növényfajok  nemcsak  egy  területen 
alkalmazkodtak a földművelés által előidézett hatásokhoz, hanem a 
földrésznek (Európa, Ázsia, Amerika, Ausztrália) különböző tájain 
végmenet  ez  a  folyamat.  Ez  alatt  azt  kell  érteni,  hogy  egy-egy 
terület  művelt  földjein  az  ottani  éghajlat  növényeinek  egy  része 
alkalmazkodott az ott termesztett kultúrnövényekhez.

A  legtöbb  gyomnövényfajt  az  eredeti  termőhelyéről 
elhurcoltak (nem szándékosan, a kultúrnövény termésével együtt, a 
csomagolás, a szállítás alkalmával) más világrészekre és itt meg is 
honosodtak. Ezért ma már sok esetben nem lehet megállapítani a 
gyomnövény eredeti hazáját. Ma is vannak olyanok, melyek fajtái 
most is terjednek. Ilyen pl. a disznóparéj, melynek sok fajtája van 
és ugyanakkor sok termést, magot is hoz, ezért gyorsan szaporodik. 
Manapság egy-egy országnyi terület gyomflórája a legkülönbözőbb 
származású  gyomnövényekből  tevődik  össze.  Így  hazánkban 
nemcsak  európai,  ázsiai  tájakról  származó  fajok  vannak,  hanem 
nagy számban észak és dél-amerikaiak is.

A gyomnövényeket – levonhatjuk a következtetést – az emberi 
beavatkozás, kultúrhatás termelte ki, és terjesztette el. Vannak olyan 
növényfajok,  melyek  mindenütt  megtalálhatók.  Ilyen  az  útifű, 
muhar egyes fajtái, apró szulák, cickafarok, stb.

Azt  ember  ősidők  óta  igyekszik  irtani  a  káros 
gyomnövényeket.  Természetes,  hogy  a  kezdetleges  földművelő 
eszközökkel  nem lehetett  tökéletes  munkát  végezni.  S  ezért  sok 
gyomnövény  megmaradt  és  károsította  a  kultúrnövényt.  Mennél 
tökéletesebb  szerszámokkal,  gépekkel  végezzük  a  gyomirtást, 
talajlazítást, annál kevesebb lesz és szűkül a gyom életfeltétele. Ha 
a  gyomot  irtani  akarjuk,  ismernünk  kell  azokat.  Ismerni  kell 
életfeltételeiket,  életmódjukat,  igényeiket.  Hiszen  épp  a 
legkülönbözőbb  viszonyokhoz  való  széles  alkalmazkodásuk, 
igénytelenségük,  szárazság-  és  napfény  iránti  tűrésük  miatt  nem 
könnyű  az  ellenük  való  védekezés.  Különösen  vonatkozik  ez  a 
szántóföldi kultúrnövényeket károsító gyomokra.

A házi kertekben a kapálás, gyomlálás mellett a kémiai védekezés 
a  leghatásosabb  a  gyom-  és  rovarkártevők  ellen.  Összegezve  tehát 
olyan  növényápolási  és  talajművelési  munkát  végezzünk,  hogy  a 
gyomnövényfajok életfeltételeiket ne találják meg.

Ezek  után  ismerkedjünk  meg  a  fentiek  jegyében  egy  pár 
ránézésre  már  nem  idegen  gyomnövénnyel,  melyek  a  házi 
kertekben, zárt településeken, szántóföldön megtalálhatók.
Tarack

Évelő  növény,  kalászvirágzata  10-18  cm  hosszú.  Földalatti 
szára, tarackja behálózza a talaj  felső részét.  Feldarabolt tarackja 
mindegyikéből  új  növény  fejlődik.  Kártétele  igen  nagy  és  ezért 
irtani kell. A kapáláskor a felszínre került földalatti szárat szedjük 
ki. Egész Európában, Afrika északi részén, Észak-Amerikában igen 
elterjedt.
Közönséges cickafark

Évelő, fűszeres illatú gyom. Virágai apró fészekben egyesülnek 
a  szár  tetején.  Magja  hosszúkás,  ezüstszürke  színű.  Júniustól 
novemberig  virágzik.  Elterjedt  Európában,  Ázsia  mérsékelt 
területein, de megtalálható már Ausztráliában, Észak-Amerikában, 
sőt még Új-Zélandon is. Lóhere, lucernavetésbe, ha elszaporodik, a 
vetett növényt kiritkítja.

Folytatjuk.

Hunya Alajos nyomán
D. Kiss Sándor
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A Parlamentben emlékeztünk
,,Minden ismeret kútfeje a tapasztalás”

(Kölcsey Ferenc)
A  Békésszentandrási  Gyermekjóléti  és  Családsegítő 

Szolgálat, és a Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány közreműködésével 
júliusban  ismét  gyermekprogramokat  szerveztünk  a  Hrncsjár-
tanyán. Fő tevékenységi kör idén a szövés volt.

A békésszentandrási  perzsa  a  keleti  művészet  színpompás 
termékeként  1924.  óta  hírnevet  szerez  falunknak  az  egész 
világon, de legfőképpen megélhetést az itt élő családoknak. Az 
elmúlt évtizedek során kevés olyan ház volt Szentandráson, ahol 
ne szőttek volna szorgos kezű asszonyok és gyakran férfiak is 
szebbnél  szebb  szőnyegeket.  Nem  véletlenül  olvashatjuk  egy 
1947-es  újságcikkben,  hogy  ,,Békésszentandrás  népe  úgy 
csomózza a magyar perzsát, hogy világipart is csinálhatnánk a 
szőnyeggyártásból.”  A falu  egyik  jelképeként  áll  az  impozáns 
gyárépület a Körös parton, de benne az iparszerű termelés mára 
átalakult.  Nemrégiben  olvastunk  azonban  arról,  hogy  újabb 
szőnyegcsoda  teszi  elegánsabbá  Budán  a  köztársasági  elnök 
rezidenciáját, amiért tisztelet az alkotóknak.

Fontosnak  tartjuk,  hogy  e  nagy  értéket  képviselő 
kézművességgel  a  mai  generációk  is  ismerkedjenek.  Mert  így 
művészi  alkotómunkát  végezve  fejlődik  szépérzékük.  Bárhová 
kerülnek  a  világban,  de  a  falunkhoz  való  kötődést  e  szép 
hagyomány továbbvitele csak erősíthetné.

Nagy örömünkre a ,,szövős hét” kiváló hangulatban és alkotó 
munkával  telt.  Csík  Józsefné  és  Bohák  Jánosné  szövőnők 
segítségével gyakorolták érdeklődő gyerekeink a szövést. Közösen 
kell  tennünk  arról,  hogy  a  mára  nyugdíjas  nagymamákká  lett 
egykori szövőlányok felvessék otthoni szövőszékeiket. Tanítsák a 
fiatalokat, mert itt a tanyán is megtapasztaltuk, hogy a mai gyerekek 
is  érdeklődők,  képzelőerejük  tervezőkészségük  lenyűgöző.  Igazi 
eredmény  azonban  az  lenne,  ha  intézményesen  a  faluban  is 
működnének szövő közösségek, mintarajzolás és egyéb ismeretek 
elsajátítása mellett. Mert egy-két év múlva itt sok fiatal ismerné újra 
ezt a művészi munkát. Ehhez indításként a Hrncsjár tanyán őszig 
még ,,szövős” napokat tervezünk. Biztosak vagyunk abban, hogy a 
régi  mesterek  közreműködésével  az  ügy  támogatásra  talál 
falunkban.

E  nyári  együttlét  alkalmával  feldolgoztuk  a  gyár 
alapítójának, Bagi Alajosnak az életét, az üzem korai történetét. 
Azt valamennyien tudjuk, hogy szőnyegeink ott vannak hazánk 
jeles  épületeiben.  Így  a  Parlamentben csodálhattuk  meg július 
23-án asszonyaink szorgos munkájának remekeit. Gyermekek és 
felnőttek  meghatódva  hallgattuk  Kanti  Eszter  3.  osztályos 
kislány  előadását  Bagi  Alajosról.  Tudjuk,  hogy  még  élnek 
néhányan,  akik  ismerték  őt  és  dolgoztak  a  keze  alatt.  Úgy 
gondoljuk,  hogy  ilyen  kiemelkedően  hasznos  és  példaadó 
életutat mindenkinek ismernie kell falunkban. Jószívvel ajánljuk 
figyelmébe az érdeklődőknek.

Parlamenti  sétánk  során  felemlegettük  azokat  az 
asszonyokat, akik áldott kezükkel szőttek és szőnek ma is mások 
szemének tetsző csodákat, műremekeket.

Tiszteleghettünk továbbá államiságunk jelképénél a magyar 
koronánál is, a Gellérthegyen csodáltuk Budapest panorámáját.

Adományozóink jóvoltából délután a vidám gyereksereg az 
Állatkertbe látogatott.

E jókedvű gyerekcsapat a Hrncsjár-tanyán előtte egy hétig 
énekelt és táncolt.

Naponta váltotta egymást mese, vers és bábjátékok. A kicsik 
sokat  gyúrmáztak,  rajzoltak.  Téma  bőven  akad  a  vadvirágos 
júliusi  határban.  A hűvösben  fafaragók  tevékenykedtek,  vagy 
egyszerűen csak beszélgettek, barátkoztak. A kitartóbbak órákon 
át lovagoltak. Népszerű volt az autós túrázás is. A bográcsban 
főtt ételek, a finom sütemények és a kemencében sült lángos íze 
reményeink szerint mindenkinek emlékezetes marad. Mindez jó 
levegőn, a szabadban.

A szövőnőkön kívül szakmai segítőink voltak:
Sinka Ildikó, Csikós György, dr. Dobos Ágoston, dr. Kantiné 

Szín Mária, Kovács Lászlóné, dr. Kanti Attila.
Főiskolás segítőink voltak: Daru Ágnes, Lénárt Zoltán, Rába 

Ildikó.
A nélkülözhetetlen középiskolásaink: Laczkó László, Dávid 

József,  Domján  Sándor,  Hrncsjár  Ilona,  Ungi  Barbara,  Bohák 
Petra.

Reméljük,  hogy  hasznos  és  jó  hangulatban  eltöltött  nyári 
hetet  sikerült  gyermekeinknek biztosítani  ezévben is  a  tanyán. 
Mindenkinek köszönjük a segítségét.

dr. Mótyán Pálné, Albelné Benkő Beatrix
és Hrncsjárné Dorogi Mária

szervezők
Békésszentandrás, 2005. július 30.

A gyermekek és a szervezők nevében külön köszönjük meg 
adományozóink nagylelkűségét.

Lénárt  Zoltán,  Sinka  Ildikó,  Bagi  András,  Bagi  Erika, 
Békésszentandrási  Szőnyegszövő  Kereskedelmi  Kft.,  Bohák 
Jánosné,  Csík  Józsefné,  Albel  Ernő,  Aszódi  László,  Banász 
Annamária,  dr.  Kantiné  Szín  Mária,  dr.  Dobos  Ágoston,  dr. 
Mótyán  Pálné,  Szécsi  Balázs,  Barna  Antal,  Nemcsényi  Zsolt, 
Bobvos  János  (kőműves),  Kozák  János,  Molnár  Imre  Zoltán, 
Gazsó  János,  Gazsó  Adrienn,  Petrás  Ernő,  Kovács  Lászlóné, 
Zalka Máté Szövetkezet, ,,TERRA-VITAE” Kereskedelmi Kft., 
GALLI-FARM  Kft.,  Melis  pékség  Békésszentandrás,  Kozák 
Zoltán,  Lévai  András,  Borgulyáné  Apáti  Csilla,  Gazdabolt 
Békésszentandrás, Rózsa Söröző, Italdiszkont Békésszentandrás, 
Lustyik  bolt  Békésszentandrás,  Bencsik  diszkont 
Békésszentandrás,  Kiss  Imre  zöldséges  boltja,  VITAMIN 
zöldséges, Almási bolt Békésszentandrás, Vöröskereszt Szarvasi 
Csoportja, Nagycsaládosok Békésszentandrási Egyesülete, Yetik 
család,  Nagy  Teréz  és  családja,  Önkormányzat  Képviselő-
testülete Békésszentandrás.
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Történet képekben elmesélve

Karola keze alól gyönyörű munkák születtek Mariann és Damla bogoznak

,,Jaj de finom a lángos!’ Bencsik Attila Kanti Eszter előadása Bagi Alajosról a Parlamentben
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Nyitott könyv – Nyugdíjas oldal
,,Tiszta fehér oltár, felettünk az ég,
A nap lemenőben vissza-visszanéz,
Elszállt ifjúságunk, mint egy kismadár,
Szívünkben az emlék, boldog ünnep már…”
(Veiczi Irma)

Ezzel a szép idézettel köszöntöm a kedves olvasót, s kérem, 
hogy maradjon velem, mert elmesélem, hogy mi minden történt 
velünk júliusban.

