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Iskolakezdésre
/részlet/
Sárgulnak a falevelek
Szép meleg nyár, Isten veled!
Fecske, gólya készülődik,
A tanulás megkezdődik.
Benedek Elek
Elek apó

Fotó: Szabó István

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését összehívom,
az ülésre a Képviselő-testület nevében Tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje:
2005. szeptember 26-án (hétfőn)
16 órakor
Napirend előtt:
Tájékoztató a Képviselő-testület
lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról, valamint a két
ülés
között
tett
fontosabb
intézkedésekről

2.

A Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium és
Napköziotthonos Óvoda beszámolója
Előadó:
Molnár Imre Zoltán iskolaigazgató

3.

Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való
tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi
ülés írásos előterjesztése a Könyvtárban megtekinthető.

Napirendi témajavaslatok:
Békésszentandrás, 2005. szeptember 14.
1.

A Szociális és Népjóléti Bizottság beszámolója az
átruházott hatáskörben végzett munkáról
Előadó:
Bobvos János a bizottság elnöke

Sinka József
polgármester
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
,,Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Találjál odafenn örök boldogságot.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban,
De az emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra Te soha meg nem haltál.”
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
jó szomszédoknak, ismerősöknek,
akik drága szerető édesanyánknak
özv. SZIN IMRÉNÉ
sz. SZIN MÁRIA ERZSÉBET
Temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
,,Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.”
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, barátoknak, akik
CSÍK JÓZSEFNÉ sz. FAZEKAS ANNA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Férje, testvérei, rokonai

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.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
,,Elmentetek tőlünk egy szomorú napon.
Azóta tiétek a csend, a nyugalom.
Hiányotok elviselni nagyon nehéz,
Míg élünk tart a fájó emlékezés.”
Hálásan mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett
szüleink és nagyszüleink
SZÍN IMRÉNÉ sz. TASKÓ MÁRIA
és férje SZÍN IMRE
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

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

CSIPAI LÁSZLÓ

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

BEHAN PÁL

Petőfi u. 9. * Mobil: 06-20/334-6670

A gyászoló család

Következô lapzárta:
2005. október 7. (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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Református oldal
Nyári emlékek
A Békésszentandrási református nyár egyik legszebb emléke a
templomi gyerektábor volt július 25-31-ig, s akik itt voltak, jól érezték
magukat, sokat gazdagodhattak lelkileg is. 24 gyermek fordult meg a héten,
s ugyanennyien dolgoztak, áldoztak azért, hogy ők jól érezzék magukat.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, a segítséget, a
kedvességet, amely nélkül e mostani táborunk nem jöhetett volna létre.
Sokakat megmozgatott tehát ez a hét, sokan szeretettel magukénak érezték a
gyerektábor ügyét. A záró istentisztelet után a gyülekezettel együtt
szeretetvendégséggel zárult a hét. Nemcsak az idő volt nagyon meleg, de a
testvéri meleg légkörben sokan érezhettünk rá a krisztusi közösség
szeretetére és vonzására.
A hét folyamán változatos programok követték egymást. Volt
mindennap éneklés, bibliai tanítás, csoportbeszélgetés, játék, finom
falatozás. Egyszer ellátogattunk a szomszédos Idősek Otthonába, s a
református temetőben László Béla volt református tanító sírját gyomláltuk
ki. A hét bibliai fő témája Onéziumusz története volt. Pál apostolnak a
Filemonhoz írt leveléből ismerhetjük meg ennek a szökött rabszolgának az
életét. Ő később megtért, és Pál visszaküldte keresztyén rabszolgatartó
Urához ezekkel a szavakkal: „Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre,
hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy mint rabszolgát, hanem
rabszolgánál jóval többet: aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi
értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred!” (Fil 16)
Micsoda történelem formáló szavak a Római Birodalomban! Hisszük,
hogy Isten Szentlelke ma is képes csodálatos módon alakítani minket,
népünket, társadalmunkat! Hagyatkozzunk hát rá, s átélhetjük: Aki
Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. (2 Kor.
5:17)

Délutánonként a fiúk hittanos edzőtábora következett. Bemelegítőként
részletenként megnéztük a „Misszió” c. filmet: hogyan hajóztak a 18.századi
dél-amerikai őserdő folyóin az első jezsuita misszionáriusok Krisztus
követségében, a szeretet erejével. Ezután mi is csónakba szálltunk a
Körösön, vagy drótszamárral hajtottunk ki Fúrúgyba, vagy íjászkodtunk. A
rekkenő hőségben a parókia árnyas diófái alatt rendkívül vidám dinnyézéssel
egybekötött hittanos tanulással zártuk a napot.
Többen egyet értettek abban, hogy egész életükben nem voltak annyit a
templomban, mint ezen a héten, s úgy tűnt, egész nyáron nem volt jobb hét,
mint ez a hittanos tábor. Bízom abban, hogy a táborban résztvevőkben
elindult egy lelki növekedés. Kívánom, hogy ők is, mások is, az olvasók is,
minél többen tudjanak szívből imádkozni:
Uram Jézus! Szükségem van Rád! Köszönöm, hogy meghaltál értem a
kereszten. Kinyitom életem kapuját és befogadlak Téged, mint Uramat és
Megváltómat. Te irányítsd az életemet! Tégy olyanná, amilyen Te akarod,
hogy legyek! Ámen

Gyűjtés erdélyi árvízkárosultakért
Országos szeretet gyűjtést hirdetett meg a Református Zsinat erdélyi
magyar testvéreink megsegítésére az árvíz sújtotta területeken. Az ország
szeptember 11-i perselypénzét ajánlották fel erre a célra. Ehhez a gyűjtéshez
mi is csatlakoztunk. Ha valaki még szeretne adakozni, vagy esetleg egy
autóval, kis csoporttal elmenne egy ilyen árvíz sújtotta faluba szerényebb, de
személyes segítséget adni, kérjük, jelentkezzen Dobos Ágoston lelkésznél.

Szín Imréné Taskó Mária emlékére

Tóth Mihály emlékére

Maca néni

Miska bácsi

Álmom száz kicsi
Tájon jár pedig
Ébren lét gyötör

fázom!

Miért nem jön ide
Száz angyal, kire
Vágyón rátekint

párom!

Nyugszik már soha
Nem volt még ilyen
Szép álom ez a

végső!

Nyugvó hely ez a
Csendes, hűs gödör
Mennybe visz ez a

lépcső!

Viszlát angyalok
Két gyermek zokog
Elment Mária

Ámen!

Előreszaladt, elment Mihály
Szenvedése jégbe merevedett
Rég volt, mondd még most is fáj
A beletörődésbe fájdalom keveredett.
Emlékszel? A boldog ifjú kor
Gondokkal tarkított önfeledség
Hittétek soha nem jön el akkor
Az elválás, a beteljesült öregség.
Nem öregség tapasztalat eszencia
Keserűséggel átitatott emlékek
Nincs szép halál, azóta a ház néma
Szent Mihály kisöpörte lak. Félek!
Egyedül, az otthonból ház lett.
Hazatérnék, de akkor hol a cél?
Mindent elfed az enyészet, gyászoló
Szívem esedez, kegyelmet kér.
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Tájékoztatás emlőszűrésről
A Mammográfiás Szűrőállomás végzi a célzott, szervezett
lakossági emlő szűrő vizsgálatokat a 45-65 év közötti nők
körében Békésszentandrás nagyközségben, Kardos községben,
Kondoros nagyközségben és Szarvas városban.
Minden 45-65 év közötti nő személyre szólóan, lakcímre kap
meghívó levelet, melyen szerepel annak a szűrőközpontnak a
neve, elérhetősége, ahová várják a levélben megadott időpontban
mammográfiás vizsgálatra.
Amennyiben a papíron szereplő időpont nem megfelelő, úgy
a feltüntetett telefonszámon új időpontot lehet egyeztetni a
szűrőállomás munkatársaival.
Azok a nők, akik két éven belül emlőszűrő vizsgálaton vettek
részt, vagy emlő műtéten estek át, ha meghívó levelet kapnak a
szűrésre, tekintsék tárgytalannak a megszólítást. Annak, aki
betegségre gyanakszik (pl. csomót tapint a mellében), nem kell
megvárnia a meghívó levelet.
A háziorvosát vagy a nőgyógyászát felkeresve, időpont
egyeztetés után elvégzik a vizsgálatot.
Útiköltség térítés: A szűrőállomásra való eljutást
Társadalombiztosító fizeti. A meghívó levelekkel postázásra
kerülnek a Hitelezett utalványok is, visszafelé a szűrőállomások
adják a Hitelezett utalványokat. Amennyiben csoportos
szervezéssel történik a beutazás, a hitelezett utalványokat össze
kell gyűjteni, a legközelebbi MEP kifizetőhelyre bevinni és ott
kifizetik az útiköltséget.
A vizsgálat célja, hogy a daganatos betegséget korai
stádiumában fedezzék fel és kevésbé megterhelő módon
gyógykezeljék azt.

