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Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kíván
a 10 éves Szentandrási Híradó

MEGHÍVÓ
Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy 2006. január 28-án (szombaton) este 19 órai kezdettel 

rendezzük a hagyományos ,,Vállalkozók Bálját” a helyi Művelődési Házban.
Szeretettel várunk mindenkit.

Ipartestület Elnöksége

Wass Albert
Karácsonyi vers

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese.

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok fel lelketek
Csillogtassátok kedvetek
Legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!…
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Nekrológ helyett
Albel Viktor halálára

Gyászzászlót  lenget  az  őszi  szél  az  iskola  ormán. 
Gyászol tanár, diák, iskolai dolgozó.

Gyászoltunk már, sajnos elég sokat az utóbbi években. 
Ez  a  mostani  gyász  mégis  más.  Más  mert  az  elmúlás 
általunk elképzelt rendje borult fel. Tanítványt gyászolunk, 
diáktársat.  Szinte  fel  sem  tudjuk  fogni  a 
megváltoztathatatlant.  Albel  Viktornak,  emberi  számítás 
szerint  még  köztünk  lenne  a  helye.  Most  mégis  örökre 
búcsút kell  vennünk Tőle. Már nem segíthetünk többé, s 
nem  reménykedhetünk  tovább.  Az  alattomos  betegség 
végleg elragadta közülünk, s aggódó, féltő szerető családja 
köréből.  Pedig  az  első  megrázkódtatás  –  a  diagnózis  – 
után,  mennyire  bizakodtunk!  Örültünk,  mikor  a  szülőket 
egy  idő  után  ismét  mosolyogni  láttuk  a  javuló  hírek 
hallatán.  Egymásba  kapaszkodva  segíteni  igyekeztünk, 
hogy mihamarabb bekövetkezzen a tejes gyógyulás.

S  most,  reményeinkben  csalódva,  meggyötört  és 
együttérző szívvel, szinte szólni sincs erőnk. A múlt együtt 
eltöltött kedves perceit idézve, lelkünkben nem marad más, 
csak hiányérzet és némaság.

A Hunyadi János Általános Iskola nevelőtestülete,
tanulói és dolgozói nevében

Molnár Imre Zoltán
igazgató

Szerkesztőségi közlemény
A választásokon  induló  pártok  részére  1 
oldalt  biztosítunk  politikai  közlemény 
megjelentetésére, amelynek fele ingyenes, a 
másik felét pedig hirdetési áron számoljuk 
el.
Minden  külön  értesítés  helyett,  kérjük  a 
fentiek tudomásul vételét.

A Szerkesztőség

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

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

ismerősöknek, akik szeretett édesanyánk, nagymamánk
özv. FABÓ MIHÁLYNÉ sz. BENCSIK ERZSÉBET

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

A gyászoló család

Előfizetés: 1.800 Ft/év

vidékieknek +postaköltség
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REFORMÁTUS  HÍREK
A békésszentandrási református fenyőóriás

„Szentandrási  kincsek,  éltető  örökségünk”  címmel 
decemberben  kis  református  kiállítást  láthattak  a  könyvtárba 
látogatók.

Elhatároztuk,  hogy  a  kiállított  darabokat  folyamatosan  a 
Békésszentandrási Híradó lapjain keresztül is bemutatjuk. Most első 
alkalommal, stílusosan a karácsonyi ünnepekhez, egy olyan éltető 
örökséget mutatunk be, amit kiállítani nem lehet, csak élőben vagy 
az  itt  látható  fényképen  lehet  megnézni,  ez  pedig  a 
békésszentandrási református fenyőóriás!

A templom mellett,  a parókia udvarán magasodik az a fenyőfa, 
amelynek  tekintélyes,  szétterülő  ágai,  méltóságteljes  tűlevelű 
lombkoronája  nagy  történetről  és  lelkiségről  tanúskodik.  Gyekiczki 
Pálné,  Benczúr  Irén  beszélte  el,  hogy  nagyapja,  Kécskei  István 
békésszentandrási  református  kubikos  volt.  Ő  hozta  haza  gyalog, 
talicskájában  tolva,  valószínűleg  az  1800-as  évek  végén   azokat  a 
fenyőfacsemetéket  valahonnan  a  történelmi  Magyarország  északi 
hegyeiből,  amelyeket  a  református  templom  körül  ültetett  el.  Mára 
sajnos csak egy maradt a hajdani csemetékből, de ezért az egyért is 
hálásak  vagyunk,  és  köszönjük  azoknak,  akik  nem  engedték,  hogy 
kivágják.

Micsoda emberi szeretetről, hűségről, kitartásról, istentiszteletről, 
sorsról  beszél  ez a  fa!  Képzeljük csak el  azt  a  kubikost,  aki  olyan 
szeretettel  gondolt  a  messze  idegenben  haza,  hogy  nem  kímélve  a 
fáradságot, vállalta a még több terhet, hogy hosszú száz kilométereket 
végig  gyalogolva  otthona,  faluja  szépítésére,  Isten  dicsőségére 
áldozzon! Kécskei István kubikos ősünk már nem érhette meg, hogy kis 
facsemetéjét  ilyen  gyönyörűséges  fa  óriásként  szemlélhesse.  De 
bizonyára  nem  is  magára  gondolt,  hanem  Istenre  és  ismeretlenül 
miránk. Köszönjük ezt a szép ajándékot, amely nemcsak karácsonykor, 
és a téli hótakaróval borítva, zúzmara ékszerekkel csillogva szép a téli 
napfényben, hanem az év minden szakában.

Örököljük  mi  is  ezt  a  kubikos  hozzáállást!  Mi  lenne  a  Te 
életedben az,  amit  talán csak egyedül  Te,  kedves Olvasó tehetnél 
meg gyermekeidre, unokáidra, dédunokáidra hagyományozva Isten 
dicsőségére?

A kubikos sors, szív, hit azonban másról is elgondolkoztat, most 
karácsony táján még inkább. Ez pedig az idegenek sorsa. Hány és 
hány kubikos ősünk járta meg az idegen sors lelki kálváriáját szerte 
Európában! Ők tudnának csak igazán arról  mesélni,  milyen érzés 
távol  lenni  az  otthontól,  milyen  elutasítva  lenni  idegenektől,  és 
milyen  érzés  emberséget,  megbecsülést  és  vendégszeretetet  kapni 
azoktól,  akiket  soha  azelőtt  nem  is  ismertek!  Talán  egy  ilyen 
kubikos  sors  általi  „lelkigyakorlat”  kellett  ahhoz,  hogy valakinek 
annak  idején  olyan  szíve  legyen,  hogy  haza  hozzon  fenyőfa 
csemetéket.  Vajon  a  mai  kor  idegenbe  vetett  szentandrási 
kamionsofőrjei,  utazói,  diákjai  milyen  bánásmódot  kapnak 
idegenben?

A karácsonykor megszületett Úr Jézus Krisztus is idegen volt. A 
mennyei  magasságból  jött,  Istennel  volt  egyenlő,  de  vállalta,  hogy 
megüresítse magát és emberekhez legyen hasonló. Nemcsak azért volt 
idegen, mert a mennyből jött a földre, hanem mert már születésekor 
nem volt számára hely a fogadó házban. Folytatásként születése után 
közvetlenül menekült sorsba kényszerült talán több mint egy évtizedig, 
amikor a szent család Egyiptomba menekült. És még sorolhatnánk…

Egy  szép  magyar  karácsonyi  népdalunk  így  szól:  „Ó,  ha 
Magyarországra, Bicske mezővárosba, jöttél volna világra, akadnál 
szép  szállásra.”  Énekelhetnénk  azt  Bicske  helyett,  hogy 
Békésszentandrásra?  Mi,  az  idegen  sorsot  megtapasztalt  kubikos 
ősök unokái vajon hogy fogadtuk volna az idegenbe jött Jézust?

Jászolban  fekvő  Jézust  aligha  keresünk  2005  karácsonyán 
községünkben,  vagy  Békés  megyében.  Ellenben  idegenbe  kerültek, 
menekültek,  vándorok,  életüket  keresők,  vannak  bőven.  Jézus  ezt 
mondja az utolsó ítéletkor: „Jöjjetek Atyám áldottai, örököljétek a világ 

kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert amikor éhes voltam, 
ennem  adtatok,  amikor  szomjas  voltam,  innom  adtatok,  jövevény 
voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam 
és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám… Bizony 
mondom  néktek,  amikor  megtettétek  ezeket  akárcsak  eggyel  is  a 
legkisebb atyámfiai  közül,  velem tettétek  meg.”  (Máté  evangéliuma 
25:34-36, 40. Érdemes kikeresni ezt a részt, ajánlom hogy egyénileg is 
olvassuk el a Bibliában a többi részletét is e tanításnak.) Örök életet 
ingyen kegyelemből Krisztusba vetett hitünk miatt kapunk, de „a hit 
cselekedetek nélkül halott”. Nem mindegy, hogy csak mondjuk, hogy 
hiszünk, vagy életünk is hitelesíti-e hitünket.

Természetesen  törődnünk  kell  a  mieinkkel,  szeretnünk  kell 
sajátjainkat. Ezzel egyidőben imádkozzunk a mai kor idegeneiért is, 
és  ha  valaki  kész  velem  eljönni  Jézus  nevében  egy  szeretet 
látogatásra  az  orosházi  vagy  békéscsabai  menekültekhez  egyszer 
egy évben, kérem jelezze. Ha valaki kész lenne - nem befogadásra - 
hanem  csak  egy  rövid  szeretet  vendégségben  való  segítségre  itt 
helyben,  amikor  menekültek  kaphatnának  lelkükben  egy  kis 
felüdülést, azt a szándékot is kérem szépen jelezni. Bátorításként és 
buzdításként írom, hogy december 4-én a Szarvasi Kamarazenekar 
hangversenyén  és  utána   egy  kis  tea-  pogácsás  fogadáson  17 
menekült  volt  a  vendégünk  az  Ótemplomi  Idősek  Klubjában,  s 
minden helybelit meglepett a menekültek kultúrált, tisztelettudó és 
szeretetteljes viselkedése.

A szentandrási  fenyőóriást  volt,  amikor  egy  időben  ki  akarták 
vágni, mert  útban volt. Milyen jó, hogy nem így történt! Jézus is útban 
volt sokaknak. Milyen jó, hogy az Atya dicsőségesen feltámasztotta, az 
alázatában  is  győzedelmes  királyt!  Ne  engedjük,  hogy  az  a  lelki 
örökség,  amiről  a  Biblia  karácsonya  és  a  szentandrási  fenyőóriás 
tanúskodik, kihaljon. Hanem inkább éltessük, hogy élhessünk általa! 

Magam, és a Presbitérium nevében minden kedves Olvasónak 
Istentől  gazdagon  megáldott,  békés,  boldog  karácsonyt  és  új 
esztendőt kívánok: 

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási református lelkész

A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra,

hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő  
nevében”

(János 1: 5, 12)

Református ünnepi istentiszteleti rend
2005. December

23. péntek de. 9 óra Parókián
Hittanosok és fiatalok karácsonyi főpróbája, fadíszítés, idősek 
meglátogatása
24. szombat du. 3 óra Parókián
Gyülekezeti és családi karácsonyi istentisztelet hittanos gyerekek 
közreműködésével.
25. vasárnap, Karácsony 1. napja. d.e. 9 óra Parókián
Ünnepi úrvacsorás istentisztelet. (Gyermekfoglalkozás van)
26. hétfő, Karácsony 2. napja de. 9 óra  Parókián
Ünnepzáró hálaadó istentisztelet. 
(Gyermekfoglalkozás nincs)
31. szombat du. 3 óra Parókián 
Óévzáró istentisztelet. (Gyermekfoglalkozás nincs)
31. szombat  éjjel  23.30: Templomban
éjféli úrvacsora

2006. Január
1. Vasárnap 9 óra Parókián
Újév-kezdő istentisztelet. (Gyermekfoglalkozás nincs)

Házi istentisztelet tartását és úrvacsoraosztást a lelkipásztortól  
lehet kérni.
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A 80 éves Magyar Rádió ,,Életünk és a rádió” c.
pályázatának aranyokleveles alkotása

Csikós György

Életünk és a Rádió
Arad, 1938. Az a tavaszi vasárnap nem olyan volt, mint a 

többi.  A reggeli  mise  után  történt  a  dolog,  amikor  tízévesen 
ballagtam hazafelé  a  vértanúk városának  egy csendes utcáján, 
ahol 9 órakor a tavaszi napsütésben a fák üde zöld levelei derűs 
hangulatot  szórtak  szerteszét.  A  környezet  és  a  természet 
szépségének hatására emelkedett hangulatban sétáltam. Egyszer 
csak zene hangjaira lettem figyelmes. Az égre néztem hirtelen, 
mert úgy éreztem, mintha onnan hullana rám a muzsika hangja. 
Ám akkor megpillantottam egy ház nyitott ablakát a fejem fölött. 
Fölismertem a Himnusz előjátékát.  Tettem még néhány lépést, 
aztán  megálltam,  mintha  gyökeret  vert  volna  a  lábam,  és 
gyönyörködve hallgattam: ,,Isten áldd meg a magyart”.

