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MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

tisztelettel meghívja Önt
2005. november 26-án (szombat) a község Szent András-napi ünnepségére.

Program:
14.00 óra Bagi István főjegyző emléktáblájának avatása

Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Békésszentandrás, Hősök tere 1.)
15.30 óra Jubileumi Emlékház avatása

Helyszín: Békésszentandrás, Kálvária tér
17.00 óra Szent András-napi ünnepség

- ünnepi köszöntő
- kitüntetések átadása
Helyszín: Körös Művelődési Ház (Békésszentandrás, István király u. 16.)

Novemberben
Novemberben szürkék az utcák, novemberben szürkék az emberek
Novemberben Budán és Pesten nevetni nem lehet
Novemberben a Farkasréten halottak napi misecsend fogad
Novemberben fehér virággal fedik a sírokat
Novemberben égnek a gyertyák, kicsinyek, teltek, véznák és nagyok
Novemberben földig hajolnak a sötét kalapok
Novemberben géppuskák szóltak, tankok tapostak, a föld 
remegett
Novemberben gyilkoltak, öltek, november temetett
Novemberben itt esküt szegtek, gyaláztak törvényt, tiportak jogot
Novemberben vörössel, vérrel a máglya lobogott
Novemberben er szak vágott, gumibot tépett, börtön kacagottő
Novemberben a homlokunkra égettek csillagot
Novemberben sírnak az utcák, novemberben sírnak az 
emberek
Novemberben könnyek köszöntik az elesetteket
Novemberben csend van és béke, temet , fejfa, virág és ő
kereszt
Novemberben az álmodó rög itt tart, és nem ereszt
Novemberben öklök szorulnak, és felbizseregnek a tenyerek
Novemberben él k a holtak, november fenyegető

 Zas Lóránt
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Presbiterválasztás
a Református Egyházban

Nagy esemény mostanában, hogy egész Magyarországon minden 
református  egyházközségben  presbiterválasztásokat  tartanak.  Nálunk 
Békésszentandráson november 20-án vasárnap az istentisztelet után lesz 
a  presbiterválasztás.  Ezzel  kapcsolatban  a  legfontosabb  kérdésekre 
válaszolunk.

Kik a presbiterek?
A presbiterek  az  egyházközség lelki  és  anyagi  javainak  sáfárai 

(gondozói, intézői). 
Milyen embereket választanak presbiternek?
Az  egyházközség  vezetéséhez  hitbeli  érettség,  Istennek  és 

egyháznak  való  elkötelezettség,  szolgálatkészség  és  vezetői, 
döntéshozói  bölcsesség  kell.  Általában  azokat  szavazzák  meg  az 
egyháztagok,  akik  közülük  leginkább  megfelelnek  ezeknek  a 
tulajdonságoknak,  közöttük  élen  járnak  a  hitben  és  keresztyén 
életvitelben.

Ki az egyházközségi gondnok?
A  gondnok  a  presbitérium  lelkészi  elnökével  alkotja  az 

egyházközség elnökségét, a presbiterek közül kell választani.
Mi a presbitérium?
A presbitérium az egyházközség vezető testülete,  lelki  és anyagi 

életének irányítója. A presbiteri gyűlés elnöke a lelkipásztor, társelnöke 
a  gondnok.  A presbitérium  alkotó  tagjai  a  lelkész,  a  gondnok  és  a 
presbiterek.

Mettől meddig tart a most megválasztott presbiterek megbízatása?
2006. január 1- 2011. dec. 31-ig

Kik lehetnek presbiterek?
Az egyházközség bármely teljes jogú tagja, akiket az egyházközség 

tagjai megszavaznak. 
Kik szavazhatnak rájuk?
Az  egyházközség  teljes  jogú  tagjai.  Pontosabban:  akik 

konfirmáltak,  látogatják  az  istentiszteleteket,  úrvacsoráznak,  részt 
vesznek az egyházközség anyagi terheinek hordozásában, és így benne 
vannak az úgynevezett „választói névjegyzék”-ben. 

Hogyan értesültek a reformátusok a szavazásról?
Az istentiszteleteken több hete hirdetjük, és a választó tagok külön 

értesítést is kaptak.

Bibliai Gondolatok
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy  

aki  hisz  benne,  el  ne  vesszen,  hanem  örök  élete  legyen.”  (János  
evangéliuma 3:16)

Egy igehirdető, amikor ehhez az igevershez érkezik, akkor így kiált 
fel lelkesen:  „A szentírás legszebb és legmélyebb igéje ez!” Mások sem 
fukarkodnak  szuperlatívuszokkal:  „A  Biblia  szíve!”  –  „az  arany 
evangélium!"  –  „a  Biblia  dióhéjban!”  Moody,  a  nagy  hitébresztő 
prédikátor azt mondotta, hogy ha az egész Biblia elveszne is, de ez az 

egy igevers megmaradna, akkor is tudnánk, hogy kicsoda Isten és mit 
tett értünk.

Mi most nevezzük így ezt a fenti bibliai idézetet: evangélium az 
evangéliumban. Az evangélium eredeti görög szava magyar fordításban 
jó hírt, örömhírt jelent.

Sokan  csak  legyintenek,  nem foglalkoznak  vele,  holott  alig  van 
tartalmasabb, gazdagabb szó ennél a világon! Az Isten szeretetéről szóló 
JÓ HÍR pedig egyenes szenzációt jelent annak, aki nyitott szívvel hallja 
meg.  Semmi sem alakíthatja át  úgy az életünket,  mint a jó hír.  Mert 
gondoljunk csak bele, kicsoda is az, akinek a szeretetéről itt szó van!

Nem más, mint az a Valaki, aki nemcsak a Biblia szerint, hanem az 
egész fizikai és szellemi világ tanúsága szerint is minden létezésnek és 
életnek forrása.  Ez a Valaki,  az élő Isten nem úgy létezik valahol az 
univerzumban,  mint  egy  bolygó  vagy  egy  csillag  a  naprendszerben, 
hanem az egész világmindenség benne létezik és él. Ahogy Pál apostol 
írja: „Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk” (ApCsel 17: 28) Ennek a 
ténynek  a  boldog  bizonyosságát  vonatkoztatja  ránk  személy  szerint 
Jézus, amikor kijelenti: „ Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem 
esik  le  közülük  a  földre  Atyátok  tudtán  kívül?  Nektek  pedig  még  a 
hajatok szálai is mind számon vannak tartva.” (Mt 10: 29-30)

Isten  nevében  már  sokszor  szóltak  régen  a  próféták.  De   Jézus 
többet  akart  a prófétáknál,  mert  az Ő személyében is nagyobb jelent 
meg a világban: az Isten egyszülött fia. Ő nemcsak elmondani kívánta, 
hogy kicsoda Isten, hanem az ő személyében meg is akarta mutatni, ki is 
akarta ábrázolni emberi formában, hogy milyen Isten. Amikor Fülöp így 
szólt hozzá: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát”, Jézus így válaszolt: 
„ Aki engem lát, látja az Atyát.” (Jn 14, 8-9) S ha Jézusra tekintünk, 
ahogy őt az evangéliumok ábrázolják, tagadhatjuk-e, hogy személyében 
és munkásságában minden emberi mértéken felüli emberség, irgalom és 
szeretet nyilatkozott meg?

A múlt  század  elején  Jones  Stanley,  angol  evangélista  Indiában 
működött.  Hosszú  ideig  eredménytelenül.  Amikor  aztán  egyszer 
szabadságon volt,  megkérdezte  az  Urat,  hogy  miért  gyümölcstelen  a 
szolgálata. Legnagyobb meglepetésére ezt a választ kapta a Szentlélek 
által:  Azért,  mert  Istenről  prédikálsz  és  nem  Jézusról.  Amikor 
visszament, a Szentlélek intése szerint folytatta szolgálatát. És valóban, 
egyre többen tértek meg, ébredés kezdődött. 

Hatalmas  öröm  tölti  be  szívünket,  ha  megvilágosodik  előttünk, 
hogy a JÓ HÍRT az hitelesíti legjobban, aki mondotta: maga Jézus. Mert 
a Fiú olyan, mint az Atya, s az Atya olyan, mint a Fiú. S hogy a Fiú, a 
Názáreti Jézus szerette az embert, az még az ateisták sem vonták soha 
kétségbe.

Isten  szerette  és  szereti  a  világot.  Szeret  Téged  is.  Te  hogy 
viszonyulsz Hozzá? Akard, Istent viszont szeretni, meglátod érdemes!

(Szeptember  11-től  a  békésszentandrási  református  templomban 
egy hét prédikációból álló sorozatban figyeltünk a Jn. 3:16 híres bibliai 
versének gazdag üzenetére Szabó Imre: A „JÓ HÍR”c. könyve nyomán)

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási református lelkész

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
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Idősek Napja
Nézem a szemeket,

Szép kort nem temetek,
Ülnek meghatottan,

Könnycsepp csak titokban.

Meszelt fal tekintet,
Gondolat keringhet,
Jó szóknak hallatán,
Lelke sír belül tán?

Torlódnak érzések,
Gitár peng, szép ének,
Versben kél újra nap,
S későn jő, érte pap.

Háborús veterán
Létről mást gondol ám,

Kit halál érintett,
Más színű képet fest.

Munkácsy búskomor
Szigorú komondor

Mennyei mély kékség
Ifjú lány friss szépség.

Mondd, talán felnőttem?
Nem tudok felhőtlen

Örülni ünnepnek,
Belül fáj, tüntetnek.

T.L.

Véradók köszöntése
November 12-én benépesült a Gondozási Központ ebédlője. 

A  Területi  Központ  vezetői  ismertették  az  eddig  elért 
eredményeinket.  A  beszámoló  végén  kegyeleti  gyertyát 
gyújtottunk  a  közelmúltban  elhunyt  fiatal  véradó  társunk 
emlékére.

A szeptember  30-i  adatok  alapján  megyénk  az  országos 
listán  a  2.  helyezett.  2005-ben   3  véradást  szerveztünk.  212 
jelentkezővel mi már teljesítettük az idei tervet, amely a lakosság 
5%-át jelenti évente. Településünk a területi adatokat tekintve is 
az  elsők  között  szerepel.  Az  idén  9  új  jelentkezőt  tudhatunk 
sorainkban. A beszámolót követően az oklevelek és az ajándékok 
átadására került sor. 

Először a tízszeres véradókat jutalmazták, majd a 15, 20, 25 
és így tovább ötösével  egészen 75-szörösig.  Ez a cím Liszkai 
Vincét  illeti  meg,  aki  77  alkalommal  jelentkezett  véradásra. 
Gratulálunk, áldozatkészsége és kitartása példamutató.

A délután kellemes beszélgetéssel folytatódott. Köszönjük a 
Gondozó  Központ  és  a  Vöröskereszt  helyi  aktivistáinak  a 
szervezőmunkáját.  Jó  egészséget  kívánunk  és  találkozzunk  a 
legközelebbi  véradáson, 2005.  december  14-én,  szerdán 
délelőtt a Művelődési Házban!

B.M.

Teadélután,- emlékekkel
Október 13-án ismét szép emlékekkel gazdagodhattak azok, akik elmentek 

a Gondozási Központ rendezvényére. 
- Miért más ez a teadélután, mint a többi? – kérdeztem Virág Sándornétól,  

az intézmény vezetőjétől.
- A műsort közösen rendeztük a Jubileumi Emlékbizottsággal. A Körös TV-

től ajándékba megkaptuk az emléktábla avató műsor CD-jét. Először ezt nézték 
meg  a  társalgóban  a  vendégeink  és  a  gondozottaink.  Utána  átmentünk  az 
ebédlőbe, mécsest gyújtottunk az emlékezés jeleként. 

- Látva az örömteli arcokat, hallhatnánk valamit a kezdetekről?
-  Tavasszal  az  egyik  gondozottunk,  Győri  Sanyi  bácsi  kikísérte  az  őt 

meglátogató  testvérét.  A kapuban  felelevenítették,  hogy  így  kísérték  ki  őket 
mindennap  tanítás után a hajdani tanítóik, Györgyjakab Endre és László Béla. 
"Bizony  megérdemelnének  legalább  egy  emléktáblát!"  –  mondták  az  egykori 
diákok. A szót tett követte, elkezdtük a szervezőmunkát. 500 Ft-tól 5000 Ft-ig 
adományoztak a volt diákok és rövidesen összegyűlt a szükséges pénz. 

-  Megható  ünnepség  volt,  azóta  egy  kicsit  én  is  másként  nézek  egykori  
iskolámra. De amint látom, nem ért véget az emlékezés. 

-  Sokan  nem tudtak  a  nyáron  eljönni,  a  kábeltévé  sem fogható  minden 
házban. Ezért jól jött, hogy most ismét megnézhettük az avatást. Kézről kézre 
jártak  a  képek  és  a  Vendégkönyv  beírásainak  kinagyított  sorai.  Ajándékként 
minden jelen lévő megkapta az emléktábláról készített fotót. A finom kalács és a 
tea illata családiassá varázsolta a légkört. Őszinte elismeréssel fogadtuk Hévizi 
Róbert  képviselő  úr  elismerő  szavait.  Nagy  élmény  volt  Szegváriné,  Győri 
Piroska néni előadásában a régi szép Petőfi-verset az "Itt van az ősz"-t hallgatni, 
melyet  még  annak  idején  e  falak  között  tanult.  Felolvastuk  Karsay  Eszter 
meghatóan szép levelét is.

-  Egy  ilyen  rendezvény  sok  meglepetést  rejteget.  Mi  volt  számodra  a 
legemlékezetesebb?

