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M E G H Í V Ó
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  2006. január 30-án (hétfőn) 16 
órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart a Községháza nagytanácskozó termében.
Téma: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetése /tervezet/

►▼◄
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: 2006. január 30-án (hétfőn) a közmeghallgatást követően kb. 17 óra
Napirend előtt: Tájékoztató  a  Képviselő-testület  lejárt  határidejű  határozatainak  végrehajtásáról, 
valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Napirendi pontok:

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

2. Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendelet-tervezetének beterjesztése
Előadó: Sinka József polgármester

3. Sportegyesületek beszámolója. Előadók: sportegyesületek elnökei
4. Bejelentések

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

Békésszentandrás, 2006. január 17.
Sinka József
polgármester

Sárközi György
A halott katona

- részlet -

„Szent nyugalommal száll lelked vígabb 
mezőkre,
Füledbe túlvilági dobok peregnek.
S amint a kapuk fölnyílnak sorra előtted,
Égi fényszórók vakítanak szemeidbe.”
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés

2005. szeptember 10-én Nagy Zsolt és Szucsán 
Nikolett,  október  8-án  Prievara  János  Zsolt  és 
Mácsár Eszter, október 15-én Szabó Pál és Brlás 
Mónika, november 19-ém Babák Ákos Péter és 
Földesi  Andrea,  december 9-én Rusz Róbert és 
Demeter Andrea kötött házasságot.

Születés
2005. július 15-én Gugolya Mihály és Győri 
Andrea szülőknek RÉKA, augusztus 28-án 
Banász Gábor és Zahorecz Beáta szülőknek 
BENDEGÚZ  GÁBOR,  szeptember  2-án 
Juhász  Attila  és  Varga  Ildikó  szülőknek 
GERGŐ, szeptember 10-én Göröngyi Gábor 
és  Ábel  Magdolna  szülőknek 
BERNADETT,  szeptember  28-án  Gergely 

Miklós és Král Beáta szülőknek GRÉTA, október 12-én Lévai 
András  és  Erdősi  Tünde  szülőknek  ZSOLT,  október  14-én 
Kopasz János és Fülöp Edit szülőknek PÉTER, október  28-án 
Lestyan Goda Szabolcs és Mrena Orsolya szülőknek NÁNDOR, 
november 2-án Pribelszki Zoltán és Boldizsár Beáta szülőknek 
ZOLTÁN ÁRMIN, december 3-án Bondor Attila és Kondor Edit 
szülőknek BENEDEK, december 4-én Farkas István és Kasuba 
Éva  szülőknek  ISTVÁN  KRISZTIÁN,  október  5-én  Csipai 
József és Saskőy Henriette szülőknek NÓRA, december 24-én 
Pálinkás  András  és  Horváth  Mariann  szülőknek  HUNOR 
utónevű gyermeke született.

KÖSZÖNET
Szeretnénk  köszönetet  mondani  MINDENKINEK,  akik 
segítettek a bajban és mellénk álltak.
Tisztelettel:

Sebők Jánosné és családja

F E L H Í V Á S
Értesítjük a T. lakosságot, hogy

2006. február 20-tól (hétfőtől) február 28-ig (keddig)
t ü d ő s z ű r é s
lesz a békésszentandrási

Közösségi Házban (Fő u. 22.)

APRÓ * APRÓ * APRÓ
Sega-Nintendó  játékkölcsönzőben  új X-BOX  játékgép  sok  új 
programokkal kölcsönözhető.  Bolgár  Tamás,  Bajcsy-Zs.  u.  54. 
Telefon: 218-409

* * *
Ipartestület székházában üzlethelyiség kiadó (Békésszentandrás, 
Fő út  16. sz.).  Érdeklődni:  Bobvos János elnök,  tel.:  06-30-9-
688-680.

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

A Tél-Fény fotókiállítás
február végéig megtekinthetô

a Könyvtárban nyitva tartási idôben.

Gyászhír
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

FAZEKAS ANTAL
(volt békésszentandrási lakos)

Eger, Vécsey völgy út 87. sz. alatti lakos 54 éves korában 
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2006. január 28-án 10 órakor lesz a 
békésszentandrási római katolikus temetőben.

Felesége, Éva, gyermekei, Ádám és Endre,
testvére és családja
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REFORMÁTUS  HÍREK
Visszatekintés 2005-re

Szép szokás református gyülekezeteinkben, hogy az év utolsó és első 
istentiszteletén  visszatekintünk az  elmúlt  év jelentősebb  eseményeire. 
Fontos,  hogy  ilyenkor  számot  adjunk  egymás  felé  és  Istennek 
életünkről. Néhány idevágó adatot itt is közlünk, és kérjük az olvasókat, 
hogy  azon túl,  maguk is  vigyék az  egyházközség  és  tagjainak  életét 
Isten elé imában.
Keresztelések:  Bagi  Krisztián,  Szalai  Boglárka  Tünde,  Nagy  Attila 
Botond
Esküvő: Körösparti János, Bődi Etelka
Elhunytak: Szalma Sándorné Deák Ilona, Arany János, Csonki Lajos, 
Dugár László, Fabó Gáspárné Juhász Lídia, Barta Ilona
Jelentősebb  gyülekezeti  események  a  rendszeres  istentiszteleteken, 
bibliaórákon, hittanórákon, lelkipásztori látogatásokon kívül:
-„e-Magyarország  pont”  számítógépek  egyházi  használata  szélesebb 
körben folyamatosan beindult rendkívüli hittanórák, istentisztelet utáni 
számítógépezések,  hittanos 
klubdélután stb formájában
-Ökumenikus imahét
-Cunami  jótékonysági 
hangverseny  látogatása 
gyülekezeti tagokkal
-Pünkösdi  zenés  istentisztelet  a 
Cantoris  Ecclesiae  rézfúvós 
együttes szolgálatával
-Református  tanítók  emléktábla 
avatása  (az  Idősek  Otthona 
főrendezésével)
-Kirándulás  a  Csillagpont 
országos  református  ifjúsági 
táborba
-Hittanos gyerektábor a parókián
-Zenés  lelkészi  vonósnégyes 
szerenádok nyáron és télen, lelki 
énekórák  hetente  az  Idősek 
Otthonában
-Pintér  Béla  keresztyén 
könnyűzenész  koncertjére 
kirándulás fiatalokkal
-Férfi bibliaóra beindítása
-András  napi  református  kiállítás 
és könyvvásár a Könyvtárban és a 
Szt. László utcán
-„Őrláng” evangélikus ifjúsági zenekar szarvasi programjára látogatás
-Hittanos játékos délelőtt és klubdélután a parókián
-Presbiter választás lebonyolítása, ünnepélyes fogadalomtétellel bezárólag
-Karácsonyi énekes körút gyerekekkel időseknél
-Menekültek szeretet-látogatása gyülekezeti tagokkal Orosházán az év 
folyamán több ízben

Drága  Mennyei  Atyánk! Hálát  adunk,  hogy  minden  gyarlóságunk 
ellenére  megtartottál  minket  az  elmúlt  esztendőben.  Köszönjük,  hogy  
tart  még  kegyelmi  időd,  2005-ben  is  sok  szép  alkalommal  
gazdagodhattunk  szeretetben,  és  hirdethettük  a  Te  nagy  jóságodat 
másoknak. Hálát adunk a fentebb felsorolt emberekért, alkalmakért, és  
kérjük  Te  adj  áldást  ezeknek  emlékeire,  életükre  és  hatásaira 
szíveinkben.  Bocsásd  meg  bűneinket,  mulasztásainkat  Jézus  Krisztus  
értünk  hozott  áldozatáért.  Megváltó  Urunk,  Jézus!  Szentlelkeddel 
vigasztalj,  gyógyíts,  nevelj  és  vezess  bennünket  szeretteinkkel,  
egyházközségünk tagjaival és nemzetünkkel együtt! Ámen

„Isten munkatársai vagyunk”
(1Korintusi levél 3:9)
Istennek, a pappal!

2006.  január  1-jétől  2012.  december  31-ig  új  presbitérium áll  a 
Békésszentandrási  Református  Egyházközség élén,  országos szokások 

tisztújítások nyomán. A presbiteri fogadalomtételhez kapcsolódó ünnepi 
prédikáció néhány gondolatát itt is szeretnénk ismertetni.

Tóth Sándorné Marika néni egyházközségünk rangidős presbitere, 
egyike azoknak, akik a legtöbbet tették közülünk az egyházközségért. Ő 
mesélte  el  nekem a következő kis  történetet:  Jónéhány évvel  ezelőtt, 
Nagytiszteletű Csaholczi László lelkipásztor úr még friss lelkésze volt a 
gyülekezetnek,  amikor  Marika  nénivel  együtt  a  templom  kerítését 
javították az utcán. Valaki arra járt, és odaszólt Marika néninek: „Na mi 
van, te is a papnak dolgozol?” Erre Marika néni így válaszolt: „Nem a 
papnak,  hanem a pappal!” Csaholczi tiszteletes úr leeresztette a nagy 
harapófogót,  kezet  nyújtott  és  bemutatkozott:  „Igen én vagyok az  új 
református lelkész”

Az elmúlt hat évben, a legutóbbi presbiteri ciklusban óriási nagy és 
jó  változások  vezetői  és  munkásai  voltak  a  presbiterek. 
Lelkészválasztás,  parókia  felújítás,  templomfelújítás  és  számtalan 
változatos  egyházi  program lebonyolítói  és  részesei  voltak  ők.  Ilyen 
eseménydús és sok változással teli hat éve ki tudja mikor volt utoljára a 

békésszentandrási  református 
egyházközségnek! Hány és hány 
gyűlés,  döntéshozás, 
gondolkodás,  megbeszélés, 
imádkozás,  fáradozás  van  az 
elmúlt  hat év presbiteri  munkája 
mögött!  Méltó, hogy nemcsak a 
gyülekezet közösségében,  hanem 
a  község  nyilvánossága  előtt  is 
megköszönjük  szolgálatukat  és 
Isten  gazdag  áldását  kívánjuk 
életükre

Az  elmúlt  hat  évben  akkor 
történtek  nagy  és  szép  dolgok, 
amikor  a  presbiterek  igyekeztek 
szeretetben  összefogva  Istennek 
szolgálni  egymással  és  a 
lelkipásztorral  együtt.  Akkor 
történtek  nagyszerű  dolgok, 
amikor  valaki  a  Szentlélek 
indítására,  és  eszközeként  eljött, 
és azt mondta a lelkésznek: „Így 
és így szeretnék dolgozni, ezt  és 
ezt  szeretném  megtenni,  ebben 
vagy  abban  kérek  segítséget, 
közreműködést!”  S amikor  össze 
tudtunk  fogni,  ha  néha 

zökkenőkön  át,  de  mégis  egyházközségünk  ügye  szinte  szárnyakat 
kapva haladt előre.

Mindebből  tanulva,  megerősödve  és  felbuzdulva  az  elkövetkező 
hat  évre  ezt  a  jelszót  szeretném az új  presbitérium és  gyülekezetünk 
zászlajára  tűzni:  ”Istennek,  a  pappal!”  Nem a papnak dolgoznak,  sőt 
kérem hogy ne  az  én  kedvemért  végezzenek  szolgálatot.  Bölcsen  és 
igazan mondták a régi hűséges egyháztagok és a mostaniak is, nem pap 
függőnek, hanem Isten függőnek kell lenni. Nem pap központú, hanem 
Isten  központú  legyen  a  hitünk.  Istennek  dolgozzanak,  Istennek 
szolgáljanak  tehát.  Ugyanakkor  nem  véletlenül  rendelt  minden 
gyülekezetnek Isten egy lelkipásztort.  Pásztorul,  vezetőül,  tanítóul  és 
tanulságul.  Vele  együtt  szolgálva  és  dolgozva  továbbra  is 
reménykedhetünk,  hogy  Isten  meg  fogja  áldani  életünket  és 
egyházközségünket sokkal feljebb, mint az elképzelnénk! 

A bibliai  idézet és jelmondat mindannyiunknak szól.  Nemcsak a 
presbitereket  hívta  Isten  munkatársnak,  nemcsak  ők  kell,  hogy 
szolgáljanak Neki. Ők élen járnak a gyülekezetben, de igazi megújulás 
akkor remélhető, ha mindannyian komolyan akarjuk venni, hogy Isten 
annyira szeret  minket,  hogy minket is  be akar vonni az ő dicsőséges 
Országának építésébe.

Vezesse  új  presbitereinket  és  gyülekezeti  tagjainkat  Jézus 
Szentlelke  az  elkövetkező  hat  évben  életükben,  munkájukban: 
„Istennek, a pappal!”