Fokozódott szívveréssel néztem óvatosan körül, nem jön-e 
valaki,  aki  veszélyt  jelenthet.  Veszélyt  azok  számára,  akik  ily 
felelőtlenül  –  nyitott  ablak  mellett  –  hallgatják  a  magyarok 
imáját. Otthon mindig le kellett halkítani a rádiót, ha vasárnap 
reggel kilenc órakor a ,,Rádió Budapest I.” megkezdte műsorát, 
mert megszállóink úgy irtóztak a magyar himnusztól, mint ördög 
a  tömjénfüsttől.  Ennek  a  háznak  a  lakói  pedig  országnak-
világnak zengik, hogy ,,jó kedvvel, bőséggel”.

Na,  ha  ezt  meghallja  egy  rendőr  vagy  szakállas  pópa  – 
gondoltam,  mert  mindkettőtől  tartottam  –,  abból  aztán  lenne 
,,balsors” meg ,,régen tép”, az hozna aztán ,,víg esztendőt”. De 
nem hallotta meg más az utcán, csak én hallgattam, s hagytam, 
hogy úgy hulljanak rám a hangok, mintha virágszirmokat hintene 
földre az ég.

,,Más”  –  ezt  szokták  mondani  régen  a  hírek  témaváltása 
során. Még aránylag kisgyermek koromban láttam ,,Óz, a csodák 
csodája”  című  filmet.  A  szereplőket  még  ma  is  le  tudnám 
rajzolni,  annyira  kedves,  emlékezetes  figurák.  Táncaikat  zene 
kísérte. Akkor már iskolába jártam, amikor a Rádió Budapest I. 
zenés műsora ébresztett reggelente. Olyankor nem nyitottam ki a 
szemem, hanem csukva tartottam, és ébren álmodtam. Csodákat 
láttam a zene hatására. Megjelentek a film szereplői, s láttam, 
amint bolondos táncot járva jöttek felém lefelé egy domboldalon. 
Képzeletben közéjük álltam, velük táncoltam. Nem is volt akkor 
nálam  boldogabb  ember  a  Földön.  A  társaságban  mindenki 
barátom lett,  a  bádogembertől  a  szalma-madárijesztőig.  Olyan 
víg táncot jártunk, hogy a szívünk majd” kiugrott a helyéről. Aki 
nem hiszi, kapcsolja be a zenélő rádiót, s megtapasztalja, mi az 
igazság.

Más.  Akkor  a  budapesti  mintavásárból  üzenni  lehetett  a 
rádión keresztül. Ezt szívesen hallgattam. Érdekes, szórakoztató 
volt.  Mindnyájunkban  élt  egy  titkos  remény,  hogy  egyszer 
nekünk is üzen valaki. De hiába vártuk. Ám, amikor már én is 
üzenhettem  –  mert  átjöttünk  a  határ  innenső  felére,  ahonnan 
könnyes  szemmel  eljöttem  –  úgy,  hogy  fölsoroltam  tanítóim 
nevét,  az  igazgató  bácsiét,  néhány  barátomét  és  rokonomét. 
Vették  az  üzenetet,  mert  szavaim  átlépték  az  őrzött  határt. 
Hevesen dobogó szívvel  léptem ki  a  vásári  stúdióból.  Az ajtó 

előtt sokan álltak, akik arra vártak, hogy elmondhassák ők is az 
üzeneteiket. Egy bácsi  megsimogatta a fejemet, és megdicsért, 
mert hallotta, hogy üzenetem az iskolásokhoz és tanítókhoz szólt. 
Hátha  valaki  még  tudta  volna,  hogy  mondókám  átszökött  a 
határon! Micsoda örömömet leltem akkor a rádióban!

Más.  Azt  majd  elmesélem  annak,  aki  hozzám  jön,  hogy 
meghallgasson.

Békésszentandrás, 2005. május 12.
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Ha a gyermekmosoly betölti a teret…
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat és a Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány rendezvénye

Adventi teadélutánt szerveztünk december 3-án a falunkban élő gyermekek 
számára.

Az újbóli találkozás alkalmat adott arra, hogy beszélgessünk a karácsonyi 
ünnepekről, az ünnep várásáról, az ajándékozásról a szeretetről. Arról, hogy a 
hosszú  téli  esték  alkalmat  adnak  arra  is,  hogy  találkozzunk  rokonainkkal, 
barátainkkal, ünnepeljünk együtt.

E célt kitűzve a teadélután folyamán köszönthettük a szarvasi Blue-Gym 
egyesület aerobik csoportját Somogyi Nikoletta vezetésével. A formáció azzal 
büszkélkedhet, hogy szeptemberben Budapesten Magyar Kupa döntőt nyertek. A 
bűbájos  sportolók  között  szentandrásiak  is  jeleskedtek,  fellépett  az  általunk 
nagyon  kedvelt  Aszódi  Virág  is.  Köszönjük,  hogy  eljöttek,  jó  volt  látni  a 
mosoly-csoportot.  A délután egy másik különlegességét  az  adta,  hogy táncos 
lábú  segítőink  és  barátaink,  akik  a  Vértessy  Tánc-Sport  Egyesületben 
tevékenykednek  családi  bemutatót  tartottak.  Dr.  Kanti  Attila  és  felesége 
Marcsika,  Kanti  Eszter  és  párja  Tasi  Norbi,  Kanti  Dorottya  és  párja  Behan 
Gyurika. A családi bemutató szépségéről és hangulatáról annyit, hogy a bécsi 
keringőre megtelt a táncparkett. Örömteli perceket szereztek mindannyiónknak. 
Miközben  az  apróságok  kékfestő-Jézuskát  öltöztettek  pólyába,  addig  mi  egy 
csodálatos  látvány  tanúi  lehettünk.  Sinka  Jánosné,  Pannika  néni  hatalmas 
dióscukor tortát alkotott, melynek készítésébe a gyerekek is részt vállalhattak. 
Szépségét csak a finomsága múlta fölül,  ami igazán illett  a kellemes teafélék 
illatához.  Köszönjük  Panni  néni  jóságát.  Mindeközben  megajándékoztuk 
egymást. Valóságos öröm csillogott a gyermekarcokon.

Aerobikosok

Köszönjük Pannika néni! Fotó: G.N.

Bár a gyerekek is érezték, de a felnőttek gondolatában biztosan ott sejlett 
egy  szomorú  kép,  melyet  már  akkor  tudtunk,  hogy  néhány  nap  múlva 
búcsúznunk kell kedves kis barátunktól Albel Viktortól.

Kedves Támogatóink!
A Békésszentandrási Gyermekjóléti  és Családsegítő Szolgálat és a Vitéz 

Sinka  Mátyás  Alapítvány  köszöni  egész  éves  adományaikat.  Jó  egészséget 
kívánunk a 2006-os esztendőre.

A teadélután sikeres rendezéséhez hozzájárultak:
- Oláh Géza mg. Vállalkozó
- Axis 200 Bt. üzletház
- Melis Pékség
- Sinka Brigitta
- Kiss Imre zöldséges boltja
- Gazsó Imre piac-büfé
- Patkós Ignácné ruházati üzlete
- Győri Jánosné Katika
- Tóthné Szabó Ágnes gyógyszerész
- Bencsik Imre Har-pol Bt.
- Dr. Kantiné Szín Mária
- Mozgáskorlátozottak Bszt. Egyesülete
- Önkormányzat, Békésszentandrás
- Sinka Jánosné Panni néni
- Írisz virágbolt, Lénárt Zoltánné
- Ilcsi zöldségboltja
- Szilvia rövidáru bolt
- Barna Antalné
- Vitamin zöldségbolt
- Röfi vegyesbolt
- Csípai László üzlete, valamint
- Magánszemélyek

Köszönjük  továbbá:  Gazsó  Lindának  és  testvérének  Vicuskának,  Ungi 
Barbarának,  Domján  Sanyinak,  Lackó  Lacinak,  Dávid  Józsinak,  Molnár 
Bibinek,  Kovács  Lászlónénak,  Bencsik  Imrénének,  Banász  Annamáriának, 
Aszódi Lászlónak, Lázár Józsefnének, Hévizi Róbertnének, Sinka Brigittának, 
dr.  Dobos  Ágostonnak,  Csík  Józsefné  Irmuskának  és  Bohák  Jánosné  Icike 
néninek az önzetlen segítését.
A  mi  ajándékunk  e  néhány  sor,  mellyel  kívánunk  boldog  karácsonyt 
mindenkinek!
Részlet Csikós György: Vándorbot című regényéből:
,,Két gyerek fut. Egy fiú és egy lány. Hajuk lobog a szélben. Melegük van, pedig 
friss  havat  tapos  a lábuk.  Már alig  bírják szusszal,  de  még futnak.  Szorítják 
egymás kezét, majd megállnak, mint aki erejét vesztette, egymásra néznek és 
kacagnak. Rájuk ragyog az Isten napszemével és ő is mosolyog. Örül nekik, 
hiszen ilyennek képzelte az embert. Tiszták, mint a frissen esett hó, és ígéret 
sugárzik belőlük, bár ők ezt még nem is tudják: ők testesítik meg a jövőt.”
Békésszentandrás, 2005. december 3-án

Dr. Mótyán Pálné és
Hrncsjárné Dorogi Mária

KICK-BOX
A BSZHSE vezetőségének köszöni a Kick-Box csoport, hogy 
megalakulásunkat elősegítették és az egyesület soraiba felvettek 
bennünket!  
Ezenkívül  sporttevékenységünk  népszerűsítésében  támogatóink 
voltak: Argomex Kft.,  Bagi Anna, Eldorádó Söröző, Bobvos János 
képviselő,  Hévizi  Róbert  képviselő,  Körös  Művelődési  Ház  és 
Könyvtár  dolgozói,  Sinka  József  polgármester,  Szabó  Norbert, 
Pikoló Söröző.

Kick-box csoport vezetői

Első bemutatkozás az Argomex vacsorán Fotó: M.L.
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Kézműves kiállítás képekben

Karácsony Ilona gyékénymunkái

Bohák Mónika mézesei és Balogh Lászlóné horgolt terítője

A kézimunka szakkör tagjainak munkái

Sinka Imréné festett bútorai és Balogh Lászlóné horgolása

Daru Péterné alkotásai Fotók: Szécsi Viola

A KÖRÖS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS 
KÖNYVTÁR

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

2005. dec. 23.(péntek) ZÁRVA
dec. 24.(szombat) ZÁRVA
dec. 25. (vasárnap) ZÁRVA
dec. 26. (hétfő) ZÁRVA
dec. 27.(kedd) 10-15 óráig
dec. 28. (szerda) 10-15 óráig
dec. 29. (csütörtök) 10-15 óráig
dec. 30. (péntek) ZÁRVA
dec. 31. (szombat) ZÁRVA

2006. jan. 01. (vasárnap) ZÁRVA

Nyitás jan. 02-án (hétfő) 8 óraskor.
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Jótékonysági est
Az idén nov. 19-én ismét megrendezésre került a Hunyadi János 

Általános Iskola jótékonysági estje.
Köszöntőt  mondott  Molnár  Imre  Zoltán,  az  iskola  igazgatója, 

valamint Domokos László, országgyűlési képviselő.
Ezt követően a 3., 6. és 8. osztályosok léptek színpadra, s mutatták 

be műsorukat. A közönség örömmel fogadta őket.
A rendezvény  a  vacsorával  folytatódott.  Szabó  Imre  által  főzött 

marhapörkölt mindenkinek ízlett.

Azokkal a szülőkkel és vendégekkel, akik eljöttek, kellemes estét 
tölthettünk együtt.

A jó hangulatról az AMAZON DUO gondoskodott.
Szeretnénk  köszönetet  mondani  szülőknek,  támogatóknak,  akik 

adományaikkal,  tombolatárgyakkal,  támogatójegyekkel,  részvételükkel 
hozzájárultak az est sikeréhez.

Támogatóink:
1. Argomex Kft.
2. Art-Kelim Kft.
3. AXIS 4000 Kft.
4. Az iskola és kollégium dolgozói
5. B&B Foto
6. Bagi Jánosné
7. BAR-BÁR Bt.
8. Bau-Lux Fürdőszobaszalon
9. Bencsik Erzsébet fodrász
10. Bencsik István kereskedő
11. Bencsik Katalin-JADE
12. BIKE
13. Club 44 Pizzéria
14. Cuki Cukrászda
15. Csavargó Motorosok
16. Cséke Éva-Alfa-Parf
17. Csilla Divat
18. Daniella Fürdőszobaszalon
19. Darabosné Megyeri Rozália
20. Domokos László
21. Dr. Fabó Kft.
22. Dr. Gémes Etelka
23. Dreher-Szalai Brigitta
24. Egriné Kovács Andrea
25. Eli-Nett Kft.
26. Emo Bt.
27. Erika fodrászat

28. Foltán JÁNOSNÉ
29. Fornetti
30. Gallicoop Rt.
31. Gazdabolt-Békésszentandrás
32. Gazzó József
33. Gyógyszertár- Tóthné Szabó Ágnes
34. Halászcsárda étterem- Szarvas
35. Hófehérke gyemekruházat
36. Hot Ball Squash Club
37. Hot Drink Kft.
38. Íráskép Gyorsnyomda
39. Istenes Lajos cukrász
40. Járó Aranka kozmetikus
41. Jelenker Bt.
42. K&H Kereskedelmi és Hitelbank
43. Kenzo Kft.
44. Kiss Attila
45. Klimaj János- népi iparművész
46. Korr-Nix Bt.
47. Kozák Zoltán
48. Körös-Text
49. Lancsa Autóiskola
50. Lázár Julianna
51. Lázár Mihályné
52. Les-Dress-Lestyanné Korbely  

Katalin
53. Lestyan Goda Mihály
54. Mezőmag Kft.