- A régi iskola varázsa, amely az egész folyamatot mozgatta. Volt olyan, aki 
60 év után most lépett be ismét az épületbe, és pontosan tudta, hogy mi hol volt 
annak idején.  Megtapasztaltam az önzetlenséget,  a  lelkesedést  és  a  segítséget, 
melyet ezúton is köszönök mindenkinek. Összegzésként annyit, hogy 73.500 Ft 
gyűlt  össze.  Az  emléktábla  51.000  Ft-ba  került.  Az  avatóünnepség 
megrendezéséhez,  koszorúkra,  virágokra,  meghívókra,  süteményre  és üdítőre 
valamint  fényképekre  20.192  Ft-ot  költöttünk.  A maradék  2.371  Ft-ot  a  mai 
teadélután  megrendezésére  fordítottuk.  Végezetül  szeretnék átnyújtani  egy kis 
ajándékot a kedves Olvasóknak. Talán segít megfejteni a régi iskola varázsát, ha 
néhány jó tanácsot elolvasunk az Értesítő Könyvecskéből: "El ne feledd, hogy 
minden jó tanács Isten rendelése, s Isten mindenütt jelen van s látja, ki miként 
engedelmeskedik szavának. Hálás szívvel  kérjed mindennap munkáidhoz Isten 
segedelmét, s hálás szívvel légy drága szüleid iránt, szeretettel testvéreid iránt, 
életed  utolsó  lehelletéig.  Szeresd  szülőföldedet,  ahol  bölcsőd  ringott,  édes 
hazádat, amelynek földje testi eledelt ad számodra! Szeresd anyaszentegyházadat, 
amely lelked táplálását munkálja, s az örök üdvösséget szerzi meg számodra az 
Úr Krisztus által."

- Köszönöm a beszélgetést és a jó tanácsot.
B.M.

A szegénység birodalma
(békéssszentandrási történet az1800-as évekből)

Téli  estéken  nagyapám  a  padkán  a  kemence  szögletébe  ült  és 
mesélt.  Elmondta  a  régi  történeteket.  Az  unokák  nagy  figyelemmel 
hallgatták nagyapa bölcs szavait.

- „Erzsi, Piri, Palkó, Jankó, na meg a kis Ferkó,jól figyeljetek!
Egy hitvesi párnak egy csikaja és egy tyúkja vala. Tervezgetnek a 

jövő boldogulásán. A tyúkjukat, hogy jobban őrizzék ágyuk alá tették. A 
reménység  hajtja  a  hajójuk  vitorláját,  sokuknak  enyhíti  kínzó 
nyavalyáját.

Midőn fekszenek pokrócos ágyukban, a férj fejét töré sokban:
- Hogy éljünk feleség, midőn nincs házunknál kétnapi eleség?
-  Azt  hiszem,  jó  uram,  midőn  tyúkunk  tojását  kikölti,  csirkéit 

eladjuk  2  garasával  az  400  pótulát  tészen.  Aztán  veszünk két  kocát, 
annak  hizlalására  tököt,  kukoricát.  Aztán  megyünk  Budára,  Budáról 
vásárra,  így  megjön  a  lovunk  ára!  Már  látom,  jó  uram,  mind  addig 
hajtod szegényeket, míg a kutyák vélük nem töltik bélüket!

Ekkor a férj megharagudá, káromló szókra fakadá, az ágyon nagyot 
rugá, az ágy leszakadá és a kotló meghalá.

Így hát szalmaszálon nem lehet várat építeni.”

Közreadta Sinka Gáspárné
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Nyitott könyv – Nyugdíjas oldal
,,…Csak a segítség, a vigasz,
A barátság, az az igaz,
Csak az a gyémánt-szeretet,
Mi a szívekre veretett…”
                           (Szép Ernő)

Egyesületünk mottójával köszöntöm a kedves olvasót ezen a 
verőfényes szép őszi délutánon, kérem, hogy maradjon velem, 
mert elmesélem az eddig megtörtént eseményeket.

Október  15-én,  szombaton  1  napos  kiránduláson  voltunk 
Budapesten. A program az évszaknak megfelelően alakult: Pál-
völgyi  Cseppkőbarlang,  Libegő,  Nagytétényi  Kastélymúzeum, 
Ferihegy II.

Csodálatos szép, igazi  kiránduló időt  kaptunk.  10 ó 15-re 
voltunk bejelentve a barlangba. ¾ 10-kor értünk oda. Az előzetes 
tájékoztatás után ketté vált a csapat: a bátrabbak, ill. a jó lábúak a 
hosszú túrát választották (bátraké a szerencse – jelszóval!) így ők 
indultak előbb és a másik fele fél óra eltelte után csatlakozott a 
társasághoz.  Én  jómagam  éppen  50  évvel  ezelőtt  voltam  a 
barlangban (sokan még sohasem jártak itt) sokat fejlődött azóta 
(világítás, utak, lépcsők…). Sok új erecskét láttunk, ami eddig 
nem volt  –  jó  tájékoztatást  kaptunk.  Van egy vak tagunk,  aki 
velünk volt és megkérte a vezetőt, hogy tudja, hogy nem szabad 
megsimogatni  a  falat,  mert  a  zsíros  emberi  kéz  érintése 
akadályozza a cseppkő képződést,  de mivel  ő nem lát,  csak a 
kezével, szeretné megérinteni. A vezetőnk azonnal készségesen 
keresett egy olyan helyet, ahol megérinthette a falat. ,,Ilyennek 
képzeltem” volt a válasz. Ezt külön megköszöntük, mert neki így 
vált valóssá az elképzelése.

A Libegő mindannyiunknak külön öröm volt! Soha, senki 
sem  volt  még  a  libegőn.  Fölfele  az  ősz  minden  színében 
pompázó erdő suhant el a lábunk alatt, lefelé pedig alattunk az 
őszi  erdő,  előttünk  a  város,  csodaszép  kilátás.  Egyszóval 
mindenki  el  volt  ragadtatva.  Ez  csodaszép  volt,  de  jó,  hogy 
eljöttem… ilyen vélemények hangzottak el.

Ezután jött a hab a tortán. A Nagytétényi Kastélymúzeum. A 
kastély termei a 15. századtól kezdődően adnak helyet a szebbnél 
szebb  bútoroknak.  A  korai,  nehéz,  faragott,  vasveretes 
bútoroktól, a reneszánsz és a rokokó szebbnél szebb példányaival 
találkoztunk.  Asztal,  szekrény,  kártyaasztal,  ágy,  szekreter  – 
minden  megtalálható  volt.  A  gyönyörű  ,,intarziás 
remekművektől”  szinte  úgy  kellett  ellökdösni  magunkat  és 
egymást,  mert talán még most is  ott lennénk. A mellékelt kép 
magát a kastélyt mutatja.

Nagytétény - Kastélymúzeum

Kellően  telve  örömmel  és  teleszívva  magunkat  a  sok 
szépséggel Ferihegyre érkeztünk. Az indulási oldalon kiszállva a 

buszból a teraszra mentünk és gyönyörködtünk a le- és felszálló 
repülőkben.  A ki-  és  beszállás  itt  nem olyan  érdekes,  mint  a 
Ferihegy I-en, mert alagúton jönnek, mennek az utasok. Külső 
leszállóra pedig nem érkezett gép, amíg mi ott voltunk. Érdekes 
volt  nézni  az  ,,óriásokat”  amint  méltóságteljesen  gurultak  a 
felszálló helyig, s hirtelen emelkedtek a magasba.

Ez volt az utolsó pont, és hazafelé fordítottuk a szekerünk 
rúdját.  Szerencsésen hazaérkeztünk.  A hazafelé  úton mindenki 
azt mondta, hogy ezt vétek lett volna kihagyni!

November  5-én  ,,Mindenki  nevenapja”  II.  rész  volt,  ahol 
elsősorban azokat ünnepeljük, akiknek a második félévben van a 
névnapjuk. Éppen szép napon volt  a rendezvény:  Imre napon. 
Így  mód  és  lehetőség  nyílt  arra,  hogy  tagunkat,  legfőbb 
támogatónkat  (hosszú  évek  óta)  méltón  köszöntsük:  Szilágyi 
Imrét és kedves feleségét – egy Klimaj János fafaragó művész 
juhász szobrával – ami jóval nagyobb volt, mint a kitüntetések 
szobra.  Megkérdezte  a  faragás  előtt,  hogy  megérdemli? 
Mondom: igen. Így sok ember köszönetéből, szeretetéből állt ez 
a  szobor.  Nagyon  megilletődtek,  megköszönve  azt  mondták, 
hogy  nem  is  gondolták,  de  az  öröm  könnyei  csillogtak  a 
szemükben. Még egy Imre volt a vendégek között: Tóth Imre őt 
egy általunk festett kis hamuzóval köszöntöttünk, s végül minden 
kedves  vendégünk  egy-egy  hűtőmágnest  kapott  (több  esetben 
előfordult már, hogy mondta valaki, hogy nem is tudom hogy hol 
a programon), hogy legyen mivel felfogni a programot, s mindig 
szem előtt legyen.

Most  pedig  Fórumok  lesznek  és  készülünk  Karácsonyra, 
majd a  Szilveszterre! A múlt havi újságban azt  ígértem, hogy 
bővebben fogok információt  adni.  Este  7  órakor Szilveszteri 
mulatságot  rendezünk a  Mozgáskorlátozottak  Szarvasi 
Egyesületének Helyi csoportjával! Mivel a tagok már megkapták 
a programot – így most már szeretném nyilvánosságra hozni a 
program  ezen  részét.  Bárki  részt  vehet  a  rendezvényen,  aki 
szeretne egy szép, felejthetetlen estét szerezni magának. Minden 
korosztályt  szeretettel  várunk!  Menü: aperitif,  újházi 
tyúkhúsleves, birkapörkölt, köret. Éjfélkor: hidegtál! Zene: Lázár 
László és zenekara muzsikál. Költség: 3.400 Ft/fő. Jelentkezni és 
fizetni  a  program megjelenésétől  lehet,  amíg  van  hely!  Tánc, 
zene,  vidámság,  móka  és  meglepetés!!!  (jegyek  előválthatók: 
lásd plakát!)

Ezekkel a tervekkel bezárva a könyvet – és mivel nagyon 
gyorsan jön a Karácsony – egy szép vers idézettel kívánok jó 
erőt, egészséget minden újságolvasónak.

,,Tanulni kell magyarul, és világul,
Tanulni kell mindazt, ami kitárul,
Ami világít, ami jel,
Tanulni kell, szeretni kell!”
(Nemes Nagy Ágnes)

Demcsák Andrásné
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KERTBARÁTOKNAK
Kultúrnövényeink kártevői a gyomnövények

Vadmurok
Kétéves növény,  melynek karógyökere  mélyre behatol a  földbe. 

Szára  30-60  cm  magas,  elágazó.  Levelei  halványzöldek,  keskenyek 
(szárnyasan  szeldeltek).  Virágzata  összetett  ernyő.  A szélső  virágok 
nagyobbak, fehér színűek. Termése 3 mm hosszú, és 1,5 mm széles. 
Maghozama egyedenként 4000 db (külföldi adat). Ebből a növényből 
nemesítették ki hosszas kísérletezés után a sárgarépát.  Júniustól késő 
őszig virágzik. Valamennyi földrészen megtalálhatók. Nálunk az egész 
ország területén föllelhető.  Különösen a száraz réteken, utak mellett, 
parlagokon  nagyobb  mennyiségben  fordul  elő.  Különösen  sok  van 
belőle a kaszálókban nyár végén. Kártétele a lucernavetésben jelentős, 
mert  elnyomja maga körül  a  vetett  növényt.  Védekezés:  kaszálással, 
kapálással történhet.
Tarló tisztes fű (tarlóvirág)

Egyéves, 20-40 cm magas, ágas növény. Alsó levelei tojásdadok és 
hosszúkásak, a felsők lándzsa alakúak. Virágai körben ülnek a száron a 
murhalevél hónaljában, sárgás fehér színűek. Termése gyengén lapított 
tojás alakúak, sötétbarna színűek, magas olajtartalmúak. Májustól késő 
őszig  virágzik.  Európában  és  Délnyugat  Ázsiában  igen  elterjedt. 
Hazánkban mindenütt megtalálható, de jobbára a kötött talajt szereti. 
Így  legtömegesebben  a  Tiszántúlon  fordul  elő.  Kaszás  kultúrákban 
április  közepétől  május  elejétől  jelenik  meg  tömegesen.  A  tarlók 
legjellemzőbb  növénye  néhol  óriási  tömegben  fehérlik.  Irtásának 
legeredményesebb módja a tarlóhántás, kapálás. A méhészek hasznos 
növénynek  tartják,  mert  virágai  sok  mézet  tartalmaznak.  Kutatók 
foglakoznak a nemesítésével, nagyobb fajták előállításával a méz és az 
olajtartalma miatt.

Parlagfű (népies neve vadkender)

20-120 cm magas egyéves ágas-bogas terebélyes gyom. Levelei 
szárnyaltan  szeldeltek.  A száron  füzérben  helyezkednek  el  a  porzós 
virágok.  A  termő  virágok  a  levél  hónaljában  találhatók.  Júliustól 
októberig  virágzik.  Sokan  érzékenyek  a  virágporára  (allergia).  A 
beszívott virágpor (pollen) az orr nyálkahártyája kerül, majd gyulladást 
idéz elő (szénanátha). Észak-Amerikából származik. Európában 1800 
körül  észlelték.  A Kárpát  medencében  Orsovánál  1908-ban  találtak 
először  parlagfüvet.  Azóta  rohamosan  az  egész  országban  elterjedt. 
Különösen a csapadékos, savanyú talajt szereti. Ezért Dunántúl nyugati 
részén,  Somogy,  Zala  megyékben,  Budapest  tájékán  terjedt  el 
tömegesen,  bár  évek  óta  már  mindenütt  megtalálható.  (A szárazbab 
alföldi éghajlatot nem szereti.) Igen veszedelmes, káros növény, a többi 
gyomnövényeket  is  kipusztítja  maga  körül.  Az  utak,  parlagok  jó 
szaporító  helyei.  Maghozama  igen  magas,  ezért  nagyon  fontos  a 
megérlelésnek megakadályozása. Ugyanis magjai  egész nyáron át jól 
csíráznak.  Védekezés:  mielőbbi  tarlóhántás,  kapálás  a  kapásokban, 
utak, parlagok kaszálása.
Szelíd csorbóka

30-100  cm  magas  egyéves  növény.  Vastag,  csöves  ágas  szára 
fényes. Az egész növény (szár, levél) tejnedvet tartalmaz. Virágai sárga 
színűek.  Július  elejétől  késő  őszig  virágzik.  A  világon  mindenütt 
megtalálható.  Nálunk  a  nyár  elejének  és  végének  legközönségesebb 
gyomnövénye.  Nekem  a  szőlő  között  még  eddig  nem  volt  ennyi 
csorbóka,  mint  idén szeptemberben.  Magjai  a  talaj  felmelegedésekor 
kezdenek  csírázni.  Ha  elegendő  nedvesség  van  a  talajban,  akkor 
gyorsan növekszik. A kapás növények között, tarlóban jól érzi magát. 
Igen fontos a megérlelés megakadályozása.

