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Feledjetek!

Lesz még itt ünnep, melynek 
órájában
a büntető Igazság karja ver –
és büszkén tűzzük azt a híres 
fátyolt
a tizenhármak oszlopára fel.”

-részlet-

1899. október 4.
Ady Endre

Fotó: B.M.

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
soron  következő  ülését  összehívom,  az  ülésre  a  Képviselő-testület 
nevében Tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községház nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2005. október 24-én (hétfőn) 16 órakor
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak  végrehajtásáról,  valamint  a  két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

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

hatáskörben  végzett  munkáról.  Előadó:  Bobvos  János  a 
bizottság elnöke

2. Falugazdász beszámolója. Előadó: Sinka Csaba falugazdász
3. Bejelentések.

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

Békésszentandrás, 2005. október 11.
Sinka József
polgármester

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk

a lakosságot

október 23-án
(vasárnap)

10 órára
a Hősök szobrához

az 1956-os forradalom 
és szabadságharc
emlékére rendezett

ünnepségre.
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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, 06-20/261-2296
BEHAN  PÁL

Pet fi u. 9. * Mobil: 06-20/334-6670ő

,,Nyugodjál csendesen, legyen bélkés álmod,
Találjál odafenn örök boldogságot.
Megpiheni tértél, fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban.
De az emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra Te soha meg nem haltál.”

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak, munkatársaknak,

ismerősöknek, akik szeretett édesanyánk, nagymamánk
özv. VÍGH ISTVÁNNÉ sz. BENCSIK ERZSÉBET

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

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Következô lapzárta:
2005. november 11. (péntek)

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

Szerkesztôség

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Hiába hullatjuk könnyünk sírhalmodon,
nincs oly hatalom, ki nékünk visszaadna.
Hiányod elviselni nagyon nehéz,
míg élünk megtart szívünkben a fájó emlékezés.”

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, barátoknak, akik

PÁLUS ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

FELHÍVÁS
Tisztelt Békésszentandrási Lakosok!
Kedves Hölgyeim!
Bizonyára  több  forrásból  is  (rádió,  TV,  újság,  névre  szóló 

megkeresés)  értesültek  arról,  hogy  hazánkban  a  Nemzeti 
Népegészségügyi  Program  keretein  belül,  különböző  típusú  szűrő-
vizsgálatok folynak.

Jelenleg a 25 és 65 év közötti nők méhnyakrák-szűrése, és a 45 és 
65 év közötti nők emlőszűrése folyik.

Ezekre  a szervezett  szűrővizsgálatokra  azért  van szükség,  mert  a 
magyar  lakosság  egészségi  állapota  általánosságban  nagyon rossz.  A 
daganatos  és  keringési  megbetegedések  száma  a  legmagasabb 
Európában.

Mindannyiunknak – bárhol lakunk, bármilyen körülmények között 
is – a lehetőségeink szerint, személyes felelősséget kell vállalnunk saját 
egészségünk megőrzéséért.

Ennek  a  tudatos  életvitelnek  egyik  formáját  ajánljuk  szíves 
figyelmükbe a következőkben:

A névre szóló, szűrővizsgálatot felajánló meghívásunkat fogadják  
el!

A közeljövőben  is  többen  kapnak  Önök  közül  meghívó  levelet 
méhnyak-szűrésre és emlőszűrésre. A levélben a szűréssel kapcsolatos 
összes tudnivaló benne van.

A  korábban  kapott  meghívó  levéllel  is  lehet  a  szűrést  végző 
rendeléseken jelentkezni.

A meghívó levelet a szűrésre vigyék magukkal!
Az Önök településéről emlőszűrésen az eddig meghívottak 23%-a 

vett  részt.  Emlőszűrés esetén Békés megyében a legjobb megjelenési 
arány: 82%!

A méhnyakrák-szűrés megjelenési százaléka eddig igen alacsony 
volt Magyarországon (5%).

A kezelésre  későn  került  méhnyakrák  miatt  évente  közel  600 
család  veszíti  el  az  édesanyát  hazánkban.  Önökre  szüksége  van  a 
családjuknak.

Bármilyen  szűréssel  kapcsolatos  kérdésével  keresse  fel 
háziorvosát,  vagy telefonon hívja  az  ÁNTSZ Békés Megyei  Intézete 
Szűrési Koordinációs Csoportját! (Tel.: 66/540-880/174)

Szívélyes üdvözlettel:
Dr. Mucsi Gyula

megyei tisztifőorvos
ÁNTSZ Békés Megyei Intézete
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Református oldal
Bibliai gondolatok halottak napja felé közeledve

A hónap végén sokan megyünk ki a temetőkbe elhunyt szeretteink sírjához. 
Milyen érzésekkel és gondolatokkal fogsz odamenni kedves olvasó? Talán 

friss gyásszal, fájdalommal, üresség érzésével? Vagy megszokás, kegyeletteljes 
emlékezés van benned? Az egész országnak, és benne a békésszentandrásiaknak 
a temető, szeretteik sírja nagyon fontos. Ezt jelzi a sok ember, a rengeteg virág, 
fényárban úszó éjszakai sírhantok, az alig található parkolóhely a temetők 
mellett, s a rengeteg utas szerte a vasutakon, buszokon.

Amikor virágot viszel, gyertyát gyújtasz, vajon mit gondolsz Istenről? 
Eszedbe jut-e az élet ajándékozója és visszahívó Ura? Talán nagyon is eszedbe 
jut, és nyíltan, vagy titkon vádolod. Attól tartok, kevesen vannak, akik Isten iránti 
hálával, vagy Krisztusba vetett reménységgel mennek el a temetőkbe.

És vajon Isten mit gondol, mit érez, amikor megemlékezünk halottainkról? 
Ahogy a Bibliát olvasom, biztos vagyok benne, hogy Isten szeretettel figyel 
ilyenkor is minket. Szeretettel figyeli a magányosan kibaktatókat, a 
nagycsaláddal kimenőket, szeretettel tekint azokra, akik gyalog vagy rozzant 
biciklin mennek s szeretettel azokra, akik drága autón érkeznek. Szeretettel veszi 
körül azt, aki kevés pénzén vett virágot helyez el simogatás képpen nyugvó 
szerette fölé, és bizony még azt is szereti, aki azt a virágot képes másnap, vagy az 
éjszaka leple alatt ellopni és eladni. János apostol így írja: „Mert az Isten 
szeretet.”

Isten szeretetből adott nekünk és a mieinknek életet.  Ő szeretetből adta 
egykor a számára legdrágábbat, egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, „hogy aki hisz 
Benne, el ne vesszen, hanem, örök élete legyen”

Isten szereti az embert és együtt érez vele. Aki látta a Fiút, Jézust, látta az 
Atyát. Jézus egykor barátja, Lázár sírjánál mélyen megrendült a gyászolók 
fájdalma nyomán. Isten megindul a Te gyászodon is. Jézus Veled együtt érez, és 
tudja, mi járja át szívedet, sokkal jobban mint bárki más.

Isten az embert szereti, a bűnt viszont utálja. Nem akarja, hogy a mi 
életünkben a bűn helyet kapjon és úrrá legyen. Isten mindent megtesz annak 
érdekében, hogy bennünket tisztogasson. Szabadságot ad nekünk, és megengedi, 
hogy mi ezt ne engedjük, de Rajta nem múlik a mi tisztulásunk. Megengedi, hogy 
mi , a Hozzá képest porszem emberek Őt, a világmindenség Urát és alkotóját 
elutasítsuk, és semmibe vegyük. De így sajnos az istentelenség útján vesztünkbe 
jutunk. Míg ha gyermeki módon rábízzuk életünket, egyre közelebb emel minket 
magához.

Talán igazságtalannak érzed Istentől a halált.  Emlékezzünk arra, hogy Isten 
a legnagyobb igazságtalanságot Isten akkor tette, amikor engedte, hogy 
egyszülött Fia meghaljon helyettünk. Azért, hogy bárki is tisztán, igazan Hozzá 
juthasson a földi élet után, ezért Jézus helyettünk minden bűn büntetését magára 
vette. Hiszed-e hogy a Te bűn-adósságaidat is kifizette Jézus a kereszten? Ő 
kifizette, de ezt csak Te érvényesítheted azzal hogy ezt tiszta szívvel, egész 
életeddel ezt tükrözve elhiszed. Aki hisz Jézusban, annak örök élete van!

A temetőben engedd szeretteidet békében nyugodni. Istennel, Krisztussal 
beszéld meg a dolgaidat és ne velük! Nagyon rossz hatással van mindenkire az, 
ha kapcsolatot tart az elhunytakkal. Még a finom mértékű, ártatlannak tűnő 
kapcsolattartás is káros, rossz, bűn, s könnyű elsodródni durvább okkult és 
végképp tönkretevő bűnök felé.

Emlékezz a szépre, adj hálát az életért, minden jóért, örömökért a sírnál is! 
Kérd Istent, hogy tisztogasson minket még a fájdalmakon át is, és a megbocsátás 
lelkületét kérd Tőle, hiszen Ő Neked is megbocsátott már ha a kegyelmét kérted 
és lélekben elfogadtad. Fájdalmaidon és könnyeiden túl pedig tekints a 
feltámadott Krisztusra! Ahogy Őt feltámasztotta  Isten, úgy minket is feltámaszt, 
és aki elfogadta Jézust megváltójának, azt nem kárhoztatja az utolsó ítélet és 
annak nem árt a második halál.

Jézus Krisztus búcsúbeszédében így szólt a tanítványaihoz, se e szavak 
most Hozzád is szólnak:

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek 
énbennem.  Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon 
mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?  És ha 
majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé 
veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.  … "Én vagyok az út, az 
igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.  Nem hagylak 
titeket árván, eljövök hozzátok.  Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, 
de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.  Ha valaki szeret engem, az 
megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk 
hozzá, és szállást készítünk magunknak nála.  Aki nem szeret engem, nem tartja  
meg az én igémet. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az  
Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én 
mondtam nektek.   Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; 
de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek,  
ne is csüggedjen” (János 14 válogatott versek)

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási ref. lelkész

Reformációért, örök életért és új borért
hálaadó

ünnepi istentiszteleti rend

2005 Október-November

27, 28, 29 csütörtök, péntek, szombat. du.6 óra: Templomban 
úrvacsorai előkészítő esti áhítat 
30. Vasárnap, d.e. 9 óra: Templomban 
Úrvacsorás istentisztelet, megemlékezés a reformációról. 
(Gyermekfoglalkozás van)
1. kedd du.3 óra: Református Temetőben 
Szabadtéri istentisztelet, gyógyító emlékezésért és reménységért való 
imádság

Házi istentisztelet tartását és úrvacsoraosztást a lelkipásztortól lehet 
kérni.

Íme az Isten…
letöröl minden könnyet a szemükről,

és halál sem lesz többé,
sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom
nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

A trónuson ülő ezt mondta:
„Íme újjáteremtek mindent.”

(Jelenések könyve 21:4-5)

Református temetői közlemény
Köszönjük  ezúton  is  azoknak munkáját,  akik  az  elmúlt  évben  temetőnk 

rendben tartásáért fáradoztak akár kétkezi munkával, akár anyagi hozzájárulással. 
Köszönjük Pitrom Istvánnak és Nemes Sándornak sok munkáját,  akik csekély 
tiszteletdíjért nagyon sokat dolgoztak, és köszönjük annak a sok embernek, akik 
kisebb-nagyobb  módon  önzetlen  áldozatkészségből,  emberszeretetből,  Isten 
szeretetből  minden ellenszolgáltatás  nélkül  szépítették,  javították  községünk e 
különleges kertjét. 

Továbbra is tisztelettel és szeretettel kérünk mindenkit, hogy a temető szép 
rendjéhez járuljon hozzá azzal,  amivel tud. Az összehangolt munka érdekében 
kérjük,  hogy  a  presbitereknek,  vagy  Dobos  Ágoston  lelkésznek  mondják  el, 
miben tudnak segíteni. Adományokat szintén náluk lehet befizetni. Csak akkor 
lesz szép és kegyeletteljes környezetű a temető, ha sokan összefogunk. Néhány 
ember erőfeszítése nem elég. Bízunk abban, hogy sokakban meghallgatásra talál 
kérésünk

Becsüljük meg azokat, akik a temető rendbetételében fáradoztak eddig és 
fáradoznak a jövőben. Sokszor könnyebb a hiányosságokat észrevenni, mint az 
eredményeket. Gondoljunk arra, hogy nekünk is jól esik, ha köszönő, értékelő 
szavakkal nyugtázzák munkánk gyümölcsét, és ha mások is egy kicsit elnézőek 
tudnak lenni a szépséghibák felett. Természetesen a jó szándékú építő kritikát mi 
is  szívesen  fogadjuk.  Emlékezzünk  itt  is  Jézus  arany  szabályára:  „Amit 
szeretnétek,  hogy  az  emberek  veletek  cselekedjenek,  ti  is  úgy  cselekedjetek 
velük” (Mt 7:12)

Nagy tervünk még, hogy a temető térképét és nyilvántartási rendszerét 
felújítjuk.  Csaholczi  László  és  Pentaller  Attila  nagytiszteletű  urak 
annakidején nagy munkát végeztek ennek érdekében, így van mire építeni. A 
térkép  és  adat  felújítás  sok  időt,  térképészeti  és  számítógépes  szaktudást 
igényel.  Ezt  csak  összefogással,  segítséggel  tudom  elvégezni.  Ezért 
szeretettel hívom fel a békésszentandrásiak figyelmét, hogy aki ismer olyan 
egyetemistát,  főiskolást,  aki  esetleg  vizsgafeladat,  szakdolgozat, 
diplomamunka keretében esetleg fel  tudná  karolni  e  feladatot,  értesítse,  és 
jelezze  nálam is.  Természetesen ha   bárki  más  szívesen  vállalkozik erre  a 
munkára  őt  is  nagy  örömmel  fogadjuk.  Anyagi  helyzetünk  miatt  ezért  a 
munkáért  most  nem tudunk  fizetni,  ellenben  diplomamunka,  szakdolgozat 
formájában  talán  a  fiataloknak  megérné  ezzel  foglalkozni,  nem  volna 
részükről  túlságosan  nagy  áldozat.  Különösen  akkor  nem,  ha  esetleg 
személyes  kötődés  révén  nem  akármilyen  temetőkert  adminisztrációs 
rendbetételéhez  járulnak  hozzá,  hanem  ahhoz,  ahol  szeretteik  sírjai 
domborulnak, és áldó imádság mellett mondhatjuk el szent neveiket.

Dr. Dobos Ágoston
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Hírek a Kertbarátokról
,,Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig énnekem
Tudja Isten, hogy mi okból
szeretem, de szeretem.’’
                                 Petőfi S.

A hagyományoknak megfelelően az idén is elérkezett az őszi 
termények betakarításával egy időben a Kertbarát kör kiállítása 
is.

A rendezvény a vasárnapi 9 órai terménymegáldó és hálaadó 
szentmisével  kezdődött,  melyet  Szurovecz  Vince  esperes 
plébános úr mutatott be a római katolikus templomban, melyen a 
Kertbarát kör tagjai és családjaik vettek részt.

Mi szem-szájnak ingere

Lázas,  összehangolt  munkával  október  3-án  elkészült  a 
terményeket  bemutató kiállítás,  melyet  este  a  6  órakor Hévizi 
Róbert  önkormányzati  képviselő  úr  nyitott  meg.  A  kiállított 
termékeket  nem kellett  dicsérni.  Beszéltek  maguk  is  a  színes 
virágokkal bőségesen díszítve,  úgy, mint amilyen szép keretbe 
foglalta  össze  az  egész  kiállítást  a  Filák  János  festőművész 
tagtársunk festményei is. A festményeken a természetben látható 
színekkel  ékesítve  sorakozunk  fel  a  hazai  tájak,  utcák  után 
Erdély  gyönyörű  tájai.  Látásuk nyugalmat,  békességet  nyújt  a 
néző számára.

