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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak!
a Szerkesztőség

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. május 2-án (kedden) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató  a  Képviselő-testület  lejárt 

határidejű  határozatainak  végrehajtásá-
ról, valamint a két ülés között tett fonto-
sabb intézkedésekről

Napirendi pontok:
1. A Szociális és Népjóléti Bizottság beszámolója az átru-

házott hatáskörben végzett munkáról.  Előadó: Bobvos 
János a bizottság elnöke

2. A  Gondozási  Központ  beszámolója.  Előadó: Virág 
Sándorné intézményvezető

3. Képviselő-testületi  rendeletek  felülvizsgálatáról  szóló 
tájékoztatás. Előadó: Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző

4. 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. április 5.

Sinka József, polgármester

Aszódi Imre

Ne add nekik oda a 
Szép ígéretét

- részlet -

Ostorozz meg engem és taposs lábaiddal,

hogy az igazért testem feláldozzam,

mert boldogok az alázatosak,

kik testüket másért meghajlítják,

boldogok az alázatosak, kik porba tiportatnak,

mert a végső napon nagy lesz dicsőségük,

Uram járj velem és igazítsd lépteim.
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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

,,Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Aki szeretett, az soha nem feled, mert
Te túléled az őszt és a telet
Számunkra Te sosem leszel halott
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

akik szeretett édesapám

HAMZA ISTVÁN
temetésén részt vettek és virágokkal, részvétükkel fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

„Olyan nagyon szerettem e világon élni,
de testem elfáradt és el kellett menni.”

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

Ábel József
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

„Váratlan ért betegségem, elválasztott tőletek,
elbúcsúzni nem tudtam, hát Isten veletek.”

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

Pleskó György
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

ÁBEL ÉS FIAI BT.
Cégvezető: Ábel Zoltán

Teljeskörű temetkezési szolgáltatás:
o éjjel-nappali ügyelet,
o elhunytszállítás az ország bármely pontjáról,
o műkő– és gránit síremlék készítése, javítása,

tisztítása. /35 éves tapasztalat/

Tel: 66/218-224

Ügyeleti telefonszám:
30/627-4577   *   30/958-4877

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

Következő lapzárta:

2006. május 12.
(péntek)

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

Szerkesztőség

mailto:konyvtar@bekesszentandras.hu
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,,Nyitott könyv – Nyugdíjas oldal”
,,Áldott az óra és áldott a szél,
Mely liliomok messze-messze magvát hozza,
Magot, melyből a békesség kikél.”
                                        (Reményik Sándor)

Szeretettel köszöntöm a kedves olvasót ezen a hideg, esős, bo-
londos áprilisi napon, amikor mindannyian melegre,  napfényre 
vágynánk, de közben olyan dolgokkal kell megbirkózni ami sok 
embernek tragédia. Az árvízre gondoltam, s arra a sok emberre, 
akinek oda a háza, mindene, egy élet munkájának a gyümölcse. 
Kérek mindenkit, aki teheti adakozzon, hiszen mindannyian tud-
juk, hogy sok kicsi sokra megy! Mindenki megtalálja azt a ,,csa-
tornát”, ami neki a legjobban megfelelő. Én már eleget tettem a 
lelkiismeretem parancsának.
Mi is történt egyesületünkben? Március 11-én ,,Nőnapi vacsora” 
volt, ami több szempontból is érdekes. Először – ilyen még nem 
volt! Hetedik éve, hogy minden nő kap egy általam írt képesla-
pot, melyet azért küldünk, hogy mindenki érezze azt, hogy ,,vele 
vagyunk”! Most úgy gondoltuk, hogy még ilyen nem volt – Le-
gyen vacsora! Nemcsak az ünnepség volt új, hanem a főzőmes-
ter, a húsvágó csapat, a zenész… egyszóval újítottunk! Mivel so-
kan megkérdezték már azóta, hogy tényleg olyan jó vacsoránk 
volt? – Most elmesélem, s már az elején szeretném megköszönni 
mindenkinek a segítséget  amit  nyújtott,  hogy sikeres  legyen a 
rendezvény.
Rövid ünnepi kultúrműsorral kezdtük az ünnepséget, majd a ver-
sek, énekek után felkértem Sinka József polgármester urat, hogy 
mondja el ünnepi gondolatait, köszöntse az ünnepelteket. Rövid, 
tartalmas,  szívhez szóló ünnepi beszéd után jelképesen nekem 
nyújtotta át az ünnepi csokrot, mely egy csodálatosan szép, szín-
pompás csokor volt,  a  tavasz minden színével.  Az ünnepi kö-
szöntő méltán kapott nagy tapsot, hiszen tényleg nekünk, rólunk 
szólt. Utána Bozóki István (titkár) és Szín József (ell.b.eln) adták 
át minden nővendégnek a szál virágot. Közös énekléssel zártuk a 
műsort: Tavaszi szél… Utána átadtuk a helyet a táncosoknak és 
Frankó Pál zenésznek, aki fergeteges hangulatot csinált egész éj-
szaka – amit köszönünk neki – kivilágos virradatig!
Az új főzőmester igencsak kitett magáért, mert igencsak finom 
volt a pörkölt, ő Szatmári János – azaz Bill. Vacsora után mikor 
behívtam a  nagyterembe – alig  bírtam elmondani,  hogy miért 
hívtam magammal, mert már felcsattant a taps, ami vastaps lett! 
Egy üveg ,,öcsödi vízzel” köszöntük meg a finom pörköltet.
Mindenki azt kérdezgette, hogy mikor lesz a következő vacsora? 
Azonnal a naptárhoz mentünk és megnéztük, hogy mikor a mi-
énk a terem, s az az időpont jó-e a főzőmesternek, zenésznek, 
május 13-a volt és az mindenkinek jó volt! Ki is hirdettem, hogy 
még nincs program, de aki itt van az tudja meg, hogy mikor lesz 
a következő, s tovább mulathat. Mulattak is kivilágos virradatig, 
mert ¼ 4-kor még húzta a zenész. Nagy örömmel töltött el mind-
annyiunkat, hogy ennyire jól sikerült a rendezvény, hiszen azért 
van, hogy mindenki jól érezze magát. Így a sok segítő kéz mun-
kája nem hiábavaló! Még egyszer köszönünk mindenkinek min-
den segítséget!
Április 1-jén – nem vicc! – Budapesten voltunk az Operett Szín-
házban. Kálmán Imre:  Marica grófnő c.  operettet néztük meg. 
Olyan előadást láttunk, hogy másnap mindenkinek fájt a tenyere, 
a vége felé már spóroltunk, hogy a finálén is tudjunk tapsolni! 
Igazi mesevilágban voltunk: csodálatos kosztümök (mind a sze-
replőknek, mind a tánckarnak) nagyzenekarral … még most is a 
fülembe  cseng,  hogy  …Szép  város  Kolozsvár…,  szép 
díszletek… mindannyian éreztük,  hogy itt  minden értünk van. 
Egyszóval megérte a törődést! Köszönöm azoknak, akik velem 

voltak, hogy ilyen szép közös élményünk lett. A következő május 
Szeged, Nemzeti Színház lesz. Nem csodálom, hogy mindenki 
örült a színházi előadásnak, hiszen – az én elfoglaltságom miatt – 
régen voltunk színházban. Az külön öröm volt a számomra, hogy 
gyerekek is voltak az előadáson!
Mivel a következő újság májusban jelenik meg, így most szeret-
nék  egy  rövid  időre  előre  pillantani  egy  gyönyörű  ünnepre  – 
ANYÁK NAPJÁRA!

,,A legáldottabb kéz a földön,
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben,
Hát én hogy is ne áldanám?!”
                           (Dsida Jenő)

E szép idézettel köszöntünk minden Édesanyát, Nagymamát 
és Dédit – Anyák napja alkalmából – és jó erőt, egészséget kí-
vánunk!
Április 29-én (szombat) Gyopárosfürdőre megyünk fürdeni. Má-
jus 1-jéig tartó kedvezménnyel! Bárkit szívesen látunk, akinek 
szüksége van a fürdőre.
Lassan becsukom a könyvet – és kívánok mindenkinek jó erőt, 
egészséget.

Demcsák Andrásné e.