55. Mozzarella Kft
56. Nagy Tünde fodrász
57. Nemcsényi Zsolt
58. Oláh Géza
59. Osztroluczki Zoltán
60. PC-Shop
61. Perga Duo Bt.
62. Pisont András
63. Procter&Gamble-Olasz Ilona
64. Révész Edit-Törley
65. Rónyai Ferenc
66. Röfi Bt.
67. Schmieder Jánosné kozmetikus
68. Scolo Di Mare- Lestyan Réka
69. Sinka Gáborné
70. Sinka György elektrokozmetikus
71. Sovital Bt.
72. Szabó Imre
73. Szarvas COOP
74. Szarvas és Vidéke 

Takarékszövetkezet 
Békésszentandrás

75. Szarvasi Vas- Fémipari Bt.
76. Szilvia vegyeskereskedés
77. Tessedik Vadásztársaság
78. Varga László

Köszönjük: nevelőtestület és SZMK

FELHÍVÁS
A  békésszentandrási  Ipartestület  és  a  Békéssy  János 

Helytörténeti  és  Hagyományőrző  Egyesület  közös  kiállítást 
tervez 2006. január 28-tól a Körös Művelődési Házban. Ezen a 
napon lesz a vállalkozók hagyományos farsangi bálja is.

A kiállítás célja: a régi iparosok, foglalkozások, mesterségek 
megőrzött eszközeinek, fotóinak, iratainak (mesterlevél,

segédlevél…stb) bemutatása.
Az  iratok,  fotók  fénymásolatai  is  megfelelnek,  melyet  a 

könyvtárban  is  elkészítenek.  Az  összegyűjtött  anyag  a 
későbbiekben megírandó Békésszentandrás történetének egy-egy 
fejezete  lehet.  Az  alábbi  szakmát  és  foglalkozást  művelők 
névsorát is szeretnénk összegyűjteni:
ács, férfiszabó, kőműves,
asztalos, fuvaros, lakatos,

bádogos, gépész, női fodrász,
boltos, kazánkovács, női szabó,
borbély, kéményseprő, szíjgyártó,
cipész, kerékpárjavító, villanyszerelő,
cukrász, kocsmáros, vízvezeték szerelő,
csizmadia, kovács zenész

A  kiállításra  szánt  iratok,  fotók,  tárgyak  leadhatók  az 
Ipartestület irodájában kedden és pénteken 17-19 óráig, Hévizi 
Róbertnál a Papírboltban és a könyvtárban. A vidékről elküldött 
anyagokat  a  Körös  Művelődési  Ház  és  Könyvtár,  5561 
Békésszentandrás, István király u. 16. címre kérjük. 

Segítségüket  előre  is  köszönjük!  Várunk  minden  kedves 
érdeklődőt a kiállítás megtekintésére.

Ipartestület és a Helytörténeti Egyesület vezetősége

Nyitott könyv – nyugdíjas oldal

               Istent l áldott, szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket és békés, boldog,ő
egészséggel teli új esztend t kívánok minden kedves olvasónak.ő

Demcsák Andrásné elnök
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Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének hírei
Egyesületünk tagjai közül 45 fő kirándulni indult november 

3-án Mátraderecskére. Gyönyörű napsütéses időnk volt. Először 
a Mofettába vitt utunk. Gyetvai Gyula a mátraderecskei Mofetta 
főorvosa  fogadta  csoportunkat.  Ismertette  a  gyógygáz  áldásos 
hatását és az új gyógyközpont körüli problémákat. Miközben a 
Széchenyi-tervből épült vadonatúj épület üresen várja sorsának 
jobbra  fordulását,  addig  a  páciensek  néhány  méterrel  a  régi 
faházban  szoronganak.  Ott  folytatják  a  gyógyítást  igen 
eredményesen:  évente  másfél  ezren  élvezik  áldásos  hatását, 
melyet  augusztus  végén  mi  is  kipróbáltunk.  Egy  kúra  15-20 
kezelésből áll, s alkalmanként 1000 Ft-ot fizetnek a betegek. 

A  TB  ugyanis  nem  támogatja  a  kúrákat,  bár  annak 
hatékonysága felér a  gyógyfürdőzéssel  (csoportos kedvezmény 
van, tagjaink hétszáz Ft-ot fizettek egy kezelésért, amit 23 fő vett 
igénybe).  Érthetetlen,  hogy  a  magyar  betegek  miért  nem 
juthatnak hozzá TB finanszírozással egy olyan kezeléshez, mely 
az amputálástól mentené meg az embereket. „Úgy tűnik, vagyoni 
helyzethez kötött, hogy kinek maradhat meg a végtagja” – érvelt 
a főorvos úr. A kivitelező vagy a tervező hibázott? – találgatják a 
mátrai falucskában. Az ÁNTSZ nem adta ki a használatbavételi 
engedélyt. Az önkormányzat perre viszi  a dolgot.  A gyógyulni 
vágyók pedig csak egyre várnak… Sajnos a  szállási lehetőség 
magánházaknál és panzióban lehetséges. Jó lenne, ha a Mofetta 
TB  támogatott  lenne,  mert  úgy  könnyebben  elérhető  lenne  a 
gyógyíttatás  a  betegek  számára.  Jelezni  fogja  egyesületünk  a 
MEOSZ és  a  vezetők  felé,  így  bízva  reméljük,  hogy  most  is 
segítőkészek lesznek a fogyatékkal élő emberekért.

Úgy  gondolom  kedves  olvasó  írnom  kellett  erről  a 
problémáról, hogy szélesebb körben ismerjék meg, s talán még 
aláírásgyűjtést  is  kezdeményezhetnénk!  Hisz  az  érszűkületes, 
mozgásszervi  megbetegedések  száma  háromszor  annyi 
hazánkban,  mint  Nyugat-Európa országaiban.  Egyesületünknek 
nem véletlen van 860 körüli taglétszáma. Orvosilag igazolt, hogy 
90-%-a  szenved  mozgásszervi  megbetegedésben.  Bízunk  a 
sorsban, hogy egyszer talán még mi is gyógyulhatunk ingyen a 
mátraderecskei  Mofettában.  Az  ismertető  és  a  kezelések  után 
kevés  idő maradt  a  falu  nevezetességeinek  megtekintésére,  de 
nem hagyhattuk ki a népművészeti házat. Utunk hazafelé az őszi 
Mátrán  keresztül  vezetett.  Csodálatos  tájban  gyönyörködtünk. 
Abasáron egy kis pihenőt tartottunk. Bora felejthetetlen, hisz a 
csoport  hazáig  dalolta  a  szebbnél  szebb  magyar  nótákat, 
idegenvezetőnk és a sofőrünk legnagyobb megelégedésére.

November  10-én  délután  Domokos  László  országgyűlési 
képviselő  volt  a  Fórum  vendége.  November  20-án  vasárnap 
Szolnokon  a  Művelődési  Házban  nóta  délutánon  vettünk  részt, 
melyet Dallos Gizike az egyesületünk jó barátja és nótaénekes társai 
szerveztek.  Szarvasi  és  mesterszállási  nyugdíjasok  töltötték  be  a 
busz  hiányzó  létszámát.  November  26-án  este  birkavacsorát 
szerveztünk.  Köszönjük,  hogy  átjöttek  a  községi  ünnepségről  a 
támogató  képviselők.  Vendégünk  volt  Domokos  László 
országgyűlési  képviselőnk,  aki  tombolatárgyakkal  érkezett. 
Színvonalassá tette ünnepségünket a Vértessy Tánc-Sport Egyesület 
táncosainak bemutatkozása. Köszönjük sorstársaink segítőkészségét, 
a  tombolatárgyakat!  Az  est  jó  hangulatban  telt.  November  30-i 
bevásárlóutunk is sikeres volt. Egyesületünknél évente háromszor 
orvos-betegtalálkozót szerveztünk, az utolsó dec. 2-án volt. 

Nagy  az  előkészület  a  karácsonyi  ünnepségre,  mely 
december  11-én  vasárnap  délután  2  órától  lesz  műsoros 
teadélután keretében,  ahol  800 szeretetcsomagot  ajándékozunk 
tagjainknak. A fenyőfát, mely a klubtermet díszíti Csipai László 
vállalkozótól  kaptuk.  Támogatóink  voltak:  Art-Kelim  Kft., 
Szarvasi  Vas-  és  Fémipari  Rt.,  Young-Hús  Kft.,  Bagi  Tüzép, 

valamint tagjaink. Meg kell jegyezni, hogy egyesületünk tagdíj 
befizetése elérte a 95 %-ot, ez dicséretes! Köszönjük! December 
31-én este 7 órától a helyi Vadász Házban családias összejövetelt 
szervezünk sorstársainknak, hogy együtt búcsúztassuk az ó évet, 
amely olyan hamar eltelt és köszöntsük az új évet.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván az 
egyesület vezetése és tagjai nevében minden kedves olvasónak. 

Tóth Mihályné
Mozg. Korl. Egy. elnöke  

Mikulás-napi 
játszóház az

iskolában
A  tél  gyerekek  számára 

legkedvesebb  hónapja  a 
december.  Izgatottan  várják  a 
Mikulás érkezését, a Jézuskát, és 

legalább ilyen izgalommal a hóesést.
Hó még nem esett, de a Mikulás minden gyermekhez eljött. 

Sokukhoz több helyre is! A leendő első osztályosokat  is  várta 
december 3-án az iskolában, ahová ismerkedni hívtuk őket.

A kölcsönös bemutatkozás után az apró ,,mikulásbáb” sorra 
megénekeltette,  -verseltette  a  gyerekeket,  s  a  puttonyból  még 
egy-egy  szaloncukor  is  előbújt.  Végül  egy  dalt  is  tanultak, 
melyen Télapó eljövetelének örvendeztek.

Feloldódott  a  kezdeti  feszültség,  és  a  tornateremben  már 
teljesen  felszabadultan  versenyeztek  egymással  a  gyerekek. 
Persze a sikerhez a jelenlévő anyukák és apukák is hozzájárultak, 
akik nagyon lelkesen bátorították az apróságokat.  Kellőképpen 
elfáradtak, jól esett a meleg tea és az aprósütemény, hiszen az 
uzsonnaidő is elérkezett, és a következő feladathoz is erőt kellett 
gyűjteni.

A délelőtt  hátralévő  részében  Mikulás  arcot  festettek  és 
ragasztottak fonálból, és vattából. Az ügyes kis kezeknek néha 
segítségre is  szükségük volt,  így munka közben alkalom nyílt 
arra,  hogy  egy-egy  tanító  nénivel  személyesen  is 
megismerkedjenek a gyerekek.

Búcsúzóul az iskola nagy adventi koszorúján meggyújtottuk 
a gyertyát, és karácsonyi dalokat énekeltünk.

Vidám szemű gyermekektől vettünk búcsút. Tavasszal újra 
várjuk őket, s azokat is, akik most nem tudtak eljönni.

Mné

Következô 
lapzárta:

2006. január 13. (péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:
e-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu
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ANDRÁS-NAPI  ÜNNEPSÉG
Csordás Mihály

VEGYÜLŐ HARANGSZÓ
(Békésszentandrástól Kishegyesig)

Nézem: a 675 éves faluban,
Őseim Körösök-szelte honában
A történelemből épült
Egy mézeskalács-ház.

Látom: belőle jönnek ki
Enyéim, akik Árpáddal
Találkoztak kézfogásra,
S aztán elindultak délre.

Figyelem: ugyanaz a nép
Északon, középen és délen --
Rokon vonásokkal; nem
Is kell kérdeznem a nevük.

Várom: megmaradnak-e 
A fal zománcképein 
Gyülekező néma hősök
Az András-kereszt alatt?

Kérdezem magamtól: ez
Hát a múlt? A jelenben
Hívó szavak röppennek 
Szentandrásról tovább.

Megakad a szemem: 
Paradicsomi völgykatlan
A déli Bácskában. Az itteni
Falu és múlt másik fele.

Számolom: közös
Fél évezred együtt,
Aztán negyed külön
A nagy medencében.

Tekintem: tornyok itt, 
És torony ott lenn délen.
Tűnik a távolság, és 
Vegyül a harangszó.

Az idei  András-napi  ünnepség  a  Polgármesteri  Hivatalnál 
kezdődött,  Bagi  István  volt  főjegyző  emléktáblájának  a 
felavatásával.