Július 9-én Gyopárosfürdőn voltunk, ahol első alkalommal 
mindent – az élményfürdőt is – használhattuk és egy páran estére 
is  ott  maradtak,  s  megnézték  Lagzi  Lajcsi  esti  műsorát  is. 
Közben egymás között beszélgetve újra megerősítettük korábbi 
véleményünket,  hogy mind  a  víz,  mind  a  hely  szempontjából 
számunkra  ez  a  legmegfelelőbb  fürdő!  Ez  a  legjobb  fürdő! 
Minden  jó  dolgot  elismerve  még  egy  dolog  van,  ami  sehol 
másutt  nincs  –  a  tó  melletti  jó  levegő!  Ami  megfizethetetlen 
kincs!  Mindezekért  ez  lett  a  kedvenc  fürdőnk  –  és  még nem 
beszélve arról, hogy közel is van.

Ebben  a  forró  nyárban  ,,Hosszú,  forró  nyár”  címmel 
vacsoránk volt – és valóban olyan idő volt, mint a címben van. 
Mindenki  nagyon  jól  érezte  magát.  Kedves  fogadtatás,  jó 
vacsora, jó zene – amiről Lázár László és zenekara gondoskodott 
–  ugye  nem  kell  ennél  több!  Mindenféle  tánctól  a  magyar 
nótázásig minden volt az éjszaka folyamán –egyszóval észre sem 
vettük, hogy lassan hajnalodik. A vendégek zöme azzal köszönt 
el, hogy ,,mindig jó buli szokott lenni, de ilyen jó még nem volt”. 
Október 1-jén jön a következő!

A  9-i  fürdőzésen  felmerült,  hogy  közkívánatra  ne 
Hajdúszoboszlóra menjünk, hanem – egymástól hallották a sok 
jót – Mórahalomra! Igen hűvös volt az idő, de mégis elmentünk. 
Mindenki  megtalálta  azt  a  medencét,  ami  neki  a  legjobban 
megfelelt. Mikor délutánra kiderült az idő, szinte szemlátomást 
nőtt a fürdőzők tábora.

Az elmúlt hét végén pedig kétnapos kiránduláson voltunk. 
Szekszárd – Gemenc – Mohács – Nagynyárád. A nagy melegben 
jót tett a légkondicionált busz. Sok szépet láttunk, s Gemencnél 
megmostuk  a  lábunkat  a  Dunában.  Jó  volt  a  szállásunk,  a 
vacsora,  reggeli.  Megnéztük  a  Mohácsi  Emlékparkot  és 
főhajtással adóztunk a hősi halottaknak. Mohácson megnéztük a 
Fogadalmi templomot, ahol az alapban 3.000 magyar település 
1-1 zsákocska földje van beépítve. Nem tornyos, hanem kupolás 
templom.  Nagynyárádon  megnéztük  a  kékfestő  készítését, 
vásároltunk is kékfestő ajándéktárgyakat, s sétáltunk a kézműves 
vásárban.  Megcsodáltuk  a  hatalmas  ,,kékfestőbe”  öltöztetett 
szalma  bábukat.  Hazafelé  a  sombereki  elágazásnál  főhajtással 
adóztunk  a  Csele  patakba  fulladt  (teljes  vértbe  öltözött) 
királynak.

A kirándulást a Hajósi Pincefalu zárta (lösz falu), melynek 
boros  pincéit  csodáltuk  meg,  kóstoltunk  és  vásároltunk  a 
borából. Sok szép élménnyel tértünk haza, amiből remélem szép 
emlékképek lesznek.

Köszönöm azoknak, akik ezeken a programokon résztvettek 
– sok közös emlékünk marad.

Most  pedig  nézzünk  előre,  hiszen  nagyon  szép  és  sok 
szervezőmunkát  igénylő  feladatok várnak  ránk.  A szeptemberi 
újságban  egyéb  elfoglaltság  miatt  (családi)  nem  jelentkezik  a 
,,Nyitott  könyv”,  ezért  szeretném  most  nyilvánosságra  hozni 
terveinket.

Október  1-jén,  az  ,,Idősek  Világnapján” du.  3  órakor 
magyar  nóta  délután  lesz  a  Művelődési  Házban  ,,Tiszta  fehér 

oltár”  címmel.  Fellépnek: Szentendrei  Klára,  Gránát  Zsuzsa, 
Fényes György, Vígh Levente – művészek. Műsorvezető: Veiczi 
Irma.  Zene: Ráthy  József  orgonaművész.  Jegyek  csak 
elővételben válthatók – amíg van hely.

A  nótadélután  főként  azokért  az  emberekért  kerül 
megrendezésre, akik vagy koruknál, vagy egészségi állapotuknál 
fogva nem mernek egy budapesti utat vállalni. Idevarázsoljuk az 
Orczy-kert  nagy  énekeseit.  Belépődíj  és  minden  egyéb  az 
egyesületben és a plakátokon, szórólapokon!

Ugyanezen  a  napon  este  7  órakor  ,,Idősek  Világnapja” 
ünnepség,  kitüntetések  átadása,  és  birkavacsora  lesz  az 
egyesületben.  Lázár  László  és  zenekara  muzsikál. 
Vacsoravendégek lesznek a fellépő művészek!

Augusztus  3-án  megérkezett  a  KPM  válasza  a 
beadványunkra. Az említett útszakasznak a ,,…közúthálózatában 
betöltött,  kiemelt  szerepe miatt  – átcsoportosítással  –  3,5 MFt 
összeget  biztosít  a  burkolatállapot  javítására.  A  tervezett 
beavatkozás a burkolat melegaszfaltos kátyúzása, profilozása. A 
tervezett  befejezési  határidő:  2005.  szeptember  30.  A 
karbantartás  eredményeként  az  említett  útszakasz  burkolata 
megfelelő  állapotú  lesz.  A fentiek  alapján  a  további  kedvező 
együttműködés  reményében  kérjük  tájékoztatásunk  szíves 
elfogadását.”  Ez  a  levél  lényege!  Kérem,  hogy  velem  együtt 
várjanak türelemmel – majd meglátjuk mi lesz a vége. Egyben 
még  egyszer  köszönöm  azoknak,  akik  aláírták  az  íveket,  s 
köszönöm – Melis Györgynének és a kenyérgyár pénztárosainak 
a segítségét.

Kérem, kísérjék figyelemmel a hirdető táblákat, olvassák a 
plakátokat,  minél  többen találkozzunk  október  1-jén  a  ,,Tiszta 
fehér oltár” c. magyar nóta délutánon. Az újság megjelenésétől 
már  lehet  jegyeket  vásárolni  (készen vannak)  az egyesületben 
ügyfélfogadáskor szerdán ½ 3 – 5 óráig.  Annak biztos a helye, 
akinek már megvan a jegye!

A hátralévő időben sok szép nyári élményt, csendes szépidős 
őszelőt kívánva, mellé jó erőt, egészséget – becsukom a könyvet.

Demcsák Andrásné e.

József Attila Emlékház és
Helytörténeti Gyűjtemény

elérhetőségei:

Cím: Öcsöd, Rákóczi F. u. 16.

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 8-12 és 13-16 óráig
(előzetes egyeztetés esetén más időpontokban is látogatható)

A belépés ingyenes! Szakképzett tárlatvezetés!

A Helytörténeti Gyűjtemény csoportosan
és egyedül is látogatható.

Csoportok a Könyvtár telefonszámán is bejelentkezhetnek: 
56/310-301

(Hétfőtől szerdáig, és péntektől szombat délelőttig) vagy
a Gyűjtemény gondnokánál Molnár Bélánénál az 56/310-383

valamint Tóth Imrénél az 56/310-039-es telefonszámon.
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Nyári élet a Szent Erzsébet úti óvodában
Négy  hét  szünet  után  július  25-én  jöhettek  a  gyerekek  az 
óvodába, ekkor fogadtuk a Szent László úti óvoda gyermekeit is, 
mivel felváltva vagyunk zárva. Megtörtént a meszelés: mosdók, 
mosogató-tálaló konyha szép fehér lett. A folyosó új szín kapott; 
ragyogó napsárga,  így  tiszta,  jó  illat  fogadott.  Az  eddigi  esős 
nyárnak köszönhetően minden zöld, az udvaron a sokféle árnyas 
fa, szépek, sokat nőttek, a bokrok, virágok üdék.
Majd  következett  a  nagy  hőség,  igyekeztünk  az  árnyékos 
teraszon  elfoglaltságot  találni.  A két  óvoda  gyermekei  hamar 
összebarátkoztak. A nagy melegben jól jött a fürdés, pancsolás. 
Nagy élményt  jelentett  a  kis  medence,  ebéd előtt  felfrissültek 
gyermekeink.  A hűvös,  régi  épületünkben  most  különösen  jól 
esett az ebéd utáni pihenés.

Hartay Jánosné
óvodavezető

JÁTSZÓHÁZ
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete

és a Körös Művelődési Ház

2005. augusztus 22-26-ig
játszóházat szervez a gyerekeknek 9-12 óráig.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A részvétel ingyenes.

Apró!  Apró!  Apró!
Mágneses gyógyító, egészséges és divatékszerek forgalmazása.
Fiatalok, idősebbek egyaránt kedvelik

- gyönyörű kivitelezés
- természetes életérzés
- minden nap viselhető
- a mágnesség erőt, energiát jelent.

Próbálja ki Ön is várom hívását: 06-66-217-161-es telefonon.

***

Békésszentandráson  a  Ságvári  u.  30.  szám  alatti  telek  gazdasági 
épülettel eladó. Érdeklődni: tel.: 30/358-6394

***

86-os  évjáratú,  kétütemű,  világoskék  601-es  Trabant  Limuzin  2006. 
júliusig érvényes műszakival eladó.
Érdeklődni telefonon: 06-30/4367-415, 06-20/4713-680

Százéves történetek Szilvássy László gyűjtéséből
Békésszentandrás
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos

-  Műkedvelő. A helybeli Iparos Kör műkedvelő ifjúsága f. 
hó  25-én  kitűnően  sikerült  előadást  rendezett,  melynek  tiszta 
bevételét a kör felvirágoztatására fordítják.

-  Elemi iskolásfiú, mint költő. Hogy a mi ábrándos, keleti 
fajtánk tele van poézissal, azt már réges-régen tudjuk. De hogy 
mennyi  költői  hajlamosság  van  bennünk,  azt  ez  az  alant 
idecsatolt kis versike is bizonyítja, melyet egy 11 éves elemista 
irt:

Sóhajtásunk

Isten! Nem látod, hogy milyen ez a haza;
Nem látod, hogy mit tett vele a nagy csoda?
Látod-e, hogy mit tett a nagy ősök átka?
Felszabadulását most hiába várja.

Testvérharcok szárnyán meglepett Trianon
S lett Magyarországból nagy, kínos siralom.

Magyarok Istene ne hagyd el a hazát!
Feláldozta érte sok jó magyar magát.

Segítsd meg hazánkat és ne hagyd elvenni,
Ne hagyd nemzetünket pusztulásba menni,
Segítsd és vigasztald ezt a bús országot,
Aztán megmutatja ő is a jóságot.

Bozóki Ferenc
VI. el. isk. tanuló

– A  tüdőgondozó-szanatórium községünkben  a 
megvalósulás  felé  közeledik.  E  különösen  szükséges 
intézmény  ügyét  olyan  emberek  vették  kezükbe,  akik 
mélyen átérzik szociális értékét. S mivel most már a hely, az 
épület  kérdése  egyedül  anyagi  kérdést  hordoz  magában, 
községünk  képviseletétől  függ  egyedül,  hogy  egy  kis 
államsegéllyel  megvalósulhasson  –  s  hogy  emléküket 
unokáik áldják érette.
(Megjelent: Szarvasi Közlöny, 1928. március 30.)
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Gépírós lányaink
a világbajnokságon

Örömmel tájékoztatom a Szentandrási Híradó olvasóit, hogy 
„Gépírós lányaink” (Csipai Melinda és Dunai Krisztina) ismét 
remekeltek  a  gépírói  világversenyen  Bécsben!  De  először 
szeretném ismertetni az országos helyezéseiket.

