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Bartók Béla 1881-1945

M E G H Í V Ó
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a 

Képviselő-testület nevében Tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2006. március 27-én (hétfőn) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés kö-

zött tett fontosabb intézkedésekről

Napirendi pontok:

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

2. A 2005. évi költségvetési beszámoló. Előadó: Sin-
ka József polgármester

3. A község helyzete a 2005. évi adóbevallások tük-
rében. Előadó: Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző

4. Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Közala-
pítvány beszámolója. Előadó: Gazsó János a Köz-

alapítvány elnöke
5. A község  helyzete  szociális  ellátások  tükrében. 

Előadó: Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
6. Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintet-
tel az ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írá-
sos előterjesztése a Könyvtárban megtekinthető.
Békésszentandrás, 2006. március 14.

Sinka József, polgármester

Illyés Gyula
Bartók

- részlet -

,,S jogunk van

- hisz halandók s életadók vagyunk -

mindazzal szembenézni,

mit elkerülni úgysem tudhatunk.

Mert növeli, ki elfödi a bajt.

Lehetett, de már nem lehet,

hogy befogott füllel és eltakart

szemmel tartsanak,”
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REFORMÁTUS
Történelmi idők kapcsán

Szentandrási kincsek,
Éltető örökségünk

Békésszentandráson sokan foglalkoztak már eddig is közsé-
günk  nemes  és  értékes  múltjával,  hagyományaival,  hogy még 
jobban  tudjuk  értékelni,  szeretni,  megbecsülni  mindazt,  amink 
van, amiben élünk. Ehhez a törekvéshez szeretnénk most mi bé-
késszentandrási reformátusok is hozzájárulni. Gyülekezetünknek 
is  vannak rendkívül  értékes  történetei,  dokumentumai,  tárgyai, 
amelyeket érdemes jobban közkinccsé tennünk. Így került sor a 
fenti  címen  egy  kicsiny,  de  talán  sokaknak  tetsző  bemutatóra 
2005. november 25-én délután a Könyvtárban. Szeretnénk ezt az 
anyagot e lap útján is közkinccsé tenni részletekben. Másokat is 
bátorítunk, ha tehetik, gazdagítsanak minket is békésszentandrási 
kincseik, éltető örökségünk bemutatásával.

Toronydísz  1804-ből
2000-ben, amikor az új lelkész, dr. Dobos Ágoston került a 

gyülekezetbe,  a  presbiterek, gyülekezeti  tagok és családtagjaik 
nagy örömmel és szorgalommal dolgoztak a parókián, hogy mi-
nél lakhatóbbá tegyék az épületet. A fáskamrában való takarítás 
közben találták meg igen megviselt állapotban a piszkos, rozsda-
ette két darabból álló fém toronydíszt. 

Berényi Sándor hazavitte, és nagy szeretettel, lelkesedéssel 
felújította e tárgyakat.

Minden valószínűség szerint  ez állt  a  torony tetején,  de a 
1910-ben egy nagy felújítás alkalmával kicserélték. Most a to-
rony tetején ez az újabb, 1910-es évszámot viselő dísz látható, de 
az oldalsó kis kápolna tetején még mindig a most kiállított 1804-
es dísz párja áll, ugyanezzel az évszámmal. Ha valaki legköze-
lebb elmegy templomunk mellett, figyelje meg a két csúcsdíszt 
és évszámaikat.

Pontos adataink nincsenek, hogy mikor épült és szenteltetett 
fel a templom, mindenesetre az itteni évszám egy olyan biztos 
dátum,  amire  támaszkodhatunk.  Ezért  ünnepeltük  2004-ben 
templomunk fennállásának 200-adik évfordulóját.

Hány és hány nevezetes történelmi eseménynek, korszaknak 
túlélői ezek a díszek! Ideológiák, eszmék, divatok, szenzációk, 
rendszerek, hatalmak és hatalmasok jöttek és mentek el. A to-
ronydísz református csillaga kétszáz éve ma is Jézus Krisztusra 
mutat. Hozzá tartozunk, Benne hiszünk, Őt követjük. Az Ő szü-
letését csillag jelezte, Ő ma is reménységünk fényes hajnali csil-
laga. Krisztusban van megváltásunk, bűneink bocsánata, és örök

Raktárunkban – Széchenyi u. 12. sz. – megtalálható
minden kellék széles választékban.

Éjjel-nappali ügyelet!
Megrendelőink részére díjtalanul vállaljuk

az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézést.

CSIPAI  LÁSZLÓ
Békésszentandrás, Fő út 53.

Tel.: 218-230, mobil: 06-30/9749-031, 06-20/261-2296
BEHAN  PÁL

Petőfi u. 9. * Mobil: 06-20/334-6670

Köszönetnyilvánítás

,,Nyugodjál csendesen legyen békés álmod,
Találjál odafönn 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, barátok-
nak, munkatársaknak, szomszédoknak és ismerősöknek, 

akik szeretett férjem, édesapám, tatánk
SZÉCSI IMRE

temetésén részt vettek, részvételükkel mély fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

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

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szom-
szédoknak, barátoknak, munkatársaknak, ismerősöknek, 

akik szeretett férjem, édesapám, nagyapám, apósom,
BALLA IMRE

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

A gyászoló család
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HÍREK

életünk.  „Jézus Krisztus teg-
nap  és  ma  és  mindörökké 
ugyanaz!” (Zsid. 13:8)

Fotó: B.M.

A presbitérium által
megállapított díjak

2006-ban
Megnevezés Ft

Egyházfenntartás   2.800
Emlékharang   1.500
Ref.temető: sírhelyek 
1 személyre, 25 évre
   Dísz, 1. sor 20.000
   2. sor 15.000
   3. sor   10.000
   Régi parcellában 8.000
Sírhelyek újra meg-
váltása

Ugyanolyan 
áron, mint 
újonnan

Ravatalozó használat 8.000
Sírkeret engedély 1 
személyes sírnál

5.000

Sírkeret engedély 2 
személyes sírnál

10.000

Nem ref. temetéskor 
temető fenntartási díj 
egyházfenntartási díj 
helyett

6000

Tisztelettel  és  szeretettel 
kérjük  községünk  református 
tagjait, hogy segítsenek közös 
teherviseléssel, egyházfenntar-
tásukkal  abban,  hogy  Békés-
szentandráson  legyen  és  jól 
működjön  a  református  egy-
házközség. Az utóbbi években 
sok református nem támogatta 
az egyházat, viszont egy hűsé-
ges  kisebb  gyülekezeti  mag 
komoly áldozatokat hozott. Jó 
volna az egyházfenntartás ne-

mes  terhét  egyenlőbben  vál-
lalnunk. 

Továbbá  kérjük,  hogy  a 
temető  ékes  és  kegyeletteljes 
rendjének fenntartását is min-
den  temetőt  látogató  érezze 
felelősen  saját  feladatának. 
Ezért  kérjük önkéntes  anyagi 
hozzájárulásaikat,  és  a  lejárt 
sírok újra megváltását. 

Köszönettel  a  Presbitéri-
um nevében:

Dr. Dobos Ágoston
lelkész

ÖNKORMÁNYZATI  HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Sinka József

Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság
Tagjai: Benedek Erika, Bődi Mária, Fabó István,

Horváth Sándorné, Molnár Imre Zoltán, Sinka Csaba
Felelős szerkesztő: Benedek Erika

E-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu
Készült: SZARVASPRESS Bt. Telefon/fax: (66) 313-144/19

NYTSZ: 372/2/1995

mailto:konyvtar@bekesszentandras.hu
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Babits Mihály

Petőfi koszorúi
1923.

,,Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága?”

Hol a szem, szemével farkasszemet nézni?
Ki meri meglátni, ki meri idézni

az igazi arcát?
Ünnepe vak ünnep, s e mái napoknak
szűk folyosóin a szavak úgy lobognak,

mint az olcsó gyertyák.

Szabadság csillaga volt hajdan a magyar,
de ma már maga sem tudja, hogy mit akar:

talány zaja, csöndje
és úgy támolyog az idők sikátorán,
mint átvezetett rab a fogház udvarán

börtönből börtönbe.

Ki ünnepli ŐT ma, mikor a vágy, a gond
messze az Övétől, mint sastól a vakond

avagy gyáván bujik,
s a bilincses ajak rab szavakat hadar?
Csak a vak Megszokás, a süket Hivatal

hozza koszoruit.

Óh, vannak koszoruk, keményebbek, mint a
deszkák, súlyosabbak, mint hantjai kint a

hideg temetőnek!…
Kelj, magyar ifjúság, tépd le a virágot,
melyet eszméinek ellensége rádob

emlékére – kőnek!

Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad!
Nem drótos füzérbe görbítve – légy szabad

virág szabad földön:
hogy árván maradva megrablott birtokán
mondhassa a magyar: ,,Kicsi az én szobám,

kicsi, de nem börtön!’’

Avagy virág vagy te?… légy virág, légy vigasz!
Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz

az Ő ünnepségén:
Koporsó tömlöcét aki elkerülte,
most hazug koszorúk láncait ne tűrje

eleven emlékén!

Dr. Csordás Mihály

MÁRCIUS IDUSÁN
A télutó hűvösén átérződik a tavaszi langymeleg, éppúgy, mint 

másfél évszázada, amikor Petőfi hangját hordozta szárnyán hatá-
rokon által a szél, és remélni csak a bátrak mertek, mint most is. 
Mert futhat is az ember a nehéz idők elől, de mindenét – kedvét, 
örömét és fájdalmát – nem viheti a hosszú útra, és a szülőföldből 
is legfőbb egy rögöt.

Emelt fővel közlekedni a századokban – erre tanított meg ben-
nünket Petőfi. S ha tudjuk ezt, akkor kedves barátaink nemcsak a 
jelen percek és napok bugyraiból kerülnek elő, hanem a történe-
lem rejtett zugaiból is, s olykor használhatóbb választ adnak kér-
déseinkre, mint a kortársak. Mert hiába tudakozódunk a sanyarú 
sorsunkban osztozóktól, mit miként cselekednének, hogyan ter-
veznék  a  jövőjüket,  amikor  ők  sem  találják  a  legjobb 
megoldást…

Máskor is észrevehettük volna, de ilyenkor március idusán min-
denképpen felfigyelünk rá: csak a tiszta értékek maradnak fenn az 
idő rostáján. A jobbra és a szebbre való vágyott parázslik a hamu 
alatt, s rokon szándékokra lelve felizzik azonnal, bizonyítva a leg-
erősebb érvvel, a megmaradni akarással, hogy a gonosz századvég 
nem ölte ki belőlünk a legnemesebb érzést: a szeretetet. Igenis tiszta 
szívből és önzetlenül óhajtanak segíteni gyermekeken és felnőtteken 
az orvosok, szolgálják őket írók-tudósok… Még ha nekik is sokkal, 
de sokkal nehezebb ma, mint egykoron.