A felhíváshoz kapcsolódva a Szarvasi Kábeltelevízió
műsorán láthatják az érdeklődők a „Van remény – A rák
megelőzhető” című filmet 2005. augusztus 10-től az alábbi
időpontokban:
Hétköznap:
Hétvégén:
reggel: 7.00-8.00 óráig
reggel: 7.00-8.00 óráig
délben:12.00-13.00 óráig
délben:12.00-13.00 óráig
este: 22.00-23.00 óráig
este: 21.00-22.00 óráig
Kérjük egészsége érdekében éljen a lehetőséggel, tekintse
meg a filmet és menjen el a szűrővizsgálatra!
Készítette az ÁNTSZ Szarvas Városi Intézete
az ÁNTSZ Békés Megyei Intézetének közleménye alapján

Tisztelt Kisvállalkozó!
Tájékoztatom Önöket, hogy nagyon jó feltételekkel tudok
ajánlani
(Vállalkozásfejl.
Alapítvány
jóvoltából)
hitelkonstrukciókat kisvállalkozásuk fejlesztéséhez, forgóeszköz
finanszírozásához. Amennyiben felkeltette érdeklődésüket,
hívjanak a következő telefonszámon: 06-30/2012-196.
Kerek Jánosné
üzletviteli tanácsadó
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Véradók vacsorája
Hagyomány már, hogy évente egy jó hangulatú vacsorán
találkoznak az önkéntes véradók. Így volt ez az idén is,
szeptember 10-én, szombaton este. Győri Jánosné köszöntötte
az egybegyűlteket, majd dr. Hanyecz Vincéné röviden ismertette
a szív szerepét a vérkeringésben. A vacsorát követően
beszélgettem Győriné Katikával a rendezvényről.
– Gratulálok ehhez a szép hagyományhoz!
– Köszönöm szépen! Lelkes aktivistáink segítségével
szervezzük évente ezt a vacsorát. Ide azokat hívjuk, akik egy
éven belül itt Békésszentandráson adnak vért. Ezért aztán
előfordul, hogy nem szentandrási lakos is van a vendégek
között.
– Most hány személyre terítettetek?
– 170 főre. Természetesen ez egyedül nem megy, sok segítőm
van. Például Vereb Imre, aki 3 éve már ingyen főzi a
hagyományos menüt, a birkapörköltet. A Művelődési Ház
felajánlása a terem és a teríték. Az abroszokat a
Mozgáskorlátozottak Egyesületétől kaptuk. Lázár Mihályné 50
szál kardvirágot hozott a díszítéshez. A savanyúságot a
Godabolt, a kenyeret a Kenyérgyár, a sört a Rózsa és a pálinkát
a Szeszfőzde ajánlotta föl.
– Látom a függöny előtt az ajándékok sorát. Gondolom azok is
adományok.
– Igen. Közel 60 db nyeremény vár gazdára.
– Kik az adományozók?
– A fődíj árát Oláh Géza ajánlotta föl. Konyhai robotgépet
vettünk belőle. Szabó Lorándtól szőnyegeket kaptunk. Jelentős
támogatást nyújtott Bagi János, Matuz László,Takács Szilvia
valamint a Röfi- és a Peca Bolt. Tóth Mihályné tortával, Bohák
Mónika mézeskaláccsal, Bencsik Imre műanyagtárgyakkal
gazdagította a kínálatot. Ezen kívül sok olyan tárgy van a
színpadon, melyeket "csak úgy" hoztak és letették a többi mellé.
Ezért most mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a
tombolatárgyakért, a segítségért és a szervezés során kifejtett
munkálatokért.
– Melyek a további tervek?
– A legközelebbi véradás megszervezése, mely 2005.
szeptember 21-én, szerdán lesz itt a Művelődési Házban.
– További sikeres munkát kívánok.
B.M.

A vendégsereg

A szakács

Fotó: B.M.

A zenekar

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
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Bécs nevezetességei
Múlt havi számunkban beszámoltunk arról, hogy gépírói
világbajnokságon vettünk részt Bécsben. Most szeretnénk e
gyönyörű várost a Kedves Olvasóknak szavakban és képekben
bemutatni.
Nevezik Bécset a zene és a barokk fővárosának. Bécs az
Alpok nyúlványainak keleti peremén, a bécsi medencében
helyezkedik el. Névadó folyója a Wien, amely a Bécsi erdőben
ered, délnyugat felől pedig végigfolyik a városon.
Belvárosi sétánk központja a Stephansplatz, az első
vértanúról Szt. Istvánról elnevezett tér. Mintha a girbe-gurba régi
utcák mind itt futnánk össze. Közepén áll a Stephansdom (Szt.
István templom), mely egész Ausztria legjelentősebb gótikus
műemléke.
Hofburg. Ez a név az udvar és a vár szavak összetétele.
Nem egyetlen várpalotára, hanem különböző korokból származó
paloták együttesére vonatkozik. Hofburgban 2600 helyiség, 54
lépcsőház, 26 folyosó és 19 belső udvar van.

többi. Az utca túlsó felére csak az utóbbi két évtizedben kezdtek
letelepedni az áruházak.

A Városháza
A Hofburg
Hofburgban
megnéztük
a
Sisi-múzeumot.
Itt
betekinthettünk
a
császári
lakosztályokban,
valamint
megnézhettük az egykori császári ezüstgyűjteményt. A
gyűjtemény leghíresebb darabjai közé tartozik a Habsburgkészlet, a milánói asztaldísz, a Herendi porcelánmanufaktúrákból származó étkészlet. A Sisi-múzeum hat
helyiségében egy különleges császárné életét ismerhettük meg. A
bemutatott különlegességek között van Erzsébet számtalan
személyes tárgya (napernyője, legyezője, halotti maszkja). A
császári lakosztályok a Habsburgok személyes lakókörnyezetét
mutatta be. Itt láthattuk a császár dolgozószobáját, hálószobáját.
A császárné lakó- és hálószobáját, valamint fürdőszobáját.
Rathaus (Városháza) Friedrich Schmidt tervei szerint 187283 között épült neogótikus középületként. Bécs egyik jelképévé
vált. Tornya 97,7 méter magas, s a csúcsára helyezett 3,5 méteres
páncélos lovagot, „aki” 6 méter hosszú zászlós kopját emel. A
bécsiek „vasember”-nek nevezik, habár rézből készült. A
főhomlokzat ormát a középtorony két oldalán két-két kisebb
torony díszíti. Ebben a csodás épületben volt megrendezve a
búcsúvacsoránk, mely igen színvonalas volt.
A Mariahilfer Strasse a bécsi áruházak utcája. Az első
nagyáruház 1811-ben nyílt meg a páros oldalon, ezt követte a

A Volkstheater (Népszínház) 1888-89 között ugyanaz a
Ferdinand Fellner és Hermann Helmer építette, akik 1875-ben a
pesti Népszínházat, de külső formája inkább a pesti
Vígszínházéra emlékeztet.

A Népszínház

2005. szeptember
A városközpontot kicsit elhagyva találhatjuk a Práter néven
ismert szórakoztató negyedet, körhintákkal, céllövöldékkel,
mutatványosokkal. Egyik jellegzetessége a messziről látható 61
méter magas Riesenrad (Óriáskerék), melyet 1897-ben állítottak
fel. Eredetileg 30 fülke forgott rajta lassan körbe, bemutatva
Bécs egész panorámáját.
Schönnbrunn. A Schönnbrunni kastély a város központjától
kb. 6 km-re fekszik. Eredetileg kis kastély volt, melyet
vadászkastéllyá építettek át. A XVIII. század közepén Mária
Terézia a ma világszerte ismert Schönnbrunni kastéllyá építette
át a nyári rezidenciát. Mária Terézia óta a német-római, majd
később az osztrák császárok kedvelt tartózkodási helye. 1441
szoba és terem, 139 konyha szolgálta a közel 1000 ember
ellátását. A kertekkel együtt négyszer akkora volt, mint Vatikán
állam.
A 185 ha kiterjedésű kastélypark több évszázados
hagyományos gondozásának köszönhetően ma a legszebben
fennmaradt francia stílusú, barokk kertek közé tartozik. I. Ferenc
József 1882-ben Pálmaházat is építtetett. Teljes hosszúsága 111
méter. Mediterrán, trópusi és szubtrópusi növények találhatók itt
három különböző éghajlatban. Schönnbrunnban található a világ
legrégibb állatkertje. Több mint 300 különböző állatfaj lel itt
ideális körülményeket.

7

A Gloriette

A Práter

Schönnbrunn
A kastély előtt terül el Wagenburg. Itt látható a régen
használt királyi hintók és díszkocsik gazdag gyűjteménye. Mint
például a későbbi császárok gyerekhintói, Sisi menyasszonyi
fogata, valamint a császári temetések díszes halottaskocsija.
A kastély mögött találhatjuk Gloriette-t, vagyis a
Diadalívet. 100 méter hosszú és 19 méter magas fedett
oszlopcsarnokból áll, mely 1775-re készült el.
Csipai Melinda

Sissi
A császári lakosztály
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AZ ÖNKORMÁNYZAT RÖVID HÍREI
•

•

•

•

Az Önkormányzat 51,46 %-ban teljesítette a költségvetési
bevételeit, a kiadás 49,65 %-ban teljesült a 2005. évi első
félévi beszámoló szerint.
A működési költségvetésben továbbra is jelentkező
forráshiány, szigorú és takarékos gazdálkodást igényel. A
források kiegészítésére a Belügyminiszterhez pályáztunk
működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatására.
A Képviselő-testület elfogadta első körben a Nagyközség
Önkormányzat Költségvetési Szerveinek Esélyegyenlőségi
Tervét. Intézményeink, munkavállalói csoportok
véleményezése után fogja végleg elfogadni a testület
2006. év végéig.
További egy évvel meghosszabbítottuk a Körös TV-vel
kötött szerződésünket változatlan feltételekkel, ezért a
kedves nézők továbbra is láthatnak
„Békésszentandrási Híradót”, aktuális eseményeket,
élő stúdió műsorokat, testületi üléseket.
Rövidesen jelentősen javulni fog Békésszentandráson a TMobil (Westel) rádiótelefon szolgáltatása.
A Vodafone és a Pannon GSM antennái mellé a T-Mobile is
felszereli antennáit a víztoronyra.