2004.  őszén  részt  vettek  a  Magyar  Gyorsírók  és  Gépírók 
Országos Szövetsége által rendezett versenyen, ahol gépírásból 
és szövegszerkesztésből indultak. Nagyon sokat készültek erre a 
versenyre, hiszen a cél a vb volt. Krisztina felnőtt kategóriában 
9.  helyezett  lett,  Melinda  junior  kategóriában  gépírásból  9. 
helyezett,  szövegszerkesztésből  pedig  1.  helyezett  lett.  A sok 
gyakorlás meghozta eredményét! Decemberben levelet kaptak a 
Szövetségtől,  melyben  értesültek,  hogy  a  magyar  csapat 
tagjaként részt vehetnek a 2005. július 23-29-e között Bécsben 
megrendezendő  világbajnokságon.  Békés  megyét  3  versenyző 
képviselheti:  Csipai  Melinda  és  Dunai  Krisztina 
Békésszentandrásról,  Csikós  Edina  pedig  Szarvasról.  Az 
Intersteno,  a  gépírók,  gyorsírók  és  szövegszerkesztők 
nemzetközi  szervezete  kétévente  rendezi  meg  a  szakmai 
versenyt.  Itt  egyben  szakmai  konferenciát  is  tartanak,  ahol  a 
felkészítő  tanárok  cserélhetik  ki  tapasztalataikat,  valamint 
újdonságokat tudhatnak meg a szakmából.

Ezt  követően  fellelkesedtek  és  még  több  időt  fordítva  a 
gépírásra és a szövegszerkesztésre tavasszal ismét részt vettek az 
országos  bajnokságon.  Krisztina  gépírásból  10.  helyezett, 
Melinda 9. helyezett lett.  Melinda ezen a versenyen a dobogó 
legfelső  fokára  állhatott,  mivel  ő  lett  Magyarország  junior 
szövegszerkesztő bajnoka.

A munka és a tanulás mellett nagyon sok időt fordítottak a 
világbajnokságra  való  felkészülésre.  A  gyakorlás  mellett  az 
anyagiakat  is  biztosítaniuk  kellett.  Mivel  a  versenyen  való 
részvételt  az  Országos  Szövetség  nem  támogatja,  ezért 
támogatók segítségével, pályázatok útján próbálták a kiutazáshoz 
szükséges anyagi erőforrást előteremteni. A megkeresett cégek, 
vállalkozók  lehetőségeikhez  mérten  támogatták  a  lányokat. 
Június végére sikerült a költségeket előteremteni, így utazhattak.

B.M.

A verseny
Egy  vállalkozó  segítségével  július  23-án  mikrobusszal 

indulhattunk Szarvasról. Hat órás utazás után megláttuk a zene 
fővárosának  névtábláját,  melyen  ez  állt:  WIEN!  A  szállás 
elfoglalása  után  a  magyar  csapat  többi  tagjával  ismerkedtünk 
meg  és  a  versenyzés  tapasztalatairól  beszélgettünk.  Másnap 
reggel  együtt  indultunk a regisztrációra,  ahol megkaptuk azt  a 
kitűzőt,  mely  az  „összetartozást”  jelképezte.  Délután  a 
színvonalas  megnyitón  28  ország  közel  450  versenyzőjét 
köszöntötték.  Az  országot  képviselő  szövetség  elnöke  az 
országára  jellemző  öltözékben  állhatott  a  színpadra,  és  saját 
nyelvén  buzdította  a  versenyzőket  a  másnapi  versenyre. 
Magyarország kalocsai népviseletben mutatkozott be! Vasárnap 
14 órakor kezdődött a nagy megmérettetés, ezért déli 12 órakor 
összecsomagoltuk  a  gépeket,  és  elindultunk  a  verseny 
színhelyére. Mivel a gépírás 2 fordulós volt, ebben az időpontban 

csaknem  60  legjobb  versenyző  ült  a  teremben.  Mindenki 
előkészítette,  beüzemelte  a  laptop-ját  és  elkezdődött  a 
bemelegítés.  Sípszóval  megállították  a  bemelegítést,  majd 
kiosztották a másolandó szöveget. Ezután ismét hangos sípszóval 
elindították  a  másolást.  60  billentyű  „csattogott”  30  percen 
keresztül! Az idő letelte után sípszó vetett véget a másolásnak, a 
versenybizottság állva tapsolt, így gratuláltak a versenyzőknek a 
teljesítményért.

A verseny előtt

Bemelegítés

Ezt követően Melinda és Edina már a szövegszerkesztésre 
készült, mivel rögtön a gépírás után következett. Újabb sípszóval 
indították el a versenyt és 10 perc korrektúrázás után sípszóval 
zárták le a megmérettetést.
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Hétfőn és kedden szakmai előadásokon vettünk részt, ahol 
megismerhettük a gyorsírógépeket,  annak működését,  valamint 
szakmai ismereteket szerezhettünk.

A  magyar  csapattal  kedden  délután  kis  sétát  tettünk  a 
Hofburgban,  ami  késő  estig  tartott.  Szerdán  ismét  együtt 
kilátogattunk Schönbrunnba, a kastélyba, ahol egy egész napot 
töltöttünk el.

Hofburgban

Schönbrunnban

Csütörtökön  rövid  sétát  tehettünk  a  Mariahilfel  straße-n. 
Délután  4  órakor  a  magyar  csapat  együtt  elindult  az 
eredményhirdetés helyszínére, melyet Bécs legszebb épületében, 
a  Rathausban  (Városháza)  rendeztek  meg.  5  órakor 
megkezdődött a várva várt eredményhirdetés. Nagy izgalommal 
vártuk, hogy ki hol helyezkedik el a „ranglétrán”. De talán nem 
is az volt a fontos, hogy ki hanyadik helyezett lesz, hanem az, 
hogy  a  magyarokkal  és  a  világ  legjobbjaival  együtt 
versenyezhettünk. Az eredményhirdetésen 1-2 magyar versenyző 
is a dobogóra állhatott, mely nagy öröm volt számunkra is.  Az 
összesített  listából  megtudtuk,  hogy  Edina  gépírásból  56. 
helyezett,  szövegszerkesztésből  38.  helyezett  lett.  Krisztina 
gépírásból a 61., Melinda szövegszerkesztésből a 37. helyezést 
hozta  haza.  A búcsúestre  kilátogatott  két  szarvasi  képviselő 
asszony  is:  Kozák  Imréné  és  Sonkolyné  Szekerczés  Margit. 
Köszönjük nekik, hogy részt vettek velünk ezen az ünnepségen, 

és  együtt  örültek  a  helyezésünknek.  Az  ünnepséget  báli 
hangulatú vacsora zárt le, mely éjfélig tartott.

Másnap reggel 10 órakor hagytuk el a szállást és indultunk 
haza Magyarországra.

Köszönettel tartozunk támogatóinknak, hogy adományaikkal 
segítettek  abban,  hogy  ezen  a  szakmai  versenyen  részt 
vehessünk.  Munkánkban  és  továbbtanulásunkban  nagy 
elismerést jelent, hogy egy ilyen színvonalas világbajnokságon 
részt  vehettünk.  Bízunk  abban,  hogy  a  2  év  múlva  Prágában 
megrendezendő  vb-n  is  részt  vehetünk  majd.  Köszönet  illeti 
felkészítő  tanárainkat,  Buzásné  Harmati  Annamária  és  Tóthné 
Jansik  Erzsébet  tanárnőt,  akik  kitartó,  lelkes  és  önfeláldozó 
munkájukkal készítettek fel minket a világbajnokságra.

Támogatóink voltak: Axis 4000, Barex Kft., Barta László és 
neje,  Bencsik  Mihály,  Békésszentandrás  Nagyközség 
Önkormányzata,  Békésszentandrás  Kulturális  Fejlődésért 
Alapítvány, Békés  Megyei Önkormányzat Területfejlesztési  és 
Európai Integrációs Bizottság, Börcsök József, Borgulyáné Apáti 
Csilla,  Budainé  Bertók  Judit,  Csipai  László,  dr.  Bagi  László, 
Fabó István békésszentandrási képviselő, Fazekas István, Fő Téri 
Általános Iskola,  Gallicoop Rt.,  Ipartestület,  Békésszentandrás, 
Komép  Kft.,  Kozák  Imréné  és  Sonkolyné  Szekerczés  Margit, 
Nemzeti  Szakképzési  Intézet,  PC  Shop,  Rágyanszky  István, 
Sinka József polgármester, Szabó Katalin, Szarvasi Öregdiákok 
Baráti  Köre Egyesület,  Szarvas  és  Vidéke  Takarékszövetkezet, 
Szarvas és Vidéke Hetilap, Szarvasi Delta Kft, Szarvasi ÉP-KER 
Kft., Szentandrási Híradó, Takács Miklós, Tóthné Szabó Ágnes, 
Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Vas- és 
Fémipari Rt., Velencei György, Vida János, Zalka Mg. Tsz., 

Krisztina és Melinda
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FÓRUM
Aszódi Imre:

Lelkembe visszajárnak az álmok
Nemrég a Budapest Televízióban tűnt fel egy kedves író arca, 

aki mosolyogva mesélt életéről, és hamarosan a ,,NAP EMBERE” címet 
kapta meg, egy gyönyörűséges oklevéllel együtt. Aztán vagy két éve a 
televízió  egyik  csatornáján  láttam viszont,  amint  a  ,,Magyar  Kultúra 
Lovagja” címet kapta.

Lovaggá ütötték. S most egy szép könyvet tartok a kezemben: 
,,Lelkembe  visszajárnak  az  álmok”  címűt,  melyet  az  Uránusz  kiadó 
gondozott és adott ki 2004-ben.

A könyv homlokzata mögött,  bent a lapok sokaságában egy 
érett költőt, egy okos embert és nagyon tehetséges verseket találni. Ő, 
Aszódi Imre, a költő, író, drámaíró, aki számtalan díjat nyert és a ,,népi 
írói”  mozgalom  utolsó  harcosainak  egyike,  mondom,  mert  ez  a 
mozgalom lassan véget  ér,  elfelejtődik,  nincs  már  vezéralak,  Németh 
László, nincs Kodolányi János, és sorolhatnám. De hála Istennek itt van 
még Aszódi  Imre,  aki  tudja,  hogy a  népi  irodalom mutatja  meg egy 
ország helyzetét s ha a népről mélyen hallgatnak a felszín sem létezhet. 
Mint írta József Attila: ,,Fecseg a felszín, s hallgat a mély” … Költőink 
is  ilyen  indíttatással  írja  népi  ihletettségű verseit,  a  paraszti  témákat, 
szent gyermekkorát, a békésszentandrási emlékeket, a még földmívelők 
bájával,  és  a  szorgalmas  életű  parasztság  munkásságát,  köznapjait, 
intézményesített, de nagyszerű szokásait. S főképpen munkáit.

Verseiben egyre nagyobb a vallásos áhítat, az Isten teremtette 
világ előtt  és  maga Isten is  sokszor  jön szóba.  Valahogy elkötelezett 
,,végrendeletet” érzek e könyvben. A költő végrendelkezik verseiben. Az 
utókor  számára  írja  meg  a  már  rég  eltűnt  tanyákat,  a  csordákat,  a 
szántást, és azt a kemény, kíméletlen, de mégis csodálatos munkát, ami a 

földdel kapcsolatos. Kemény évek voltak ezek. A háború(k) évei, és a 
harcok évei. Ma a megbékélés korszakában a költő csendesen ingatja 
fejét és azt mondja: ,,Én a puszták toprongyos röge vagyok” S e verset, 
melynek ugyanez a címe így fejezi be: / csak hazámért teszem ezt, és ez 
örökké így lesz…” /  Talán ez  a költő  arcéle,  a  poétai  mondandója e 
könyvben. Aszódi Imre e század ,,Petőfi Sándora”, mert mindent megír, 
megénekel  és  olyan  gazdag  rímeltetéssel,  ami  igazán  ritka  a  ma 
költészetében. Zöngementesen teszi a dolgát és verseibe belemélyedve 
úgy érezzük, hogy egy nagy szív dobbanását halljuk versről versre.