A kiállított  termények közül elsőnek Szűcs Elek és Szűcs 
Elekné  ízlésesen  kiállított,  válogatott  termékeikről  teszek 
említést. Az első osztályú minősítésű fűszer- és étkezési paprikák 
mellett láthattunk csilipaprikát, tulipán paprikát, 6 féle babot és a 
sok szép virág között tojásfa is látható volt. A többi konyhakerti 
termények  mellé  Szűcs  Emese  még  mézet  is  tett,  s  így  itt  a 
konyha számára minden együtt volt.

Fabó István sok kiállított terménye között szépen fejlődött 
fűszerpaprikát láthattunk.

Fabó Imre  nagyméretű  tök-  és  takarmányrépája  dicséretet 
érdemel a sok virág mellett.

Dudás Istvánné szép körtét és diót hozott a kiállításra.
Győri Antalné zöld színű almái igen tetszetősek a sok szép 

alma mellett.
Nagy József cukkínit állított ki a bab mellé és laposborsót.
Babák László mogyoróval gazdagította a kiállítást.
Varga  Sándor  több  féle  kukoricát  és  dísztököt  termelt  és 

hozott bemutatni.

Szító Imre vegyes konyhakerti terményeit láthattuk.
Mrena Mihály balkon dinnyével lepett meg bennünket és a 

csüngős szamócájával.
Babák  András  szép  körtéi  mellett  folytonérő  málnát 

láthattunk.
Kiss  Béla  terményei  között  feltűnő  nagyméretű  birsalmát 

láthattunk.
Ambrus János most  is  szép szőlőt és almát tett  a kiállítás 

asztalára
Lázár  József  a  sok  gyümölcs  mellett  egy  nagyméretű 

sütnivaló tököt hozott.

Tojásfa

Kiállításunkon  most  is  láthattuk  Gazsó  József 
öntözőrendszerek  építéséhez  használatos  elemeit,  melyekkel  a 
díszkertek és növényházak automatikus öntözését biztosíthatják.

Végül  köszönetet  kell  mondanom  minden  kiállítónak, 
valamint  Szűcs  Elekné  és  Dudás  Istvánné  tagtársunknak  a 
kiállítás  szervezéséért,  művészi  fokú  kivitelezéséért,  melyet 
mindnyájunk örömére tettek.

Örömmel  láttuk,  hogy  valamennyi  óvodai  dolgozó 
fáradságot nem kímélve a reájuk bízott kicsinyeket igyekeztek a 
kertekben rejlő szépségekkel megismertetni.

Az általános  iskolás  tanulók  is  hasznos  ismeret  birtokába 
juthattak a kiállításon tartott órán. Kár, hogy kevesen éltek ezzel 
a lehetőséggel, így gazdag élménytől estek el.

A Kertbarát  Kör  Isten  segítségével  a  jövőben  is  szeretne 
ilyen  szép  esztétikai  élményt  nyújtani  a  falu  aprajának  és 
nagyjának!

D Kiss Sándor
Fotó: B.M.
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Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének hírei
Egyesületünk szeptember 17-én a délutáni órákban fogadta 

dr.  László  Márta  Mátraderecskei  MOFETTA  főorvosát  és 
munkatársait.  Este  rövid  ismertetőt  tartott  a  gyógyulások 
lehetőségeiről.

Előadás rövid tartalma: A geológusok mofettának nevezik a 
sok széndioxidot tartalmazó viszonylag alacsony hőfokú vulkáni 
kigőzölgést.  Az  Egészségügyi  Minisztérium  Országos 
Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Igazgatósága a Mátraderecskén 
található,  a  talajból  természetes  módon  feláramló  gázforrás 
gázát  gyógygázzá  minősítette.  A gyógygáz  kiválóan  alkalmas 
szív,  érszűkület,  magas  vérnyomás,  cukorbetegség 
szövődményei,  csontritkulás,  érműtétek  utáni  állapotok 
kezelésére.  A  kezelések  kúra  szerint  történnek.  Kb.  110  fő 
hallgatta meg az előadást. Birkavacsora volt a megvendégelés. 
Szívesen  adunk  tájékoztatás:  66/218-060  telefonon  hétfő  és 
csütörtök délután 2 órától 5 óráig, vagy személyesen.

Meghívást kaptunk, amit mi november 3-án teljesítünk is. 
Autóbuszt indítunk és egész napos program vár a jelentkezőkre.

Szeptember 24-én Virágkiállítás volt  Szigetszentmiklóson. 
Előtte Budapesten a Művészetek Palotáját néztük meg. Délután 
a Virágkiállítás megtekintése vásárlással volt egybekötve.

Október  8-án  kirándultunk  Nyíregyházára.  Az  Egyetem 
Botanikus kertje a Skanzen, a Sóstói Krúdy-villa és a belvárosi 

Múzeum csodálatos látnivalói tették széppé és kedves emlékké 
ezt a napot.

Október 10-én délután 3 órától Sinka József polgármester úr 
tartott fórumot aktuális témákról.

Tóth Mihályné
Mozg.Korl.Egy. elnök

Dr. László Márta előadása Fotó: Pásztor Mátyásné

KÖSZÖNTŐ AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁN
Az Idősek Világnapján álljunk meg egy pillanatra életünk 

rohanó zajában  és  köszöntsük  tisztelettel  azokat,  akik  hosszú 
élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. 
Élettel  teli  bölcsességüket,  szeretetüket,  gondoskodásukat 
mindannyian érezzük, hiszen ők neveltek és tanítottak minket, 
fiatalokat.

Az új generációk gondolkodásába beépülnek az előzőektől 
átvett  minták,  tapasztalatok,  így  a  nemzet  szellemi 
megmaradásának egyik fontos része az általuk létrehozott érték 
és annak továbbörökítése. Meg kell őriznünk hagyományainkat 
és  meg  kell  becsülni  az  idősek  által  képviselt  erkölcsöket,  a 
józan  ész,  a  tiszta  szellem,  a  tenniakarás  és  a  kitartás 
fontosságát,  melyek  példamutatóak  lehetnek  számunkra.  Az 
unokák, dédunokák továbbvihetik mindazt, ami szép, ami igazán 
értékes. Egy örömökkel és küzdelmekkel teli élet után ők már 
tudják mi a jó, mit kell tovább adni és mi a rossz, amit el kell 
kerülni  az  utánuk  jövő  generációknak.  Sokat  köszönhetünk 
nekik, hiszen „Egy érett gondolat bölcsessége a jövő útja lehet a 
fiatalság számára.” 2005. a nyugdíjasok számára a mérhetetlen 

kiszolgáltatottság éve, gondoljunk csak a gáz, a villany, a víz, a 
gyógyszerek,  a  postai  szolgáltatások  díjaira,  az  élelmiszerek 
magas árára. Ez ellen tenni kell.

A mi feladatunk,  hogy idős embertársaink számára olyan 
életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az 
öregkorhoz méltó derűs életet. Vigyáznunk kell rájuk, segíteni 
őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után megkapják azt 
az  anyagi  és  erkölcsi  támogatást,  amellyel  örömteli  életet 
élhetnek. Nemcsak ezen a napon, hanem mindig meg kell tenni 
mindent azért, hogy érezzék, fontos részei az életünknek és nem 
hagyjuk magukra őket.

Köszönettel tartozunk a hosszú évek alatt végzett becsületes 
munkáért és jó egészséget,   tartalmas,  boldog életet  kívánunk 
minden idős embertársunknak!   

Domokos László
Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsüd, Hunya, 

Kardos, Kondoros, Örménykút, Gyomaendrőd
országgyűlési képviselője

Idősek Világnapja-október 1.
„A korban előrehaladott emberek segítenek abban, hogy több 

bölcsességgel  szemléljük  a  földi  adottságokat,  mert  ők  az  élet 
változandóságát már megtapasztalták és éretté váltak. Az öregek a 
közös  emlékezés  fenntartói,  és  így  kiváltságos  értelmezői  azon 
közösségi eszmék és értékek összefüggésének, melyek hordozzák 
és  irányítják  a  társadalomban  az  együttélést.  Ha  kizárnánk  az 
öregeket,  azt  a  látszatot  keltenénk,  hogy  egy  emlékezet  nélküli 
modernség  nevében  elutasítjuk  a  múltat,  melyben  a  jelen 
gyökerezik. Tapasztalatuknak köszönhetően az öregek alkalmasak 
arra, hogy értékes tanácsokat és tanításokat adjanak a fiataloknak”

II. János Pál

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

mailto:konyvtar@bekesszentandras.hu


6 2005. október

Nyitott könyv – Nyugdíjas oldal
,,Én nem emlékezem rosszra, csak a jóra,
Csak arra, ami sikerült nekem,
Ajándék volt minden perc és óra
Ajándék az egész életem…”
                                           (Tolnai Klári)

Szeretettel köszöntöm a kedves olvasót. Miért kezdem soraim 
ezzel  a  verssel?  –  mert  lassan  közeleg  a  Mindenszentek  és  a 
Halottak napja és amint a versben a szerző lelki vizsgálatot tart – így 
gondolom,  hogy  mi  is  mindannyian  ugyanezt  tesszük  és  úgy 
keressük fel szeretteink nyughelyét.

Most  pedig  lerovom  az  adósságom  és  egy  rövid  írásban 
elmesélem a 3 napos kirándulás legszebb és legfontosabb állomásait.

Mielőtt  belekezdenék  a  ,,mesébe”,  szeretnék  köszönetet 
mondani segítőimnek Uhljar Zsuzsának (Szirén Nyugdíjas Klub – 
elnök,  tag nálunk vezetőségi  tag),  aki  mintegy testvéri  szeretettel 
segít,  szinte  gondolatolvasóként  gördíti  előre  a  feladatokat  – 
köszönöm! A másik: Nemcsényi Zsolt gépkocsivezető, aki már évek 
óta szeretetteljesen, szolgálatkészen, udvariasan, mosolygósan bánik 
az  emberekkel,  ami  egy-egy  kirándulásra,  színházlátogatásra  is 
rányomja a bélyegét. Köszönöm! Ezek is segítettek abban, hogy sok 
szép  dolgot  láttunk!  Úgy  érzem,  hogy  a  köszönöm  és  a  jó  szó 
mindennél többet ér!

A 3  napos  kirándulást  Rákóczi  köré  építette,  s  ezért  Kassá 
(Szlovákia) kezdtük a Rákóczi sírboltban – ahol az első pillantásunk 
Mádl  Ferenc  köztársasági  elnök  nemzeti  színű  szalaggal  ellátott 
koszorújára esett.  Maga a Szent  Erzsébet  Székesegyház és a fent 
említett  kezdet  szép  indítása  volt  a  kirándulásnak,  lélekfelemelő 
pillanatok voltak ezek.  Megnéztük a Rodostó emlékházat,  majd a 
Főtéren meghallgattuk a viziorgonát, (Lásd 1 fotó) gyönyörködtünk 
a zenében és a páratlan látványban, majd szabadprogram volt.

Kassa  viziorgona Fotó: Szpisjak Mihályné

A  határt  átlépve  Gönc,  Széphalom  következett,  majd 
Sátoraljaújhelyen  elfoglaltuk  a  szállást  a  Panzióban,  ahonnan 
csodálatos  volt  a  kilátás.  A pompás vacsora után tettünk egy esti 
sétát,  majd  nyugovóra  tértünk,  mert  reggeli  után  hosszú  út  várt 
reánk.

A  Füzéri  vár  szépsége  várt  ránk,  s  amint  messziről 
megpillantottuk, (lásd 2 fotó) a régmúlt időkre gondoltuk. Amint a 
kép is bizonyítja csoda volt a látvány – hát még azoknak, akik fel is 
mentek a várba – ugyanis a ,,rosszabb” lábúak lent maradtunk, mi 
voltunk  a  ,,fogadó  bizottság”,  hogy  vissza  integessünk  lentről. 
Közben  azért  még  elmentünk  a  ,,csodatévő”  forrásig,  ittunk  a 
vizéből  és  ,,megfiatalodva” vártuk fentről  a  társaságot,  akik azon 
nyomban  a  forrásvízhez  indultak,  hogy  ki  ne  maradjanak  a 
,,kúrából”.

Füzéri vár

A Kékedi  Melczer  kastély és Hollóháza  után várt  bennünket 
Pálházán a  kisvasút,  hogy gyönyörködjünk az erdő szépségében, 
kastélyban,  halastóban.  A  kisvasútra  várva  (ahova  be  voltunk 
jelentkezve) készült ez a mókás kép a kirándulókról. (lásd 3. fotó) 
Mikor Sátoraljaújhelyre érkeztünk este felé, akkor megnéztük a Régi 
zsidó  temetőt,  a  ,,csodarabbi”  emlékhelyet,  majd  a  Panzióba 
mentünk, vacsoráztunk és csomagoltunk, mert reggel már hazafelé 
indultunk.

Pálháza: a Kisvasútra várva Fotó: Majorosi J.

Reggeli  után  –  megköszönve  a  Panzió  tulajdonosnak  a 
bámulatos  ellátást,  igazi  ,,vendéglátást”  azzal  váltunk  el,  hogy 
mindenkinek jószívvel fogjuk ajánlani őket.

Hazafelé Sárospatak volt az első állomásunk a Rákóczi vár. Az 
évszázados falak és kövek ki tudja milyen sokat tudnának mesélni – 
ez a hangulat uralkodott el mindnyájunkon – ott járunk-kelünk, ahol 
egykor Rákóczi járt! Lelkileg mindannyian együtt voltunk a 3 nap 
során!  Utána  a  Református  kollégium következett  a  Könyvtárral! 
Olyan szép dologban volt részünk, ami nem mindenkinek és nem 
mindenhol adatik meg! Olyan idegenvezetőt kaptunk (fiatal ember) 
aki ,,áhitattal, ,,imádattal” beszélt a könyvtárról, Rákócziról – nem 
győztük inni a szép, ízes magyar beszédét. Mivel jó lelki kapcsolat 
alakult  ki  közöttünk  –  azt  mondta,  hogy  öröm  volt  nekünk 
,,mesélni”,  mert  látta,  hogy  minden  érdekel  bennünket,  ami  neki 
nagy öröm. Ezen felbátorodva megkérdeztem, hogy tényleg olyan 
megerőltető  a  Végardói  tengerszem  felkeresése?  Azt  válaszolta, 
hogy igen! Nem ajánlja ennek a csoportnak rossz úton, emelkedőn 
kell  több  kilométert  menni.  Megköszöntem  a  szép  előadását  (2 
csoport  idejét  töltötte  velünk)  és  buszra  szálltunk.  A csoport  elé 
tártam, hogy mi vár ránk. A csoport egyhangúlag úgy döntött, hogy 
akkor  nem  megyünk.  Helyette  javasoltam,  hogy  menjünk  a 
Református  Nagytemplomba!  Mindenki  azonnal  –  egy  zokszó 
nélkül elfogadta a javaslatom – és most jön az, ami talán egy életben 
csak egyszer adatik meg valakinek.
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A buszt bezárva Zsoltika is velünk tartott! Tehát mindannyian! 
A templomkertbe érve szívélyesen invitáltak bennünket, hogy most 
ért  véget  az  Istentisztelet  –  menjünk  be!  A  gyönyörű  hófehér 
virágerdőbe öltözött templom – ünnepi dísz volt. Dr. Virágh Sándor 
nyugalmazott  nagytiszteletű  úr  jubileumi Istentisztelete  és ünnepe 
volt. A Galéria pedig az Ő általa készített fafaragások bemutatására, 
kiállítására  öltözött  ünneplőbe!  Szebbnél  szebb  dísztárgyakat, 
használati tárgyakat láttunk! Egy élet munkája!