Dr. Dobos Ágoston református lelkész

Az új békésszentandrási református presbitérium:
Nevek balról jobbra: Arnóczi Ferencné gondnok, Lénárt Andrásné, 
Tóth  Sándorné,  Győri  János,  Dr.Dobos  Ágoston  lelkész,  Révész 
Györgyné, Erdei Sándorné, Nyitrai Irén, Fazekas Antalné

Fotó: B.M.



4 2006. január

Akik még élhettek volna
Megemlékezés a doni áttörés 63. 

évfordulóján

Január  12-én  délután  emlékezők  gyülekeztek  a  Hősök 
szobránál,  hogy  leróják  kegyeletüket  a  63  évvel  ezelőtti  tragédia 
áldozatai  előtt.  A  Békéssy  János  Helytörténeti  Egyesület 
szervezésében  történő  megemlékezés  hagyománnyá  vált  már 
településünkön.

A borongós,  szomorú  időben  a  Himnusz  után  Molnár  Imre, 
egyesületi  titkár  köszöntötte  a  jelenlévőket,  majd  Benedek  Erika 
mondta  el  Sárközi  György:  A  halott  katona  című  versét.  Ezt 
követően az emlékezők a Hozsanna 168-as dallamára egy énekkel 
emlékeztek  meg  azokról  az  áldozatokról,  akik  messze  távolban, 
idegen országban nyugosznak közös sírban. Emlékbeszédet Hévizi 
Róbert,  az  egyesület  elnöke  mondott,  melyben  felidézte  az  1943. 
januári  és az azt  megelőző időszakot.  Elmondta, hogy ,,az akkori 
kormány  azon  fáradozott,  hogy  viszonylag  kis  erők  bevetésével 
megváltsák  a  németek  jó  indulatát  és  nagyjából  megőrizzék  a 
magyar  hadsereg  épségét.  Az  első  és  második  bécsi  döntés  után 
történt területi visszacsatolások német és olasz segítséggel történtek. 
Emiatt a német hadvezetés mind nagyobb erők bevetését követelte 
Magyarországtól is a szovjet fronton.”

A  tragédia  napjairól  szóló  krónikából  megtudhatták  a 
jelenlévők,  hogy  milyen  borzalmakat  kellett  átélniük  azoknak  a 
magyar  katonáknak,  akik  a  2.  magyar  hadsereget  alkották  és 
küzdöttek  a  doni  fronton.  A szónok  kiemelte,  hogy  ,,a  Donnál 
harcoló  magyar  katonákat  idegen  érdekek  miatt  vezényelték  a 
frontra. Mégis hősiesen küzdöttek, többször sikeres kitörést hajtottak 
végre.  Bizonyítva  ezzel  bátorságukat,  tettrekészségüket.”  Az 
áldozatokról  elmondta,  ,,Hősök  voltak  ők,  akik  még  élhettek 
volna.”.

A visszaemlékezés  után  Szécsi  Balázs  az  egyesület  nevében 
koszorút helyezett el a Hősök szobra talapzatán.

A Szózat eléneklése után mécseseket gyújtottak az emlékezők 
az áldozatok emlékére.

Békéssy János Helytörténeti Egyesület

Fotók: B&B

Jány Gusztáv 1942. január 20-án, nyolc nappal 
az urivi áttörést követően ezt írta feleségének:

Édes Ancikám!
Azt mondta ismételten, nem szeretem eléggé, és azért járok  

ott, hol a halál angyala arat. Nincs igaza angyalom, épp mert  
mérhetetlenül szeretem, járok ott, hogy ne kelljen szégyenkeznie  
miattam. Legalább azt ne mondhassák, hogy gyáva voltam, és  
elmenekültem akkor, mikor a hadsereg sorsa megpecsételődött.

Nem  az  én  hibám.  Figyelmeztettem,  hogy  így  
felmorzsolódunk, segítség nélkül nem bírja ki a csapat. Semmi 
haszna  nem  volt,  csak  az  a  parancs  ismétlődött,  kitartani.  
Napóleon hadseregének sorsa elért bennünket.

Isten  vele  Édes,  meleg  szeretettel  gondolok  anyámra,  
családunkra, barátainkra, és mélységes, hálás, síron túlig tartó 
hű szerelemmel Magára gyönyörűm, mert mindent megadott, mit  
feleség férjének adhat.

A jó  Isten áldása kísérje,  és  legyen  meg akarata,  mindig 
magára, Ancikám, gondoló                  Gusztija

 
Jány  Gusztávot,  a  2.  magyar  hadsereg  parancsnokát 

szovjet  nyomásra  a  népbíróság  golyó  általi   halálra  ítélte  és 
1947-ben kivégezték. 
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A KERTBARÁTKÖR ÜZENI…
Téli madáretetés

A kertészkedő, a természetszerető ember szívesen hallgatja 
munka, séta, pihenés közben a madarak csodálatos énekét. Csak 
a  hangjuk  alapján  árulják  el,  hogy  a  sűrű  lombok  között 
rejtőzködnek.

Télen, amikor az ágak csupaszok, megfigyelhetők, ahogyan 
keresik a táplálékot. Kártékony rovaraink nagy része elpusztul a 
hideg  idő  beálltával,  de  ugyanakkor  élve  maradnak  a  peték, 
lárvák, bábok tömege millió számra. Ezek a hideg alatt  a fák 
repedéseiben, összesodródott levelekben a földtől a fa legfelső 
ágvégéig megtalálhatók.

Ha  nem  lennének  hasznos  madarak,  nem  teremne 
gyümölcs,  a  fák  kopaszok  maradnának,  mert  elmaradt  a  téli 
tisztogató munka.

Egy pár adat a rovarok tömeges szaporodásáról: a házi légy 
szaporulata  5  hónap  alatt  több  millió,   levéltetű  szaporulatát 
számokban  alig  lehetne  kifejezni,  de  van  olyan  rovar,  amely 
naponta testsúlyának kétszázszorosát fogyasztja el falevelekből.

Vidékünkön  –  erdő  hiányában  –  a  kertkultúránk 
legjelentősebb  énekes  madara  a  cinegék  közül  a  széncinege. 
Hasaalja sárgás színű, közepén fekete csík húzódik a farktolláig. 
A feje  fekete,  a  szeme  alján  fehér  színű,  szárnytolla  feketés, 
nyak  alatti  része  a  hát  felé  kékeszöld  tollazatú.  A cinegék 
(cinkék)  nem  vonuló  madarak,  egész  évben  nálunk 
tartózkodnak.  Egyedenként  nagy  mennyiségű  rovart 
fogyasztanak  el  naponta,  hiszen  ez  főtáplálékuk.  Egy  fecske 

nyaranta egymillió legyet pusztít el. Viszonylag a cinegék elég 
szaporák,  mert  évente  két  alkalommal  költenek,  és  így 10-12 
fiókát nevelnek fel. (Lombos erdeink lakói a barát és kékcinege, 
de természetesen más énekesmadár is él itt.)

Hideg, havas télen a táplálék megszerzése sok gondot okoz 
nekik.  Napokig  tartó  ónos,  zúzmarás  időben  nem  tudnak 
táplálékhoz  jutni,  és  ilyenkor  sok  elpusztul  közülük. 
Valamennyiünknek  érdeke,  sőt  emberi  kötelessége  segíteni, 
különösen  a  legzordabb,  leghidegebb  időszakban.  Általunk 
történő  etetéssel  ők  tovább  tisztogatják  a  fákat,  bokrokat  a 
kártevőktől.

A legalkalmasabb táplálék számukra a napraforgó-, dinnye-, 
tömeg. Szívesen csipegetik kikötött  marha, birkafaggyút,  de a 
húsételeket  is.  Nagyon  ügyeljünk  arra,  hogy  kenyeret  NE 
adjunk  a  madaraknak! Ugyanis  a  bélcsatornákba  bejutva 
erjedésnek indul, és bélhurutot idéz elő. Ügyeljünk továbbá arra 
is, hogy az etetés folyamatos (naponta) legyen.

Saját  magunk  is  készíthetünk  etetőt  fából,  lopótökből. 
Csodálatos  látvány,  amikor  a  kis  cinkék  repdesnek  az  etető 
körül.  Olyan helyre  tegyük az  etetőt,  ahová  macska  nem tud 
feljutni.

A pintyfélék,  rigók, vörösbegyek nagyon szeretik az apró 
magvakat, főtt burgonyát, konyhai hulladékokat, sárgarépát.

Hunya Alajos nyomán
D. Kiss Sándor

A versenyzők nevében: Csípai Melinda
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Hûség az Osztályhoz
Különleges osztálytalálkozót rendeztek 2005. december 16-

án  a  Hunyadi  János  Általános  Iskolában.  A négy  évtizeddel 
ezelőtt, 1965-ben végzett ,,Nyolc bé” öregdiákjai gyűltek össze 
szeretett  osztályfőnökük  Csikósné  Éva  néni  és  ugyancsak 
körülrajongott tanáruk Csikós Gyuri bácsi jelenlétében.

A  patinás  Kastély  régi  időket  idéző  tantermében 
felberregett  a  csengő  –  mindez  koraeste  történt  –  majd  a 
mindenes főszervező Dernovics László vezényelt:  - Osztály 
vigyázz! – s az ódon padok között újra ott állt a ,,Nyolc bé”. 
Újra egy Osztály voltak.

<<– Szeretett  Éva  néni  tisztelettel  jelentem –  a  40  évvel 
ezelőtti  osztály  létszáma  31  fő  volt.  A  mai  napon,  2005. 
december 16-án megjelent 13 fő öregdiák.>>

És  felzengett  újra  a  Himnusz  a  vén  falak  alatt,  az  égig 
kerengve az adventi estben. Dernovics László pedig így folytatta. 
– megállva, néha bizony elcsukló hangon:

<<–  Kedves  Éva  néni,  Gyuri  bácsi,  Osztálytársaim, 
Hozzátartozóink!  –  Nagyon  nagy  szeretettel  köszöntök 
mindenkit ezen a szép ünnepen.

Meghatódva, elszoruló torokkal állok itt előttetek 5 év után 
ismét.  Nehéz  ilyenkor  szavakat  találni,  kerek,  értelmes 
mondatokat  alkotni  –  egyáltalán megszólalni.  Ismét  hatalmába 
kerít a kisdiákok lámpaláza, de azt hiszem, hogy ilyen megható 
alkalomhoz  ez  mindnyájukkal  előfordul.  Hiszen  negyven  év 
elteltével  újra a volt iskolánk falai  között  gyorsabban dobog a 
pedagógus és az öregdiák szíve is, ez így természetes!

Ezért  izgulok  és  dadogok  néha  én  is,  úgy  érzem  most 
magam mintha újra felelnem kellene az órákon.

Engedjétek meg, hogy nagyon nagy szeretettel és tisztelettel 
köszöntsem  mindnyájunk  nevében  a  kedves  Csikós  tanár 
házaspárt  –  Éva  nénit  és  Gyuri  bácsit  –  akiket  szüleinkként 
szerettünk  és  tiszteltünk  és  tőlük  is  igazi  szülői  szeretetet 
kaptunk. Ez az érzés azt hiszem a mai napig is bennünk él és 
életünk  végéig  elkísér.  Ők  azt  tették,  amit  Móricz  Zsigmond 
mondott:  ,,Én  azt  hiszem,  annál  nincs  nagyobb  öröm,  mint  
valakit megtanítani valamire, amit nem tud!”

Kedves a sors hozzánk, hogy ezt a napot is megélhettük, és 
velük együtt ünnepelhetünk. Kérem a Jóistent, hogy még sokáig 
éltesse őket erőben, egészségben.

Ugyanilyen meleg szívvel és szeretettel köszöntöm kedves 
osztálytársaimat és hozzátartozóikat. Nagyon jó érzés újra látni 
titeket, emlékeinkben ismét felidézni a múltat. Ha végignézzük 
életünk eddigi filmkockáit – elmondhatjuk, hogy igen változatos 
40 év áll mögöttünk. Volt részünk sok örömben, boldogságban, 
de voltak nehéz, gyötrelmes éveink is. Az igazság az, hogy 40 év 
igen hosszú idő, de mi még most is fiatalok vagyunk, vannak 
még céljaink az életben. Augusto Belmont mondta:  ,,Az ember 
akkor  kezd  megöregedni,  ha  reggel  cél  nélkül  ébred  és  este  
remény nélkül fekszik le.” Ez reánk még nem jellemző!

Hosszú  volt  ez  a  40  év  és  néha  mégis  rövidnek  tűnik, 
igazságtalanul rövidnek.

Több mint  40  évvel  ezelőtt  a  tanáraink,  a  felnőttek  arról 
győzködtek bennünket, hogy a diákévek életünk legszebb évei. 
Mi  ezt  akkor  nem  hittük  el.  Törőcsik  Mari  mondta:  ,,Nem 
nyomtak el bennünket, hanem segítettek.”