A mindennapi  kenyérért  való  küzdelmünkben elfeledkezünk 
gyakran ifjúságunk álmairól, nagy elhatározásairól… Arról, hogy 
lelkünk, gondolataink, szavaink, tetteink szabadságát nemcsak a 
báránybőrbe bújt farkasoktól, hanem a nemzettársaikat megaláz-
ni kívánó, velük manipulálni óhajtó öntelt ,,jótevőktől” is meg 
kell  óvnunk,  azoktól,  akiknek  áldásosnak  hirdetett  ténykedése 
nyomán darabjaira hullik, szétforgácsolódik minden egész.

Nem mindig  vagyunk elég  bátrak  ahhoz,  hogy felismeréseink 
szellemében alkossunk véleményt. Mások által kitalált eszményekre 
cseréljük fel a magunkéit, s talán már nem is vagyunk egészen biz-
tosan helyességükben. Csak akkor ocsúdunk fel,  ha ismét igazol 
bennünket a csalhatatlan ítész, az idő. Addigra persze már késő: el-
veszítettünk egy évre, kettőre, tízre magunkban Petőfit.

Jelképiségével március 15-e nemzetünkhöz, a világszabadság 
géniuszához köt bennünket erős kötelékkel. Ha hagyjuk, lényün-
ket határozza meg.



2006. március 5

NEMZETI  ÉVFORDULÓNK
Bartók Béla (1881-1945)

Bartók Béla 1881. március 25-én született Nagyszentmikló-
son (ma Románia, Sînnicolaul Mare), Torontál megyében. Zene-
szerető családban nevelkedett. Apja, idősebb Bartók Béla a város 
földművesiskolájának igazgatója volt.  Zongorán és csellón ját-
szott,  műkedvelő  zenekart  szervezett,  sőt  megpróbálkozott  a 
komponálással is. Tanítónő anyja, Voit Paula jól zongorázott. A 
gyermek Bartókban is korán felébredt a vonzalom a zene iránt: 
ötévesen kezdte a zongoratanulást, első leckéit anyjától kapta. 

A családfő korai halála (1888) után Bartók anyjával, húgával 
és anyja nővérével együtt Nagyszöllősre költözött, ahol első zon-
goradarabjait  komponálta.  Gimnáziumi  tanulmányait  az 
1891-1892-es tanévben Nagyváradon kezdte, majd a következő 
évben az erdélyi Besztercén folytatta, végül – Pozsonyban való 
megtelepedésük után – a város katolikus gimnáziumának diákja-
ként fejezte be. Tizenhét éves korában kötelezte el magát végér-
vényesen a hivatásos muzsikuspálya mellett. 1899-ben, pozsonyi 
iskolatársa, Dohnányi Ernő (1877-1960) példáját követve a Pesti 
Zeneakadémián Thomán István zongora- és Koessler János zene-
szerzés-osztályában folytatta tanulmányait. 

Érett alkotói korszakát megelőző periódusának legfontosabb 
művei – „Kossuth” Szimfóniai költemény nagyzenekarra (1903), 
I. Szvit zenekarra (1905) – a nemzeti romantika, a verbunkos és 
a népies műdalirodalom stílusából táplálkoznak, egyben tudatos 
vállalását jelentik annak a célnak, hogy „a zenében is valami spe-
cifikusan magyart kell teremteni”.

Az 1905-ös esztendő a legjelentősebb fordulatot hozta meg 
Bartók alkotói pályáján: Kodály Zoltán segítségével és útmutatá-
saival, először „tisztán zenei szempontból kiindulva” hozzáfogott 
„a  mindaddig  ismeretlen  magyar  parasztzene  fölkutatásához”. 
Felismerte, hogy amit addig magyar népdalnak hitt, az voltakép-

pen a 19. század - különösen a városokban elterjedt - népies mű-
daltermése. 1906-ban Kodállyal együtt adta közre első népzene-
feldolgozásait: Magyar népdalok énekhangra zongorakísérettel.

Az  1920-as  évek  a  külföldi  hangversenykörutak  időszaka 
volt. Ezekben az években vált Bartók világszerte ismertté és elis-
mertté előadóművészként éppúgy mint zeneszerzőként. 1921-ben 
megírta  A magyar  népdal  című monográfiáját.  1923-ban  Pest, 
Buda és Óbuda egyesülésének 50. évfordulója alkalmából felké-
résre ünnepi zeneművet komponál Tánc-szvit  címmel,  amelyet 
Kodály Psalmus Hungaricusával együtt mutattak be.

A Cantata profana, a zeneszerző „legszemélyesebb hitvallá-
sa”. A román karácsonyi – ám a karácsony keresztény ünnepéhez 
tartalmilag nem kötődő – énekek szövegeire készült nagyszabá-
sú, vegyeskarra, zenekarra, valamint tenor- és baritonszólóra írt 
kompozícióját 1934-ben mutatták be Londonban. Ebben az év-
ben Bartók abbahagyta a zeneakadémiai zongoratanítást, és he-
lyette a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából hozzáfo-
gott a magyar népdalok rendezésének, revideálásának, kiadásra 
történő előkészítésének munkájába.

A szélsőséges eszmék magyarországi térnyerése elleni tilta-
kozásul 1940-ben feleségével együtt az Egyesült Államokban ke-
resett – ideiglenes – lakhelyet.

Bartók  Béla  a  20.  század  egyik  legnagyobb  zeneszerzője 
volt. Életművéből nyilvánvalóan zenéje a legjelentősebb, de ze-
neszerzői  munkássága  mellett  népzenekutatói  tevékenysége  is 
felmérhetetlen  hatással  volt  kortársaira  és  az  utána  következő 
nemzedékekre. Művészete és tudományos teljesítménye nemcsak 
a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra 
szempontjából is korszakalkotó jelentőségű.

OLVASÓI  LEVÉL

Tisztelt Szerkesztő Bizottság!

Amikor szerencsém van hozzájutok a ,,Szentandrási Híradó” 
lapszámaihoz (a tótkomlósi polgármester asszonynál). Havilap-
jukhoz gratulálok, tetszik.

Én mint nyugdíjas, aktív civil vezetője, tagja vagyok több 
helyi civil szervezetnek.

Számtalan kedvtelésem közül egyik a fotózás, amit gyerek-
kisiskolás korom óta űzök. Gondoltam egy nagyot és veszem a 
bátorságot küldök néhány képet a téli Tótkomlósról. Egyébként 
is tervezem a helytörténeti kutatásaimat kiterjeszteni nagyközsé-
gük irányába, mert tudom, hogy vannak ,,közös gyökereink”.

Addig is, míg ez a kapcsolat létrejön ajánlom figyelmükbe 
ezeket az amatőr fotókat. Amennyiben érdemesnek tartják vala-
melyiket,  úgy örömömre szolgálna,  ha  a  készülő kiállításukon 
helyet kapnának.

Magamról talán annyit, hogy 60 éves nyugdíjas vagyok.
Többször töltöttem néhány napot településükön, ahol civil 

vezetők továbbképzésén voltam.

Tótkomlós, 2006. 01. 12.

Tisztelettel:
Gyivicsán András
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Író-olvasó találkozó
Szentandráson

Az elmúlt hónap, február 14-én, egy téli estén író-olvasó ta-

lálkozó volt  községünkben. A Művelődési  Ház kisterme majd-

nem szűknek bizonyult, kb. negyven ember vett részt az előadá-

son. A rendezvény Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Ala-

pítvány, a Helytörténeti Egyesület és a helyi Irodalmi- Történel-

mi Közéleti Klub támogatásával jött létre.

Vendégünk volt Duma István András, csángó magyar költő 

és író, akit valószínűleg már többen ismernek korábbi előadása 

és a csángó gyerektáborok révén. Duma András „Csángó mitoló-

gia” című könyvét mutatta be a közönségnek, amely néprajzi jel-

legű verses kötet. A csángó magyarok életébe és hitvilágába en-

ged betekintést az olvasóknak. Az író újszerű felfedezést tett, ami 

elgondolkodtatta a tudósokat is. Egyik lényeges része a csángó 

rovásírás megjelenése a korai időktől napjainkig a kézi varrotta-

sakon, szőtteseiken, de életük más fontos részeiben is megtalál-

hatók. Maga a könyv érdekes olvasmány számunkra, egy kevés-

bé ismert  magyar népcsoportról  enged bepillantást  egy csángó 

magyarok között élő csángó író által.

Másik vendégünk, Sánta Attila, székely nyelvész és író volt, 

aki „Székely szótár” című könyvét ismertette az érdeklődőkkel. 

Az író  sokat  foglalkozik  a  székelyek nyelvjárásával,  ami  szá-

munkra  ismeretlen  szavakat  tartalmaz.  Erről  szól  a  könyve,  a 

szótár. A bemutatások után kötetlen beszélgetés következett a ha-

tárontúli magyarságról, majd könyvvásárlásra került sor.

Papp Dezső

Fotó: B.M.

Sántha Attila Duma András dedikál
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A KERTBARÁT KÖR ÜZENI…
Szőlészeti szakkifejezések és értelmezésük

Kedves Olvasó, kedves kertbarát!
Szükségesnek tartottam, hogy az alábbi írásommal – most amikor las-
san közeleg a szőlőápolás-kezelés időszaka – a szakszerű kifejezéseket  
leírjam, csoportosítsam az egységes értelmezés céljából:
Harmatgyökér: tőkenyakból nőtt gyökér
Talpgyökér: gyökeres oltvány legalsó gyökerei
Világos vagy téli rügy: előbb a hajtás, majd a virágfürt fejlődik 
ki belőle, termést hoz
Nyári rügy: hónalj hajtás fejlődik ki belőle
Alaprügy, sárszem, rejtett rügy: általában nem hajtanak ki
Pikkelylevelek: a rügyeket (szemet) védi a külső behatolásoktól
Rövidcsap: 1-2 rügyből áll
Hosszúcsap: 3-5 rügyből áll
Vessző: egyéves elfásodott hajtás
Szálvessző: 8-10 rügyből álló hajtás
Félszálvessző: 6-8 rügyből áll
Fattyúvessző: tőkefejből kinőtt vessző
Simacsap: fattyúvessző visszametszve
Termőegyensúly: évről évre megfelelő mennyiségű termés elérése 
anélkül, hogy a vesszők erőssége csökkenne, a tőke gyengülne
Biztosítócsap: a tőke alsó felén lévő csap, mely ifjításul szolgál
Ugarcsap: (cser) ezen fejlődik ki a következő évi termővessző
Bak vagy szarv. Hároméves korú csapnak a neve, ugyanez luga-
son termőalap
Tőkenyak: a tőke közvetlen föld feletti része
Tőkealap, tőkefej:  a  tőkenyak feletti  rész,  mely lehet  zömök, 
széles (karós vagy bakművelésű)
Termőcsap (csercsap): visszametszett termővessző
Könnyezés: metszés után a megsebzett vesszőből nedvesség folyik ki  
addig, amíg a csap vége be nem szárad, ha korábban metszünk keve-
sebb a könnyezés, de ugyanakkor előbb van a rügyfakadás
Vitorla: a szőlő hajtáscsúcsa
Kacs: kapaszkodásra szolgál (módosult levél)
Fattyazás. Hajtásválogatás, a felesleges hajtások eltávolítása
Hónaljazás: a hajtást két levélre vágjuk vissza
Csonkázás: termőhajtások bekurtítása a fürt felett hagyjunk meg 
5-6 levelet (júliusban)

Műtrágyázás: Kordon, vagy lugas tőkére 10-50 dkg, trágyake-
veréket adhatunk a vegetáció ideje alatt három alkalommal. ÖSz-
szetétele: három rész nitrogén, két rész szuperfoszfát, egy rész 
kálium tartalmú műtrágya. Vízben oldjuk fel, és a tőke mellett 
készített gödörbe öntsük bele.