De jó ez így. Olyan igazi Aszódis az egész. Tehát gratulálunk 
hozzá, és születésnapjára kívánunk még sok szép alkotást! A könyvet 
Tóth  Melinda  szerkesztette,  az  első  és  hátsó  borító  Barna  András 
festőművész alkotása.

(Bornemisza).

KI ŐRIZ ENGEM?

ASZÓDI IMRE versei
Aszódi  Imre (doktori  címmel  is  rendelkezik)  számomra  az  érett, 

örökön tüzet égető VULKÁN! Az az ember, akinek megadatott a több 
évtizedes  életkor,  s  reméljük,  adatik.  Ő  az  az  ember,  ALKOTÓ  és 
GONDOLKODÓ, akinek  a  SORS a boszorkányos időkben  jelölte  ki 
küldetését.

Született  az  ALFÖLD  egyik  szögletében,  messze-messze  a 
fővárostól, az értelem fellegvárától. Élt az egyszerű emberek között, a 
szerények és a becsületesek táborában, akik nem ismertek mást, csak a 
munkát, az egymás iránti becsületet, de megismerték a bosszút és a cselt 
is. Az élet rendje mindenütt ez, ahol emberek élnek. Aszódi Imre Békés 
megyének tiszta levegőjét, termékenyítő szellemhagyományait élvezte, 
értette,  érettebbé tette.  Ő ott  kapott  ihletet,  szellemtöltést,  ott  hallotta 
meg sorsának üzenetét… ,,Menned kell, hogy edződj, ám azt a bölcsőt 
ne  tagadd  meg,  ahol  éltél,  ahol  megtanulták  beszélni,  gondolkodni.” 
Valóban  nem  felejtette  el.  Számtalan  verse  őrzi  ennek  a  tájnak  a 
mindennapi  életét,  szokásait,  tisztaságát,  becsületét.  Jellemes,  hős 
emberekről szól, énekel, őket beléhelyezi a természet csodálatos alföldi 
ágyába.

Aszódi Imre a szellem töltését  nem nélkülözte… Tanult  népétől, 
mesemondóitól, az élményt őrzőktől, a népiesektől, a szolid könyvtárak 
őrizte könyvekből. Elindult az ország ama tájaira, ahol tanulhatott, ahol 
,,bölcselkedőkkel” találkozhatott, hogy gondolatmélységét még jobban 
felborzolja. Tanult… a jognak mestere lett… igazságot akart és akar ma 
is,  nem  az  egyénit,  hanem  a  népéét,  a  történelemét,  a  jövő 
nemzedékének magyarságát megőrizve.

Belesodródik a történelem kegyes és kegyetlen forgatagába, hogy a 
sors  próbára  tegye.  Tette!  Hitével  szemben  nem  tudták  megalázni, 
vállalta  Déry  Tiborékkal  együtt  a  börtönt.  Ott  is  edződött,  mélyebb, 
elszántabb  hittel  jött  az  emberek  közé.  Tolla,  szellemakarata 
felfokozódott,  a  mindennapok  megélhetésének  munkája  mellett  az 
irodalomnak élt, él ma is.

Aszódi már ,,polihisztori” rohamokkal szemléli világát, írótársait. 
Érzi,  sokat  kell  mondania  az  embereknek,  hogy ne felejtsenek,  hogy 
múltjuk  kincseiből  merjenek  meríteni.  Ezt  sugallja,  erre  ösztönöz 
verseivel,  prózáival,  drámáival,  elmélkedő  írásaival…  Ennek 
igazolásáért  ott  van  a  főváros  sok-sok  irodalmi  közösségében,  ahol 
vitatkozik,  terjeszti  műveinek  kincseit.  Tanít,  védi  az  irodalom-
mesterség  értékeit,  tisztelve  klasszikusait  is.  Osztogatja  tanácsait  ifjú 
írótársainak, de ha kell, közvetlen kortársainak gyengeségeit is kijelöli.

Az  idő  nagy  mester  abban  is,  hogy  teremtményeit  megérleli… 
kettős  céllal,  egyrészt  azért,  hogy az  ember  bölcsessége szaporodjék, 
aszúsodjék, érettebben illatozzék, másrészt azért, mert a termelőt az idő 
után leltár készítésére is készteti. Aszódi Imre az utóbbi években kiadott 
több kötete is erre utal. Összegez. Leltárt készít. Mi még nem akarjuk 
ezt olvasni… mi az újabb és még újabb írásokat akarjuk megismerni!

Aszódi  számára  a  líra,  az  irodalom  a  fülnek  zene-ritmus,  az 
értelemnek  jövőt  építő  szellemtöltés,  a  békétlenkedőknek  békét  kötő 
akarat, a bűn italát fogyasztóknak a megtérést okozó nedű.

Így legyen sokáig!

(Szerk.: Tóth Melinda, URÁNUSZ Kiadó, Bp., 2003, 290 p.)
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,,Én nem román, én csángó vagyok!”
Még sötét éjszaka volt azon a júliusi hajnalon. Aludt a falu 

és aludtam én is, amikor hajnal 4-kor csörgött a telefon, hogy itt 
vannak  az  ötödik  csángó  tábor  résztvevői,  akiket  több  civil 
szervezet hívott meg.

A  több  mint  nyolcszáz  kilométeres  út  megviselte  a  11 
gyermeket  és  kísérőjüket,  így  az  első  nap  pihenéssel, 
ismerkedéssel  telt  el,  majd  délután  nagy  örömmel  fürödtek  a 
Holt-Körösben.

Az első hétvégén a szervezett program alapján részt vettek 
az  Ezüstszőlőben  rendezendő  ,,Aratónapon”,  ahol  sikeresen 
mutatták be moldvai táncaikat a nagyközönségnek, amihez egy 
Pest megyei zenekart hívtam segítségül. Vasárnap délelőttönként 
szép csángó ruháikban részt vettek a misén.

A csángó gyerekek felléptek Ezüstszőlőben

Népviseletben

A hét  első napján elkezdődtek a kézműves foglalkozások, 
így  folytatódott  a  tavalyi  perzsaszőnyegszövés,  míg  a  csoport 
másik  fele  a  női  szabászattal  ismerkedett  szakoktatók 
irányításával. A fiúk egy része fából készített virágos faliképeket 
alkotott.

A gyerekek délelőtt kézműves foglalkozásokon vettek részt, 
délutánokat  pedig  szabad  programmal  töltötték  el.  Két  este  a 
számítógéppel ismerkedtek. Délutánonként látogatásokon vettek 

részt, így eljutottak a Körös-Maros Nemzeti Parkba a HAKI-ba, 
majd  hétvégén  Ópusztaszerre  és  egy  közeli  tanyára  is.  Több 
alkalommal igénybe vették a helyi sport klub kenujait, ami nagy 
élményt nyújtott számukra.

Ópusztaszeren

Egy  fotókiállítás  megnyitójához  felkértük  őket,  hogy 
mutassák be táncaikat,  dalaikat  a  szentandrási  közönségnek. A 
fotókiállítás  (,,Csángóföldön  jártunk”)  a  mai  moldvai  csángók 
életét  mutatta  be  a  helyi  könyvtárban,  amelyet  tavaly  egy 
ismerősömmel együtt készítettünk a csángófalvakat járva, hogy 
szemléltessük a hozzánk járó gyerekek otthoni körülményeit  a 
szentandrásiaknak és másoknak.

A gyerekek és maga az este bizonyára emlékezetes marad a 
megjelentek  részére  és  némi  ízelítőt  adhatott  a  csángók 
kultúrájáról  és  életéről.  Több  megfontolásból  kiindulva  úgy 
gondoltam,  hogy  az  estéket  más-más  családoknál  töltsék 
vendégségben, ahol megvendégelték őket. Így mód volt rá, hogy 
több szentandrási család közvetlen kapcsolatot alakíthasson ki a 
moldvai  gyerekekkel  és  ők  is  ismerkedhettek  a  helyi 
szokásokkal, az itt élőkkel.

A tábor végén három kicsi perzsa szőnyeget készítettek el, 
amelyet  a  moldvai  alapítvány  részére  hazavittek  több 
ruhadarabbal, amelyet szintén saját kezűleg alkottak.

A  csángó  fiatalok  egy  tartalmas  élményeken  gazdag  12 
napot töltöttek nálunk, ahol jól érezték magukat, így Szentandrás 
neve  újabb  moldvai  családok  emlékeibe  maradhat  meg  jó 
érzéssel.

Köszönöm a gyerekek nevében az anyagi, a szellemi, fizikai 
támogatók  önzetlen  segítségét  különböző  településekről, 
vállalatok,  intézmények,  magánszemélyek  részéről  és  tíz 
szentandrási  család  szeretetteljes  vendéglátást,  amelyet 
felajánlottak részükre.

Szeretnék a jövőben is határontúli fiatalok részére táborokat 
szervezni, ehhez várom a támogatók segítségét, de ezt politikai 
és  egyéni  érdekek  előtérbe  helyezése  nélkül  képzelem  el 
továbbra is.

2005. július 30.
Tisztelettel:

Papp Dezső
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Az én tanyavilágom
Részlet dr. Domán Imre szarvasi állatorvos írásából

Életében könyve nem került  kiadásra és  azóta sem.  Témája a  
tanyasi  élet  feldolgozása,  leírása,  amely  javítás  nélkül  
változatlan  formába  kerül  közlésre  a  szentandrási  tanyákról  
szóló része.

A békésszentandrási tanyák messze elütnek a szarvasiaktól, 
hol nagy a hasonlatosság, mint a Szarvas-Szentesi útiakéban, az 
azért  van,  mert  a  szarvasi  tótság  birtokolja.  Nincs  a  tetőből 
kanfar kiképezve, általában sem az épületek, sem az udvar nincs 
úgy rendben tartva. Ott is egyetlen szoba van, amelyben élnek, 
lakik  az  egész  család,  alszanak,  étkeznek,  mosdanak,  szőnek, 
fonnak, a gyerekek tanulnak, az öregek szakajtót fonnak, mosnak 
és  vasalnak.  A mosásnak  nem  annyira  előírás  a  hétfő,  mint 
Szarvason, és újabban, hogy a kemence nem fűlik, a sparheltban, 
kályhán főznek is. Jó, hogy napos helység egy-két ablakkal. Az 
egész tanya fehérre van meszelve,  a meszelőt  tavaszon, őszön 
nem sajnálják, húsvétra ,,kötelező” az általános meszelés, nyár 
végén a  tapasztás  és  meszelés.  A lakószobát  világossá teszi  a 
fehér  fal,  kemence,  mennyezet  is.  A szobába  belépő  azonnal 
észreveszi,  hogy katolikus  helyen  jár,  a  falon  az  ágyak  fölött 
vagy a tükör körül szentképlenyomatok vannak, ott függenek az 
elsőáldozási  képek.  Másképpen  vannak  a  bútorok  elhelyezve. 
Kanapé sok helyütt van, de sarokpad nincs. Az asztal a szoba 
közepén  van.  Körülötte  támlás  székek,  ágyak  a  fal  mellett 
hosszanti  elhelyezésben.  A kemence  körül  vályogpadka,  rajta 
,,rongypokrócok vagy deszkapad”.  Ha  netán  a  nagy  hidegben 
mégis  befűtik,  vagy  kenyérsütés  van,  legyen  hol  üldögélni, 
mesélni, emlékezni a múltra. Nincs az ajtó mögött törülközőtartó 
szép  hímzett  törülközővel.  Egészen  más  az  elrendezés  a 
Furugyban,  amelyet  szarvasi  tótok  laknak.  Itt  ugyanúgy,  mint 
nálunk  a  mestergerenda  a  borotvatartó,  nehogy  a  gyerekek 
hozzáférjenek,  a  kemencevállon  a  vasmozsár,  a  száradó 
levestészta,  az  agyagpadló  legtöbb  tanyában  semmi  vagy 
,,rongypokróc”,  így  a  jó  meleg.  A  gyerekek  mezítláb 
ugrándozhatnak.