Hunya Alajos nyomán - D Kiss Sándor

"mert a mértékletesség és a lélek békessége az étek legjobb fűszere..."
ARANYKINCSTÁR

Hagyományos  magyaros  ételeket  szeretnék  a  kedves  Olvasók 
figyelmébe ajánlani. 

Pásztortarhonya
Hv:  5  dkg  füstölt  sz.  1  vöröshagyma,  4  db  burgonya,  25  dkg 

tarhonya, só, bors, paprika, 1-1 db par. Paprika 20 dkg csabai kolbász
Kiolvasztott  szalonnán  tarhonyát  megpirítani,  rá  a  hagymát, 

paprikát,  paradicsomot.  A felkockázott  burgonyát  rá,  fűszerezzük és 
felöntjük, és puhára főzzük. A végén a felszeletelt kolbásszal ízesítjük. 

Kötöttgaluska leves
Hv:5 dkg füstölt  szalonna, 1 vöröshagyma, 2 mk paprika,  2 db 

burgonya, só, 1-1- nagy zöldpaprika, paradicsom, petrezselyem
A szalonnát kiolvasztjuk, a pörcöt kiszedjük. Megfonnyasztjuk a 

hagymát,  fűszerezzük,  hozzá  a  burgonyát,  paprikát  és  paradicsomot. 
Felöntjük és félfövésnél hozzáadjuk a kötött tésztát. 

A  különleges  küllemű,  ízesített  gyúrt  tésztát  Szatmár  és  a 
Nagykunság minden falujában századok óta ismerik. A liszt,  tojás és 
kevés  víz  felhasználásával  készített  levestésztát  meggyúrják,  majd 
rövid  pihentetés  után  kinyújtják.  Ezt  követően  megkenik  egy  jó 
evőkanál  zsíron  megfonnyasztott,  apróra  vágott  vöröshagyma 
kiskanálnyi paprika és bors keverékével. A megkent tésztát keresztben 
kétujjnyi  széles  csíkokra  vágják.  Csíkonként  lazán  felsodorják, 
zsinórszerű  sodratot  készítenek  belőle.  A sodratból  leszakítanak  egy 
darabot  és  laza  csomót  kötnek a  közepére,  majd félreteszik.  Fontos, 
hogy a kötések lazák legyenek, mert főzésnél a tészta megdagad. Fedő 
alatt, lassú tűzön puhára főzzük a levesben.

Ezt  a  fajta  tyúkot  a  Felső-Tiszavidéken  készítik,  mindig  nagy 
szeretettel az oda látogatók legnagyobb örömére.

Tyúk diómártással
Hv: 1 közepes tyúk, 1 cs. petrezselyem, 1 nagyobb vöröshagyma, 

só. A mártáshoz 10 dkg dió, 3 szelet kenyér, 1 mk paprika, 2 ek. olaj.
A  feldarabolt  tyúk  zsírosabb  részei  lefejtjük,  felkockázzuk  és 

kisütjük.  2  kanálnyit  a  lábasban  hagyunk,  és  ezen  kicsit 

megfonnyasztjuk a felvágott hagymát. Ebbe tesszük a besózott tyúkot, 
rá a petrezselymet, felöntjük vízzel,  és lassan puhára főzzük. A kész 
húst  kicsontozzuk  és  felszeleteljük.  A kenyeret  megpirítjuk,  a  hús 
levével meglocsoljuk,  puha masszát  készítünk belőle.  Ezt ízesítjük a 
paprikával, sóval a darabolt dióval és az apróra vágott petrezselyemmel. 
 Olajjal  elkeverve,  húslével  hígítva  a  szeletekre  öntjük,  melyeket 
előzőleg a tyúkzsírral kikent jénaiba vagy cseréptálba tettünk. Pirosra 
sütjük és zöldséges rizzsel tálaljuk. 

Ez  az  egyszerű,  olcsó  édesség  a  nagymamák  és  az  unokák 
kedvence.

Őszibarackos rizs
Hv: 20 dkg rizs, 5 dkg vaj,  só, 5 dl tej,  2 vaníliás cukor, 4 ek. 

cukor, őszibarack, 2 dl tejszín. 
A rizst a vajon megfuttatjuk. 3 dl vizet kevés sóval felforralunk, és 

a rizsre öntjük. Ha ezt beitta lassú főzés mellett, akkor a felforralt tejet 
öntjük  rá,  és  készre  főzzük.  A cukorral  a  feldarabolt  őszibarackot 
megfőzzük  és  lazán  összekeverjük  a  rizzsel.  Poharakba  tesszük  és 
behűtjük. Tálalás előtt vaníliás cukorral felvert tejszínhabbal díszítjük.
Addig amig kéznél vannak a hozzávalók, addig készítsük el ezt a finom 
laktató ételt.

Spagetti zöldséggel és bazsalikommal
Hv: 50 dkg spagetti,  3  szál  sárgarépa,  1  kisebb zellergumó,  20 dkg 
cukkini,  20  dkg  padlizsán,  50  dkg  paradicsom,  10  dkg  sajt,  1  dl 
olivaolaj , 2 gerezd fokhagyma, só, bazsalikom.
A spagettit bő, sós vízben kifőzzük. A feldarabolt zöldségeket az olajon 
megpirítjuk.  Sóval,  fokhagymával,  bazsalikommal  ízesítjük  a 
felkockázott paradicsomot a végén adjuk hozzá és készre pároljuk az 
egészet. Tálalásnál a tésztát összekeverjük a raguval és a tetejére reszelt 
sajtot teszünk.

Kellemes csemegézést kívánok:
Bődi Mária
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A Magyar Rádió maratoni riportja Békésszentandrásról
Hallgattak  a  nagydobok,  így  kevesen  értesültek  az 

elszármazottakkal  és  az  itthon  maradottakkal  a  könyvtárban 
készült  maratoni  riportról,  ami letölthető és meghallgatható az 
internettel  rendelkezők  remélem  nagy  örömére  www.radio.hu 
hangtárából, fél évig.

A  Kultúrházi  Esték  keretében  rendezett  szerzői  est 
folyományaként  kaptuk  a  lehetőséget,  a  négy  óra  időtartamú 
riportra,  melynek  egy  részét  a  Magyar  Rádió  budapesti 
stúdiójában rögzítettek. Majd szeptember 23-án autóba ült a stáb 
és az itthon maradottakkal folytatták, megtoldva két élő telefonos 
interjúval. Végül itt helyben rakták össze végleges formájában az 
anyagot 240 perc időtartamban.

Az elszármazottak csapatát:
Dr.  Bagi  István  alkotmánybíró,  Bencsik  János  Tatabánya 

polgármestere, v.Czitó Ferenc Kaliforniából alkották.
A helyiek, az itthon maradottak:
Budapestről kaptak erősítést, Sinka Brigitta sakkmester, és 

Szécsi Ilona fotóművész személyében.
A hazai gárda erősségei:
Csikós  Györgyné,  Éva  néni  tanárnő,  Bődi  Mária  tanárnő, 

Csikós György tanár úr,  Molnár Zoltán tanár úr, Daru Péterné 
Esztike tojás és üvegfestő művész, Kozák János alpolgármester, 
és v. Szécsi Mátyás voltak.

A telefonos interjú alanyok, Sinka József polgármester úr, és 
Lóránt János Demeter festőművész voltak. Érdekessége, és talán 
nem véletlen, hogy a riportalanyok, valamennyien a helyi baráti 
kör tagjai.

A  műsor  karmestere,  riportere,  a  műsor  megalkotója  és 
megálmodója,  a  Magyar  Rádió  művészeti-irodalmi 
főszerkesztője, Kövesdy Zsuzsa volt.

Kellett még hozzá a műszaki stáb, mert nélkülük nem jött 
volna létre a műsor.

Nemes egyszerűséggel, a szarvasi videó-krónika kérdésére, 
miért,  milyen  apropóból  történik  mindez?  Válasz:  mert 
megszerettem Békésszentandrást, az itt élő embereket, és többet 
akartam megtudni, és a rádión keresztül megmutatni múltjukból, 
jelenükből és jövőre vonatkozó terveikből.

A műsor a Kossuth rádió URH-sávon szeptember 28-án az 
éjszakai órákban ment adásba. A közeljövőben Békésszentandrás 

Baráti Szövetsége cd-n és kazettán, valamint írott  formában is 
meg fogja jelentetni a riportokat.

Köszönjük  mindenkinek,  aki  szabad  idejét  áldozta,  és 
hozzájárult településünk jó hírnevének öregbítéséhez.

Szécsi Ilona
Tanárnő

,,A nagy csapat” Fotó: Kozák János

ÉRTESÍTŐ-MEGHÍVÓ
Békésszentandrás  Baráti  Szövetség  Kuratóriuma  ezúton 

értesíti  a  BARÁTI  KÖR  tagjait,  szimpatizánsait,  és  az 
elszármazottakat,  2005.  november  25-én  18  órai  kezdettel 
birkavacsorával egybe kötött mulatságot rendez, az István király 
úti Nyugdíjas Klubban.

MOTTÓNK:  Várjuk  mindazokat,  akik  tudnak  vidámak 
lenni, családi és baráti társaságban mulatni, táncolni és finomakat 
enni, inni. 

Vendégül látjuk támogatóinkat, és mindazokat, akik a Római 
Katolikus templom környék munkálataiban tevőlegesen is részt 
vettek.

A korlátozott hely miatt a visszajelentkezés szükségszerű, a 
06-66/218-593  telefonon  este,  a  06-20/969-0281  mobilon,  a 
bbszmatyas@szarvas.hu e-mailon és személyesen.

Tisztelettel üdvözlettel:
Békésszentandrás Baráti Szövetsége nevében

Szécsi Mátyás elnök

FELHÍVÁS
Tisztelt Fotóbarátok!
Még mielőtt  végleg  elraknák  ,,jó  helyre”  a  negatívjaikat, 
gondoljunk arra, hogy 2006. január 22-én a Magyar Kultúra 
Napján  ismét  megrendezzük  a  TÉL-FÉNY 
FOTÓKIÁLLÍTÁST,  a  Könyvtár  Galériában.  Nevezési 
feltételeink  nem  változtak  –  15x21  cm-es  vagy  ennél 
nagyobb méretű fotókat várunk – a kép címével és az alkotó 
nevével  –  személyenként  maximum  5  db-ot  –  a  téma 
kötetlen,  bárki  benevezhet  Olvasóink  közül.  –  Beadási 
határidő: 2006. január 15.
MEGNYITÓ: 2006. JANUÁR 20., péntek 17 óra.
Várjuk a szebbnél szebb alkotásokat:

SAKKOZÓK FIGYELEM!
A Művelődési, Sport és Idegenforgalmi Bizottság

2005-ben ismét megrendezi
Békésszentandrás sakkbajnokságát.

Időpont:
2005. december 3., szombat 9.00 óra

Nevezni lehet a Könyvtárban,
legkésőbb december 2., péntek 17.00 óráig.
Várjuk azon sakkozni szerető sportbarátok
jelentkezését, akik szeretnének részt venni

az idei versenyen!

Művelődési és Sport Bizottság
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Balázs Ferencet köszöntjük
Október 23-án az 1956-os forradalom tiszteletére a Könyvtár 

Galériájában  kiállítás  nyílt  Balázs  Ferenc  Békésszentandráson 
született festőművész munkáiból.

Megnyitó Fotó: B&B

A  művész  Tomonyiczka  Anna  és  Balázs  Ferenc 
gyermekeként született 1959-ben. A tanítónő édesanya annak a 
Tomonyiczka  Mihálynak  a  leánya,  akit  1944-ben  a  kákai 
szőnyegbombázás után testvérével holtan hoztak haza a faluba 
egy szekéren. A ,,református kútnál” áll még a borbély Balázs 
bácsi háza, ahová a család ma is szívesen hazatér.

A harmadik generációs unoka Balázs Ferenc a művész, egy 
éves korában elkerült falunkból. Tehetsége korán mutatkozott. A 
szegedi  Tömörkény  Gimnáziumban,  majd  a  Képzőművészeti 
Főiskolán  tanult  Budapesten,  ahol  Svábi  Lajos 
expresszionizmusa volt legnagyobb hatással művészi fejlődésére. 
Tagja volt a Fiatal Művészek Stúdiójának. Csoportos és egyéni 
kiállításokon  vett  részt  többek  között  a  Műcsarnokban  és  a 
Nemzeti Galériában. Az utolsó nagyszabású egyéni kiállítása az 
Angyalföldi Alkotóművészek Házban volt Budapesten két évvel 
ezelőtt. Civil életében Balázs Ferenc tíz évig saját antikváriumot 
vezetett,  amely  az  együttgondolkodó  művészemberek 
találkozóhelyévé vált. A keleti kultúra irányába a képzőművészet 
és a zene szeretete vezette el. Mára ez lett a hivatása. Jelenleg a 
Hopp  Ferenc  Kelet-Ázsiai  Művészeti  Múzeum  gyűjtemény 
kezelője.  A  műtárgyak  kézzelfogható  közelsége  abszolút 
kihatással  van  művészetére.  Témáit  a  japán  szimbolikára,  a 
buddhista  vallásfilozófiára,  vagy  az  indiai  autentikus  zenére 
építi.