Hunya Alajos nyomán
D. Kiss Sándor

Termőalapon lévő rügyek Hónaljhajtás visszavágása
és elnevezésük

     
Harmatgyökerezés és a A lugas termőalapjának
gyökérnyakból nőtt megfiatalítása
vesszők levágása
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Mit kell tudni a madárinfluenzáról?
Tisztelt Állampolgár!
Bár Magyarországon is megjelent a madárinfluenza vírusa, 

néhány egyszerű óvintézkedéssel Ön is meg tudja védeni magát 
és családját. Erről a betegségről, és az ezzel kapcsolatos tudniva-
lókról, teendőkről kívánunk tájékoztatást adni.

Mi a klasszikus influenza?
A  klasszikus  emberi  influenza  minden  évben  szezonális 

rendszerességgel, ősszel-télen jelentkező megbetegedés, amely-
nek kialakulásáért az influenza vírus A, B vagy C típusa felelős. 
A klasszikus influenza magas lázzal,  köhögéssel, torokfájással, 
izomfájdalommal járhat.  Ez a  megbetegedés emberről  emberre 
terjed. Közösségekben egymástól könnyen elkaphatjuk. A beteg-
ség ellen a védőoltás a leghatékonyabb védekezés.

Mi a madárinfluenza?
A madárinfluenza alapvetően a szárnyasok fertőző betegsé-

ge, amelyet az influenza A vírusának különböző altípusai okoz-
nak. A madarak egyes fajai különböző mértékben érzékenyek az 
influenza vírusok változataira. A vadon élő vízi szárnyasok tünet-
mentesen  is  hordozhatják,  a  házi  szárnyasok  azonban  érzéke-
nyebbek a fertőzésre. Utóbbiaknál is vannak eltérések: míg a há-
zityúk viszonylag ellenállóbb, a pulyka rendkívül érzékeny a ví-
rus enyhébb változataira is. Egyes vírusváltozatok sem baromfi-
ra, sem emberre nem jelentenek veszélyt, míg mások, mint a hír-
hedt H5N1-es altípus, szárnyasokban nagy kiterjedésű járványo-
kat okozhatnak.

Okozhat-e emberi megbetegedést a madárinfluenza?
Annak ellenére, hogy a madárinfluenza a szárnyasok beteg-

sége, nagyon ritkán és különleges körülmények között az ember 
is megfertőződhet és megbetegedhet.  Az emberi  megbetegedés 
csak a fertőzött állattal való nagyon szoros, közvetlen kapcsolat, 
érintkezés során alakulhat ki. Az eddigi emberi megbetegedések 
is ilyen módon történtek. A madárinfluenza vírus a szárnyasok 
ürülékével, váladékával, vérével terjedhet állatról emberre (a ba-
romfi-telepeken, a szárnyas-feldolgozóiparban dolgozókra éppen 
ezért  különleges  biztonsági  szabályok  vonatkoznak).  A vírus 
70ºC hőmérsékleten biztosan elpusztul. Mindemellett a valami-
lyen betegségben elhullott állatok húsa fogyasztásra alkalmatlan, 

ezért bizonytalan eredetű húst egyébként sem szabad elfogyasz-
tani.

Hogyan védekezzünk a madárinfluenza ellen?
Az általános higiénés szabályok (pl. alapos kézmosás, ház-

tartási  fertőtlenítőszerek  használata)  betartásán  túl  kerülni  kell 
minden olyan helyet, ahol fertőzött baromfi vagy egyéb madár 
fordulhat elő. A közvetlen kapcsolatot beteg baromfival, élő vagy 
elhullott vadmadárral, valamint állati ürülékkel szennyezett felü-
letekkel (érintés, szájba vétel) kerülni kell. Különösen fontos a 
gyermekek figyelmét felhívni erre, megtiltani, hogy madarakkal 
játszanak, és megtanítani neki, hogy ha beteg, esetleg elhullott 
madarat látnak, arról szóljanak szüleiknek, nevelőiknek.

Madárinfluenzával érintett országokból nem szabad semmi-
lyen  élő  szárnyast  (baromfi,  díszmadár,  vadmadár)  vagy ilyen 
származású nyers terméket (hús, toll, tojás) behozni.

Állati eredetű élelmiszerek behozatala az Európai Unió tag-
államaink kívülről egyébként is tilos, mert azok számos fertőző 
állatbetegséget terjeszthetnek.

Mi az állattartók kötelessége?
Természetesen a baromfiállomány megvédése érdekében a 

legtöbbet az állattartók tehetik az állategészségügyi jogszabályok 
betartásával, melyek egyik legfontosabb célja meggátolni a házi-
szárnyasok és a vadmadarak között a vírus átadását. A vírus eset-
leges terjedése csak akkor akadályozható meg, ha az állategész-
ségügyi szolgálat tudomást szerez minden esetleges megbetege-
désről. Ezért valamennyi állattartó kötelessége, hogy az állomá-
nyában jelentkező, betegségre utaló tüneteket azonnal jelentse a 
legközelebbi állatorvosnak, hatósági állatorvosnak.

Ha Ön elhullott madarat talál, kérjük, hívásával ne a közpon-
ti segélykérő számot, vagy a mentők általános hívószámát terhel-
je, hanem hívja az infovonalat a 189-es számon.
Dr. Bujdosó László Dr. Süth Miklós
országos tisztifőorvos országos főállatorvos

Bejelentés és további információ:
Infovonal: 189

www.magyarorszag.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk

Békésszentandrás lakosságát
2006. április 21-én délután 5 órára

a Körös Művelődési Ház és Könyvtár Galériájába

HÍMZETT
MAGYARORSZÁG c.

kiállítás megnyitójára.

Békésszentandrási
Kézművesek Egyesülete

hímző szakkör

JÁTSZÓHÁZ
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete

szeretettel meghívja az érdeklődőket

húsvéti játszóházába

2006. április 1-jén és 8-án
szombaton,

délután 2-4 óráig.

A részvétel ingyenes.

Szervezők
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Farsang volt a Kis Óvodában
„Te mi leszel a farsangon?” – kérdezgették egymást gyer-

mekeink már hetekkel, napokkal ezelőtt. Lassan farsangi díszbe 
öltöztettük az óvodát,  készítettünk álarcot, szemüveget:  „Ugye 
hazavihetem?” – ez volt a vágyuk, kérésük.

A hét nagy eseménye volt a zenés műsor, melyet Tomanek 
Gábor és párja adott elő, majd a fánk sütése Margó óvó nénivel.

Hagyományaink szerint a népszokásokat: medvetáncoltatás, 
télkergetés, a rímes mondókákat az időjárásról, a kedvelt dalokat 
csokorba gyűjtöttük és a jelmezbe öltözött gyerekekkel előadtuk.

Mély benyomást keltett ez a pár nap a gyermekekben, élmé-
nyeik  megmaradnak:  ezt  jelzi  egy kisfiú  kérdése:  „Óvó néni!  
Jövő héten is lesz farsang?”

Hartay Jánosné

Készülődés Húsvétra
Április 7-én, pénteken 1530-tól várjuk az

érdeklődőket, leendő óvodásokat húsvéti készülődésre
/tojásfestés népművésszel, gyöngyfűzés, üvegfestés/

a Kis Óvodába
Szent Erzsébet út 36.

Békésszentandrás Baráti Szövetsége híreiből
Tisztelt békésszentandrásiak, kedves olvasó, helyi és el-

származott baráti kör tagok.
Tájékoztatással élünk, nem csak a településünk honlapján, 

az írott sajtóban is, ismételten. Nem kívánjuk zajos megnyil-
vánulásokkal  zavarni,  a  meghitt  választási  küzdelmet,  de 
megosztjuk  apróbb,  nagyobb  sikereinket,  büszkeségeinket, 
amelyek pozitívan érintik településünket, és előre mutatnak. 
Önkéntes vállalásainkat (2005-ös egyöntetű vezetőségi dön-
tés eredménye) folytatjuk, és csak remélni tudjuk, hogy rossz 
után jó jön, mint az időjárásban is szokott. Azt az óhajunkat 
is kifejezésre juttatjuk, hogy további bővülést, és csatlakozást 
várunk a (templom-projekt, faluközpont) folytatásához, mind 
anyagi  támogatás  terén,  mind  a  kivitelezésben,  mert  ez  itt 
marad, és mi fogjuk hasznát venni és használni. Ebből kivált-
képp nem szabad diszkriminációt fabrikálni, (legalább itt dol-
gozhasson, aki tenni akar a falunkért).

Mint ahogy abból sem, hogy a civil szektort, nem a politi-
ka kiszolgálására találták ki, és nem fentről kézi vezérléssel 
működik. A jogrendszer hiányossága, hogy nem esik egybe a 
jogszolgáltatás, és az igazságszolgáltatás, (ezzel helyt hagyva 
és adva a diktatórikus elemeknek). Így az önkormányzatiság 
is veszélyben van, amely alakulását tekintve pártsemleges, és 
a település ügyeit hivatott szolgálni, és fejlődését biztosítania, 
ezért  választunk  négyévente!  Úgy  gondoljuk,  felnőttünk  a 
vállalt feladatokhoz, és nem szorulunk bizonyításra, még az 
itt szokványos pletyka hadjáratok ellenére sem.