Ébredj!
E napra vártál kedves, oly sokat.
- Ébressz fel – szóltál - ha jön a pirkadat.
- Ha ébredni nem akarsz, hogyan költselek?
- Ó, neked semmi az, módját majd megleled.
Üss ököllel arcomba,

Ha ébredni rest lennék a szép szóra!

Nem kérted, könyörögtél érte!
Hogy megteszem, esküdtem édes otthonunkra
Az Égre és a Földre.
Eljött már az idő, mit annyira vártál.
Ébredj kedves, nézd a Nap már magasan jár!
Szárnyaid összegyűrve,
Megrebbennek néha,
De jaj, gúzsba kötve tart, álmodnak béklyója.
Mit tegyek hát? – Egyre kérdezem,
Ha nem elég simogató két kezem,

Mit ellöksz öntudatlan.
Mily álom az, mely lenyűgöz,
S feletted oly nagy hatalma van?

Aludj hát kedves, bár tudom,
Számon kérsz majd,
Hogyan hagyhattalak, égő házadnak
Üszkös romjai alatt.

ALEXANDER
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Március 15. képekben
,,Kelj magyar ifjúság
légy te virág magad!”
              Babits Mihály

Ebben  az  évben  sajátos  forgatókönyv  alapján  ünnepeltünk. 
Délelőtt 10 órakor a Kossuth-dombormű előtt gyülekeztünk, 
és  csendes megemlékezéssel helyeztük el  az önkormányzat, 
az egyesületek és pártok koszorúit. Majd a művelődési ház-

ban az általános iskolások ünnepi műsorát tekintettük meg. 
Köszönet illeti a felkészítő tanárokat a színvonalas, megható 
összeállításért.  Ezután Szurovecz Vince esperes ünnepi gon-
dolatait  hallhattuk.  Megemlékezett  arról  a  szentandrási  lel-
készről és itt élő fiatalokról, akik a szabadságharc idején hősi-
esen viselkedtek.  Sírjuk a katolikus temetőben található.  Az 
ünnepség a Könyvtár Galériájában, a ,,Tavaszi hajtások” c. ki-
állítás megnyitásával folytatódott.

Fotó: B&B
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„Tavaszi hajtások”
Néhány  évvel  ezelőtt  ezzel  névvel  rendezett  kiállítást 
Nyerges Gáborné a Könyvtár Galériájában a tehetséges is-
kolások rajzaiból.
2006.  március  15-én  ő  nyitotta  meg  egykori  tanítvá-
nyainak kiállítását ugyanazon a helyen. Hangsúlyoz-
ta a tehetség nagyon tág fogalmát, ami az asztalostól 
egészen a művészekig terjed.
Kun János és Pálus Katalin is tehetségüket mutatták meg 
nekünk. Rajzaikon, grafikáikon keresztül  betekinthettünk 
gondolatvilágukba és egyéni látásmódjukba.
Köszönjük, hogy megnézhettük és reméljük, később még 
találkozunk nevükkel, munkáikkal!

Közelkép Kun Jánosról
Március 15-e tiszteletére két fiatal alkotó, Pálus Katalin és 
Kun János  kiállítása  nyílt  meg  a  Könyvtár  Galériájában. 
Kettejük közül, régi kedves tanítványomat Kun Jánost kér-
deztem a pályájáról és természetesen a képeiről.
- Mióta foglalkozol a grafikával?
- Már az általános iskolában szerettem a rajzot, aztán Békés-
csabán a közép iskolában  és később az egyetemen is szívesen 
foglalkoztam vele. Számomra ez egy önkifejezésmód. 
- Milyen emlékeket őrzöl ezekből az időkből?
- Egyik alkalommal az egyetemen megleptem a tanáraimat 
azzal,  hogy nagyban,  de apró részletességgel  lerajzoltam 
az egri székesegyházat. Ez a produkció az akkori rajzjegye-
men is javított.
- Az építészet valahogy mindig jelen van a képeiden. 
- Különösen szeretem az elhagyott, romos épületeket.
- Érdekes a túrkevei kápolna és az angyalszárnyú lány együtt.  
Különös kompozíció. Hogyan alkotsz? Mi a titka?
- Halk zenére rajzolok, hónapokig dolgozom egy-egy képen. 
- Nagyon tetszettek a korábban készített díszleteid. Itt néhány fa-
luköszöntő táblát láthatunk. Akad köztük ismerős is. Nekem ez a  
levélforma tetszik nagyon. 
- Szívesen segítenék valamelyik megvalósításában. 
- Korábban milyen kiállításokon vettél rész?
-  Békéscsabán amatőr  művészek és  kézművesek tárlatán 
szerepeltem néhány képemmel. 
- Mik a további terveid?
- Olyan képeket szeretnék alkotni, amilyeneket még senki 
nem csinált. Témáim közt szerepel a Nagymalom és kinéz-
tem magamnak egy romos tanyát a falu szélén. Vonz az el-
múlás  grafikus ábrázolása.  A tudásomat nyári  alkotó tá-
borban szeretném tovább fejleszteni. 
- Gratulálok a képeidhez és munkádhoz  sok sikert kívánok.

B.M.

Fotó: B&B

Nyerges Gáborné megnyitója

Kun János, Nyerges Gáborné és Pálus Katalin
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Gyermekdélután a vidám és boldog gyermekarcokért
„Fürge róka lábak, surranó kis árnyak, hipp-hopp jön Vuk..”

„..Hull a hó és hó-zik, Micimackó fázik…”

Több évvel ezelőtt fogalmazódott meg először a Szent 
László utcai Óvoda és Bölcsőde dolgozóiban az az ötlet, 
hogy zenés műsoros délután szervezésével közös szórako-
zási, kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a gyermekek 
és a velük együtt a családjuk számára. Ezzel is még inkább 
elősegítve a helyi közösségi életet, a szabadidő hasznos el-
töltését,  a  tánc és zenei  műfajok megismertetését.  Ennek 
keretében immáron 8. alkalommal került megrendezésre a 
Szent László utcai Óvoda és Bölcsőde közös műsoros gyer-
mekdélutánja.

Várakozással teli, vidám gyermekarcokkal és szüleik-
kel megtelt Művelődési Házban kezdődhetett meg a márci-
us 17-én a ma már hagyománynak számító rendezvény.

A megnyitót követően Kepenyes Pál és a Döge Csaba 
zenés  műsora  teljesen  magával  ragadta  a  lelkes,  vidám, 
énekelni szerető gyerekeket, akik kedvenc dalaikra táncra 
is  perdültek.  Az előadók számos ismert  meseszámot ját-
szottak el, egy-egy verses zenés összeállítást meg is tanítot-
tak  az  éneklő  közönséggel.  Eközben  játszva  ismertették 
meg a különböző hangszerek hangjait és jellegzetességeit.

A zenés műsort követő szünet után a Szarvasi Tesse-
dik Táncegyüttes táncosai egymásra épülő összeállításuk-
ban  tyukodi-,  mezőségi-  és  somogyi  táncokat  adtak  elő 

nagy sikerrel, majd közös táncházzal örvendeztették meg a 
közönséget.  Nagy örömünkre szolgált,  hogy sok-sok lel-
kes, táncoskedvű gyermek és szülő is csatlakozott a tánco-
sokhoz, s  bízunk abban, hogy többekben sikerült  kedvet 
ébreszteni a népzene és a különféle táncok iránt.

Az együttes tagjai a több részből álló műsorukat Kalo-
taszegi-és Zempléni táncokkal zárták.

A műsor teljes ideje alatt büfé üzemelt, melyben lehe-
tőség  nyílt  finomabbnál  finomabb  sütemények,  szendvi-
csek és üdítők beszerzése. A gyermekdélután végére a kü-
lönböző értékes tombolatárgyak is gazdára találtak.