•

•

•

Az Önkormányzat 650 ezer Ft + Áfa áron megvásárolta a
Hunyadi utcai gázcsere telepet, három éves
részletfizetéssel. Az első részlet kifizetése képviselői
felajánlásokból és adományokból történt. Megkezdődött a
telep bontása és gyakorlatilag beindult az emlékhely
kialakítása és a hajdani „Kálvária tér” rehabilitációja.
A Békés Megyei Önkormányzat gesztorságával kiírták
az állami címzett támogatással épülő
Békésszentandrás belterületi vízrendezés
közbeszerzési eljárását. Ha a közbeszerzés sikerrel
zárul még ez évben elindul a 114,3 millió Ft-os
beruházás. Az előzetes ütemterv szerint 2005-ben 5,9
millió Ft; 2006-ban 54,7 millió Ft és 2007-ben 53,6
millió Ft értékű munka készül el.
A Betonútépítő Rt. nyerte el a Bajcsy-Batthyány utcai
gyűjtőút burkolat-felújítását. Bruttó 27,6 millió Ft
vállalási árért a kivitelezés határideje 2005. október 15.
Jelenleg az érintett útszakaszon a vízmű aknák
kivitelezése folyik.
Sinka József
polgármester

KERTBARÁTOKNAK
Kultúrnövényeink kártevői a gyomnövények és a rovarok – II. rész
3. Mezei acat
Leggyakoribb, legveszedelmesebb évelő gyomnövény, melynek
a földben tőkéje van, igen mélyen. A tőke ágai öt méternél is
nagyobb távolságra szétkúsznak. A tőkéből lefele haladó
gyökerei egy méter mélységre is lehatolnak. Sok alfaja van.
Levelei karéjosok, lándzsaalakúak, szúrósak. Virága fészkes,
külön van a porzós, és külön a termő. Június közepétől
novemberig virágzik. Leggyakoribb gyomnövény, mely
különösen a kötött talajt szereti. Kártétele nagy, mert földalatti
száraival rengeteg tápanyagot vesz fel. Magvainak csírázó
képességét a talajban 5-6 évig megtartja. Ejtőernyő módjára
szálló magvait a szél igen messzire elhordja.
4. Nagy útifű
Valamennyi földrészen megtalálható. Gyökértörzse rövid, levelei
tojásdad alakúak, a tő rövid nyélen. Az apró virágok tőkocsányon
helyezkednek el. Májustól késő őszig virágzik, évelő növény.
Maghozama meghaladja az évi 21.000-et. A szépen kezelt pázsit
gyepét megjelenésével és elszaporodásával tönkre teheti. Ilyen
esetben az egyedek kivágásával, rendszeres nyírással (mielőtt a
tőkocsányon a magvak beérnek) és a tőkocsányok
összegyűjtésével védekezhetünk. Kapás növények között, ha
megjelenik, rendszeres kapálással eredményesen védekezhetünk.
5. Pongyola pitypang (gyermekláncfű)
Évelő növény, mely elterjedt egész Európában, Észak-Ázsiában,
Észak-Amerikában. Vastag húsos gyökerei mélyen hatolnak a
talajba. Fészkes, aranysárga virágja van, mely csak napos időben
nyílik. Tavasztól késő őszig virágzik. Termése 3-4 mm hosszú,
melyet a bóbita (ejtőernyőhöz hasonlóan) segítségével a szél
messzire elviszi. Maghozama évente általában 3.000. Nem
szereti a talajmunkát, és ezért kapálással hatásosan
védekezhetünk kertünkben.

6. Tyúkhúr
Népies neve: csibehúr, madárhúr, lúdhúr. Vékony, finom szálú
gyökere van. Levelei tojásdadok. Virágai a levelek hónaljában
fejlődnek, öt fehér sziromlevéllel. Termése hosszúkás, évi
magtermése 15.000. Jól tűri a hideget, és az ősszel kicsirázott
példányok áttelelnek. Tavasszal korán hozzák a virágot. Lefekvő
oldalágai meggyökeresednek, és szőnyegszerűen elborítják a
talajt. Szinte hihetetlen, de magjai 25 évig is megtartják csírázó
képességüket. Kertjeinkben sok bosszúságot okoz, különösen
tavasszal és ősszel. Rendszeres gyomlálással a hajszálgyökerek
megsemmisítésével, kapálással védekezhetünk ellene.
7. Pásztortáska
Közismert gyomnövény, valamennyi kultúrában megtalálható.
Egyenes, a keresztvirágnak családjába tartozik. Erős,
karógyökere van. Virágai fehérek, aprók, négyszirmú levelűek.
Termése háromszög, vagy szilva alakú. Maghozama igen
változó, mert 2.000-től 40.000-ig is termelődik. Az egész
földkerekségen elterjedt. Kora tavasztól késő őszig virágzik.
Növényevő állataink kényszerűségből fogyasztják. Ha a
szarvasmarha sokat eszik belőle, a teje hagymaszagú lesz. Irtsuk
a kerítések mellől, utakról, árokpartokról és természetesen a
szántóföldekről.
8. Árvacsalán
Egyéves növény, mely ha ősszel kicsírázik, a magból át is telel.
Alsó levelei kerekdedek, a felsők vese alakúak. Virágai hús
vörös, vagy kárminpirosak. Maghozama 200 db. Márciustól a
fagyokig virágzik. Európában, Észak-Afrikában, ÉszakAmerikában, Japánban már meghonosodott. Nálunk fás, cserjés
területen már kora tavasztól megtalálható.
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját,
baráti társaságát a Szent Erzsébet úti Óvoda

JÓTÉKONYSÁGI VACSORÁJÁRA
melynek időpontja:
Helyszín:

2005. október 15. 18 óra

Békésszentandrás, Művelődési Ház

Belépő ára:

1500 Ft/fő
amely tartalmazza:

a birkapörköltet, aperitifet és apró süteményeket.
A jó hangulatról az SVK zenekar gondoskodik.
Jegyek elővételben megvásárolhatók:

Hartay Jánosnénál, az óvoda vezetőjénél,
• Dr. Olasz Imréné dr.-nál
• Nyemcsokné Tóth Juliannánál (217-880)
• Nemcsényiné Csekő Tündénél
• Szécsi Hajnalkánál (218-608)
•

Szeretettel várunk minden kedves Vendéget illetve
felajánlásaikat:
a Szent Erzsébet úti Óvoda gyermekei, dolgozói
és szülői munkaközössége.
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” (Vörösmarty Mihály)

Üdvözlet a Pécsrôl!
A mai város elődje a római korban, a IV. században virágzó
tartományi székhely és a korakereszténység egyik jelentős
központja volt.Napjainkban a baranyai megyeszékhely büszkén
viseli a" 2000 éves város", a "magyar mediterráneum", a
"tudományok
és
a
művészetek
városa",
a
"fesztiválváros"neveket. Mindez hozzájárult az UNESCO
Világörökség cím elnyeréséhez. Pécs azonban Európa kulturális
fővárosa szeretne lenni 2012-ben.

A szomszédos Vasarely gyűjtemény láttán az az érzése az
embernek, hogy nem mindig "mindent a szemnek", mert
könnyen csalatkozunk. Homorú vagy domború, kifelé vagy
befelé kocka a kocka és azok a Zebrák, "csak két vonal" de
micsoda vonalak: művésziek! Folytatva XX. századot haladjunk
tovább az utcában, Schaár Erzsébet, Martyn Ferenc, Endre
Nemes, Amerigo Tot.Magyar művészek és magyar sorsok!

Székesegyház
Nézzünk szét, természetesen a magasból az 535 m-es
Misina-tetőn lévő TV-toronyból! Tiszta időben csodás kép tárul
elénk. Ha kigyönyörködtük magunkat, ereszkedjünk le és
tekintsük meg közelebbről is a város nevezetességeit. A
Széchenyi téren "török világ" vár ránk! Gázi Kászim pasa
dzsámija Közép-Európa legnagyobb ilyen épülete, ma katolikus
templom, értékes berendezéssel és freskókkal.A téren Hunyadi
János szobra emlékeztet még arra a 150 évre.
Oklevelek tanúsága szerint a honfoglalás idején a mai Pécs
területén lévő település neve Quinque Basilicae, mely öt
templom meglétére utal. Ez a márkajelzése a világhírű Zsolnay
porcelánnak. A Káptalan utca egyben a múzeumok utcája is. A
sarkon áll az a középkori elemeket őrző épület, amelyben a
Zsolnay Múzeum található.Lovász Pál így ír a látványról:
"Úgy lépsz be, mint fenséges trónterembe:
A Szépség vár itt, a legnagyobb király.
Megilletődést kényszerít szívedre,
s nagyúrhoz méltó kincsekkel kínál.
Göröngy volt mind, mit eltiport az ember,
de színek lelke költözött bele.
A friss anyag fölé hajolt a Mester,
s csodás formákat alkotott keze."