Alkotásaiban  elgondolkodtató  és  megrázó  módon  jelenik 
meg  a  szigorú  társadalomkritika,  mely  kimondva  vagy 
kimondatlanul általános emberi  irányítottságra utal.  A művészi 
kifejezés  eszközeivel  jeleníti  meg  a  szorongást,  félelmet,  az 
ember belső gátjait és egy sor ma is létező emberi tragédiát.

Munkái  a  világgal  szembeni  emberi  és  művészi  alázatra 
utalnak, néhol tragikusan megrázó élményszerűséggel. A művész 
rejtett  emberi  dolgokat  vél  láttatni  az  érdeklődővel,  rendkívül 
megrázó módon.

Beszélgetésünk alkalmával  kérte  Balázs  Ferenc,  mondjam 
el,  mennyire  megtisztelő  érzés  volt  számára  a  bemutatkozás 
lehetősége  szülőfalujában.  Külön  köszöni  Lóránt  János 
Munkácsy-díjas festőművészünk mentori tevékenységét. Kérjük 
a művészt, hogy úgy, mint néhány éve eddig, ezután is ,,hozza 

haza tehetségét” a falunkba, mozgalmasabbá, érdekesebbé téve 
ezáltal  az  érdeklődő emberek és  a  fiatalok  életét,  világlátását. 
Várjuk, hogy elkészüljön az Emlékház a Kálvária téren, ahová az 
általa  elkészült  tűzzománc  alkotások  is  bekerülnek,  mely 
emlékház  falunkról  és  az  itt  élő  emberek  életéről  szól  majd. 
Biztatjuk  a  művészt,  hogy  tovább  alkosson  és  biztosíthatjuk, 
hogy mint mindenkit aki máshol él, várjuk haza!

Aszódi Imre verssoraival köszönjük meg a kiállítást Balázs 
Ferencnek.

,,Ez az alföld, ez az én szállásom,
idegenben nincs is maradásom,
testemből majd itt száll el a lélek,
amikor a szép földjén nem élek…”
Zúg a folyó, csendes a zúgása c. vers.

A Jubileumi Emlékbizottság nevében
Hrncsjárné Dorogi Mária

Zizeg november
hanyatló virága

Zizeg november hanyatló virága,
zizeg, zizeg és kettéreped,
az utolsó hangokat már sírva kiáltja,
mert tapossák a lovak és a verebek.

A k risfa csörögve beszélni kezd,ő
tobozos magját egyre szórja,
az ökörnyomba termés hull, gerezd,
egymásután puffanva, szólva.

Mi lesz velünk, Kedvesem, ez az sz,ő
idáig leng tajtékos nyála,
felemeli kezét és áll a köd el ttő
a kinnfelejtett kukorica szára.

Nem baj ha sátrat ver november
s a tölgyfa meztelen lesz, akár az út,
elszórhat a virág, befagyhat a tenger,
c s a k  a  j ö v  l e g y e n  s z e b b  m i n d i g ,  m i n t  a  m ú l t …ő

    Aszódi Imre
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IPARTESTÜLET
A forgalmazó (kereskedő, szolgáltató) és a gyártó

tájékoztatási kötelezettsége a fogyasztó felé
A jelen összeállítással az Ipartestületek Országos Szövetsége 

segítséget  kíván  nyújtani  a  forgalmazók,  üzlettulajdonosok 
számára  munkájuk  fogyasztóvédelmi  szempontból  való 
megfeleléséhez, az esetleges panaszok elkerüléséhez. Felhívjuk a 
figyelmet,  hogy  az  alábbi  felsorolás  nem  teljes  körű,  nem 
tartalmaz  minden  kötelezettséget,  ám  reméljük,  hozzájárul  a 
forgalmazók  ismereteinek  ez  irányú  bővítéséhez.  Az  alapul 
szolgáló  jogszabályok  megnevezése  az  összeállítás  végén 
szerepel. További rendelkezések azokban, illetve más, a témához 
kapcsolódó, jogszabályban találhatóak.
1.) Árak feltüntetése (bruttó eladási ár és egységár)

- Az eladási  árat  az árun kell  feltüntetni,  vagy ha ez 
értelmetlen,  akkor  az  áru  mellett  kifüggesztett 
árjegyzéken.

- Ömlesztett árun csak az egységárat kell feltüntetni.
- Nem kell az egységárat feltüntetni az 50 g, 50 ml vagy 

5 cm alatti csomagolási egységű vagy méretű árukon; 
az  automatából  árusított  árukon;  az  egy  csomagban 
lévő,  készletben  árusított  árukon;  a  különleges 
díszcsomagolású  árukon;  és  bizonyos  élelmiszerek 
esetén  az  ételek  készítéséhez  egy  csomagban 
összeállított árukon.

- Az  egységárat  a  csomagolatlanul  értékesített  áruk 
esetén  a  tárolóedényen,  illetve  a  polcon  az  áru 
megnevezésére  és  a  mennyiségi  egységre 
vonatkozóan jól azonosíthatóan kell feltüntetni.

- A szolgáltatás  díját  a  szolgáltatás  nyújtásának  vagy 
kínálásának helyén, jól látható módon kell feltüntetni.

- Amennyiben  a  szolgáltatás  jellegéből  adódóan  a 
szolgáltatás  díjának  feltüntetése  nem  lehetséges,  a 
szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt kell a fogyasztót 
a szolgáltatás díjáról tájékoztatni.

- Az eladási árat, az egységárat és a szolgáltatás díját a 
Magyar Köztársaság területén törvényes fizetőeszköz 
szerint  meghatározva,  egyértelműen,  könnyen 
azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.

- Több  eladási  ár  vagy  szolgáltatási  díj  egyidejű 
feltüntetése  esetén  az  áru  eladási  árán,  vagy  a 
szolgáltatási  díján  a  feltüntetett  legalacsonyabb 
eladási árat vagy szolgáltatási díjat kell érteni.

- Az árcímke nem takarhatja el az egyedi csomagoláson 
jogszabály  kötelező  előírása  szerint  elhelyezett 
fogyasztói tájékoztatót.

2.) Minőséghibás vagy csökkent értékű áruk esetén a vásárlót 
tájékoztatni  kell  a  minőségi  hibáról  is,  a  termék  árát  pedig  a 
hibával arányosan csökkenteni kell.
3.) Használati-kezelési útmutató

- A vásárlókat  a  termék  jellegétől  és  tulajdonságaitól 
függően,  írásban,  magyar  nyelven  és  közérthetően 
tájékoztatni kell a termék használatának, kezelésének 
módjáról  (ez  a  használati-kezelési  útmutató)  és 
minőségi jellemzőiről (ez a minőségtanúsítás). (Ezt a 
kettőt együtt vásárlási tájékoztatónak nevezik.)

- A  használati-kezelési  útmutató  a  termék 
rendeltetésszerű  használatához,  működtetéséhez, 
kezeléséhez, eltarthatóságához, felhasználhatóságához 
szükséges  feltételeket  és  ismereteket  tartalmazza. 

Szöveges  használati-kezelési  útmutató  helyett  jelek, 
jelképek is alkalmazhatók.

- Importált áruk esetén az árukhoz csatolt idegen nyelvű 
útmutatóval  azonos  tartalmú,  magyar  nyelvű 
használati és kezelési útmutatót kell biztosítani. (Tehát 
nem lehet kivonatos az útmutató.)

- A minőségtanúsítás  a  terméknek  a  vásárló  számára 
lényeges  tulajdonságait,  főbb  minőségi,  műszaki  és 
egyéb jellemzőit, minőségi osztályát tartalmazza.

- A  vásárlási  tájékoztatót  az  egyes  termékhez 
mellékelni kell, vagy a terméken, illetve annak egyedi 
csomagolásán kell elhelyezni.

4.) Az áru címkézése
-  Az áru csak akkor hozható fogyasztói  forgalomba,  ha  a 

csomagolásán  vagy  másutt,  de  az  árutól  elválaszthatatlanul 
elhelyezett  címkén  jól  olvashatóan,  közérthetően  és 
egyértelműen  tartalmazza  a  fogyasztók  tájékoztatásához  és  a 
hatósági  ellenőrzéshez  szükséges,  a  törvényben  meghatározott 
adatokat.

Ezek  az  adatok:  az  áruazonosításra  alkalmas 
megnevezése; a gyártó vagy forgalmazó neve és címe; és ha 
az  áru  nem  az  Európai  Gazdasági  Térségből  származik, 
akkor a származási hely feltüntetése.

- Az áru jellegétől és rendeltetésétől függően a címkének az 
előzőeken túl – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – 
tartalmaznia kell az áru:

a) méreteit,  nettó  mennyiségét  az  árura  jellemző 
mértékegységben vagy darabszámban,

b) előállításához  felhasznált  összetevőket 
(mennyiségi  összetételét,  a  felhasznált 
anyagok arányát),

c) rendeltetésszerű  használhatóságának  vagy 
minőségmegőrzésének várható időtartamát,

d) alapvető műszaki jellemzőit,
e) energiafelhasználásának ismérveit,
f) a  külön jogszabályban meghatározott  módon 

tanúsított környezet-, illetve természetkímélő 
jellegét  (a  felhasznált  anyagok,  az  előállítás 
módja,  a  használat  és  a  hulladékká  válás 
tekintetében),  a  külön  jogszabályban 
meghatározott  környezetre  és  természetre 
ható  veszélyesség  jellegét  (a  felhasznált 
anyagok, az előállítás módja, a használat és a 
hulladékká  válás  tekintetében),  illetve  a 
környezet  védelmének  általános  szabályairól 
szóló  1995.  évi  LIII.  Törvény  és  külön 
jogszabályok  alapján  fennálló 
környezetterhelési  díj,  továbbá  termékdíj 
fizetési kötelezettséget,

g) megfelelőségi jelölését.
5.) Csomagolás

- Az árut úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg 
az  áru  minőségét,  könnyítse  meg  szállítását,  ne  befolyásolja 
hátrányosan az áru minőségét, segítse elő a korszerű kiszolgálást, 
feleljen meg a biztonságos munkavégzés és az egészségvédelem 
követelményeinek.
6.) Nyitvatartási idő
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7.) Vásárlók könyve
-  Az üzletben  jól  látható és  könnyen hozzáférhető helyen 

vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók abba jegyezhetik be 
az  üzlet  munkájával  kapcsolatos  panaszaikat,  közérdekű 
bejelentéseiket és javaslataikat.

-  A  bejegyzést  érdemben  meg  kell  vizsgálni  és  az 
intézkedésről a vásárlót tájékoztatni kell.
8.) A fent felsorolt kötelezettségek címzettje

-  A fogyasztók  tájékoztatására,  valamint  a  csomagolásra 
vonatkozó szabályok megtartására:

a) a  címkézés,  a  használati  és  kezelési  útmutató,  a 
megfelelőség-tanúsítás,  valamint  a  csomagolás 
tekintetében a gyártó köteles,

b) az ár feltüntetése tekintetében a forgalmazó köteles.
-  Ha  a  gyártó  az  árut  nem  látja  el  a  fogyasztóvédelmi 

törvényben,  illetve  külön  jogszabályban  meghatározott 
tájékoztatással  és  csomagolással,  a  forgalmazó  köteles  azt 
pótolni.

- A forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a tájékoztatást a 
fogyasztónak megadta.

(Felhívjuk tehát a kereskedők, forgalmazók figyelmét, hogy 
követeljék meg a gyártótól, hogy a csomagoláson tüntesse fel az 
árucímkét,  mellékelje  a  használati-kezelési  útmutatót  és  a 
megfelelőség-tanúsítást,  továbbá  gondoskodjon  a  megfelelő 
csomagolásról,  mert  ellenkező esetben ezek jogszabály szerint 
előírt  megvalósulását,  betartását  a  forgalmazónak  kell 
biztosítania!)
9.) Az üzletben fel kell tüntetni azon szervezetek adatait, ahová a 
fogyasztó a panaszával fordulhat vagy felvilágosítást kérhet.

Ezek a szervezetek:
- annak a helyi önkormányzatnak a neve és címe, amely az 

üzlet működési engedélyét kiadta,
-  az  illetékes  békéltető  testület  neve  és  címe  (Budapest 

esetén: Budapesti Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető 
Testület, 1105 Budapest, Szent László tér 16.),

-  az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség neve és címe 
(Budapesten.  Budapest  Főváros  Közigazgatási  Hivatala, 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, 1088 Budapest, József krt. 6., 
levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 234.).
10.)  A jelen  tájékoztató  anyag  összeállításához  felhasznált 
jogszabályok:

- 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről,
- 1978. évi I. törvény a belkereskedelemről,
- 2/1984. (II.10.) BkM-IpM együttes rendelet a használati-

kezelési útmutatóról és a minőség tanúsításáról,
-  7/2001.  (III.29.)  GM  rendelet  a  fogyasztói  forgalomba 

kerülő árak és szolgáltatások árának feltüntetéséről.