A nagy sikerű rendezvényen több alkalommal is kö-
szönet illette mindazokat akik jelenlétükkel,  adományok-
kal tombolatárgyakkal, vagy egyéb módon hozzájárultak a 
műsoros  gyermekdélután  létrejöttéhez,  hiszen  ezen  ren-
dezvények egyben fontos célért – az együtt töltött kellemes 
perceken,  hasznos időtöltésen túlmenően  -  a  gyermeke-
inknek és a gyermekeinkért szólnak. A rendezvény bevéte-
le – a korábbi évekhez hasonlóan – az óvodai és bölcsődei 
készség- és  képességfejlesztő eszközök,  játékok beszerzé-
sét,  valamint a különböző ünnepek (mint a Gyermekhét, 
Gyermeknap,  Mikulás,  Karácsony)  még emlékezetesebbé 
tételét teszik lehetővé.

Ezúton is szeretnénk megragadni 
az alkalmat, hogy még egyszer köszö-
neten  mondjunk  támogatóinknak, 
akik a következők voltak:
100 Ft-os bolt – Foltán Jánosné
ÁFÉSZ
Agrár Rt. Rizsfeldolgozó – Szarvas
Alföld – Hús Rt. – Szarvas
Allianz Hungária Biztosító Rt.
AMVILL Kft. – Szarvas
Apáti Nagy Ferenc – kereskedő
Apróka  gyermekruházati  nagyker  – 
Szarvas
ART-KELIM Kft.
Aszódi Jánosné – tápbolt
Asztalos Vállalkozás – Szarvas
AXIS 4000 Kft. – Szarvas
Bagi Anna - vállalkozó
Bagi Jánosné – vállalkozó
Bau – Lux Fürdőszobaszalon -  Szarvas
Béke Diszkont
Bencsik Ernő – fotós
Bencsik Erzsébet – fodrász
Bencsik István - kereskedő
Bencsik Róbert – vállalkozó
Berki Tamás – PENTA DRINK MINI-
POL KFT.
Betonút Szolgáltató és Építő Rt.
Bobvos János – vállalkozó
Boglárka Virágüzlet

Borgulya Jánosné – vállalkozó
Cuki Cukrászda
Csilla butik
Csipai László – vállalkozó
Darabosné Megyeri Rozália – kozme-
tikus
Dudás Istvánné
Egri László – méhész
ELI-NETT Kft.
EMO Bt.
Fabó István  I. képviselő
Fabó István  II. képviselő
Gallicoop Rt. – Szarvas
Garai  –  Szabó  Tibor  –  villamosipari 
technikus 
Gyógyszertár
Haltáp Kft. – Szarvas
HAR-POL Bt.
Hegedűs László – horgászcikk kereskedő
Hófehérke gyermekruházat
Inno – Flex Kft. – Szarvas
Istenes Cukrászat
Jelenker Üzletház – Szarvas
Joamit Bt.
Jäger söröző és Sörfőzde
Kató – Fotó Optika – Szarvas
Kenzo Kft. – Szarvas
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
KERT-ÉRT Kertészeti Áruda – Szarvas
Kiss Imre – vállalkozó

Klimaj  János – fafaragó 
Kozák Árpádné – vállalkozó
Kozák János – képviselő
Kozák Zoltán – vállalkozó
Kozma Ferenc – vállalkozó
Körös Pizza – Bszt.
Körös TEXT Kft.
Krisz – Mos Autómosó Bt. – Szarvas
Lancsa Autósiskola
Lázár Julianna – népi iparművész
Lázár Mihályné – virágkereskedő
Léhárt Zoltánné – virágkereskedő
Lestyán – Goda Mihály – kereskedő
Lévai András Bt.
Mezőmag Kft. – Gazsó János
Mihalecz András – vállalkozó
Mini italbolt
Molnár Imre – Igazgató
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Bszt.
Mozzarella Kft. - Szarvas
Murányi Sándorné – vállalkozó
Nagy Tünde – fodrász
Onix Ékszerbolt – Szarvas
Oryza Kft. – Szarvas
Ozirisz Kft.
Paletta Üzletház
Pálus István – vállalkozó
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Pekár Tibor
Pesztránszki Károlyné – vállalkozó
Pisont András – vállalkozó
Plasto Ball Bt. – Szarvas
Profil Bútorlapszabászat – Szarvas
Rágyi és Társa Bt. – Szarvas
Sarki Csemege
Schmieder Jánosné – kozmezikus
Sinka Györgyi – elektrokozmetikus
Sovány István – Vitamix zöldséges

Suzuki Autókereskedés
Szécsi Balázs – képviselő
Szirén
Szklenár Mihály – vállalkozó
SZMK és az óvoda dolgozói
Szurovecz Vince – Esperes
Takács Brigitta – kereskedő - Szarvas
Takács Szilvia – vállalkozó
Talizmán Játékbolt
Vadászkürt Vendéglő – Szarvas

Vadásztársaság
Valencsik Mihály – vállalkozó
Vas és Fémipari Rt – Szarvas
Vaskor Jánosné – nagyszülő
Young – Hús Kft. – Szarvas
Zalka Máté Szövetkezet
Zöldvilág Kft.
Zvara András – vállalkozó
Zsapír papírbolt – Szarvas
Zsóka néni – logopédus

Mindezen élmények  hosszú ideig  maradandó emlékeket 
tápláltak  gyermekeinkbe.  Az  önfeledt,  boldog  arcokat 
igyekeztünk néhány képpel is  megörökíteni,  mely képek 
önmagukért beszélnek.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájá-
rult  ehhez.  Hisszük,  hogy  jövőre  is  lehetőségünk  nyílik 

minderre, mellyel még szélesebb körben is részt vállalha-
tunk a helyi közösségi életben. Bízunk abban, hogy jövőre 
ugyanitt ismét találkozunk…
Köszönettel a gyermekek, az Óvoda és a Bölcsőde dolgozói 
nevében: a Szülői Munka Közösség

Fotó: Sindel Gáborné

Különdíjat nyertünk
Részt vettünk az Országos Balesetmegelőzési Bizottság által 
meghirdetett „közlekedés gyermekszemmel” című rajzpályá-
zaton. A Szent László úti óvoda Süni csoportja egy vegyes 
technikával készített  közös képpel pályázott.  A gyermekek 
egyéni, szabadidőben készült munkáit egy közös képbe ren-
deztük. Így lett a végeredmény egy „tarkabarka városi” for-
gatag. A beérkezett munkákból kiállítás nyílt, mely a Fő téri 
általános iskolában volt látható. A legjobb munkák elkészítőit 
ajándékban részesítették. Mindezt nem tudtuk, amikor busz-
ra ültünk, hogy részt vegyünk a megnyitón. Akkor ért ben-
nünket váratlan meglepetés, amikor kiderült, hogy az óvodás 
kategóriában mi kaptuk a különdíjat.

Vasadi Lászlóné, Erdődi Róbertné óvónők

Fotót készítette: Óvónők
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Győztünk (Élménybeszámoló egy csodálatos napról)
Nagyon vártuk már az április 4-i keddi reggelt, hogy 

végre újra átélhessük elődeink szabadságért tett küzdelme-
it, immáron már a 18. Tavaszi Emlékhadjáraton. Az időjá-
rás kedvezett a programoknak. 

Délelőtt  Nagykátán,  a  Magyarország Felfedezői  Szö-
vetség  szokásos  ünnepségén,  ünnepélyes  keretek  között 
csatlakozott tüzércsapatunk a Kossuth zászlóaljhoz. E na-
pon vehettük át  a  tavalyi  hadijátékban való részvételün-
kért a szép Emléklapot, amelyen az alábbi sorok olvasha-
tók:

Aki áldozatot hoz, hogy a hazát szolgálja
Az lehet csak tiszta szívvel Isten szolgája
S aki Istent igaz hittel szolgálja
Az nem lehet más ember szolgája

Csapatunk több tagja kitüntetésben részesült.
Ezt követően, Pilaszanovich Béla kopjafájának megko-

szorúzása után, Kossuth Lajos emléktáblája előtt tiszteleg-
tünk. Mint minden alkalommal, most is felemelő érzés volt 
a kora délutáni városi megemlékezésen részt venni, együtt 
menetelni a többi hagyományőrzővel.

Közben új barátságot kötöttünk a Sajtosné Róka Mária 
tanárnő által vezetett nyírbátoriak tíz fős csapatával, akik 
elismerést  érdemelnek,  mivel  vállalták  a  fárasztó  utat, 
hogy részesei lehessenek a nap eseményeinek. Sajnos a vo-
nat indulása miatt a csatát már nem láthatták.