Ma már mi is tudjuk, hogy ők akkor erre gondoltak. Például 
arra, hogy az iskola falain kívül jóval nagyobb igazságtalanságok 
történnek majd velünk, mint egy kettest, egy intőt, netalán egy 
makarenkói pofont kapni. De ha az ember tizenéves, úgy érzi, 
hogy  ez  a  legnagyobb  igazságtalanság,  pedig  arra  a  kettesre, 

intőre,  fenyítésre  akkor  volt  egyértelmű  magyarázat  – 
megérdemeltük.

Tanárainktól  ezt  nem  azért  kaptuk,  hogy  bántsanak, 
legyőzzenek,  lesöpörjenek,  megalázzanak  bármelyikünket  is, 
hogy  a  helyünkre  készüljenek  vagy  elénk  álljanak,  esetleg 
megszégyenítsenek bennünket – ellenkezőleg – azt akarták, hogy 
becsületes,  bölcs  felnőttekké  váljunk  az  életben.  Sir  Harold 
szerint:  ,,Az idősek zöme tudja, milyen fiatalnak lenni, de nincs 
olyan fiatal, aki tudná, milyen öregnek és bölcsnek lenni.”

Azóta gyakran visszasírjuk a ketteseket, mert ezeket akkor 
ki lehetett javítani ötösre. Az élet azonban produkált sok olyan 
igazságtalanságot, amelyekkel szemben tehetetlenek vagyunk és 
nem tudjuk megvédeni magunkat. Ahogy szokták mondani: - Ez 
már az élet iskolája! Most már magunkra vagyunk utalva és úgy 
kell  tennünk,  ahogy  ezt  egy  bölcs  megállapítás  mondja:  ,,A 
hegytetőn álló fa az időjárás minden viszontagságainak ki van  
téve.  Mindössze  annyit  tehet,  hogy  a  gyökereit  a  lehető 
legmélyebbre ereszti.”

5 év után újra együtt vagyunk és képzeleten újra felidézzük 
az  elmúlt  évtizedek  történéseit.  A  35  éves  találkozó  igazán 
megható  és  örömteli  volt  –  hiszen  előtte  nem  voltak 
osztálytalálkozóink.  Azt  hiszem,  hogy  ez  az  5  évvel  ezelőtti 
osztálytalálkozó azonban mindenben kárpótolt bennünket.

Most  amikor  szervezni  kezdtük  a  40  éves  találkozót, 
elővettük  az  osztálynaplót  és  a  tablóképet  –  gondolatainkban 
felidéztük  emlékeinket  a  múltból  –  végleg  tudatosodott  a 
hihetetlen tragédia, hogy többen már soha nem lehetnek velünk. 
Egyes kérdésekre nincs válasz, amit nagyon nehéz elfogadni!

Igen  –azt  hiszem  visszavonhatatlanul  elkezdődött  és 
folytatódik  az  emberi  tragédiák  időszaka  –  sajnos  elég  korán 
elkezdődött.

Elveszítettük  szeretett  tanárainkat,  akik  megtanították 
nekünk az ABC-t, az egyszeregyet és elindítottak bennünket az 
,,élet rögös útján”. Felkészítettek minket arra, hogy az élet lehet 
nagyon szép és ezzel tudjunk is élni! Elhunyt tanáraink: Bencsik 
István,  Czinkóczki  Mihály,  Kertész  Károly,  Marosi  Péter, 
Medvegy  Erzsébet,  Paraszt  Lajos,  Susányi  István,  Zima  Pál, 
Grexa György, Tiba Józsefné.

Még megrendítőbb  volt  az  a  hír,  amikor  a  hetvenes  évek 
elején  –  baleset  következtében  –  fiatalon  elhunyt  Tóth  Imre 
osztálytársunk.  Jött  az  újabb  tragikus  hír:  meghalt  Pálinkás 
Jancsi.  Majd  újabb  tragédia:  elhunyt  gyermekkori  barátom, 
osztálytársunk Pálus Bandi. A névsor sajnos folytatódik: Farkas 
Pisti,  Kis  Imre.  Ők  már  nem  lehetnek  itt  velünk  ezen  a 
találkozón.

Kedves elhunyt tanáraink, osztálytársaink, engedjétek meg, 
hogy  néma  felállással  tisztelegjünk  emléketek  előtt.  Kérjük  a 
mindenhatót, hogy földöntúli életetek legyen boldog, pihenjetek 
békében. Most itt jelképesen a sírotokra tesszük a megemlékezés 
virágait,  gyertyát  gyújtunk.  A Jóisten adjon örök nyugodalmat 
nektek – emlékünkben, szívünkben velünk vagytok amíg élünk. 
,,Hiszen  a  gyász  nem  a  test  betegsége,  amely  nyugtatókkal 
gyógyítható,  hanem  a  léleké,  amely  tömérdek  szeretettel  
türelemmel és kedvességgel csillapítható”

Szóljon hozzátok búcsú dalunk: …>>
Felhangzott egy régi Máté Péter dal – s ezalatt megállt az 

idő  a  13  öregdiák  visszarévedt  egy  régi  nyár  forró  és  poros 
iskolaudvarára,  amely  mindannyiuk  számára  a  boldog 
gyermekkor  múltba  tűnt,  felejthetetlen  pillanatát,  a  ballagást 
idézte.
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1965-ben végzett 8.b osztály névsora 31 fő:
Ambrus János, Babák János, Babák Mária, Balla Mihály, Bencsik Irén, Bodnár István, Bohák Mihály, Bődi Éva, Dernovics 
László, Dorogi Ferenc, Farkas István, Győri Katalin, Házi Rozália, Hévizi Zoltán, Kis Imre, Mészáros László, Nagy Rozália, 
Papp József, Pálinkás Erzsébet, Pálinkás János, Pálus András, Suda Eszter, Szabó Hajnalka, Szalai Éva, Szenczi Erzsébet, 
Szécsi Ilona, Szilágyi Eszter, Szín László, Szűcs Lídia, Tóth Erzsébet, Tóth Imre

Osztálytalálkozó (40 éves) 2005-ben 13 fő
Babák Mária, Balla Mihály, Bencsik Irén, Bodnár István, Bohák Mihály, Dernovics László, Mészáros László, Nagy Rozália, 
Pálinkás Erzsébet, Suda Eszter, Szabó Hajnalka, Szilágyi Eszter, Szín László
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művésznő  mondta:  ,,Egy  idő  múlva  az  ember  már  nem  is  
emlékszik másra, csak a szépre.”

Éva  néni  szólít  majd  titeket  névsor  szerint  –  mondjuk  el 
életünk  elmúlt  40  évét  –  őszintén  mindent.  Amikor  mi  még 
kicsik voltunk, sokszor összevesztünk, de őszinték voltunk. Erre 
az őszinteségre találjunk rá most is ezen a délutánon és estén. 
Érezzük, hogy újra szeretjük egymást, jó újra együtt lenni, együtt 
örülni.

Én  egy  bölcs  mondással  zárom  beszédem,  amit 
mindnyájunknak meleg szívvel ajánlok:  ,,Vésd kőbe mind azt a  
jót,  amit  kaptál  és  írd homokba az  összes  rosszat,  amit  veled  
tettek. Tégy így és boldog leszel!”

Kedves Éva néni, kezdődhet az osztályfőnöki óra.>>
Elkezdődött.  Hol  félszegen,  hol  büszkén,  ki-ki 

nagymamaként vagy nagypapaként deresedő fejjel, de mégis 

a ,,Nyolc bé” diákjaként mesélt örömről, bánatról, gyerekről, 
unokáról,  munkáról,  ami  csak  történt  Vele,  a  szívében 
örökifjú  diákkal  az  utóbbi  években.  A  külső  szemlélő 
számára  e  vallomások  mind  egyről  szóltak:  a  múlhatatlan 
szeretetről,  ami  mindig  is  összefogta  ezt  a  ,,Nyolc  bét”  az 
élet  napos  és  árnyékos  oldalán.  Mesélt  Éva  néni  és  Gyuri 
bácsi  is.  Mély  emberi  sorsok  jöttek  elő  egy  régi  napló 
sárgult  lapjairól.  Egy  olyan  Naplóé,  amely  pillanatra  sem 
szűnt meg létezni számukra a 40 év során. Az osztályfőnöki 
óra  a  Szózat  hangjaival  ért  véget,  majd  a  Csücsökben 
folytatódott  fehér  asztal  mellett  az  emlékek,  sztorik 
felidézése.

A  ,,Nyolc  bé”  1965-ből,  Osztályfőnökük,  Tanáruk  élén 
Emberségből ezúttal is jelesre vizsgázott.

Szenes János

Szilvesztereztünk…
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2005. év 

december  31-én  este  7  órai  kezdettel  Szilveszteri  vacsorát 
szervezett az István kir. úti klubházban.

Kultúrműsort az ott szilveszterező szülők gyermekei adták; 
(Szalai,  Fabó  család)  Köszöntő,  gyertyagyújtás,  szavalat,  ének 
igazi tehetségüket adták, ezért nagy taps volt a jutalom.

Az  ízletes  tyúkhúsleves,  amit  Nagyné  Katika,  Tóthné 
Veronka  segédletével  főzött,  nem  is  beszélve  Révész  Károly 
birkapörköltje  amit  jóízűen  elfogyasztottak,  egy-egy  üveg 
pezsgővel  és  a  szakácstánccal  jutalmazták  a  jelenlevők.  A 
talpalávalót  a  kétsopronyi  Korcsok  Jani  szolgáltatta.  Igazi 
családias  összejövetel  volt,  ahogy  terveztük.  Éjfélkor 
búcsúztattuk az óévet  és köszöntöttük az újat.  A hidegtál  Kati 
néni  remekei  közé  tartozott.  A  tombolahúzás  a  gyerekek 
segédletével történt. Tombolatárgyakkal hozzájárultak:

Art-Kelim Kft.
Axis 4000 Kft. (Lustyik bolt)
Bagi Jánosné TÜZÉP
Bencsik István kereskedő
Gazsó Imre. Minidiszkont
Kor-nix Bt. Csípai László
Coop Rt. Szarvas

Katona Tibor és felesége
Kiss Imre zöldségkereskedő
Lénárt Zoltánné Irisz Virágbolt
Szarvasi Vasipari Bt.
Valamint az Egyesület tagjai.  Köszönjük a jegyvásárlást a 

társadalmi munkát, amit az elő és utómunkálatokban segítettek.
Január hónapban egy kis szünetet tartunk.
Ügyfélfogadás február 2-től lesz.
Február 12-én a Kecskeméti Katona József Színház Szécsi 

Pál életéből és dalaiból előadást tart.
Jelentkezi  és  fizetni  a  Könyvtárban,  február  2-től  az 

Egyesületnél.  Érdeklődni  telefonon:  218-660,  217-324,  06-
20/567-6856, 06-20/561-9442.

Farsangi rendezvényünk február 25-ére van tervezve. Várjuk 
tagjaink jelentkezését.

Ezúton köszöntjük szeretettel és tisztelettel: id. Dorogi Imre 
sorstársunkat 90. születésnapja alkalmából jó egészséget kíván a 
Mozgáskorlátozottak  Békésszentandrási  Egyesület  vezetői  és 
tagjai.

Köszönjük,  amit  az  egyesületért  tett.   Jó  Isten  áldja  meg 
fáradozását.

Tóth Mihályné Egy. Elnöke

Mozgáskorlátozottak szilvesztere Szakácstánc Fotó: Szalainé Sinka Edit
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,,Nyitott könyv – Nyugdíjas oldal”
,,Én úgy szerettem volna élni,
Minden halandóval beszélni,
Mindenkinek nevét kérdezni,
Mindenkinek szívét érezni,…
S testvéri csókkal hazatérni,
Én így szerettem volna élni.”

         (Szép Ernő)
Szeretettel  köszöntöm  a  kedves  olvasót  és  2006-ban  először 

kinyitom a könyvet, nézzük, mi van benne?
Novemberben  és  decemberben  Fórumok  voltak  köszönöm 

azoknak,  akik  megtisztelték  a  rendezvényt  és  részt  vettek  rajta.  Sok 
olyan  dolgot  hallottunk  Sinka  József  polgármester  úrtól,  ami  igazán 
érdekes  és  felettébb  elgondolkodtató  volt  (pl.  vizierőmű  a 
duzzasztónál…).  Jó  falunk  dolgait  első  szájból  hallani  –  kötetlen 
beszélgetés formájában, főként azért, mert az idős emberek közül kevés 
helyen  van  kábel  tv.  A  közbiztonsági  Fórumon  szintén  kötetlen 
formában Radics Attila rendőrünktől hallottunk tájékoztatót. Érdekesen 
fogalmazta meg a kerékpáros közlekedésnél a kivilágítás fontosságát: 
nemcsak az a lényeg, hogy én lássak, hanem, hogy engem is lássanak – 
ez  így  együtt  fontos,  hiszen  mindenkit  hazavárnak!  Köszönjük  a 
tartalmas, értékes előadásokat.