Hunyadi János szobra
Elérkeztünk a Bazilikáig, amely altemplomával együtt a
Szent István tér legszebb épülete. A püspökséget 1009-ben
alapította István királyunk, történetét gazdag egyházművészeti
kiállítás mutatja be. Pécsett alapította hazánk első egyetemét
Nagy Lajos király 1367-ben. Ma ez az intézmény a humanista
püspök, Janus Pannonius nevét viseli.
Sétáljunk lejjebb a téren és megtekinthetjük Sopianae
városának különleges síremlékeit a lV. századból.
A közeli gesztenyék alatt megpihenhetünk és eldönthetjük,
hogy megnézzük-e Csontváryt, ha másért nem, hát a Magányos
cédrusért, vagy a Baalbek fölött húzódó égbolt színéért.
A Jókai tér hangulata és a Színház impozáns épülete is
megér egy kis kitérőt. Közben a Zsolnay-kútról elolvashatjuk a
Mester üzenetét az utókornak:"Zsolnay Vilmos emlékkútja
legyen örök szemtanúja Pécs város virulásának és lakói
boldogulásának!"
Üdvözlettel: Bődi Mária
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,,Mert a mértékletesség és a lelki békesség az étek legjobb fűszere”

ARANYKINCSTÁR
Híres emberek nevezetes rostélyosai
Ha felütjük a receptes könyveket, vagy böngésszük az
étlapokat, akkor jövünk rá igazán, hogy mennyire változatosak a
magyar konyha mindennapi ételei és különlegességei. Egy
részük valamilyen módra készül, sokat neveztek el
foglalkozásokról, tájegységekről, országokról. Gyakran a
névadók, a híres emberek, kiknek legkedveltebb fogásáról van
szó, vagy az ételkülönlegességet kiötlő mesterszakácsok,
vendéglősök. A mai ajánlat híres, történelmi személyiségek
kedvenc rostélyosainak receptjeiből válogat.
Széchenyi-rostélyos
Hozzávalók: 4 db egyenként 18?20 dkg-os marha rostélyos
szelet, 5 dkg liszt, 15 dkg vöröshagyma, 15 dkg zöldpaprika, 15
dkg paradicsom, 50 dkg burgonya, 50 dkg sárgarépa, 1-2 gerezd
fokhagyma, 8 dkg sertészsír, ízlés szerint só, pirospaprika,
köménymag, a tálaláshoz 4 evőkanál főtt zöldborsó.
Elkészítés: A rostélyosokat kissé kiverjük, megsózzuk,
lisztbe forgatjuk, és forró zsírban mindkét oldalukon elősütjük,
majd lábosba rakjuk. A lehéjazott, aprított vöröshagymát zsírban
megfonnyasztjuk, hozzátesszük a pirospaprikát, a zúzott
fokhagymát, a köménymagot, összekeverjük, felöntjük vízzel,
felforraljuk, és az egészet ráöntjük az elősütött rostélyosokra.
Lassú forralással, fedő alatt pároljuk. Közben a sárgarépából meg
a burgonyából karalábévájóval gömbölyű darabokat vájunk, és
félig megfőzzük. Ekkor a kicsumázott, felkarikázott paprikával
és a lehéjazott, szeletelt paradicsommal együtt a rostélyosokhoz
adjuk. Végül készre pároljuk. Tálaláskor megszórjuk zsenge, főtt
zöldborsóval.
Esterházy-rostélyos
Hozzávalók: 1 kg marhahús (rostélyos), liszt a forgatáshoz,
1 nagy fej vöröshagyma, 2 szál sárgarépa, 1 szál
petrezselyemgyökér, 2?3 db babérlevél, fél dl étolaj, 1,5 dl tejföl,
1 evőkanál liszt, 1 evőkanál cukor, 1 kiskanál mustár, valamint
fűszerek: só, ételízesítő por, őrölt bors, pirospaprika.
Elkészítés: A marhahúst ujjnyi vastag szeletekre vágjuk,
kipotyoljuk, sóval, őrölt borssal bedörzsöljük. A befűszerezett
húst lisztben megforgatjuk, és forró olajban mindkét oldalát
hirtelen megpirítjuk, így a hús felületén egy kéreg keletkezik,
amely megakadályozza, hogy pároláskor az íz- és zamatanyagok
kioldódjanak. Az elősütött szeleteket kiszedjük, félretesszük A
lehéjazott, apróra vágott vöröshagymát állandó keverés közben
üvegesre pirítjuk az olajban, meghintjük pirospaprikával, az
elősütött szeleteket visszarakjuk, és egy kevés vízzel azonnal
felengedjük. Hozzátesszük a babérleveleket, és lefedve párolni
kezdjük, néha pótoljuk a vízveszteséget. Amikor a szeletek
félpuhára párolódtak, rárakjuk a karikákra vágott sárgarépát meg
petrezselyemgyökeret, és a hússal együtt készre puhítjuk. A
lisztet simára keverjük a tejföllel, hozzáadjuk a cukrot és a
mustárt, s ezzel az öntettel behabarjuk a rostélyost. Utólag
ízesítjük sóval, ételízesítő porral, felrotyogtatjuk, és
zsemlegombóccal körítve forrón tálaljuk.
Rákóczi-rostélyos
Hozzávalók: 80 dkg hátszín, 5 dkg liszt, 5 dkg zsír, 1 db
paradicsom, 2 közepes fej vöröshagyma, 15 dkg füstölt szalonna,
1?2 gerezd fokhagyma, 2 dkg fűszerpaprika, 20 dkg gomba,
tetszés szerint só.
Elkészítés: A hátszínt vastag szeletekre vágjuk, gyengén
kiverjük, megsózzuk, aztán lisztbe mártjuk, és forró zsírban
elősütjük. A húszsírban, miután kiszedtük az elősütött szeleteket,

megpirítjuk az apró kockákra vágott füstölt szalonnát, majd a
megtisztított, lereszelt vöröshagymát, pici vizet adunk hozzá, és
megpároljuk. A tűzről félrehúzva megszórjuk piros
fűszerpaprikával, beletesszük a finomra zúzott fokhagymát, a
lehéjazott, felszeletelt paradicsomot. Vizet öntünk alá, belerakjuk
az elősütött szeleteket, és fedő alatt, gyenge tűzön, puhára
pároljuk. Mielőtt a hús teljesen megpuhulna, hozzáadjuk a
kockákra darabolt gombát. Az egészet készre pároljuk, szükség
esetén utána megsózzuk. A rostélyosokat előmelegített tálra
rakjuk, ráöntjük a gombás pörköltet, végül burgonyaropogóssal
körítve tálaljuk.
A következő ajánlat már nem rostélyos, de egy híres ember
nevét őrzi, ezért került bele a sorba.
Karfiol Dubarry módra
Hozzávalók: 2 nagy csirkemell , 1 fej karfiol (kb. 1 kg), liszt
a forgatáshoz, 0,5 dl olaj, 5 dkg vaj, 5 dkg liszt, 2 dl tej, 1
tojássárgája, 10-12 dkg reszelt trappista sajt, ízlés szerint só,
őrölt fehér bors, őrölt szerecsendió, esetleg őrölt gyömbér.
Elkészítés: A csirkemelleket kicsontozzuk, a bőrt lefejtjük,
megmossuk, és vékony szeletekre vágjuk, megszórjuk sóval,
őrölt borssal , lisztben megforgatjuk, s a felforrósított olajban
mindkét oldalukon hirtelen megpirítjuk. Az elősütött szeleteket
kiszedjük, és egy kiolajozott tűzálló tál vagy teflonbevonatú tepsi
aljára helyezzük. Közben a megtisztított karfiolt rózsáira
szedjük, enyhén sózott vagy ételízesítőzött vízben puhára főzzük,
majd leszűrjük, lecsepegtetjük. Az elősütött húsok tetején
elosztjuk a megfőtt karfiolrózsákat.
Elkészítjük a besamelmártást. Ehhez serpenyőben vajat
hevítünk, beleszórjuk a lisztet, de nem pirítjuk meg túlságosan,
csak habzásig forrósítjuk. Felengedjük forró tejjel, simára
keverjük, sóval, őrölt fehér borssal meg őrölt szerecsendióval
fűszerezzük. A tűzről félrehúzva, miután kissé hűlt,
hozzákeverjük a reszelt trappista sajt háromnegyed részét meg a
tojás sárgáját. A sűrű mártással teljesen bevonjuk a
karfiolhalmokat, meghintjük a maradék reszelt sajttal, és elő
melegített sütőben szép pirosra sütjük. Petrezselymes párolt
rizzsel vagy rizibizivel körítve tálaljuk.
A szép paprikákból igazi különleges levest készíthetünk!
Nyári paprikaleves
Hozzávalók: 2 nagy paprika (piros színű), 2 nagy paprika
(sárga), 2 fej vöröshagyma, 2 evőkanál olívaolaj, 2 evőkanál
marhahúsleves (leveskockából), 1 kávéskanál pirospaprika, 2
evőkanál tejszín, őrölt bors, só.
Elkészítés: A paprikákat meghámozzuk, kettévágjuk,
magjaikat, ereiket eltávolítjuk, húsukat felkockázzuk, és 1
evőkanálnyit félreteszünk. A hagymát apróra vágjuk, és az
olajban üvegesre pároljuk (vigyázzunk, ne kapjon színt!).
Hozzáadjuk a paprikakockákat, és folyamatosan keverve 5 percig
pároljuk. Beleöntjük a marhahúslevest, és 1 liter meleg vízzel
felengedjük. Sóval, borssal ízesítjük, és felforraljuk. Amikor forr,
a tüzet mérsékeljük, az edényt lefedjük, és 2 percig főzzük.
Ekkor turmixoljuk, és hozzáadjuk a tejszínt, a pirospaprikát,
újrafűszerezzük, és összekeverjük. A maradék paprikakockával
megszórva tálaljuk. (Még ízletesebb nyári levest kapunk, ha
tejszín helyett kaukázusi kefirt használunk.)
Kellemes csemegézést kívánok:
Bődi Mária
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ANNÓ NEGYVENÖT ÉVE
/Nosztalgiázás/
Bevezető: Kedves Olvasó! Néhány keresetlen szóval, csak úgy
ösztönösen néhány mondatban a korosztályunk fiatalkori éveiről, és
az akkori kajakosokról írok pár sort a teljesség igénye nélkül,
visszaemlékezve.
Azok bizonyára értik, vagy legalábbis részben értik, akik részt
vettek benne, vagy akkor voltak fiatalok, de valamilyen formában
más nevekkel vagy hobbykkal hasonlóan megélték, átélték saját
fiatalságuk tizenéves éveit, csak éppen másképp.
Évszám szerint úgy ötödikesek lehettünk, mikor az ének tanár
bácsi toborzott, valami hajót kellett segíteni, építeni. Azonnal
ráharaptunk egy páran, mert imádtuk a műszaki dolgokat.
Reménykedtünk abban is, hogy néhány úttörő foglalkozást így
sikerül elbliccelni, mert már tudtuk azt, hogy a mókus kint van és
fenn a fán, meg hogy a nyírfák a réten állnak, szóval minden szép
volt, és a helyén. Szegény mamánk, majd minden nap rohant
utánunk a kisdobos nyakkendővel, üldözve majd az iskoláig, mert
már akkor is a nyakkendő volt a divat. A foglalkozás így festett:
eligazításként szájbarágó bemagyarázása, hogy mi is ez, és miből áll
a foglalkozás, majd kimentünk a terepre, és mivel a számháború volt
a legmenőbb és legkedveltebb, előre elkészített homlokra simuló
törzsszámmal. Már az első alkalommal megtaláltuk a megoldást.
Rajt volt, de a cél nálunk a Kis Körös alja volt, később a kajakház.
Érdekes módon mindig rosszul lett valaki, és haza kellett kísérni, ez
később természetessé vált, és itt kapcsolódik, a kajakozás tette
hivatalossá a távollétünket.
Szóval a Gyuri bácsi becsalogatott egy nagy műhelybe, ahol egy
másik bácsival, Laci bácsival és nagyon érdekes gépekkel
boszorkányos csodákat műveltek. De nem szaporítom a szót,
egyszer csak kinőtt a kezük- kezünk közül egy hatalmas hét
személyes kenu, fából az „Árpád vezér”. Valami gyönyörűséges
volt, ülésekkel, bordákkal, lapátokkal, mint egy „Rolls-Royce”
egyedi gyártásban, majd jöttek a kajakok is sorban, Álmos-ElődOnd-Kond-Tas-Huba és Töhötöm..
A csónakház a mostani polgármesteri hivatalnál a
melléképületben volt. A két Alain Delon, Gyuri bácsi és Laci bácsi,
mert olyan délcegek és jóképűek voltak, ügyesen irányították a
dolgokat, és már be is népesedett a Körös.
Itt megjegyzem, anyagi vonatkozásban ki kell emelni Apáti
Gyuri bácsit, aki megteremtette a pénzügyi lehetőségét a csepeli
hajóvásárnak.
Mi, kis fekete klottgatyások, évekig csak néztük a kajakokat,
takarítottuk, csiszoltuk, hordtuk le a meredek lejtőn, és fel is. Szóval
napi kapcsolatba kerültünk velük. Roppant nagy kitartás kellett e
műveletekhez, de megoldottuk, gondoltuk egyszer úgy is beleülünk,
ha fene fenét eszik is. Ha hiszik, ha nem, volt mikor az egész
faluban sétáltunk velük, nem nagyzolásból, megkértek rá.
Rogyadozó lábakkal kis tányérsapkában, zenére. Közben árgus
szemek figyelték, ki esik össze, azt azonnal lecserélték, mert úttörő
sok volt, azért vízi kevés.
Biztos kitalálták, május első napján szerettünk hajókkal sétálni.
Hogy a gyökereknél maradjunk, kitartásunk akkora volt, hogy
akkor sem tágítottunk, mikor a nagy marhák, sorolom: ”Zéró, Csita
–Tamás-Strazi, és a többiek”, hogy megerősítsenek, és tudjuk cipelni
a kajakokat azon az átkozott meredek lejtőn, szekrényvizitet
alkalmaztak, ennek utódja lett a simázás.
Magyarul, kinyitották a nagy sifonírt, szekrényt, és mi benn, ők
ketten kinn, és eldöngettek, püföltek, menekülés nem volt. Szóval
mi voltunk az élő rongyzsákok, a végén olyan tökélyre vitték, hogy
már csak annyit mondtak, hogy légy szíves, húzzál befele. Mi meg
kis klottgatyások vártuk mikor fáradnak el, mert mi lépéselőnyben
voltunk, mi nem eveztünk. Hát nagyvonalakban ezek voltak a
kezdeti lépések, időtartamuk néhány évre tehető. Karrierünk gyorsan
fejlődött, és mindezt mobil, és számítógép nélkül, csak, képzeljék el
milyen lehetett, nem is tudtunk hazaszólni, hol vagyunk.