Este 6 órakor került sor a csata bemutatására. A meg-
nyitó beszédet Tőkés László Királyhágó-melléki  reformá-
tus egyházkerület  püspöke mondta, majd elvonult a dísz-
szemlére felsorakozott csapatok előtt. 

Miután mindenki elfoglalta a helyét, megkezdődött a 
csata,  amelyet  az  idén  is  Csikány  Tamás  hadtörténész 
kommentálta.

Ágyú mozgatása

A tüzércsapat, bár két éve részese volt a csatának, eb-
ben az évben esett át igazán a tűzkeresztségen, felejthetet-
len élményeket szerezve. 

Fél tízkor kicsit fáradtan, de töretlen jókedvvel érkez-
tünk haza.

Köszönjük Tóth Zoltánnénak és Bolgár József hagyo-
mányőrző tüzér őrnagynak, hogy részesei lehettünk e cso-
dás élménynek.

A tüzér csapat tagjai
Farkas Zsófia káplár parancsnok

Tóth Veronika káplár parancsnok helyettes
Kiss Tamás főágyús

Csík Marietta főágyús
Dorogi Beáta főágyús

Gombár Nóra főágyús
Deák Péter honvéd

Németh Norbert honvéd
Pálinkás Anikó honvéd

Palov Gábor honvéd
Szirony Norbert honvéd

U.I.:
Köszönöm Kitajka Béláné és  Kötelesné Horváth Györgyi 
többéves  odaadó  segítő  munkáját,  valamint  Nemcsényi 
Zsolt segítőkészségét!

Tóth Zoltánné csapatvezető
Fotó: Kötelesné Horváth Györgyi

Tüzéreink

Tüzérjelöltek

http://hu.wikipedia.org/wiki/P?sp?k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Reform?tus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Reform?tus
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BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

H I R D E T M É N Y E

BÉKÉSSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉBEN

2006. április 19-én (szerdán); április 20-án (csütörtökön)  
április 21-én (pénteken) 8  00 -  14   00  óráig  

tart a bölcsődébe lépő gyermekek beíratása

A BEÍRATÁST A BÖLCSŐDEVEZETŐ VÉGZI AZ ALÁBBI
HELYEN:

• BÖLCSŐDE, SZENT LÁSZLÓ U. 56.

A jelentkezéshez szükséges:

• SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVIKIVONAT
• SZEMÉLYIAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY

• ORVOSI IGAZOLÁS

További felvilágosításért a bölcsőde
vezetőjéhez forduljanak!

Békésszentandrás, 2006. március 20.

Dr. Strassburger Gyöngyi
jegyző

BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

H I R D E T M É N Y E

BÉKÉSSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL
FENNTARTOTT ÓVODÁJÁBAN

(I. sz. Szent L. u. 54.; II. sz. Szent Erzsébet u. 36.)

2006. április 19-én (szerda) de. 8  00  -12  00   óráig, du. 13  00  -16  00   óráig  

2006. április 20-án (csütörtök) de. 8  00  -12  00   óráig, du. 13  00  -17  00   óráig  

2006. április 21-én (péntek) de. 8  00  -12  00   óráig  

tart az óvodába lépő gyermekek beíratása.

A BEÍRATÁST AZ ÓVODAVEZETŐK VÉGZIK AZ ALÁBBI HELYEKEN
 I. sz. Óvoda Szent László u. 54.

 II. sz. Óvoda Szent Erzsébet u. 36.

A jelentkezéshez szükséges:

• SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT
• SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY

• ORVOSI IGAZOLÁS

További felvilágosításért az óvoda vezetőjéhez forduljanak!

Békésszentandrás, 2006. március 20.

Dr. Strassburger Gyöngyi

jegyző
BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

H I R D E T M É N Y E

BÉKÉSSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL
FENNTARTOTT

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

2006. április 19-én (szerda) de. 8  00  -12  00   óráig, du. 13  00  -16  00   óráig  

2006. április 20-án (csütörtök) de. 8  00  -12  00   óráig, du. 13  00  -17  00   óráig  

2006. április 21-én (péntek) de. 8  00  -12  00   óráig  

TART AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBA 
LÉPŐ GYERMEKEK BEÍRATÁSA

BEÍRATÁS HELYE:
Hunyadi János Általános Iskola

Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES:
• SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT
• SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY
• ORVOSI IGAZOLÁS (óvodában kapják)
• ISKOLAI ÉRETTSÉGET IGAZOLÓ OKMÁNY 

(óvodában kapják)
• 550 Ft +1 db igazolvány kép a diákigazol-

ványba

Balesetbiztosítás megkötésére lehetőség van!

Békésszentandrás, 2006. március 20.

Dr. Strassburger Gyöngyi
jegyző

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
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
R Ö V I D   H Í R E K

• A Dél-Alföldi  Régió (DARFT-TEUT 2006) pályáza-
tán településünk a Bethlen Gábor és Stefánia utcák 
felújítására 12,5 millió Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyert. A támogatási összegből 2006-ban 8 mil-
lió Ft, 2007-ben 4,5 millió Ft hívható le. A közbeszer-
zési eljárás megindításáról a Képviselő-testület dönt.

• A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács TEKI pá-
lyázatán nyertesnek hirdették ki  az orvosi  rendelő 
vizesblokk és váróterem felújítására készített projek-
tünket. A 2,1 millió Ft beruházáshoz 1,6 millió Ft (75 
%-os) vissza nem térítendő támogatásban részesül-
tünk. A meghívásos versenytárgyalás megindításá-
ról a Képviselő-testület dönt.

• Kishegyesen  járt  küldöttségünk  a  március  24-én 
megrendezett falunapi rendezvényen. A találkozón 
megismerkedtünk testvértelepülésünk Helyi Közös-
ségének új titkárával ifj. Virág Gábor úrral.

• Elfogadta a Képviselő-testület a 2005. évi költségve-
tési beszámolót. A bevétel 675,9 millió Ft-ban, a ki-
adás 664,9 millió Ft-ban teljesült. Elmaradt bevételek 
miatt  hátralék keletkezett  a társadalmi szervezetek 
támogatásában és a képviselői tiszteletdíjak kifizeté-
sében.

• 39,7  millió  Ft  helyi  adó bevétel  realizálódott  2005. 
évben. Ez 10 millió Ft-tal marad el a tervezett szint-
től. Az iparűzési adó csak 63 %-ban teljesült.

• A működési költségvetés forráshiányának csökken-
tése érdekében a Képviselő-testület a racionalizálási 
program első ütemében 6 fővel csökkentette a közal-
kalmazotti álláshelyek számát.

• A Képviselő-testület elfogadta a „luxusadóról” szóló 
rendeletét. Az adó csak a 100 millió Ft-ot meghaladó 
számított értékű ingatlanokra vonatkozik. Települé-
sünkön nem tartunk nyilván ilyen értékes ingatlant.

• A Körös-Szögi Kistérség Többcélú Társulása pályá-
zatot nyújt be az EGT és Norvég Finanszírozási Me-
chanizmus  keretében  „Humánerőforrás  fejlesztése 
és oktatás” kiemelt célterületére. A pályázati projekt 
főösszege 150 millió Ft. Támogatási lehetőség 85 %.

Sinka József
polgármester

FELHÍVÁS
2006. április 13-tól május 9-ig

ebzárlati és legeltetési tilalom van a vadon
élő húsevők csalétkes immunizálása miatt.

Elrendelte a Békés-megyei Állategészségügyi és 
Élelmiszer-Ellenőrző Állomás.

ISKOLA
Mostanában oly sok pletyka és dezinformáció kering köz-

szájon az iskoláról, hogy az újság adta lehetőséget is fel kell 
használni a tények megismertetésére. Mindenek előtt le kívá-
nom szögezni, hogy az iskola marad, nem fog bezárni.

Nem csak nálunk, de az ország szinte minden oktatási 
intézményében évek óta gondot okoz az iskolák fenntartá-
sa. Sajnos a gyermeklétszám után járó normatív állami tá-
mogatás még a bérkeretet és járulékait sem fedezi.