Ezért is vagyunk takarékon, mert elszármazott polgárok-
kal vagyunk feltöltve jórészt, tisztes törekvő polgárokkal, és 
eddig sem vállaltuk fel, hogy tagtársaink ez álltal a megosz-
tottság falába ütközzenek. Úgy is mondhatjuk, „aki  minket 
támad, és gáncsoskodik, akadályozva munkánkat, az a telepü-
lést támadja ”annak előre haladását, nem is beszélve az el-
származott tagtársaink legbensőbb érzéseiről, amellyel a szü-
lő falujukhoz kötődnek.

2005-ös beszámolónk a tavalyi eredményekről, a települé-
sünk honlapján olvasható, és a fotóalbumban képileg is meg-
található,  a 2006-os terveink úgyszintén.  Bátran állíthatom, 
hogy polgárbarát és település centrikusak. Köszönjük a pro-
jekt  kuratóriumi  elnökének,  Oláh  Gézának,  a  jó  hangulatú 
birkavacsorát, melyet a Vadászházban tölthettünk el a végzett 
sikeres  munka  örömére,  baráti  beszélgetésekkel  fűszerezve 
azt. A baráti kör jubileumi külön kiadványa folyamatban van.

Szécsi  Árpád  tagtársunk jóvoltából,  ismét  publicitásnak 
örvendhet Békésszentandrás, a „Rendszerváltó Archívum” ki-
adványban és a Magyar Rádió maratoni riportja után. Mind-
kettő  megtalálható a  könyvtárban,  és  hozzáférhető (CD, és 
könyv  formájában),  valamint  a 
www.bekesszentandras.hu/Szervezetek, Baráti Szövetség fó-
rum rovatában.
Köszönettel, tisztelettel:

Szécsi Mátyás Pál, Baráti Kör elnöke
Békésszentandrás, 2006. március. 12.
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Farsang a bölcsődében
2006. február 16-án tartottuk meg a hagyományos farsangi 

,,bulit” a bölcsiben.
Fontosnak tartjuk már a legkisebbek körében is a népi ha-

gyományok ápolását. Ezt nem tanítási jelleggel tesszük, ez nem a 
mi feladatunk, de mégis a mesék által rögzülnek a kicsi fejekben 
a tudnivalók.

Farsangolni nagyon élvezetes játék a gyerekeknek, főleg ha 
még a felnőttek is csatlakoznak hozzájuk. Nagy örömet okozott 
már a terem feldíszítése, a farsangi versek mondogatása, a szem-
üvegek ujjal való megfestése is. A bátrabbak már jelmezt is mer-
tek  magukra  ölteni,  de  azoknak  is  örömet  okozott,  akik  csak 
szemüvegeket, álarcot vagy sapkát viseltek.

Azáltal, hogy más ruha volt rajtuk, mint hétköznap, kizök-
kentek a valóból és belekerültek egy mesés képzeletbeli világba. 

Itt ebben a világban Ő tényleg királyfi vagy királylány lehetett, 
vagy éppen bohóc, katica, maci stb. Az apróságok belső érzelmei 
tárultak elénk és nem győztünk csodálkozni a gyermeki kreativi-
tás, leleményesség világán.

E rendezvény zártkörű volt, természetesen a szülők maximá-
lis támogatásával. Ötletes jelmezeket készítettek és sok finom-
sággal vendégelték meg gyermekeiket, hogy még élvezetesebbé 
tegyék számukra ezt a napot.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a játéknak.

A bölcsőde dolgozói

Fotók: Yetik-Takács Éva

Jelmezes csoportkép

Báli lakoma

Ki dobja magasabbra a lufit?

,,Itt a farsang, áll a bál…”
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ISKOLAI  FARSANG

5.a – osztályfőnöki óra

6.a – görög tánc

6.b – veresegyházi asszonykórus

A bálkirálynő és udvarhölgyei

7.b – modern tánc

7.a – részlet az ,,István a király”-ból Fotó: Révész Júlia



12 2006. március

AZ ÖNKORMÁNYZAT 
RÖVID HÍREI

⇒ Ez évben már három fiatal pár igényelte az első lakáshoz ju-
tók  helyi  támogatását.  A  Képviselő-testület  mindhárom 
igénylőt kamatmentes visszatérítendő lakásépítési, ill. vásár-
lási kölcsönben részesítette. A keretből eddig lekötött összeg 
1,1 millió Ft.

⇒ Jelentősen változott a gyermekvédelem helyi szabályozásá-
ról szóló helyi rendelet, törvényi változás miatt. Megszűnt a 
gyermekvédelmi támogatás, ebben a támogatásban 2005. de-
cember 31-i adat szerint 214 gyermek részesült, kifizető he-
lye a polgármesteri hivatal volt.
Az új családtámogatási rendszerben a megemelt családi 
pótlékot - amely tartalmazza a gyermekvédelmi támoga-
tás összegét is- kb. 709 gyermek részére biztosítja a Ma-
gyar Államkincstár, alanyi jogon.
A jegyző a törvényben meghatározott  feltételek fennállása 
esetében  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményt  állapít-
hat meg. 

⇒ A legfrissebb lakónépességi adatok alapján Békésszentand-
ráson állandó lakosság 3.971 fő.
2005-ben 29 gyermek született és 70 fő halálozott el.

Sinka József
polgármester

Szép volt fiúk!
Az idén is megrázta Gergely a szakállát. A hó hatalmas szél-

viharral érkezett. Az utcai olajfák közül az egyiket tövestől csa-
varta ki a hatalmas orkán. A szomszéd vezetékét- és a gyalogoso-
kat veszélyeztető letört ágak meghaladták az erőmet.

Betelefonáltam az  önkormányzatra  és  néhány  perc  múlva 
megérkeztek a műszaki osztály dolgozói. A továbbra is tomboló 
hóviharban  becsülettel  végzett  lelkiismeretes  munkájukat  és 
készséges segítségüket köszönöm.

Bődi Mária

KÖZLEMÉNY
A Polgári Törvénykönyv elbirtoklásra vonatkozó 121.§ (1) 

bekezdése szerint elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjo-
gát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, ingó eseté-
ben tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

A fenti jogszabályhely alapján 2006. június 9. napját követő-
en megnyílik a lehetőség arra, hogy állami tulajdonban lévő in-
gatlanok elbirtoklásának megállapítását lehessen kérni a bírósá-
goktól.

A Ptk. 112.§ szerint a dologhoz kapcsolódó tulajdonosi jogo-
sítvány a rendelkezési jog, melynek keretén belül a tulajdonos-
nak joga  van  ahhoz,  hogy az  ingatlan  használatát,  hasznainak 
szedését másnak átengedje. Jelen levelünkkel a T. Cím illetékes-
ségi területén lévő valamennyi ingatlanunkkal kapcsolatban gya-
koroljuk a Magyar Államot, mint tulajdonost megillető rendelke-
zési jogot. Így felhívjuk mindazok figyelmét, akik a Magyar Ál-
lam tulajdonát képező ingatlant használják, azok ellenkező ren-
delkezésig azt továbbra is megtehetik.

Békéscsaba, 2006. március 2.

Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága

Békéscsabai Kirendeltsége

Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány
kuratóriuma köszönetet mond azon adózóknak,
akik 2005-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át

alapítványunk részére felajánlották.
A befolyt összeget a Művelődési Ház eszközfejlesztésére

fordítjuk.
Köszönjük a támogatást

és a továbbiakban is várjuk felajánlásaikat.

Adószám: 19059473-1-04
Az Alapítvány Kuratóriuma

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ipartestületi tagokat, valamint
valamennyi olvasót, hogy továbbra is fenntartjuk
a munkavédelmi és kisgépkezelői tanfolyamok

megszervezését,
s kellő létszám esetén megtartásra kerülnek.

Várjuk minden érdeklődő jelentkezését.
Részt vehet Ipartestületen kívüli személy is.

Nem feltétel a tagság.

Telefon: 30-9-688-680, Bobvos János elnök

Ipartestület Elnöksége

Következő lapzárta:

2006. április 7. (péntek)

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

Szerkesztőség
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” (Vörösmarty Mihály)

Üdvözlet Sajógömörbôl!
Ózd gyárkéményei után a határtól közel 20 km-re üdítő látvány 

a Sajó völgye. Az egykori vármegye legrégebbi településeinek egyi-
ke a 800 fős Sajógömör. Kedvező adottságaira utal a címerében lát-
ható szőlőfürt és a búzakalász Bronzkori leletek tanúsága szerint ős-
idők óta lakott hely. Középkori várát Mátyás foglalta vissza a huszi-
táktól. Névnapján emlékezzünk meg róla.

A falu központjában látható a világ egyetlen olyan királyi 
szobra, amely az uralkodót kapával a kezében ábrázolja. Zsinó-
ros ruhában, hátra vetett palásttal délcegen áll Hunyadi Mátyás a 
terméskő talapzaton. Holló Barnabás alkotását 1912-ben avatták 
fel,  Bogár  Lajos  igazgató-tanító  kezdeményezésére,  közadako-
zásból. A márványtáblán Garay János sorai olvashatók:

Mátyás király
az igazságos
Mátyás király a tréfát felette kedvelé
Mátyás király feláll s int a szőlőhegy felé
Ím dolgozott a munkás, míg mi vigadánk urak
Ne váltanók fel őket, hogy ők vigadjanak?

A hagyomány sze-
rint itt a sajógömö-
ri  hegyen  történt 
meg  az  a  híres 
eset, amikor a job-
bágyokat  lenéző 
főurakat  megdol-
goztatta a király. Ő 
maga  kapálni 
kezdte  a  szőlőt  és 
arra  biztatta  kísé-
retét,  kövessék 
példáját, ne csak a 
hegy levét, hanem 
a  munka  ízét  is 
kóstolják  meg.  A 
helybéliek  szíve-
sen  mesélik  el  a 
történetet  és  büsz-
kék arra,  hogy ki-
rályjárta helyen él-
nek.

A Szent-Iványi kastély

A mezővárosban az 1616-ban alapított latin iskola volt az 
elődje a XlX. századi evangélikus gimnáziumnak. A középkori 
alapokon nyugvó templomukat 1881-ben építették újra, művészi 
belső tere igazi mestermunka.

A barokk kastély falán emléktábla őrzi Petőfi Sándor látoga-
tását. A költő kesernyésen jegyzi meg a naplójában, hogy a ko-
pott fogadóban volt kénytelen aludni, mert a kastély kapuja zárva 
volt. Másnap szemrehányást is tett az uraságnak.

- Micsoda dolog az, hogy egy magyar költő itt  áll  a kapu 
előtt s az zárva van!

- Bocsásson meg, mivel nem jelezte pontos érkezését, így nem 
várhattuk nyitott kapuval. Fogadalmat teszek, hogy ezután a vaskapu 
soha nem lesz bezárva, így aztán bármikor bejöhet! Napjaink új tulaj-

donosa  is  így  fogadna 
egy magyar költőt a kas-
télyában?