Bagi István volt békésszentandrási
főjegyző életrajza

Bagi  István  1902.  január  hó  10.  napján  született 
Békésszentandráson.

Az elemi  iskolát  Békésszentandráson végezte,  majd beállt 
édesapja  gazdaságába  dolgozni.  További  tanulását  édesapja 
ellenezte,  édesanyja  pártolta,  tanítója  javasolta.  Így 
nagymértékben  édesanyja  biztatásának  is  köszönhetően 
elszegődött  külön  napszámba,  majd  az  ott  keresett  ezüst 
koronákkal a zsebében elindult mezítláb Szarvasra. A Körösnél 
megmosta  a  lábát,  felhúzta  a  cipőjét  és  az  ezüst  koronákból 
befizette a tandíját és beiratkozott a szarvasi gimnáziumba.

A  gimnázium  elvégzése  után  közigazgatási  pályát 
választotta.  A  trianoni  szerződés  utáni  országban  nehéz  volt 
hivatalt találni, ezért életpályája megegyezik az értelmiségi állást 
kereső  nemzedékének  sorsával.  Első  állása  a  sorsát 
meghatározta,  jegyzőgyakornoknak  vették  fel  1924-ben  ide,  a 
békésszentandrási községi elöljáróságra.

Időközben  1931-ben  végez  a  nyíregyházi  ún.  jegyzői 
főiskolán.

1933.  évben  segédjegyzővé  nevezik  ki,  ezt  az  állását 
folyamatosan betölti 1938-ig, amikor a községi képviselő-testület 
egyhangúlag a község főjegyzőjévé választja.

Segédjegyzői  kinevezésének  évében,  1933-ban  köt 
házasságot  Szécsi  Erzsébettel.  Házasságából  három  gyermek 
született, Gábor, Éva és István.

Hivatali  évei  alatt  a  község  fejlődése  érdekében  nagy 
erőfeszítéseket  tesz,  eléri,  hogy  a  minisztérium  engedjen 
házhelyparcellázást az Öcsödre vezető út jobb oldalán. A nagy 
munkanélküliség miatt a falu férfi lakosságának zöme a falutól 
távol  dolgozó  kubikos,  akiknek  megszervezi  a  munkás-kört, 
hogy a téli időszakban együtt lehessenek.

1944. évben a háborús hivatalos hírszolgálat az ország keleti 
részének lakosságát nyugalomra igyekezett inteni, hogy a front 
messzire  van,  de  Románia  augusztusi  kiugrása  miatt  az  orosz 
front előretört, s igen hamar a falu közelébe ért. Ennek hatására 
Bagi István a képviselő-testületnek bejelentve, a község iratait, 
anyakönyveit  átvette,  s  lovaskocsin  Budapestre  vitte,  ahol 
biztonságba helyezte. A főváros ostromát családjával együtt egy 
budai ház pincéjében töltötte.

Békésszentandrás idősebb lakosai még emlékezhetnek arra, 
hogy az orosz csapatok bevonulása után az orosz parancsnokság 
a  falut  kiürítette,  a  lakosságot  a  tanyákra  telepítette,  a  hosszú 
ideig  az  orosz  haderő  a  falu  házaiban,  s  a  községházán  is 
szállásolta  el  magát.  A vagyonbiztonság  igen nagy sérelmeket 
szenvedett,  emellett  ártatlan  embereket  szállítottak  ki 
Szovjetunióba.

A  háború  utáni  jogszabályoknak  megfelelően  igazolási 
eljárásnak vetették alá, mint minden köztisztviselőt.

Az  akkori  politikai  vezérelveknek  megfelelően 
nyilvánvalóan nem lehetett azt kinyilvánítani, hogy a keletről jött 
hadsereg  elől  bármit  is  menteni  kellett  volna.  Így  először  B-
listára  helyezték,  majd  a  megfelelő  vizsgálat  lefolytatása  után 
Békésszentandrás  képviselő-testülete  1946.  február  4.  napján
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tartott  ülésén  1.  kgy.  368/1946.  sz.  határozatával  érdemei 
elismerésével főjegyzői tisztségét helyreállította.

A Magyar Miniszterelnök 17.433/1947. sz. és Dinnyés Lajos 
min.eln. valamint Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád min.eln.h. 
aláírásával ellátott határozatával a korábbi határozatok hatályon 
kívül helyezése mellett állásába visszahelyezte.

A fordulat  évét  követően,  tanácsrendszer  megalakulásával 
köztudomásúan  a  közhivatalnoki  kar  vezetését  országosan 
leváltották, áthelyezték. Így Bagi István főjegyzői tisztsége 1949. 
február 18. napjával megszűnt.

A  tanácsrendszerhez  kapcsolódó  igazgatási  ismeretek 
átadására a többségben képzetlen kinevezések segítésére először 
Elek,  majd  Kétegyháza,  végül  Doboz  községbe  helyezték 
igazgatási előadónak.

Doboz  községben  érte  az  1956-os  forradalom,  ahol  a 
népgyűlés  távollétében  VB  titkárnak  választotta  meg.  1957. 
január 14. napján Bagi Istvánt, de a feleségét is ,,racionalizálás” 
címén állásától megfosztották.

Akkor  határozta  el,  hogy  szülőföldjét,  Békés  megyét 
elhagyja.

Közigazgatási állást úgy kapott, hogy Pécsett, a Széchenyi 
téren véletlenül találkozott egy volt szarvasi iskolatársával, aki 
biztosította állását, megélhetését.

Békésszentandrási  házát  1967-ben  adta  el,  Pécsett 
feleségével együtt élt legkisebb fia közelségében.
1976. november 26-án – tehát éppen ezen emléktábla avatásával 
egyező napon, s időben délután, nem sokkal két óra után – halt 
meg Pécsett, s ott nyugszik, a pécsi temetőben a pár éve meghalt 
felesége mellett.

Az  ünnepség  a  Kálvária  téren  épült  Jubileumi  Emlékház 
felavatásával  folytatódott.  Ünnepi  beszédet  mondott  Domokos 
László  országgyűlési  képviselő  és  Prokai  Gábor  az  Ipar  és 
Képzőművészeti  Lektorátus  osztályvezetője.  Végül  Szurovecz 
Vince esperes úr és dr. Dobos Ágoston lelkész szentelte fel az 
Emlékházat.

Jubileumi Emlékház

Az ünnepség a  Körös Művelődési  Házban  folytatódott  az 
elmúlt egy év értékelésével és a kitüntetések átadásával zárult.

Kedves Ünneplő Közönség!

E  jeles  naphoz  kapcsolódik  az  a  hagyomány  is,  hogy 
községünk életében valamilyen területen kiemelkedő eredményt 
elért  vagy  hosszú  időn  keresztül  végzett  eredményes  munkát 
kitüntetéssel ismeri el a község lakossága nevében a Képviselő-
testület.

Ennek keretében kitüntetések átadására kerül sor, melyről a 
Képviselő-testület 2005. november 14-én döntött.

Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  188/2005.  (XI.14.)  sz.  Képviselő-testületi 
határozata  értelmében  ,,Békésszentandrásért  Nagyközség 
Tiszteletbeli  Polgára”  kitüntető  címet  adományoz  Czékus 
Gyöngyi kishegyesi helyi közösség titkára részére, aki jelentős 
mértékben  hozzájárult  Békésszentandrás  település  jó  hírének 
terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a település 
érdekeinek előmozdításához.

Békésszentandrás  Nagyközségs  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  189/2005.  (XI.14.)  sz.  Képviselő-testületi 
határozat  alapján ,,Békésszentandrás  Nagyközség Díszpolgára” 
kitüntető címet adományoz Lóránt János Demeter festőművész 
részére.

Több  évtizednyi  művészi  munkásságából  sugárzik  a 
szülőföld  iránti  odaadó  szeretet,  melynek  megnyilvánulását 
nemcsak  a  sok  kép-adomány  bizonyítja,  hanem  2000-ben  a 
Körös  parti  András-kereszt  megalkotása  is,  amelyet  az 
önkormányzat akkor ,,Művészeti díj” odaítélésével ismert el.

Aktívan  közreműködött  a  II.  világháborús  emlékmű 
elkészítésében.  Sokat  tett  annak  érdekében,  hogy az  átadott 
Jubileumi  Emlékház  létrejöjjön.  Igazi  nagykövete 
Békésszentandrásnak.  Eddigi  életműve  és  tevékenysége 
alapján  javasolták  őt  a  ,,Békésszentandrás  Nagyközség 
Díszpolgára” kitüntető címre.

Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  190/2005.  (XI.14.)  sz.  Képviselő-testületi 
határozata  értelmében  ,,Posztumusz  Békésszentandrás 
Egészségügyéért” díjat adományoz néhai dr. Fabó Ferenc orvos 
részére  a  község  lakossága  érdekében  kifejtett  kimagasló 
egészségügyi tevékenységéért.

Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2005.  év  legjobb  sportolója  címet 
kézilabda  sportágban  Egriné  Kovács  Andreának,  kajak-kenu 
sportágban  Kovács  Lászlónak,  labdarúgás  sportágban  Petrás 
Ernőnek,  társastáncban  Piros  Orsolya  és  Korbely  Zsoltnak 
adományozza.

Czékus Gyöngyi beszéde
Kedves Polgármester Úr, kedves Jegyzőasszony, Képviselők, 
Kedves Szentandrásiak!

Nem kis meghatódottsággal állok most ide önök elé, hogy 
ezt  a  számomra  oly  értékes  kitüntetést  átvegyem,  és  általa 
Békésszentandrás tiszteletbeli díszpolgárává váljak.

Úgy érzem,  ez  az  elismerés  nemcsak  nekem szól,  hanem 
mindazoknak a kishegyesieknek, akik az elmúlt évtizedek során 
a két testvérfalu közötti szoros kapcsolatok ápolásán fáradoztak, 
és  igyekeztek  kiterjeszteni  életünk  minden  területére:  az 
önkormányzati együttműködéstől – az iskolások találkozóin át – 
a  művelődési  és  irodalmi  rendezvényeken  egymás  szellemi 
értékeinek a kölcsönös megismeréséig.

Az  a  bő  évtized,  amíg  jómagam  is  alakítója  lehettem 
ezeknek  a  kapcsolatoknak,  sok  szép  napot  és  órát  hozott 
számomra, nagyon sok jó barátot és kedves ismerőst.

Ezek a barátságok és ismeretségek egy életre szólnak.

* * *

Most,  hogy  ismét  együtt  ünnepeljünk  Szentandrás  napját, 
alig két hónappal a kishegyei Csépe-nap után, ahol ugyancsak 
találkoztunk,  merünk  hinni  ennek  a  kapcsolatnak  a  minden 
próbát kiálló erejében.
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Czékus Gyöngyi

Így hiszünk a jövőjében is – bízunk ebben – még közelebb 
hozza majd egymáshoz a két falut, azt a két települést, amely a 
történelem  perspektívájából  nézve  lényegében  egyazon 
közösségnek  a  két  darabja.  Vannak  és  lesznek,  akik  tovább 
ápolják  ezt  a  hagyományt,  és  arra  törekszenek,  hogy  a 
békésszentandrásiak és kishegyesiek közötti kapcsolat soha meg 
ne szakadjon.

Ebben a hitben szeretném megköszönni a nekem ítélt magas 
kitüntetést!

Lóránt János Demeter beszéde

Tisztelt Vendégek!

Ebben az évben két meglepetés ért, az egyik, hogy a MTA 
Széchenyi  Irodalmi  és  Művészeti  akadémiája  meghívott  tagjai 
sorába,  a  másik  a  ma  átvett  díszpolgári  kitüntetés. 
Akadémikusnak  lenni  is  komoly  dolog,  de  azért  ez  az  utóbbi 
kedvesebb  értékesebb,  személyesebb  és  büszke  vagyok,  hogy 
munkáim  révén  szülőfalum  nevét  ismertebbé  tudom  tenni  a 
világban. A pénzt fele-fele arányban a Békésszentandrás Amatőr 
Művészeiért és a Vitéz Sinka Mátyás Alapítványnak ajánlom.

Elsősorban  köszönöm  szüleimnek  Lóránt  Gyula 
kántortanítónak és Lóránt Gyuláné Koszta Annának – a bolgár 
kertész  lányának,  hogy  azokban  a  nehéz  időkben  minket 
felneveltek.  Köszönöm  feledhetetlen  tanítómnak  Adrián  Jóska 
bácsinak  –  akit  érdemtelenül  megfosztottak  tanítói  állásától, 
Paraszt Lajos bácsinak – aki igen szigorú ember volt.

A  faluval  életem  során  mindig  volt  kapcsolatom  és 
mostanában  újra  vissza  lopakodtam  a  kertek  alatt  és  az  év 
jelentős részét a nyári műteremként is szolgáló fatanyán töltöm.

A gyökerek nagyon fontosak az ember életében, hogy tudjon 
táplálkozni,  talpon  maradni,  ismerje,  szeresse  múltját 
történelmét, hogy legyen mire építkeznie.