2006. évben ráadásul különböző kiegészítő normatívák 
is  megszűntek, a prognosztizált  gyermeklétszám is csök-
ken, előzetes felmérések alapján a következő tanévben 30 
fővel. Jelenleg a szomszéd településre közel száz gyermek 
jár különböző oktatási intézményekbe.

Az óvodai és általános iskolai oktatás kötelező feladata 
az  önkormányzatnak,  a  Képviselő-testületnek pedig meg 
kell teremteni a működés feltételeit.

A  jelenlegi  gazdasági  és  társadalmi  környezetben  kell 
megtalálni a lehetséges legjobb utat. Az egyértelműen látszik, 
hogy a jelenlegi struktúra a jóval nagyobb létszámra kialakított 
kapacitás nem finanszírozható, racionalizálni kell.

A kistérségi közös működtetést a Testület elvetette, az 
intézményi racionalizálás vizsgálata jelenleg is tart, felve-
tődött más, egyházi fenntartó bevonása az oktatási rend-
szerbe, ez utóbbiról a Testület még nem tárgyalt.

Úgy gondolom érzékeltettem a gondokat, erre megol-
dást kell és fogunk találni. Az iskola marad, sőt tovább kell 
fejleszteni, szépíteni.

Vezérelvünk: színvonalas oktatást fenntartható módon 
Békésszentandráson.

A gondokat közös gondolkodással tudjuk megszüntet-
ni a gyermekek érdekében.

Sinka József, polgármester

F E L H Í V Á S !
BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÉRTESÍTI A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY

2006. ÁPRILIS 27-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) ÉS
ÁPRILIS 28-ÁN (PÉNTEKEN)

TAVASZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ
A TELEPÜLÉSEN.

Kérjük, hogy a 44. sz. főút által behatárolt régi református 
részen lakók  ÁPRILIS 27-ÉN     (CSÜTÖRTÖKÖN)  ,  míg a 
régi katolikus oldalon élők  ÁPRILIS 28-ÁN (PÉNTEKEN) 
REGGEL 7 ÓRÁIG rakják ki a lakóingatlanuk előtti közte-
rületre a lomtalanítással összegyűjtött hulladékot.

Békésszentandrás Nagyközség
Polgármesteri Hivatala
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Békésszentandrás
Baráti Körének
rövid hírei

Ülésezett,  azaz  megbeszélést  tartott  Békésszentandrás 
Baráti Szövetsége, Római Katolikus Templom projekt ku-
ratóriuma április 3-án hétfőn, amelynek lényege, hogy má-
jusban folytatódnak a munkálatok.

Közelebbről, a dísztér kialakításának alapozási, rende-
zési munkáival indítunk. Ez magába foglalja a közművek 
kiváltását, csatornázás-villamos művek tekintetében. Kér-
jük mindazokat, akik már részt vettek a múlt év folyamán, 
de azokat is, akik önhibájukon kívül kimaradtak, keresse-
nek bennünket.  Fontos azért is,  hogy programozni,  szer-
vezni tudjunk az egyes munkafázisokra.

Ugyanez vonatkozik az anyagi erőforrásokra is, a támo-
gatni kívánók, megtalálják a csekkeket a már szokásos he-
lyeken.

Érdeklődni, informálódni, illetve jelentkezni lehet a kö-
vetkező mobil számokon:
Szító Imre ügyvezetőnél a 30/ 6391875.
Hamza Zoltán, menedzser-szervezőnél a 30/ 6897339.
Szécsi Mátyás elnöknél a 20/ 9690281.

Köszönjük megértésüket, magunknak csináljuk, unoká-
ink is látni fogják, és használni.

Könyvkiadóktól sikerült begyűjtenünk és tovább ado-
mányoznunk  könyveket,  a  mozgáskorlátozott  egyesület-
nek,  az  öregek  napközi  otthonának,  és  az  egyházaknak, 
hozzásegítve az olvasás öröméhez az ifjúságot, és az időse-
ket egyaránt.

A lebontott faház dolgaiból adományoztunk a Hrncsjár 
tanyának, neon világítótesteket, valamint cső fűtőtesteket. 
Reméljük ezzel is segítettünk, illetve hozzájárultunk a ta-
nyasi iskola és a kovácsműhely felépítéséhez. Köszönjük, 
hogy a szállítást,  értesítésünk nélkül,  rugalmasan megol-
dották, a „szakmák” kiállítása idejének környékén. 

Némi helyreigazítással kell élnünk, abban a tekintetben, 
hogy az Atalakon lévő iskola Sinka Mátyás nevet kapta és 
viselte, így az Atalak, csak helymeghatározó lehet. Az első 
tanító Sárospatakról érkezett, Braun Ágoston Ferenc volt, 
majd Sperg Lajos és Pataki Kálmán követte.

Az információ, közvetlenül Sinka Brigittától származik.

Tisztelettel, üdvözlettel:

Békésszentandrás Baráti Szövetsége
kuratóriumának nevében,

Szécsi Mátyás
elnök

FELHÍVÁS!
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesü-
let helytörténeti vetélkedőt szervez 3 fős iskolai csapatok 
számára, melynek témája:

Békésszentandrás iparosainak múltja.

A vetélkedő célja  a  már  feledésbe merülő szakmák és  a 
hozzájuk tartozó szerszámok, eszközök felidézése és meg-
ismertetése a mai fiatalok számára.
Jelentkezni a Könyvtárban 2006. április 30-ig (péntek) le-
het.
Várjuk minden érdeklődő iskolás jelentkezését!
A résztvevő csapatok díjazásban részesülnek!

Békéssy János Helytörténet
 és Hagyományőrző Egyesület

Meghívó

Békéssy János Helytörténeti Egyesület és a
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete

2006. május 13-án este 7 órától

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
szervez birka vacsorával (sültet is lehet rendelni).

Színvonalas kultúrműsor, ízletes vacsora, zene, büfé
várja a jelentkezőket.

Költség 1600 Ft/fő.

Tombolatárgyakat köszönettel elfogadunk.

Cél:
- Tájház felépítése a Művelődési Ház mellett,

- Mozgáskorlátozott Egyesület irodájának felújítása és
akadálymentesítése az István király úti Klubháznál.

Jegyek kaphatók április 20-tól a Könyvtárban, valamint a 
Mozg. Korl. Egy. irodájában.

Érdeklődni tel: 218-660, 218-060, 06-20-561-9442.

Szeretettel várjuk közös rendezvényünkre
a cél megvalósítása érdekében.

Mozg.Korl. Egy
Vezetősége

Békéssy János
Helytörténeti Egy.

elnöksége
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Békésszentandrásiak Kishegyesen és Bácsfeketehegyen

Távolságokon átível  kapcsolatokő
Nem múlt el olyan jeles esemény Békésszentandráson és 

Kishegyesen a kapcsolat újbóli felvétele óta, hogy a testvérfalu 
küldöttsége ne tette volna rajta tiszteletét és vett volna részt az 
ünneplésben. Így történt ez március 24-én is, amikor a hivata-
losan a tavasz első napjára, 21-ére helyezett falunapot jelölte 
meg egy a Krivaja (Bácsér) folyócskáról készült fotókiállítás-
sal, egy pompás kis művelődési műsorral és egy ismerkedés-
re-társalgásra alkalmat adó állófogadással Kishegyes.

A rendezvényen a vendéglátók köszönthették Sinka Jó-
zsef polgármestert,  dr. Strassburger Gyöngyi jegyzőt, Gazsó 
János vállalkozót, Bődi Mária szerkesztő-tanárnőt, dr. Dezső 
Istvánt,  a  Szarvasi  Baráti  Kör  elnökét,  a  Szentandrás  Baráti 
Szövetség képviseletében pedig v.  Szécsi  Mátyás elnököt és 
Kozák Árpádot, akik értékes könyvajándékkal kedveskedtek 
a kishegyesieknek.

A kapcsolatok erősödésének lehetünk hát mind többen és töb-
ben tanúi, amelyek átívelnek az idő- és térbeli távolságokon.