Mi  volt  ebben a  csoda kérdezhetné  valaki,  hogy bárki?  Ami 
most  jön!  Az  első  pillanattól  szeretettel,  szívélyesen  fogadtak 
bennünket,  ahogy  haladtunk  beljebb-beljebb  úgy  szólítottak  meg 
bennünket, hogy a kiállítás megnézése után nehogy elmenjünk, mert 
a  nagykertben  szeretetvendég  van.!  Érezzük  otthon  magunkat!  A 
templomkert tele asztallal, székkel, sátorral, ahol ,,Királyi szakács” 
főzte  gulyáslevessel  kínáltak  bennünket.  Egy  ,,Gulyáspartiba” 
csöppentünk, ahol mindenki szeretettel látott bennünket. A sátrakban 
itallal, kávéval kínáltak bennünket, majd a nagy üstből adagolták a 
finom  gulyást.  Az  asztalokon  tálca  sütemény!  Csak  ámultunk 
mindannyian! Az ebédet befejezve megköszöntük a tiszteletes úrnak 
– Virágh Sándor lelkész úrnak – ezt a csodát, s újra buszra szálltunk. 
A buszon mindannyian úgy fogtuk fel, hogy csoda történt velünk, 
hiszen  senki  sem  haragudott  azért,  hogy  a  Tengerszem  helyett 
idejöttünk! Úgy fogtuk fel, hogy az ,,Úr” megjutalmazott bennünket, 
amiért  egy  zokszó  sem  volt  a  programváltozásért.  Valóban  –  ha 
hiszik, ha nem – ételt, italt adott az Úr! Csodálatos hangulatban telt 
el  a  hazafelé  út!  Hazafelé  jövet  Olaszliszkánál  egy  Középkori 
kőhídon jöttünk át busszal! (Nem olyan volt, mint a Hunyadi utca! 
KPM  válasz:  A helyi  keverőüzemmel  van  meg  a  szerződésük  a 
javításra. Mire az újság megjelenik, remélem el is felejtjük!)

A hazafelé  úton  mindig  az  járt  az  eszembe,  hogy  ezt  illik 
nyilvánosan  is  megköszönni.  Ezért  köszönő  levelet  írtam  a 
Tiszteletes  Úrnak,  és  a  Reformátusok  lapjának  és  a  Presbiter 
újságnak! Ezt úgy éreztem, hogy azért kell megtennem, mert ez sok 
ember szeretetéből tevődött össze! Nem csak a vezetőknek, hanem a 
híveknek is megköszöntem, hiszen a köszönet őket is illeti!

Tokajban volt  2  óra  szabadprogram és  utána indultunk haza. 
Tele élménnyel, egymás iránti szeretettel – mintha testvérek lettünk 
volna!  Köszönöm  mindenkinek  aki  velünk  volt  és  kérem,  hogy 
őrizze szeretettel az emlékképet!

Most  pedig  az  ,,Idősek  Világnapja”  következik.  Köszönöm 
Mindenkinek,  aki  ott  volt  a  nótadélutánon, hiszen ezt  nem értem 
szerveztem! Nagy munka, nagy pénz volt. Őszintén megmondom, 
hogy nagyobb érdeklődést vártam!! A tandíjat megfizettem! Aki ott 
volt, egy csodálatos délutánba volt része, a művészek igazán kitettek 
magukért!

A Nótadélután szünetében a Hunyadi u. 5. sz. alatt nyílt Fornetti 
cég üzletvezetője Jansik Krisztina látta vendégül a résztvevőket egy kis 
süteménnyel.  Köszönjük  neki  és  köszönjük:  Horváth  Lajos  területi 
képviselőnek is. A képen éppen kínál egy vendéget. (lásd. 4. kép) Még 
egyszer köszönjük! Ugye finom volt mindenkinek?

Fornetti uzsonna Fotó: Majorosi J.

Este 7 órakor a rendezvény másik fele következett Egyesületi 
ünnepség, kitüntetések átadása – ez teltház mellett – és birkavacsora. 
Ünnepi  beszédet  mondott  Sinka  József  polgármester  úr.  Majd  a 
kitüntetések átadására került sor. Minden évben 3 kitüntetett van, aki 
Klimaj  János Isten áldotta  kezű fafaragó művész  készít,  ami  egy 
juhász  szobor.  A kitüntetettek  a  következők:  Szijjártó  Sándorné, 
Majorosi János (lásd 5. kép) A következő kép – még van egy szobor, 
ugyan kié lesz? Sinka József polgármester úré, hiszen sokat tesz az 
egyesületért,  az  idősekért  és  így  most  belépett  a  ,,mindhalálig 
hűségesek”  táborába.  Kértem,  hogy  továbbra  is  tekintse  a  mi 
gondjainkat is szívügyének! (lásd. 6. kép)

A kitüntetett Fotó: Lengyel Zsuzsa

Ez a kis szobor szoros kapocs! Fotó: Lengyel Zsuzsa

Most  pedig  egy  kicsit  nézzünk  előre.  Nov.  5-én  ,,Mindenki 
nevenapja”  második  rész.  Novemberben  vagy  december  elején 
színházi  előadás  várható.  Majd  a  Karácsonyi  ünnepség:  unokák 
versmondása,  közös  ének,  vendégség,  de  mindezt  megelőzi  egy 
sütemény bemutató, mely az ünnepi asztalra kerül és a díjazása az 
ünnepségen lesz.

Mi lehet az év végén? SZILVESZTER! Részletesen minden a 
programban, illetve a jövő havi újságban! Bárkit szívesen látunk!

Most a közelgő ünnepre és a cikk tartalmára való tekintettel egy 
vers  idézettel  zárnám a  ,,beszélgetést”  –  kívánva mindenkinek  jó 
erőt, egészséget.
,,…Akkor – magától – megszűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyságán,
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.”
(Reményik Sándor)

Demcsák Andrásné e.
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TISZTELT BÉKÉSSZENTANDRÁSI LAKOSOK, POLGÁROK,

HELYBEN LAKÓK ÉS ELSZÁRMAZOTTAK!
Érdemes álmodni, még jobb, és szerencsésebb dolog, ha az 

álmok valóra válnak. 
No, azért nem ilyen egyszerű a dolog. Kell hozzá kitartás, 

pénz,  hozzáállás,  önzetlen  segíteni  akarás,  és  még  hosszan 
sorolhatnám.  Lényeg  a  lényegben,  hogy  elkészült  a  Római 
Katolikus  templom  környéki  rehabilitációs  terv  első  üteme. 
Pontosabban,  a  parkolók,  a  járdák  díszburkolatai,  valamint  a 
templom előtti belső tér díszburkolása.

Az első munkás hétvégén, a pénteki napon az előkészítéssel 
telt el a nap. Szombat délre már látható eredménnyel, készen volt 
a parkoló. Köszönhetően a sok kéznek, elcsépeltnek hangzik, de 
megállás nélkül, egy rövid ebédszünet beiktatásával sötétedésig 
folyt a munka. Másnap semmivel sem kisebb elánnal folytatva, 
várakozáson felül teljesítettünk, mellékesen megjegyezve jó, és 
baráti  hangulatban.  Mindenki  tudta,  hogy  a  hétvégét  kell 
megfogni, mert hét közben egyébként elfoglalt mindenki, és ezek 
a  munkálatok  kifejezetten  csapatmunkára  épülnek.  A 
logisztikára-szervezésre sem lehet panaszunk, mert ha elfogyott 
valami, egy telefon, és már jött a sóder, vagy ami kellett. 

Az  elkövetkező  szombat,  vasárnap  hasonlóképpen  kemény 
munkával, és a végén egy kis hajrával, ne maradjon félbe semmi, 
fejeződött be szintén sötétedésig, azaz néhányan még két napig 
finomították a befaragásokkal, rések beöntésével, a bejáró kapuk 
felrakásával  és  apróbb,  nagyobb  simításokkal,  de  elkészült  az 
idénre  tervezett  és  vállalt  első  lépcső.  Ügyelnünk  kellett,  a 
templomi miserendre is,  hogy ne okozzunk túl  nagy akadályt, 
legyen hová tenni a kerékpárokat, bejárható legyen a terep. 

Amit  tettünk,  azt  jó  szívvel  tettük,  és  mindenki  javára 
cselekedtünk. Tudjuk, vannak ennél fontosabb dolgok, de bizton 
állíthatjuk,  nekünk,  akik  ott  voltunk,  ez  volt  a  legfontosabb, 
ugyan lett volna száz más tennivalónk. 

El is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy megköszönjük a sok 
ember, áldozatos munkáját, az anyagi felajánlásokat, az önzetlen 
segítséget. Célunk, környezetünk szebbé jobbá tétele nem önös 
érdek,  gyermekeink és  unokáink is  látni  fogják,  és  használják 
majd. Ez volt a hajtó erőnk, ez marad továbbra is.

Mivel  összefogásban van  az  erő,  és  ez  az  a  kohéziós  erő, 
amely  összekovácsol  egy  faluközösséget.  Ha  valaki  úgy  érzi, 
kimaradt  a  jóból,  és  csatlakozni  szeretne  a  csapatunkhoz,  a 
tavasz folyamán megteheti, nem maradt le, ki semmiből. Időben 
fogunk tájékoztatással élni, a második lépcső tervéről, a folytatás 
időpontjáról.

Békésszentandrás  Baráti  Szövetsége,  a  munkálatok  idejére 
kuratóriumot  hozott  létre,  mind  a  munkák  koordinálására, 
felügyeletére,  szervezésére,  valamint  az  anyagi  felelősség,  a 
pénzügy  bonyolítására  egyaránt.  A  kuratórium  tagjai 
megköszönik a támogatóknak az anyagi segítséget, a vállalkozók 
és  polgárok  munkafelajánlásait,  és  a  résztvevők  segítségét, 
munkáját.

Megértésüket  köszöni,  jó  egészséget,  és  támogató  jó 
szándékot kér, és kíván,

tisztelettel, üdvözlettel:
Békésszentandrás Baráti Szövetsége

Róm. Kat. Temp. környéki rehab. Program Kuratóriumi tagjai.

Békésszentandrás, 2005. október. 10.

     



2005. október 9

Ami az előző Híradóból kimaradt, a „vitézi sorozat”
Csöppet sem a múltból idézett  történettel traktálom a kedves olvasót, 

nem  meseszerű  elbeszéléssel,  nagyon  is  valós  eseménynek  voltunk 
szemtanúi,  főleg  alanyai  Kiss  János  barátommal,  vitéz  kollégámmal 
szeptember 10-én. Mivel a Híradó lapzártája egybe esik a dátummal, így egy 
hónap  lemaradással  beszámolok  az  eseményről,  és  annak  előzményéről. 
Mint az előző sorozat befejezéseként írtam, egy újabb vitézzel gyarapodott a 
szentandrási  elszármazottak  száma,  v.  Czitó  Ferenc  úrral  a  vitéz  Czitó 
Sándor Dávid honvéd tábornok unokájával.

Ismeretségünk Gyomán kezdődött egy templomos lovagi rendezvényen, 
ahol  is  személyesen,  és a  kapott  Szent  Gellért  Kiadó által  megjelentetett 
könyvből megtaláltuk a történelmi vitézi rendet.

Őseink, az első világháborúban végrehajtott hősiességükért, hőstettükért kapták 
a  megtisztelő  vitézi  címet.  Hosszas  adminisztratív  procedúra után  a  (I.C.O.C) 
Történelmi Vitézi Rend felvételi bizottsága a rendelkezésre kért adatok alapján 
megállapította,   idézem:  „Én  magam,  őseim  jogán,  és  a  haza  szolgálatában 
tanúsított  eddigi életem alapján méltónak bizonyultam arra, hogy a Történelmi 
Vitézi Rendbe felvételt nyerjek”

A zárójeles  nagybetűk  azt  jelentik,  hogy  a  lovagrendek  nemzetközi 
bizottsága által elismert és bejegyzett rend. Azért írom ezt, mert hazánkban 
több  vitézi  csoportosulás  működik,  holott  egyazon  dologról  lenne  szó. 
Jelentősége:  Őseink,  Apáink,  Nagyapáink  a  haza  védelmére  tett  hősies 
magatartására,  és  tiszteletére  irányulnak.  A  mai  kor  követelményének 
megfelelő deklarációval és tízparancsolattal van a Történelmi Vitézi Rend 
felvértezve.

Avatásunk Csopakon 2005. szeptember 10-én ünnepélyes keretek között 
megtörtént, a Szent István Király tiszteletére épült róm. kat. templomban. 
Nagyon  sok  külföldi  volt,  az  avatandók  egyharmada  szintúgy,  de  szép 
számmal voltunk békésszentandrásiak. A négy órás ünnepség csöppet sem 
volt unalmas, és gyorsan eltelt.

Kicsinek  bizonyult  a  templom,  de  kis  helyen  sok  jó  ember  elfér.  Ezt 
bizonyította  a  két  óra  utáni  ebéd  közben  és  utáni  találkozások,  és  baráti 
beszélgetések, ahol igen neves hazai és külhonban élő társainkkal válthattunk szót. 
Sinkovics  Vitay  András,  Sinkovics  Imre  színművész  fia  kiváló  előadásában 
hallhattunk egy szép verset, de beszélgettünk Bőzsöny Ferenccel, a Magyar Rádió 
egyik  első  bemondójával,  akinek  volt  szerencséje  kezdő  korában  Mindszenti 
bíborosnak tartania a mikrofont. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek Csopakra, 
és azoknak is, akik gratuláltak nekünk. Talán ha minden jól megy, láthatjuk a 
közszolgálati tv-ben is, nem rajtunk múlik! Ízelítőül néhány fotó: az egyiken a 
békésszentandrásiak kis csoportja, a másikon  balról a második személy vitéz József 
Árpád királyi herceg, a Vitézi Rend Főkapitánya látható, aki az avatást végezte.

Részlet, vitéz József Árpád a Vitézi Rend Főkapitánya avató beszédből:
„A Vitézi Rend életében, minden esztendőben, különös fontossággal bír  

az Avatás Napja.
Valóságos,  belső  ünnepe,  így  is  mondhatom,  a  legnagyobb  ünnepe  

Rendünknek.
Nem csak azért, mert ilyenkor újabb rendtársakkal gyarapszik a Vitézi  

Rend, hanem legfőképpen azért, mert az öt világrészbe szétszóródott Vitézek 
ilyenkor összejövünk,

hogy  találkozhassunk,  hogy  véleményt  cserélhessünk,  hogy  egymás  
iránti megbecsülésünkről és együvé tartozásunkról, biztosítjuk egymást.

A másik nagy esemény, amiről meg kell emlékeznem, most, az avatási  
ünnepségünkön,

az egy nagyon szomorú időszakot lezáró, örvendetes esemény. Hatvan 
esztendeje,  hogy  befejeződött,  a  borzalmas  II.  világháború.  Milliók  
szenvedéseiről és pusztulásáról emlékeztek meg világszerte, és kell, hogy mi  
is megemlékezzünk, kedves Rendtársaim.

Nagy fájdalom nekünk, és érthetetlen számunkra, még mindig meg van 
bélyegezve

a Vitézi Rend alapító Főkapitánya, vitéz Horthy Miklós Magyarország  
volt államfője.

Érthetetlen, mert, hisz 1948. március 4-én, Nürnbergben, a hazánkban  
teljhatalommal  bíró  Veesenmayer  vádjában  terhelő  tanúként  kihallgatott  
Kormányzó,  nagyon  jó  benyomást  tett  a  bíróságra.  Az  ott  elhangzottak  
meggyőzően tanúsították, hogy milyen hősi elhatározásokra jutott a német  
megszállás idején.

A Nürnbergi Bíróság csak, mint tanút hallgatta ki, és mivel soha nem  
volt vádlott, az emigrációban szabadon élhetett. Nem zaklatták a háborús  
bűnösöket felkutató különböző szervezetek, így a Visental szervezet sem.