Nem  könnyű.  Az  elmúlt  40  év  a  szocialista 
internacionalizmus  szellemében,  a  mostani  pedig  a  mindent 
elsöpörni  akaró  globalizmus  jegyében  igyekezett,  igyekszik 
kiirtani a nemzeti hovatartozás érzetét.

Örülök  a  mai  nap  felavatott  emlékhelynek,  mely  egy 
nagyszerű közös munka eredménye.

Végezetül  még  egy  álom.  A  Kamasz  malom.  Milyen 
csodálatos  lenne  –  ipari  műemlék  jellegét  megtartva  – 
falumúzeummá alakítani.

Különböző  gyűjtemények,  néhány  vendégszoba,  nincs 
egyetlen  szállodája  sem  a  falunak  az  udvaron  nyáridőben 
különböző  foglalkozások,  esetleg  gondnoki  lakással 
műteremmel, ahol egy fiatal művész is otthonra találhatna.

Egyébként van hazai példa is a tapolcai vízimalom, évek óta 
nagy  látogatottságnak  örvend.  Szurkolok  Sinka  Brigittáék 
tervének, a horgai tanyasi iskola újraépítésének.

Úgy  25-30  éve  ajándékoztam  egy  kis  válogatást.  Azóta 
minden  korszakomból  tettem  félre  alkotásokat  és  örömmel 
adományoznám  a  most  már  jelentős  gyűjteményt,  melynek 
eszmei értéke meghaladhatja a 10-15 millió forintot. Remélem ez 
az ajánlat megkönnyítené a pályázatok elnyerését.

Kissé egyoldalúan szóltam a falu életéről, de hát én ezekben 
a kérdésekben vagyok otthon, s kívánok a más szakmákban is 
dolgozóknak  és  az  egész  falunak  sok  sikert  –  még  egyszer 
köszönöm a kitüntetést.

Lóránt János Demeter Fotók: B&B
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
A Képviselő-testül 147/2005. (IX.13.) számú határozatában csatlakozott a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer 2006. 
évi fordulójához.

A pályázatokat  2005.  október  31-ig  lehetett  benyújtani  a  Polgármesteri 
Hivatalban.

A Képviselő-testület  2005.  szeptember 13-i  ülésén  létrehozott  Ideiglenes 
Bizottság bírálta el a beérkezett pályázatokat 2005. november 16-i ülésén.

Ösztöndíjban azokat szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részesülhettek, 
akiknek havi jövedelme, vagy családjában az egy főre eső havi jövedelem nem 
haladja meg az meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-
át (19.760 Ft). Valamint akiknek havi jövedelme, vagy családjában az egy főre 
eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének  160%-át  (39.520  Ft),  és  árva  vagy  félárva,  valamilyen  krónikus 
betegségben szenved,  vagy rokkant,  családjában folyamatosan ellátást  igénylő 
beteg  vagy  rokkant  van,  gyermeket  nevelik,  egyedül  neveli  gyermekét, 
családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, eltartója munkanélküli 
vagy öregségi nyugdíjban részesül, eltartója egyedül neveli.

A  megyei  önkormányzat  tetszőleges  összeggel  kiegészítheti  a  helyi 
önkormányzat által a pályázók számára megítélt, helyi önkormányzati forrásból 
fedezendő ösztöndíj  összegét.  Az Oktatási  Minisztérium a  helyi  és  a  megyei 
önkormányzat által megállapított támogatási összeget, a támogatással megegyező 
mértékben kiegészíti (max. 5.000 Ft-tal).

Békésszentandrás  Nagyközség  Képviselő-testülete  Ideiglenes  Bizottsága 
2005.  november  16-i  döntése  értelmében  felsőoktatási  önkormányzati 
ösztöndíjban részesült:

• Szín  János  Békésszentandrás,  Hunyadi  u.  20.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 2.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Ugyan  Gabriella  Békésszentandrás,  Péró  u.  10.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 4.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Mazán  Tamás  Békésszentandrás,  Zalka  M.  u.  23.  szám alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított  ösztöndíj havi összege 2.000 Ft. Ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Rába Ildikó Mariann Békésszentandrás, Áchim u. 12. szám alatti lakos. Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév.

• Hamza  Nóra  Békésszentandrás,  Hunyadi  u.  35.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 4.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Bagi  Emília  Békésszentandrás,  Fő  u.  28.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 2.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 210 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Daru Ágnes Eszter Békésszentandrás, Csokonai u. 6. szám alatti lakos. Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 4.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév.

• Sinka  Csaba  Békésszentandrás,  Szent  Gellért  u.  40.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által  biztosított  ösztöndíj havi  összege 3.000 Ft.  Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Horváth  Beatrix  Békésszentandrás,  Ságvári  u.  29.  szám alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Csernus Barbara Békésszentandrás,  Dózsa Gy.  U. 10. szám alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által  biztosított  ösztöndíj havi  összege 3.000 Ft.  Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Tóth  Szilvia  Békésszentandrás,  Ságvári  u.  16.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által  biztosított  ösztöndíj havi  összege 4.000 Ft.  Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Lászlófi  Erika  Békésszentandrás,  Csokonai  u.  29.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított  ösztöndíj havi összege 3.000 Ft.  Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Erdélyi  Tibor  Békésszentandrás,  Tessedik  u.  11.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított  ösztöndíj havi összege 3.000 Ft.  Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Mucha Nikoletta Békésszentandrás, Szent Imre u. 63. szám alatti lakos. Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Rácz Tibor Békésszentandrás, Széchenyi u. 44/a. szám alatti lakos. Az 
önkormányzat  által  biztosított  ösztöndíj  havi  összege  3.000  Ft.  Az 
ösztöndíj  időtartama  10  hónap,  azaz  két  egymást  követő  tanulmányi 
félév.

• Pálus  Péter  Békésszentandrás,  Tessedik  u.  15.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat  által  biztosított  ösztöndíj  havi  összege  2.000  Ft.  Az 
ösztöndíj  időtartama  10  hónap,  azaz  két  egymást  követő  tanulmányi 
félév.

• Bártfai  Mária  Békésszentandrás,  Ságvári  u.  11.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Bata Katalin Kornélia Békésszentandrás, Szent Erzsébet u. 14. szám alatti 
lakos. Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 4.000 Ft. Az 
ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Korbely György Békésszentandrás,  Tessedik u. 32. szám alatti  lakos. Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Tóth  Judit  Békésszentandrás,  Darabos  S.  u.  12.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 4.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév.

• Szilágyi Márta Kinga Békésszentandrás, Szent Imre u. 35. szám alatti lakos. 
Az  önkormányzat  által  biztosított  ösztöndíj  havi  összege  3.000  Ft.  Az 
ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Rónyai Katalin Klára Békésszentandrás, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti lakos. 
Az  önkormányzat  által  biztosított  ösztöndíj  havi  összege  3.000  Ft.  Az 
ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Fazekas  Péter  Békésszentandrás,  Tessedik  u.  1.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Gugolya  Beáta  Békésszentandrás,  Hunyadi  u.  51.  szám alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Doba Nikolett Tímea Békésszentandrás, Kálvin u. 16. szám alatti lakos. Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 2.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Doba János Tamás Békésszentandrás, Kálvin u. 16. szám alatti lakos. Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 2.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

• Csonki  Árpád  Békésszentandrás,  Petőfi  u.  12.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

• Molnár  Gábor Békésszentandrás,  Prohászka u.  47.  szám alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 2.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

• Korbely  Zsolt  Békésszentandrás,  Tessedik  u.  32.  szám  alatti  lakos.  Az 
önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 3.000 Ft. Az ösztöndíj 
időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
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R Ö V I D   H Í R E K
 A 2005. III. negyedévi költségvetés 73 % bevételi és 72 

%  kiadási  arányban  teljesült.  Az  562  millió  Ft  bevétel 
mellett 553 millió Ft kiadás jelenik meg. A saját bevételek 
között  szembetűnő  az  iparűzési  adó  61  %-os 
alulteljesítése  és  hasonló  66  %-os  teljesítésű  a 
gépjárműadó is. 

A  beruházások  határidőre  elkészültek.  A  IV.  negyedév 
bizonyul  költségvetési  szempontból  a  legszorosabbnak, 
szigorú  gazdálkodással  és  a  belügyminisztériumtól  remélt 
plusz  támogatással  hajtható  végre  -  állapította  meg  a 
Képviselő-testület.

 A parlamenti  költségvetési végszavazás előtt tárgyalta a 
Képviselő-testület  a  2006.  évi  költségvetési  koncepciót. 
Az  előzetes  információk  szerint  csökkenő  támogatás 
várható. Sajnos csökkennek a mutatószámaink, óvodába, 
iskolába  jövő  tanévben  29  gyermekkel  lesz  kevesebb. 
Csökken a lakosság száma is, jelenleg 4.036 fő. 

A koncepció  feladatokat  fogalmaz  meg,  a  fenntarthatóság 
megtartása, az egyensúly megteremtése érdekében.

 Két adónem mértéke változik jövőre. Az iparűzési adó 1,4 
%-ról  1,8  %-ra,  az  idegenforgalmi  adó  épület  után 
fizetendő  díja  530  Ft/m2-ről  560  Ft/m2-re  módosul.  A 
telekadó,  a  kommunális  adó,  és  a  tartózkodás  után 
fizetendő adó változatlan marad.

 Három lényeges ponton változott az első lakáshoz jutók 
helyi támogatásáról szóló rendelet.

Ezentúl támogatásban részesülhetnek a 35 év alatti házasok, 
vagy élettársi kapcsolatban lévők is. A támogatási összeg és 
járuléka  erejéig  a  hozzátartozó  is  vállalhatja  a  jelzálog 
bejegyzést.

Sinka József
polgármester

Nyílt levél
Polgármester Úrnak!

Köztudott, hogy a Ságvári utca és a Dunay utca szántóföld 
felőli  részén az utat  lakossági  és  önkormányzati  összefogással 
kikövezték. Nagyon szép dolog az ilyen, csak egy a probléma, 
hogy a Dunay utca egyes lakói önhatalmúlag szóban eltiltották 
az úton való közlekedéstől a Ságvári utca lakóit, mondván ,,nem 
szálltatok bele, megmondtuk, hogy nem járhattok ezen az úton”.

Tudomásunk szerint nem magánút készült. Ha mégis, zárják 
le és írják ki, hogy kik mehetnek el az úton.

A Ságvári  utca  állapota  ezzel  nem  javult,  csak  mostmár 
mindkét végéről megközelíthető.

Nem parttalan vitát óhajtunk ezzel elindítani, csak annyi a 
kérdésünk,  hogy  a  Ságvári  utca  gépkocsitulajdonosai  ezen  az 
úton elmehetnek-e, vagy nem? Vagy ha éppen a Ságvári utcába 
be akar menni egy nem ott lakó autós, akkor csak a József Attila 
utca felől mehet?

Amennyiben  lehetőség  van  rá,  nyílt  levélben  kérjük  a 
választ.

Tisztelettel:
Ságvári utca lakói

Minden kedves ügyfelemnek,
üzleti partneremnek

Kellemes Karácsonyt
és Boldog Új Évet

kívánok!

Juhászné Mrena Mária
könyvelô

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:
a Rendezőség

 

        Minden kedves 
Olvasónknak

békés ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!

A Körös Művelődési Ház
és Könyvtár dolgozói
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 45.
KIS KÓCSAG – Egretta Garzetta -

Gondolatok a Szent Hubertus-legendáról

-A  nagy  kócsagnál  jóval 
kisebb, de  ugyancsak hófehér 
színű  gémféle.  Nászruhájában 
két  hosszú fejtolla  van.  Hátán 
a  fosztott,  csipkeszerű 
dísztollak valamivel túlérnek a 
testén s a végük felfelé hajlik. 
Karcsú  csőre  fekete,  a  csőrtő 
kékes.  Szeme  világossárga, 
lába  fekete,  lábujjai 
élénksárgák.   
Behúzott  nyakkal  és  nyújtott 
lábbal  repül.  Súlya  500-600 
gramm,  hossza  50-60  cm. 
Eurázsia, Afrika és Ausztrália 
madara. Öt ismert alfaja közül, 
Európában a törzsalak él,  s  a 
déli  részein  honos, 
legészakibb  fészkelőhelye 
hazánk  területe. 
Magyarországon  elsősorban  a 
Tisza-menti  árterekben  költ, 
de ritkán látható a „mi” áttéri 
erdőnkben  is.  Kedveli  a 
mocsaras  erdőket  és  az 
ingoványos  részeket.  Mindig 

gas  fákra,  vagy  mocsaras 
területeken  alacsony  bokrokra 
építi.  A  tojó  3-5  zöldeskék 
tojását  májusban, néha csak a 
nyár derekán rakja le. A kotlási 
idő  21-31  nap,  a  fiókák 
egyhónapos  korukban 
repülnek.  A telep lakói  már  a 
napfelkelte  előtt  kirepülnek 
táplálkozó  helyükre  és  néha 
csak  szürkület  után  térnek 
nyugovóra.   Táplálékuk  apró 
halakból,  vízirovarokból  és 
békákból  áll.  Sekély  vizeken 
keresi  táplálékát,  szárnyát 
meglebbentve gyakran ide-oda 
futkos,  és  jobbra-balra 
szigonyoz a csőrével. Vonuló, a 
telet  Európa  déli  tájain  tölti, 
április-májusban  érkezik  és 
szeptemberben  vonul  el. 
Hangja  éles,  messze  hangzó 
„khré”  kiáltás,  de  ezt  igen 
ritkán  hallatja.   Száma  az 
utóbbi  évtizedekben 
megnövekedett,  de  azért 

A 2006-os év első lapszámában folytatni fogom a Híres Magyar  
Vadászokat bemutató sorozatomat, s ezúttal gr. Esterházy Lászlót  
mutatom  majd  be.  A  vadlexikonban  jövőre  a  környékünkön 
előforduló apró emlősökről olvashatnak majd.
EZENNEL  MEGRAGADNÁM  AZ  ALKALMAT,  HOGY 
MINDEN  KEDVES  OLVASÓNAK  KELLEMES 
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNJAK!