*
Másnap a békésszentanrási reformátusok küldöttsége ér-

kezett a szomszédos Bácsfeketehegyre (Feketicsre) dr. Dobos 

Ágoston lelkész vezetésével. A látogatás azonban nem lehetett 
volna teljes kishegyesi esemény nélkül: szombaton délután a 
kora tavaszi  langymelegben kellemes hangulatú sétát  tett  a 
társaság a testvérfaluban, megismerkedve jelesebb épületeivel 
és a magyar szabadságharc utolsó győztes csatájának tisztele-
tére emelt emlékművel.

Vasárnap délelőtt a bácsfeketehegyi református gyüleke-
zet istentiszteletén Csete Szemesi István püspök felkérte dr. 
Dobos Ágostont, hogy tisztelje meg prédikációjával gyermek-
kora falujának hívőit. A szentandrási lelkész ugyanis az egy-
kori  neves  bácsfeketehegyi  református  püspöknek,  Ágoston 
Sándornak az unokája.  A másik ágon is tájunkhoz kötődik: 
édesanyja, Narancsik Márta, szabadkai származású, ott végez-
te a tanítóképzőt is, anyai nagyapja, Narancsik Pál pedig ko-
pácsi református esperes volt. 

A szeretettől átittasult ihletett  szavakban oly gazdag is-
tentisztelet után vendégek és vendéglátók kivonultak a bács-
feketehegyi temetőbe, hogy leróják kegyeletüket az ott fekvő 
ősök sírjai előtt.

Dr. CSORDÁS Mihály

Falunap Kishegyesen

Képkiállítás Fotó: B.M.

Testvérfalunktól meghívót kaptunk a március 24-én én tar-
tott  rendezvényre.  Önkormányzatunkat  polgármester  úr  és  a 
jegyző asszony képviselte. A civil szervezetek részéről Gazsó Já-
nos, a Kulturális Alapítvány elnöke, v. Szécsi Mátyás, Kozák Ár-
pád és dr. Dezső István a B.B.Sz. tagjai utaztak ki. Jómagam a 
Híradó tudósítójaként csatlakoztam a küldöttséghez.

A Bácsér parti település vezetői a hagyományos vendég-
szeretettel fogadtak bennünket. Az alkonyodó délutánban rö-
vid séta keretében megnéztük a falu nevezetességeit. A temp-
lomban mise volt,  ezért  csak a bejáratnál  mondtunk el  egy 
imát.  Felmentünk  a  Kálvária-dombra,  ahonnan  beláttuk  az 
egész falut. Tiszteletünket tettük a kishegyesi csata emlékosz-
lopánál.

A Kultúrház előcsarnokában rajz és fotókiállítást nyitot-
tak meg. Témája Kishegyes folyócskájának, a Bácsérnek, mai 
szóhasználattal a Krivajának szépsége, megóvása és a vízi vi-
lág  bemutatása  volt.  Este  7-kor  az  üdvözlő  beszédek  után 
pompás kultúrműsorral ünnepelt a falu apraja nagyja. A vers-
mondók és az énekesek mellett a táncosoké volt a főszerep. 
Óvodások, iskolások és felnőtt korúak szórakoztattak bennün-
ket több, mint egy órán keresztül. Kiemelkedő produkció volt 
a Kalotaszegi legényes és a Rizgetős Táncegyüttes Bagi mulat-
ság című táncjátéka, melyekhez a szabadkai Juhász Zenekar 
húzta a talpalávalót. A felemelően szép műsor megható befe-
jezéseként egy óvodás mondta el a Szeretlek Kishegyes című 
óvodás ódát.  Az est további részében a Rendezvények Házá-
ban megtartott álló fogadáson vettünk rész, ahol kellemes ba-
ráti beszélgetések keretében, mondhatni igazán családias han-
gulatban töltöttünk el néhány órát.

Köszönjük a szép élményeket és a kedves vendéglátást.
Bődi Mária
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„Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék” Vörösmarty Mihály

Üdvözlet  Marosvásárhelyr l!ő
Ez az esztendő is bővelkedik nemzeti évfordulókban. Em-

lékezzünk most a 330 éve született II.Rákóczi Ferencre. 
A 160 000 lakosú Vásárhely a Maros felső folyása mentén, 

a Somos-tető tövében alakult ki századok során. A főtér elején 
lévő régi városháza színes majolika cserepekkel díszített tor-
nya már messziről látszik. A 100 éves épület Komor Marcell 
és Jakab Dezső tervei alapján készült, a város „aranykorában”, 
amikor dr.Bernárdy György volt a polgármester.

A  szomszédos 
Kultúrpalota  az  épí-
tész-páros  legcsodá-
latosabb alkotása. 800 
fős  nagytermének 
halványlila  színe,  a 
képtár  és  a  könyvtár 
gazdag anyaga, a car-
rarai  fehér  márvány 
lépcsőházak látványa 
mellett  a  feledhetet-
len  szépségű  Tükör-
temet  ajánlom.  Ne-
vét, az oldalait díszí-
tő  velencei  óriástük-
rökről kapta. Igazi ér-
tékét  a  Róth  Miksa 
műhelyében  készített 
üvegablakának  szép-
ségei adják, melyeken 
a székely mondavilág 

és a népballadák szereplői jelennek meg. A legmegrázóbb Ká-
dár Kata balladája. A családi tragédia, a halálában is gyönyö-
rű lány és az égi boldogságban ölelkező szerelmesek ábrázolá-
sa művészi erővel tárja elénk a jó és a rossz, az igaz és a go-
nosz, a régi és az új világ küzdelmét. 

A főtér,  a  Rózsák tere,  melyen egykor Kossuth és Bem 
szobra  állott.  Mostanság  a  virágóra  az  egyik  látványosság, 
melyet naponta frissítenek. 

Rózsák tere

Az ortodox katedrális mögött áll a Görög-ház, bejárata fölött 
Petőfi emléktábláját olvashatjuk. A költő a  halála előtti napon, 
1849. július 30-án, innen indult el Bemmel Székelykeresztúrra. 3 év 
múlva, napra pontosan Ferenc József volt a ház szállóvendége. A 
közeli Teleki-ház előtt áll a híres polgármester, Bernárdy György 
szobra. Az épületben egykor Bem főhadiszállása volt

Az enyhén emelkedő utcán kezdődnek az összességében 900 
m hosszúságú, 400 éve, téglából rakott várfalak. 10 m széles, 8 m 
mély árok védte a helyenként 10-12 m-t is meghaladó falakat és a 
masszív céhes bástyákat. A bejáratnál a várépítő Borsos Tamás 
szobra fogad bennünket és sétára hív a múlt. A vártemplom 76 m 
magas tornyával a késő gótika remeke. A 40 m hosszúságú hófe-
hér  templombelsőben szinte eltörpülünk. Márai  Sándor  szerint 
„Vásárhelynek lelke van és ez a lélek sugárzik.” Néhány éve volt 
szerencsém találkozni egy ilyen „lélek-sugár”-ral, az áldott emlékű 
Fülöp Dénes nagytiszteletű úrral, aki szívből jövő szavakkal mél-
tatta az elődök érdemeit. Beszélt az építkezést támogató Hunyadi 
Jánosról, a vallásszabadságot hirdető János Zsigmondról, az ódon 
falak között tartott 38 országgyűlésről és egy nagy örömünnepről, 
melyet 1707. áprilisában rendeztek Vásárhelyen. A Gyulafehérvá-
ron megválasztott II.Rákóczi Ferencet a vár előtti téren iktatták be 
Erdély fejedelmi székébe. A katolikus Rákóczi, mármint fejedelem 
vonult be a református vártemplomba, hogy megtartsa az ország-
gyűlést. 31 éves korában „A haza atyja” megtisztelő címet adomá-
nyozták részére a rendek, akkor még nem sejtvén, hogy ezzel Er-
dély utolsó fejedelmét tüntetik ki. Mellszobrát 1919-ben ledöntöt-
ték, de napjainkban ismét a Vársétány dísze.

Várfalak

Marosvásárhely a Bolyaiak városa is. A Református Kollé-
gium előtt áll a két nagy tudós szobra, nem messze híres Tele-
ki Tékától, ahol igazi könyvritkaságokkal találkozhatunk.

Az 1990-es fekete március idején félszemét elvesztett élő 
klasszikusunk, Sütő András soraival búcsúzom: ”De ha száz-
szor elveszítjük is: újból és újból meg kell találnunk magunk-
ban a reményt: a város, amelyet apáink emeltek, az erdélyi to-
lerancia és a más-más ajkú népek békességében, visszafogadja 
egy napon száműzött fiait.”