Merengjünk  még 
egy kicsit a múlton! A 
falu  neves  szülötte 
Czinka  Panna,  akinek 
a nagyapja Rákóczi fe-
jedelem cigányprímása 
volt.  Az  árva  kislány 
zenei  tehetsége  korán 
megmutatkozott.  9 
éves  korában  a  helyi 
földesurak saját költsé-
gükön  Rozsnyóra 
küldték  tanulni. Tizen-
ötévesen  meghódította 
egész Közép-Európát a 
csillogó fekete ruhában 
fellépő  női  cigányprí-
más.  Hegedűjével 
együtt temették el a sa-

jógömöri régi temetőben, sírhelyét ma már pontosan nem tudja 
senki. Halálának 220. évfordulóján avatták fel  szobrát, melynek 
talapzatán életútja olvasható.

Czinka Panna
1711-1772
Anyám, tőled csak a keserű halált örököltem,
De én hírt és dicsőséget szereztem e névnek. 

Egy gömöri sírhant felett
muzsikálnak most a szelek
s a földben is zeng a négy húr
a vonóban száz nóta gyúl.
Egy barna lány bűvös ujja
a szép kesergőket húzza
úgy mint egykor réges-régen
tépett zászlónk idejében.

Emlékére kétévente prímásversenyt rendeznek.
A falu igazi magyaros vendégszeretettel fogadja a csendre, 

romantikára, kirándulásra, nyugalomra, merengésre és a pompás 
gömöri ízekre vágyó látogatókat.

Üdvözlettel: Bődi Mária
Fotó: B.M.

Mátyás király kapával

Czinka Panna
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,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” (Vörösmarty Mihály)

Üdvözlet Nagyszôlôsrôl!
Kárpátalján a természeti szépségek mellett jelentős történel-

mi és művészeti emlékekkel találkozhatunk.
A tiszabecsi határátlépés után a hídon lassítsunk, mert a fo-

lyó hatalmas kanyarulata  lenyűgöző és  a  sárga fövenyszőnyeg 
csábító. Az első település Tiszaújlak, amely a régi dicsőség emlé-
két idézi. Itt aratta első diadalát a kuruc sereg. Az itteniek úgy 
tudják, hogy a turul hozta az égből a győztes kardot a magyarok-
nak. A hatalmas madár éppen most ereszkedik le az emlékműre, 
szinte  hallani  lehet  a  szárnysuhogását.  A mesterséges  dombot 
100 évvel ezelőtt az ország 38 megyéjéből vett földből hordták 
össze. Felmenve a lépcsőkön elolvashatjuk a feliratot is. "A ku-
ruc szabadságharc 1703-1711 első győzelmes ütközetének 1703. 
július 14-16.

Tiszaújlak: Kuruc emlékmű

A tiszai átkelés emlékére.” Tiszaújlak századokon keresztül 
a révátkelő hely és a sószállító tutajok kikötője volt. Beljebb a te-
lepülésen egy középkori ház falán két újabb emléktáblát olvasha-
tunk. "Ebben az épületben sóház volt, melyet 1703. május 24-én 
reggel 7 órakor 2 gyalogos csapattal és 40 lovassal Esze Tamás 
kuruc vezér megtámadott. A 14 muskétásból és egy hadnagyból 
álló őrségből négyet levágtak, a többi közéjük esküdött." Állíttat-
ta a K.M.K.SZ. A másik szöveg Móricz Zsigmond emlékét idézi. 
"A boldog ember szerzőjének, Tiszahát lelkes közönségétől, ha-
lálának 50. évfordulója alkalmából." Állíttatta a K.M.K.SZ. Ti-
szaújlaki Alapszervezete. Köszönet a Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség tagjainak értékmentő, áldozatos munkájukért.

Rövidesen  a  közeli  Nagyszőlősre  érkezünk,  a  történelmi 
Magyarország  legkisebb  vármegyéjének,  Ugocsának  a  székhe-
lyére. Nevét a város fölötti Fekete-hegy lankáin húzódó szőlős-
kertekről kapta még az Árpádok idején. A tetőn Ugocsa várának 
romjai és egy ferences kolostor omladékai dacolnak az idővel. A 
XlV. századi falmaradványok mellől pompás kilátás nyílik a Ti-
sza völgyére, melynek védelmezője volt a hajdani várőrség.

A környék legnagyobb birtokosai a Perényiek voltak közel 
500 éven át. Március 15. alkalmából tisztelegjünk a család 48-as 
mártírjának, báró Perényi Zsigmondnak az emléke előtt. Ő a me-
gye főispánja, majd a szabadságharc idején Debrecenben a felső-

ház elnökeként aláírja a függetlenségi nyilatkozatot. Felségárulá-
sért vagyonelkobzás és kötél általi halál az ítélet, melyet 1849. 
október 24-én hajtottak végre Pesten, a hírhedt Újépület mögött. 
Bilincsbe verve, közelről kellett végig néznie a fiatal Szacsvay 
Imrének a kivégzését. Mikor rá került a sor, a báró 12 ezüstöt 
adott a hóhérnak, hogy hamar végezzen vele és vigyázzon a sza-
kállára. Mindkettőjük bronzba öntött alakját Kossuth jobbján lát-
hatjuk Debrecen főterén. Nagyszőlősön a megyeháza előtt 1906-
ban avatták fel a mártír báró mellszobrát. Aztán 19-ben jönnek a 
csehek  és  lomtalanítottak.  De  a  történelem előbb  vagy  utóbb 
igazságot szolgáltat az arra érdemeseknek. Ma az épületben a Pe-
rényi Zsigmond Magyar Tannyelvű Gimnázium működik. 100 év 
múltával a szobor is a helyére került.

A hosszan elnyúló városközpontban balról feltűnik a közép-
kori építésű római katolikus templom. Ki hinné, hogy ez a felújí-
tott gótikus épület a szovjet időkben raktár volt? Szemközti olda-
lon a ferences kolostor található. A szerzetesek először a XV. szá-
zadban telepedtek le  Nagyszőlősön.  Többszöri  elűzetésük után 
reméljük véglegesen a rendházukban maradnak. Karitatív mun-
kájukra nagy szükség van egész Kárpátalján.

Sétáljunk  el  a  Perényi-kastélyhoz!  A XVl.  századi  épület 
homlokzatán a család címere látható. Bejáratánál Kossuth tisztel-
gő sorai olvashatók az emléktáblán. "Neked, te kimagasló alak, 
ki abból az időből oly páratlan egyedül állasz, neked leborulék 
emléked előtt. Mesterem!"

A szemközti utcában áll az a ház, amelyben Bartók Béla la-
kott özvegy édesanyjával. A tehetséges gyermek 6 évesen, itt a 
megyeháza dísztermében adta első koncertjét, mely kezdete volt 
egy nagyszerű, olykor tragikus XX. századi magyar művészpá-
lyának. Az idén emlékezünk születésének 125. évfordulójára.

Nagyszőlős: Bartók-eméktábla

Sétánk végén kóstoljuk meg a hegy levét  a  közeli  pincék 
egyikében. Vendéglátóink boránál csak a beszédjük ízesebb, iga-
zi élmény hallgatni őket. Szív és lélek van a szavukban.

Üdvözlettel:
Bődi Mária
Fotó:B.M.
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 48.
MEZEI CICKÁNY –Crocidura Ieucodon 

Visszatekintés a téli vadászszezonra

A cickányok kisméretű rovar-
evők, s közülük valók a világ 
legkisebb  emlősei.  Európa 
északi, örök hóborította terüle-
teit  és a magas hegycsúcsokat 
kivéve mindenütt legalább egy 
faja  él.  Bár  ritkán  látni  őket, 
gyakran hallható magas cinco-
gó hangjuk. Az európai cická-
nyokat ez egyszerűség kedvé-
ért  három  csoportra  oszthat-
juk: a vízi cickányok,  a vörös  
fogú cickányok  és végül a fe-
hérfogú cickányok. A fehérfo-
gú nemzetséghez tartozó fajok 
azonkívül, hogy fogai hófehé-
rek,  felül  a  zápfogak  előtt  3 
egyhegyű fog  helyezkedik  el. 
Jellemzőek  a  farok  ritkásan 
nőtt hosszú szőrszálai. A most 
bemutatott cickány is ehhez a 
fajhoz  tartozik.  A mezei  cic-
kány testhossza 85-93, a faro-
ké 37-39 milliméter. Súlya 6-
12  gramm.  A Közép-Európá-
ban  élő  cickányfajok  közül  a 
mezei  a  leginkább  szárazság-
kedvelő. Nálunk az egész or-
szágban előfordul, de a legna-
gyobb egyedszámban

a Tiszától keletre él. Gyakori a 
mezőgazdasági kultúr területe-
ken,  de  kedveli  a  kerteket  is, 
ahol  gyakran  a  száradó  kom-
posztrakásokban tanyázik. Szí-
nét tekintve világos-szürkés, és 
a  hasa  a  hátától  elütő  színű. 
Avörösfogú  cickányokkal  el-
lentétben  napközben  rejtekhe-
lyén marad, és csak este indul 
zsákmány  után.  Főképpen  ro-
varokkal,  pókokkal,  csigákkal 
táplálkozik, de megrágja a dö-
göt is. A nőstény az évszaktól 
függetlenül, de általában április 
és szeptember között 2-4 alka-
lommal  3-9 fiókát  ellik.  Ezek 
13 napig vakok, 16 napig szop-
nak és 4-5 hetes korukban lesz-
nek  önállóak.  Jellemző  rájuk, 
hogy a nőstény és a kicsinyek 
gyakran egymás farktövét fog-
va  karavánszerűen  mennek 
egyik  rejtekhelyről  a  másikra. 
A  mezei  cickány  nem  alszik 
téli álmot, életkora másfél évre 
tehető.  Természetes  ellenségei 
között  első  helyen  a  baglyok 
állnak. Ez az apró rágcsáló vé-
dett, eszmei értéke 2000 Forint.