                                               Major Attila

Az év  utolsó  lapszáma  megjelenése  alkalmából  köszöntöm az 
Olvasókat!  Itt  szeretném  megköszönni,  hogy  egész  évben 
megtiszteltek  azzal,  hogy  elolvasták  a  vadászközösségünk 
mindennapjait,  és az állatvilágunkat érintő írásaimat. Most egy 
olyan  legendáról  írok  majd  amit  sokan  ismernek,  de  remélem 
azoknak  is  tudok  majd  érdekességekkel  szolgálni.  A 
vadlexikonom  e  havi  részében  a  múlthónapban  bemutatott 
nagykócsag „kistestvéréről”  a  kiskócsagról próbálok 
érdekességeket leírni.
Sokaknak a Szent Hubertus szó hallatán egy nagyon finom ital 
jut eszébe /főleg összekapcsolva a vadászokkal /, de én most a 
legendáról kívánok egy pár sort papírra vetni. A hosszú századok 
alatt  lassan-lassan  csiszolódott  és  civilizálódott  a  vadászat 
gyakorlása, és ma az igazvadász bölcs mértékletességgel idézi a 
múltat, vállalva az előttünk járók által kitaposott utat, ápolva a 
nemes  hagyományokat.  Szent  Hubertus  is  képes  volt  korábbi 
pártatlanságának  gátat  szabni  olyannyira,  hogy  szenvedélyünk 
egyik  legismertebb  védőszentjét  tisztelhetjük  benne.  Valós 
személyről van szó, 658 körül született, apja  Aquitania hercege 
volt.  A  szenvedélyes  vadász  Pépins  von  Héristal  király 
udvarában  lépett  először  szolgálatba.  Egy  november  este, 
vadászat  közben  eltévedt  az  Ardennekben,  és  itt  látta  meg  a 
szarvast,  agancsszárai  között  világító  kereszttel,  és  hallott  intő 
szavakat, hogy hagyjon fel a fékeveszett vadűzéssel. A látomás 
hatására  Maastricht  kolostorába  vonult  vissza,  és  a  papi 
hivatásnak  szentelte  életét.  I.  Sergius  pápa  Lüttich  érekévé 
szentelte.  727-ben itt  is  halt  meg,  s  temették el  az „Ardennek 
apostolának”  kijáró  tisztelettel.  Száz  év  múlva  nyilvánították 
szenté, és szállították tetemét Andagium kolostorába, amelynek 
alapjain  jött  létre  a  későbbi  Szent  Hubertus-bazilika.  Az 
apátságot 827 óta említik Szent Hubertus néven. Itt  szentelték 
meg  a  kolostor  vadászkutyáit,  és  jelölték  meg  őket  az  arany 
Hubertus-kulcs  égetett  jelével.  A szarvasagancs  között  világító 
kereszt  története  összetett.  Egyesek  szerint  a  kiemelkedő 
fénysugaras  kereszt  a  régi  képeken  mindenkor  10-es  agancs 
közül  szórja  fénykévéit,  a  legenda  szerint  10  ág  a  10 
parancsolatot  jelképezi.  A pompakedvelő  késő  középkori  nagy 
fejedelmek  /Medicik,  Sforzák,  Anjouk,  Hunyadiak/  soha 
vadászatra  nem  vonultak  ki  előbb,  míg  Isten  s  a  védőszent, 
Hubertus áldását ki nem kérték. Az elérhető adatok szerint, 1728-
ban Temesvárott  Mercy gróf  kérte  fel  a  jezsuita  atyákat,  hogy 
Hubertus-misét celebráljanak. Ez a vadászok miséjének az első 
emléke. 
A fa a helyén áll: gyökere oda köti. A vad menekül! Rajtunk, 
a XXI. század emberén – és nem csak vadászán – múlik, hogy 
a  Föld  vagy  akár  hazánk  élővilágából  is  kimerül–e.  A 
Hubertus-legendának az üzenete a mához, a jövőhöz: a vad 
kímélése és óvása! Hisz az élővilág törvényei magasabb szintű 
törvények az ember politikai-társadalmi törvényeinél!
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” (Vörösmarty Mihály)

Üdvözlet Kisbaconból!
Ahol barátok, rokonok élnek oda az ember egy kicsit mindig 

hazamegy.  Így  vagyunk  mi  Kisbaconnal,  ahol  az  egyik 
unokatestvérünk lakik. Ő Benedek Elek dédunokájának a férje, 
és  egyben a nagy mesemondó hagyatékának lelkes ápolója. 

Az  Olt  völgyét  Málnásfürdőnél  hagyjuk  el.  A 710  m-es 
Hatod-tetőn  mindig  "meghatódunk"   a  táj  szépségétől.  Innen 
már  csak gurulnunk kell  Baconig.  A patak  túlsó  partján  épült 
emlékházhoz  vezető  utat  évszázados  fenyők  szegélyezik, 
melyeknek tetején hatalmas szürke gémek fészkelnek. Az öreg 
kutya  farkcsóválva  fogad  bennünket,  a  lépcsőnél  a  kedves, 
rokoni  ölelés  és  belépünk  a  nagyebédlőbe,  ahol  semmi  se 
változott évtizedek óta. Ezzel át is adom a szót az illetékesnek, 
hallgassuk csak! 

A nagyebédlő Fotó: Szabó István

Tündérország  fővárosában,  Kisbaconban  járunk,  Elek  apó 
mesepalotájában. Térképen ne keresd, ott  csak Kovászna megyét 
találod, benne Erdővidékkel, melynek központja Barót. A közelében 
találod  Kisbacont,  Mesevilág  Tündérországának  a szívét.  Azt 
mondják a régi krónikák, hogy  István királyunk húgának volt a 
dédunokája  az  a  Batzon  nevű  vitéz,  aki itt  letelepedett. Ma  is 
színmagyar  falu  vagyunk,  jó  református  hívei  az  Úrnak. 
Templomunk elmúlt 200 éves, 1772-től folyik szervezett oktatás a 
községben. Iskolánk Benedek Elek nevét viseli.

Elek apó háza Fotó: B.M.
A református templom

Fotó: Szabó István

Elek  apó  1859-ben  született 
Kisbaconban.  Öten  voltak 
testvérek  s  ahogy  cseperedtek, 
úgy  ismerkedtek  meg  a  régi 
történeteket  ,  híres  hősöket 
megéneklő  falu  gazdálkodóinak 
életével.  Akkoriban  a  Benedek 
nemzetség volt a legnépesebb az 

ősfoglalás  által  szerzett  birtokaik  után.  Megejtő  szépséggel 
beszél Apóka a gyermekkoráról. A szülői házban tanult szeretet  
által  becsületet,  ebben  a  kicsi  faluban  lett  iskolás,  s innen 
szekerezik el az udvarhelyi kollégiumba 1867-ben.

Érettségi után Budapesten tanul tovább. Sohasem feledve a 
családi  örökséget,  a  meséket  kamatoztatva  ő  lesz  a  magyar 
gyermek és ifjúsági irodalom megteremtője. Kifogyhatatlan volt 
a  tollában  a  tinta,  éppen  úgy,  mint  a  szívében  a  szeretet.  A 
millenniumra  megírja  a  Magyar  mese  és  mondavilág  című 
gyűjteményes munkáját. Ennek a honoráriumából építi fel ezt a  
8  szobás  kiskastélyt,  kalákában.  Azt  mondják,  hogy  a  fél 
Erdővidék összefogott,  hogy megmutassák a székely őserőt.  A 
ház felesége nevét viseli: MARI. Így egyszerűen, nem cifrázva, 
de annál őszintébb szeretettel. "Ebbe a házba be van falazva a 
lelkem, a téglákat, melyeknek minden darabja egy-egy könyv, az 
én  véremmel  kevert  mész  ragasztja  össze.  "Hat  gyermeket 
nevelnek és élete példájával és szívhez szóló írásaival egy egész 
nemzet nevelője lesz. 

Aztán jön a háború, a menekülés, elszakadás a szülőföldtől, 
és 1920. június 4-én itt is meghúzzák a harangot délután fél 5-
kor.Ekkorra  elkészül  az  Édes  anyaföldem.  Ez önéletrajzi  mű, 
de benne van minden, amit egy becsületes székely-magyar ember 
leírhat  a történelem  és  a  családja   párhuzamáról,  csodálatos 
lírával és mély tisztelettel átszőve.

1921-ben haza jönnek.  Gazdálkodik a birtokán, szerkeszti a 
Cimborát, korának  legnevesebb  gyermeklapját.   "Az  állam 
nyelvét meg kell tanulnod, de édesanyád nyelvét nem feledheted 
soha!" Így lesz mindenki Elek apója és általa Kisbacon a magyar 
irodalom   egyik központja. Munka közben hullott ki kezéből a 
toll:  "az  a  fő,  hogy dolgozzanak..." ezek voltak utolsó papírra 
vetett  szavai  itt  a  dolgozószobájában.  Második  agyvérzéséből 
már  egyenes  út  vezetett  az  Úr  színe  elé.  Nannyókája  oda  is 
követte,  erős  altatót  vett  be,  mert  nem tudtak ők már egymás 
nélkül élni e földön. 5000 ember kísérte őket utolsó útjukra 1929. 
augusztus 19-én. Síremlékükön Apóka vallomása olvasható:

Jézus tanítványa voltam
Gyermekekhez lehajoltam. 
A szívemhez felemeltem:
Szeretetre így neveltem. 
-Mindig meghatódom ezen a szép és nemes élettörténeten. A 

ház,  a  kert  és  az  egész  falu olyan mintha  egy kicsit  el  lenne 
varázsolva! 

-De Kishúgom! Tündérországban vagyunk! Kívánj  valami 
szépet!

-A karácsonyfák alatt legyen Benedek Elek mesekönyv is!
Üdvözlettel: Bődi Mária
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A NÉPMESE NAPJA
alkalmából rendezett  rajzkiállítás minden résztvevőjének köszönetet mondunk Benedek Elek meséinek csodálatos illusztrálásáért. 
Külön  köszönet  a  Szent  Erzsébet  úti  óvodásoknak:  Bobvos  Eszternek,  Csekő  Nikolettnek,  Gerzsenyi  Lucának,  Nyemcsok 
Dorottyának,  Tasi  Lászlónak.  Az  általános  iskola  alsó  tagozatából  pedig:  Bagi  Ivettnek,  Balla  Fanninak,  Balla  Lilinek,  Banász 
Blankának,  Csík Andreának,  Csík  Editnek,  Kanti  Eszternek,  Kanti  Dorottyának,  Krizsánszki  Imolának,  Krizsánszki  Norbertnek, 
Németh Eriknek, Olasz Imrének, Oravecz Sándornak, Petrovic Majának, Taskó Annamáriának, Taskó Szabinának, Yetik Damlának. 
Részlet a kiállításból:

A kisgömböc Bobvos Eszter 6 éves

Pityi Palkó Csík Andrea 2.b

A farkas, a róka meg a nyúl Bagi Ivett 3.a

Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack Yetik Damla 4.a

Az óriás répa Kanti Dorottya 2.b

A két bors ökröcske Taskó Annamária 4.a
Körös Művelődési Ház és Könyvtár
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AZ  IPARTESTÜLET  HÍREI
Előzetes a 2006. évi adózásról

Az  Országgyűlés  november  7-én  jóváhagyta  az  adó-  és 
járuléktörvények módosítását, és elfogadta az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról,  valamint  a  luxusadóról  szóló  törvényjavaslatot.  A 
módosításokról  részletesen  a  kihirdetett  törvények  alapján  fogunk 
beszámolni.  A  2006.  évre  elfogadott  főbb  változásokról  az  előzetes 
híradások alapján az alábbiakban tájékoztatjuk Olvasóinkat.

A személyi jövedelemadóban két adókulcs lesz: 1 millió 550 ezer Ft 
jövedelemig 18%, e jövedelemhatár felett 36%.

Az adójóváírás általános mértéke továbbra is a bér 18%-a, legfeljebb 
havi 9 ezer Ft.

A  családi  adókedvezmény  az  egy-  és  kétgyermekes  családoknál 
megszűnik, ezt csak a három vagy több gyermeket nevelő családok vehetik 
igénybe, korlátozott mértékben.