AZ ÖNKORMÁNYZAT
RÖVID HÍREI

*  Elkészült  a  Batthyány  és  Bajcsy-Zsilinszky  utcák  padkázása, 
kérem  az  érintett  lakosságot,  hogy  a  padkák  szükség  szerinti 
karbantartását,  ápolását folyamatosan végezzék a felújított  útpálya 
élettartamának növelése érdekében. A padka felszíni növényzetének 
kialakulása után válik igazán széppé és használhatóvá.
* A híradó megjelenése időpontjára elkészül a jubileumi emlékház.  
A lakók, és a Jubileumi Emlékbizottság kérésére a Képviselő-testület  
elfogadta  a  tér  régi  nevének  visszaállítását.  Tehát  a  volt  
gázcseretelep területe november 15-től ismét Kálvária tér.
* A polgármesterek határmenti  találkozójára  először kaptunk 
meghívást.  A meghívásra  azért  került  sor,  mert  kapcsolatba 
kerültünk  a  határon  túli  Simonyifalva,  Miske,  Vadászi 
településekkel.  A találkozó Füzesgyarmaton volt.  Településünk 
kapcsolatát  egyenlőre  nem  rögzíti  semmilyen  szerződés,  vagy 
megállapodás,  csupán  a  történelmi  tények.  A  hivatalos 
kapcsolatfelvétel a közeljövő feladata.
*  Megkezdődtek  az  egyeztetések  az  M44-es  gyorsforgalmi  út 
Békésszentandrás  közigazgatási  területét  érintő  szakaszáról,  az  út 
tervezőivel.  A  tervezett  nyomvonal  a  44105  sz.  (szentesi  út) 
útvonalat a 7 és 8-as km szelvény között metszi.
*  A  szarvasi  és  a  békési  kistérségben  tartott  „megújuló  
energiaforrások  lehetőségei”  konferenciákon  mutattuk  be  a  
vizierőmű  projekt  jelenlegi  állását.  A  PEA keretében  kidolgozott  
pályázati  anyag  elkészült  és  lezárult.  Azonban  a  vagyonkezelő 
Vízügyi  Igazgatósággal  újabb pályáztatáson kell  bebizonyítanunk,  
hogy az általunk kidolgozott változat a megvalósítható.

Sinka József
polgármester

M E G H Í V Ó
Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  soron  következő  ülését  összehívom,  az  ülésre  a 
Képviselő-testület nevében Tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2005. november 28-án (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.  A  2005  évi  költségvetés  III.  negyedévi  teljesítéséről  szóló 
beszámoló. Előadó: Sinka József polgármester

3.  Az  Önkormányzat  2006.  évi  költségvetési  koncepciójának 
megtárgyalása. Előadó: Sinka József polgármester

4.  Helyi  adórendeletek  felülvizsgálata.  Előadó: Dr  Strassburger 
Gyöngyi jegyző

5.  Az  Önkormányzat  és  intézményei  által  nyújtott  szolgáltatások 
díjtételeinek felülvizsgálata.  Előadó: Dr. Strassburger Gyöngyi 
jegyző

6. Bejelentések
Kérem,  hogy  a  napirendi  pontok  fontosságára  való  tekintettel  az 
ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos előterjesztése 
a Könyvtárban megtekinthető.
Békésszentandrás, 2005. november 16.

Sinka József
polgármester

Következô 
lapzárta:

2005. december 9. (péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:
e-mail: 

konyvtar@bekesszentandras.hu
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Tisztelettel meghívjuk
2005. november 25-én 17 órai kezdettel

a Könyvtár Galériájában megnyitásra kerülô
karácsonyi kézmûves kiállításra.

A tárlat megtekinthetô 2005. december 18-ig
hétköznap 8.00 – 17.00 óráig, szombaton 10.00 – 12.00 óráig.

A termékek egy része megvásárolható, illetve megrendelhetô.

Szeretettel várjuk!

A MOBILITÁS-tól nyert pályázati pénzbôl az idén játszóházakat is szervezünk a KÖRÖS MÛVELÔDÉSI 
HÁZBAN. Várjuk az érdeklôdôket, ahol kézmûveseink avatnak be mindenkit szakmájuk rejtelmeibe.
Így ki lehet próbálni az alábbiakat: mézeskalács-díszítés, gyékény-, szalma-, csuhétárgyak készítése,
hímzés, festés, tojásfestés, bôrözés, üvegfestés, vesszôfonás, gobelin, szövés, agyagozás, horgolás,

fafaragás, bútorfestés,
és készítünk adventi koszorút, festünk arcot.

Minden alkalommal mûsorral is kedveskedünk.

Programunk:
December 3. (szombat) 14-17 óráig:

Fellépnek:
- az Energy Dance Cool tánciskola növendékei, vezetô: Kovács Krisztina

- a békésszentandrási aerobikos lányok, vezetô: Somogyi Nikolett
Kézmûves foglalkozások, fenyôfa díszítés.

December 11. (vasárnap) 14-17 óráig:
Mûsor: színházi elôadás

Kézmûves foglalkozások, fenyôfa díszítés.

December 17 (szombat) 14-17 óráig
Fellépnek:

- a Vértessy Tánc-Sport Egyesület táncosainak bemutatója, táncház, vezetô: Korbely Györgyné
- a Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola néptánc tagozat Vackor csoportjának bemutatója, táncház, 

vezeti: Sutyinszky Ildikó és Juhász Attila
Kézmûves foglalkozások, fenyôfa díszítés.

A rendezvényekre a belépés DÍJTALAN.

Az elkészített tárgyakat mindenki hazaviheti, mellyel karácsonykor meglepheti családtagjait, szeretteit.
A rendezvényre gyerekeket, szülôket, nagyszülôket egyaránt szeretettel várunk.

Együttmûködô partnerünk: Körös Mûvelôdési Ház és Könyvtár.

Békésszentandrási Kézmûvesek Egyesülete
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FALUGAZDÁSZ OLDAL
A község mezőgazdasági helyzete, a termelők sorsának alakulása

az Európai Uniós csatlakozást követően
1. A település mezőgazdasága, termelői támogatások:
Magyarországon  a  csatlakozási  szerződés  aláírásával  az 

Európai  Unió  agrárpolitikája  érvényesül  2004.  év  májusától. 
Ennek  szellemében  az  EU  joganyaga  vonatkozik  a 
mezőgazdasági  támogatások  igénybevevőire,  illetve  a 
kérelmeket,  pályázatokat  befogadó,  a  támogatásokat  folyósító 
szervezetekre, hivatalokra is.

Az EU-s támogatásokkal kapcsolatos eljárások illetékese a 
Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Hivatal  (MVH)  és  megyei 
kirendeltségei,  melyek  csatlakozásunkat  megelőzően  lettek 
létrehozva. Ehhez a hivatalhoz érkeznek be a termelői kérelmek, 
pályázatok,  itt  történik  az  igények  jogosultságának  elbírálása, 
ellenőrzések  és  döntések  meghozatala  a  támogatási  pénzek 
kifizetéséről.

Tekintettel a beadott kérelmek magas számára az MVH az 
FVM  illetékességű  falugazdászok  segítségét  kérte  az 
ellenőrzések végrehajtásához.

Valamennyi  támogatási  jogcím  előre  meghatározott 
százaléka  kerül  ellenőrzésre  számítógépes  kiválasztás  alapján. 
Az ellenőrzések valamennyi részletre alaposan kiterjednek az ún. 
,,négy szem” elve alapján, valamint a keresztellenőrzések által 
meglehetősen  szigorúak.  A  pontatlanságokért,  tévedésekért  a 
termelő ,,drága árat” fizet, ugyanis ha szándékosság merül fel az 
igényléseknél, úgy a vétkes szankcióra számíthat, súlyos esetben 
önmagát több évre is kizárhatja a további támogatásokból.

A termelők  ellenőrzése  két  fázisban  történik.  Az  egyik  a 
termelés  helyszínén:  területalapú  támogatásnál  a  vetésterület 
felmérése, szarvasmarha és juhtámogatásnál az ENAR fülszám 
szerinti  beazonosítás,  gabonainterrenciónál  a  tárolt  termény, 
illetve terménytárolás fizikai feltételei.

Az  ellenőrzés  második  fázisa  adminisztratív  jellegű:  a 
termelői nyilvántartások, gazdálkodási napló, permetezési napló, 
tenyésztési napló készletnyilvántartások ellenőrzésére terjed ki.

A naprakész nyilvántartás, illetve a helyszínen tapasztaltak 
összevetése után alakul ki az ellenőrzés tényleges eredménye.

Gyakori hiányosság a termelőknél a pontatlanság, valamint a 
nyilvántartások nem naprakész, szakszerűtlen vezetése.

A  gazdálkodók  számát  tekintve  megállapítható,  hogy  a 
regisztrált  termelők  száma  évről-évre  csökken.  Az  okok  közé 
sorolható,  hogy a termelést  az elaprózott  birtokszerkezet  miatt 
többen abbahagyják.

(Legkisebb még támogatható terület min. 1 ha. Parcellánként 
legalább 0,3 ha birtoktesttel.)

Sokan  teljesíthetetlennek  ítélik  az  adminisztrációt,  így  a 
támogatási  körből  is  kiesnek.  Ez a  réteg az önellátás  szintjére 
állítja be gazdaságát. A fenti megállapításokat támasztják alá a 
számok is: 2004. évben megújított őstermelői igazolvány száma 
500  fölött  volt,  míg  az  idén  a  400-at  éppen  meghaladta.  A 
regisztrált aktív – támogatást igénylő – létszám is 15-20% körüli 
csökkenést mutat az előző évhez képest települési szinten.

A foglalkoztatást tekintve a fiatalok számára nem vonzó a 
mezőgazdasági  terület  sem  a  fizikai  dolgozók,  sem a  végzett 
agrárdiplomások  számára.  A  szektor  sajátosságai  –  magas 
felkészültség  és  tőkeigény,  időjárási  nehézségek,  kevés 
szabadidő folyamatos jelenlét miatt nehezen egyeztethető össze 
korunk emberének életszemléletével.

2. A 2005-ös gazdasági év sajátosságai:
Az elmúlt kiemelkedő hozamokat biztosító 2004-es év után 

a 2005-ös esztendő nem indult kedvezően. A téli és az azt követő 
bőséges  tavaszi  csapadék  jelentősen  hátráltatta  az  év  eleji 
indulást.  Az  őszi  árpa  betakarítása  körüli  hetekben  még 
találkozni lehetett gépekkel, melyek a napraforgót vetették. Több 
hónapos csúszás történt  a  növénytermesztésben, melyek a mai 
napig tartanak. Fő ok a tetemes, 30-40%-os csapadékbőség – az 
átlagoshoz  viszonyítva  –,  mely  a  kemény  vízzáró  réteg  miatt 
komoly belvízi elöntéseket okozott.

Továbbra is súlyos problémaként vetődik fel a lecsapoló fő- 
és mellékcsatornák, vízelvezető árkok elhanyagolt állapota, mely 
jelenlegi műszaki állapotában funkciójának csupán 25-30%-ban 
tud megfelelni.

Ugyancsak  a  teljesen  elhanyagolt,  gazdátlan  állapotot 
tükrözik  földútjaink,  karbantartásukat,  illetve  felújításukat  az 
illetékesek figyelmébe ajánlom.

Az agráriumban továbbra  is  tart  a  tőkeszegénység.  Hazai 
sajátosságként  említendő,  hogy  a  2005.  évi  támogatások 
kifizetése késéssel, 2005. decembertől 2006. júniusáig várható. 
Továbbra sem prioritás bankjainknak a mezőgazdasági termelés 
hitelezése.  Többszörös  fedezetigény  és  bürokratikus  lépések 
nehezítik a hitelkihelyezést.

Mezőgazdasági  fejlesztésekre  meghirdetésre  került  a 
SAPARD-ot követően az AVOP, mely annyira szűk forrásokkal 
és bonyolult  ,,szűrővel” van felépítve,  hogy a legfelkészültebb 
agrárvállalkozások is kimaradtak belőle.

A legsúlyosabb probléma az agráriumot sújtó, egyre inkább 
felerősödő  –  állítólag  –  túltermelésből  adódó  piaci  zavar.  A 
gazdasági  jelenség  oly  mértékben  felerősödött,  hogy  egyetlen 
agrár termékpálya sem maradt ki belőle.

A döntően külföldi érdekeltségű feldolgozók piaci versenyre 
hivatkozva a hazai termelőket abszolút kiszolgáltatott helyzetbe 
kényszerítik.  A multik,  illetve áruházláncok terjedése szintén a 
magyar termelők sokaságát szorítja ki a piacról.

Huzamosabb  ideje  problémát  jelent  a  lecsökkent 
állatlétszám,  mely  a  településen  sok  száz  család  megélhetését 
biztosítaná a jövőben is. A növénytermesztés és állattenyésztés 
egyensúlya  kibillent,  a  takarmányfelhasználás  lecsökkent,  a 
növényi  melléktermék  felhasználásának  is  csak  másodlagos 
szerep jut.

A  termelők  idei  jövedelmi  viszonyaiban  pozitív  irányú 
elmozdulás nem állt be, mert az agrárolló tovább nyílik, azaz a 
mezőgazdaság  beszerzési  árai  nagyobb  mértékben  drágulnak 
(energia,  kemikáliák,  termelés  gépi  eszközei),  mint  a  termelt 
termékek értékesítési árai.

Előtérbe  került  viszont  néhány  újszerű,  kiegészítő 
támogatási  forma,  ahol  agrárkörnyezetgazdálkodási, 
környezetvédelmi,  valamint  állatjóléti  szempontok  betartása 
mellett plusz jövedelem érhető el.

Újszerű  lehetőségként  vetődik  fel  térségünkben  az 
energianövények,  elsősorban  energiafű,  valamint  a  kukorica 
bioetanol célú termesztése.

Sinka Csaba
falugazdász
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376.000 Forint…
Ennyi  lett  az  idei  Szent  Erzsébet  úti  Óvoda  jótékonysági 

vacsorájának bevétele.
No, de hadd kezdjem az elején: idén is úgy döntöttünk, hogy 

szeretnénk egy jó hangulatú, családias bált szervezni egy nemes cél 
érdekében,  mégpedig  gyermekeink  kényelméért,  boldogabb 
zavartalanabb fejlődéséért, és nem utolsó sorban a bál megrendezése 
mellett szólt az is, hogy szerettük volna ezt az estét a magunk és a 
mások szórakozására is használni.

A tavalyi bál szervezésén szerzett tapasztalatokat felhasználva 
az idei szervezés kevesebb időt és energiát vett igénybe, minden úgy 
ment,  mint  a  karikacsapás.  Ebben  óriási  szerepet  játszottak  a 
közreműködő segítők: óvó nénik, dajka nénik, szülők, nagyszülők, 
rokonok és szimpatizánsok.