Az áprilisban megjelenő lapszámban beszámolót olvashatnak majd 
a március elején megtartott évadzáró közgyűlésünkről. A vadlexi-
kon 49.  részében azt  hiszem egy mindenki  által  –sajnos-  ismert  
rágcsálóról a házi patkányról írok érdekességeket…

                                                               Major Attila

Tisztelettel köszöntöm az olvasókat a márciusi lapszám megjele-
nése alkalmából. E hónapban arról olvashatnak, hogy miként ala-
kultak a téli apróvadvadászatok. A vadlexikonomban pedig egy 
apró  rágcsálóról  írok,  mégpedig  a  mezei  cickányt  igyekszem 
majd bemutatni. 
Mint minden évben, idén is október 1-jén kezdődött meg hazánk-
ban az apróvad vadászata. Az alföldi vadászok többségének – így 
nekünk is -  ez a vadászati lehetőség az év csúcspontja, a kemény 
vadgazdálkodási munka gyümölcse. Egész évben óvjuk, védjük, 
neveljük a vadmennyiséget, és most szakszerűen hasznosítjuk. Ez 
természetesen  nem  esztelen  pusztítást  jelent,  hanem  tervszerű 
gazdálkodást,  amit  a  hatóságok szigorúan  ellenőriznek.  De  ha 
nem ellenőriznék, akkor is odafigyelnék a lelövési arányra, mivel 
még hosszú ideig szeretnénk hódolni szenvedélyünknek. Ennek 
érdekében teszünk is, hiszen ez évben is vásároltunk 1500 db elő-
nevelt fácánt, amit gondosan felnevelve kiengedtünk a területre. 
Ennek  a területre kiengedett madármennyiségnek a  töredékét 
vadásztuk vissza, ebből is látszódik , hogy mi mindent megte-
szünk, hogy az utókor is vadászhasson. Mivel a törvény azt írja 
elő, hogy apróvadra egyénileg nem lehet vadászni, így erre alka-
lom csak a téli társasvadászaton nyílik. Az idei évben az első  ok-
tóber 16-án került megrendezésre, amit a tél folyamán még 9 kö-
vetett.  A szezonról  összességesen  azt  mondhatom  el,  hogy a 
nyúlállományunk az elmúlt évekhez  hasonló, a természetes fá-
cánállományunk viszont nagyon kevés. Amennyiben nem nevel-
nénk minden évben több ezer  madarat, talán már nem is vadász-
hatnánk… Ezeken a téli vadászatokon általában 20-25-en vettünk 
részt, és a szerény eredmények ellenére általában jól szórakoz-
tunk. Bár ezeken a vadászatokon sokszor lőhettünk volna több 
madarat is, azért mértéket tartottunk, gondolva a jövőre. Az élő-
nyúlbefogásunk a tervek szerint alakult, hisz két nap alatt befog-
tuk a tervünk szerinti mennyiséget. A vadászatokat a Vadászház-
ban több esetben  vacsora követett, melyek a hangulat függvé-
nyében sokszor késő estig tartottak, erősítve ez is az összetarto-
zásunkat. Az alább látható kép november 20-án készült, amikor 
vendégvadászok is részt vehettek a vadászaton, és lőttünk össze-
sen 102 fácánt , 37 nyulat és két rókát. Az írásom végén azt írom 
le, hogy bár volt már jobb szezonunk is, de rosszabb is, így bízva 
a jövőben jókat vadászhatunk még a további években.
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Farsangoltunk
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2006. feb-

ruár 25-én este 6 órai kezdettel farsangi birkavacsorát szervezett az 
István király úti klubházban. Kultúrműsort a Vértessy Tánc-Sport 
Egyesület  táncosai  adták.  Minden  korosztályból  voltak  fellépők. 
Temperamentumos mozgásuk, tudásuk, tánc iránti szeretetük, min-
den bennük volt. Igazi tehetségüket adták. Nagy siker volt műsoruk. 
Többször visszatapsolták őket. Műsor után boldogan fogadták az 
egyesület ajándékát. Köszönjük Korbelyné Erzsikének hozzáállását, 
odaadó munkáját. Egyesületünk a lehetőségekhez mérten támogatja 
a táncegyesület tevékenységét. Vendégünk volt Domokos László or-
szággyűlési képviselő úr, Hévizi Róbert képviselő, aki a Művelődési 
Bizottság elnöke. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és el-
jöttek rendezvényünkre.

Az ízletes vacsora elfogyasztása után a jó hangulatot a tom-
bolahúzás szakította félbe. A tombolatárgyakat az egyesület tag-
jai ajánlották fel. Köszönjük a sok-sok tombolatárgyat, a jegyvá-
sárlást és a társadalmi munkát, amit az elő és utómunkálatoknál 
segítettek.

Híreink: Kulturális programunkban szerepel a Gyomai für-
dőzés.  A benti  fürdő  minden  igényt  kielégít.  (Március  22-én, 
szerdai napon 8 órakor indul a VOLÁN busz.) Majd Szolnokra, a 
nóta délutánra hívjuk a tagokat, ahol Madarász Katalin, Dallos 
Gizi és nóta énekes társai énekelnek. Szalai Antal népi zenekara 
kíséri a színvonalas műsort. Lehet jelentkezni. Kulturális mun-
kánk mellé szociális tevékenység is kapcsolódik: lakás akadály-
mentes állami támogatás, méltányossági nyugdíjemelés, indokolt 
esetben segélykérelem. Fogyatékossági támogatás, gépkocsiszer-
zési támogatás nyilvántartása. Természetesen törvényes kereten 
belül. További munkánk: tagfelvétel, tagdíjbefizetések beszedé-
se, könyvelése, levelezések, jelentések elkészítése, pályázati le-
hetőségek megfigyelése, pályázati anyag elkészítése. Kapcsolat-
tartás  a  Mozgáskorlátozottak  Országos  Szövetségével,  tovább-
képzéseken való  részvétel.  Szeretnénk  minél  több egyesülettel 
közös rendezvényen részt venni.

Egyesületünknek 2005. év december 31-én 854 fő tag és 19 
fő pártoló tagja volt

Kedves  Olvasó,  ezt  nem azért  írom  le,  hogy  fitogtassam 
munkánkat, hanem azért, hogy ez a kis csapat milyen tenni akaró 

a szentandrási beteg emberekért, egyesületünkön belül a törődés, 
az összetartozás az, ami erőt ad a munka továbbviteléhez.

Tisztelettel:
Tóth Mihályné

Mozg. Korl. Egy. elnöke

Mozgáskorlátozottak  Békésszentandrási  Egyesülete  ez  év-
ben már tudja fogadni az SZJA 1%-át. Kérjük, aki támogatni sze-
retné egyesületünket, az alábbi adószámra teheti meg felajánlá-
sát. Köszönjük a támogatást.

Adószám: 18386042-1-04

A magyar gazdaság jövője - Új Széchenyi-terv

A Gazdasági Konzultáció során világossá vált, hogy a munka vezetheti 
ki a magyar gazdaságot a jelenlegi holtpontról.  A gazdaságpolitikai cél 
a teljes foglalkoztatás, amely a mai vadkapitalizmus helyett egy szoli-
dáris piacgazdaság alapját adja, ennek eszköze pedig a foglalkoztatásra 
rakódó munkáltatói járulékterhek radikális csökkentése. 
A Gazdasági Konzultáció során felszínre kerültek azok a gazdaságpoli-
tikai hibák is, amelyek ma a gazdaság növekedését, és a vállalkozások 
megerősödését gátolják. 
A legfontosabb  gazdaságpolitikai  hibák,  melyeket  a  Medgyessy-
Gyurcsány kormány követett el az elmúlt négy évben: 
1. A hazai kis- és középvállalkozások megerősítését szolgáló fejlesz-

tési programok, - Széchenyi-terv, otthonteremtési program – leál-
lítása. Hiányukat eddig az uniós támogatások sem tudták pótolni.

2. A hazai  kis-  és  középvállalkozások  támogatásának  háttérbe 
szorítása a betelepülő külföldi nagyvállalatok támogatásával szem-
ben.

3. A vissza nem térítendő támogatások háttérbe szorítása a hitel-
jellegű támogatásokkal szemben.

A polgári kormány egy új Széchenyi Terv keretében 1500 milliárd fo-
rintot  fordítana kis-  és  középvállalkozások  támogatására négy  év 
alatt: 1000 milliárdot tenne ki a kis és középvállalkozás-fejlesztési alap, 
500 milliárd pedig új munkahelyek létrehozását szolgálná. 
Ha Magyarország népe úgy dönt, hogy a 2006-os választásokon "a jövő-
ről szavaz, s a magyar szolidaritás jegyében adja le a voksát, akkor lesz 
új Széchenyi Terv, lesz új országépítő program!

Tisztelettel:
Domokos László

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

országgyűlési képviselője
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A szentandrási zsidó hitközség
a 19. században

A békésszentandrási zsidó közösség története mintegy 150 
évet ölel át. A 19. századi történelmi Békés vármegye egyik leg-
nagyobb izraelita közössége élt itt. Virágkoruk az 1830-as évti-
zedben kezdődött, amikor már önálló zsinagógájuk volt, s a kör-
nyékbelieknek (Szarvas, Öcsöd) központjául szolgáltak. A helyi 
zsidóság demográfiai aránya a század során végig az országos át-
lag felett volt. A betelepedésük utáni évszázadban jelentős részt 
vállaltak a település gazdasági és társadalmi életében.

A török kor pusztításai  után  Szentandrás  (és  egész  Békés 
vármegye) újratelepítése az 1720-as esztendő környékén kezdő-
dött. A vármegye – feltehetőleg gyenge gazdasági helyzete miatt 
– nem vonzotta a héber vallású betelepülőket. Az országos ada-
tok alapján a 18. század első felében ebben a megyében élt a leg-
kevesebb izraelita. 

Az évszázad második felében a lélekszám még mindig rend-
kívül alacsonynak mondható, a II. József által 1787-ben elrendelt 
népszámláláson,  két  településen  Váriban  (ma  Gyulavári)  és 
Szentandráson, összesen 28 főt írtak össze. Ezeket az adatokat 
azonban vitathatónak tekinthetjük, hiszen Karácsonyi János sze-
rint az első izraelita betelepülő csak 1792 környékén érkezhetett 
Szentandrásra.

A 19. század elején azonban az izraelita vallású lakosság lét-
száma többszörösére emelkedett. Az 1808-as esztendőből már 22 
főre találunk utalást, ez az adat a következő évtizedre 16-re csök-
kent (1817), amit az 1823-as adatok is erősítenek.

Az 1830-as évtizedben a község izraelita lakosságának a lét-
száma a többszörösére ugrott. Az 1828-as 56 főt jelölő adathoz 
képest, az egyházmegyei évkönyvek szerint 1836-ban a 3942 la-
kosból 150 héber élt a településen, ez az akkori lakosság 3,8%-a. 
Ez az adat azért is érdekes, mert Békés vármegyében a zsidó né-
pesség aránya soha nem emelkedett 2,8% fölé!

Ekkoriban már a közösségnek saját zsinagógája volt, felte-
hetőleg 1832-től.

Mindenesetre  érdemes  megvizsgálnunk,  hogy  mi  ennek  a 
megyéhez képest kiugróan magas, a település nagyságához or-
szágos szinten relatívan jelentős zsidó létszámnak a magyarázata.