Szűkülnek az adómentesen adható juttatások. A munkáltató legfeljebb 
400 ezer Ft béren kívüli juttatást adhat adómentesen, az adóköteles béren 
kívüli  juttatásokat  44%  adó  és  tb-járulék  terheli.  Az  étkezési  juttatás 
adómentes határa meleg étkeztetés esetén 9.000 Ft-ra, készétel vásárlására 
jogosító utalvány esetén 4.500 Ft-ra emelkedett.

A személygépjármű-használat adómentes normaköltsége 3 Ft helyett 9 
Ft.

Ha az egyéni vállalkozó a minimálbér másfélszerese után megfizeti a 
tb-járulékot,  és  nem  veszi  igénybe  a  kisvállalkozói  adókedvezményt,  5 
millió Ft adóalapig 16% helyett 10% adót fizet.

Az  iparűzési  adót  az  egyéni  vállalkozó  az  adóalapból  100%-ban 
leírhatja.

A változások között  szerepel,  hogy 2007.  január 1-jével  bevezetik  a 
kamatadót.

A társasági  adó  általános  mértéke  16%  maradt.  A tao  alanyait  is 
megilleti  a  10%-os  adókedvezmény  5  millió  Ft  adóalapig,  ha  más 
adókedvezményt  nem  vesznek  igénybe,  és  a  cég  az  alkalmazottak  után 
megfizeti  legalább  a  minimálbér  másfélszerese  után  a  tb-járulékot.  Az 
iparűzési adó teljes mértékben levonható az adóalapból.

Az egyszerűsített vállalkozói adót a lakásszövetkezetek és a közjegyzői 
irodák is választhatják. December 20-ig nem csak az eva hatálya alól való 
kilépést lehet bejelenteni, hanem eddig a bejelentést vissza is lehet vonni.

Az általános forgalmi adó 25%-os kulcsa 20%-ra csökken.
Megszűnik az a szabály, ami szerint a támogatást az adó levonásánál 

tárgyi adómentes bevételként kell kezelni.
A 4%-os egészségbiztosítási járulékot a többes jogviszonyban állóknak 

akkor  is  meg  kell  fizetniük,  ha  legalább  heti  36  órás  munkaviszonnyal 
rendelkeznek,  ugyanakkor a  járulékfizetés alá  vont  jövedelem beszámít  a 
táppénzalapba.

Egészségügyi hozzájárulást kell fizetni egyes tőkejövedelmek után. 4% 
ehot  kell  fizetniük  a  magánszemélyeknek  az  osztalékból,  az 
értékpapírkölcsönzésből,  illetve  a  nem  tőzsdei  ügyletekből  eredő 
árfolyamnyereségből  származó,  valamint  az  egymillió  forintot  meghaladó 
ingatlan-bérbeadási  bevételek  után  azoknak,  akik  havi  bruttó  222  ezer 
forintnál kevesebb jövedelem után fizetnek járulékot.

A  tételes  egészségügyi  hozzájárulás  2006.  november  1-jétől 
megszűnik.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) 25 millió Ft-nál 
kevesebb  jövedelem  esetén,  a  média-  és  művészvilág  meghatározott 
szakmáiban választható abban az esetben, ha az adózó olyan jövedelemmel 
is rendelkezik, amely után a közteherviselési kötelezettségeket az általános 
szabályok szerint  teljesíti.  Az ekho a magánszemély elszámolt jövedelme 
után  15%,  amelyből  11%  a  jövedelemadó,  4%  a  nyugdíjjárulék.  A 
kifizetőket  20% ekho  terheli,  amelyből  11% az  egészségbiztosítás,  9% a 
nyugdíjbiztosítási járulék. Az ekho szerint adózó jövedelemnek csak 50%-a 
számít be a nyugdíjalapba.

A luxusadót a 100 millió Ft feletti értékű ingatlanok után kell fizetni, a 
100  millió  Ft  feletti  érték  0,5%-ának  megfelelő  összegben.  Az  adót  a 
magánszemély bevallása alapján az önkormányzati hatóság állapítja meg.

Az  adók  és  járulékok  bevallásának  és  befizetésének  rendjét  2006. 
január  1-jei  hatállyal  a  Magyar  Közlöny július  12-i  számában megjelenő 
2005. évi LXXXV. törvény módosította. Ebben az art. 31.§ (2) bekezdésének 
módosítása szerint 2006. január 1-jétől a munkáltatók, a kifizetők, a rájuk 
vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót követő 
hó 12-éig elektronikus úton, vagy gépi adathordozón tesznek bevallást  az 
adó- és társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyek 

részére  teljesített  kifizetésekkel,  juttatásokkal  összefüggő  valamennyi 
adóról,  járulékról,  kivéve,  például  amely  után  az  egyéni  vállalkozó  e 
minőségében  adóköteles,  és  amely  után  az  adó  megfizetése  a  kifizetőt 
terheli.  Az  art.  31.§  (2)  bekezdésének  módosítását  az  adók,  járulékok 
módosításáról  szóló,  a  parlamentnek  2005.  szeptemberben  benyújtott 
törvényjavaslat  a  fenti,  már  kihirdetett  törvény  ide  vonatkozó  részével 
megegyezően tartalmazza. Az APEH november 8-án közzétett tájékoztatója 
szerint  ezt  a  törvényhelyet  az  országgyűlés  a  zárószavazás  napján,  azaz 
november 7-én megváltoztatta.

A  változással  függ  össze  a  1102/2005.  (X.25.)  kormányhatározat, 
amely  arra  enged  következtetni,  hogy  a  kormány  felülvizsgálta  a  havi, 
elektronikus  bevallás  2006.  január  1-jei  bevezetésének  esélyeit,  és  az 
átállásra – feltehetően – későbbi időpontban kerül sor. A kormányhatározat 
ugyanis  a  havi  adatszolgáltatáson  alapuló  egyéni  adó-  és  járulék-
nyilvántartás,  valamint  a  kötelezettségcsoportonkénti  számlákra  történő 
adófizetés megvalósításával kapcsolatosan határoz meg feladatokat – többek 
között  –  az  informatikai,  a  pénzügyminiszter,  az  APEH,  az  Országos 
Egészségbiztosítási  Pénztár,  az Országos Nyugdíjbiztosítási  Főigazgatóság 
részére. A kormányzati szerveknek az előkészítő feladatokat – a határozat 
szerint – 2006. március 31-ig kell befejezni. A kormányhatározat tehát arra 
utal,  hogy  a  júliusban  kihirdetett  törvényi  rendelkezés,  amely  szerint  a 
munkáltatók,  kifizetők  havonta  teljesítendő  elektronikus  bevallását  2006. 
január 1-jétől be kell vezetni, nem valósul meg a kitűzött időben.

A kormány a civil  alapon szerveződött  teleházak részére is  ír  elő  – 
egyébként állami hatáskörbe tartozó – kötelezően teljesítendő feladatokat. 
Az október 25-i kormányhatározat rendelkezik arról is, hogy el kell készíteni 
az  adó-  és  járulékbevallás  elektronikus  teljesítéséhez  szükséges  rendszer 
oktatási  segédanyagait,  és  azokat  az  APEH  ügyfélszolgálatain,  az  e-
Magyarország  pontokon,  teleházakban,  okmányirodákban  nyomtatott 
formában,  valamint  az  APEH  honlapján  és  a  kormányzati  portálon 
elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni. A pénzügyminiszter pedig azonnali 
feladatként  kapta,  hogy  át  kell  tekintenie  az  adózás  rendjéről  szóló 
törvényben  megfogalmazott  adatszolgáltatási  kötelezettség  ütemezését  és 
szükség esetén kezdeményezni kell a törvény módosítását.

Az  új  elektronikus  bevallások  bevezetésével  kapcsolatosan  további 
változásokról,  illetve  a  határidő  csúszásáról  szól  az  APEH  honlapján 
november 8-án közzétett  tájékoztató is, melynek mellékleteként közlik az 
Art. 2006. január 1-jétől hatályos 31.§ (2) bekezdésében meghatározott új, 
havi adó- és járulékbevallások nyomtatványainak és kitöltési útmutatójának 
tervezetét.  A  tájékoztató  a  Magyar  Közlönyben  megjelent  1102/2005. 
(X.25.)  kormányhatározatra  hivatkozva közli,  hogy az új  adó- és járulék-
bevallási  rendszer  eredetileg  2006.  január  1-jére  tervezett  bevezetésének 
ütemezése változik, ezért felhívja a figyelmet, hogy ez a kitöltési útmutató 
szövegét is módosíthatja. Az új bevallási  nyomtatványokat és útmutatót a 
törvénytervezet  ismeretében  állították  össze,  ezért  ezek  is  tervezetnek 
tekinthetők. A törvény kihirdetése után 120 nap áll az APEH rendelkezésére, 
hogy a bevallási nyomtatványokat és a kitöltési útmutatókat véglegesítse, és 
a honlapján közzétegye.

A tervezet  szerint  a  kifizetők  és  munkáltatók  a  0608-as,  az  egyéni 
vállalkozók saját magukra vonatkozóan a 0658-as nyomtatványon teljesítik 
bevallási kötelezettségüket.

Az új bevallási kötelezettség – a kiegészítő tevékenységűeken kívül – 
minden egyéni vállalkozóra kiterjed, az átalányadózókra és az evásokra is.

Az egyéni vállalkozók saját tb-fizetési kötelezettségükről havonta, az 
szja-jukról negyedévenként tesznek bevallást a tárgyidőszakot követő hónap 
12-ig.  A kifizetők,  munkáltatók  250  sorból  álló  bevallásához  74  oldalas 
kitöltési  útmutató  tartozik.  Az  egyéni  vállalkozó  a  saját  maga  után 
teljesítendő  kötelezettségeinek  a  bevallására  68  soros  nyomtatványt,  és 
ehhez 25 oldal az útmutatót állítottak össze.

A bevallások  egységesen  elektronikus  úton  vagy  gépi  adathordozón 
(floppyn vagy CD-n) teljesíthetők.

Az APEH a hibás, vagy hiányos teljesítés, késedelem vagy a bevallás 
elmaradása esetén alkalmazandó szankciókra is felhívja a figyelmet. Az új 
bevallás bevezetését természetesen nem büntetéssel kezdik, az új bevallási 
mód  begyakorlására  mintegy  félév  szankciómentes  türelmi  idő  áll  az 
adóalanyok rendelkezésére.
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VÉLEMÉNY
Miért?

Remélem  még  nem  szakadtunk  szét,  mint  az  ország. 
Mindenesetre vannak komoly erőfeszítések arra, hogy helyileg is így 
legyen, ugyanis ez némelyek egyéni politikai érdeke.

Hasonló  érzésem  volt  amikor  kézbe  vettem  a  „Szentandrási 
Hírmondó” békésszentandrási időszaki közéleti lap 1. évfolyam 1. 
számát. Azon csodálkoztam elsősorban, hogy a már 10 évet megélt 
„Szentandrási  Híradó”,  ami  igazi  közéleti  havilap,  miért  nem 
elegendő hírforrás  mindenkinek.  A híradóban  is  lehetőség  van az 
írások, az eltérő vélemények közlésére. 

Miért  kell  a  Körösi  Műhely  Alapítványnak  és  a  Rákóczi 
Szövetségnek  Gyomaendrődről  és  Békéscsabáról  ingyenes 
terjesztésű  „Szentandrási  Hírmondót”  szerkeszteni,  majd 
Dévaványán nyomtatni? Kíváncsi lennék, hogy az alapítvány hány 
településen jelenik meg hasonló kiadvánnyal.

Az  újság  tartalma  kritikai  hangvételű,  kizárólagosan 
„jobboldali”  kötődésű  helyi  politikusok és  személyek  véleményét 
tartalmazza. A lap filozófiája véleményem szerint: a siker a miénk, 
de minden rosszul van csinálva.

Aki figyeli a helyi képviselői munkát és a helyi politikát annak 
kristálytisztán  szembetűnik  az,  hogy  kik  azok  akik  a  helyi 
társadalom építéséért, a haladásért, a fejlődésért dolgoznak, abban 
érdekeltek. Látható az is, hogy kik azok akik a minél rosszabb annál 
jobb  elv  szerint  tevékenykednek,  legalább  is  ami  a  legfontosabb 
kérdéseket illeti, például költségvetés.

A hírmondóban  szereplők  az  elmúlt  három  évben  egyetlen 
költségvetést sem szavaztak meg, nem adták a nevüket hozzá, nem 
vállalták fel a vele járó felelősséget, akkor tehát kié a siker? 

A kinyilvánítás áll  szemben a  racionális  gondolkodással  és  a 
cselekvéssel.  „Fejlődünk,  de  visszafogottan!”  Egyetértek  a 
vezércikkel. Kajakos edzőként úgy tudom érzékeltetni a kijelentést, 
hogy heten előre húzzák a hajót, öten visszafelé, ezért visszafogott, 
és indulatokkal teli a közéletünk.