Üdvözlettel: Bődi Mária
Fotó: B.M.

A Kultúrpalota bejárata
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 49.
HÁZI PATKÁNY –Rattus Rattus-

ÉVADZÁRÓ KÖZGYŰLÉS 

A  patkányok  egy  Európában 
széltében  elterjedt  rágcsáló 
csoport képviselői, meglehető-
sen változatosak mind külsőre, 
mind  életmódban.  Orruk  jel-
legzetesen  hegyesebb,  mint  a 
pockoké,  de  kevésbé,  mint  a 
cickányoké,  és  felső  ajkukat 
benövés választja ketté. Euró-
pába  több  fajt  az  ember  hur-
colt  be,  vagy  terjesztett  el.  A 
most  bemutatásra  kerülő  házi 
patkány  eredeti  hazája  Dél-
Ázsia,  de  manapság  már  az 
egész  világon elterjedt.  Euró-
pában a vándorpatkány nagy-
részt  kiszorította.  Főleg  na-
gyobb folyók mellett, kikötők-
ben tanyázik. Emberi települé-
seken előszeretettel él padláso-
kon  ill.  raktárakban.  Nagyon 
jól ugrik és mászik. Testhossza 
körülbelül 45 cm, amiből farka 
valamivel  több,  mint  a  fele, 
súlya  150-200  gramm.  Színe 
változékony,

hátoldala  gyakran  feketés,  a 
hasa füstszínű. Mindenevő, fő-
ként  növényi  anyagokkal  és 
hulladékokkal  táplálkozik.  El-
sősorban  éjszakai  életmódot 
folytat, és ezt rendszerint társa-
ival végzi. Egész évben szapo-
rodik, a nőstény évenként akár 
5  alomban  egyenként  5-10 
kölyköt fial,  amelyek 4 hóna-
pos  korukra  válnak  ivaréretté. 
A  házi  patkány  leginkább  a 
vándorpatkánnyal  téveszthető 
össze /nagyrészt ki is szorította 
a  házit/,  ellenben  a  házi  pat-
kány  orra  hegyesebb,  füle  és 
szeme  nagyobb.  /A közutálat-
nak  örvendő  vándorpatkányt 
egy későbbi lapszámban muta-
tom majd  be./  A legtöbb  pat-
kány- és egérfaj  számos szőr-
més és szárnyas ragadozó fon-
tos zsákmányállata, néha a hül-
lőké is, de számuk nagyon ne-
hezen csökkenthető szaporasá-
guk miatt.

A májusban megjelenő lapszámban immáron ötvenegyére je-
lentkezem majd. Ekkor majd egy érdekes külföldi hírről olvas-
hatnak. A soronkövetkező vadlexikonomban a már bemutatott  
mezei cickány fajtestvérét, a keleti cickányt mutatom majd be.

                                                           MAJOR ATTILA 

Az áprilisi lapszám megjelenése alkalmából köszöntöm az olva-
sókat! Ebben a lapszámban arról olvashatnak majd, hogy mi is 
történt az évadzáró közgyűlésünkön. A vadlexikonban egy olyan 
rágcsálóval  ismerkedhetnek  meg,  ami  a  mindenki  által  ismert 
vándorpatkány lassan kiszorított fajtestvére, a házi patkány.
A vadásztársaságunk minden évben két közgyűlést tart, amelyből 
az egyik mindig márciusra esik. Ezzel a közgyűléssel zárjuk az 
évet, ekkor értékeljük a múlt szezont és határozunk az elkövetke-
ző egy esztendő teendőiről, vadgazdálkodási- és pénzügyi tervek-
ről. A mostani összejövetelünket március 4-én tartottuk, és a 32 
fős tagságból 24-en jelentek meg. A délután kettőkor megkezdett 
rendezvényt Oláh Géza elnök nyitotta meg, üdvözölve a megje-
lenteket, melyet a napirendi pontok elfogadása követett, majd át-
adta a  szót  az öt  tagból álló vezetőség tagjainak, hogy tartsák 
meg a beszámolóikat. Ez az un. Intézőbizottság hozza meg a két 
közgyűlés közti  időszakban az aktuális döntéseket,  és ilyenkor 
számot adnak az elvégzett munkáról. Először Kozák János érté-
kelte a vadgazdálkodási helyzetet, beszámolva a vadlétszámról, a 
vadászati eredményekről és az elkövetkező egy év vadgazdálko-
dásáról. A vadlétszámunkat tekintve az állománynagyság nagyjá-
ból az egy évvel ezelőttihez hasonló, mindössze az őzállomány 
csökkent kismértékben. A fácánállományunk pótlására ismételten 
vásároltunk,  felneveltünk  és  a  területre  kiengedtünk  mintegy 
1300 db fácánt, de a területen lévő mennyiség nem nőtt, viszont 
nem is csökkent. A nyulak és a foglyok száma körülbelül annyi, 
mint amennyi egy évvel ezelőtt volt. Számokban ez azt jelenti, 
hogy a határainkban jelenleg mintegy 250 őz, 1200 nyúl, 1600 
fácán és 70 db fogoly él. Az idei kilövési és gazdálkodási tervek 
mértéktartóak, és az a cél, hogy a vadlétszám ne csökkenjen. En-
nek nagyon fontos eleme a dúvadak apasztása idén is, mivel ez 
nagyban befolyásolja a vadlétszámot / tavaly majdnem 200 dúva-
dat lőttünk, ebből 45 volt a róka !! /. A következő napirendi pont-
ként Opauszki Györgyné értékelte a pénzügyi helyzetet, áttekint-
ve az elmúlt évi kiadásokat és bevételeket, amelyek egyensúlyba 
kerültek. Így az idei évnek is úgy vághatunk neki, hogy szaksze-
rű gazdálkodással, nem túlköltekezve és a bevételek növelésével 
nyugodtan lehet dolgozni. A továbbiakban jómagam számoltam 
be a társaságunk elmúlt évi programjairól, társadalmi munkákon 
való részvételről és sok egyéb közösségünket érintő ügyekről. Az 
Ellenőrző és a Fegyelmi bizottság beszámolója szerencsére rövid 
volt, ami azt jelenti, hogy nem volt sok munkájuk. Ezek után a 
megjelent tagság egyhangú szavazással elfogadta a beszámoló-
kat. Ezt követték a jelenlévők kérdései, bejentései, javaslatai, me-
lyeket átbeszéltünk és végül az elnök fél hat tájban berekesztette 
a közgyűlést. De nem sokáig voltunk távol, mivel 7 óra tájban 
mindenki a hozzátartozójával tért vissza, hogy a meghívott ven-
dégekkel együtt a hagyományos vadászbálon vegyen részt. A je-
lenlévő hölgyeket / kiemelten az elhunyt vadásztársaink özvegye-
it /a közelgő Nőnap alkalmából Oláh Géza köszöntötte, és min-
denkit egy szál virággal leptünk meg. Az est a továbbiakban kitű-
nően sikerült, köszönhetően a finom vacsorának / amiért Dem-
csák Andrásnénak, Lászlófi Jánosnénak és Vereb Imrének jár kö-
szönet!! /,  a zenének és a mulatságot félbeszakító tombolának, 
melynek fődíját  /  őzbakkilövés /   Vereb Mihály vadásztársunk 
nyert meg. Akik a tombola után kitartottak jót mulattak, egészen 
hajnalig.  A végén  abban  maradtunk,  hogy  jövőre  ,márciusban 
mindenképpen folytatjuk… 
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KIVONAT
a Békésszentandrási Kézilabda Club 2005. évi Közhasznúsági Jelentéséből

1.) Tevékenységünket a helyi Hunyadi János Általános Isko-
la területén lévő – használatunkra is átengedett – kisméretű tor-
nateremben és szabadtéri betonnal borított kézilabda pályán vé-
gezzük. Ezzel  kapcsolatban sem bérleti díjfizetési kötelezettsé-
günk, sem egyéb költségünk továbbra sem merült fel. Ezúton is 
szeretnénk  megragadni  az  alkalmat,  hogy  külön  köszönetet 
mondjunk Molnár Imre igazgató úrnak.