Harmincöt  éve  mesél  nekem  sokat  Nagy  Mária  a 
szentandrási  életről.  S  elbeszélését  még  ma  is  élvezettel 
hallgatom,  amikor  már  kilencven  éves.  A Siratóban,  a  Horga 
oldalon  született.  Gyermekkora,  serdülő  és  felnőtt  lánykora 
libapásztorkodással  telt  el.  S  azóta  az  örökös  refrén:  ,,sóban 
vízben  főztünk,  de  volt  egészség”.  A falutól  az  egész  határ 
Öcsödig  gyep  volt,  sok  gulyával,  kondával,  nyájjal,  libával. 
Mindig  kijárt  kapálni  a  Furugyba,  hol  akkortájt  már  lakták  a 
szőlőkben  a  kunyhókat,  azok  ,,trágyával  és  földdel,  szárral, 
náddal,  gyékénnyel voltak fedve”.  A félfedeles  cseréptetejét  is 
meghányták trágyával, így volt a meleg az egyetlen tehénnek. Az 
eresz  alatt  szarufákig  a  ,,tehén  és  lótrágyaközeg”,  a 
kemencébevaló.

Tíz  éven  át  voltam  rendszeres  állatorvosa  Zajacnak,  aki 
1975-ben már 85 éves. A gát melletti tanyában született, itt is az 
aljakon, elmondta, hogy fent a Furugyban az utcák olyan szűkek, 
hogy egyszerre csak egy kocsi fér el, az uraság ezzel is spórolt. A 
borházak,  présházak,  kunyhók  vert  agyagból,  vályogból  az  út 
mellé  épültek,  ezek  lettek  azután  átalakítva  kunyhóborház-
lakásokká,  nádtetővel  snyiccel,  rajta  a  padlásajtó,  némelyikek 
szabad kémény faszikrafogóval.  A padlásra mindjárt az utcáról 
jártak  fel  a  botokból  összeszegezett  létrákon.  Tősgyökeres 
családok  a  Furugyban  a  Krátkiak,  Tisljarok,  Viszkokok. 
Utóbbiak  annyira  megerősödtek,  hogy  lett  lovasigájuk  is,  s 
eljárhattak  a  múlt  század  végén  ,,Világosra”  szerszámfáért, 
amiből  itt  szövőszéket  készítettek.  A furugyi  szőlők  minden 

tekintetben  egyeznek  a  szarvasi  szőlőkkel.  A gazdáé  volt,  a 
sorokat, láncokat, négyszögeket azok eladogatták a béreseknek, 
majori  cselédeknek,  kik  kunyhóból  lakást  formáltak,  még  a 
gazdák  telepítették  be  szőlővel,  gyümölcsfákkal,  amit  a 
phyloxéra pusztított ki.

Babák János a Siratóban a VII. K. 91. számú tanyát lakja 
még  1980-ban  is,  apja  1867-ben  született,  én  a  helyszínen  a 
tanyában 1959-ben beszélgettem vele. A jó egészséget ,,a tanyai 
levegőnek”, a Körösnek köszönhette. Ez a tanya az elsők között 
épült, mihelyt a Körös szabályozása azt lehetővé tette. De még 
utána is hányszor kellett az első gát alacsonysága, keskenysége 
miatt a tanyát körülgátoltatni. S bizony nem egyszer tutajjal meg 
ladikon menekültek be éjnek idején a faluba, hogy a nagy betörés 
után  még  hetekig  a  vízen  közlekedjenek.  Hónapokig  ruhában 
feküdtek le, de egy mindig őrséget tartott a családból. Nem volt 
itt Siratóban könnyű az élet. Hiába jöttek a Kákáról a jobb élet 
reményében.  Szentandráson  az  itt  születetteket  már 
,,Babályokra”  keresztelték.  ,,Négy  ökörrel  törték  a  siratói 
gyepet”,  mesélte  a  93  esztendős  gazda,  elsőként  is  a  Kis  és 
Nagysiratói  állásoknak  álltak  neki,  ott  remélhették  a  legjobb 
termést,  mily  bölcsesség  ez  abban  az  időben,  a  múlt  század 
utolsó negyedében. ,,Állás”, tehát a trágya éveken át ivódott a 
talajba, s nyilván a környék partosabb, magasabb fekvésű része, 
hol a gulya nyugodtan pihenhetett a szárazon tavasszal, őszön. A 
legutóbbi  időkig  négy  aranykoronára  volt  értékelve  a  föld,  a 
feltöréskor karvastagságú ördögoldal  gyökereket  szántott  ki  az 
eke,  mindig ezzel vesződtek, ha ,,a talaj engedte,  s a víz nem 
háborgatta őket”. Meg is érdemelték a nagy adókedvezményt! A 
három  Babák  testvér,  mert  erejük  és  lóigájuk  is  volt  már, 
nyarakon  és  őszön  nyomtatni  jártak.  Részből  végezték  ezt  a 
munkát.  Mint  ahogyan  részből  folyt,  cséphadaróval  is  ez  a 
munka.  A  ceglédi  homokon  a  rozsot  verték  ki  zsúpnak, 
zsúpfedélnek.  Tíz  éves  gyerekként  volt  alkalmam  elvegyülni 
anyámnál  a  három  ,,csépelő  közé”,  Tóth  sógor,  Ungvári  és 
Szunyogh Mihály ritmikus ütögetését megpróbálni, ez pár percig 
ment,  mert  azonnal ,,összeakadtak az ostorok”.  Kellett  a  zsúp 
istállóra, ólra. Elnéztem milyen ügyesen verték a kévéket, s ha 
sor került rá, rakták fel a tetőre ,,hajzattal” befele, amely száz 
évig is dacol az idővel, ha jó be van ,,szegve”.

Utólag sem lehet irigykedni Babákékra, hogy 1910-ben egy 
birkából fizették ki a siratói 36 holdnak az évi adóját. Az úttörő 
munka nagy áldozatot  kívánt  évtizedeken át,  nemcsak feltörni 
kellett  az ősgyepet, de azt éveken át kellett törni, egy télnek a 
fagya nem volt elég a rögök szétrepesztésére. S emlékezzünk! Az 
öreg  kis  tanyában  együtt  lakott  a  fehérre  meszelt  alacsony, 
mestergerendás szobában, no meg az istállóban a három Babák 
család,  a  három Babák fiú,  ki-ki  a maga családjával.  S rajtuk 
kívül  az  öregek.  Megnősültek,  de  egyiknek  sem  volt  hová 
különmenni. Az asszonyok rendre szülték a gyerekeket, adva volt 
részükre a szalma, a meleg kemence, a friss tej a kenyérrel, s ez 
minden! Ha télen az iskolában szünet volt, vagy vasárnapon a 24 
gyermek együtt volt. A nagyok találtak munkát az istállóban, a 
kisebbek  és  a  kicsik  a  kis  földes  szobában  ,,mezítláb” 
játszadoznak a ,,kis tökökkel”, az ízékbabákkal, állatkákkal”. Az 
iskolába télen a hóban, télvízben, sárban egymás között váltották 
a ruhácskákat s a kiscsizmákat.

- folytatjuk -

Közlésre adta: Mrena Mihály



2005. augusztus 15

ÉRTESÍTŐ, BESZÁMOLÓ
Kedves elszármazott tagtársak, kedves barátaink, tisztelt Szentandrásiak
Örömmel értesítelek benneteket, hogy a Körös napok rendezésére 

és  bonyolítására  szóló  megállapodásunkat  teljesítettük,  több  szarvasi 
civil  szervezettel  egyetemben:  (szarvasi  baráti  körrel,  a 
nagycsaládosokkal és az MTTSZ lövész klubbal) karöltve.

A vállalásunkat,  a  helyi  szentandrási  civil  szervezetekkel  történt 
megállapodást alkalmazva oldottuk meg, és remélem mindenki közös 
megelégedésére.

Tisztában  kell  lennünk  azzal,  hogy  mi  (baráti  körösök,  úgy  is 
alakultunk,  ,,elszármazottak  szövetsége”)  az  elszármazottakért 
vagyunk  elsősorban,  másodsorban  a  településért.  Átfedések 
természetesen  vannak,  nevezetesen  közelebbi  célunk  (a  Hősök 
emlékművének  helyreállítása),  valamint  a  távlati,  hosszabb  távú 
célkitűzésünk (a Római Katolikus templom környéki rehabilitációs) terv 
is jól példázza.

A  Körös  Körül kerékpártúra  remek,  és  program  dús  volt.  A 
száztizenöt  regisztrált  kerékpáros,  a  szarvasi  Erzsébet  ligetben 
gyülekezett  és  indult  hódító  útjára.  Az  első  megálló,  a  szentandrási 
András-kereszt  volt,  ahol  Kozák  János  alpolgármester,  Szító  Imre  a 
baráti  kör  vezetőségi  tagja,  és  én.  Szécsi  Mátyás  elnök  fogadtuk  a 
túrázókat.  Kozák  János  úr  röviden  ismertette  az  András-kereszt  és  a 
szentandrások emlékköveinek történetét, majd Szító Imre elnökségi tag 
üdvözölte és meghívta a kerékpártúra résztvevőit a Csücsök Csárdába 
üdítőzni.  A következő állomáshely  a  Duzzasztómű volt,  ahol  Molnár 
Imre  történeti  ismertetője  után  a  népes  hon  és  helyfoglaló  tábor 
megtekintette  a  két  gépészeti  múzeumot,  majd  a  Duzzasztóművet  és 
végül a hajókamrát, Barcsik János és fia kalauzolásával.

A kerékpártúra résztvevői

Lovagolni is lehetett

A tervezett programok: ebéd, rongylabda foci, légpuska lövészet, 
csúzli lövő verseny, sárdobáló verseny, dinnyeevészet,  jó hangulatban 
telt,  és  a  Kiss  család  jóvoltából  folyamatosan  lovagoltatással  bővült. 

Mindenki ámulatára, már négy óra volt, és indulni kellett, még volt egy 
megálló  a  szivornyánál,  és  következett  a  végállomás  Magyarország 
közepénél.  Őszintén  mondom mindenki  bánatára,  mert  itt  bezárult  a 
körös Körül egésznapos programja. A túrát az est folyamán a Republik 
együttes  koncertje  koronázta  meg,  és  tette  véglegesen  és 
visszavonhatatlanul emlékezetessé, felejthetetlenné..

Jövőre nagyobb publicitást adunk az elszármazottak, a lakosság, és 
az itt nyaralók felé, mivel meg lesz toldva egy vízitúrával. A szarvasi 
vízi  színpadi  előadások,  melyek  szintén,  szarvasi  baráti  kör 
rendezvényei  voltak,  teltházzal  mentek:  ,,Republik  koncert  – 
Cigánybáró – és az Állami népi együttes műsora is”.

A július 23-i III. civil kistérségi találkozó Szarvas Erzsébet liget I-
es  köröndön,  az  esős délelőtt  ellenére  is  közepes  látogatottságú  volt. 
Sikerült hat helyi kézműves iparművésszel megalkotni a pavilonunkat, 
és  terjedelemben  és  a  művészi  kivitelezésben  az  élmezőnyben 
foglaltunk  helyet.  A következő  kézműves  témakörökkel  képviseltük 
településünket:  ,,képfestő”  –  tojásfestő  –  hímző  –  mézeskalács  – 
üvegfestő – biotermékes – bőrdíszmű sallangos, és nem utolsó sorban 
egy kis prezentációs irodaasztallal is jelen voltunk, ahol is a civilek, PC-
klub, a BBSZ stb. szóróanyagait terjesztettük. Egy nagyobb, jó családias 
hangulatú társaság jött össze 20-30 sátorral az I-es köröndön. Estig tartó 
kézműves bemutatókkal, ínyenc népi ételek kóstolásával, és kapcsolatok 
felvételével,  találkozásokkal,  kellemes  beszélgetésekkel  múlatva  az 
időt.

A Kézműves Egyesület bemutatkozása a Körös Napokon

Remélem  jövőre  nagyobb  támogatottságot,  és  látogatottságot 
élvezünk a község lakosai, és az itt nyaraló vendégek részéről is.

Úgy  érezzük,  tehetségünkhöz  mérten  kiálltunk,  és  nem hagytuk 
cserben  Békésszentandrást,  és  emellett  elmondhatjuk,  ha  kísérő 
programként is,  részesei voltunk a  III.  Lovas Világtalálkozónak.  Ez 
volt itt a saját ,,lovunk dicsérete”!