Amikor  Lengyelországban  kitört  a  zsidó  üldözés  százával,  ezrével  
menekültek a zsidó emberek Magyarországra és nyertek biztonságot. Miért  
volt  ez  így?  –azért  mert  a  náci  nyomás  ellenére,  ezt  a  Kormányzó  Úr 
megengedte.

Kedves  Rendtársaim!  Kedves  Vendégeink!  Hatvan  év  után,  amely 
nagyon fájdalmas hatvan év volt, én, mint a vitézek, 1977 óta felesküdött  

Főkapitánya, mély együtt érzéssel, meghajtom fejemet és meghajtjuk a Vitézi  
Rend zászlaját, a II. világháború áldozatainak emléke előtt. Legyenek azok  
katona,  munkaszolgálatos  vagy  civil  áldozatok.  Egyben  biztosíthatok  
mindenkit, édes hazánkban és határainkon túl is, hogy a Vitézi Rend elutasít,  
minden  olyan  megnyilvánulást,  ami  szóban  és  cselekedetben,  rasszista,  
antiszemita, és ami feldúlja, a nemzet nyugalmát. Mi békességben akarunk  
élni minden emberrel, és nem szeretnénk semmi mást, mint azt hogy levegyék  
vállainkról  és Alapító  Főkapitányunkról,  a  valamiféle  kollektív  felelősség 
vádját.

Mi csupán azt szeretnénk, hogy hazatérhessen a Vitézi rend, de nem úgy,  
mit  egy  bélyeggyűjtő  társaság,  vagy  horgász  egyesülethez  hasonló  
társadalmi  szervezet,  hanem  RENDKÉNT  működhessen,  dolgozhasson  a  
nemzet javára.

 Innen a csopaki Szent István király templomból, ahol őrizzük a szent  
király  csont  ereklyéét,  ahol  a  Szent  Koronával  megkoronázott  
Boldogasszony  van  velünk,  kérem  a  kedves  jelenlevőket,  a  kedves 
vendégeinket,  hogy  erkölcsi  segítségükkel,  és  politikai  támogatásukkal,  
legyenek közbenjárói  annak,  hogy rehabilitálva, hazajöhessen,  az  Alapító  
Főkapitány szándékának megfelelően, mint Rend a Vitézi Rend. Az a Vitézi  
Rend,  melyet,  a  győztes  nagyhatalmak  nem  találtak  fasisztának,  és  nem 
találtak háborús bűnösnek.

Tisztelt  Rendtársaim!  Köszöntöm  a  most  felavatott  Rendtársaimat.  
Éljetek  továbbra  is,  a  VITÉZEK  TÍZPARANCSOLATA  szerint,  hogy 
hazánknak és egész nemzetünknek a javára tudjatok válni.

Dolgozzatok  becsületesen,  mutassatok  példát  a  többi  honfitársaink  
előtt,  erkölcsös  keresztény életetekkel.  Az  újonnan avatott  Rendtársakat 
Isten  hozta,  az  új,  felelős  beosztásba  került  rendtársaimnak  pedig,  jó 
egészséget és Isten áldását kívánom.”

Hasonló jókat kívánok a kedves olvasónak, tisztelettel
v. Szécsi Mátyás

Fotó: Szécsi Ilona

Vitézek között

Avatás után
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AZ  ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI
Egy kérelem kálváriája

Az Önkormányzat Képviselő-testülete és illetékes bizottsága 
hat  hónap  alatt  több  alkalommal  tárgyalta  az  Art-Kelim  Kft. 
kérelmét.

A  kérelem  a  jelenleg  kihasználatlan  (Horváth-kert) 
területének  ipari  területből  való  lakóövezetté  történő 
átminősítésére vonatkozott.

A  Képviselő-testület  2005.  szeptember  13-án  többségi 
szavazattal támogatta a Kft. kérelmét.

A döntést  megelőző időszakban több órai  tárgyalás,  egyet 
nem  értés,  heves  viták,  néha  veszekedések  jellemezték  az 
előzményeket.

Ezekből  az  előzményekből,  amelyek  több  esetben 
nyilvánosan  a  Körös  TV  közvetítésével  zajlottak,  különböző 
találgatásokban  láttak  napvilágot  a  lakosság  körében,  és 
megindult a szóbeszéd.

A kedves olvasót a későbbi dezinformálás miatt szeretném 
tájékoztatni a tényekről.

A Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

145/2005.(IX.13.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy 
Békésszentandrás Nagyközség rendezési tervét az ART-
KELIM  KFT.  kérelmére  és  költségére  módosítja  a 
Békésszentandrás 50/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, 
melyet lakóterületként kíván értékesíteni.

Az  ART-KELIM  KFT.  vállalja,  hogy 
tevékenységét  továbbfolytatja  az  50/1.  hrsz.  alatt 
fekvő ingatlanán.

Az  50/1.  hrsz-ú  ingatlanra  vonatkozóan  a 
csatornahasználathoz  szükséges  szolgalmi  jog 
bejegyzéséhez  az  Önkormányzat  javára  hozzájárul 
térítésmentesen az ART-KELIM KFT.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata az 
ART-KELIM KFT-vel kötött megállapodásban rögzíti, 
hogy az 50/2.  hrsz-ú ingatlan mindenkori  tulajdonosa 
vállalja  az  ingatlanon  történő  beruházásokhoz 
szükséges  infrastruktúra  (közművek,  út,  járda  stb.) 
kiépítését saját költségén.

Megbízza  a  polgármestert  a  szükséges 
megállapodás aláírásával.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Sinka József polgármester

Az  50/2  hrsz-ú  ingatlan  az  Art-Kelim  Kft.  tulajdona.  A 
Képviselő-testületnek  nincs  joga  és  lehetősége  sem  a 
magántulajdonú  vállalkozások  működésének,  belső  életének 
irányítására, befolyásolására.

A  rendezési  terv  módosítását  tervezői  munkának  kell 
megelőznie. Az előkészített tervet jóvá kell hagynia az illetékes 
hatóságoknak  és  a  területi  főépítésznek  is  mielőtt 
rendeletmódosításra visszakerül a Képviselő-testülethez.

Amennyiben  az  Art-Kelim  Kft.  terve  megvalósul 
gazdagabbak  leszünk  néhány  lakóházzal  úgy,  hogy  ez  a 
lakosságnak, az Önkormányzatnak nem kerül pénzébe.

Sinka József
polgármester

R Ö V I D   H Í R E K
• Megkezdődött  a  Hunyadi  utcai  emlékhely  építése,  első 

lépésként  lebontásra  került  a  PRÍMAGÁZ  RT. 
gázcseretelepe.  Az emlékhely átadását  november  26-án 
tervezzük.

• Önkormányzatunk  ismételten  csatlakozott  az  Oktatási  
Minisztérium  által  meghirdetett  Bursa  Hungarica  
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2006. 
évi  fordulójához.  A felhívás  a  Híradóban olvasható.  A 
pályázatok elbírálására egy Ideiglenes Bizottságot hozott  
létre a Képviselő-testület, elnöke Hévizi  Róbert, tagjai:  
Fabó  István  I.,  Bobvos  János,  Fabó  István,  Hamza 
Zoltán.

• A Baráti Szövetség által koordinált Római Katolikus 
Templom előtti  tér és környezetének díszburkolattal 
való  ellátása  miatt,  változik  a  Vértessy  tér  felöli 
forgalmi rend. Megszüntetésre került a Vértessy tér és 
a  Szent  Imre  utcai  templom  előtti  átjárás  a 
gépjárművek számára.

• Megtörtént  a  Batthyány  és  Bajcsy-Zs.  utcák 
aszfalterítéssel  történő  felújítása.  Ismételten  javultak 
közlekedési  feltételeink.  Az  igen  rossz  minőségű 
Batthyány  utca  felújítását  helyenként  lényegesen 
vastagabb  aszfaltréteggel  lehetett  kijavítani.  Veszélyes 
igen  magas  padkák  alakultak  ki.  A  padka  javítása  a 
hivatal feladata. A nagy mennyiségben behordandó anyag 
miatt  több  időre  van  szükség,  ezért  kérjük  a  lakosság 
türelmét. 

• A Szarvas Kistérség Többcélú Társulás keretén belül a  
kistérség  egésze  tekintetében  a  közbeszerzési  feladatok 
ellátását a Polgármesteri Hivatalunk látja el. A feladat  
ellátása  érdekében  2  fő  köztisztviselőt  közbeszerzési  
referens képzésre beiskolázunk.

• A Békés-Csanád egyházmegye megalakulásának 975 
éves  évfordulója alkalmából  Dr.  Erdő Péter bíboros 
érsek  úr  ünnepi  szentmisét  tartott  a  Szegedi 
Fogadalmi  Templomban.  A  szentmise  után  a 
meghívott  polgármesterek részére  Dr.  Gyulai  Endre 
püspök úr fogadást adott és emlékérem átnyújtásával 
tette emlékezetessé a találkozót.

• Kishegyesen szeptember 23-án rendezték meg a Csépe-
napokat. Településünket Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző 
asszony  és  Hévizi  Róbert  képviselő  úr  képviselte.  A 
rendezvényre kiutaztak a Hunyadi János Általános Iskola 
vezetői és nagy létszámban iskolás tanulók.

Sinka József
polgármester



2005. október 11

P Á L Y Á Z A T I    K I Í R Á S
Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzata  az  Oktatási  Minisztériummal 
együttm ködve  a  2006.  évre  ezennel  kiírja  a  Bursa  Hungaricaű   Fels oktatásiő  
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fels oktatási hallgatók számára. („A” típusú)ő
Pályázatra  a  Békésszentandrás  Nagyközség  területén  állandó  lakóhellyel  rendelkező 
magyar állampolgárok jelentkezhetnek.
Els sorban azok a hátrányos szociális helyzet  fels oktatási hallgatók részesülhetnekő ű ő  
támogatásban:
* akiknek havi jövedelme, vagy családjuk egy f re jutó havi jövedelme nem haladja megő  
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át (19.760.-Ft),
* havi jövedelme, vagy családjában az egy f re es  havi jövedelem nem haladja meg aző ő  
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át (39.520.-Ft),  és árva vagy 
félárva, valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy rokkant, családjában folyamatos 
ellátást  igényl  beteg vagy  rokkant  van,  gyermeket  nevel,  egyedül  neveli  gyermekét,ő  
családjában lév  eltartottak száma három vagy annál több, eltartója munkanélküli vagyő  
öregségi nyugdíjban részesül, eltartója egyedül neveli.
*  Az  ösztöndíjban  kizárólag  olyan  fels oktatási  hallgatók  részesülhetnek,  akik  államiő  
fels oktatási  intézményekben  az  Oktatási  Minisztérium  és  az  intézmények  közöttiő  
megállapodás  alapján  államilag  finanszírozott  első alapképzésben,  els  kiegészítő ő 
alapképzésben,  els  szakirányú  továbbképzésben,  valamint  els  akkreditált  iskolaiő ő  
rendszer  fels fokú szakképzésben vesznek részt, és az ű ő általuk felvett szak képesítési 
követelményében  meghatározott  képzési  id n  belül  ő nappali   tagozaton   folytatják 
tanulmányaikat.
*  Az  ösztöndíjra  pályázhatnak  a  2005.  szeptemberében  tanulmányaik  utolsó  évét 
megkezd  hallgatók  is.  Az   esetükben,  amennyiben  2006.  nyarán  befejezikő ő  
tanulmányaikat,  10  hónap  helyett  csak  egy  félévre,  azaz  5  hónapra  folyósítható  a 
támogatás.
*  Azok  a  hallgatók  is  pályázhatnak  ösztöndíjra,  akiknek  a  hallgatói  jogviszonya 
fels oktatási  intézményben  a  pályázás  id pontjában  szünetel  (pl:  tanulmányaikő ő  
halasztása  miatt).  A  folyósítás  feltétele,  hogy  a  2005/2006.  tanév  II.  félévére  már 
beiratkozzon a fels oktatási intézménybe.ő
*  Amennyiben  a  pályázni  kívánó  hallgatónak  több  fels oktatási  intézményben  vanő  
hallgatói jogviszonya, pályázatában feltétlenül  csak azt az intézményt/kart/szakot jelölje 
meg, ahol államilag finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz részt.
*  Rendvédelmi  és  katonai  fels oktatási  intézmények  hallgatói  ő nem  részesülhetnek 
ösztöndíjban.
* PhD képzésben résztvev k ő nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
* Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak az ösztöndíjra.
*  A középiskolai  akkreditált  iskolarendszer  fels fokú szakképzésben résztvev k  ű ő ő nem 
részesülhetnek Bursa ösztöndíjban.
Az ösztöndíj id tartama: ő 10 hónap, azaz két egymást követ  tanulmányi félévő .
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: a 2006. március.
Az  ösztöndíj  csak  azokban  a  hónapokban  kerül  folyósításra,  amelyekben  a  pályázó 
beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója az fels oktatási intézménynek.ő
Amennyiben  a  támogatásban  részesített  Békésszentandrás  illetékességi  területér lő  
elköltözik,  az  Önkormányzat  határozatban rendelkezik  a  támogatás  visszavonásáról  a 
következ  tanulmányi félévt l.ő ő
Az ösztöndíj  elbírálása  kizárólag  szociális  rászorultság  alapján,  a  pályázó  tanulmányi 
eredményét l függetlenül történik.ő
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
A pályázat elbírálásához szükséges mellékletek:
•  kötelez  melléklető :  a  Polgármesteri  Hivatalban,  továbbá  az  Interneten  a 
http://www.bursa.hu cím  alatt  hozzáférhet  a  fels oktatási  intézmény  által  kitöltendő ő ő 
Igazolás  nyomtatvány,  amelyen  az  intézmény  igazolja,  hogy  a  pályázó  milyen 
képzéstípusban vesz részt,
• a pályázóval közös háztartásban él k jövedelemigazolásai,ő
• a pályázó betegségét, rokkantságát igazoló irat,
•  a  pályázó  családjában  folyamatos  ellátást  igényl  beteg,  vagy  rokkant  személyő  
betegségér l szóló irat,ő
• a pályázó árvaságát, vagy félárvaságát igazoló iratok,
• ha a pályázó gyermeket nevel, vagy egyedül neveli, err l szóló iratok,ő
• ha a pályázót eltartója egyedül neveli, err l szóló iratok,ő
• ha a pályázó nem részesül kollégiumi ellátásban, az err l szóló igazolás.ő
A pályázók,  pályázatukat  a  Polgármesteri  Hivatal  4.  számú  Irodájában  hozzáférhető 
pályázati rlapon kötelesek írásban, a pályázó által aláírva 1 példányban benyújtani.ű
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. október 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. november 30.
Az  elnyert  ösztöndíjat  közvetlen  adó-  és  TB  járulékfizetési  kötelezettség  nem terheli, 
azonban az adóalapot növel  jövedelemnek számít.ő
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat 
eredményének, illet leg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak, aző  
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történ  nyilvánosságra hozatalához.ő  
Hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  fels oktatási  intézmény  tanulmányi  jogviszonyáról  aő  
Fels oktatási Pályázatok Irodájának, illetve az Önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.ő
A döntés részletes indokolásáról az Önkormányzat kizárólag magának a pályázónak ad 
felvilágosítást. A pályázó személyi igazolványa számának, és egyéb személyes adatainak 
megadásával igazolja személyazonosságát.
A döntés ellen fellebbezési lehet ség nincs.ő
A  Bursa  Hungarica  Fels oktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjról  b vebb  felvilágosításő ő  
kapható a http://www.bursa.hu Internet címen.