A legfontosabb ok mindenképpen az  lehetett,  hogy Békés 
vármegye területének mintegy 75-80%-a a gyulai uradalomhoz, 
a Harruckern család birtokához tartozott,  akik az 1840-ben ki-
adott törvényes rendezésig ellenezte a zsidók letelepedését, ezért 
a héberek a területükön már kívül eső Várit (ma Gyulavári), Két-
egyházát, valamint Szentandrást (ma Békésszentandrás) válasz-
tották. Ehhez járulhatott hozzá, hogy a túlnyomó részben mező-
gazdaságból élő település ipari és kereskedelmi szférájában az 
idetelepülő zsidó közösség biztos megélhetést talált.

Az 1840. évi XXIX. tc. alapján az ország összes településére 
– a bányavárosok kivételével – betelepülhettek a zsidók. Lakóhe-
lyükön lehetővé vált a szabad kereskedelem, illetve ipari műhe-
lyek fenntartása is. Ez a rendelkezés a szentandrási közösségnek 
újabb lendületet adott, s lélekszáma a szabadságharc kezdetére 
már 229 főre emelkedett, s a gyarapodás tovább folytatódott. Az 
1852-es évben Szentandrás 4941 lakosából 241-en vallották ma-
gukat izraelitának.

Az 1860-as évtizedben a szentandrási zsidó közösség még 
mindig Békés vármegye egyik legnagyobb hitközsége volt – fi-
gyelembe véve a rohamosan fejlődő városi közösségeket (Békés-
csaba, Szarvas). Az 1868-as kongresszus után a szentandrásiak a 

„status quo ante” irányzathoz csatlakoztak, amely „megoszlása 
ellen lépett fel, s a korábbi helyzet megőrzése mellett érvelt- in-
nen származik elnevezése is.”(Magyar Zsidó Lexikon)

A következő évtizedet akár a hitközség „virágkorának” is te-
kinthetjük. A rabbi, schachter és harangozó mellett már tanítót is 
foglalkoztattak, s a szentandrási zsidó iskola 1875-ben a megye 
egyik legjelentősebb zsidó intézményévé vált.

Az évszázad utolsó 15 évében sorsfordító – és negatív – vál-
tozások indultak meg. A közösség lélekszáma folyamatosan – és 
dinamikusan – csökkeni kezdett. Az 1879-ben még 360 főnyi kö-
zösség 1890-re 269-re csökkent. Ezért is érdekes hogy csak eb-
ből a korszakból van adatunk zsidó egyesület alakítására a tele-
pülésen. A szentandrási Nőegylet 1893-ban jött létre. „Céljuk és 
feladatuk a szegények, főként a szegény nők segélyezése (bete-
gek, özvegyek, árvák, állástalanok támogatása).(A Békés megyei 
zsidóság  történetének  levéltári  forrásai.  Válogatta  és  sajtó  alá 
rendezte: K. Cseh Edit. Gyula, 2002. 28. o., illetve Magyar Zsidó 
Lexikon forrásai)

A 19-20.  század  fordulóján  a  közösség  létszáma  tovább 
csökkent, s elveszítette meghatározó szerepét. Az ok elsősorban a 
település – és ezzel együtt a zsidó közösség – elszegényedése le-
hetett.

Írta: Debreceni Péter
Konzultáns: Dr. Püski Levente, egyetemi docens

Az egykori békésszentandrási zsidó hitközség mérlege (XIX. 
század eleje)
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Egy kiállítás utóélete
Január 28-án megnyílt  az Iparosok kiállítása.  Több,  mint 

egy hónapig volt megtekinthető a Körös Művelődési Házban. 
Ez idő alatt  sokan megnézték és néhányan arra is  gondoltak, 
hogy állandó kiállítássá válik.  A terem más célú hasznosítása 
miatt azonban le kellett bontani a kiállítást.

Az iparosok kiállításán azt tapasztaltuk, hogy sokan őriz-
nek  olyan  régi  tárgyakat,  amelyet  a  jövő  nemzedék  számára 
meg kell őrizni és bemutatni. Ezúton is köszönjük mindazok-
nak, akik elhozták és kiállították a szakmák írásos és tárgyi bi-
zonyítékait.  Köszönjük azoknak, akik segítették a szakmájuk-
ban dolgozók neveit és eszközeit összegyűjteni.

Minél több tárgyat megőrzünk és bemutatunk, annál ritkáb-
ban fordul elő az az eset, ami az egyik nagypapával történt meg: 
Utazás közben az unoka kinézve az ablakon így szólt a nagypa-
pához:”Nézd Papa, a néni meg a bácsi golfozik!” A nagypapa is 
abba az irányba fordult, és megdöbbenve tapasztalata, hogy az 
unokája a kapáló embereket golfozóknak nézte. Megállapította, 
hogy erről mi, felnőttek tehetünk, mivel a kapát meg sem mu-
tatjuk az unokánknak, de a golfot már gyerekkorukban megis-
merik a TV-ből. 

Részlet a kiállításból Fotó: Szécsi Viola

Mennyivel könnyebben tanulja a verset az a gyermek, ame-
lyik  tudja  és  már  látta  azokat  a  tárgyakat,  amelyek  egy-egy 
versben találhatók, pl.: Arany János Toldijában: 

„…Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán,
Pedig még legénytoll sem pehelyzik állán.”

Egy másik történet is azt bizonyítja, hogy érdemes ilyen kiállí-
tást szervezni: Az Iparosok kiállításán a cipész szerszámok és mes-
terlevelek előtt állva az újságíró megkérdezte, milyen célból rendez-
tük meg ezt a szokatlan témájú kiállítást. Válaszom az volt, hogy ha 
másért nem, hát azért, hogy Vágó István vetélkedőjén ne essen ki a 
játékos, ha megkérdezik tőle mi is az a spicvas. Válaszomra elmoso-
lyodott a harminc év körüli újságíró, és csak annyit válaszolt: „Igaza 
van, én sem tudom mi az.” Ekkor az előttünk lévő asztalról felvettem 
egy spicvasat és a kezébe adtam. Biztos vagyok benne, hogy amíg él, 
fogja tudni mi az, mert egy idős mester által, szépen elkészített bőr-
talpú cipőn is megláthatta azt.

A Békéssy János Helytörténeti Egyesület  célja a 2006-os 
évben létrehozni egy tájházat. Bízom abban, hogy a Helytörté-
neti Egyesület által tervezett és a lakosság segítségével felépülő 
tájházban már egyes tárgyakat és eszközöket állandó kiállítás 
keretében is megtekinthetnek az érdeklődők Ehhez a munkához 
többen is ígérték segítségüket, szakmai tudásukat, például: ke-
mence készítés, vályogfal falazás stb. terén. Minden anyagi és 
fizikai segítséget szívesen várunk, mivel a Békéssy János Hely-
történeti Egyesület anyagi keretei igen szűkösek.

A Békéssy János Helytörténeti Egyesület nevében:
Szécsi Balázs

HÍRES SZENTANDRÁSIAK
Pólya Jakab (1844. okt. 22. – Bp., 1897. júl. 
29.): Békésszentandráson Polák néven szüle-
tett, a Pólya nevet 1882-ben vette fel. Köz-

gazdasági író, az MTA l. tagja (1894). Jogot 
végzett és 1873-ban ügyvédi irodát nyitott 

Bp.-en. Jogi gyakorlata mellett behatóan fog-
lalkozott az agrármozgalmakkal és a pénzin-
tézetek történetével. 1883-ban a Trieszti Ált. 
Biztosító jogtanácsosa. 1890-ben a bp.-i egy.-

en a mezőgazdasági politika magántanára. 
Tanulmányai szakfolyóiratokban jelentek 

meg. – Főbb művei: Az újabb agrár mozga-
lom és irodalom hazánkban (Bp., 1884); Ag-
rárpolitikai tanulmányok (Bp., 1886); A gazdasági válság (Bp., 1890); A 
pesti magyar kereskedelmi bank keletkezésének és ötvenéves fennállá-

sának története (Bp., 1892); A budapesti bankok története az 1867 – 
1894. években (Bp., 1895); A Pesti Polgári Kereskedelmi Testület és a 
Budapesti Nagykereskedők és Nagyiparosok Társulata története (Bp., 

1896); A szövetkezetek előnyei (Bp., 1905). 
Forrás: MTA Könyvtára, Kézirattár

Fia, Pólya Jenő világhírű sebész, 1876. április 30-án született Buda-
pesten. Orvosi diplomájának megszerzése után Grósz Emil szemé-
szeti klinikájára került. Itt töltött 2 esztendeje alatt írta akadémiai pá-

lyadíjjal  jutalmazott  munkáját.  ,,A mellső 
csatornazug állapota glaukománál” címmel. 
1900-ban átlépett az I. számú Sebészeti Kli-
nika állományába, ahol elsősorban a carci-
noma műtétek és az ezzel kapcsolatos plasz-
tikai eljárások iránt érdeklődött.
1903-ban elfogadta az István Kórház sebé-
szeti osztályára való meghívást. Itt kapcso-
lódott be az orvosi közéletbe is: tagja lett az 
Orvosegyesületek  valamint  a  Közkórházi 
Orvostársulatnak.  1905-ben  a  Margit  Kór-
ház, 1910-ben pedig az István Kórház főor-
vosává nevezték ki,  közben 1908-ban ma-
gántanárrá habilitálták a sebészeti anatómia 

tárgykörből, majd 1914-ben egyetemi rendkívüli tanárnak nevezték 
ki.
A Tanácsköztársaság idején elvállalta az I. számú Sebészeti Klinika 
vezetését, amiért később felelősségre vonták. Ezután főleg angol és 
német szakfolyóiratokban publikált, melyekkel nemzetközi elisme-
rést aratott 1911-ben. Pólya nagy érdemet szerzett a hasi sebészet te-
rületén is. Az epekősebészettel kapcsolatban számos műtéti eljárást 
alakított ki. Hasonló jelentőségűek voltak rákkutatásai is. Sebészeti 
működésének második szakaszában különös érdeklődéssel fordult az 
agysebészet felé.
Tudományos működése során több mint 400 cikket írt és előadást 
tartott. Szinte egész munkásságának elismerése volt, amikor 1938-
ban Amerikába hívták előadókörútra és katedrát ajánlotta fel neki. 
Az American College of Surgeons tiszteletbeli tagjai sorába fogadta, 
azonban a felkínált  lehetőséget elhárította  és visszatért  Magyaror-
szágra.
1941-ben nyugalomba küldték, s ezután írta meg ,,Az Orvostudo-
mány regénye” című munkáját főleg laikusok számára, melyben az 
olvasót végigvezette az orvostudomány egész fejlődését.
Élete utolsó évében – származása miatt – üldözöttként élt. Családja 
ekkor már az Egyesült Államokban élt és szorgalmazta, hogy hagyja 
el az országot, azonban önmaga semmit sem tett távozása érdeké-
ben, illetve később a legszükségesebb óvintézkedések biztosítására 
sem. A nyilas uralom alatt egy budai panzióban keresett menedéket, 
ahonnan 1944. december 8-án elhurcolták. Halálának időpontjáról, 
körülményeiről nincs pontos információ.

http://www.sulinet.hu/tananyag/97102/on/igyjo/setup/portrek/arany/telso.htm#legeny
http://www.sulinet.hu/tananyag/97102/on/igyjo/setup/portrek/arany/telso.htm#vendeg
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VÉLEMÉNY
Szövetséget kell kötni a

gazdákkal

Ha valahol nyomon követhető az elmúlt négy év hanyatlása, az elsősor-
ban a mezőgazdaság. Ha nem történik jelentős politikai változás Magyaror-
szágon, akkor mezőgazdaság és a magyar gazdák nem fognak kibírni még 
négy ilyen évet. Számukra létfontosságú a változás. 