Köszönet  illeti  a  Körös  körül  kerékpártúra  résztvevőit,  segítőit, 
valamint  a  III.  kistérségi  civil  találkozón  való  részvételért  a 
kézműveseinket,  személy  szerint:  Petrás  Ernőné,  Németh  Jánosné, 
Csík Józsefné, Bohák Mónika, Szűcs Elekné, Miknyik Mihály, Daru 
Péterné,  Hegedűsné  Fazekas  Jutka,  Bolgár  István,  minden 
elismerést  megérdemel. Nem utolsó  sorban  dr.  Dezső  István elnök 
kollégának köszönet,  akinek társaival  és lelkes  csapatával  nagy öröm 
volt  együtt  dolgozni.  Példa  és  mintaértékűnek  veszem  az 
együttműködést,  és  biztatással  élek  a  helyi,  békésszentandrási  civil 
szervezetek felé. Köszönöm!

Üdvözlettel, barátsággal:
Szécsi Mátyás

elnök

Fotó: Szécsi Mátyás
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” (Vörösmarty Mihály)

Üdvözlet a Nyerges-tetôrôl!
Csíkban augusztus eleje mindig a Nyergestetőé. Így volt ez az idén 

is a „székely Thermopülé”-nél. Szeredától délre esik Csíkkozmás. Nevét 
a szent koronán is látható Szent Kozmáról, a kiváló gyógyítóról kapta. 
Az országút tiszteletkört ír le szép temploma mellett. Alapjaiban Árpád-
kori  kövek vannak.  Ebből az időből  való a  falba épített  XII.  századi 
szentségtartó,  melynek  párját  Franciaországban  kell  keresnünk.  A 
szentély csillagboltozata a  gótikus átalakítás nyomát  őrzi.  A torony a 
XVIII. században épült hozzá. A lőréses kerítés az 1500-as évekből való. 
Szomorú  időket  idéz  a  kőfalon  a  pestisáldozatok  emléktáblája:  1124 
lakosból 826 meghalt 1719-ben. A műemlékegyüttes barokk bejáratán 
túl feltárul előttünk a fehér és a szürke különlegesen szép színkettőse és 
természetesen az arányok, melyek igazán látványossá teszik az egészet.

Mi  most  haladjunk tovább a  Kászonújfaluba  vezető úton.  5  km 
megtétele után egy szépséges fenyőerdő övezte tetőre jutunk. A 878 m 
magas Nyerges-tető vízválasztó Alcsík  és  Kászonszék között.  Ezen a 
helyen próbálták megállítani a beözönlő oroszokat 1849. augusztus 1-
jén.  Az  alig  200  főt  kitevő  csapat  tízszeres  túlerővel  vette  fel  a 
küzdelmet. Az élet-halál harcot vívó, mindenre elszánt székelyeket csak 
árulás  következtében  tudták  legyűrni.  A  hazaszeretetnek,  az 
önfeláldozásnak  1897-ben  állítottak  emlékművet  közadakozásból  a 
Bukarestben dolgozó székely leányok kezdeményezésére.  Az 5 és  fél 
méter magas oszlopon Bajza József versrészlete olvasható:
„Szenteld ó magyar hazádnak kebled szent érzelmeit
Romlott szív és romlott elme, kit hazája hű szerelme szép tettekre nem  
hevít.
Nyugosznak ők a hős fiak,
Dúló csaták után,
Nyugosznak ők,
Sírjuk fölött zöldel bíbor virány. 1849. aug.1-2.”

Emlékoszlop

Kopjafák és keresztek

2001-ben székelykaput állítottak a tömegsírhoz vezető út elejére. 
Felirata  a  következő:  ,,Meg nem adta  magát  székely,  mint  a  szálfák 
kettétörtenek”.

A  besüppedt,  hatalmas  síron  gallyakból  összekötött,  apró  kis 
keresztek,  kopjafák,  virágok,  szalagok  láthatók.  Megható  jelei  a 
kollektív emlékezésnek. Könnyes szemmel idézem föl Kányádi Sándor 
gyönyörű versét a szépséges fenyők árnyékában.

Nyergestető
A néhai jó öreg Gaál Mózesre,

gyermekkorom regélőjére is emlékezve

Csíkországban, hol az erdők
zöldebbek talán, mint máshol,
ahol ezüst hangú rigók
énekelnek a nagy fákon,
s hol a fenyők olyan mélyen
kapaszkodnak a vén földbe,
kitépni vihar sem tudja
másképpen, csak kettétörve,
van ott a sok nagy hegy között
egy szelíden, szépen hajló,
mint egy nyereg, kit viselne
mesebeli óriás ló.

Úgy is hívják: Nyergestető;
egyik kengyelvasa: Kászon,
a másik meg, az innenső,
itt csillogna Csíkkozmáson.
Nemcsak szép, de híres hely is,
fönn a tetőn a nyeregben
ott zöldellnek a fenyőfák
egész Csíkban a legszebben,
ott eresztik legmélyebbre
gyökerüket a vén törzsek,
nem mozdulnak a viharban,
inkább szálig kettétörnek.

Évszázados az az erdő,
áll azóta rendületlen,
szabadságharcosok vére
lüktet lenn a gyökerekben,
mert temető ez az erdő,
és kopjafa minden szál fa,

Csíkkozmás
Üdvözlettel: Bődi Mária

Fotó: B.M.

itt esett el Gál Sándornak
száznál is több katonája.
Véres harc volt, a patak is
vértől áradt azon reggel.
Támadt a cár és a császár
hatalmas nagy hadsereggel.
De a védők nem rettentek
– alig voltak, ha kétszázan –,
álltak, mint a fenyők, a harc
rettentő vad viharában.

Végül csellel, árulással
délre körülvették őket,
meg nem adta magát székely,
mint a szálfák, kettétörtek.
Elámult az ellenség is
ekkora bátorság láttán,
zászlót hajtva temette el
a hősöket a hegy hátán.
Úgy haltak meg a székelyek,
mind egy szálig, olyan bátran,
mint az a görög háromszáz
Termopüle szorosában.

Nem tud róluk a nagyvilág,
hőstettükről nem beszélnek,
hírük nem őrzi legenda,
dicsőítő harci ének,
csak a sírjukon nőtt fenyők,
fönn a tetőn, a nyeregben,
s azért zöldell az az erdő
egész Csíkban a legszebben.
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 41.
NAGY PÓLING – numenius arquata

TERÜLETI VERSENY

A legnagyobb termetű európai 
parti  madár.  Csőre  nagyon 
hosszú,  lefelé  hajló.  Hangját 
semmilyen más madáréval nem 
lehet  összetéveszteni;  tisztán 
csengő  „po-li,  po-li”.  Hívó 
hangjuk  dallamos,  füttyszerű, 
innen a népies neve: szélkiáltó. 
Tollazata  sűrű  szürkés,  vagy 
sárgásbarna  foltos  és  sávos. 
Piszkosfehér farkcsíkja a hátáig 
ér.  Röpte  erőteljes,  kissé 
sirályszerű.  Kimért 
szárnycsapásokkal  repül, 
többnyire sorba, vagy ék alakba 
rendeződve.  A  kis  póling 
kisebb  termetű,  hajlott  csőre 
rövidebb,  fejtetője  pedig 
sötétebb  sávozású.  Súlya  550-
850 gramm, hossza 52-57 cm. 
Ez  az  egyetlen  hazánkban 
fészkelő  póling  faj. 
Eurázsiában  él,  őszi,  tavaszi 
vonulása  idején  nagy 
csapatokban látható,  az alföldi 
legelőkön  és  a  sekély  vizű 

főleg  a  halastó  és  a  vizenyős 
legelőink  környékén. 
Hazánkban a párok márciusban 
bukkannak fel a költőhelyeken, 
ahol  ilyenkor  gyakran 
megfigyelhetjük  a  hímek 
jellegzetes  nászrepülését.  A fű 
között  rejtőző  kis 
mélyedésekben  a  tojó  néhány 
szál összehúzott gazra rakja le 
rendszerint  4  olajzöld  alapon 
barnán  foltozott  tojásait.  A 
kotlási  idő 27-29 nap,  majd a 
kezdetekben a fű között rejtőző 
fiatalok egy hónapos korukban 
már repülnek. Táplálékuk főleg 
rovarokból  áll,  de  csigákat, 
férgeket,  sőt  alkalomadtán 
fiatal  gyíkokat,  békákat  is 
fognak.  A család hosszú ideig 
összetart, és már nyár derekán 
dél felé indul. Téli szállása Dél-
Európában,  illetve  Afrikában 
van.  Bár  nagy  tömegekben 
vonul,  nagyon  ritkán  fészkel 
nálunk.  Védett,  eszmei  értéke 

A jövő hónapban beszámolok majd arról,  hogy mi is  történt  az  
augusztus 6-án megtartott évadnyitó közgyűlésünkön, illetve az azt  
követő koronglövő  versenyen.  A vadlexikonom 42.  részében  egy  
nagyon kecses és szép madárról, a gulipánról fogok írni….

Major Attila

Az augusztusi  lapszám megjelenése  alkalmából  köszöntöm  az 
olvasókat.  E  hónapban  beszámolok  arról,  a  koronglövő 
versenyről,  amely  július  2-án  került  megrendezésre.  A 
vadlexikonom  soron  következő  számában  a  nagy  pólingról 
olvashatnak…
Maga a verseny 1985. óta kerül megrendezésre, 3 vadásztársaság 
részvételével.  Minden  évben  más  más  egyesület  rendezi  a 
versenyt. Az idén mi voltunk a vendéglátók. A versenyben egyéni 
küzdelem  is  van,  de  a  hangsúly  a  csapatbajnokságon  van. 
Vadásztársaságonként a verseny megkezdése előtt hat csapattagot 
kell  megnevezni,  és  a  végén  a  legjobb 5 eredménye alkotja  a 
végeredményt.  Minden  lövő  20  korongra  lőhet,  és  a  legtöbbet 
eltaláló csapat lesz a győztes (maximum 100 pont az elérhető). A 
győztes  egy  évig  őrizheti  a  vándorserleget,  és  ha  háromszor 
elnyeri,  akkor  a  tulajdonába  kerül.  A  verseny  eddigi 
történelmében ötször már nyertünk mi is, ám tavaly nem jött jól 
ki a lépés, és harmadikok lettünk. Ezen próbáltunk most javítani.
De most már rátérnék a versenyre.  Az előző napi sokáig tartó 
gyakorlás után a versenyzők reggel 8 órakor gyülekeztek. Sajnos 
az időjárás nem nagyon kedvezett, mivel már kora reggel szakadt 
az  eső,  és  szinte  egész  nap  kitartott.  Az  időjárás  nagyban 
befolyásolta  a  lövők létszámát.   Ám akik  kitartottak,  igen  jól 
szórakoztak. A verseny a csapatok üdvözlésével, a lövészetvezető 
eligazításával,  balesetvédelmi  oktatással,  és  a  lövési  sorrend 
kisorsolásával kezdetét vette. 49 vadász nevezett be a versenyre, 
és  folytatott  küzdelmet  a  jó  eredmények  elérése  érdekében. 
Nagyon  izgalmasan  alakultak  az  eredmények,  ám  a  végén  a 
szarvasiak elhúztak, így ők nyerték meg a csapatküzdelmet. A mi 
egyesületünk  csapata  a  második  helyen  végzett,  megelőzve  a 
fábiánsebestyéni vadásztársaságot.  A szétlövések után kialakult 
az egyéni küzdelem végeredménye is,  melyben Fazekas Endre 
harmadik  helyezést  ért  el.  Az  eredményhirdetésre  már  a 
vadászházban  került  sor,  s  ez  után  elfogyasztottuk  az  igen 
finomra sikerült marhapörköltet.  
A  verseny  lezárásaként  a  szarvasiak  képviselője  meghívta  a 
csapatokat  a  jövő  évi  megmérettetésre,  a  visszavágás,  és  a 
barátságok ápolása érdekében. Bízom abban,  hogy a rossz idő 
ellenére azért mindenki jól szórakozott, és jó kikapcsolódás volt 
ez a szombati nap. 
Eredmények:

Csapat:
I. Szarvas 100/75
II. Békésszentandrás 100/64
III. Fábiánsebestyén 100/57

Egyéni:
I. Liska János – Szarva 20/18
II. Ifj Szabó András – Fábiánsebestyén 20/17
III. Fazekas Endre – Békésszentandrás 20/17
IV. Litauszki György – Szarvas 20/16
V. Jónás Attila- Szarvas 20/15
VI. Vitális Mihály- Szarvas 20/15

Vadász – Vállalkozók foci mérkőzés

A  hagyományoknak  megfelelően  augusztus  20-án  ismét 
összemérjük  erőnket  a  helyi  vállalkozók  foci  csapatával.  A 
mérkőzés délután 5 órakor kezdődik, melyre nagy szeretettel 
várjuk az érdeklődő nézőket, ígérem jól fognak szórakozni.
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V É L E M É N Y
HAZUDOZÁSOK HELYETT – A TÉNYEK

MAGYARORSZÁG 2005 NYARÁN
1.  Bérek:  2001.  óta  soha  nem  látott  mértékben  növekedtek 

Magyarországon.  Az  elmúlt  négy  évben  kétszer  olyan  gyorsan 
növekedtek a  bérek,  mint  a  2001-et  megelőző három évben,  ami  azt 
eredményezi, hogy 2001-hez viszonyítva ma négyheti munkáért ötheti 
bért kapunk. 