P Á L Y Á Z A T I     K I Í R Á S
Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzata  az  Oktatási  Minisztériummal 
együttm ködve  a  2006.  évre  ezennel  kiírja  a  Bursa  Hungarica  Fels oktatásiű ő  
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatot fels oktatási  tanulmányokat  kezdeni  kívánóő  
fiatalok számára. („B” típusú)
Pályázatra  a  Békésszentandrás  Nagyközség  területén  állandó  lakóhellyel  rendelkező 
magyar állampolgárok jelentkezhetnek.
Els sorban azok a hátrányos szociális helyzet  fiatalok részesülhetnek támogatásban:ő ű
* akiknek havi jövedelme, vagy családjuk egy f re jutó havi jövedelme nem haladja megő  
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át (19.760.-Ft),
* havi jövedelme, vagy családjában az egy f re es  havi jövedelem nem haladja meg aző ő  
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át (39.520.-Ft),  és árva vagy 
félárva, valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy rokkant, családjában folyamatos 
ellátást  igényl  beteg  vagy rokkant  van,  gyermeket  nevel,  egyedül  neveli  gyermekét,ő  
családjában lév  eltartottak száma három vagy annál több, eltartója munkanélküli vagyő  
öregségi nyugdíjban részesül, eltartója egyedül neveli.
* Az ösztöndíjra kizárólag olyan (a  2005/2006. tanévben utolsó éves, érettségi el ttő  
álló középiskolás,  illetve  fels fokú  diplomával  nem  rendelkez ,  fels oktatásiő ő ő  
intézménybe  felvételt  még  nem  nyert,  érettségizett)  fiatalok  pályázhatnak,  akik  a 
2006/2007. tanévt lő  kezd d en állami fels oktatási  intézményben, illetve az Oktatásiő ő ő  
Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami fels oktatásiő  
intézményben  folyó  nappali tagozatos,  államilag  finanszírozott  első alapképzésben, 
valamint els  akkreditált iskolai rendszer  fels fokú szakképzésben kívánnak részt venni.ő ű ő
* Csak azok a pályázók részesülhetnek ösztöndíjban, akik  2006-ban el ször nyernekő  
felvételt   fels oktatási intézménybe, és tanulmányaikat 2006/2007. tanévben ténylegesenő   
megkezdik.
*  A  középiskolai  akkreditált  iskolarendszer  fels fokú  szakképzésben  résztvev kű ő ő  
számára nem folyósítható Bursa ösztöndíj.
*  Rendvédelmi  és  katonai  fels oktatási  intézmények  hallgatói  ő nem  részesülhetnek 
ösztöndíjban.
Az ösztöndíj id tartama: ő 3x10 hónap, azaz hat egymást követ  tanulmányi félév.ő
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2006/2007. tanév I. féléve.
A pályázó  írásban  köteles  2006.  augusztus  31-ig az  OM Alapkezel  Fels oktatásiő ő  
Pályázati Osztály részére bejelenteni, hogy a 2006/2007. tanévben melyik fels oktatásiő  
intézményben (kar és szak/szakpár megjelölésével) kezdi meg tanulmányait. Az írásbeli 
értesítés elmulasztása esetén az ösztöndíj folyósításából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során az ösztöndíjas - a támogatás id tartama alatt -ő  
sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, a „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az  ösztöndíj  csak  azokban  a  hónapokban  kerül  folyósításra,  amelyekben  a  pályázó 
beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a fels oktatási intézménynek.ő
A  pályázók  szociális  rászorultságát  Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzata 
évente egyszer felülvizsgálja.
Az  önkormányzat  két  tanulmányi  félévenként  jogosult  a  megítélt  ösztöndíj 
visszavonására,  ha  az  ösztöndíjas  szociális  rászorultsága  már  nem áll  fenn,  vagy  a 
szociális rászorultság felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem m ködik együtt.ű
Amennyiben  a  támogatásban  részesített  Békésszentandrás  illetékességi  területér lő  
elköltözik,  az  önkormányzat  határozatban  rendelkezik  a  támogatás  visszavonásáról  a 
következ  tanulmányi félévt l.ő ő
Az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás határidejének módosulása nélkül - szünetel azokra 
a tanulmányi hónapokra, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.
Az  ösztöndíj  elbírálása  kizárólag  szociális  rászorultság  alapján,  a  pályázó  tanulmányi 
eredményét l függetlenül történik.ő
A pályázat elbírálásához szükséges mellékletek:
• a pályázóval közös háztartásban él k jövedelemigazolásai,ő
• a pályázó betegségét, rokkantságát igazoló irat,
•  a  pályázó  családjában  folyamatos  ellátást  igényl  beteg,  vagy  rokkant  személyő  
betegségér l szóló irat,ő
• a pályázó árvaságát, vagy félárvaságát igazoló iratok,
• ha a pályázó gyermeket nevel, vagy egyedül neveli, err l szóló iratok,ő
• ha a pályázót eltartója egyedül neveli, err l szóló iratok,ő
• ha a pályázó nem részesül kollégiumi ellátásban, az err l szóló igazolás.ő
A pályázók,  pályázatukat  a  Polgármesteri  Hivatal  4.  számú  Irodájában  hozzáférhető 
pályázati rlapon kötelesek írásban, a pályázó által aláírva 1 példányban benyújtani.ű
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. október 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. november 30.
Az elnyert  ösztöndíjat  közvetlen  adó-  és  TB járulékfizetési  kötelezettség  nem terheli, 
azonban az adóalapot növel  jövedelemnek számít.ő
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat 
eredményének, illet leg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak, aző  
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történ  nyilvánosságra hozatalához.ő
Hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  fels oktatási  intézménybe  történ  felvételi  vizsgájaő ő  
eredményér l az Országos Felvételi Iroda a Fels oktatási Pályázatok Irodájának, illetveő ő  
az Önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A döntés részletes indokolásáról az Önkormányzat kizárólag magának a pályázónak ad 
felvilágosítást. A pályázó személyi igazolványa számának, és egyéb személyes adatainak 
megadásával igazolja személyazonosságát.
A döntés ellen fellebbezési lehet ség nincs.ő
A  Bursa  Hungarica  Fels oktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjról  b vebb  felvilágosításő ő  
kapható a http://www.bursa.hu Internet címen.
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Ki volt Bagi Alajos?
(1897-1961)

A  HÍRADÓ  2005. 
augusztusi  számában 
beszámoltunk  egy 
sikeresnek  mondható 
Hrncsjár-tanyai 
,,szövős-hétről”, 
melynek  kapcsán  a 
PARLAMENTBEN 
emlékeztünk  a 
szentandrási  asszonyok 
keze  nyomán  méltán 
világhírűvé  lett 
szőnyegüzem 
alapítójáról  BAGI 
ALAJOSRÓL.
Leírtuk,  hogy  e 
kiemelkedően 
példamutató  életpálya 
megismerését  ajánljuk 

jószívvel  mindenki  figyelmébe.  Természetesen  azzal  együtt, 
hogy  ismerkedjenek  újra  e  gyönyörű  alkotómunkával,  a 
szőnyegszövéssel.
Bagi Alajos Békésszentandráson született Bagi Vince és Szécsi 
Ilona  gyermekeként  1897-ben Iskoláit  falunkban  és  Szarvason 
végezte. Az első világháborúban Isztambulban szolgált, ahol az 
élet fontos tartozékának tekintették a szőnyeget. A hasznosság a 
művészi értéket csak növelte, így szerethetett bele az ősidők óta 
létező szőnyegkészítés  művészetébe Bagi  Alajos  is.  A háborút 
követően  tanulmányait  befejezve  (diplomata  oklevelet  kapott) 
hazatért falujába.
Első  feladatként  villanytelepet  hozott  létre,  Békésszentandrást 
bekapcsoltatta  az  ország  elektromos  hálózatába.  Így  a  falusi 
esték  meghosszabbodtak,  kifényesedtek  a  többségében  szoba-
konyhás házakban.
Időközben egy erdélyi tanítónő költözött hozzánk és egyre több 
fiatal leányt és asszonyt tanított meg a szövésre. Bagi Alajos és 
testvére Vince összegyűjtötték a szőni tudó asszonyokat és 1924. 
szeptember  27-én  megalapították  az  üzemszerűen  működő 
BÉKÉSSZENTANDRÁSI 
KELETI  SZŐNYEGIAPRI 
R.T.-t.
1927.  júliusára  felépült 
falunk  egyik  jelképeként 
ma  is  álló  reprezentatív 
külsejű  emeletes  épület  a 
Körös partján. Az üzemben 
jelenleg  is  folyik  termelés. 
Az  R.T.  1938-ig  működött 
eredeti  formájában.  A 
székely  mintázatú 
szőnyegek  szövése  mellett 
tudatosan  gyűjtötték  a 
mintákat  és  az  európai 
piacot  fokozatosan 
hódította  meg  a  ,,magyar 
perzsa”.  Az évek folyamán 
virágzó  kézműipari  központ 
létesült  kis  falunkban.  A 
második  világháborút  a 
szövőszékek és a nyersanyag a gyár betonpincéjében vészelte át 

befalazva.  1945.  február  20-án  az  üzem  újra  indult,  dicsérve 
ezzel Bagi Alajos áldozatos tevékenységét. Egy idős ember így ír 
róla:
,,Nem volt uzsorás, jó munkáért, jó munkabért fizetett!”
Mindeközben a ’30-as évek válságában fölépült tüdőgondozó és 
szülőotthon létrejöttét is nagymértékben támogatta.
1948-ban  az  államosítással  elveszett  minden.  A  dolgozók 
harcoltak érte, mindhiába. Budapestre került, négy gyermekével 
és feleségével alkalmi munkából tengődött, hét éven keresztül. 
1955-ben  kapott  engedélyt  a  Budapesti  Fővárosi  II.  Kerületi 
Kézműipari Vállalatnál egy részleg szervezésére.  Az ott töltött 
hat év alatt meghatszorozta a részleg forgalmát.
Munka közben érte a halál  1961-ben. Budapesten temették el. 
Szülőfalujába – melynek jóléte, életcélja volt – már nem térhetett 
vissza.  A szőnyegszövés  tudományát  a  hírnevet  azonban  ránk 
hagyta, a mi dolgunk, hogy bánjunk vele!
Jó  érzéssel  voltam  szentandrási  júliusban  az  ország  házában. 
Büszkén  lépegettem  az  itt  szőtt  szőnyegeken,  a  lelkes 
gyerekcsapattal.  Azt  gondolom,  hogy  a  szövés  alapjaival 
ismerkedve, a parlamenti látogatás során ők nem felejtik el, ki 
volt Bagi Alajos, mit jelentett az Ő neve egykor a szentandrási 
családoknak.
És  újra  kérjük  a  volt  szövőlányokat,  akik  ma  többségükben 
nagymamák,  szőjenek!  Majd  meglátják  milyen  örömet  okoz 
unokáinknak az alkotás!
Érdekesség, amiről ma már nyugodtan beszélhetünk:
A mellékelt  FOTÓN  a  régi  nagy  Magyarország  hegyvízrajzi 
térképe  látható  egy  szőnyegen,  mely  Békésszentandráson 
készült. Az 1920-as években egy angol lord szövette tiltakozásul 
Trianon ellen. A szőnyeg a régi Magyarországot ábrázolja, rajta 
van mind a 64 vármegye címere, valamint az angyalos címer, a 
,,PRO  INTEGRITATE”  felirat,  illetve  a  Kereszten  a 
,,TRIANON”  felirat.  A  szegély  fekete  gyászszalaggal  van 
átfűzve.  A  szőnyeg  négyzetméterenként  140000  csomózással 
olasz  selyemfonálból  készült.  Ilyen  és  ehhez  hasonló  csodák 
születtek Bagi Alajos idejében az üzemben. Neve nem ismert a 
nagyvilágban,  hiszen  ,,CSAK”  a  békésszentandrási  kézi 

csomózású 
perzsaszőnyeg  vált 
fogalommá.  Teremtő 
művészettel  ajándékozta 
meg  szülőfaluját  ezt  Ő 
adta  a  világnak. 
Tisztelgünk emlékének.
Békésszentandrás, 2005. 
október 6.
Utóirat:  A  Bagi 
Alajosról  készült 
anyagot  Bagi  Erika  és 
fia  Csipai  Levente 
dolgozatai  alapján 
állítottam  össze. 
Köszönöm,  hogy  a 
segítségemre voltak.

Hrncsjárné
Dorogi Mária

és a 2005-ös év
táborozói

Bencsik Krisztina és a lányok
bogoznak

Gombár Nóri a torontáli szövéssel 
ismerkedik
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Csépe-nap Kishegyesen
Ha eljön a szeptember vége, elérkezik a kishegyesi kirándulás 
ideje is.
Ebben az  évben – több tanuló más elfoglaltsága miatt  –  csak 
rövid  látogatásra  került  sor.  Tanulóink  közül  többen  először 
utaztak  ide,  közülük  sokan  még  ötödik  osztályosok,  így 
reméljük,  hogy  ezzel  az  első  találkozással  a  korábbi  évekhez 
hasonló  barátságok  kezdenek  majd  kialakulni.  Programunk  a 
szokásos volt. Részt vettünk a községben hagyományos Csépe-
nap  rendezvényein.  Pénteken  délután  és  szombaton  játszották 
egymással  a  mérkőzéseket  a  gyerekek.  Az  idő  kegyes  volt 
hozzánk,  szinte  tavaszias  meleg  volt  a  két  napon.  Ott 

tartózkodásunk rövidsége miatt a szokásos kirándulás elmaradt, 
de  jutott  idő  az  ismerkedésre,  beszélgetésre.  Személyes 
tapasztalatokat  szerezhettek gyermekeink arról,  honnan  jönnek 
és  hogyan  élnek  azok  a  gyerekek,  akiket  tavasszal  fogadunk. 
Nem könnyű az életük. Ezt mi, felnőttek talán jobban értékeljük, 
tapasztaljuk,  mint  egy  gyermeki  lélek,  akinek  még  a  játék  a 
legfontosabb. A sok gond és nehézségek mellett mégis kiáradó 
szeretettel fogadnak bennünket.
Reméljük, hogy a sok kedvességet tavasszal  lehetőségünk lesz 
viszonozni.

Mné

APRÓ   *   APRÓ   *   APRÓ   *   APRÓ

Fenyőből készült, szétszedhető gyermek emeletes ágy eladó. Érdeklődni: 06-70/527-4334, este 66/217-461. Irányár: 18.000 Ft
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Kézművesek
karácsonyi kiállítása

A Körös  Művelődési  Ház  és  a  Kézművesek  Egyesülete 
szervezésében  decemberben  megrendezzük  a  kézművesek 
kiállítását immár 4. alkalommal. A megnyitóra november 25-én, 
pénteken  az  András-napi  ünnepség  keretén  belül  kerül  sor. 
Várjuk  azoknak  a  jelentkezését,  akik  szívesen  bemutatnák 
munkáikat  Békésszentandrásnak  és  a  környező  település 
lakosainak. A munkákat november 21-én és 22-én kérjük behozni 
a  Könyvtárba  8-17  óráig.  A  kiállítás  megrendezésére  a 
Mobilitástól pályázatot nyertünk, így szombatonként játszóházat 
tartunk  gyerekeknek,  felnőtteknek  egyaránt.  A  részvétel 
ingyenes!  A  játszóházakon  nemcsak  karácsonyi  ajándékokat, 
díszeket  készítünk,  hanem  műsorral  is  kedveskedünk  a 
megjelenteknek. Így lesz színház,  táncbemutató,  stb.  Részletes 
program a novemberi újságban. Az elkészült munkákat mindenki 
hazaviheti.

HÍMZÉS
A hímző kör már megkezdte munkáját, de szeretettel várjuk 

továbbra  is  azokat,  akiket  érdekel  a  népi  hímzés.  Az  idén  a 
buzsáki mintával  ismerkednek. A foglalkozások helye a Körös 
Művelődési Ház kisterme keddenként 17-20 óráig. Részvételi díj 
nincs.

Tisztelt Szerkesztőség!
A  szeptemberi  Szentandrási  Híradót  olvasva,  örömmel 

fedeztem fel a ,,Kézműves Játszóház”-ról szóló képes bemutatót, 
benne unokáim fényképeivel.