November  20-án  Nagyszénáson  voltunk  a  IV.  Magyar  nóta  – 
énekes  versenyen,  melyre  meghívást  kaptam.  A Tarnai  Kiss  László 
védnökségével  meghirdetett  versenyre  85  jelentkező  volt!  (Ez  egész 
napos programnak illett  volna!)  Du.  2  órakor  kezdődött.  A fővédnök 
meg  sem  jelent  a  versenyen,  hanem  a  zsűri  elnökére  hagyta  a 
rendezvényt. Máté Ottilia Lovagkereszttel kitüntetett dalénekes igazán 
nehéz helyzetben volt. A 85 jelentkezőből 15 hivatásos énekes, 70 pedig 
amatőr.  A zsűri  a  15  hivatásos  énekest  meghallgatta,  majd  mikor  az 
amatőrökre került a sor, akkor rövidítette a produkciót mindenkinek. A 
program  szerint:  1  hallgató,  1  csárdás,  1  friss  csárdás  lett  volna.  1 
hallgató,  1  friss  csárdás  –  így  rövidítettek,  ill.  akinek  olyan  volt  a 
hangja, annak előbb megköszönték a produkciót (el sem képzeltük, hogy 
ennyire nincs az embereknek önkontrolljuk). Volt olyan, akinek – szó 
szerint  –  nem  volt  énekhangja!  Az  egész  országból  mindenhonnan 
voltak:  Győr,  Dombóvár,  Nyíregyháza,  Debrecen…  Minden  fellépő 
kapott  egy névreszóló emléklapot és  egy plakettet.  Sok fiatal  volt  az 
énekesek között – ez visszaadta a hitünket,  hogy tovább él a magyar 
nóta,  hiszen  a  helyezettek  mind  fiatalok  voltak!  A kulturpolitikusok 
hiába  irtják  évtizedek  óta  a  magyar  nótát,  mégsem tudják  eltüntetni, 
mert  mindig  vannak  olyanok,  akik  szeretik,  ápolják!  Érdekes  dolog, 
hogy  egy-egy  rangos  delegációt  mindig  cigányzene  mellett  látnak 
vendégül! Mindig voltak,  mindig vannak és mindig lesznek olyanok, 
akik magukénak érzik a magyar nótát!

21-én  a  Szirén  klub  ,,Idősek  Világnapja”  ünnepségre  voltunk 
hivatalosok a 4 muskétás vendéglőbe. Kis csapatunk elvitte mindenki 
szeretetét  (kicsi  a  hely  és  csak  kevesen  mehettünk).  Jól  éreztük 
magunkat.

Decemberben a ,,Ki mit tud sütni?” süteménybemutató volt az első 
program. A finom sütemények másnap mind az ünnepi asztalra kerültek 

–  így  igazán  gazdagon  terített  lett  az  ünnepi  asztal!  Köszönjük  a 
sütőknek  a  süteményeket  –  a  nyilvános  megköszönés  másnap,  az 
ünnepségen történt, az emléktárgyak átadásakor!

Szokták  mondani  ismerősök,  hogy  szinte  mindig  azt  mondom, 
hogy ez az ünnep a legszebb – egy-egy rendezvényen, de ez tényleg, 
valóban  a  legszebb!  Egyetlen  olyan  lelki  ünnepünk,  aminek  hallatán 
mindenki  szíve  megdobban!  Hiszen  a  szeretet  ünnepe! Valóban  a 
legszebb kell, hogy legyen! Van-e szebb ünneplés, mint mikor a saját 
unokáink  állnak  a  karácsonyfa  alá  és  énekelnek,  verset  mondanak!!? 
Ugye  nincs?! A  karácsonyi  ünnepségen  minden  évben  (az  ünnepi 
beszédbe beleszőve) bocsánatot szoktam kérni, ha valakit akaratlanul is 
megbántok – nézze el nekem, hiszen én is ember vagyok – hogy az új 
évben tiszta legyen a lelkiismeretem! Utána jön a csomagosztás! Először 
a  fellépő  ,,művészek”  kapják  meg  a  csomagot  a  szereplésért!  Majd 
mindenkinek Boldog Karácsonyt kívánva kiosztjuk a csomagokat – én 
már  kaptam mondják  az  ,,angyalkák”  az  a  ,,gázsi  volt”  ez  pedig  az 
ajándék.  Utána  jön  az  uzsonna  –  a  bőségesen  terített  asztal  (sok 
mindenki  szeretetéből):szendvics,  tea,  sütemény,  kalács.  Majd  a 
tombolahúzás következett, ahol az ,,angyalkák” újra segíthettek hordani 
a  nyereményeket,  szépen  kettesével  beosztva,  hogy  mindenkire  sor 
kerüljön  – mivel  igen sok  tombola  volt  így  2x is  sor  került  minden 
gyerekre. Volt olyan, aki letette, vagy eltette a csomagot, de volt, aki 
(mint a gyerek) azonnal kibontotta, s boldogan mutatta mi van benne. 
(lásd fotó)

Ahhoz,  hogy  az  ünnepség  olyan  legyen,  amilyen  volt,  nemcsak 
lelki, hanem anyagi dolgok is kellettek. Ez nagyon összetett és sokrétű 
dolog!  Elsősorban  köszönjük  az  Önkormányzatnak a  nyújtott 
támogatást,  hiszen  ez  az  indulópontunk.  Köszönjük  Melis 
Györgynének CBA  üzlet,  Coop  Rt-nek azt,  hogy  támogatásával 
lehettek  a  csomagok  olyan  gazdagok,  amilyenek  voltak!  Czuczi 
Ernőnek az  Art-Kelim  elnökének  a  tombola  adományokat,  Csipai 
Lászlónak a sütemény díjazásához nyújtott támogatást.

Végül,  de  nem  utolsósorban  köszönöm  tagjainknak az  adott 
támogatást,  bármilyen  természetű  is  volt!  Így  lett  a  Karácsonyból, 
amely nem hivalkodó, nem magamutogató, egy csodaszép, igazi ünnep. 
Köszönöm  munkatársaimnak  is  azt,  hogy  igyekeztek  velem  együtt 
széppé  tenni  ezt  a  (számomra)  igen  fontos  ünnepet,  hiszen  ilyenkor 
mindig a gyermekkori emlékeim jönnek elő, mikor a 2 szülő és a 11 
gyermek állta körül a karácsonyfát!

Idei terveinkről majd a Közgyűlés után, hiszen ez a Fórum hagyja 
jóvá a terveket.

Mivel közhasznúak vagyunk, alapszabály 5/4 pontja alapján ,,Az 
egyesület  közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat,  szervezete 
pártoktól  független és azoknak anyagi támogatást  nem nyújt  és tőlük 
nem fogad el” – így jogosultak vagyunk az adó 1%-ra, amit köszönettel 
fogadunk bárkitől.

Adószámunk: 18370339-1-04
Minden  olvasónak  jó  erőt,  egészséget  kívánva  becsukom  a 

könyvet.
Demcsák Andrásné e.

Karácsonyi versmondás Fotó: Szín Teodóra Mi van benne? Fotó: Fulajtárné A. Erzsébet
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Polgármesteri összegzés
Elhangzott a Szent-András-napi ünnepségen

„Hölgyeim és Uraim!
A mai  napon  Szentandrás  életének  jelentős  kerek  évszámú 

jubileumait ünnepeljük.
Az  oklevelek  tanúsága  szerint  1330-ban  675  éve  lett  önálló 

Szentandrás,  270  éve  tört  ki  a  Vértessy  Mihály  vezette 
parasztfelkelés, 60 éve fejeződött be a II. világháború, 15 éve 1990-
ben volt a rendszerváltás és alakult meg az önkormányzat, 10 éves a 
Szentandrási  Híradó  és  ez  a  mostani  ünnepség  a  10.  az  András-
napok történetében.

A jelenlegi Képviselő-testület mandátuma a következő András 
napig lejár. 

Hölgyeim és Uraim!
Kerek évfordulókon szoktunk mérleget vonni,  hát  tegyük ezt 

most is. Tekintsünk vissza az elmúlt 15 évre mit tettünk a település 
fejlesztéséért, az életminőség javításáért.

Hogyan néztünk ki 1990-ben? Milyen hagyatékkal indult az új 
rendszer? Ezt képzeljük magunk elé.

Mindenesetre bőven akadt tennivalója az elmúlt négy választási 
ciklusban  tevékenykedő  demokratikusan  választott  összesen  28  fő 
képviselőnek és 2 polgármesternek. Egy-egy fő átlagosan 2,5 ciklust vitt 
végig. Sajnos 5 fő már eltávozott közülünk. A megoldandó feladatok 
sorában  a  legfontosabb  infrastruktúrák  kiépítése  és  a  lakosságot 
legjobban foglalkoztató ügyek felszámolása jelentkezett. Ehhez kellett 
megtalálni a lehetőségeket, az eszközöket és a támogatókat. 

Jelenthetem,  hogy  ezen  időszakban  sikerült  felszámolni  a 
problémák jelentős részét.
- Megoldottuk a szemételhelyezést és szemétszállítást, rekultiváltuk 
az illegális hulladéklerakót.
- Teljesen 100 %-ban kiépült a szennyvízcsatorna hálózat, elkészült a 
szennyvíztisztító  bővítése  a  kibocsátott  tisztított  szennyvíz  felszíni 
vizekbe engedhető, a lakossági rákötési arány meghaladja a 60 %-ot, ez 
több mint 1000 rákötött lakást jelent.
-  Ivóvizünk  a  beépített  víztisztítónak  köszönhetően  megfelel  az 
európai szabványnak.
- Bevezettük a földgázt és 100 %-ban elkészült a gázelosztó hálózat, 
a gázszolgáltatás minden lakóház számára elérhető.
- A lakosság tájékoztatása érdekében először életre hívtuk a Szentandrási 
Híradó helyi újságot, ez évben a lap túl van a 10. születésnapján, kiépült 
a kábel TV hálózat internet szolgáltatás lehetőségével. A szarvasi rádiók 
a  Cervinus,  majd  Rádió  1  szolgálják  a  lakosságot.  A  Körös  TV 
rendszeresen  közvetíti  a  helyi  eseményeket.  Ezen  a  területen 
hangosbemondóval kezdtük. 
-  Kerékpárutak  épültek,  lakossági  támogatással  utcákat  láttunk  el 
szilárd burkolattal, meglévő úthálózatunkat 90 %-ban felújítottuk.
- Furugy településünk is új utat kapott, a település belső közlekedési 
feltételeit is megteremtettük közmunkások segítségével.
-  Az  elmúlt  két  évben  közel  4  ezer  m2  járdát  pótoltunk,  illetve 
újítottuk fel, részben elkészültek az akadálymentesítések. Parkolók 
épültek. 
-  Teljeskörű  felújításra  kerültek  szociális  intézményeink  és  ez 
jellemző  általában  intézményeinkre,  a  napokban  fejeződött  be  az 
iskolai vizesblokk korszerűsítése.
- Új könyvtár épület, teleház várja az internetezni vágyókat. 
-Emlékművek,  emlékhelyek  épültek,  emléktáblák  díszítik 
intézményeink homlokzatait.
- Sportlétesítményeink is megújultak új burkolatot kapott az iskola 
tornaterme, sportudvara, új öltöző épült a labdarúgó egyesületnek, új 
csónaktároló  és  felújított  csónakház  várja  a  sportolni  vágyó 
fiatalokat.
-  Megszépültek  templomaink,  és  azok  környezte  is  fokozatosan 
fejlődik.  Önkéntes  felajánlásokkal,  lakossági  kezdeményezésekkel 

és  nem  utolsó  sorban  közmunkás  és  közcélú  foglalkoztatással 
gondozottabbá  válnak  közterületeink,  fokozatosan  megszűnnek  a 
szégyenfoltok.  Van  még  egy  nagyon  fontos  feladatunk:  a 
belvízcsatorna rendszer teljes felújítása. Ez a munka nyertes állami 
címzett támogatással jövőre indul el.

Úgy  gondolom,  hogy  sikerült  érzékeltetni  azt,  hogy  mit 
végeztünk el az életminőségünk javítása érdekében.

Ha számokkal akarom érzékeltetni, amit ilyen ünnepségen nem 
igazán illik, de engedjék meg, hogy mégis elmondjam.