A  bál  előtt  két  nappal  feldíszítettük  a  művelődési  ház 
nagytermét,  pénteken  pedig  megterítettünk,  tombola  tárgyakat 
csomagoltunk és hagymát pucoltunk. Így szombatra már „csak” az 
utolsó  simítások  maradtak.  Eközben  az  apukák,  nagypapák  a 
vacsora alapját készítették elő. Elérkezett a bál ideje…

Szép számban gyűltünk össze. Igaz a tavalyi vendégek közül 
sajnos  sokan  nem  tudtak  eljönni,  de  új  vendégek  érkeztek 
Szarvasról,  sőt  még Kondorosról  is  jöttek  óvó nénik  és  barátaik, 
hogy megnézzék milyen is nálunk egy „Ovibál”, és persze, hogy egy 
jót  szórakozzanak.  Hogy  hogyan  érezték  magukat?  Röviden 
búcsúzáskor ennyit mondtak: „Jövőre ugyanitt!”

Büszkén mondhatom, hogy nem csak az Ő véleményük volt ez, 
hanem  szinte  minden  vendégé.  És  akik  nem  tudtak  eljönni,  de 
hallottak 

• a  műsorról,  melyért  köszönet  a  Vértessy  Sport 
Táncegyesületnek, 

• Patkós Ibolyáról, akinek köszönet a szép előadásért, 
• a gyomai SVK zenekarnak, mely fergeteges hangulatot teremtet,
• a nagyon finom birkapörköltről, mely Csekő Lajos bácsi kezeit 

dicséri, 
• az anyukák, nagymamák által sütött finom sütikről,
• no és persze  nem utolsó sorban a  bevételről,  azok mind azt 

mondták, hogy jövőre ők is jönnek.
A bál végeztével sok élménnyel és nyereménnyel hazaértek a 

vendégek.  Mi  is  lepihentünk,  hogy  vasárnap  reggel  újult  erővel 
végezzük az utómunkálatokat, ami már kevésbé közkedvelt feladat, 
de jelentkezőkben és segítségben itt sem volt hiány. A Művelődési 
Ház  kisterme  megtelt  szorgos  anyukákkal,  óvó  nénikkel,  akik 
nevetve  emlékeztek  vissza  az  elmúlt  éjszaka  feledhetetlen 
pillanataira, eközben a kezük szorgosan járt és mosta a 110 tányért, 
villát és poharat. 

Hétfőn, amikor az elszámolás megtörtént és láttuk a végöszeget 
azon gondolkodtunk, hogy jól beosztva két évre elegendő ez a pénz. 
De a többség döntött, akik azt mondták:

„Nem szabad abbahagyni egy ilyen sikersorozatot!” No meg az 
óvodásoknak  is  szükségük  van  új  játékokra,  mesekönyvekre, 
mászókákra, melyek évről-évre elkopnak, elöregednek.

Ezen  indokokat  átgondolva  döntöttünk  úgy,  hogy  jövőre  is 
összeáll a „kis csapat” és ismét megszervezzük a Szent Erzsébet úti 
Óvoda jótékonysági vacsoráját, melynek már az időpontját is tudjuk: 
2006. október 14. Ne csináljanak más programot erre a napra, 
mindenkit szeretettel várunk!

Ezúton szeretnénk  köszönetet  mondani  támogatóinknak,  akik 
nélkül nem lehetett volna ennyire sikeres ez a rendezvény:

Támogatóink: Ábel  Zoltán,  Almási  Erzsébet  -  Vegyes 
kereskedelem, Ambrusné Fábián Klára,  Art-Kelim Szőnyegszövő és 
Kereskedelmi  Kft.,  Aszódi  Zsolt,  Axis  4000  Kft.,  B.I.K.E,  Bagi 
János,  Bagi  Jánosné,  Bakula  és  Rácz  FOTÓ,  Barna  Antal,  Bata 
Katalin, Bencsik István, Bencsik Katalin, Csekő Lajos, Csíkné Nagy 
Éva  -  Hófehérke  Bababolt,  Csilla  Butik,  Csipai  László,  Cuki 
Cukrászda,  Dalma Divat Szarvas,  Dr.  Straszburger  Gyöngyi,  Egri 

László, Egriné Kovács Andrea, Eiler Zoltán, Farkas Anikó, Farkas 
Béla,  Foltán  100  Ft-os  Bolt,  Foltán  Jánosné,  Fornetti 
Békésszentandrás,  Győri  Béla,  Hamza  Zoltán,  Hartay  János, 
Hegedűs László, Hévizi Róbert, Horváth Mariann, id.Barna Antal, 
Istenes Lajos, Kiss Imre – zöldséges, Komáromi Sándor, Kovácsné 
Bagi  Olga,  Kozák  János,  Kozák  Zoltán,  Körös  Művelődési  Ház 
dolgozói,  Lázár  Mihályné  –  virágbolt,  Lénárt  Zoltánné  -  Irisz 
virágbolt, Lestyan Goda Mihály, Liszkai Mihály, Gazdabolt, Madács 
Szabolcs,  Melis  Pékség,  Molnár  Imre,  Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási  Egyesülete,  Mozzarella  Kft.,  Nagy  Tünde  – 
fodrász, Nemcsényi Györgyné,  Olasz Ferencné, Olasz Ilona, Patkós 
Ibolya,  Patkósné  Lénárt  Irén,  Pelikán  Patika,  Pesztránszkiné, 
Pioneer Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Rt., Rózsa Sörkert,  Sinka 
Györgyi  elektrokozmetikus,  Sinka  József,  Sutyinszki  Melinda, 
Syngenta Seeds Rt., Szarvasi Gyógy-és Termál Kft., Szécsi Antal, 
Szécsi Balázs és családja, Szentandrási Röfi Bt., Takács Józsefné - 
Szilvia  vegyeskereskedelem,  Tisza  Bernadett,  Tóth  István  órás, 
Tóthné  Szabó  Ágnes  -  Békésszentandrási  Gyógyszertár,  Vértessy 
Sport Táncegyesület.

Köszönet  azoknak  a  szülőknek  akik  jelenlétükkel  és  más 
segítséggel  támogatták  a  vacsorát:  Bata  Tibor  és  családja,  Csekő 
Imre és családja, Csépai Pál és családja, dr. Fabó Ferenc és családja, 
dr. Kanti Attila és családja, dr. Olasz Imre és családja, dr. Sajti Edit, 
Gazsó  Imre  és  családja,  Gerzsenyi  Tamás  és  családja,  Lengyel 
Ferenc és családja, Nemcsényi Zsolt és családja, Nyemcsok Ottó és 
családja, Patkósné Ibolya, Pekár Tibor és családja, Petrás János és 
családja, Szász Albert és családja, Sztricskó Tibor és családja, Tasi 
László és családja

Köszönet  az  óvó  néniknek: Bencsik  Sándorné,  Borika  óvó 
néninek, Csernus Jánosné, Erika óvó néninek, Hartay Jánosné, Jutka 
óvó néninek, Istenes Ferencné, Margó óvó néninek.

Dajka néniknek: Farkas Béláné, Julika dajka néninek, Fazekas 
Andrásné , Erzsike dajka néninek.

Végezetül  egy  rövid  elszámolás  képekben  a  tavalyi  bál 
bevételéből  vásárolt  játékokról,  berendezési  tárgyakról,  melyek  a 
Szent  Erzsébet  úti  óvoda  gyermekei  kényelmét  szolgálják  és 
fejlődésüket segítik elő.
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Szent Erzsébet úti Óvoda dolgozói, gyermekei,
szülői munkaközössége nevében egy lelkes szülő
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” (Vörösmarty Mihály)

Üdvözlet Késmárkról!
November az emlékezés hónapja. Levert forradalmaink, megtorolt 

szabadságharcaink jutnak eszünkbe a  nemzeti  gyász kapcsán.  Tegyük 
most  tiszteletünket  a  300  éve  elhunyt  "kuruc  király",  Thököly  Imre 
szülőhelyén és tisztelegjünk síremlékénél.

Branyiszkóról nézve a bérces Szepesség egy dicső templom, oltára 
a fenséges Tátra reggeli napfényben, szószéke a Késmárki Lyceum és 
felkent papja Hunfalvy Pál professzor, a tudomány és a szabad szellem 
lelkes apostola. Ily költői módón Petőfi írt  e csodás tájról, de szavai ma 
is helytállóak. Az iskola most is áll, itt tanult valaha Thököly, Kazinczy, 
Görgey,  hogy  csak  a  leghíresebbeket  említsem.  Szomszédságában 
találjuk a régi evangélikus templomot. A XVII. század végén készítették 
a  protestáns  svéd  király  hajóácsai  kő,  tégla  és  vas  nélkül,  még  az 
orgonasípjai is fából vannak.

A  szepességi  gótikához  szokott  szemünknek  kissé  furcsa  a 
közelben  álló  harangtornyos,  zöld  és  piros  színű, mór  stílusra 
emlékeztető épület, kupoláján egy kisebb minarettel. 1896-ban építették 
a hívek a régi mellé ezt  a monumentális templomot. 10 év múlva itt 
helyezték  el  Thököly  Imre  hamvait.  Az  eredeti  sírkövét,  palástját, 
zászlóit és a díszes márvány szarkofágot négy búsuló kuruc szobra őrzi. 
 A domborműves emléktáblát Holló Barnabás készítette, fejedelemhez 
illő szöveggel. "Itt nyugszik a halhatatlan szabadsághős Késmárki gróf 
Thököly Imre, Felső-Magyarország és Erdély fejedelme. Született 1657. 
szeptember 25-én késmárki családi várában. Meghalt 1705. szeptember 
13-án számkivetésben,  kis-ázsiai  Izmid,  Nikodémia városában.  Drága 
hamvait,  hogy  a  haza  földjében  nyugodjanak,  a  nemzeti  hála 
visszahozatván  országos  ünnepéllyel  1906.  október  30-án,  születése 
helyén,  itt  e  szentegyházban  temettette  el.  Áldás  porain,  dicsőség 
emlékezetén."  

Harangtorony

A város  főutcáján  végigsétálva  a  szebbnél  szebb  házak  között 
elérkezünk  a  várhoz.  Főbejáratán  máig  érvényes  felírat  fogad 

bennünket. "Turris fortissima Nomen Domini 1626" Legerősebb bástya 
az Úr neve, ennek jegyében lépjünk be az udvarra! A XII. században egy 
kolostor volt itt a Poprád folyó partján, később várat építettek köré. Mai 
formája a XVII. századot idézi. E falak között született Thököly Imre. 
Édesapja részt vett a Wesselényi-összeesküvésben, ezért jószágvesztésre 
ítélték.  Legértékesebb  javait  16  jól  megrakott  társzekér  szállította 
Bécsbe Késmárkról, annak rendje és módja szerint, törvényesen. A vár 
ma kulturális központ, érdemes megtekinteni a múzeum kiállításait és a 
szép kápolnát, oltárán magyar szentjeinkkel. 

Várbejárat

Várudvar

Az óváros mértani középpontjában épült a hatalmas gótikus Szent 
Kereszt-plébániatemplom,  gyönyörű  szárnyasoltáraival  és  fenséges 
boltozatával.  Mellette  emelkedik  a  Szepesség  talán  legszebb 
harangtornya  1536-ból.  Vakárkádja  valaha  aranyozott  volt,  ezért 
nevezték aranytoronynak a régi szép időkben. Mi mindent láthatott ez a 
pompás építmény! Itt  gyerekeskedett  Thököly, aki később jó kiállású, 
tehetséges,  becsvágyó államférfi  lett  küzdelmes  élete  során.  Különös 
sors  adatott  számára.  23 évesen már a bujdosók fővezére,  25 évesen 
feleségül  veszi  az  akkor  39  éves  Zrínyi  Ilonát,  az  ország  királyának 
nevezik  ki,  Erdély  fejedelme  lesz,  majd  száműzetésben  48 
évesen sírba szállt vele álma, a szabad és független Magyarország. 

Eltűnődöm azon, hogy a férj itt, a feleség meg Kassán nyugszik. 
Thököly  evangélikus  volt,  Zrínyi  Ilona  pedig  katolikus.  Kitartottak 
egymás mellett és mondjuk úgy, hogy a halál választotta el őket. 

A 2558 méter  magas Késmárki -csúcs  örök haván megcsillan a 
napfény, és  "Suhog a szél Késmárk felett, édes hazám..."

Üdvözlettel: Bődi Mária
Fotó: Aszódi Mihály
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 44.
NAGY KÓCSAG –Egretta Alba -

Országos Vadásznap 2005

A szürke gémnél karcsúbb, de 
jóval  nagyobb,  mint  a 
kiskócsag.  Egész  tollazata 
vakító  hófehér.  Tavaszi 
nászruhában az öreg példányok 
hosszú  válltollakat  viselnek. 
Tarkóján  nincs  hátranyúló 
dísztoll.  Teste  karcsú,  nyaka 
igen  hosszú,  vékony,  S  alakú. 
Az öreg csőrének hegye nyáron 
fekete, de a szem alatti csupasz 
rész  ilyenkor  is  zöldessárga. 
Lábuk  és  lábujjaik  végig 
barnásfeketék.  Költés  idején a 
láb felső része narancsvörös. A 
fiatalok  csőre  sárga  és 
dísztollaik  sincsenek.  A 
nagykócsag  a  többi 
gémfélékhez  hasonlóan 
behúzott  nyakkal  és  hátra 
nyújtott  lábbal  repül.  Röpte 
könnyed  és  méltóságteljes, 
szárnycsapása  kimért, 
semmiféle  madárral  nem 
téveszthető  össze.  Súlya  950-
1200 gramm, hossza kb. 90 cm. 