Ennek egyenes következménye lett, hogy otthon már meg sem
kérdezték, hanem taslival, vagy nyaklevessel (népiesen mondva)
köszöntek, és nem egy esetben, ha lekéstük a vacsorát az utóbbival
kellett beérnünk, és nem is invitáltak traktáltak, nem erőltették, hogy
legalább egy kis csipszet!
A nagyfiúkat leváltottuk később, utólag is elnézést kérünk tőlük,
de nagyon sokkal tartozunk nekik így is, meg úgy is. Adósuk
maradunk, akkor is meg ma is tiszteljük őket. Még azt képzeljék,
senki nem halt bele, épp ellenkezőleg.. El is költöztünk mindenestől,
egy új helyre, sportpályának hívták már akkor is. Mindez Tibor
vezényletével, ő volt az edzőnk, talán neki köszönhetjük, hogy nem
csak tinglitangli evezgetés lett, hanem versenyszakosztállyá
avanzsáltunk.
Akkor azért eleinte a verseny kimenetele nem rajtunk,
elsősorban a hajón múlott. Emlékszem az első versenyek egyikén,
egy zöld szegedi hajóban kevertem – kavartam a vizet. Éreztem,
hogy derékig ülök már a vízben, és alig vánszorog a hajó, de
mondom, valahogy be kell jutnom a célba, ekkora szégyent nem
arathatok, és mégsem sikerült. Úgy a beülő előtt, először csak egy
kis szökőkút, majd egy gejzír, és egy gyors süllyedéssel eltűntem
hajóstul.
Azt hiszem, Sopekék innen indították el az eszkimó ötletét, és
felfejlesztették a tökélyre, úgy 1967 táján.
Egy más alkalommal, leírom a folytatást, ilyen olcsón nem
ússzák meg a dolgot, ilyen nagy léptékben nem lehet haladni.. Egy
epizódot azért még kiragadnék, mennyire sokoldalúak voltunk.
Ez nem véletlen, hiszen profi tudós tanáraink voltak.
Mindegyiknek volt egy specialitása, amivel tuti sakkban tudta tartani
a gyereket. Egy példa: eszköz- fémbetétes félméteres vonalzóval 1020 körmös. Vagy, két kézzel pajesznál fogva megemelni, majd
mielőtt a láb a földet érné, nyitott tenyérrel fogadni az arcot, mielőtt
az áll le nem esne, csak hogy ne legyen poros. Volt ebben
kézművesség, vesszőből nem kosár, fonott fogantyús pálcaszerű bot.
Ez a földrajzhoz készült mutató pálca volt. Ez sem férne egy oldalra,
ezért átugrom a lényeget, a másodlagos hasznosítást.
Nyelvi képzésünk az oroszra korlátozódott. Akkoriban
fakarusznak hívták a buszt, mert az is fából volt nagyjából, egy
ilyesmi hozta Szarvasról a Zima tanár bácsit, az orosz tanárt külön.
Érdekes módon a sarki egyesnél állt meg, ez egy nagy fényes
étterem volt, és talán tervet venni ment be az oldalajtón, mi azt
gondoltuk, de nem tudtuk megfejteni hol jött ki, mert az óra
elmaradt. Tudásszintem megmaradt a kombájnnál, azért reflektálnék
pár napos nyaralásunkra. Az adriai Iciciben, mikor megjelent egy,
kb. velünk egykorú lengyel házaspár, már este bankettet tartottunk
és röpke két óra múlva folyékonyan beszéltünk angolul-németül,
még az olaszt is belekevertük. A legfolyékonyabb a sör volt, mert mi
ugye rokon nép vagyunk, ezt sikerült bebizonyítani. Nem is
vitáztunk azon, hogy őket mikor telepítették újra, (mint a
településünkön teszik a honatyák, ki mekkora szobrot, vagy
emléktáblát érdemel, hiszen mindenki tette a dolgát, már akkor is) és
abszolút meg nem bántottuk egymást, újdonsült lengyel
barátainkkal, úgymond teljes volt a bizalom, mint rokon néppel,
bevállalom, ez lehet célzás értékű megjegyzés. Nem rabolom az
olvasó drága idejét, mert most már az idő is kemény pénz, meg a
benzin is és még sok egyéb.
Remélem írásommal nem bántottam meg senkit, és nem idéztem
rossz emléket senkiben. Nekünk vállalni kellett ezt a nyakunkba
varrt nehéz múltat is, de ez nem jelenti azt, hogy az újkori
demokráciánkban ismét ezt tegyük, csak más égisz alatt.
Maradok nagyrabecsüléssel, tisztelettel az olvasók felé.
ifj.Szécsi Mátyás
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Közhasznúsági jelentés
Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2004. évi tevékenységéről
Az alapítvány tevékenységi köre - alapító okirata szerint kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, sport, a
munkaviszonyban és a polgári jog jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
Az alapítvány kuratóriuma tevékenységi körének megfelelően,
az alapító okiratban foglaltak szerint végezte munkáját 2004-ben,
melyről az alábbiakban számolok be.
2004. évi fő feladatnak a következőket határoztuk meg:
Emlékmű állítása
Csángó tábor szervezése
Feladataink megoldását, az emlékmű megvalósítását, ill. az
ahhoz szükséges pénzügyi forrás megteremtését elősegítette az a
lehetőség, hogy az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény 71. §-a /8/ bekezdése szerint az APEH az
alapítvány részére engedélyezte a beérkező számlákban
felszámolt áfa visszaigénylését. Ezen a címen 2004-ben 205,886
Ft összegű - 2003-ban művelődési ház bővítéséhez teljesített
kiviteli számlában jelentkező – általános forgalmi adót utalt
vissza az alapítványnak az APEH.
Alapítványunk 2004-ben személyi jellegű kifizetést nem
teljesített.
Alapítványunk kuratóriuma a beszámolási évben az
alapszabálynak megfelelően működött.
Éves bevételünk az 5 millió Ft-ot nem haladta meg, éves
pénzforgalmunk a következők szerint alakult:
Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2004. évi
pénzforgalmáról
2004. évi alapítványi bevételek:
Banki kamatjóváírás
13,853 Ft
Önkormányzati támogatás
238,000 Ft

FELHÍVÁS!
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 15/2001.(X.29.) sz. a díszpolgári, tiszteletbeli polgár
kitüntető cím és egyes kitüntető díjak alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló rendelete alapján 2 fő részére
kitüntetést adományoz a község érdekében kifejtett tevékenység
elismeréseként.
Kérjük a község párt, társadalmi, civil szervezeteit, a lakosságot,
hogy javaslataikat rövid indoklással, életrajzzal juttassák el a
Polgármesteri Hivatal Titkárságára
2005. november 14-ig (hétfőig).
A díjak 2005. november 26-án (szombaton) a község Andrásnapi ünnepségén kerülnek átadásra.
Békésszentandrás, 2005. szeptember 13.
Sinka József
polgármester

A Könyvtár nyitva tartása október 1-jétől:
Hétfőtől péntekig 8-17 óráig.
Szombaton 10-12 óráig.