Az  első  ciklusban  51  millió  Ft  fejlesztés  14,7  millió 
támogatással, a második ciklusban 185 millió fejlesztés 126 millió 
támogatással, a harmadik ciklusban 106 millió fejlesztés 22 millió Ft 
támogatással  és  ebben  a  negyedik  ciklusban  eddig  603  millió  Ft 
fejlesztés 459 millió Ft támogatással valósult meg.

Természetesen a számok abszolút számok, de így is jól mutatják a 
tendenciát, ami nem lineáris ugyan, de összességében dinamikus.

A  néhány  perc  alatt  felsorolt  és  végrehajtott  programok, 
projektek  így  elmondva  olyan  egyszerűnek,  oly  természetesnek 
tűnnek. De akik benne voltak a végrehajtásban tudják, hogy mennyi 
problémával sokszor vért izzadva sikerült egy-egy megvalósítás.

Némelyik évekig tartott, volt olyan, amelyikben túl innovatívak 
voltunk,  úttörők  az  országban  a  hatósági  elfogadtatás  is  külön 
erőfeszítést igényelt.

Volt olyan program, amelyik 16 évig tartott, volt olyan projekt, 
amelyet  negyedik  pályáztatás  után  támogattak.  Volt  benne 
szerencsésen 100 %-os támogatottságú,  volt  benne túlpolitizált  és 
szinte minden. De ez már a múlt csak a kész és a megszépülő múlt 
marad meg bennünk.

A jövő  kihívása  komoly  feladatot  ró  ránk.  Az  Európai  Unió 
elvárásainak  való  megfelelés  az  élet  néhány  területén  minőségi 
változást, és nagyobb áldozatvállalást kíván. Alkalmazkodnunk kell 
ezekhez  a  kihívásokhoz,  hozzá  kell  alakítani  életünket  és  ki  kell 
használni minden közös érdeken alapuló lehetőséget.

Hölgyeim és Uraim!
Az  infrastruktúra  fejlesztés  mellett  sokat  fejlődött 

társadalmunk, megerősödött a civil mozgalom a rendszerváltás óta, 
megötszöröződött  a  civil  szervezetek  száma,  össztagsága  eléri  a 
2000 főt. Tevékenységük átfogják az élet minden területét.

Sportegyesületeink  megerősödtek  és  jól  működnek.  Öt 
sportágban kínálnak sportolási lehetőséget. 

A  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  és  a  civil  szervezetek 
együttműködésével  a  kultúra  és  művészet  szinte  minden  területe 
megjelenik, nagy örömünkre nagyon sok fiatal csatlakozik a profik 
mellett e nemes tevékenységekhez. 

Lakosságszámunk 15 év alatt  9  %-kal  évente  átlag  24 fővel 
csökkent. Jelenleg 4036 fő, ebben a másfél évtizedben 542 gyermek 
született. A gyermekek ellátására, foglalkoztatására jó színvonalon 
működő egészségügyi, oktatási intézményrendszer szolgál. 

Sajnos  a  születésszám  csökkenése  egyre  nagyobb  működési 
gondokat okoz. 

Fiataljaink  jó  tanulmányi  eredményeikkel,  tanulmányi 
versenyeken elért kiváló eredményekkel, kiváló sportteljesítménnyel 
igazolják tehetségüket. Sajnos a magasan képzett fiatalok kvalifikált 
munkahely híján többnyire máshol találnak munkát.

Települési kapcsolataink történelmünkhöz és névazonossághoz 
kötöttek.  A kishegyesi  testvértelepülési  kapcsolatunk  kiemelkedő 
ebben  a  sorban  és  már  36  éve  tart.  A kapcsolatot  megalapozó 
történelmi esemény 1769-ben volt. Akkor 81 szentandrási család a 
délvidéki  Hegyesipusztára  települt  mindössze  236  éve.  Tavalyi 
évben önálló programmal emlékeztünk meg a kapcsolatról. 

És  ma,  amikor  Ruzsa  Magdolna  kishegyesi  énekes  bejutott 
a  MEGASZTÁR  döntőjébe,  mindannyiunk  szívét  megdobogtatta,
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sajátunknak  érezzük  sikerét.  Döntőbeli  jó  szerepléséért  együtt 
drukkolunk.

Simonyifalvai  kapcsolatunk,  amely  szintén  a  közös 
történelmünkből  fakad,  néhány  évre  vezethető  vissza  a  hivatalos 
szerződések megkötése a közeljövő feladata.

A Szentandrás nevű településekkel főleg a magyarországiakkal 
9 éve szoros a kapcsolat, minden évben rendezünk találkozókat, az 
idén Rábaszentandráson voltunk.

Sajnos  a  Kárpátmedencei  Szentandrások  találkozója 
megszakadt,  a  hazánkon  kívül  rekedtek  közül  egyedül 
Temesszentandrás tartja még a kapcsolatot velünk.

A  Szeret-Klézse  Alapítványon  keresztül  évek  óta  moldvai 
csángó gyerekeket fogadunk, a költségeket adományokból fedezzük, 
épp  a  napokban  kaptam  e-mailt  az  Alapítvány  vezetőjétől  Duma 
Andrástól.

Tisztelt békésszentandrási Polgárok!
Valóban nem újdonság hallani a moldvai magyar testvéreikről, 

csángó-magyarokról.  Békésszentandrás  lakosainak  és  a 
Polgármesteri Hivatalnak köszönhetően több moldvai gyerek fordult 
meg  önöknél  táborban  és  tanulásban  is  részesültek.  Ennek  a 
helyzetnek  köszönhetően  kevesebb  az  a  veszély,  hogy 
vadmodernizációban részesüljenek gyerekeink.

Megismerve  a  magyar  kultúrának  műveltebb  részét  jobban 
fognak beilleszkedni az európai társadalomban, bátrabbak lesznek 
nemzetünk kultúrájának megtartásában.

Békésszentandráson  tanultakat  a  gyerekek  nemsokára 
gyakorolni  fogják  azon  a  szövőszéken,  amelyet  ajándékként 
megkapta  a  Szeret-Klézse  Alapítvány,  mely  e  módon  képviseli  a 
közösségnek gondolkodási módját és szeretetét. Bízunk abban, hogy 
erdélyi  és  délvidéki  testvéreink  belátható  időn  belül  az  európai 
közösség  teljes  jogú  tagjai  lesznek  és  a  határok  gyakorlatilag 
megszűnnek.

Hölgyeim és Uraim!
Legidősebb állampolgárunk Mrena Györgyné – Anna néni 103 

éves születésnapját ünnepelte jó egészségben. Kívánok neki még jó 
néhány évet.

Az  elmúlt  15  évre  való  visszatekintés  nem  teljes,  de  jól 
kivehető a következetes racionális fejlődési pálya és az életminőség 
javulását javító fejlesztések sora. Fontos erről időnként beszélni és 
elemezni, mert aki benne él nem érzékeli.

Az  Európai  Unió  újabb  feladatokat  diktál,  de  lehetőséget  is 
biztosít hozzá, ki kell használnunk. Fontos, hogy a továbbfejlődés 
útját  széthúzás  nélkül  társadalmi  békében  tudjuk  kijelölni  és 
végrehajtani.

Köszönöm  támogatóinknak,  szervezeteknek,  testületeknek, 
intézményeknek,  vállalkozásoknak,  magánszemélyeknek  a  teljes 
lakosságnak azt, hogy áldozatvállalásaikkal segítették munkánkat az 
eredmények elérésében és erőt adtak a nehézségek leküzdésében.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
Sinka József
polgármester

Közelebb a fogyasztókhoz
Az E.ON Tiszántúli  Zrt.  megnyitotta  partnerirodáját  a  Szarvas 
Városi Polgármesteri Hivatalban. 
A  partneriroda  munkatársa  személyes  ügyfélkapcsolat  során 
tájékoztatást tud adni a számlákkal kapcsolatban, a fizetési mód 
megváltoztatásáról,  a  részletfizetésről,  a  tarifákról,  továbbá  a 
műszaki  jellegű  megkeresések  esetén  3x32  A  csatlakozási 
értékig. Ezeken túlmenően feladata a közvilágítási hiba felvétele, 
nyomtatványok biztosítása és segítségnyújtás azok kitöltésében, 
tanácsadás szerződés megkötésekor, módosításakor.
A partneriroda

 fogadónapjai: Hétfő 800 – 1200 
Szerda 1300-1700

 telefonos elérhetősége: 66/311-122

RÖVID  HÍREK
• Elkészült a Szent Imre utcai útalap lakossági összefogásból. 

Kérem az érintett  lakosságot,  hogy amíg a beépített  anyag 
tömörsége nem éri el a kívánt szintet addig az útfelületen és 
a padkában keletkező egyenetlenségeket időnként eligazítani 
szíveskedjenek.

• Nagy  ütemben  folyik  az  M44-es  autóút  tervezése 
térségünkben.  Amit tudni  lehet  az  az,  hogy a  szentandrási 
csomópont  a  jelenlegi  44105-ös  Szentesi  út  7,3  km-es 
szelvényében lenne, a pihenőhely étterem stb. tervezett helye 
Furugy magasságában a szarvasi  csomópont  közelében,  az 
útfenntartó üzemmérnökség pedig Csabacsüd magasságában 
a teljes úthossz féltávjára kerül a tervek szerint.

• Az eddig leesett  téli csapadék településünkön nem okozott 
komoly  problémát  ez  ideig.  A  későbbiekben  még 
előfordulhat,  ha  az  időjárás  nagyobb  mennyiségű 
csapadékkal  lep  meg  bennünket.  Fokozott  figyelmet  és 
közreműködést kérek a lakosságtól, hogy nyújtson segítséget 
a  vízelvezető  árkokban  és  átereszekbe  került  akadályok 
eltávolításában.

Sinka József
polgármester

Tájékoztató a lakosság részére!
A Képviselő-testület  2005.  december  12-ei  ülésén  egyhangúlag 

elfogadta  a  kommunális  szilárd  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására 
vonatkozó  szervezett  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  szóló 
rendelet  módosítását,  amelyben  a  kommunális  hulladék  elszállítására 
vonatkozó díjtételek kerültek megállapításra.

Ennek  értelmében  a  hulladékgyűjtésbe  bevont  területeken 
ingatlan  tulajdonnal  rendelkezőknek  havonta  500  forintot  kell 
fizetniük  a  kommunális  (háztartási)  hulladék  elszállításáért.  Aki 
évente két részletben fizeti meg a szemét elszállításának díját, az évi 
5.500 Ft díjat fizet. Aki évente egy összegben rendezi a díjfizetést, 
évi 5000 Ft-ot kell fizetnie.

A kommunális szilárd hulladék gyűjtés közszolgáltatás ellátására a 
Helyi Önkormányzatokról szóló törvény kötelezi az Önkormányzatot. E 
kötelezettségnek Önkormányzatunk az eltelt időszakban is eleget tett. A 
szolgáltatás díjmentességének további fenntartására azonban a hatályos 
jogi szabályozás nem biztosít lehetőséget, ezért a ráfordítás költségeinek 
megfelelő összegű díjszabás bevezetése felől döntött az Önkormányzat 
Képviselő-testülete.  Megjegyezzük,  hogy  a  lakások  után  fizetendő 
kommunális  adó  az  Önkormányzat  felhalmozási  bevétele,  mely 
bevételeket  a  települési  utak,  járdák,  stb.  felújítására,  építésére  kell 
fordítani.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kommunális hulladék gyűjtése 
kötelezően  igénybeveendő közszolgáltatás.  A Polgármesteri  Hivatal  a 
településen keletkezett kommunális (háztartási) hulladék összegyűjtését 
– heti egy alkalommal – biztosítani tudja. E szolgáltatás biztosításáért a 
szolgáltatás nyújtásának megfelelő összegű díj megfizetése kötelező. 

A  közszolgáltatás  igénybevételéhez  kapcsolódóan  az 
igénybevevőkkel  szolgáltatási  szerződést  kell  kötni.  Ezt  a  szerződést 
mellékelten  2  példányban  megküldjük  az  Önök  részére.  Tisztelettel 
kérjük Önöket, hogy a szerződés egy példányát aláírva  8 napon belül 
juttassák  vissza,  személyesen  –  Polgármesteri  Hivatal  Titkárság  – 
ügyintéző:  Sinka  Ágnes  Ildikó  –  részére,  vagy  postai  úton, 
Polgármesteri Hivatal 5561 Békésszentandrás Hősök tere 1. címre.