Mi nem vagyunk szentandrásiak, de unokáim gyökerei és az 
itteni rokonok ide kötnek. Ezért gyakran jövünk ebbe a gyönyörű 
Körös parti településre. Augusztus 20-26 közt ismét nyaraltunk. 
Egész hetünk csöpögős-esős volt, így csak a játszótérre tudtunk 
kimenni, ahol egy hölgy nagyon kedvesen invitált a Játszóházba. 
Örömmel  mentünk!  Nagyon  sok  élményben  volt  részünk!  Az 
első  nap  agyagoztak  ,,igazi”  agyaggal.  Másnap  csodálatos, 
számunkra  új  technikával  festettek  tojást,  az  utolsó  napon 
mézeskalácsból készítettek szebbnél szebb figurákat.

Nagymama létemre sok új technikát figyeltem és tanultam 
meg,  melyet  a  későbbiekben  felhasználunk  ajándékkészítésre, 
húsvéti tojás festésre!

Köszönetemet  egy  idézettel  szeretném  kifejezni,  melyet 
küldök  mindazoknak,  akik  szervezték  és  akik  foglalkoztak  a 
gyerekekkel:

,,Lelkem mécses, tehát világít,
szívem tűzhely, tehát melegít.
Jót teszek másokkal, segítve,
nemesítve, biztatva hatok rájuk.
Aki így él, higgye, hogy ő
a világ világossága!”
(Prohászka Ottokár)

Tisztelettel:
Barna Istvánné

Budapest, 2005. szept. 27.

MEGHÍVÓ
2005. október 23-án (vasárnap)

de. 11 órakor

Balázs Ferenc
festőművész

munkáiból nyílik kiállítás
a Könyvtár Galériájában.

Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Fórum a vállalkozásokért
A  Békés  Megye  Fejlődéséért  Egyesület  szervezésében 

október  7-én  Békésszentandráson  tartott  rendezvényen  a 
település  vállalkozói  beszámoltak  vállalkozásuk 
tőkehiányosságáról,  a  foglalkoztatások  és  a  vállalkozások 
adóterheinek  súlyáról,  az  energiaárak  és  üzemanyagárak 
vállalkozásaikat sújtó nagyságáról és számos más problémáról.

A „Paktum  a  Körös-szögi  Kistérségben  a  foglalkoztatási 
helyzet javításáért” elnevezésű célprogram keretében Dr. Bakos 
István egyetemi docens a fejlesztési tervek előkészítéséről tartott 
előadást.  Előadásában  hangsúlyozta  a  feladatok  egymásra 
épülését,  a  vállalkozások  együttműködését.  A  működő 
vállalkozások rövid, közép és hosszú távú stratégia felállításának 
fontosságát.

Dr.  Farsang István a Békés Megye Fejlődéséért  Egyesület 
irodavezetője  bemutatta  az  egyesület  működését,  felvázolta, 
hogy  az  elnyert  ROP  3.2.1  pályázat  hogyan  támogatja  a 
foglalkoztatást elősegítő helyi fejlesztések összehangolását és a 
helyi  foglalkoztatási  stratégiák  kialakítását.  Ezt  követően 
Domokos  László,  Békés  Megyei  Közgyűlés  gazdasági 
bizottságának  elnöke  kistérségi  stratégia  kialakításának 
fontosságát  hangsúlyozta.  Kifejtette,  hogy  a  biztonság 
megteremtése az Európai  Uniós gyakorlat meghonosítása által, 
vagyis  a  vállalkozói  szféra,  a  civil  szféra,  a  közigazgatás  és 
oktatás együttműködésén keresztül valósulhat meg.

A Dr. Bakos István által alkalmazott módszer segítségével 
sikerült  feltérképezni  a  település  vállalkozóinak  problémáit.  A 
résztvevők  aktivitásának  is  köszönhető,  hogy  fény  derült  a 
kistérség legégetőbb problémáira.

Összefoglalva, a felmerült problémák megoldását jelentheti 
a partnerek bevonása a fejlesztési tervekbe és az összefogás. Fel 
kell  ismerni  a  stratégiában  való  gondolkodás  fontosságát,  de 
mindez kormányzati segítség nélkül nem megy.

Azok,  akiket  érdekelt  a  rendezvény,  de  nem tudtak  részt 
venni,  a  szervezők szeretettel  várják október  25-én kedden 17 
órai kezdettel Csabacsűdön a Polgármesteri Hivatalban.

Szombati Éva
Békés Megye Fejlődéséért Egyesület
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VÉLEMÉNY
400 ezer új munkahely helyett 400 

ezer embernek nincs munkája
A  szocialisták  a  2002-es  parlamenti  választásokat  felvezető 

kampányban 400 ezer új munkahelyet ígértek, ehhez képest hat éve a 
legmagasabb,  7,1%-os  munkanélküliség.  A polgári  kormány  idején  a 
munkanélküliség 9,1%-ról 5,7%-ra csökkent.

Ma  Magyarországon  a  400  ezer  új  munkahely  helyett 
ugyanennyien vannak munka nélkül.

Medgyessy és Gyurcsány 
ígéretek a 

kormányprogramokból

A tények

„El segítjük 3-400 ezer újő  
munkahely létrehozását

Országosan 399.987 regisztrált 
munkanélküli 

Könnyítünk a vállalkozók terhein.” 2004-ben 33 adóemelés. 
2005-ben újabb 3 adóemelés. 
Áfa és uniós pályázati pénzek 

visszatartása.
„B vítjük a foglalkoztatottságot,ő  
javítjuk az ország, a gazdaság 

polgárainak versenyképességét.”

2002 májusához képest 70 ezer 
f vel, a Gyurcsány-kormány óta 40ő  

ezer f vel n tt a munkanélküliekő ő  
száma.

„Folytatjuk a hátrányos helyzetű 
régiók felzárkózását szolgáló és 

munkahelyteremt  programokat.”ő

MÁV vonalak, helyi postahivatalok 
megszüntetése. A hátrányos 

helyzet  régiókban aű  
munkanélküliség mértéke továbbra 

is jelent sen meghaladja aző  
országos átlagot. 

A  Munkaügyi  Központ  Szarvasi  és  a  Gyomaendr diő  
Kirendeltségeinek f bb munkanélküliségi adatai:ő

Szarvasi körzethez tartozó
települések (Szarvas, Hunya,  

Békésszentandrás, Kardos,  
Kondoros, Örménykút, Csabacsüd)

Regisztrált  n iő  munkanélküliek 
száma

2002. augusztus
2005. augusztus

Regisztrált  férfi munkanélküliek 
száma

2002. augusztus
2005. augusztus

Regisztrált  munkanélküliek  száma 
összesen

2002. augusztus
2005. augusztus

511 fő
559 fő

332 fő
460 fő

843 fő
1.019 fő

A szarvasi  körzetben  2002-ben összesen 843 fő volt  munkanélküli,  ez 
2005-ben már 1.019 f tő  érintett. 

A Fidesz szerint  a  foglalkoztatás növelése érdekében els sorban aő  
munkahelyeket  teremt  kis  és  középvállalkozásokat  kell  támogatni,ő  
mégpedig  a  munkahelyi  költségek,  az  adók  és  a  járulékok 
csökkentésével.  A  Fidesz  több  törvényjavaslatot  is  benyújtott  – 
például a Nemzeti Petíció kapcsán - a munkahelyek meg rzése és aő  
munkanélküliség visszaszorítása érdekében, de a kezdeményezéseket 
egyik esetben sem támogatta az MSZP-SZDSZ koalíció. 

Domokos László
Szarvas, Gyomaendr d, Békésszentandrás, Csabacsüdő

Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút
országgy lési képvisel jeű ő

Növekv  gazdaság, csökken  adókő ő  
igazságosabb elosztás – költségvetés 2006

• Az autópálya-építés a megtervezett ütemben és a megtervezett finanszírozással, b vülő ő 
magánforrások bevonásával folytatódik.

• Az Európai Uniós fejlesztési támogatások befogadásához a korábbi éveknél több nemzeti 
forrást  kell  felhasználnunk,  hiszen  a  korábbi  éveket  csaknem  kétszeresen  meghaladja  a 
hazánkba érkez  uniós támogatás.ő

• A bátorság költségvetése: Ahhoz, hogy a biztonság és igazságosság a büdzsében érvényesüljön, 
bátorságra  van  szükség.  Például  ahhoz,  hogy ne  az  eddigi  gyakorlat  szerint  tervezzük  magát  a 
költségvetést.  Nincs  bázisszemlélet,  nincs  f nyíróelv.  Nem  az  el z  évi  számok  kényszeresű ő ő  
átszabása hajtja a kormányt, hanem az igazságosság és a biztonság növelésének eltökélt szándéka.

• Takarékos állam

• Ahhoz, hogy az igazságosságot és a biztonságot növelni tudjuk, hogy közben az adók is csökkennek, 
akkor  bizonyos  területeken  spórolni  kell.  És  a  kormány  spórolni  is  fog,  éspedig  saját  magán,  a 
központi  igazgatás  m ködésén,  a  bürokrácián  mintegy  ű 300  milliárd  forintot.  Mert  nem  a 
minisztériumoknál kell, hogy sok pénz legyen, hanem az embereknél és a családoknál.

• Felel s gazdaságpolitikaő

• Nem  lesz  választási  költségvetés –  elmondtuk  többször,  meger sítjük  újra.  1994  ótaő  
Magyarországon  valamennyi  kormány  azt  gondolta  választások  el tt,  hogy  a  polgárok  szavazatiő  
pénzért  megvásárolhatók.  Az  elmúlt  három  választásból,  levonható  a  következtetés,  hogy  ez 
gazdasági szempontból káros, politikai szempontból pedig fölösleges. Fölösleges, mert eddig minden 
kormány  így  tett,  és  minden kormány  elvesztette  a  választásokat.  És  káros,  mert  a  kormányok 
választási  b kez ségét  minden  alkalommal  az  ország,  azaz  a  polgárok  fizették  meg  –  utólag,ő ű  
kamatostul.

• A baloldali  többség  kormány azonban szintébb,  Magyarország pedig  bölcsebb ennél.  Ezért  miű ő  
továbbra  is  szem  el tt  tartjuk  a  ő költségvetései  hány  csökkentését6,  és  megtesszük,  amit  a 
konvergencia programban rögzítettünk. Mert nem a saját rövid távú érdekeinket, hanem az ország 
hosszú távú érdekét tartjuk szem el tt.ő

• Az ország biztonsága felel  vezet ket kíván, akik pontosan tudják, hogy a gazdaság nem pusztaő ő  
kívánságokra  épül,  hanem  közös  felel sségünk,  lehet ségeink  és  szükségleteink  okos,  bölcső ő  
összehangolására  van  szükség.  És  szigorú,  de  igazságos,  fegyelmezett,  de  bátor 
gazdaságpolitikára. Olyan költségvetésre, amely a földön jár, de nem földhöz ragadt.

• A számok mögött az ember

• A költségvetés nem pusztán számokból áll: a számok mögött mindig ott van az ember, és ott van a 
kormány  világos  gazdasági  és  társadalompolitikai  szándéka.  Ott  van  a  bátorság,  hogy 
igazságosabbá, biztonságosabbá tegyük az életet. A költségvetés arról szól, hogy mit tesz a kormány 
mindennek érdekében, a cselekvéshez pedig milyen eszközöket, pénzeszközöket, forrásokat rendel.

• A biztonság, az igazságosság és a bátorság költségvetése

• Az  elmúlt  hónapokban  a  100  lépés  program  részeként  számos  területen  kezdeményeztünk 
változtatást, melyek mind beépülnek a most készül  költségvetésbe. A végeredmény a kormány és aő  
parlament javaslatai alapján, az el ttünk álló konzultációk eredményeiként fog kialakulni, az azonbanő  
már  most  bizonyos,  hogy  ez  a  költségvetés  a  biztonság,  az  igazságosság  és  a  bátorság 
költségvetése.

• A  biztonság  költségvetése. Mert  következetesen  megtartjuk,  és  kiszámíthatóan  végrehajtjuk 
ígéreteinket,  melyek  a  gazdasági-  és  társadalompolitika  egyes  részeinek  fenntartására,  más 
részeinek pedig a megváltoztatására vonatkoznak.

• Az igazságosság költségvetése. Mert az igazságosabbá vált családtámogatást, az igazságosabbá 
váló adórendszert, az igazságosabbá vált lakástámogatást finanszírozza. Mert a számok mögött az a 
szándék húzódik meg, hogy a társadalmi különbségek csökkenjenek, a társadalmi szolidaritás pedig 
növekedjen.

Az  adócsökkentés programja dönt en három területet  érint. A személyi jövedelemadót, az általánoső  
forgalmi adó fels  kulcsát és az egészségügyi hozzájárulást.ő
A családtámogatás finanszírozására több mint  30 milliárdos többletforrás van elkülönítve a 2006-os 
költségvetésben.
Emelkedik  a  minimálbér,  méghozzá  sávosan: alap,  közép  és  fels fokú  szakképesítés  szerint.  Aő  
kormány növekv  bérekkel számolta a költségvetést, ezért növekv  bérekkel számolhatnak az emberekő ő  
is.
Lakástámogatás,  Fészekrakó  program: a  kamattámogatás,  a  kétszeresére  emelt  szociálpolitikai 
támogatás, a félszocpol finanszírozására fordítható összeg még csökken  kamatok mellett is növekszik.ő

• További prioritás a  vidékhelyzetének javítása, az autópálya program véghezvitele és 
az Európai Uniós pénzekb l finanszírozott fejlesztésekő  hatékony véghezvitele.

Az agrárium és a vidékfejlesztés támogatására jutó összeg az idei 328 milliárd forintról  400 milliárd 
forint fölé emelkedik.

Földesi Zoltán
MSZP országgy lési képviselű ő
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” (Vörösmarty Mihály)

Üdvözlet Nagybányáról!
A Gutinról  a  Szamosba  igyekvő  Zazár  folyócska  partján 

épült  Nagybánya  ,  amely  150  000  lakosával  Észak-Erdély 
legnagyobb  városa,  Máramaros  megye  székhelye.  Környékén 
már a rómaiak is felfedezték az aranyat és az ezüstöt. 5 évvel 
ezelőtt  a  mohó  kincskeresés  temetőt  csinált  a  Tiszánkból.  A 
környék tájsebei az óriási halált osztó bányatavak. Csak a  pénz 
hatalma nagyobb náluk. Ennek ellenére  érdemes szétnézni ezen 
a vidéken. 

Legszebb az ősz Nagybányán!-mondták jó 100 éve Hollóssy 
Simon  és  barátai,  akik  megalapították  a  híres  festőiskolát,  az 
itteni "Quartier Latin"-t. Képeiken egy új korszak, a XX. század 
művészi  látásmódja  tükröződik:  Ki  a  műteremből,  menjünk  a 
szabadba,  fedezzük  fel  a  fényt  a  természetben!  Így  aztán  a 
Kereszt-hegy,  a  Klastrom-rét,  a  Vörösvíz-völgy,  a  pompás 
Virághegy  és  maga  a  város  a  tornyaival,  a  gesztenyékkel  ott 
tündököl  a  híres  festményeken.  Ezek  után  irány  a  Képtár! 
Thorma,  Réti,  Iványi  és  a  kedvencem,  Ferenczy  vár  ránk,  a 
velük egyidős cserépkályhák társaságában!

"Nagybánya  ószerű  épületeivel  s  gót  tornyával,  mint  egy 
darab középkor, mit itt felejtett az idő. A város és az egész völgy 
felett sajátos tiszta kék köd, mintha az ég leereszkedett volna a 
földre.  Az  ember  nem  hiszi,  hogy  nem  álmodik,  vagy  azt 
gondolja, hogy csak emlékezik, hogy nem most van itt, hanem 
régen volt és boldog órákat élt át." A Fő tér sarkán álló Arany Sas 
fogadóban  töltötte  a  nászéjszakát  Petőfi  és  hitvese.  Erdődről 
jőve  kocsijuk  kereke  eltörött  és  itt  szálltak  meg, és  másnap 
folytatták  az  útjukat  Koltóra.  A költő  által  említett  darabnyi 
középkor, a XlV. századi monumentális templom maradványa, a 
híres  Szent  István-torony.  Megéri  a  lépcsőzést,  mert  35  m 
magasból páratlan panorámában gyönyörködhetünk.