Csángó tábor költségeihez befizetések
135,000 Ft
APEH l % személyi jövedelemadó
196,932 Ft
ÁFA visszaigénylés
205,885 Ft
2004. évi bevételek összesen:
789,670 Ft
2004. január l-i nyitó pénzkészlet:
40,902 Ft
Bevételek mindösszesen:
830,572 Ft
2004. évi alapítványi kiadások:
Posta, banki kezelési költség
12,119 Ft
Emlékmű kőfaragó munkáinak számlakiegyenlítése 200,000 Ft
2004. évi kiadások összesen:
212,119 Ft
2004. évi bevételek és kiadások egyenlege:
618,453 Ft
Alapítvány bankszámláján lévő pénzösszeg
2004. dec.31-én
618,453 Ft
Betétbe helyezett alapítványi törzstőke
250,000 Ft
Alapítvány pénzvagyona
2004. december 31-én összesen:
868,453 Ft
Az alapítvány fennálló kötelezettségei:
Önkormányzati intézményeknek adandó
2002. évi támogatás
125,000 Ft
Önkormányzat felé átutalandó a Csángó tábor költségeire
Alapítványnak befizetett összeg -2003 évből
160,700 Ft
2004. évből
135,000 Ft
Szt.László utcai óvoda eszközbeszerzéseire
befizetett összeg
20,000 Ft
Kötelezettségek összesen:
440,700 Ft
A lakosság 2003-ban felajánlott 1 %-os személyi
jövedelemadóját a Református templom előtti téren felállított
újratelepítési emlékmű költségeire fordítottuk.
Alapítvány kuratóriuma

SZÁZ ÉVES TÖRTÉNETEK
Száz család maradt kenyér nélkül a
szentandrási szőnyeggyár leállítása miatt
Dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő interpellációt jegyzett be
ezen ügyben.
(Saját tudósítónktól)
A kormány a békésszentandrási szőnyeggyár üzemét leállította és
már hetek óta áll a munka. Békésszentandrás lakosságából mintegy
száz család talált kenyeret eddig a gyárnál, mivel az ott dolgozó
asszonyok, leányok az egész család részére kerestek kenyérrevalót.
A békésszentandrásiak küldöttségben hozták a kerület
képviselőjének, dr. Tóth Pálnak tudomására azon szomorú tényt,
hogy a gyár üzeme leállt. Dr. Tóth Pál ezért a következő
interpellációt jegyezte: Interpelláció a földmívelésügyi és
kereskedelmi miniszter urakhoz.
1., Van-e tudomása a Miniszter Uraknak arról, hogy a
békésszentandrási állami szőnyeggyár üzemének leállítása milyen
nagy veszedelmet jelent a munkanélküliség fokozódása miatt
Békésszentandrás lakossága körében?
2., Hajlandók-e a Miniszter Urak intézkedni, hogy a szőnyeggyár
legalább a téli hónapok alatt újra üzemeljen?!
Az interpelláció elmondására a jövő héten kerül a sor és a nagy
ínségben, munkanélküliségben lévő szentandrásiak nehezen várják
az eredményt.
Megjelent: Szarvasi Hírlap, 1931. 12. 06.
Dr. Szilvássy László gyűjtéséből
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A NÉPMESE NAPJA
2005. SZEPTEMBER 30.
„A Magyar Olvasástársaság azzal a felhívással fordul mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék
fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon azon
kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját, a
Népmese Napjaként tiszteljük ezentúl. A Népmese Napját első ízben 2005 őszén rendezzük
meg, és a budapesti rendezvényen túl szeretnénk országossá bővíteni a programokat. Kérjük a
könyvtárosokat, óvónőket, pedagógusokat és a mesével foglalkozó szakembereket, valamint a
meseszerető gyerekeket és felnőtteket, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel
forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Elevenítsék fel a mesemondás ősi
művészetét, hallgassák meg egymás legkedvesebb meséit, emlékezzenek meg
mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről, és a mesékbe szőtt bölcsesség máig érvényes üzeneteiről,
arról a mindennapjainkban is használható tudásról, ami minden népmese sajátja. „

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár ez alkalomból
pályázatot ír ki óvodások és iskolások részére:
1.

óvodások és alsó tagozatosok számára rajzpályázatot
Benedek Elek népmeséiből (bármilyen technikával),

2.

felső tagozatosok számára meseíró pályázatot.

A rajzokat és népmeséket szeptember 27-ig várjuk a
Könyvtárba.
A legsikeresebbeket jutalmazzuk, ezen kívül kiállítás keretében
láthatják a Könyvtár Galériájában és olvashatják a helyi
újságban.
Körös Művelődési Ház és Könyvtár
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Kézműves Játszóház
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete egyhetes
játszóházi foglalkozást tartott augusztus 22. és 26. között a
Művelődési Házban. Az egyesületi tagok váltották egymást,
minden nap más-más anyaggal, eszközzel ismerkedtek meg a
gyermekek és készítettek szebbnél szebb alkotásokat. Első nap
csuhéból méhecskét, vesszőből edényalátétet és gömböket

fontak. Második és harmadik nap agyagból formáltak különböző
tárgyakat: medál, dobókocka, ceruzatartó, kistányér, stb.
Negyedik nap az előre megfestett tojásokat egyedi technikával
díszítették. Az utolsó nap mézeskalácsot szaggattak, sütöttek és
díszítettek. Az ügyes kezek által gyönyörű munkák születtek az
egy hét folyamán. Köszönjük a kézműveseknek!
B.E.
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

ÉVADNYITÓ KÖZGYŰLÉS

VADLEXIKON 42.

A mostani lapszám megjelenése alkalmából köszöntöm az
olvasókat! Most beszámolok arról, hogy mi is történt az
augusztus 6-i évadnyitó közgyűlésünkön, és az azt követő
koronglövő versenyen. A vadlexikon e havi részében egy olyan
madárról olvashatnak, amit semmi mással nem lehet
összetéveszteni, ez a madár pedig a gulipán.
Mint minden évben, most is megtartottuk évadnyitó
közgyűlésünket, még a vadászati szezon előtt. Ezen a napon a
vadászok nagy többségének jelenlétében a vezetőség beszámolói
után megbeszéljük az aktualitásokat, és a teendőket. A külterületi
vadászházunkban kezdődött a gyűlés reggel 9 órakor. Az elnök,
Oláh Géza köszöntötte a megjelenteket, majd egy perces néma
megemlékezés következett az elhunyt vadásztársaink emlékére.
Ezután kitért a vadásztársaság gazdasági helyzetére, értékelve és
a kiadási és bevételi oldalt. Megállapítást nyert, hogy a
vadásztársaságunk bevételeit növelni kell, s ennek érdekében a
tagságnak is nagyobb éves tagdíjat kell majd befizetni.
Következő napirendi pontként én tartottam egy beszámolót, és
oktatást, a balesetvédelemről, amit minden évben a vadászoknak
kötelező meghallgatni. Végezetül Kozák János ismertette a
vadgazdálkodási helyzetünket. A nyúl és az őz állományunk
aránylag stabilnak mondható. A természetes vadfácánunk még
mindig kevés s ennek pótlására idén is vásároltunk 1500 darab
előnevelt madarat, melyet felnevelés után a területre kibocsátunk.
A beszámolók után javaslatok, bejelentések, hangzottak el, majd
a közgyűlés úgy határozott, hogy Lukács István tagjelöltet
felvesszük a vadásztársaságba. Az elnök a közgyűlést bezárta, és
kezdődött a koronglövő verseny, melyen nagy küzdelem zajlott a
ragyogó napsütéses időben. Miután minden lövő letudta a maga
korongmennyiségét, kialakult a végeredmény:
I.
Kis Gábor
II.
Fazekas Endre
III.
Házi János
Az eredményhirdetés után az ebéd következett, majd egyesek
fejlesztették a lőtudásukat a lőtéren, készültek ezzel is az őszi
vadászati szezonra……

GULIPÁN- RECURVIROSTRA AVOSETTA

A fenti képen a vadásztársaságunk tagjai láthatók: felső sor:
Kozák Zoltán, Viszkok András, Csík Zsolt, Lukács István, Melis
György, Ivanics Sándor, Koppányi Pál, Opauszki Györgyné, Oláh
Géza, Gurszki János, Viszkok János, Benka János, Kozák János.
Alsó sor: Major Attila, Horváth Ödön, Viszkok Péter, Major
Imre, Kis Gábor, Házi János, Virág Imre, Fazekas Endre, Lénárt
István, Lászlófi János.