Felhívjuk  a  figyelmét  arra,  hogy  a  kötelező  közszolgáltatás 
biztosítása a háztartási hulladék szerződésben maximált mennyiségére 
vonatkozik.  Amennyiben  Önnek  igénye  van  a  lakótelkén  keletkezett 
egyéb szemét elszállítására is, úgy azt a Polgármesteri Hivatal 7. számú 
irodájában – Pénzügyi Csoport – Ungi Zoltánné ügyintézőnél – külön 
szolgáltatási  díj  ellenében  –  megrendelheti.  Ezt  a  szolgáltatást  a 
rendelkezésre álló kapacitás függvényében tudjuk vállalni.

Ezt  követően  a  választott  fizetési  módozat  szerint  történik  a 
szolgáltatási díj megfizetése, illetve számlázása.

Békésszentandrás, 2006. január 9.
Polgármesteri Hivatal
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A rendszeres gyermekvédelmi támogatást
2006. január 1-től felváltotta a felemelt családi
pótlék, valamint a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény

A családtámogatási  rendszer  átalakításáról  szóló  2005.  évi  CXXVI. 
törvény  értelmében  2006.  január  1.  napjától  megszűnt  a  rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás, helyette a település jegyzője meghatározott 
feltételek  alapján  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való 
jogosultságot állapít meg. 
Ezen  jogosultság  megállapításának  célja annak  igazolása,  hogy  a 
gyermek  szociális  helyzete  alapján jogosult  gyermekétkeztetés 
normatív  kedvezményének,  tankönyvtámogatásnak,  valamint  az 
egyszeri 5.000.-Ft igénybevételére.
Amennyiben  a  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatáshoz  szükséges 
feltételek továbbra is fennállnak, 2006. június 30-ig a törvény erejénél 
fogva  a  gyermekek  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre 
jogosultak.
2006. június 1-től akkor jogosult a gyermek  továbbra is megszakítás 
nélkül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 2006. július 1-ét 
megelőzően benyújtják rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapítása iránti kérelmet a polgármesteri hivatalban. 
A nagykorúak részére, - amennyiben a feltételek továbbra is fennállnak, 
a  feltételek  fennállásáig,  de  legfeljebb  2006.  augusztus  31-ig 
folyósítható a rendszeres gyermekvédelmi támogatás.
2006.  január  1-jétől  minden  gyermek  felemelt  családi  pótlékban 
részesül, amit külön kérelem nélkül februárban folyósítanak.
2005.  december  31-én  214  gyermek  részesült  rendszeres 
gyermekvédelmi  támogatásban,  ebből  20  fő  a  nagykorú,  aki  tovább 
jogosult a támogatásra.  

Polgármesteri Hivatal

Köszönet a szép 
Karácsonyért!

A Gondozási Központ lakói és 
dolgozói  hálás  szívvel 
gondolnak  azokra,  akik 
adományaikkal,  műsorral, 
néhány kedves  szóval  szebbé 
tették a Karácsonyt.

- EMO Bt.
- Szarvas  és  Vidéke 

Takarékszövetkezet
- Istenes Lajos cukrász
- Mrena Orsolya ,,Cuki 

Cukrászda”
- Molnár  Jánosné  és 

Győri Lajosné
- Melis Pékség
- Szt. László és Szt. Erzsébet utcai ovisok és óvó nénik
- Szent András Cserkészcsapat
- Dr. Dobos Ágoston lelkész és hittanos gyermekei
- Szurovecz Vince esperes

Köszönjük mindenkinek a karácsonyi üdvözlő lapokat!
Szécsi  Mátyás  a  baráti  kör  elnöke  verssel  köszöntötte  az 
időseket:

Az Ünnepekre

Ne vedd el szívünk melegét.
Látásunk itt-ott homályos, lelkünk már tiszta.
Szemünk fénye megkopott, oda költözött, utódainkba.
Ne vedd el a reményt, ami ébren tart, éltet,
Legyen miénk a napsugár, mert a gyűlölet, már méreg.
Életünk mérlege eldőlt, jóra vagy rosszra,
Még gyűjtjük a jót, a nehéz napokra.
Lépd át a küszöböt, mely békés öregség záloga,
Őseink nyomán haladunk lassan, az örök hazába.
Mankónk a hit remény szeretet,
Nem kérünk mást, csak fényt meleget,
Jó szót, szeretetet Karácsonyra.

Virág Sándorné
int.vez.

Következô lapzárta:
2006. február 10. (péntek)

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

Szerkesztôség
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Nyílt levél
Válasz a Ságvári utca lakóinak!

Az  1998  utáni  években  útépítési  pályázataink  sorra  elutasításra 
kerültek,  ezáltal  megtorpant  az  „Útépítéssel  Európába”  útépítési 
program végrehajtása.

Az  útépítési  igény  a  növekvő  mennyiségű  minőségileg  jobb 
gépkocsiállomány és az alapvető mozgási lehetőség jogos igénye miatt 
fokozottan jelentkezett.

Támogatás  nélkül,  az  útépítések,  saját  forrás  hiánya  miatt  nem 
végezhetők, 1 km 3 m széles út építése kb. 30 millió Ft-ba kerül. Mit 
lehet  mégis  csinálni  ilyen anyagi  körülmények  között?  Hogyan  lehet 
kevés  pénzből,  minden  időjárási  körülmények  között  gépkocsival 
járható  útalapot  készíteni?  Szakemberek  bevonásával  a  mi 
talajadottságaink mellett, a 15-20 cm-es vastagságú kuli kocsiból, vagy 
tört betonból készült útalap alkalmazható, megfizethető áron.

Számításaink  szerint,  ha  az  érintett  lakosság  önkéntes 
hozzájárulással a kavics árát állja, a gépi munkát a polgármesteri hivatal 
átvállalja,  a  költségek 50-50%-ban  megoszlanak,  ez  az  útalap építési 
koncepció működőképes és fenntartható.

A Tompa utca volt a próba, bevált, azóta több mint egy tucat utca 
készült el több km hosszban.

Az  útépítéseket  utcaközösségek  kezdeményezik  közös  képviselő 
közreműködésével,  annak  tudatában,  hogy  közterületen  a  köznek 
építenek,  elsősorban  a  saját  érdekükben,  a  szolidaritás  elvének 
maximális alkalmazásával.

Tehát a közterületen épített út a közösséget szolgálja, onnan nem 
tiltható ki senki, korlátozást a KRESZ szabályai szerint lehet alkalmazni 
(súlykorlátozás, egyirányúsítás, stb.)

Tapasztalatból  tudom,  hogy  a  köz  érdekében  végzett  munkát 
tökéletesen, mindenki számára elfogadható módon végezni nem lehet, 
ezért apró konfliktusok óhatatlanul keletkeznek.

A  köz  érdekében  végzett  munka  hálátlan,  a  magam  részéről 
köszönet jár érte.

Javaslom a Ságvári és a József A. utca lakosainak, hogy fogjanak 
össze,  kezdeményezzenek  útalap-építést.  A munka a  tavasz  folyamán 
elvégezhető  és  az  utcák  így  már  mindkét  oldalról  megközelíthetők 
lesznek, és az intrikák is megszűnnek.
Tisztelettel:

Sinka József polgármester

Válasz a Nyílt levélre
Tisztelt  levélíró!  Bár  a  cikket  nem  nekünk  címezték,  mégis 

válaszolnánk  rá,  ugyanis  mi  szerveztük  az  útépítést.  Természetesen 
közút  épült,  lakossági  és  önkormányzati  összefogással,  amit  bárki 
használhat! Ez az útszakasz a Batthyányi utca folytatása (bekötő útja) 
ami érinti a Ságvári és Dunay utcákat. Hozzátenném, egyik utcában sem 
készült el az útalap. Az útépítést azért kezdeményeztük, mert a Dunay 
utcának  ez  a  része  az  év  nagy  részében  nem  volt  megközelíthető 
autóval, mentővel (ami életet is menthet). Az útépítéshez 13 család járult 
hozzá. Dunay utcából 9, Batthyányi utcából 1, Ságvári utcából 3 család 
fizetett. Nem értjük, hogy a levélíró hogyan fogalmazhat a Ságvári utca 
nevében,  hiszen  mi  csak  azokat  kérdeztük  meg,  akik  ehhez  az 
útszakaszhoz közel laknak és használják is azt. Ők mind az mondták, 
hogy a József Attila  utca felé közlekednek. Amint elkészült  az új  út, 
mindenki erre jár! Tehát se pénzt nem adtak hozzá, se fizikai munkával 
nem segítették  az  útépítést,  pedig  lett  volna  rá  lehetőségük.  Az  utat 
mégis használhatják, mert közút épült. Ilyen emberek írnak nyílt levelet 
a Polgármester úrnak?

Annyit  üzennénk  a  Ságvári  utca  lakóinak,  az  út  nem készült  el 
teljesen,  tavasszal  folytatjuk!  Aki  úgy  gondolja,  hozzájárulhat  az  út 
karbantartásához.

Útépítés szervezői

Ui.:  Köszönet  a  Polgármester  úrnak,  hogy  lehetővé  tette  az 
útszakasz  megépítését.  Köszönet  a  mezőgazdasági  gépekkel 
közlekedőknek, akik az elkészült út mellett lévő nyári utat használják.

AZ  IPAROSOKÉRT

A  2005.  évi  karácsony  másnapján,  az  élő  és  meghalt 
iparosokért bemutatott szentmisén résztvevő iparosok.

Fotó: Szécsi Viola

SZÍNHÁZBUSZ
indul a Katona József Színházba, Kecskemétre

2006. február 12-én (vasárnap) 15 órakor 
kezdődő

,,Szécsi Pál” című zenés játékra.

Jegyár: 2.500 Ft/fő

Jegyek válthatók a Mozgáskorlátozott Egyesületben
és a Könyvtárban.

Már megint a tolvajok...
2006.  január  19-én  17.00  óra  tájban  tolvaj  (tolvajok) 

garázdálkodott az Axis 4000 Kft. élelmiszer üzletében. A betörő 
a hátsó kapun osont be és mobiltelefonokat, személyes iratokat 
és jelentős összegű készpénzt rabolt. Abban reménykedem, hogy 
a tolvaj legalább a személyes iratok visszajuttatásával enyhíti az 
okozott  kárt.  Felhívom  a  lakosság  figyelmét,  hogy  jobban 
figyeljen értékeire,  mert ez az aljas ember (emberek) könnyen 
megkeseríthetik életüket!

Sinka Gyula
Axis 4000 Kft.
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Advent és a kézmûvesség
Ezzel  a  programcímmel  adtunk  be  pályázatot  a 

Mobilitáshoz,  hogy  megrendezhessük  a  karácsonyi  kézműves 
kiállítást,  valamint  az  azt  követő  három  hétvégi  játszóházat. 
Pályázatunk sikeres volt, így az advent a kézművesség jegyében 
telt a Művelődési Házban a Kézműves Egyesület jóvoltából.

A kiállításról a múlt havi újságban képekben számoltunk be, 
most a játszóház következik.

Úgy gondoljuk, sikeresnek mondható ez a rendezvény, hiszen 
alkalmanként  több  mint  százan  vetten  részt  a  foglalkozásokon. 
Mindegyik  hétvégén  műsorral  kezdtünk,  így  láthatták  az  Energy 
Dance Cool táncosait, bemutatkoztak a legifjabbaktól a felnőttekig 
minden korosztályban. Vezetőjük Kovács Krisztina. Őket követte a 
békésszentandrási aerobikos lányok bemutatója, majd a Blue Gym 
Aerobik Egyesület egyik csoportja. Az aerobikosok vezetője Somogyi 
Nikolett  edző.  Következő hétvégén  egy bábelőadást  láthattunk.  A 
harmadik  hétvégén  néptánc  és  társastánc  bemutatókat  nemcsak 
megcsodálhattunk, hanem ki is próbálhattuk a táncokat. A Chován 
Kálmán Művészeti Alapiskola néptánc tagozatának Vackor csoportja 
előadása után táncra invitálta a megjelenteket. Vezetőjük Sutyinszky 
Ildikó és Juhász Attila. Őket a Vértessy Tánc-Sport Egyesület ifjú 
tagjai követték, majd bemutatójuk után a country lépéseit tanította 
meg nekünk táncoktatójuk, Horváthné Kriczky Zita.  Az egyesület 
táncoktatója még Horváth Ferenc.

Az előadások után felállítottuk az asztalokat, és mindegyik 
asztalnál más és más foglalkozások voltak. Aki elfáradt, finom 
meleg  gyümölcsteával  frissíthette  magát.  Utolsó  hétvégünkön 
pedig – tagjainknak és támogatóinknak köszönhetően – üdítővel 
és  süteménnyel  is  kedveskedtünk,  így  kívánva  mindenkinek 
áldott, békés karácsonyt és boldog új évet.