A tér legrégebbi háza Szilágyi Erzsébeté volt. Közelében áll 
a  magyar  színjátszás  egyik  legnagyobb  alakjának,  Lendvay 
Mártonnak a szülőháza.  Micsoda pillanat  volt  az,  amikor híres 
zengő  hangján  ő, elsőként  szólalt  meg  a  régi  Nemzeti 
Színházban! 

Lendvay Márton szülőháza

A híd  előtt  emelkedik  a  református  templom, un.   "ásító 
tornyával".  Tervezője  Péchy  Mihály,  aki  a  debreceni 
Nagytemplomot  is  építette,  a  toronyablakok  elhelyezkedése 
emlékeztet egy ásító arcra, innen az elnevezés. A  közelben a régi 

Pénzverde  látható,  ódon  falai  között  a  Történeti  Múzeum 
kiállításait nézhetjük meg.

A  Zazáron túl  a Széchenyi-liget csábít romantikus sétára. A 
Lendvay-szobor  és  a  Jókai-domb  két  nagy egyéniséget   idéz, 
akik a város díszpolgárai voltak és kölcsönösen tisztelték egymás 
művészetét.De  titkon  itt  leng  körülöttük  Laborfalvy  Róza 
szelleme és  szerelme  is.  Ne  bolygassuk  most  a  múltat,  sült 
gesztenye illatot hoz a szél és az égbolt olyan kék, mint Ferenczy 
Károly: Október című képén. 

A  város  modernebb  negyedében  található  az  Ásvány 
Múzeum, ahol igazi kincseket őriznek. 

Lassan  leszáll  az  est.  A  Virághegyen  van  egy  jó  kis 
vendéglő, érdemes felkapaszkodni a meredek úton. Teraszáról az 
egész várost belátni. Krúdy szavai jutnak eszembe:"A csillagok 
csodálatosan  ragyognak  Nagybánya  felett.  Közel  az  öreg 
tornyokhoz, közel a földhöz, mert csillagtestvéreik itt jártak, itt 
járnak és  az ég  lámpásai ezért világítják meg szívesen a bányai 
tájékot."

Üdvözlettel: Bődi Mária
Fotó: B.M.

Szilágyi Erzsébet lakóháza

Petőfi emléktábla az Arany Sas fogadó falán
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 43.
GYURGYALAG – CORACIAS GARRULUS

VADÁSZ-VÁLLALKOZÓ FOCI 

Szajkó  nagyságú,  erős  csőrű 
madár,  színezete  jellegzetes. 
Színpompás tollazatáról hajtott 
és hosszú csőréről és megnyúlt 
középső  farktollairól  könnyen 
felismerhető.  Hátoldala 
gesztenyés vörös és kénsárga. 
Farka  ragyogó  aranysárga, 
melle és hasa élénk kékeszöld. 
Szeme kárminpiros. A fiatalok 
színezete  kissé  tompább, 
középső  farktollaik  nem 
hosszúak.  Amilyen  szép  a 
színezete,  olyan  változatos  a 
repülése.  Nyilalló  suhanása, 
kanyargó siklásai a fecske és a 
sólyom  röptét  idézik  fel. 
Leszállása  és  fellibbenése 
lepkeszerűen  könnyed. 
Afrikában  és  Eurázsiában  él. 
Hazánkban  sokfelé  előfordul 
(elsősorban  vizek  közelében), 
bár  száma  erősen 
megfogyatkozott.  Főleg  a 
Balatonon, a Velencei-tónál, a 
Duna, a Tisza vagy a Szamos 

néhány  párból  álló  kis 
telepekben fészkel. De én már 
láttam a mi Hármas-Körösünk 
mellett  is.  Május  első 
napjaiban  érkezik,  és  már 
augusztusban  indul  vissza 
Afrikába. Az érkező és vonuló 
madarakat  rendszerint  a 
magukról  hallatott  jellegzetes 
„prü-prü” hangjukról vehetjük 
észre.  Bár  nappal  szinte 
egyfolytában  a  levegőben 
vannak  a  telep  közelében 
száraz  ágakon  vagy 
villanydróton  ülve  is 
megfigyelhetjük.  A  párok 
meredek löszfalakban,  gödrök 
oldalában néha alig arasznyira 
a  földszinttől  1-2  méteres 
alagutat fúrnak, s a végén lévő 
költőüregben  május  végén 
rakja  le  5-7  fehér  tojását. 
Táplálékuk  kizárólag 
rovarokból,  főként 
hártyásszárnyúakból, 
bogarakból  és  szitakötőkből 

A jövő hónapban a vadászoldalban beszámolok majd az Országos 
Vadásznapok dobozi helyszínén tett látogatásunkról. A Vadlexikon  
44.  számában  a  vakítóan  hófehér  madárról,  a  nagy  kócsagról 
próbálok majd érdekességeket írni. 

Major Attila

Az októberi lapszám megjelenése alkalmából köszöntöm az 
olvasókat. Egy kicsit megkésve, de most adok híradást, hogy mi 
is  történt  az  augusztus  20-i  hagyományos  vadász-vállalkozó 
focimérkőzésen.  A vadlexikon  soron  következő  részében  egy 
színpompás madárról, a gyurgyalagról olvashatnak. 

Vadásztársaságunk  a  többéves  hagyományoknak 
megfelelően  kihívta  a  településünk  vállalkozóiból  álló 
focicsapatot  egy mérkőzésre.  Ez  a  meccs  a  május 1-jei  meccs 
visszavágója  volt,  s  az  iparosokat  fűtötte  a  visszavágás  ereje, 
mivel akkor 6:2-es vereséget szenvedtek. Nem árulok el titkot, ha 
leírom hogy sikerült nekik a visszavágás.

Aránylag jó időben, de az esőzések miatt a sporttelep hátsó 
pályáján feszült egymásnak a két csapat, délután 5 órakor. Sajnos 
a mi csapatunkból több ….ember hiányzott, de azért még így is 
megnehezítettük az ellenfelünk dolgait. A mérkőzés iramára azt 
hiszem nem lehet panasz, és a szépszámú közönség is remélem 
jól  szórakozott.  Ennek  a  mérkőzésnek  a  számbeli  eredménye 
tényleg másodlagos,  hisz a fő célja a barátságok ápolása,  és a 
közönség kiszolgálása. Azért tényként közlöm, hogy 1:1-es félidő 
után 4:2 arányú vereséget  szenvedtünk. A legyőzöttek nevében 
gratulálok a nyertes csapat  minden tagjának.  A mérkőzés  után 
mindenkinek  jólesett  a  hideg  sör,  s  egy  kis  csúszással  az 
őzpörkölt is az asztalra került. Itt szeretném megköszönni Lénárt 
István szakácsnak a közreműködését, aki igen finomat alkotott. A 
csapatvezetők  értékelése  után  Gazsó  János  megköszönte  a 
vendéglátást,  és  kihívta  a  csapatunkat  a  jövő  évi  május  1-jei 
visszavágóra.  Mi  ezt  elfogadtuk,  s  ez  által  a  hagyomány 
folytatódik…..

A fenti képen a május 1-jén győztes csapat tagjai láthatók.

Felső  sor  ,  balról  jobbra  :  Major  Attila  ,  Gonda  Péter  , 
Koppányi  Gábor  ,  Kozák  Zoltán  ,  Vizi  Zoltán  ,  Domján 
László , Csernus Norbert , Szín Tamás , Dankó Béla , Gonda 
József.
Alsó sor , balról jobbra : Házi János , Boros Szabolcs , ifj. 
Virág Imre , Fazekas Endre . Virág Imre . Major Imre , Melis 
György.
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Beszélgetés Kovács Lászlóval

A Nagy Zoltán-díj átadása Fotó: F.I.

A Szentandrási  Híradó  előző  számában  már  beszámoltam 
arról,  hogy  Kovács  László  a  serdülő  válogatott  tagjaként 
nemzetközi  versenyen  indult.  Hazaérkezése  után  arra  kértem, 
hogy  beszélgessünk  a  versenyről,  eredményeiről  további 
terveiről.

-  Gratulálok  a  teljesítményedhez.  Kérlek  meséld  el  hol  
jártál,  milyen  versenyen  indultál,  főleg  arról,  milyen  
eredményt értetek el?

-  Csehországban  voltunk  Rasicén  az  EORV-n  (Európai 
Olimpiai  Reménységek  Versenyén)  ahol  13  ország  versenyzői 
indultak. Mi négyesben a két évvel idősebbek között a 8. helyen 
végeztünk. Az előfutamban 3.-ok voltunk. Együtt rendezték meg 
a  három  korosztály  négyes  versenyét  és  mi  voltunk  a 
legfiatalabbak  (15  évesek)  a  mezőnyben.  Az  eredmény  reális 
volt, a vezetők is elégedettek voltak a teljesítményünkkel.

- Mondd el, kik ültek a hajóban? 
-  Csongrádról  Tóth  Róbert,  Gödről  Hamar  Péter,  Vácról 

Nánai Gergő, és én voltam a negyedik, a vezérevezős.
-  Hogyan  kerültetek  ki  a  versenyre,  milyen  eredményeket  

kellett ehhez elérni?
- A négyesben való induláshoz elsősorban párosban kellett 

jól teljesítenünk és ezt két válogató versenyen kellett elérni. Az 
egyik  az  év  elején  az  Országos  Diákolimpia  volt  ahol  Tóth 
Róberttal 500 méteren másodikok lettünk és a verseny előtt egy 
héttel  a  keretfeltöltőn  ahol  500  méteren  és  1000  méteren  is 
sikerült nyerni, ezért nekünk Tóth Robival biztos helyünk volt a 
négyesben.  A másik  két  versenyző is  a  jó  páros  ill.  az  egyes 
eredménye miatt került a négyesbe. A végleges összeállítás csak 
a dunavarsányi edzőtáborban alakult ki, ahol az eredetileg jelölt 
szegedi  Benkő Árpád  helyett  Hamar  Péter  került  a  négyesbe. 
Vele sokkal jobban ment a hajó.

-  Milyen  volt  maga  a  verseny?  Elégedettek  voltatok-e  az 
eredménnyel?

- Verseny előtt szerettem volna, ha az első hatba kerülünk, 
de nagyon erős volt  a mezőny, így a minimális cél  a döntőbe 
kerülés volt, és hogy ott ne legyünk az utolsók. A tizes döntőben 
elért  8.  hely jónak mondható,  végül  is  elégedettek voltunk.  A 
másik magyar egység, akik az ifi  VB-n harmadikok voltak, itt 

csak  negydikek  lettek.  A németek  kettős  győzelmet  arattak,  a 
lengyelek voltak a harmadikok. Nagyon jól mentek.

-  Milyenek  voltak  a  körülmények,  szállás,  étkezés,  
versenypálya, stb. Kérlek ezekről beszélj!

- Több, mint 9 órát buszoztunk, így mire megérkeztünk elég 
nyűgös  volt  a  társaság.  A pályáról  csak jókat  tudok mondani, 
nagyon szép környezetben van, hasonlít  a szegedi pályához. A 
versenyen  minden  technikai  felszerelés  adott  volt,  remekül 
kibójázott, rajtgéppel ellátott pályán versenyeztünk. A szállással 
már gondok voltak, először úgy volt, hogy a pályán lakunk, de ez 
valamiért nem úgy alakult, így Rasicében laktunk egy kollégium 
alagsorában,  pinceszerű  helyiségben,  ahol  volt  vagy  9  fok  a 
hőmérséklet és éjszakánként jól fel kellett öltözni. Közös fürdő 
és WC a folyosón volt, és rettentő dohos szag volt mindenütt, de 
ennek ellenére jól elvoltunk. A kaja nagyon kevés volt, reggelire 
müzlit kaptunk a szállodában. Ebéd és vacsora a pályán volt, de 
az is kevés volt. A bolt ahol vásárolni lehetett elég messzire volt 
a  pályától,  bent  a  városban  ahová  kb.  félórás  buszozás  után 
értünk. Történt egy kellemetlen eset is. A szálló elől ellopták a 
csapat mikrobuszát, benne több lapáttal. Benne volt Hamar Peti 
és  Nánai  Gergő  lapátja  is,  így  kölcsön  lapáttal  eveztek  a 
versenyen, ami azért hátrány volt, mert egy másik lapátot nem 
lehet rögtön megszokni. 

-  Milyen érzés volt  először viselni  a címeres melegítőt  és  
képviselni egy versenyen Magyarországot?

-  Nagyon  jó  érzés  volt.  Régóta  vágyom  már  erre,  ezért 
dolgoztam az edzéseken. Össze sem hasonlítható érzés egy hazai 
versennyel,  mégis  csak  Magyarországot  képviseltem. 
Motiváltságban  nagyon  sokat  jelentett  számomra,  remélem ez 
további erőt ad az edzés munkához. 

- Hogyan tovább, milyen terveid vannak a kajakozásban az  
elkövetkezendő években?

- Ebben az évben már vége a versenyidénynek, csak kisebb 
versenyek vannak még hátra.  Jövőre a  válogatókon szeretném 
kiharcolni,  hogy újból  indulhassak az EORV-n egyesben vagy 
párosban.  Jövőre  másodéves  serdülő  leszek  és  a 
korosztályomban szeretnék jól  szerepelni,  de talán jó lenne az 
ifjúsági  válogató  versenyeken  is  szerepelni  egyesben  vagy 
párosban hogy lássam mire vagyok képes.

- Párosban Tóth Robival vagy valaki mással?
-  Ezt  még  nem  tudom,  Robival  nagyon  jól  mentünk,  jó 

viszonyban vagyunk egymással, de az idén több mint négy hetet 
töltöttünk együtt és néha egymás idegeire megyünk. Ellenfelek 
vagyunk  egyesben,  de  mindketten  nyerni  akarunk,  és  ezért 
tudunk együtt dolgozni a páros sikeréért.

- Ezek a közeljövő tervei. Mik a távolabbi célok?
- Szeretnék még indulni nemzetközi versenyeken. Nagyon 

remélem  nem  ez  volt  az  utolsó.  Junior,  felnőtt  mezőnyben 
indulni  a  világversenyeken  csakis  ez  lehet  a  célom.  Ha  oda 
eljutok az lesz az igazi, mert serdülőben még nem dőlt el semmi. 
Az hogy milyen versenyző lesz belőlem  csak 3-4 év múlva derül 
ki.  Szeretnék  addig  kajakozni,  amíg  eredményes  vagyok,  s 
remélem, majd indulhatok felnőtt világversenyen is.

- Sok sikert kívánok, és köszönöm a beszélgetést.
F.I.
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KAJAK-KENU
A Békés Megyei Kajak-kenu klubok közül ez évben utolsóként, szeptember 
közepén Békésen is megrendezték a hagyományos Békés kupa versenyét. A 
versenyen csak a  hosszú távú versenyszámokat  rendezték meg,  mely jó 
alkalom volt egy kis versenyzésre az évad végén.