Jellegzetesen felfelé hajló
hosszú csőrével és feketefehér
szíveivel
összetéveszthetetlen. Tollazata
fehér,
fekete
mintázattal.
Hosszú
lába
szürkéskék.
Röptében a lába túlér a testén.
A hím és a tojó egyforma. A
fiatalabbon a sötét mintázat
barnás fekete. Járása kecses, és
meglehetősen
gyors.
Táplálékát sekély vízben,
csőrével ide-oda kaszálva
keresi. Gyakran mélyebb vízbe
is belegázol, szükség esetén
úszóhártyás lábával ügyesen
úszik.
Néha
úszórécék
módjára, fejét és felsőtestét a
víz alá dugva keresgél.
Fészkelőterületét féltékenyen
őrzi. Zuhanórepüléssel vág a
betolakodó felé, s ha már a
fiókái elrejtőztek a sűrűben,
szárnyát bénán leeresztve,
vergődő futással próbálja az
embert más irányba csalogatni.

hossza körülbelül 42 cm.
Hangja panaszos, fuvolázó
„klip, klip, klip”. Eurázsiában
és Afrikában honos. A gulipán
az alföldi szikes tavak
jellegzetes fészkelője. Afrikai
telelőhelyéről
márciusáprilisban
érkezik,
és
szeptemberben vonul el. Majd
mindig telepesen fészkel. A
költés április végén kezdődik,
de májusban, sőt júniusban is
találhatunk fészekaljakat. A
tojó talajon, minden fedezék
nélkül üli 4, agyagsárgás
alapon foltozott tojásait. A
költési idő 23-25 nap, s a
fiatalok fészekhagyók, és már
1 hónaposan repülnek. A
felnőtt fiatalok nyár végén az
öreg
madarakkal
együtt
csapatba verődnek, és a
költőhely közelében a sekély
vizű tavak mentén tanyáznak.
Táplálékuk vízi rovarokból és
lárvákból, apró rákokból áll.

Az októberi lapszámban beszámolok majd az Országos
Vadásznapok rendezvényeiről, amely szeptember 3-án került
megrendezésre, a dobozi erdőben levő panzió parkjában. A
vadlexikonom 43. részében egy tollazatában nagyon színpompás
madárról, a gyurgyalagról olvashatnak majd….
Major Attila
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VÉLEMÉNY
7 lépés az igazságos és modern iskolákért
Olyan országot akarunk, ahol a munka világába
kikerülve a fiatalok támaszkodhatnak az iskolapadban
megszerzett ismereteikre. Ma már szinte lehetetlen
versenyképes tudás, idegennyelv- és számítógépes ismeretek
nélkül munkába állni. De sokszor ez sem elég, az önismeret,
önmagunk menedzselésének képessége is sokat számít. Az,
hogy képesek vagyunk-e megújítani tudásunkat, újra és újra
alkalmazkodni a változó körülményekhez.
Az elmúlt években az eddigieknél is nagyobb lépéseket
tettünk annak érdekében, hogy minél több fiatal vehessen jó
startot az életben. Elindítottuk a Világ-Nyelv programot és a
nyelvi előkészítő osztályokat, kiterjesztettük a Sulinetet,
bevezettük a kétszintű érettségit. De nem állunk meg itt. Idén az
új Nemzeti Alaptanterv alkalmazásával még inkább egyensúlyba
hozzuk a lexikális ismereteket és a képességfejlesztő oktatást.
1. Egyenlő esélyt a jó oktatásra
Tudjuk, hogy minden tehetséges gyerek elkallódásával
szegényebbé válik egy család. Minden iskolából kimaradó
gyerekkel egy lehetséges orvost, feltalálót, mérnököt, tanítót
veszít el az ország. Néha pedig egészen kevésen múlik, hogy egy
gyerek sikeres lesz, vagy menthetetlenül leszakad. Ezért azt
akarjuk, hogy minden gyerek egyenlő eséllyel álljon oda a
rajtvonalhoz, egyforma eséllyel indulhasson az életben. Hogy az
oktatási
rendszer
ne
termelje
újra
a
társadalmi
egyenlőtlenségeket. Hogy ne a földrajzi helyzet vagy az anyagi
háttér, hanem a tudás és tehetség határozza meg, meddig juthat
egy fiatal.
Ezért az igazságosság érdekében, a jövőben az általános
iskoláknak a saját körzetükbe tartozó gyermekek felvételén
túl, ha marad még helyük, elsősorban a saját településükön
élő tanulókról kell gondoskodniuk, előnyben részesítve a
hátrányos helyzetű tanulókat.
2. Esélyteremtő, korszerű és a kistérségi együttműködést
támogató oktatás a kistelepüléseken
A kistelepülések iskolarendszerének átalakítása elsősorban
nem gazdasági kérdés. A legfontosabb cél, hogy azok a diákok,
akik alacsony lélekszámú településen élnek, ugyanolyan
színvonalú oktatásban részesüljenek, mint a nagyobb városokban
élő társaik.
Ezért ösztönözzük, hogy kistérségi társulás keretében
minden kistelepülésen legyen óvoda. A kistelepülésen
működő kisiskolák a kistérségi társulás által fenntartott
iskolák részeként folytatják tevékenységüket. Ösztönözzük a
középiskola bevonását a kistérségbe, az iskolák tizenkét
évfolyamos rendszerének létrehozását, amely garantálja a
tanulók
továbbhaladását
felvételi
eljárás
nélkül.
Ösztönözzük a közös helyettesítési rendszer kiépítését, illetve
azt, hogy a közoktatási intézmények közösen alkalmazzanak

szakembereket. A többcélú kistérségi társulások keretei
között ösztönözzük az iskolabusz-rendszer létrehozását,
többfunkciós buszhálózat kialakítását. Ezzel megoldható,
hogy ha helyben működik az iskolák „alsó tagozata” az
iskolabusz vigye a gyerekeket a „felső tagozatra”.
3. Korszerű, használható tankönyveket, korszerű iskolákat!
Hiába vezettük be az új nemzeti alaptantervet, hiába alakul
át az érettségi vizsga, ha az órákon olyan tankönyvekből
tanítanak, amelyekben a lexikális ismeretek túlsúlyban vannak,
és a képességfejlesztő feladatokat háttérbe szorítják a magolásos
feladatok.
Ezért átalakítjuk a tankönyvjóváhagyás rendszerét az
életkornak és a gyermekközpontú tanulási szempontoknak
jobban megfelelő tankönyvek érdekében.
Felgyorsítjuk a digitális tartalomfejlesztést, év végére a
mostani digitális tananyagok kétszerese lesz elérhető
mindenki számára.
A korszerű, digitális tananyagoknak elérhetőnek kell lenniük
az ország hátrányos helyzetű településein lévő iskolákban
éppúgy, mint a legjobban felszerelt fővárosi intézményben.
2005. végére Magyarország összes iskoláját széles sávú
internet kapcsolattal látjuk el.
4. Egészséges diákokat!
Sok magyar iskolában gazdaságtalan és a szemre is káros
világítási technikát alkalmaznak. A modernizáláshoz a fenntartó
önkormányzatok nagy részének nincs elegendő pénze.
Ezért elindítjuk a Szemünk fénye-programot az iskolai
világítási- és fűtési rendszer korszerűsítése érdekében.
5. Ösztönzőbbé tesszük a korengedményes nyugdíjat és a
Prémium évek programot.
A pedagógusoknak megadjuk a választási lehetőséget ahhoz,
hogy maguk dönthessenek arról, mikor kívánnak visszavonulni.
Ezért fedezetet biztosítunk ahhoz, hogy a fenntartók élni
tudjanak a korengedményes nyugdíjazás lehetőségével,
változtatunk a Prémium évek-ről szóló törvényen, kedvezőbb
feltételeket teremtve ahhoz, hogy a pedagógusok
bekapcsolódhassanak a programba.
6. Részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzése
Elérjük, hogy a részmunkaidőben történő foglalkoztatás
beszámítson a társadalombiztosítási szolgálati időbe.
7. Ösztöndíj rendszer a pedagógus munka elismerésére
A fővárosi, megyei közalapítványok pályázati rendszerben
ismerhetik el az átlagon felüli pedagógus-teljesítményt (Év
pedagógusa; Év közoktatási intézmény dolgozója)
FÖLDESI ZOLTÁN
AZ MSZP ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE
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KÉZILABDA
2005/2006-évi megyei I.oszt. női kézilabda bajnokság
őszi fordulójának (nem végleges) sorsolása a békésszentandrási lányok szemszögéből
felnőtt ifjúsági
2005. szeptember 4. Doboz - Békésszentandrás
16.00
-2005. szeptember 10. Békésszentandrás – Gádoros 16.00
-2005. szeptember 18. Szarvas - Békésszentandrás 16.00
-2005. szeptember 24. Bszta – Gyomaendrőd
15.00 13.30
2005. október 2. Békésszentandrás – Gerla
15.00
-2005. október 8. Kétsoprony - Békésszentandrás 16.00 14.30
2005. október 16. Békésszentandrás – Békés
15.30 14.00
2005. október 22. Mezőberény - Békésszentandrás 16.00
-2005. október 30. Békésszentandrás - Kondoros
14.30 13.00
2005. november 5. Füzesgyarmat - Bszentandrás 17.30 14.00
2005. november 13. Bc. Fősikola – Bszentandrás 18.00
-Játékosállományunkban jelentősebb változás nem történt, bár
két cserejátékosunk különböző okok miatt abbahagyta a játékot,
a csapat meghatározó része továbbra is igyekszik helyt állni és
minél jobb helyezést elérni. Örömünkre szolgál, hogy néhány
újabb utánpótlás korú játékost is sikerült folyamatosan beépíteni
felnőtt csapatunkba. Emellett a felkészülési időszakban egyre
többen csatlakoztak az ifi csapatunkhoz is.
A nyári időszakban különböző támogatók révén sikerült a
szükséges sportfelszereléseket (rövid nadrágokat, egységes
melegítőgarnitúrát), valamint mérkőzéslabákat beszereznünk.
Külön köszönjük a békésszentandrási AXIS 4000 Kft-nek (Sinka
Gyulának), valamint a szintén békésszentandrási GODABOLTnak.
Csapatunk első megmérettetése a Kondoros által augusztus
20-án megrendezésre került kézilabda tornán volt, ahol rendkívül
szoros küzdelemben, 3 mérkőzésből 2 győzelemmel és 1
vereséggel, gólarányok alapján 3. helyezést értünk el.
Eredményeink az alábbiak voltak:
Füzesgyarnat – Békésszentandrás 12 : 13
Békésszentandrás – Kondoros 17 : 15
Gerla –Békésszentandrás 14 : 12
A torna legjobb kapusa Lólé Emília lett.