Reméljük, aki ott volt, jól érezte magát.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk köszönetet mondani 

a  BOGLÁRKA Virágüzletnek az adventi  koszorú készítésében 
nyújtott  segítségéért.  Továbbá  Kozák  Jánosnak  és  a  Körös 
Művelődési Háznak a fenyőfáért, az üdítőkért az AXIS 4000 Kft-
nek,  Almási  Erzsébetnek,  Gazsó  Imrének.  Köszönjük  Bencsik 
István segítségét, valamint a LAMIFA Lapszabász és Minőségi 
Faipari Bútorgyártó Kft. támogatását Köszönet Barna Antalnak 
tiszteletdíjának felajánlásáért.

Az alábbiakban pedig képekben mutatjuk be a rendezvény 
eseményeit.

Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete

A közönség egyik alkalommal

Energy Dance Cool modern tánciskola kezdő csoportja

Békésszentandrási aerobikos lányok

Készül az adventi koszorú



2006. január 15

Szövők

Bútorfestők

Mézeskalács díszítők

Gobelinezők

Készül az üvegmatrica

Hímzők

A fotókat Szécsi Viola, Turcsányi Szilvia és Turcsányi Lajos készítette.
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” (Vörösmarty Mihály)

Üdvözlet Mátraderecskérôl!
Előző  számunkban  olvashattunk  a  mozgáskorlátozottak 

mátraderecskei kirándulásáról. Nézzünk szét ezen a szép helyen, 
hiszen bőven van látnivaló!

Recsk  felől  közelítve már messziről  látszik  az  a  15 m-es 
falmaradvány, amely a hajdani Kanázsvár egyik sarka volt. Az 
Aba nemzetség építette a XIII. században. Sajnos a török idők 
óta romokban áll, de még így is van varázsa.

A több mint 2000 fős település központjában áll a barokk 
római  katolikus  templom,  melynek  alapjait  még  a  XVII. 
században rakták le. Körülötte régi temető húzódik, itt található 
Kis János 48-as honvédőrnagy vörösmárvány síremléke.

Feljebb  a  dombon  emelkedik  a  Mofetta  új  épülete. 
Napjainkban  az  érrendszeri  betegek  Mekkájaként  emlegetik 
Mátraderecskét  az  itt  meggyógyult  emberek.  A  széndioxidos 
gázfürdőt vérnyomásmérés után egészségesek is kipróbálhatják, 
különleges  élmény.  Ehhez  hasonló  utóvulkánikus  jelenséggel 
többek  között  Hargitafürdőn,  Kovásznán,  Csíkszentimrén  is 
találkozhatunk.  Erdélyben  büdösfürdőként  emlegetik  ezeket  a 
gyógyhelyeket.  Aki  egy  kis  lubickolásra  vágyik,  a  Kincses 
gyógyfürdőt ajánlom, kiváló hatását bőr- és ízületi bántalmakra 
javasolják.

A Mofetta Gyógyászati Központ Fotó: B.M.

A gyógyszálló hallja Fotó: B.M.

A  település  nagy  része  megőrizte  a  palóc  építészet 
jellegzetes formáit.  Érdemes felkeresni a Népművészeti  Házat, 
ahol szebbnél szebb kézműves termékekben gyönyörködhetünk 
és  természetesen  vásárolhatunk  is.  Az  egyik  teremben  az  itt 
dolgozók szívesen megmutatják a szövés minden csínját-bínját. 
Az udvarról nyíló helytörténeti kiállítás legszebb része a palóc 
szoba.  Messze földön híres  a  népviseletük.  Képzeljünk el  egy 
bordó  rakott  szoknyát,  fehér  buggyos  ujjú  blúzzal,  színes 
selyemrojtos  vállkendővel,  fehér  harisnya,  fekete  cipővel  és  a 
fejdíszt,  amely  aranycsipkével  borított  magas  konty,  hosszan 
lenyúló,  széles  hímzett  szalagokkal.  Szinte  fejedelmi  pompa, 
igazi női méltóságot sugárzó ünnepélyes viselet!

A Népművészeti Ház Fotó: B.M.

Az itt látott szőttes- és hímzésminták, a színkombinációk és 
a  virágmotívumok mind,  mind  ősi  kultúránk  máig  ható  erejét 
bizonyítják. Az embernek az az érzése, mintha a múlt a lelkét 
cirógatná. Tessék kipróbálni!

Üdvözlettel:
Bődi Mária

A Mofetta régi épülete
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 46.
HÁZI EGÉR – Mus musculus -

VADÁSZAT? PRO ÉS KONTRA!

Valószínűleg  ezt  az  apró 
rágcsálót  senkinek  sem  kell 
bemutatnom,  mégis 
megpróbálok  róla 
érdekességeket  leírni.  Eredeti 
hazája  Ázsia,  ahonnan  Európa 
egészébe  szétterjedt,  kivéve 
néhány  szigetet  és  ember  által 
nem lakott  vidéket.  Vadon  élő 
populációi  is  vannak,  főként 
mezőgazdasági  területeken. 
Emberi  településeken, 
házakban,  pajtákban, 
raktárakban,  istállókban  és 
hasonló  helyeken  tanyázik. 
Testhosszuk  75-110  mm. 
Farkuk  körülbelül  ugyanennyi, 
testsúlyuk  eléri  a  28  g-ot.  Az 
ember  otthona  körüli  egerek 
általában  nagyobbak,  mint  a 
„vad”  egerek.  Színezetében 
gyakran igen eltérőek, a nyugat-
európai vadon élő alak barnább, 
a  városi  egerek  szürkék  és 
ritkán  világos  a  hasuk.  Kelet-
Európában  mindkét  alak  hasa 
világos. Mindent elpusz-

títanak,  ami  megemészthető, 
belepiszkítva  a  tárolt 
élelmiszerbe, és jellegzetes szagot 
hagynak  maguk  után.  Vackát 
lyukakban,  hasadékokban,  de 
olykor  a  padló  alatt  készíti. 
Szaporák, 5-6 /de akár 12 / fiat is 
kölykezhet,  amelyek   18  napos 
korukra  elválasztódnak,  és  hat 
héttel  később ivarérettek.  Évente 
akár tízszer is fialhat! Leginkább 
erdei  egerekkel  téveszthetjük 
össze,  amelyeknek  azonban 
hosszabb  a  farkuk,  szemük  és 
fülük nagyobb és színük barnább. 
Hasonlítanak  még  a  fiatal 
patkányokra  is,  de  ezeknek 
vastagabb a farkuk, fejük és lábuk 
is  nagyobb.  Bár  ez  az  egérfaj 
számos  szőrmés  és  szárnyas 
ragadozó fontos zsákmánya, sőt a 
hüllők  is  pusztítják,  nem  is 
beszélve  a  „csúcsragadozó” 
emberről,  számuk  nemigen 
csökken a szaporaságuk miatt.

A  februári  lapszámban  folytatván  a  nagy  magyar  vadászokat 
bemutató sorozatomat, ezúttal gr. Esterházy Lászlót mutatom majd 
be. A Vadlexikonom soron következő részében ismét egy apró, de  
annál közismertebb rágcsálóról, a hörcsögről olvashatnak majd…

                                           Major Attila 

Az év  első  lapszáma  megjelenése  alkalmából  nagy  szeretettel 
köszöntöm az Olvasókat! Most egy olyan témáról szeretnék írni, 
amelybe mi vadászok elég sűrűn belebotlunk. Nem szándékozom 
mentegetőzni,  de  szeretnék  egy  pár  dolgot  leírni  a  vadászok 
védelmében, de legfőképp a tisztánlátás végett. Sok ember teszi 
fel nekünk azt a kérdést, hogy milyen jogon oltjuk ki egy másik 
élőlény életét?!  Mondhatnám azt, hogy a vadászat a legrégebbi 
tevékenység mióta az ember létezik, és az ember ösztönében van, 
ugyanúgy, mint a földművelés. De inkább azt mondom, hogy az 
embernek nincs erkölcsi alapja arra, hogy feltegye ezt a kérdést 
addig,  míg  a  növényeket  derékba  vágja,  a  háziállatokat 
/dédelgetve,  felnevelve  /  leöli,  és  mindezt  megeszi  vagy 
feldolgozza!  Nem beszélve  az  emberekkel  szemben  elkövetett 
sérelmekről,  a  rossz  szótól  egészen  a  gyilkosságig.  Az  ember 
/vagyis mindannyian / létezésével elfoglalta a vadon élő állatok 
élőhelyét, feltörte a földet, megváltoztatta a természet arculatát, 
és  minden  a  civilizációval  együtt  járó  szemetét  a  vadon  élők 
nyakába zúdította. Amikor pedig a vad próbálja visszavenni azt 
ami az övé volt, a tulajdonos érdekeltségű ember tűzzel-vassal 
írtja  a  vadon  élő  növényt  vagy  állatot.  Az  ember  saját 
érdekeltsége  alapján  dönti  el,  hogy  mi  számára  a  hasznos  ill. 
káros!  A növényeket  kiírtja,  a  károsító  gombákat  és  rovarokat 
vegyszerekkel  pusztítja  el,  a  kártékony  állatokat  mérgezi  és 
csapdázza  mértéktelen  szenvedést  okozva  élő  szervezetüknek. 
Sokan azt mondják, nekik erkölcsi alapjuk van arra, hogy számon 
kérjenek bennünket, mert ritkán esznek húst! De növényt igen, és 
a  cipőjét-nadrágszíját  is  a  szarvasmarha  bőréből  vágták  ki, 
ruháját  a  birka  gyapjújából  fonták!  Következő  támadási  pont: 
könnyű  száz  méterről,  mindent  átütő  fegyverrel  lelőni  a 
vadat! A vadász nem lő le  mindent,  ami elékerül,  hanem sok 
szempont szerint választja ki az elejthetőt!  Igyekszik fenntartani 
a vad és környezete között az egyensúlyt, amit az emberiség oly 
régen felborított. Akkor, ha kevés a vad, telepítünk, tenyésztünk, 
gondozzuk,  ápoljuk  és  védjük.  Túlszaporodáskor  viszont  a 
járványok  megakadályozása  és  a  mértéktelen  károkozás 
megelőzése  érdekében  a  gyenge  és  beteg  és  idős  egyedeket 
elejtjük. Tény és való, hogy a vadászat öléssel jár, de ez nem egy 
vérszomjas  ember  öldöklése,  hanem  szigorú,  írott  és  íratlan 
szabályok  betartásával  történő  vadelejtés!   Mindezt  csak  úgy 
tudjuk  elérni,  hogy  megküzdünk  a  vad  kifinomult 
érzékszerveivel, és a környezet embert próbáló tényezőivel! Az 
sem igaz, hogy a  vadászok halomra lövik a szegény ártatlan 
jószágot! Csak  példa,  hogy  manapság  egy  magyar  vadász 
átlagosan  2  nagyvadat  és  8  apróvadat  ejt  el.  Vajon  egy  falusi 
háztartásban hány szárnyast és négylábú jószágot hasznosítanak? 
Nem is beszélve a vágóhidak ölőüzemeiről…
Hosszan sorolhatnám az érveket / vitapartnerek az ellenérveket /, 
de azt szeretném, ha csak akkor vegyék az emberek a szájukra a 
vadászokat,  ha  maguk is  képesek leküzdeni  a  vadászattal  járó 
akadályokat,  ha  ők  is  annyi  élelmet  visznek  a  vadon  élő 
állatoknak  a  télen,  annyi  fát  ültetnek,  annyit  tesznek 
környezetünk megóvása érdekében stb.  mint  mi vadászok! Azt 
elismerem,  hogy  köztünk  vadászok  között  is  /  mint  az  élet 
minden területén / előfordulnak jellemtelen és vérengző emberek, 
de  ezek  alapján  megítélni,  s  főleg  elítélni  a  magyar 
vadásztársadalmat  /  kb.  50000  fő  /  nem  kellene!  MERT AZ 
IGAZ  VADÁSZNAK  A  VADÁSZAT:  SPORT,  SZÉPSÉG, 
SZENVEDÉLY,  DE  ÁLLATVÉDELEM  ÉS 
TERMÉSZETVÉDELEM IS! 
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Sakkbajnokság
2005.  december  3-án  került  megrendezésre 

Békésszentandrás sakkbajnoksága. Az előző évek hagyományai 
alapján  most  is  két  csoportban  mérték  össze  erejüket  a 
jelentkezők.  Az  egyik  kategóriában  a  FIDE  pontszámmal 
rendelkezők, a másikban az amatőrök.

Sajnos  több  nevező  a  verseny  előtti  napon  visszamondta 
indulását, így a vártnál kisebb létszámmal számolhattunk. Ennek 
ellenére  rendkívül  jó  hangulatban  zajlott  a  bajnokság.  Több 
esetben igen izgalmasan alakultak a partik.