Eredmények:
MK-2 gyermek fiú II. 2000 m. 1. Taskó Zoltán – Mrena Lajos
MK-1 gyermek leány I. 2000 m. 6. Kovács Judit
K-1 kölyök fiú IV. 4000 m. 3. Berényi Ádám
K-1 kölyök fiú IV. 4000 m. 10. Köteles Tamás
K-1 kölyök fiú III. 4000 m. 6. Gazsó Gergely
K-1 kölyök fiú III. 4000 m. 8. Oláh László
Szolnokon  Nagy  Zoltán  emlékére  rendeztek  versenyt  az  utánpótlás 
korúak részére. A néhány éve tragikusan fiatalon elhunyt versenyző és 
edző tiszteletére  a  15 és16 éves korosztályban kupát  ajánlottak fel  a 

szervezők a legeredményesebb fiú kajakosok részére. Nagy örömünkre 
ezt  a  díjat  Kovács  László  nyerte  a  15  évesek  között,  aki  ezzel  a 
teljesítményével remek eredménnyel zárta az idei évet.
Eredmények:
MK-1 gyermek leány I. 2000 m. 8. Kovács Judit
MK-2 gyermek fiú II. 2000 m. 2. Mrena Lajos – Taskó Zoltán
K-2 serd. fiú V.  500 m. 3. Kovács László – Berényi Ádám
K-2 kölyök leány IV. 500 m. 3. Bencsik Ágota – Kasuba Ivett (Szarvas)
K-1 kölyök fiú IV. 500 m. 3. Berényi Ádám
K-1 serdülő fiú V. 500 m. 1. Kovács László
K-1 kölyök leány IV. 500 m. 7. Bencsik Ágota
K-1 kölyök leány IV. 200 m. 8. Bencsik Ágota
K-1 kölyök fiú IV. 200 m. 2. Berényi Ádám
K-1 serdülő fiú V. 200 m. 1. Kovács László

F.I.

LABDARÚGÁS
Bajnoki eredmények:
V. forduló 
Magyarbánhegyes – Békésszentandrás 1 – 2 (0-2)
Magyarbánhegyes 250 néz , vezette Rácz Zs.ő
Hunyadi: Petrás- Melián, (Bordács) Galáth, Bankó, Csipai, (Fazekas) Gugolya, 
Bobvos, Sinka, Bakró, Virág, Steigler, (Kajtár)
Góllöv k: Bakró 2.ő
A Hunyadi az I. félid  els  felében Bakró góljaival gyorsan vezetést szerzett és a II.ő ő  
félid t a hazaiak hiába támadták végig, csak szépíteni tudtak.ő
Ezen a mérk zésen a játékvezet  Bankót kiállította.ő ő
Varga  László:  Talán  összeállt  a  csapat,  ha  szerencsével  is,  de  gy ztesenő  
kerültünk ki Bánhegyesr l.ő
Jók: Petrás (a mez ny legjobbja) Bakró, Virág, Gugolya, Melián.ő
Ifjúsági mérk zésen: Magyarbánhegyes –Békésszentandrás 1-4ő
VI. forduló
Békésszentandrás – Dévaványa 3 – 0 (1-0)
Békésszentandrás 250 néz , vezette Tóth M.ő
Hunyadi: Petrás- Melián, Kriska, (Bordács) Mochnács, Csipai, Gugolya, Bobvos 
F. (Fazekas) Sinka, (Bobvos I.) Bakró, Virág, Steigler.
Góllöv k: Virág, Bakró 2, (egyet tizenegyesb l)ő ő
Jó iramú küzdelmes mérk zésen a helyzeteit jobban kihasználó Hunyadi, haő  
nehezen is, de megérdemelten nyert.
Varga László: Mindig a kötelez  gy zelmek a legnehezebbek.ő ő
Jók: Bakró (a mez ny legjobbja) Melián, Virág, Gugolya.ő
Ifjúsági mérk zésen Békésszentandrás- Dévaványa 1-4ő
VII. forduló
Mez hegyes – Békésszentanrás 2 – 1 (2-0)ő
Mez hegyes 200 néz , vezette Zsurkaő ő
Hunyadi_  Petrás-  Kriska,  (Fazekas)  Melián,  Mochnács,  Csipai,  Gugolya, 
Bobvos F., Sinka, (Bobvos I.) Bakró, (Bodács) Virág, Steigler
Góllöv :  VirágA hazai  csapat  az  els  félid ben  jó  játékkal  kétgólos  el nytő ő ő ő  
szerzett. A Hunyadi a második félid ben feljavuló játékkal szorossá tudta tenniő  
a mérk zést. Ezen a találkozón Bakró súlyos sérülést szenvedett.ő
Varga László: Sajnos Bakró korai kiválása nehézzé tette csapatunk gy zelmiő  
esélyeit. Ha a második félid ben jobban koncentrálunk a döntetlent is elérhettükő  
volna.

Jók: Petrás, Virág, Melián
Ifjúsági mérk zésen: Mez hegyes – Békésszentandrás 2-6ő ő
8. forduló
Békésszentandrás – Vészt  1 – 5 (1-1)ő
Békésszentandrás 200 néz , vezette Koszóő
Hunyadi:  Petrás-  Mochnács  T.  (Bobvos  I.)  Melián,  Chlebik,  (Pisont)  Csipai, 
Gugolya, Bobovos F. Sinka, (Kiss T.) Bordács, Virág, Steigler
Góllöv : Virágő
Az I. félid ben még jól tartotta magát a Hunyadi, de a második félid ben a jobbő ő  
játék er t képvisel  Vészt  a tartalékos hazaiak ellen magabiztos gy zelmető ő ő ő  
aratott. 
Varga László: Megérdemelt vendéggy zelem.ő
Jók: Petrás, Gugolya, Bobvos F. , Virág
Ifjúsági mérk zésen: Békésszentandrás – Vészt  8-2ő ő

A tabella állása:
1. Battonya 7 - 1 22-5 21
2. Gyomaendr d FCő 6 2 - 27-6 20
3. Méhkerék 6 2 - 18-4 20
4. Vésztő 6 1 1 17-5 19
5. Mez hegyeső 6 - 2 13-4 18
6. Magyarbánhegyes 5 2 - 20-8 17
7. Szabadkígyós 5 1 2 10-7 16
8. OMTK 4 1 3 20-13 13
9. Dévaványa 4 1 3 12-14 13
10. Békésszentandrás 4 - 4 15-14 12
11. Békés 3 1 4 8-9 10
12. Mez berényő 3 1 4 6-11 10
13. Kondoros 1 2 5 10-16 5
14. Gyomaendr di VSEő - 3 5 3-12 3
15. Erzsébethely 1 - 7 8-22 3
16. Szeghalom 1 - 7 5-27 3
17. Tótkomlós - 2 6 4-20 2
18. Mez kovácsházaő - 1 7 7-28 1

F.I.

Hirdetmény!
A  Zalka  Máté  Mezőgazdasági  és  Szolgáltató  Szövetkezet 
Igazgatósága értesíti a földtulajdonosokat, hogy megkezdte a 2005. 
évi haszonbér kifizetését.
A kifizetés helye és ideje: a szövetkezet pénztárában (Szentesi út. 15/a).
Hétfőtől –csütörtökig de. 8-12 óráig.
Érdeklődni lehet a 66/218-677-es telefonszámon.

Igazgatóság 

MEGHÍVÓ
Az MSZP Szarvasi Szervezete

2005. október 29-én 18 órai kezdettel
tartja a hagyományos ,,SZEGFŰ-BÁL”-t
a szarvasi Vas-Fémipari Rt. éttermében.

Jegyek 1.500 Ft/fő áron elővételben az MSZP irodában válthatók 
október 26-ig 06-70/387-2824-es telefonszámon.

Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel vár a rendezőség.



20 2005. október

Jól rajtoltak a kézilabdás lányok
2005/2006-évi  megyei  bajnokság  őszi  fordulójának  első  négy 
mérkőzését nyerve több héten keresztül vezette a tabellát a szentandrási 
kézilabda csapat, mely győzelem-sorozatot az elmúlt héten Gerla és a 
Kétsoprony  csapatai  végül  megtörték.  Az  eredmények  néhány 
mondatban:    
2005.09.10. Békésszentandrás - Gádoros 25 :19 (13 :10) 
Csapatunk:  Lólé  Emília,  Szilágyi  Krisztina  (1),  Erdélyi  Melinda  (4), 
Egriné  Kovács  Andrea  (3),  Lestyan Goda  Anna (2)  Nagyné  Szucsán 
Nikoletta (1), Domjánné Kozák Györgyi (7) Csere: Árgyelánné Hangyás 
Tünde (7), Bagi Brigitta, Szemes Erika, Klimaj Krisztina. Edző: Lestyan 
Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
Szinte a teljes  mérkőzés alatt  vezetett  csapatunk,  azonban a második 
félidő  elején  mégis  1  gólra  csökkent  az  előnyünk.  Koncentráltabb 
védekezéssel  és  több  egyéni  megoldásnak  köszönhetően,  sikerült  a 
mérkőzést hajrájában több szép találatot szereznünk.
"A  Gádorosiak  kemény  védekezésükkel  széttördelték  játékunkat, 
melyen  ha  nehezebben  is,  de  sikerült  felülkerekednünk  és  újabb  2 
ponttal gyarapodnunk. „ - Lestyan Goda Mihályné edző 
2005.09.18. Békésszentandrás - Szarvas 25 :16 (11 :5) 
Csapatunk:  Lólé  Emília,  Erdélyi  Melinda (4),  Egriné  Kovács Andrea 
(1), Lestyan Goda Anna (2) , Nagyné Szucsán Nikoletta (5), Domjánné 
Kozák  Györgyi  (4),  Árgyelánné  Hangyás  Tünde  (4)  csere:  Szilágyi 
Krisztina (2), Szné Szopka Szilvia (2), Bagi Brigitta, Szemes Erika (1), 
Klimaj Krisztina.
Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
Szinte  a  teljes  mérkőzés  alatt  vezettünk,  melyet  a  végére  szép 
csapatjátékkal sikerült tovább növelni. 
"  Nagyon  együtt  volt  a  csapat,  koncentrált  védekezéssel  és  szép 
támadásokkal sikerült nagyon fontos pontokat szereznünk. " - Lestyan 
Goda Mihályné edző 
2005.09.24. Békésszentandrás - Gyomaendrőd 19 :17 (7 :8) 
Csapat  tagjai:  Lólé  Emília,  Erdélyi  Melinda  (2),  Egriné  Kovács 
Andrea (4),  Lestyan Goda  Anna (2)  ,  Szilágyi  Krisztina,  Nagyné 
Szucsán Nikoletta (2),  Domjánné Kozák Györgyi (4), csere:  Szné 
Szopka Szilvia  (1),  Árgyelánné Hangyás Tünde(4),  Bagi Brigitta, 
Szemes  Erika,  Klimaj  Krisztina.  Edző:  Lestyan  Goda  Mihályné, 
Szucsán Attiláné 
A mérkőzés első félidejében a gyomaiak vezettek, de 1-2 gólnál nem 
sikerült  nagyobb  előnyre  szert  tenniük.  Bennünket  sorozatosan  sújtó 
bírói ítéletek-, emberhátrányaink ellenére sem adtuk fel a mérkőzést és 
végére  már  sikerült  az  addig  nem  mindig  erős  védelmünket 
megszilárdítani és a mérkőzést megfordítanunk. 

"  A mérkőzés hajrájára védelmünket megfelelően összehangoltunk, és 
szerencsére még időben kezdtünk el elszántan harcoli a győzelemért. " - 
Lestyan Goda Mihályné edző 
Ifjúsági csapatunk első mérkőzésén 16-16 –os döntetlen született.
2005.10.02. Békésszentandrás - Gerla 21 - 23 ( 8 :11) 
Csapat tagjai: Lólé Emília, Erdélyi Melinda (2), Egriné Kovács Andrea 
(5), Lestyan Goda Anna (3) ,  Szilágyi Krisztina (1), Nagyné Szucsán 
Nikoletta  (3),  Domjánné  Kozák  Györgyi  (4),  csere:  Szné  Szopka 
Szilvia, Árgyelánné Hangyás Tünde(3), Bagi Brigitta, Klimaj Krisztina. 
Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
 A mérkőzés első 15 percében fej-fej mellett folyt a küzdelem, majd 6 
gólt  kaptunk  úgy,  hogy  egyet  sem  sikerült  dobnunk.  Sajnos  ezt  a 
hátrányt az első félidő végére csak 3-ra tudtuk csökkenteni.  A félidei 
pihenő a gerlaiaknak kedvezett jobban, a második félidő elején ismét 
növelték  előnyüket.  Az  utolsó  15  percben  védekezésünket 
megerősítettük, megkezdtük a felzárkózást, támadásról támadásra lőttük 
a  gólokat,  egy  gólra  sikerült  ledolgozni  a  többgólos  hátrányunkat, 
azonban az idő már kevésnek bizonyult a kiegyenlítéshez. 
" A második félidőben bár sikerült jól játszanunk, azonban ezúttal későn 
kezdtünk  el  harcoli  a  győzelemért.  Gratulálunk  Gerlának"  -  Lestyan 
Goda Mihályné edző 
Ifjúsági mérkőzés: 14-16 (2: 8) 
Góllövők:  Aszódi  Mónika  -Klimaj  Kriszina  5-5,  Balogh  Nikolett  3, 
Szabó Kitti 1 
2005.10.08. Kétsoprony - Békésszentandrás     22 - 19 (13 :9)   
Játékvezetők: Medovarszki Pál és Kalács László 
Csapat tagjai: Lólé Emília, Erdélyi Melinda (3), Egriné Kovács Andrea 
(1),  Lestyan  Goda  Anna  ,  Árgyelánné  Hangyás  Tünde  (3),  Nagyné 
Szucsán Nikoletta (5),  Domjánné Kozák Györgyi  (7),  csere:  Szilágyi 
Krisztina,  Klimaj  Krisztina,  Aszódi  Mónika,  Szemes  Erika  Edző: 
Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
A mérkőzés az erőszakos, néhol már durva játék ellenére is mindvégig 
kiegyenlített  volt,  sikerült  mindig szorosan felzárkóznunk. A második 
félidő  elején  1  gólra  csökkentettük  hátrányunkat,  azonban  ismét 
elhúztak  a  hazaiak,  és  a  második  félidei  jobb  játékunkkal  3  gólra 
csökkentenünk a gólkülönbséget. 
" A második félidőben ismét sikerült jobban játszanunk, így bár pontot 
nem tudtunk elhozni, ennek ellenére a kemény harcban tisztességesen 
helytálltunk.  Gratulálunk  Kétsopronynak"  -  Lestyan  Goda  Mihályné 
edző 
Ifjúsági mérkőzés: 36-8 (17- 3) 
Góllövők: Szemes Erika 4, Klimaj Krisztina 3, Aszódi Mónika 1

Az Ipartestület szervezésében lehetőség nyílik
munkavédelmi,

könnyű- és kisgépkezelői (keverő, döngölő, fúrógép)
tanfolyamok

indítására helyben 10-10 fő jelentkezése esetén.

A munkavédelmi oktatás egy napos, melynek díja:
- Ipartestületi tagnak 10.000 Ft
- nem Ipartestületi tagnak 15.000 Ft

Könnyű- és kisgépkezelői tanfolyam díja vizsgadíjjal együtt kb. 
50.000 Ft. Ez több napot vesz igénybe.

Tanfolyamot helyben tartanánk, vizsgázni viszont Békéscsabán 
kell. Ipartestületi tag ennél a tanfolyamnál is kap kedvezményt.
A tanfolyamok idejét próbáljuk munkavégzést nem akadályozó 
időpontokra szervezni.
Amennyiben bármely tanfolyam érdekli, kérem szíveskedjen az 
Ipartestületi  irodában  jelentkezni  ügyfélfogadási  időpontban: 
kedden és pénteken este 5-7 óra között.

A  Gyermekeink  Jövőjéért  Alapítvány  a  2003.  évi 
SZJA 1%-os felajánlásából 213.904 Ft támogatásban 
részesült,  melyet  a  cél  szerinti  tevékenységre 
használtunk fel.
Felajánlásaikat  köszönjük,  és  kérjük  a  jövőben  is 
támogassák szervezetünket.

Az Alapítvány Kuratóriuma

Az Ipartestület székházában (Fő út 16.)
utcai és udvari helyiség

bérbe kiadó 2006. január 1-jétől.

Érdeklődni. Az irodában,
vagy 06-30-9-688-680 telefonszámon

Bobvos János elnöknél.