Amerika  madara.  Európában 
délkeleti  elterjedésű  faj. 
Hazánkban hosszú ideig csak a 
Velencei-tó  nagy  nádasaiban 
költött, de az utóbbi időben az 
állomány felszaporodott és már 
több  helyen  is  megtalálható 
(így  a  mi  Hármas-Körösünk 
ártereiben  is).  Rendszerint 
egyéb  gémfélékkel  él  együtt. 
Nagy  kiterjedésű,  sűrű  nádas, 
mocsarak,  tavak,  halastavak  a 
kedvelt  területei.  Fészkét  öreg 
nádszálakból a nádasok mélyén 
építi.  Kivételes  esetekben  a 
fákon  is  fészkel.  A  tojó 
áprilisban  rakja  le  3-5  kékes 
színű tojását. A költési idő 25-
26  nap,  a  fiókák  hathetes 
korukban  repülnek.  A legtöbb 
gémfélékkel  ellentétben  csak 
nappal  jár  táplálkozni.  Apró 
halakat  és  vízirovarokat  eszik. 
Tavasszal  korán  érkezik,  és 
októberben  vonul  el. 
Fokozottan  védett  madárfaj, 

Az év utolsó lapszámában folytatván a Híres Magyar Vadászokat  
bemutató sorozatomat, ezúttal gr. Esterházy Lászlót mutatom majd  
be.  A Vadlexikonom soron következő részében a most  megismert  
kócsag kicsinyített másáról a kis kócsagról  olvashatnak majd….

Major Attila

A tél beköszönte előtti hónapban is nagy tisztelettel köszöntöm az 
Olvasókat!  Ezen  az  oldalon most  arról  írok majd,  hogy mi  is 
történt  szeptember  3-án  Dobozon,  az  Országos  Vadásznap 
megyei  rendezvényén.  Vadlexikonom  44.  részében  egy  igen 
kecses vízimadárról, a nagy kócsagról olvashatnak majd…
Mielőtt  belekezdenék  a  Vadásznap  ismertetésébe,  szeretném 
tisztázni  e  napok lényegét.  Évekkel  ezelőtt  a  Vadászszövetség 
kitalálta,  hogy  kellene  egy  olyan  nap  az  évben,  amikor  a 
vadásztársadalom ünnepel. Ekkor bemutatjuk és népszerűsítjük a 
kívülállók részére a vadgazdálkodást, és természetesen kulturált 
kikapcsolódást  nyújtunk  magunknak,  családtagjainknak.  Az 
ország  minden  megyéjében  lehetőség  szerint  egy  őszi  napon 
gyűlnek össze a vadászok ünnepelni. Ezeket a napokat nevezik 
Megyei Vadásznapoknak.
Idén szeptember 3-án került megrendezésre, immár hagyományos 
helyszínen a  Doboz melletti  Marói  erdőben levő vadászpanzió 
környékén.  A  fákkal  körülvett  tisztás  gyönyörű  helye  e 
rendezvénynek.  Idén  a  mi  vadásztársaságunk  is  szervezett 
keretek között  vett  részt a vadásznapon, így a reggeli  órákban 
több  személyautóval  vettük  az  irányt  Doboz  felé.  10  óra 
környékén  a  vadásztársaságunkat  már  28  fő  képviselte,  és 
mindenki  talált  magának  elfoglaltságot.  Látható  volt 
trófeakiállítás, térzene, táncbemutató, erdei kocsikázás, vadászati 
eszközök és egyéb áruk ki-rakodóvására, céllövölde, vadászkutya 
bemutató, tombola. Eközben a mi bográcsunkon kívül, még 41 
bográcsban  főttek  és  sültek  a  különféle  vadételek.  A 
nagyszínpadon országos és megyei vezetők ismertetést  adtak a 
megye vadállományáról, és a vadgazdálkodásról, ifjú vadászokat 
avattak,  és  kitüntetéseket  adtak  át.  Pontosan  délre  az 
őzpörköltünk is  elkészült,  mely nagyon finomra sikeredett. Ezt 
bizonyítja az, hogy az egész bográccsal elfogyott. Köszönet érte a 
szakács  vadőrünknek  Lénárt  Istvánnak.  Az  árnyas  fák  közti 
padokon  mindenki  megpihenhetett,  és  a  szomját  olthatta, 
beszélgethettünk, és ismerkedhettünk vadásztársainkkal, és így a 
nap is könnyen eltelt. Az időjárás egész nap velünk volt, mivel a 
gyönyörű  napsütéses  idő  kitartott  egész  nap.  Bár  idén  nem 
voltunk az erdőben annyian mint tavaly (valószínűleg mert nem 
ott rendezték meg a korongverseny döntőjét) , azért remélhetőleg 
mindenki jól szórakozott, és sok élménnyel gazdagodott.
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Ismerjék meg Miknyik Mihályt
Meghívást  kaptam  november  5-ére  Szarvasra  a  Tessedik 
Múzeumba, ahol Miknyik Mihály és édesanyja munkáiból nyílt 
kiállítás. Szeretném most őt az olvasóknak is bemutatni.
- Mikor kezdtél el festeni?
-  Kisgyerekként  sokat  rajzoltam.  Részt  vettem  pályázatokon, 
ahol eredményeket is értem el. Megjelentek rajzaim a szarvasi 
újságban,  kiállításokon  pedig  Szarvason  az  Úttörőházban  és 
Békéscsabán  a  Megyei  Könyvtárban  kerültek  bemutatásra. 
Amikor kamaszodtam, abbamaradt a rajzolás. Huszonkét évesen 
kezdtem el foglalkozni a festészettel, nagyon érdekelt. Már 7 éve 
festek.
- Milyen hatásra kezdtél el festeni?
-  Csak  jött  az  ötlet,  ki  kell  próbálni.  Mindig  is  tetszettek  a 
festmények,  ráadásul  a  környékünk  bővelkedik  természeti 
adottságokban, és ez motivált arra, hogy kipróbáljam magam.
- Segített valaki? Tanultál ez irányban valahol?
-  Ilyen  jellegű  iskolába  nem  jártam.  Korbely  István  szarvasi 
festőművész tanította meg az alapokat, amit ma is csak köszönni 
tudok neki.  Ő tanított  meg,  hogy milyen ecseteket  használjak, 
milyen színekkel dolgozzak, mihez mit használjak. Az alapokat 
tehát tőle tanultam, de igazából festés közben derül ki, hogy mi 
jó nekem, milyen az én világom.
- Milyen a te világod?
-  A  világ,  ami  minket  körülvesz,  abból  pozitív  és  negatív 
energiák hatnak ránk. Az érzéseimet, az érzelmeimet és a lelki 
beállítottságomat igyekszem a képekre átvinni és összhangot és 
egyensúlyt  teremteni.  Ezzel  próbálom  a  képek  által  kifejezni 
maga.  Vannak  konkrét  dolgok,  amiket  tájképeken  és 
csendéleteken nem lehet  kifejezni, de ez más művészi  irányba 
viszi el az alkotót. Technikai tudás hiányában ezeket még nem 
tudom elkészíteni.
- Példaképed van? Ha igen, ki?
- Konkrét példaképen nincs, mert úgy gondolom, hogy minden 
festőnek  meg  van  az  egyéni  stílusa,  beállítottsága,  ami 
utánozhatatlan.  De  vannak  festőművészek,  akiknek  a  munkái 
lenyűgöznek.

Békésszentandrás, Székelykapu

- Csak a saját kedvtelésedre festesz?
- Nem. A képeim nagy része megvásárolható. Készítek egyéni 
elképzelések  alapján  megrendelésre  is  képet,  fotókról.  A 
családban  viszont  ajándékozni  szoktam  képeket,  pl. 
születésnapra, karácsonyra.
-  A  múzeumban  látható  kiállításon  édesanyáddal  együtt  
mutatkozol be. Művészcsaládról van szó?
-  Művészi  ambíciókkal  rendelkezik,  ez  igaz.  Édesapám 
rézmetszeteket készített, rajzolt, édesanyám ma is fest.
- Testvéred?
- Öcsémet inkább a zenei művészet érdekli.
-  Ha  körbenézek  itt  nálatok,  minden  helyiségben  a  te  
festményeidet látom. Ragaszkodsz hozzájuk?
-  Ezek  az  első  munkáim,  nagyon  kötődöm  hozzájuk.  Nem 
szeretném  eladni,  és  igazából  terveim  is  vannak  velük  a 
későbbiek  folyamán.  Vannak  közte  a  feleségemnek  és 
gyermekeimnek készült képek is.
- Mit szeretsz festeni?
-  Tájképeket,  csendéleteket,  de  vannak  más  elképzeléseim  is. 
Egyelőre csak a fejemben, még nem érett meg. De nagyon vonz 
ez az új téma, és ez már többet mond el az emberi lélekről.

Gerberák csendélet

- A témák honnak jönnek?
- Fotókról, skiccekről, emlékekből. Munkám miatt sokat utazom. 
Ha szép tájakon járok, megállok, skiccet készítek, vagy csak jól 
megnézem a  tájat.  Aztán  itthon  ,,érlelem”  a  fejemben,  és  ha 
késznek érzem, megfestem. És vannak témák, amik nem valós 
helyszínt ábrázolnak, ezek mind belülről fakadó helyek.
- Igen, emlékszem, amikor Bükkszentkereszten ott ültél a földön,  
és nézted a tájat,  majd vázlatot  készítettél.  Elkészültél  ezzel  a  
képpel?
- Sajnos nem. A rajz (vázlat) megvan róla, és egy-két részletet 
használtam föl más tájképeimhez.
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- Mennyi időt töltesz a festészettel?
- Van amikor minden szabad időmet a műhelyben töltöm, bár nagyon 
kevés szabadidőm van. Van, amikor ,,üresnek” érzem magam, eltelik 
akár egy hét is, és nem veszek ecsetet a kezembe. Ilyenkor inkább 
csak skicceket készítek. A munkám miatt csak esténként érek rá, és 
előfordul, hogy késő éjszakáig is a műhelyben ragadok.
- A család miben segít?
- A feleségemtől és gyermekeimtől rengetek szeretetet kapok, ez 
a legnagyobb támogatás. A feleségemtől sok pozitív és negatív 
kritikát kapok, mert ő laikus szemmel nézi a képeket.
- Hol mutattad be eddig képeidet?
- Itt Békésszentandráson a könyvtárban volt már kiállításom, a 
Cuki  cukrászdában,  a  ,,Szentandrási  Nyár”  rendezvényen,  a 
szarvasi Szilvanapon, és most a Tessedik Múzeumban.
-  Igen,  a  cukrászdában  még  ma  is  látható  egy  festményed.  
Elismeréseid?
-  Ha  egy  képet  megvásárolnak,  akkor  az  a  kép  tetszik  a 
vásárlónak és ez már elismerést jelent. De kapok biztató szavakat 

a  kiállításokon  is,  valamint  művész  és  alkotó  emberektől  is. 
Vannak, akik kritikus szemmel nézik a képeimet, de a kritikából 
is lehet tanulni és pozitív hozzáállással lehet fejlődni.
- Azt  mondod, hét éve festesz. Hét év az hosszú idő. Tudod-e,  
mennyi képet festettél ez idő alatt?
- Körülbelül 80-90 darabot. Ezekből a képekből vannak kevésbé 
jól  sikerültek,  amire  azt  lehet  mondani,  hogy  kísérletek, 
próbálkozások. De volt, akinek tetszett és vásárolt belőlük.
- Van-e kedvenc képed?
- Igen van, de az már sajnos nincs a tulajdonomban.
- Terveid?
-  Szeretnék  messzebbre  is  eljutni  a  képekkel,  szeretném,  ha 
megismernék a képeimet, és általuk engem is. Évekkel később 
pedig csak a festészettel szeretnék foglalkozni.
- Sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm a beszélgetést.
- Én is köszönöm a lehetőséget.

Sze

RENDŐRSÉGI  FELHÍVÁS
A  Szarvasi  Rendőrkapitányság  Bűnügyi  Osztálya  lopás 
vétségének  megalapozott  gyanúja  miatt  eljárást  folytat  ismert 
szarvasi  lakos  ellen,  aki  2005.  október  hónapban 
Békésszentandrás területéről eltulajdonított 1 db Schwinn Csepel 
Ranger típusú 26-os összteleszkópos kerékpárt.

A  Rendőrkapitányság  várja  a  kerékpár  tulajdonosának 
jelentkezését,  aki  a  kerékpár  tulajdonjogát  hitelt  érdemlően 
igazolni tudja.
Szarvas, 2005. november 14.

Lós István r. őrnagya
Bűnügyi Osztályvezető
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VÉLEMÉNY
20 mondat az adócsökkentésről

Az adócsökkentésről általában:
.   Az adócsökkentés  szakértő  programja:  több  pénz  marad  az 
embereknél, több pénz marad a gazdaságban 
.  Fokozatos és jelentős adócsökkentés 
.  Felforgató radikalizmus helyett szakértelem és felelősség 
. Adóról, gazdaságról jelzők helyett számokban beszélünk, vádak 
helyett tényekről szólunk. 
 .  Szakértelem  az  olyan  adócsökkentéshez  kell,  amely  nem 
veszélyezteti a jóléti szolgáltatásokat.
 .  Szakértelem  az  olyan  adócsökkentéshez  kell,  amely  nem 
veszélyezteti az ország pénzügyi stabilitását.
.   Csak  olyan  átalakítást  tudunk  elképzelni,  amely  révén 
igazságosabb lesz az adórendszer. 
.   Az  új  adórendszernek  egyszerre  kell  szolgálnia  az 
igazságosságot és versenyképességet. 
. Öt évre tervezzük az adócsökkentést és a minimálbér emelését, 
mert  ez  kiszámíthatóságot,  tervezhetőséget,  jelent,  s  a 
gazdaságnak éppen erre van szüksége.
.  Az adócsökkentés programja az euro bevezetéséig tart 
.  Az első lépés az árak csökkentésének programja. 
.  Egyszerűbb és átláthatóbb lesz az adórendszer. 
.   Igazságosabb  társadalmat  akarunk,  ahol  legelsőként  a 
munkából  élő,  alacsonyabb  jövedelmű  családok  körülményein 
javítunk,  az  ÁFA  csökkentés  és  a  minimálbér  felemelése, 
elsosorban nekik jó.