A partik

A FIDE pontszámmal rendelkezők – Radics László 2097 p., 
Csípai Levente 1948 p. – egy négy játszmából álló mérkőzésen 
döntötték el a bajnoki cím sorsát. Az eredmény egyértelműnek 
tűnik, azonban két partiban is egyenlő állásnál a zászló jelentette 
a  játék  végét,  a  rutinosabb  Radics  László  javára,  aki  immár 
negyedik alkalommal lett községi bajnok.

A ,,műkedvelők” kategóriájában ismét új győztest avattunk 
Korbely  Györgyné  személyében.  Erzsike  magabiztos 
versenyzéssel utasította maga mögé a mezőnyt.

Kellemes meglepetést okozott Hévizi Bianka, aki a 2003-as 
bajnokkal  Nemcsényi  Zsolttal  remizett,  így  megosztoztak  a 
második helyen.

Összességében  elmondható,  hogy  ismét  egy  jól  sikerült 
versenyt sikerült megrendezni, ahol találkozhattak és játszhattak 
a sakkot szeretők.

A díjak
Eredmények:
I. kategória:
Radics László – Csípai Levente 4-0
1. Radics László
2. Csípai Levente
II. kategória
Nemcsényi Zsolt – Csipai Dániel 2-0
Korbely Györgyné – Hévizi Bianka 2-0
Korbely Györgyné – Csípai Dániel 2-0
Hévizi Bianka – Nemcsényi Zsolt 1-1
Korbely Györgyné – Nemcsényi Zsolt 2-0
Hévizi Bianka – Csipai Dániel 2-0
1. Korbely Györgyné
2.-3. Hévizi Bianka, Nemcsényi Zsolt
4. Csipai Dániel

A győztesek Fotó: Hévizi Róbert

Művelődési és Sport Bizottság

Teremfoci
Az idei esztendőben is
lehetőséget biztosítunk
azok számára,
akik szeretik a teremfocit.
Szombat délutánonként,
1400 órától várjuk
az érdeklődő csapatokat
a Hunyadi János Általános Iskola
tornatermében.

Művelődési és Sport Bizottság
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VÉLEMÉNY
ALKUDOZÁSOK HELYETT

A TÉNYEK 2005-ben
A baloldal kormánya az elmúlt években felszámolta az 

ország  fejlődését  gátló  legkirívóbb  igazságtalanságokat. 
Növelte a nyugdíjakat és a rászoruló családok támogatását, 
ötéves adócsökkentési programba kezdett, és megteremtette a 
munka  biztonságának  feltételeit.  Autópályákat  épített,  és 
dinamikus fejlődési pályára állította a magyar gazdaságot. 

A  változás  elkezdődött:  a  100  lépés  programjával 
változtattunk a dolgok menetén. Jó irányba halad az ország, 
és  nem  hagyjuk,  hogy  az  ellenzék  eltérítse  erről  az  útról 
csupán azért, hogy újra ő szabhassa meg az irányt. 

A  baloldal  kormányzása  alatt  sokat  haladtunk,  ám  az 
ellenzék most visszatérne, hogy mindent megváltoztasson.

Nem fordulunk vissza.

Nyugdíjak
Az elmúlt hónapokban, években sokat haladtunk. A cselekvő 

kormány  ebben  a  ciklusban  visszaadta  a  nyugdíjasoknak  azt, 
amit  az  Orbán-Torgyán-kormány  elvett  tőlük,  plusz  egy  havi 
nyugdíjat  vezetett  be  a  számukra,  illetve  hozzákezdett  a 
nyugdíjrendszer  igazságtalanságainak  korrigálásához, 
amelyekről az előző kormány is tudott, mégsem tett semmit. 

Amikor még az ellenzék szabta meg az irányt:
a  törvény  ellenére,  önkényesen  visszatartották  a 

nyugdíjemelést, ezzel minden nyugdíjastól 19 ezer forintot vettek 
el;

a  választások  közeledtével  már  igyekeztek  a  nyugdíjasok 
kedvében járni,  de a  kampányszerű emelések sem fedezték az 
idősektől jogtalanul elvett összeget, ráadásul az általuk beígért 
emelés javát már a baloldal kormánya fizette ki;

2000-ben  és  2001-ben  a  tudatosan  alultervezett  infláció 
miatt a reálisnál jóval kisebb mértékben emelték a nyugdíjakat, 
és csak az év végén fizették ki a jog szerint járó emelést, ezzel a 
legidősebb emberek hiteleztek a kormánynak.

A baloldal változtatott a dolgok menetén:
2002  júliusában  közel  3  millió  nyugdíjas  kapta  vissza  a 

Fidesz-kormány által tőlük jogtalanul elvett 19 000 forintot.
2003-2004-ben 50%-kal emelkedtek az özvegyi nyugdíjak, a 

következő két  évben pedig  20 százalékkal  nőnek  a  nyugdíjjal 
saját jogon nem rendelkező idősek juttatásai.

visszaállítottuk  a  méltányossági  nyugdíjemelést:  közel 
félmillió  különösen  nehéz  helyzetben  lévő,  alacsony  nyugdíjú 
idős ember kapott az évi rendes emelésen túl átlag 3 000 forintos 
méltányossági emelést;

idén  októbertől  rendszeres  díjtámogatásban  –  téli 
hónapokban havi 2000 Ft, a tavaszi-nyári hónapokban havi 1000 
Ft  –  részesülnek  a  távfűtéses  lakásban  élő  alacsonyabb 
jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok; 

A  100  lépés  program  részeként  megkezdjük  az  évtized 
legfontosabb  nyugdíjkorrekciós  programját:  a  törvény  szerint 
járó évi rendes nyugdíjemelésen felül növeljük az eddig hátrányt 
szenvedett  idősek  járandóságát,  ezzel  megszüntetjük  azt  az 
igazságtalanságot, hogy valakinek a nyugdíja azért alacsonyabb, 
mert „rosszkor” ment nyugdíjba.

FÖLDESI ZOLTÁN
az MSZP országgyűlési képviselője

V 2006 - ELJÖTT A
VÁLTOZÁS IDEJE!

Az emberek változást akarnak, az országnak létkérdés a 
változás. A mi küldetésünk, hogy a változás megtörténjen. 

Domokos László a jelölt
A  Fidesz  –  Magyar  Polgári  Szövetség  5.  sz. 

választókerületének  Békésszentandrás,  Csabacsüd, 
Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kondoros, Szarvas, Örménykút 
helyi  szervezetei  és  az.  5.  sz.  választókerületi  szervezet 
egyhangúlag  Domokos  Lászlót,  a  térség  országgyűlési 
képviselőjét  jelölték  a  2006-os  országgyűlési  választáson 
indítandó jelöltnek.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség jelöltjeiről az Országos 
Választmány decemberi ülésén dönt.

Domokos  László  a  jelölést  elfogadta  és  a  további  sikeres, 
együttműködésen alapuló és bizalomra épülő munka fontosságát 
emelte ki, melyet továbbra is a hit, a szeretet és az összefogás 
jellemez,  mert  „Valljuk,  hogy  az  ember  felelősséggel  tartozik 
önmaga, családja és nemzete boldogulásáért; hogy aki nem tesz 
meg  mindent  önmagáért,  családjáért,  hazájáért,  az  nem  fogja 
becsülni azt sem, amit családjától és hazájától kap.”

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

helyi szervezetei
Ott  kell  lennünk  minden  városban,  községben,  faluban  és 

tanyán.  Be  kell  kopognunk  minden  ajtón.  Szólnunk  kell 
mindenkihez,  föl  kell  keresnünk  mindenkit,  aki  elégedetlen  a 
sorsával, aki megelégelte a bizonytalanságot. 

Bátorítanunk,  bíztatnunk  kell  mindenkit,  aki  változást 
szeretne.  Meg  kell  nyugtatnunk  azokat,  akik  már  mindentől 
félnek, hogy a változás jó, a változás biztonságot hoz, és nem jár 
kockázatokkal. 

Szükségünk van  nőkre  és  férfiakra,  fiatalokra  és  idősekre, 
hogy  lelkesedésükkel  és  tettrekészségükkel  támogassanak 
minket.  A  V  2006  csapatában  mindenkinek  jut  testreszabott 
feladat.

Legyen Ön is a V 2006 csapat tagja! Várunk mindenkit, 
aki  támogatni  akarja  a  VÁLTOZÁS  2006  programját,  és 
hajlandó mindent megtenni a változásért, a holnapért, közös 
győzelmünkért. 

Ha velünk együtt azt vallja, hogy a szív erősebb az anyagi 
érdeknél,  és meg akarja  mutatni,  hogy az  összefogásra,  közös 
munkára  épülő  kampány  legyőzi  a  megosztó  pénzkampányt, 
akkor közöttünk a helye! 

Ne feledje:  2002-ben mindössze  0,9 százalék,  nem több 
mint 56 ezer szavazat hiányzott közös sikerünkhöz! Jövőre 
mindkét fordulóban, mindnyájunknak el kell menni! 

Várjuk  a  V  2006  csapatába,  ha  hajlandó  velünk 
együtt néhány  napot  áldozni  szabadidejéből  a  választási 
kampány utolsó időszakában. 

Hívja Kocsis Gabriellát a 20/916-4720-as telefonszámon!
Számítunk Önre, Magyarország számít Önre! 
Legyen Ön is a Változás 2006 csapatának a tagja! 

Domokos László
Szarvas, Gyomaendrőd, Békésszentandrás,

Kardos, Kondoros, Hunya, Örménykút, Csabacsüd
országgyűlési képviselője



20 2006. január

Felajánlható 1%
Kérjük támogassa az egyházat jövedelemadója 

1%-ával:
A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve: Magyar  Katolikus 

Egyház

Kérjük támogassa az egyházat jövedelemadója 
1%-ával:

A kedvezményezett technikai száma: 0066
A kedvezményezett neve: Magyarországi 

Református Egyház

Ajánlja fel adója 1%-át a
Gyermekeink Jövője Alapítvány

19057835-1-04 adóigazgatási számra.

Adójuk 1%-át a
19062444-1-04 adószámon ajánlhatják fel a

Békésszentandrási Bűnmegelőzési Egyesületnek.

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület kéri, hogy aki 
támogatni szeretné a labdarúgás működését, az az 
SZJA 1%-át felajánlhatja részünkre.

Adószám: 19976550-1-04
Köszönjük a támogatást.

Kérjük, segítsenek 1%-uk felajánlásával a 
Békésszentandrási Kulturális Fejlődéséért

Alapítványnak.
Adószám: 19059473-2-04

Köszönettel:
az Alapítvány Kuratóriuma

A Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidő 
Sport értesíti az adózó állampolgárokat, hogy 

egyesületünk részér ebben az évben is lehetőség 
nyílik az SZJA 1%-ának felajánlására.
Kérjük, hogy aki támogatni szeretné 

működésünket, az alábbi adószámra teheti meg a 
felajánlást:

Adószám: 18382983-1-04
Köszönjük a támogatást.

Tisztelettel kérjük, hogy személyi 
jövedelemadójuk 1%-ának szervezetünk javára 
történő felajánlásával ez évben is támogassák a 

BÉKÉSSZENTANDRÁSI  KÉZILABDA
CLUBOT,

és ezáltal a helyi kézilabda sportot.
Adószámunk: 18383647-1-04

Egyben  ismételten  köszönetet  mondunk 
mindazoknak,  akik  az  előző  években  bármilyen 
formában  segítették  működésünket.  Eddigi  és 
leendő támogatásukat Clubunk vezetősége, tagjai 
és  sportolói  nevében  előre  is  tisztelettel 
megköszönjük.

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete ez évben 
már tudja fogadni a SZJA 1%-át. Kérjük, hogy aki támogatni 

szeretné egyesületünket, az alábbi adószámra teheti meg
felajánlását. Köszönjük a támogatást.
Adószám: 18186042-1-04

A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport
Egyesület értesíti az adózó állampolgárokat,
hogy az egyesület részére ebben az évben is

lehetőség nyílik az SZJA 1%-ának felajánlására.
Ha támogatni szeretné működésünket az alábbi

adószámra teheti meg a felajánlást:
18384600-1-04

Támogatásukat Egyesületünk vezetősége, tagjai
és táncosai nevében előre is tisztelettel megköszönjük.

Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának 
felajánlásával járuljon hozzá a  Békésszentandrási Ifjúsági 
és Kulturális Egyesület (B.I.K.E.) működéséhez és ezáltal 
rendezvényeink,  programjaink  színvonalas 
megvalósításához.

Adószámunk: 18384985-1-04
Támogatásukat köszönjük.