Én  mosolygó  embereket  szeretek  látni  és  nem  siránkozó 
gyanakvókat.  Sírásra  nincs  okunk,  annak  ellenére  sem,  hogy  az 
életünk tele van gonddal, bajjal. Ha szervezetten a rossz kiemelésére 
törekszenek  folyamatosan  egyesek,  akkor  a  jóslat  önmagát 
megvalósítja, és tényleg rossz lesz, olyan lesz mint a képzelt beteg.

A  további  fejtegetések  helyett  a  kedves  olvasó  számára 
készítettem  egy  kis  táblázatot  az  elmúlt  15  év  fejlesztéseiről 
ciklusonként, kérem tanulmányozzák.
Fejlesztések 1990 – 2005-ig
(millió Ft)

1990-93 1994-97 1998-2001 2002-2005
Fejlesztés 51,2 185 105,6 603,4
Támogatás 14,7 126 21,8 458,7

15 év összesen: 945,2 millió Ft fejlesztés
621,2 millió Ft támogatás

Békésszentandrás, 2005. december 5.
Sinka József
polgármester

A FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség 
békésszentandrási csoportja áldott,
békés karácsonyt és boldog új esztendôt
kíván minden kedves olvasónak!

Karácsonyi köszöntő
„Ezer kínzó kérdés… „Szeretet a törzse,
S mit felelsz te rájuk Hitből van az ága,
Mos, amikor újra A levele remény,
A Karácsonyt várjuk?” A dísze a hála.”

Ürögdi Ferenc református lelkipásztor soraival
kívánok Önöknek Békés Boldog Karácsonyt!

Domokos László
országgyűlési képviselő

Az Új Év receptje – köszöntő és jókívánság
Végy tizenkét hónapot,
Tisztítsd meg minden irigységtől,
Keserűségtől, fösvénységtől és nagyképűségtől,
Majd mindegyiket tördeld fel harminc vagy harmincegy részre
Ez a mennyiség elég lesz egy évre.
Minden napot egyenként készíts el,
egy rész munkából,
két rész derűből és humorból
Tegyél bele három púpozott evőkanál optimizmust,
egy teáskanál megértést,
egy szem iróniát és
egy csipetnyi tapintatot. 
Majd öntsd nyakon az egészet sok-sok szeretettel.
Díszítésként permetezd meg egy kis figyelemmel
és szervírozd minden nap egy mosollyal.
(Katharina Elisabeth Goethe 1731-1808)

Tisztelettel:
Domokos László

Szarvas, Gyomaendrőd, Békésszentandrás,
Csabacsüd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút

országgyűlési képviselője

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ
Közeleg a Karácsony a családok legmeghittebb, legszebb ünnepe, és 
a  2006-os  Új  Esztendő,  a  maga  kihívásaival,  várakozásaival  és 
reményeivel.  Ilyenkor  ünneplőbe  öltöztetjük  lelkünket, 
megcsendesül  bennünk  és  körülöttünk  a  világ.  Érdekes,  hogy 
ilyenkor jobban figyelünk egymásra, családunkra, környezetünkre s 
talán magunkra is. Jó lenne, ha ez a csendesebb, szeretetteljesebb 
légkör kísérné mindennapjainkat mindenkor. Az Új Év mindig telve 
van  új  kihívásokkal,  mindig  többet,  s  jobbat  várunk.  Reméljük 
igazságosabb és biztonságosabb lesz életünk,- de ezért magunknak 
is sokat kell tennünk. 
Kívánom  minden  békésszentandrási  embernek,  családnak,  hogy 
legyen  meghitt,  meleg  az  ünnep,  jusson  finom  étel  az  asztalra, 
kapják meg gyermekeik a várt ajándékaikat. Az ünnepre készülődve 
ne feledkezzünk meg a nélkülözőkről, a magányosokról sem.
Kívánok  az  Új  esztendőben  mindőjüknek  mindenek  előtt  jó 
egészséget,  kívánom,  legyen  egymáshoz türelmünk,  figyeljünk  és 
vigyázzunk magunkra és másokra.
Kívánom,  hogy  sikeres  örömöket  hozó  legyen  az  Új  Esztendő 
melyben,  hozzunk  felelős,  bölcs,  jó  döntéseket,  hogy  életünk 
igazságosabb, biztonságosabb lehessen.
Minden olvasónak nagyon Kellemes békés, boldog Karácsonyt, és  
reményteli Boldog Új Esztendőt kívánok.
Őszinte tisztelettel:

Földesi Zoltán
az MSZP országgyűlési képviselője
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Évadzáró a kajakosoknál
Az idén is a Nyugdíjas Klub adott otthont a kajakosok évadzáró 

értekezletének,  melyen értékeltük az elért  eredményeket és egy kicsit 
ünnepelhettünk is. Erre az összejövetelre a mostani és a régi versenyzők 
mellett  mindig  meghívást  kapnak  mindazok,  akik  támogatták  és 
segítették  az  egyesület  működését.  A vendégek  között  üdvözölhettük 
Weisz  Róbertet  az  MKKSZ  szakfelügyelőjét,  az  ifjúsági  válogatott 
szakmai  vezetőjét,  valamint  a  többszörös  maratoni  kenus 
világbajnokokat Csabai Edvint  és Györe Attilát,  valamint edzőjüket - 
régi csepeli barátunkat - Reményi Pétert. 

A beszámolók során Sinka József elnök elmondta, hogy az önálló 
egyesület életében immár hatodik évet zárjuk, és így a tavaszi közgyűlés 
óta  –  egy változással  –  ismét  az  újjáválasztott  elnökség és  felügyelő 
bizottság  vezeti  a  klubot.  Ezen  időszak  alatt  az  egyesület  fejlődése 
töretlen  volt,  ami  köszönhető  a  versenyzők  eredményeinek  és  a 
biztonságos gazdálkodásnak is. 

Az ez évben elért eredményeinket Bagaméri László és Sinka Péter 
edzők ismertették. Versenyzőink összesen l5 versenyen vettek részt, és 
ami örvendetes, hogy ebből kettő nemzetközi verseny volt.  A bajnoki 
pontversenyben az ország 60 egyesülete közül a 34. helyezést értük el 
113,5 ponttal, ami hasonló a tavalyi évihez (111,5 pont). Kiemelkedően 
szerepelt  Kovács  László,  aki  teljesítményével  tagja  lett  a  serdülő 
válogatott  keretnek  is.  Megérdemelten  lett  az  egyesület 
legeredményesebb versenyzője, akinek teljesítményét a község András-
napi  ünnepségén  is  elismerték.  Kiemelkedően  szerepeltek  a  masters 
versenyzők, akik a bajnokságon szerzett két első, három második és öt 
harmadik helyezésükkel  jelentősen gyarapították az  egyesület  bajnoki 

pontjait.  Közülük  is  kiemelkedik  Pálinkás  András  és  Szabó  Tamás 
teljesítménye,  akik  indultak  a  Szegeden  megrendezésre  kerülő 
MASTERS  Európa-bajnokságon,  ahol  2.  és  3.  helyezést  értek  el.  A 
részletes  eredményeket  ezúttal  nem  ismertetném,  hiszen  azokat 
folyamatosan közöltük a Szentandrási Híradó hasábjain.

Az est díszvendégei voltak Csabai Edvin és Györe Attila maratoni 
kenus  világbajnokok,  akik  a  világon  egyedül  álló  eredménysorral 
büszkélkedhetnek.  Az  idén  már  sorrendben  hetedszer  nyertek 
világbajnoki címet páros kenuban és ezt az eredményt mások még csak 
megközelíteni sem tudják a világon. Emellett Csabai Edvin tavaly és az 
idén is megnyerte az egyes számot is, ami szintén óriási teljesítmény, 
hiszen két egymást követő napon kell  a 32 km-es távot teljesíteni.  A 
versenyzők  elmondták,  hogy  az  idén  Ausztráliában  volt  a 
világbajnokság ahol igen nehéz körülmények között kellett versenyezni, 
de  a  győzelem kárpótolt  minden  nehézséget.  Köszönjük  nekik,  hogy 
eljöttek hozzánk, hiszen sportemberi magatartásuk, eredményeik példa 
lehet  a  mi  versenyzőink  számára  is.  Elmondták,  hogy  a  sikerekért 
mennyit  kell  dolgozni,  mert  eredményt  csak  szorgalmas,  kitartó 
munkával lehet elérni. 

Az  egyesület  vezetése  nevében  szeretném  megköszönni 
mindenkinek,  akik  támogatták  az  egyesületünket,  akik  önzetlenül 
dolgoznak  a  sikerekért,  a  versenyzőknek,  akik  elérték  a  jó 
eredményeket,  mert  csak  így  működhettünk  eredményesen. 
Versenyzőink már elkezdték a felkészülést 2006. évi versenyekre, mely 
remélhetőleg hasonló lesz, mint az idei.

FI

Labdarúgás
Bajnoki eredmények:

16. forduló
Békésszentandrás – Mezőkovácsháza 1 – 0         (1 – 0)
Békésszentandrás 200 néző  Vezette: Mihálik
Hunyadi: Petrás – Melián, Fazekas, (Chlebik) Steigler, Csipai, (Bobvos 
F.) Bordács, Bankó, Sinka, (Bobvos I.) Kliska, Kajtár, Kiss T. 
Góllövő: Kiss T.
Ezen a mérkőzésen a Hunyadi sok helyzetet  hagyott  ki,  és végül, ha 
nehezen is, de megérdemelten tartotta otthon a pontokat.
Varga László: Csak a három pontnak örülhettünk.
Jók: Petrás, Bordács, Kriska, Melián, Kiss T. 
Ifjúsági mérkőzésen Békésszentandrás – Mezőkovácsháza       5 – 2

17. forduló
Erzsébethely Békéscsaba – Békésszentandrás 2 – 0  (2 – 0)
Békéscsasba 100 néző    Vezette: György
Hunyadi: Petrás – Steigler, (Csipai) Melián, Fazekas, (Chlebik) Bobvos, 
Bordács, Bankó, Sinka, Kriska, Kajtár, Kiss T.
A Csabaiak az első félidőben még több gólt is lőhettek volna, de Petrás 
kitűnően  őrizte  a  Hunyadi  kapuját.  Második  félidőben  a  Hunyadi 
feljavult, három kapufát is lőttek, de az eredmény már nem változott.
Varga László: Elpártolt tőlünk a szerencse, sajnos még a felső lécről is 
kifelé jött a labda.
Ötödik játékosunkat veszítjük el ebben a szezonban, remélem a havazás 
segíteni fog rajtunk, mert már ki sem tudunk állni.
Jók: Petrás (a mezőny legjobbja) Kriska, Melián, Bobvos.
Ifjúsági mérkőzésen Erzsébethely – Békésszentandrás 2 – 0

18. forduló
Gyomaendrődi VSE – Békésszentandrás 1 – 2 (0 – 0)
Gyomaendrőd 200 néző, Vezette: Pataki
Hunyadi:  Petrás  –  Chlebik,  Melián,  Fazekas,  (Bakró  G.)  Bobvos, 
Bordács, Kiss L. (Kozák) Bakró R., Kriska, Kajtár, (Galáth) Kiss T.
Góllövők: Bakró G. és Kiss L.
A tavaszi  fordulóból  előrehozott  mérkőzésen  a  Hunyadi  a  visszatérő 
Bakró Géza góljával megnyerte a mérkőzést.

Varga László: 6 pontos mérkőzést sikerült megnyerni a visszatérő Bakró 
Gézával
Jók: Melián, Bordács, Kiss L, Kiss T., Bakró G.
Ifjúsági mérkőzésen: Gyomandrődi VSE – Békésszentandrás 3 – 0

19. forduló
Békésszentandrás – Kondoros 4 – 2 (3 – 1)
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Rózsa.
Hunyadi: Petrás – Melián, Chlebik, Fazekas, Csipai (Steigler), Bordács, 
Bobvos, Kiss L., Kriska, Kajtár, Kiss T. (Bakró)
Góllövők: Kajtár (11-esből) Bobvos, Csipai.
A Békésszentandrás, ha nehezen is, de nyert a zárórán.
Varga László: Megérdemelten nyertünk.
Jók: Kriska, Melián, Fazekas, Kiss L.
Ifjúsági mérkőzésen: Békésszentandrás – Kondoros 3 – 1

Az I. osztály őszi végeredménye

1. Gyomaendrőd FC 14 2 3 55-21 44
2. Mezőhegyes 13 3 3 36-46 42
3. Battonya 13  2  4  44-19 41
4. Méhkerék 12  5  2  44-15 41
5. Vésztő  11  4  4  36-17  37
6. Szabadkígyós  11  4  4  36-20  37
7. Magyarbánhegyes 10 4  5  40-22  34
8. OMTK  9  3  7  45-31 30
9. Mezőberény  9  2  8  23-25  29
10. Szeghalom  9  2  8  28-39  29
11. Békésszentandrás  8  1  10  30-40  25
12. Dévaványa  7  2  10  25-47  23
13. Erzsébethely  7  1  11  25-37  22
14. Gyomaendrőd VSE  4  6  9  19-29  18
15. Kondoros  4  3  12  20-34 15
16. Békés  4  2  13  16-34  14
17. Mezőkovácsháza  1  1  17  18-59  4
18. Tótkomlós  –  3  16  10-45  3