2. Nyugdíjak: még a béreknél is gyorsabban növekedtek. 2001. és 2005. 
között a nyugdíjak vásárlóértéke 30 százalékkal növekedett.  Ez több mint 
kétszer olyan növekedési tempó, mint amit az előző kormány elért.

3.  Adók:  az  átlagbér  adóterhe  az  Orbán-kormány  alatt  6  ezer 
forinttal növekedett. 2002. óta ez az adóteher 8 ezer forinttal csökkent. 
Azt a 6 ezer forintot, amit Orbán Viktor kivett a dolgozók zsebéből, a 
Medgyessy-Gyurcsány-kormány 8 ezer forinttal visszaadta. Csökkent a 
vállalkozások terhe is: míg az előző kormány minden évben emelte az 
egységes egészségügyi hozzájárulást, mi minden évben csökkentettük. 
Az összes adóteher 100 forint közös jövedelmünkre számítva 39 forint 
20 fillérről, 38 forint alá csökkent. 

4.  Infláció: újra értékálló a forint. Az elmúlt 24 évben nem volt soha 
olyan alacsony a magyar pénz romlásának üteme, mint az idén. Az elmúlt 3 
évben átlagosan 4,2 százalék volt az infláció, míg korábban 8,6 százalék. 

5.  Befektetések:  a  térségben  Magyarország  a  legkedveltebb 
befektetési  célpont,  a  régiós  országok  versenyképességi  rangsorában 
első helyen szerepel. Az idei év első negyedévében 1,1 milliárd működő 
tőkebefektetés érkezett Magyarországra. Ez nagyobb, mint a nálunk 3,5-
szer nagyobb Lengyelország esetében, és lényegesen nagyobb, mint a 
térség egyik legjobb államának kikiáltott Szlovákia esetében. 

6.  Munkahelyek:  kétarcú  a  helyzet,  mert  miközben  több  lett  a 
munkahely, több lett az álláskereső is. Bár ma többen dolgoznak, mint 
2002. márciusában, mégis többen keresnek munkát a munkaügyi ellátó 
rendszerben, mint akkor. 

7. Útépítés: Magyarországon az elmúlt időszakban annyi út épült, 
mint  az  előző  évtizedben  együtt.  2002.  nyarán  Magyarországon  530 
kilométer gyorsforgalmú autópálya volt. 2006. végén, mire befejezzük 

ennek a ciklusnak az autópálya építését, 1040 kilométer lesz. Ebből az 
510 kilométer új  autópályából csak 64 kilométert kezdett el  építeni a 
Fidesz, és kormányzásuk alatt csak 7 kilométert adott át Orbán Viktor. 

8.  Lakások: 15 éve nem épült annyi lakás Magyarországon, mint 
2004-ben. Ez annak köszönhető, hogy az ingatlanbefektetés helyett az 
igazságos  lakástámogatási  rendszer  lépett  életbe.  Tavaly  összesen  44 
ezer lakás épült, és az idei év első negyedévében az új lakások száma 
további  6  százalékkal  növekszik.  Az  igazságosabb  lakástámogatási 
rendszer bevezetése növelte a lakásépítési kedvet. 

9. Családtámogatás: ma egy gyermekre a korábbi 10 ezer forint helyett 
14 ezer forint támogatás jut. A szociálliberális kormány minden gyermeknek 4 
ezer forinttal több támogatást ad átlagosan, mint amit az előző kormány adott, 
és ez lényegesen egyenlőbben oszlik meg gyermekek között, mint korábban: 
oda ad, ahol nagyobb a szükség, és ott kér belátást és megértést, ahol több a 
jövedelem.  Ez  a  családtámogatási  rendszer  nem  segélyben  tart,  hanem 
munkavégzésre ösztönöz. Azoknak ad igazából többet, akik munkát végeznek, 
de kevesebb a jövedelmük.

10.  Gazdaság:  Magyarország  10  éve  2  százalékkal  gyorsabban 
növekszik,  mint  az  Európai  Unió  25  tagországának  átlaga.  Ez  a  két 
százalékos többletnövekedés volt jellemző az elmúlt három évre, és az 
azt megelőző évekre is. 

11.  Költségvetési hiány: az idei évben 3,6 százalék lesz. Ez – ha 
kicsivel is, de – kevesebb a 4 évvel ezelőttinél: akkor 3,7 százalék volt. 
És lényegesen kevesebb a három évvel ezelőtti 8,5 százalékos hiánynál. 

12. Államadósság: a magyar pozíció ott van, ahol 3-4 évvel ezelőtt 
volt.  Az  összes  adósságunk  arányát  a  közös  jövedelmünkhöz  képest 
sikerült megtartanunk a 2002-es szinten, 55,5 százalékon. A kamatterhek 
csökkentek:  2002-ben  közös  jövedelmünknek  több  mint  4  százaléka 
volt, idén pedig 3,9 százalék.

FÖLDESI ZOLTÁN
MSZP országgyűlési képviselő

..mert a mértékletesség és a lélek békessége az étek legjobb fűszere…

Aranykincstár
Néhány könnyű,  nyári  receptet  ajánlok,  melyek  ötleteket  is  adhatnak 
újabb alkotásokhoz. 
Karfiolkrém
Hozzávalók: 1 kis fej karfiol, 5 dkg sajt, 3 dkg vaj, 1 pohár joghurt, 1 
gerezd fokhagyma, 1 csipet só, 1 mokkáskanál kurkuma, 1 csipet kapor, 
3 dkg mandula vagy dió.
Elkészítés:  A  megtisztított  karfiolt  felrakjuk  főni,  közben  a  sajtot 
megreszeljük. Ha jó puha már a karfiol, leszűrjük, kihűtjük. Turmixgépbe 
öntjük a joghurtot, a vajat, az apró rózsáira szedett karfiolt, a reszelt sajtot, a 
zúzott fokhagymát és a fűszereket. Bő 3-4 percig turmixoljuk, ha nehezen 
forog,  villával  megkavargatjuk.  A  masszát  félretesszük  pihenni  (akár 
hűtőbe), hogy az ízek jól  összeérjenek. Sült  húsok mellé kínáljuk,  lehet 
előételként is zöldségmártogatós, de pirított kenyérre kenve is kitűnő. 
Borsós csirke
Hozzávalók 6 személyre: 1 nagyobb csirke (1,5 kg) feldarabolva; 2 nagy 
sárgarépa;  1  hagyma;  2  gerezd  fokhagyma;  1  zellergumó;  1  csokor 
petrezselyem;  2  evőkanál  olaj;  1  evőkanál  sűrített  paradicsom;  1  dl 
száraz fehérbor; 3 dl csirkeleves kockából; 30 dkg zöldborsó. 
Előkészítés:  A  csirkét  megmossuk,  feldaraboljuk.  Megmossuk, 
meghámozzuk a sárgarépát, a hagymát, a fokhagymát, a zellert, a zellert 
apró  kockákra,  a  többit  vékony  karikára  vágjuk.  A  petrezselymet 
leöblítjük, felaprítjuk.
Elkészítés: Az olajat egy nagyobb edényben felforrósítjuk, megpirítjuk rajta 
a csirkedarabok minden oldalát, és tányérra szedjük. A visszamaradt olajban 

megdinszteljük a hagymát, a fokhagymát, hozzáadjuk a sárgarépát, a zellert, 
elkeverjük a sűrített paradicsommal. Néhány percig az egészet erős lángon 
kevergetjük.  Visszatesszük  a  csirkét  az  edénybe,  ízlés  szerint  sózzuk, 
borsozzuk.  Hozzáöntjük  a  fehérbort,  a  levest,  és  lassú  tűzön  40  percig 
főzzük. Negyedórával a főzési idő vége előtt hozzáadjuk a zöldborsót, és 
befejezzük a főzést. Tálaláskor meghintjük a petrezselyemmel.
Sajtos saláta
Hozzávalók: 
40  dkg  sós  sajt  ,  3  főtt  tojás,  1  fej  saláta,  1  paradicsom  és  1/2 
kígyóuborka, 1 tojás, mustár, 2 dl tejföl, 1 dl olaj, petrezselyemzöld
A  sajtot  lereszeljük  apróra  a  citromreszelőn.  A  főtt  tojásokat 
almareszelőn  reszeljük  le.  A  salátát  apróra  vágjuk,a  paradicsomot 
felkockázzuk  apróra,az  uborkát  lereszeljük.  Kikavarjuk  a  tojássárgát 
mustárral és olajjal,utána hozzáadjuk a tejfölt , a vágott petrezselymet. 
Egy  tálban lerakjuk:sajt  +tojás+zöldség ,amíg elfogy.  Minden  réteget 
megöntözünk a majonézes keverékkel. Hidegre rakjuk fogyasztásig.
A sort a Vajdasági káposztával zárom.
Hozzávalók: 60-70-dkg sertéshús, 60 dkg káposzta, 40 dkg borgonya, 
zsír, liszt, fokhagyma, zöldpaprika, paradicsom, só, bors, köménymag.
A  kizsírozott  lábasba  bele  a  felkockázott  húst,  rá  a  reszelt  friss 
káposztát,  a  felkarikázott  burgonyát.  A  sorokat  sóval,  borssal 
megszórjuk. Rászeleteljük a paprikát és a paradicsomot. Kevés vízzel 
felöntjük és szép lassan készre főzzük. A végén fokhagymás, köményes 
rántással besűrítjük és tálaljuk.
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Kajak-kenu
Július  hónapban  minden  hétvégére  jutott  kajak-kenu  verseny, 

melyen  részt  vettek  a  versenyzőink.  A Vidékbajnokság  az  utánpótlás 
korú versenyzőink részére fontos volt, hiszen ezen a versenyen kellett 
biztosítani az indulás jogát az országos bajnokságon. Ezt versenyzőink 
sikerrel teljesítették. 

A  bajnokság  előtti  hétvégeken  a  megyénkben  rendeztek 
versenyeket,  melyek  jól  szolgálták  a  felkészülést  a  bajnokságra. 
Szarvason  a  Körös-kupa  –  Sándor  Tamás  Emlékversenyen  a  tavalyi 
évhez hasonlóan nagyon sokan indultak  több versenyszámban,  35-40 
induló  is  volt.  Gyomaendrődön  az  utóbbi  évek  legjobb  versenyét 
rendezték.

Velencén  megrendezett  Országos  Bajnokságon  versenyzőink 
összesen 20 bajnoki pontot szereztek, melyek közül kiemelkedik Kovács 
László teljesítménye. 500 m-en szoros csatában elért negyedik helye és 
párosban a csongrádi Tóth Róberttal együtt 2. helye értékes eredmény.