Szeptember első hétvégéjén lejátszottuk első bajnoki
mérkőzésünket a 2005/2006. évi bajnokság őszi fordulójában,
melynek eredménye: Doboz - Békésszentandrás 13:22
(félidőben: 7 : 8)
Játékvezetők: Kolarovszki Zoltán és Medovarszki Pál
A bszt-i csapat tagjai: Lólé Emília (1), Szilágyi
Krisztina,Erdélyi Melinda (2), Egriné Kovács Andrea (7),
Szentesi Tóth Levente Vazulné, Lestyan Goda Anna (1) ,
Árgyelánné Hangyás Tünde (2), Szucsán Nikoletta (5),
Domjánné Kozák Györgyi (4), Szilágyi Krisztina, Bagi Brigitta,
Szemes Erika, Klimaj Krisztina
Edző: Lestyan Goda
Mihályné, Szucsán Attiláné
A szezonnyitó mérkőzésen szép játékkal sikerült több góllal
elhúznunk, majd több helyzet kimaradásával szorossá tettük az
első félidő végi állást. A második félidő elején összehangoltabb
játékkal ismét számottevő előnyre tettünk szert, és a megszerzett
előnyt - többszöri labdaszerzéssel és szebbnél szebb akciógólokkal - a játék végéig fokozatosan növeltük.
"Az első mérkőzés jelei több esetben megmutatkoztak a
kapura lövések kapcsán, azonban szép csapatjátékkal sikerült
megszereznünk első pontjainkat. Remélem ez erőt ad a
lányoknak az eredményes folytatáshoz. Gratulálok a
győzelemhez " - Lestyan Goda Mihályné edző

1 % felhasználása
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-ának szervezetünk javára történő
felajánlásával az elmúlt évben is támogatták
a
Békésszentandrási Kézilabda Clubot és ezáltal a helyi
kézilabda sportot. A 2004. évben kapott 45.135.-Ft – ot teljes
egészében sporteszközök / sportfelszerelések beszerzésére
fordítottuk.
Támogatásukat Clubunk vezetősége, tagjai és sportolói
nevében is tisztelettel megköszönjük.
Egriné K.A.

LABDARUGÁS
Elkezdődött a bajnokság őszi idénye.
Eredmények:
I. forduló
Békésszentandrás – Gyomaendrődi VSE 2 – 0 (l –0)
Békésszentandrás 250 néző, vezette: Zsurka

Hunyadi: Petrás- Melián, Galáth, Bordács, Bankó, Csipai, Kajtár,
(Kriska)
Bakró, Fazekas, (Gugolya) Sinka, (Bobvos) Virág.
Góllövők: Bordács, Bakró 11-esből
A nyitómérkőzésen a Hunyadi jó játékkal rukkolt ki, és iramos
mérkőzésen megérdemelt győzelmet aratott.
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Varga László: Ha nehezen is, de megérdemelten nyertük meg a
mérkőzést.
Jók: Melián, Bordács, Virág, Bankó
Ifjusági mérkőzésen: Békésszentandrás – Gyomaendrődi VSE 2
–2
II. forduló
Kondoros –Békésszentandrás 3 – 1 (1 – 0)
Kondoros 300 néző, vezette: Kucsora
Hunyadi: Petrás- Galáth, Melián, Chlebik, (Steigler) Bankó,
Gugolya, Kajtár, (Bobvos F.) Sinka, (Fazekas) Bakró, Virág,
Bordács.
Góllövők: Bobvos F.
Kiállítva: Bankó.
Az I. félidő kiegyenlített játéka után a kondorosiak felőrölték a
11-est is hibázó vendégeket, és megérdemelt győzelmet arattak a
néhol kemény belemenésekkel tarkított mérkőzésen.
Varga László: A mérkőzést mi vesztettük el, de ebben talán a
játékvezető is segített. A harmadik hazai gól előtt, ugyanis
nekünk járt volna 11-es Bakró szándékos lerúgásáért és az
ellentámadásból a hazaiak értek el gólt.
Jók: Bakró, Bordács, Galát.
Ifjúsági mérkőzésen: Kondoros – Békésszentandrás 0-4
III. forduló
Békésszentandrás – Szabadkígyós 1-2 (1-1)
Békésszentandrás 300 néző, Vezette: Rózsa
Hunyadi: Petrás- Melián, Galáth, Palotai, Csipai, (Fazekas)
Bakró, Kajtár, (Gugolya) Steigler, (Kovács N) Virág, Bordács,
Sinka.
Góllövő: Sinka
Változatos iramú mérkőzésen Szabadkígyós két szerencsés
góljával eldöntötte a mérkőzést.
Varga László: Tompák voltunk, és így nem lehet mérkőzést
nyerni.
Jók: Melián, Galáth, Bordács.
Ifjúsági mérkőzésen: Békésszentandrás – Szabadkígyós 1-1

IV. forduló
Békéssszentandrás – Tótkomlós 4-1 (3-1)
Békésszentandrás 250 néző, Vezette: Flinta
Hunyadi: Petrás- Melián, Galáth, (Bordács) Bankó, Csipai,
(Fazekas) Gugolya, Bobvos, Sinka, (Kajtár) Bakró, Zsilák,
Steigler,
Góllövők: Virág 2, Csipai, Steigler.
Jó iramú küzdelmes mérkőzésen a minden csapatrészében jobb
hazai együttes megérdemelten nyert.
Varga László: Nagyon örülök a győzelemnek.
Jók: Bakró, Gugolya, Bankó, Virág.
Ifjúsági mérkőzésen: Békésszentandrás – Tótkomlós 0-2
1. Vésztő
2. Méhkerék
3. Mezőhegyes
4. Gyomaendrődi FC
5. Szabadkígyós
6. Battonya
7. Magyarbánhegyes
8. Dévaványa
9. Békésszentandrás
10. Kondoros
11. OMTK
12. Erzsébethely
13. Mezőberény
14. Gyomendrődi VSE
15. Tótkomlós
16. Békés
17. Mezőkovácsháza
18. Szeghalom

A tabella állása:
4
4
4
3
1
3
1
3
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
4
4

8-0
9-2
7-1
12-3
7-4
14-3
10-6
8-6
8-6
7-7
5-8
5-9
1-7
1-5
3-8
1-6
2-11
2-18

12
12
12
10
10
9
8
7
6
4
4
3
3
1
1
1
0
0
F.I.

KAJAK-KENU
Első alkalommal rendezték meg Magyarországon Szegeden
a Masters versenyzők Európa bajnokságát, melyen
békésszentandrási versenyzők is részt vettek. A viadalon 13
ország versenyzői közül Pálinkás András és Szabó Tamás indult
a klubunkból és igen eredményesen szerepeltek.
Kajak négyes 200 m-en a 35-40 éves korosztályban Pálinkás
András -Szabó Tamás - Kohut Pál (Szarvas) - Kovács Péter (BP.
Honvéd) összeállítású négyes második helyezést ért el, Pálinkás
András – Szabó Tamás K-2 200 m-en 3. helyezést, és Szabó
Tamás – Urbán István (ÁVSE) 1000 m-en 4. helyezést értek el.
Gratulálunk az eredményükhöz.

Szenzációs siker Velencén
Szeptember 10-11-én rendezték meg Velencén az évadzáró
keretfeltöltő versenyt, mely a serdülő és ifjúsági korosztályban
egyben válogató verseny is volt a szeptember közepén
megrendezésre kerülő EORV versenyre. (Európai Olimpiai
Reménységek Versenye). A versenyen Kovács László Tóth
Róberttal (Csongrád) párban mindkét távon 1000 és 500 m-en
fölényes diadalt arattak, és ezzel bekerültek az EORV csapatba
és a serdülő válogatottba.

Ezzel az eredménnyel az egész éves kitünő szereplésüket
koronázták meg és még remélhetőleg nincs vége az évnek,
hiszen indulhatnak nemzetközi versenyen is.
F.I.

Közlemény:
A Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidő
Sportklub Elnöksége köszönetet mond azon adózóknak, akik
2004-ben a személyi jövedelem adójuk 1%-át egyesületünk
részére felajánlották. A befolyt összeget
203.512.- Ft-ot
a klub működési kiadásaira a fiatalok versenyeztetésének
költségeire fordítottuk.
Köszönjük a támogatást és a továbbiakban is várjuk
felajánlásaikat.
Adószám: 18382983-1-04
Elnökség
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Az IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából
,,Tiszta fehér oltár” címmel
nótadélután lesz a Művelődési Házban
2005. október 1-jén du. 3 órai
kezdettel.
Fellépnek:
Szentendrei Klára
Gránát Zsuzsa
Fényes György
Vígh Levente
Műsorvezető: Veiczi Irma
Zene: Ráthy József orgonaművész
Jegyek csak elővételben válthatók
Demcsák Andrásné, Elek Istvánné,
Bozóki Istvánnál,
vagy az Egyesületben szerdán ½3 - 5 óráig.

Belépő: 1.500 Ft
Mindenkit szeretettel vár a rendező:
Nyugdíjas Egyesület vezetősége