Magyarország Európa élelmiszer szemétlerakó telepévé vált. Olyan ter-
mékeket sóznak a nyakunkba, amelyet Nyugaton már meg sem esznek, sőt 
oda be sem engednek. Magyarországon a gazdáknak a kereskedőkkel szem-
beni kiszolgáltatott helyzetét meg kell szüntetni. A nagy nemzetközi cégek 
kezében levő bevásárlóközpontok beszerzési ár alatt értékesítenek. Hosszabb 
távon ez nem vezet jóra. A városi emberek hosszabb távú, biztonságos elvi-
selhető árú élelmiszerellátása azon áll vagy bukik, hogy vannak-e Magyaror-
szágon sikeres gazdák, működik-e a gazdatársadalom. A következő kormány 
fontos feladata lesz, hogy megalkossa a tisztességes kereskedelemről, ver-
senyről szóló törvényt és megvédje a magyar gazdákat.

A következő kormánynak a szolidaritás kormányának kell lennie 
Bárhová is menjünk a világban, egészen biztos, hogy hátrányos hely-

zetből indulunk az ott élő nemzet polgáraival szemben. Kell egy olyan hely 
a világon, ahol mi vagyunk előnyben, ahol mi vagyunk a kivételezettek. Ez 
lesz a választás tétje. 

Az új kormány feladata, hogy újjáélessze a magyar szolidaritást. 
A következő kormánynak a szolidaritás kormányának kell lennie, hi-

szen a közélet, a politika, az állam egyetlen célja és értelme, hogy segítse az 
embereket a törekvéseikben, a boldogulásban és hogy az emberek számít-
hassanak egymásra. Amikor új államról beszélek, akkor az új állam a szoli-
daritás erős szervezete lesz a mi elgondolásunk szerint. 

A szolidaritás az, ha a hazánk számíthat ránk a bajban, és mi is számít-
hatunk a hazánkra. Ez kell ahhoz, hogy ki tudjunk hozni magunkból min-
dent, amire képesek vagyunk. A szolidaritás az a habarcs, ami a téglákat erős 
fallá változtatja. Nem az a természetes, nem az az egészséges, nem az a nor-
mális, ha egy országban a külföldiek élveznek előnyöket az ország polgárai-
val szemben. Éppen ellenkezőleg. 

Ez a szolidaritás, ettől lesz erős minden európai nemzet, ezt kívánjuk 
magunknak, és ezt kívánjuk más országoknak is. Nem várjuk el egyetlen 
más országtól sem, hogy ott mi magyarok legyünk előnyben, hogy ott kivé-
telezzenek velünk.  Ezt  egyetlen országtól  várjuk el,  Magyarországtól.  De 
Magyarországtól elvárjuk. 

És bizony mondjuk ki: amelyik ország nem szolidáris a saját polgárai-
val, vagyis ahol a kormányzás üzlet, és nem bizalomra és gondoskodásra 
épül, ahol az állam nem mutat példát az egymás iránti felelősségvállalásból, 
egymás megbecsüléséből és segítéséből, annak az országnak, kedves baráta-
im, Európában nincs jövője. 

Innen érthető meg a 2006-os választások tétje is. Általában azt mond-
hatjuk, hogy minden demokratikus választás tétje az, hogy az emberek meg-
találják-e a legjobb közös megoldást. Ha nekünk magyaroknak sikerül meg-
találnunk a legjobb közös megoldást, akkor elmondhatjuk, hogy a magyar 
választópolgárok nem csak résztvevői a választásoknak, hanem győztesei. 

Ma nem az a tét, hogy rabok legyünk vagy szabadok, a tét ma az, hogy 
győztesek leszünk vagy csak résztvevők,  vagyis vesztesek.  Beletörődünk, 
hogy évről évre rosszabb lesz minden vagy elhisszük, hogy élhetünk jobban 
is. A választások tétje, hogy a magyar szolidaritást választjuk vagy a kímé-
letlen és közönyös vadkapitalizmust. A huszonegyeik századot vagy a múlt 
századot. Ez a kérdés, kedves barátaim. Hát, válasszatok!

Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

(részletek Orbán Viktor Békéscsabán és Budapesten  elhangzott évérté-
kelőjéből)

Tisztelettel:
Domokos László

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

országgyűlési képviselője

Tisztelt
Választópolgár!

Mint az Ön előtt is ismert 2006. április 9-én választ az or-
szág. Arról döntünk,  milyen kormánya, milyen többségű parla-
mentje legyen az országnak. Döntésünk arról szó, hogy a rend-
szerváltás  óta  először  bizalmat  kap-e  a  kormány  a  parlament 
többségét adó párt, illetve koalíció a megkezdett út továbbvitelé-
re. A családok az idősek, munkavállalók, a fiatalok, a vállalkozá-
sok érdekében tett lépések folytatására, - a higgadt, gyűlölködés 
nélküli,  igazságosságra  épülő  kormányzásra,-   vagy   győz  az 
ígérgetés a felelősség nélküli populizmus.

Az 5 sz. választókerületben a
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT jelöltje

FÖLDESI ZOLTÁN

aki jelenleg is országgyűlési képviselő. Az elmúlt években 
bizonyára találkoztak vele, hisz több mint 700 rendezvényen vett 
részt a körzet településein. Ismerik őt, hisz itt él közöttünk, hosz-
szú ideje dolgozik a közéletben volt már parlamenti, megyei és 
helyi önkormányzati képviselő,- bizonyított.

Meggyőződésünk, hogy az Önök településének, és a környe-
ző  településeknek  kormánypárti  országgyűlési  képviselőre  van 
szüksége, mert a mozgástere, kapcsolatrendszere összehasonlít-
hatatlanul jobban érvényesíthető terveink, céljaink megvalósítás-
hoz.

KÉRJÜK, SZAVAZZON A
MAGYAR SZOCIALAISTA PÁRT JELÖLTJÉRE!

Bízva támogatásában, kérjük együttműködését.

az MSZP Békésszentandrási Szervezete
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Labdarúgás
Elkezdődött a bajnokság tavaszi idénye, igaz ez már a tavaszi 3. 
forduló, hiszen ősszel már két mérkőzést lejátszottak.
20. forduló
Szabadkígyós – Békésszentandrás 0:0
Szabadkígyós, 250 néző. Vezette: Majoros
Hunyadi: Petrás – Steigler, Melian, Chlebik, Csipai (Bobvos I.), 
Kovács N. (Fehér), Bobvos F., Szécsi, Bakró, Kajtár, Virág.
Ezen a mérkőzésen a játék küzdőjellege domborodott ki. A Hu-
nyadi a harciasságának és Petrás kapus jó védéseinek köszönhet-
te, hogy egy pontot szereztek.
Varga László: Minden elismerésem a fiúknak. A téli sárdagasztás 
meghozta az erőnlétünket. Végig bírtuk erővel a kilencven per-
cet. Mindkét csapat sportszerűen játszott.
Jók: Petrás, Virág, Melian, Szécsi, Bakró.
Ifjúsági mérkőzésen:
Szabadkígyós – Békésszentandrás 3:1

A megyei I. osztály állása
1. Mezőhegyes 14 3 3 39-18 45
2. Gyomaendrőd FC 14 2 3 55-21 44
3. Méhkerék 13 5 2 47-16 44
4. Battonya 13 2 4 44-19 41
5. Szabadkígyós 11 5 4 36-20 38
6. Vésztő 11 4 4 36-17 37
7. Magyarbánhegyes 10 4 6 41-25 34
8. OMTK 9 3 8 46-34 30
9. Mezőberény 9 2 8 23-25 29
10. Szeghalom 9 2 8 28-39 29
11. Békésszentandrás 8 2 10 30-40 26
12. Dévaványa 7 2 11 26-49 23
13. Erzsébethely 7 1 12 27-40 22
14. Gyomaendrőd VSE 5 6 9 21-30 21
15. Kondoros 5 3 12 23-35 18
16. Békés 4 2 13 16-34 14
17. Mezőkovácsháza 1 1 17 18-59 4
18. Tótkomlós – 3 16 10-45 3
A táblázatban nem szerepel az elmaradt négy bajnoki találkozó eredmé-
nye.

Megyei I. osztályú női kézilabda
bajnokság tavaszi sorsolása

Felnőtt
Március 26. Békésszentandrás – Bcs. Főiskola 15.00 óra
Április 2. Békésszentandrás – Doboz 14.00 óra
Április 8. Gádoros – Békésszentandrás 15.00 óra, indulás 13.30
Április 12. Szarvas – Békésszentandrás 18.30 óra
Április 22. Gyomaendrőd – Békésszentandrás 13.30 óra, indulás 12.00
Április 30. Gerla – Békésszentandrás 16.30 óra, indulás 14.45
Május 7. Békésszentandrás – Kétsoprony 15.00 óra
Május 14. Békés – Békésszentandrás 17.00 óra, indulás 13.15
Május 21. Békésszentandrás – Mezőberény 15.00 óra
Május  27.  Kondoros  –  Békésszentandrás  16.00  óra,  indulás 
12.30
Június 4. Békésszentandrás – Füzesgyarmat 16.00 óra

Ifi
Április 22. Gyomaendrőd – Békésszentandrás 15.00 óra, indulás 12.00
Május 7. Békésszentandrás – Kétsoprony 13.30
Május 14. Békés – Békésszentandrás 15.00 óra, indulás 13.15
Május  27.  Kondoros  –  Békésszentandrás  14.00  óra,  indulás 
12.30
A mérkőzésekre minden szurkolót szeretettel várunk!

Kézilabda Club
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