Eredmények:
Kőrös- kupa – Sándor Tamás Emlékverseny
Szarvas 2005.07.16.-17.
MK-1 gyermek fiú II. 2000 m. 10. Mrena Lajos, 15. Taskó Zoltán
K-1 serd. fiú VI. 4000 m. 15. Révész Norbert
K-2 kölyök fiú III. 4000 m. 6. Kovács Tamás – Gazsó Gergely
K-1 kölyök fiú IV. 4000 m. 5. Berényi Ádám
MK-1 kölyök fiú III. 4000 m. 28. Oláh László
MK-1 gyermek lány 2000 m. 12. Kovács Judit
K-1 ffi. felnőtt 1000 m. 8. Bencsik Tamás
K-1 serd. fiú VI. 1000 m. 10. Révész Norbert
K-1 serd. lány V. 1000 m. 6. Szín Szandra
K-1 kölyök fiú IV. 1000 m. 8. Berényi Ádám
K-2 serd. lány VI. 1000 m. 3. Berényi Diána - Szín Szandra
K-2 serd. fiú V. 1000 m. 1. Kovács László – Tóth Róbert (Csongrád)
MK-1 szabadidős fiú I-III. 500 m. 8. Takács Richárd
K-1 serd. fiú V. 500 m. 1. Kovács László
K-2 serd. lány VI. 500 m. 3. Berényi Diána – Szín Szandra
K-2 serd. fiú V. 500 m. 1. Kovács László – Tóth Róbert (Csongrád)

Vidékbajnokság Velence
2005.07.08-10.
K-1 serd. fiú V. 500 m. 4. Kovács László
K-1 serd. fiú V. 1000 m. 7. Kovács László
K-1 serd. fiú V. 4000 m. 8. Kovács László
K-1 serd. fiú  VI. 1000 m. 8. Révész Norbert
K-1 kölyök fiú IV. 1000 m. 8. Berényi Ádám
K-1 kölyök fiú IV. 4000 m. 10. Berényi Ádám
K-2 serd. lány VI. 500 m. 6. Berényi Diána – Szín Szandra
K-2 serd. lány VI. 1000 m. 4. Berényi Diána – Szín Szandra
K-2 serd. lány VI. 4000 m. 3. Berényi Diána – Szín Szandra
K-1 ffi. junior 1000 m. 7. Bencsik Tamás
K-1 ffi.junior 500 m. 8. Lénárt Róbert, 9. Bencsik Tamás
K-2 kölyök fiú III. 4000 m. 17. Kovács Tamás – Gazsó Gergely
MK-1 gyermek fiú II. 2000 m. 25. Mrena Lajos, 27. Taskó Zoltán
MK-1 kölyök fiú III. 3x200 m. váltó 7. Kovás Tamás – Mrena Lajos – 
Gazsó Gergely

Viharsarok kupa Gyomaendrőd
2005.07.23-24.
K-1 ffi. felnőtt 10000 m. 6. Bencsik Tamás
K-1 serd. fiú V. 4000 m. 8. Badar Gergő
MK-2 gyermek fiú II. 2000 m. 2. Mrena Lajos-Taskó Zoltán
K-2 kölyök fiú III. 4000 m. 1. Gazsó Gergely – Kovács Tamás
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. 11. Oláh László
MK-1 gyermek lány I. 2000 m. 6. Kovács Judit
MK-1 kölyök fiú III. 3x200 m. váltó 3. Gazsó Gergely – Kovács Tamás 
– Mrena Lajos
K-1 ffi felnőtt 1000 m. 3. Bencsik Tamás

K-1 kölyök fiú IV. 1000 m. 4. Berényi Ádám
K-1 serd. fiú V. 1000 m. 1. Kovács László, 9. Badar Gergő
K-1 serd. lány V. 1000 m. 3. Szín Szandra
K-2 serd. lány V-VI. 1000 m. 1. Szín Szandra-Berényi Diána
K-2 kölyök lány IV. 1000 m. 2. Bencsik Ágota – Kasuba Ivett (Szarvas)
K-2 serd. fiú V-VI. 500 m. 1. Kovács László – Tóth Róbert (Csongrád)
K-1 szabadidős fiú IV. 500 m. 3. Köteles Tamás
K-1 serd. lány VI. 500 m. 2. Berényi Diána
K-1 serd. fiú V. 500 m. 1. Kovács László, 5. Badar Gergő
K-2 serd. lány V-VI. 500 m. 5. Berényi Diána – Szín Szandra

Berényi Diána és Szín Szandra Gyomán

Kovács László és Tóth Róbert Gyomán

Országos Gyerek, Kölyök, Serdülő bajnokság
Velence 2005.07.29-31.
K-1 serdülő fiú V. 500 m. 4. Kovács László
K-1 serdülő fiú V. 1000 m. 6. Kovács László
K-2 serdülő fiú V. 500 m. 2. Kovács László – Tóth Róbert (Csongrád)
MK-1 kölyök fiú III. 3x200 m. váltó 4. Kovács Tamás – Mrena Lajos – 
Gazsó Gergely
K-1 kölyök fiú IV. 4000 m. 10. Berényi Ádám
K-2 serdülő lány VI. 4000 m. 10. Berényi Diána – Szín Szandra
K-2 kölyök fiú III. 4000 m. 10. Kovács Tamás – Gazsó Gergely
MK-2 gyermek fiú II. 2000 m. 10. Mrena Lajos – Taskó Zoltán 

F.I.
Fotó: Sinka József
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Cziglédszky Emléktorna – ötödször
Jótékonysági sportvacsora – először

Az idei  esztendőben  Békésszentandrás  volt  a  házigazdája  az  V. 
Cziglédszky  Sámuel  nagypályás  labdarúgó  emléktornának,  melyen  a 
hagyományoknak megfelelően a  Szarvasi  FC,  a  Szarvasi  LSZK és  a 
Békésszentandrási Hunyadi mérte össze erejét.

A tikkasztó hőségben kétszer 20 perces ,,kismeccseket” játszottak a 
résztvevők egymással. A tornát végül a Szarvasi FC NB III-as csapata 
nyerte  meg,  megvédve ezzel  a  tavaly megszerzett  elsőségét.  Így  egy 
évig ismét ők őrizhetik a vándorserleget.
Eredmények:
B. Hunyadi – Szarvasi LSZK 7:0 (3:0)
Vezette: Csipai B. (Medveczki I.)
B.  Hunyadi:  Kovács  Cs  –  Melian,  Galát,  Bordács,  Palotai,  Kajtár, 
Bakró, Bankó, Kiss L., Sinka, Virág. Játszott még: Gugolya, Chlebik, 
Kovács N., Prjevara, Bobvos I.
Edző: Varga László, Pisont András
Szarvasi  LSZK:  Kókai  –  Korbely,  Rumi,  Varga,  Petrovics,  Szécsi, 
Gábos, Hajduch, Becsei, Melis, Hován. Játszott még: Roszik, Pozderka. 
Edző: Szloszjár Mihály
Gólszerző: Bakró 2, Virág 2, Kajtár, Sinka, Bobvos I.
A több újonccal felálló Hunyadi meggyőző fölénye a gólok területén is 
megmutatkozott.
Szarvasi FC – Szarvasi LSZK 5:0 (2:0)
Vezette: Csipai (Medveczki)
Szarvasi  FC:  Balatoni  –  Terhes,  Pákozdi,  Kurucz,  Darida  N.,  Kiszel, 
Bogdán, Kis M., Csellár, Fekécs, Darida P. Játszott még: Zahorecz R. 
Edző: Paulik János
Szarvasi LSZK: Kovács Cs – Korbely, Rumi, Varga, Petrovics, Szécsi, 
Gábos, Hajduch, Becsei, Melis, Hován. Játszott még: Molnár, Roszik, 
Pozderka, Sárkány.
Edző: Szloszjár Mihály
Gólszerző: Bogdán 2., Fekécs, Csellán, Darida P.
A fél gőzzel játszó Szarvasi FC magabiztos győzelmet aratott.
Szarvasi FC – B. Hunyadi 1:0 (1:0)
Vezette: Csípai (Medveczki)
Szarvasi  FC:  Balatoni  –  Terhes,  Pákozdi,  Kurucz,  Darida  N.,  Kiszel, 
Bogdán, Kis M., Csellár, Fekécs, Darida P. Játszott még: Zahorecz R.
Edző: Paulik János
B. Hunyadi:  Petrás  –  Melian,  Galát,  Bordács,  Palotai,  Csípai,  Bakró, 
Bankó, Kovács N., Sinka, Virág. Játszott még: Kozák, Kiss L., Gugolya, 
Chlebik, Bobvos I.
Edző: Varga László, Pisont András
Gólszerző: Bogdán
A nagy meleg ellenére  változatos  és  izgalmas mérkőzés volt  a  torna 
döntője, melyen a szarvasiak bizonyultak jobbnak.

A torna végeredménye:
1. Szarvasi FC 2 2 - - 6-0 6 pont
2. B. Hunyadi 2 1 – 1 7-1 3 pont
3. Szarvasi LSZK 2 - - 2 0-12 0 pont

A torna különdíjasai:
Legjobb kapus: Petrás Ernő (B. Hunyadi)
Gólkirály: Bogdán Gábor (Szarvasi FC)
Legsportszerűbb csapat: Szarvasi LSZK

Az eredményhirdetés után jótékonysági sportvacsorát rendezett  a 
Hunyadi Sportegyesület, melynek bevételét az utánpótlás nevelésére és 
a  sportszékház berendezéseinek korszerűsítésére  kívánják fordítani.  A 
nagyszabású  rendezvény  szabadtéri  volt,  a  Holt-Körös  partján  került 
megrendezésre.  A szórakozni  vágyókat  Bobvos  János,  az  egyesület 
elnöke  köszöntötte,  majd  az  estet  Hévizi  Róbert  a  Képviselő-testület 
Művelődési és Sport Bizottságának elnöke nyitotta meg. Megnyitójában 
kiemelte az utánpótlás jelentőségét és köszönetet mondott mindazoknak, 
akik  támogatták  a  Hunyadi  SE  kezdeményezését.  A  jóízű  vacsora 
elfogyasztása után hajnalig tartott a mulatság. Koptak a cipőtalpak az 
alkalmi táncparketten (lábtenisz pálya),  a tombolán pedig sok értékes 
nyeremény talált gazdára.

Hangulatkép a sportvacsoráról Fotó: Szécsi Mátyás

A  Békésszentandrási  Hunyadi  SE  vezetősége  ezúton  szeretne 
köszönetet  mondani  minden  sportbarátnak,  akik  valamilyen  módon 
támogatták a július 30-i rendezvényünket.

Az  est  bevétele  elegendőnek  bizonyult,  melyből  a  közeljövőben 
szeretnénk megvalósítani az előzetes terveket.

Hunyadi Sportegyesület

Labdarúgás
Bajnoki sorsolás

1.  forduló  augusztus  13.,  szombat,  17.30:  Békésszentandrás  – 
Gyomaendrőd VSE
2. forduló augusztus 20., szombat, 17.30: Kondoros – Békésszentandrás
3.  forduló  augusztus  27.,  szombat,  17.30:  Békésszentandrás  – 
Szabadkígyós
4.  forduló  szeptember  3.,  szombat,  16.30:  Békésszentandrás  – 
Tótkomlós
5.  forduló  szeptember  11.,  vasárnap,  16.30:  Magyarbánhegyes  – 
Békésszentandrás
6.  forduló  szeptember  17.,  szombat,  16.30:  Békésszentandrás  – 
Dévaványa
7.  forduló  szeptember  24.,  szombat,  16.00:  Mezőhegyes  – 
Békésszentandrás
8. forduló október 1., szombat, 16.00: Békésszentandrás – Vésztő
9. forduló október 8., szombat, 15.00: Battonya – Békésszentandrás
10.  forduló  október  15.,  szombat,  14.30:  Békésszentandrás  – 
Gyomaendrőd FC
11. forduló október 23., vasárnap, 14.30: Méhkerék – Békésszentandrás
12. forduló október 29., szombat, 14.30: Békésszentandrás – Békés
13.  forduló  november  1.,  kedd,  13.30:  OMTK-Rákóczi  – 
Békésszentandrás
14.  forduló  november  5.,  szombat,  13.30:  Békésszentandrás  – 
Mezőberény
15.  forduló  november  12.,  szombat,  13.30:  Szeghalom  – 
Békésszentandrás
16.  forduló  november  19.,  szombat,  13.00:  Békésszentandrás  – 
Mezőkovácsháza
17.  forduló  november  26.,  szombat,  13.00:  Erzsébethely  SE  – 
Békésszentandrás
18.  forduló  december  3.,  szombat,  13.00:  Gyomaendrőd  VSE  – 
Békésszentandrás
19.  forduló  december  10.,  szombat,  13.00:  Békésszentandrás  – 
Kondoros