A részletek: 
.  2006. január elsejétől az ÁFA felső, 25 százalékos kulcsát 
leszállítjuk 20 százalékra.
Csökkeni  fognak  a  ruházati  termékek,  egyes  élelmiszerek, 
elektronikai  eszközök,  tartósfogyasztási  cikkek  és  fontos 
szolgáltatások árai.  De csökkennek majd az új lakások árai is. 
Például  egy  15  millió  forintos  lakás   600  ezer  forinttal  lesz 
olcsóbb.
.   2006.  január  elsejével  csökkentjük  a  személyi 
jövedelemadót is. A 18-százalékos alsó kulcs
évi  1.550.000  forintos  jövedelem  határig  tolódik  ki,  ezzel 
elérjük, hogy senki ne járjon rosszul.
Ugyanakkor jelentősen csökkentjük az SZJA felső, 38 százalékos 
kulcsát. Ez januártól 36 százalékra
csökken. 
.  A TB járulékok 3 éven belül 5 százalékponttal csökkennek 
A járulékok 2007 januárjában 3% ponttal,  2009-ben újabb 2% 
ponttal csökkenek.
 .   Az  iparűzési  adó  megszűnik 2006.  január  elsejétől  az 
iparűzési adó teljes összegével csökkenthető a társasági adóalap. 
Az  önkormányzati  rendszer  átalakítása  után,  2008-ban  az 
adórendszernek nem lesz többé része az iparűzési adó.
 .   Felemeljük  a  minimálbért  és  az  adómentesség  határát. 
Január elsejétől a minimálbér összege 13 ezer forinttal nő, és így 
70 ezer forintra emelkedik. Az új 70 ezer forintos minimálbér a 
mainál magasabb szintig, a létminimum szintjéig, azaz 62 ezer 
forintig adómentes, A megemelt minimálbér így összességében 
havonta  9  forint  plusz  bevételt  jelent  azoknak,  akik  ennyit 
keresnek. A minimálbér összegét öt év alatt 100 forintra emeljük. 
.

FÖLDESI ZOLTÁN
MSZP országgyűlési képviselője
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LABDARÚGÁS
Bajnoki eredmények:
9. forduló
Battonya-Békésszentandrás 2-0 /0-0/
Battonya: 300 néző. Vezette Rózsa
Hunyadi: Petrás-Mochnács /Kriska/, Gugolya, Bordács, Bankó, 
Csipai, Bobvos F., Steigler /Kiss/, Fazekas, Virág, Sinka /Bobvos 
I./.
Az első félidőben a Hunyadi még tartotta magát, de a második 
félidőben  a  hazaiak  felpörgették  a  játékot  és  megérdemelten 
győztek. 
Varga  László:  Egy kis  szerencsével  pontot  rabolhattunk  volna 
Battonyától. 
Jók: Petrás, Gugolya, Bobvos F., Virág,
Ifjúsági mérkőzés:
Battonya-Békésszentandrás 2-0.
10. forduló
Békésszentandrás-Gyomaendrődi FC 2-0 /2-1/
Békésszentandrás 200 néző. Vezette Iványi.
Hunyadi:  Petrás-Bordács  /Bobvos  F./,  Melián,  Bankó,  Csipai, 
Gugolya, Fazekas, Kajtár, Kriska /Chlebik/, Steigler/Kiss/, Virág.
Góllövők: Csipai, Virág tizenegyesből, Kajtár
Gólzáporos mérkőzésen a nagy lelkesedéssel játszó Szentandrás 
nem érdemelt  vereséget  a  jó erőkből  álló  Gyomaendrőd ellen. 
Harmatgyenge játékvezetés. 
Kiállítva: Bobvos F. és Melián /mindkettőt beszédért/.
Varga László: Sajnos ezt a mérkőzést nem a játékosok döntötték 
el.  Volt  egy  személy,  aki  mélyen  belenyúlt  a  mérkőzés 
alakulásába. 
Jók: Fazekas, Virág, Kajtár.
Ifjúsági mérkőzésen:
Békésszentandrás-Gyomaendrődi FC 3-2.
11. forduló
Méhkerék - Békésszentandrás 6-1 /2-0/
Méhkerék 320 néző. Vezette: Benyovszki Z.
Hunyadi:  Petrás-Mochnács  /Kiss/,  Gugolya,  Bankó,  Bordács, 
Csipai  /Chlebik/,  Kajtár,  Steigler,  Kriska,  Sinka  /Bobvos  I./, 
Fazekas.
Góllövó: Kajtár
A  fiatal  békésszentandrási  együttest  a  Méhkerék  tetszetős 
közönségszórakoztató játékkal verte.
Varga László:  Teljesen megérdemelt  a  Méhkerék győzelme.  A 
hat gól ellenére a kapusunk jól védett. 
Jók: Petrás, Gugolya.
Ifjúsági mérkőzésen:
Méhkerék - Békésszentandrás 4-2.
12. forduló
Békésszentandrás - Békés   1-1 /1-1/
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Flinta.
Hunyadi:  Petrás-Chlebik,  Mochnács  /Bordács/,  Bankó,  Csipai 
/Nyemcsok/,  Gugolya,  Fazekas,  Kiss /Bobvos/,  Kriska,  Kajtár, 
Steigler.
Góllövő: Kajtár
Küzdelmes  mérkőzésen  egyik  csapat  sem  érdemelt  volna 
győzelmet.
Varga László: Csatárok nélkül igazságos döntetlen született.
Jók: Petrás, Bankó, Kajtár.
Ifjúsági mérkőzésen:
Békésszentandrás - Békés  2-2.
13. forduló
OMTK Rákóczi - Békésszentandrás 5-0 /1-0/
Orosháza 250 néző. Vezette Suck

Hunyadi:  Petrás-Tusjak  /Mochnács/  Bankó,  Gugolya,  Chlebik, 
Steigler,  Fazekas  /Bobvos/,  Kiss,  Kriska,  Nyemcsok  /Sinka/, 
Kajtár.
Az első félidőben a Hunyadi még jól tartotta magát, a második 
félidőben  viszont  a  hazaiak  tetszetős  játékkal  gólzáporos 
győzelmet arattak. 
Varga László: A második félidő után teljesen összetört a csapat, 
így az Orosháziak megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.
Jók: Bankó, Kriska.
Ifjúsági mérkőzésen:
OMTK Rákóczi - Békésszentandrás 1-4.
14. forduló
Békésszentandrás - Mezőberény 2-1 /1-0/
Békésszentandrás 200 néző. Vezette: Laurovics
Hunyadi:  Petrás-Steigler,  Melián,  Bankó  /Chlebik/,  Csipai 
/Sinka/,  Bordács,  Bobvos  F.,  Fazekas,  Kriska,  Kajtár,  Kiss  T. 
/Bobvos I./.
Góllövők: Kiss Tibor, Csipai.
Gyenge  színvonalú  mérkőzésen  megérdemelt  hazai  siker 
született. 
Varga László: Ez a győzelem már nagyon kellett az ezer sebből 
vérző csapatnak. 
Jók: Bordács, Melián, Kriska, Bankó
Ifjúsági mérkőzésen:
Békésszentandrás - Mezőberény 4-0.
15. forduló
Szeghalom - Békésszentandrás 2-1 /0-0/
Szeghalom 200  néző. Vezette Bálint.
Hunyadi:  Petrás-Steigler,  Melián,  Fazekas,  Csipai,  Bordács, 
Galáth, Bankó/Chlebik/, Kriska, Kajtár, Kiss T. /Bobvos/.
Góllövő: Csipai
Sportszerű  mérkőzésen  a  hazaiak  nagyon  sok  helyzetet 
alakítottak  ki,  de  csak  minimális  arányban  tudtak  győzni.  A 
Hunyadi hősiesen védekezett.
Varga  László:  Gyenge  támadójáték  miatt  hagytunk  ki  három 
pontot.
Jók: Moldván, Melián, Kriska
Ifjúsági mérkőzésen:
Szeghalom - Békésszentandrás 2-1.

Tabella:
1. Gyomaendrődi FC 11 2 2 48-17 35
2. Mezőhegyes 11 2 2 27-8 35
3. Vésztő 10 3 2 31-11 33
4. Battonya 10 2 3 36-15 32
5. Méhkerék 9 5 1 33-12 32
6. Szabadkígyós 9 2 4 31-18 29
7. OMTK 8 2 5 40-24 26
8. Magyarbánhegyes 7 4 4 29-18 25
9. Mezőberény 7 1 7 18-20 22
10. Erzsébethely 6 - 9 20-31 18
11. Gyomaendrődi VSE 4 5 6 15-21 17
12. Szeghalom 5 2 8 19-36 17
13. Dévaványa 5 2 8 18-39 17
14. Békésszentandrás 5 1 9 23-35 16
15. Békés 4 2 9 15-24 14
16. Kondoros 3 2 10 16-27 11
17. Mezőkovácsháza 1 1 13 13-46 4
18. Tótkomlós - 2 13 8-38 2

F. I.
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Kézilabda eredmények
2005.10.16. Békésszentandrás - Békés 28 - 20 (félidőben:15 :9) 

Csapatunk  tagjai:  Lólé  Emília,  Erdélyi  Melinda  (1),  Egriné 
Kovács Andrea (3),Lestyan Goda Anna (2), Szné Szopka Szilvia (4), 
Árgyelánné  Hangyás  Tünde  (7),  Nagyné  Szucsán  Nikoletta  (4), 
Domjánné  Kozák  Györgyi  (7)  Bagi  Brigitta,  Klimaj  Krisztina, 
Szemes Erika. Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 

" Jó csapatjátékkal, összehangolt védekezéssel megérdemelten 
nyertünk. Gratulálunk a lányoknak" - Lestyan Goda Mihályné edző 

Ifjusági mérkőzés: 13-17 (5: 11) 
Góllövők: Szemes Erika 5, Aszódi Mónika 3, Klimaj Kriszina 

2, Balogh Nikolett -Sinka Petra -Laczkó Edina –1

2005.10.22. Mezőberény - Békésszentandrás 18     - 17 (félidőben: 9 :9)   
A csapat tagjai: Lólé Emília, Erdélyi Melinda (4), Lestyan Goda 

Anna,Árgyelánné  Hangyás  Tünde  (4),  Nagyné  Szucsán  Nikoletta 
(5), Egriné Kovács Andrea (2), Domjánné Kozák Györgyi (2) Szné 
Szopka Szilvia, Szilágyi Kriszina, Aszódi Mónika, Rónyai Katalin 
Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 

Mindvégig  szoros  küzdelemben,  kizórólag  az  utolsó  percben 
szerzett vezetéssel nyert a berény.  

"  Sérüléseink  ellenére  mindvégig  kisebb-nagyobb  előnnyel 
uraltuk a játékot, nem érdemeltünk vereséget, így csalódottan kellett 
otthagynunk a két  pontot.  Gratulálunk a  berényieknek" -  Lestyan 
Goda Mihályné edző 

2005.10.30. Békésszentandrás - Kondoros 19     - 18 (félidőben: 7 :8)   
A bszt-i csapat tagjai: Lólé Emília, Erdélyi Melinda (2), Egriné 

Kovács Andrea,  Lestyan Goda Anna,  Árgyelánné Hangyás Tünde 
(6),  Nagyné  Szucsán  Nikoletta  (3),  Szilágyi  Krisztina,  Domjánné 
Kozák Györgyi (8) Szné Szopka Szilvia,  Rónyai Katalin,  Szemes 
Erika, Bagi Brigitta Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 

"  Nagyon  kemény  mérkőzésen  sikerült  helytállnunk,  és  az 
eddig  ugyanannyi  pontszámmal  rendelkező  Kondorostól  fontos 
pontokat szereznünk." - Lestyan Goda Mihályné edző 

Ifjusági mérkőzés végeredménye: 18 : 16  

2005.11.05.Füzesgyarmat - Békésszentandrás 19     - 22 (félidőben:   
10 : 13) 

Csapatunk  tagjai:  Lólé  Emília,  Erdélyi  Melinda  (1),  Egriné 
Kovács Andrea (1),  Lestyan Goda Anna (1), Árgyelánné Hangyás 
Tünde (4), Nagyné Szucsán Nikoletta (8), Domjánné Kozák Györgyi 
(5)  Csere:  Szilágyi  Krisztina (2),  Rónyai  KAtalin,  Szemes Erika, 
Klimaj Krisztina Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 

"  Eredményesebb,  jobb  játékkal  sikerült  elhoznunk  mindkét 
pontot.  Gratulálok  mindkét  csapatnak"  -  Lestyan  Goda  Mihályné 
edző 

2005.11.13. Bcs.Főiskola - Békésszentandrás 14     - 7 (félidőben: 21   
: 18) 

Lólé Emília, Erdélyi Melinda (3), Egriné Kovács Andrea (1), 
Lestyan  Goda  Anna,  Szilágyi  Krisztina  (6),  Nagyné  Szucsán 
Nikoletta  (3),  Domjánné  Kozák  Györgyi  (2)  Csere:  Árgyelánné 
Hangyás  Tünde  (2),  Szopka  Szilvia  (1),Szemes  Erika,  Klimaj 
Krisztina Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 

"  A  csapatunkat  sújtó  ítéletek  ellenére  képesek  voltunk 
talpraállni  és  mindvégig  harcolva  ledolgozni  a  hátrányt,  s  ezzel 
tisztességesen  helytállva,  szorossá  tenni  a  mérkőzés  hajráját. 
Köszönöm a lányoknak a kitartást és a küzdést, és egyben gratulálok 
a Főiskolának. " Lestyan Goda Mihályné edző 

Ezúton  szeretnénk  köszönetünket  kifejezni  lelkes 
szurkolóniknak,  támogatónknak  a  bíztatást,  segítséget,  mellyel 
nagymértékben hozzájárultak eredményeinkhez.

Házhoz megy a 
Mikulás!

Ha szeretné, hogy december 6-án
a Mikulás személyesen vigye el
gyermekének az ajándékot,
keresse fel
vagy hívja
a Könyvtárt!
Tel.: 218-660

A szolgáltatás
ingyenes!