Önkormányzati támogatásunk összegszerűségében az előző 
évi szinten került megszavazásra, azonban az Önkormányzat ne-
héz anyagi helyzete miatt – a településen működő sportegyesüle-
tekhez hasonlóan - ebből 2005.évben nem került összeg átutalás-
ra, csupán a 2004.évi maradványösszeg (127.000.-Ft) érkezett a 
számlánkra.

Így 2005.évi összbevételünknek csupán 19%-át képezte, 
szemben a 2004.évi 56,6%, valamint az azt megelőző évek 64-89 
% körüli arányával.

A pályázat útján elnyert támogatások összegszerűségében 
bár elmaradt az előző évitől, azonban összbevételünkhöz – a ko-
rábbi éveket meghaladó mértékben - 45%-ban járult hozzá. To-
vábbi jelentősebb bevételi forrásunk a szponzorok reklám célú 
felajánlása volt, mely – egy újabb szponzor belépésével / támo-
gatásával - kétszeresére nőtt az előző évekhez képest. (összbevé-
telünk 22%-a ezen forrásból származott)

2003. évtől lehetőségünk van a személyi jövedelemadó 1%-
ának gyűjtésére is, melyből 2005. október közepén összbevéte-
lünk 8,6 %-át (58.900.-Ft-ot) sikerült realizálnunk. Ezen összeget 
célirányosan sportszerek és sportfelszerelések beszerzésére hasz-
náljuk fel.

Tagságunk száma jelentősen nem változott, a tagok/pártoló 
tagok összesen 34,500.-Ft tagdíjjal járultak hozzá működésünk-
höz, míg a banki kamatokból 0,3 % realizálódott.

Játékos állományunkból átigazolás 2005. évben sem történt.
2. Kimutatás pályázatok útján elnyert pénzösszegek felhasználá-
sáról

2005.évben a korábbi évek tendenciáit követve két sikeres 
pályázatunk volt, melyek alapján összesen 310.000.-Ft összegű 
egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Ebből: 
• 110.000.-Ft a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány támo-

gatása volt a 2005.01.01-2005.05.31 közötti időszakban fel-
merülő - szerződésben meghatározott - költségekre, melyet 
versenybírói díjak, díjazási költségek közül kupa, orvosi díj, 
nevezési díj, valamint csoportos utazási költségek finanszí-
rozására fordítottuk. 

• 200.000.-Ft a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi Regi-
onális  Kollégiumának  határozata  alapján  a  2005.01.01-
2006.05.31 között felmerülő működési költségeink fedezésé-
re elnyert támogatás volt. A támogatási célnak megfelelően 
az összeget dologi kiadások, így pl. kisértékű tárgyi eszköz 
beszerzésre, kommunikációs költségekre, és fenntartási költ-
ségekre fordítjuk.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
KÖZHASZNÚ  TEVÉKENYSÉG  TÉNYLEGES  BEVÉTELE

683 ezer Ft
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI: 1.052 ezer Ft 

PÉNZESZKÖZÖK: 2005.12.31. ZÁRÓ KÉSZLET Ft-ban!
2005.01.01. Nyitó: 697 eFt

Bevételek 683 eFt 
Kiadás 1052 eFt

2005.12.31. Záró pénzeszköz: 328 eFt, ebből:
CLUBUNK VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM 
VÉGZETT 2005. ÉVBEN sem.
4. Helyi önkormányzattól és szerveitől kapott támogatás mértéke

A helyi önkormányzattól és annak képviselő testületi tagjai-
tól származó támogatás 2005.évben tovább csökkent , mivel csak 
a 2004.évi maradványösszeg került realizálásra. 

2005. évre jóváhagyott 550eFt –ból bevételünk nem keletke-
zett.

5. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatá-
sok 

A Békésszentandrási Kézilabda Club 2005. évben sem nyúj-
tott  juttatást  tisztségviselőinek,  alkalmazottat  nem foglalkozta-
tott, egyéni megbízási szerződést nem kötött. Az elnökségi és a 
Felügyelő  Bizottsági  tagok  mellett  szervezetünk  munkáját  to-
vábbra is önkéntes segítők  - ellenszolgáltatás nélkül – végezték.

6. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A közhasznú szervezetként való elismerés szerint egészség-

megőrzés,  betegségmegelőzés,  valamint nevelés  oktatás  és  ké-
pességfejlesztés keretében közösségi élet kibontakozását segítve 
ösztönözzük a tömegsportot, a sportolni vágyó helyi és környék-
beli lakosok, részére sportolási lehetőség biztosításával elősegít-
jük a versenyzést, a szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges 
életmódra nevelést. Mindennek keretein belül rendeztük meg a 
II.  Békésszentandrás  Kupa  kézilabda  tornát,  mely rendezvé-
nyünkkel hagyományt teremtettünk, ezzel is még inkább hozzá-
járulva községünk sportéletéhez.  Mindezek mellett  továbbra  is 
kiemelkedő szerepet szánunk az utánpótlás nevelésnek. 2005. év-
ben is női felnőtt és ifjúsági csapattal vett részt Clubunk és egy-
ben községünk a megyei I. osztályú női kézilabda bajnokságban. 
A felnőtt csapat eredményességében további javulás volt tapasz-
talható,  a  játékosok  összeszokottabbak,  eredményesebbek,  a 
2005-2006 év őszi bajnokságában az 5.helyezést érte el, míg az 
ifjúsági csapat - fiatal tagjai ellenére – szintén igyekszik a mér-
kőzéseken való helytállásra, szebbnél szebb játék megvalósításá-
ra, győzelem elérésére. 2005. évben edzőváltás történt az ifjúsági 
csapatunknál, a korábbi edző Varjú Csaba lemondásával a felnőtt 
csapat edzője Lestyán-Goda Mihályné vette át az ifjúságiak irá-
nyítását is, akikkel külön edzésnapokon foglalkozik, tréningezik. 

Clubunk  az  alapszabályban  foglalt  közhasznú  céloknak 
megfelelően végezte 2005. évben is tevékenységét. Az alapsza-
bályban foglalt feladatokat továbbra is széles körben valósítottuk 
meg, közhasznú feladatunk ellátásához programokat is bonyolí-
tottunk 

Külön  köszönetet  kívánunk  mondani  minden  anyagi  és 
egyéb módon segítséget (melegítő garnitúrával, üdítővel, egyéb 
élelmiszerrel  stb)  nyújtó  támogatóinknak,  akik  nagymértékben 
hozzájárultak fennmaradásunk, működésünk zökkenőmentes biz-
tosításának. 2005. évben  főbb  támogatóink voltak: AXIS 4000 
Kft  -  Sinka  Gyula,  Szarvas  és  Vidéke  Takarékszövetkezet,  és 
Lestyán Goda Mihályné.
Készítette: Egriné Kovács Andrea

a Békésszentandrási Kézilabda Club gazdasági vez.
Záradék:  
A fenti Közhasznúsági jelentést a Békésszentandrási Kézilabda 
Club Közgyűlése a 2006.02.25-i ülésén elfogadta, jóváhagyta. A 
Közhasznúsági jelentés Cégbírósághoz történő eljuttatásáról és  
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Fels s tanulóink területi versenyeken elért sikereiő

Magyar nyelv

2005. november 23-án Szarvason a Szlovák Általános Iskolá-
ban került  megrendezésre a Simonyi  Zsigmond területi  he-
lyesírási verseny. A tanulók évfolyamonként versenyeztek. A 
következő eredmények születtek:
5. osztály
Nagy Gábor 5.a VI.
Kovács Judit 5.a VII.
6. osztály
Lengyel Judit 6.b I.
Bagi Anett 6.b IV.
7. osztály
Tóth László 7.a I.
Kanik Renáta 7.b IX.
8. osztály
Csík Marietta 8.b VII.
Dorogi Beáta 8.b VIII.
(Felkészítő tanárok: Baginé Dorogi Anikó, Fazekas Stefánia)
A megyei Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt 2006. már-
cius 25-én rendezték Békésen. A megye 24 legjobb helyesírója 
versenyzett évfolyamonként, akik tollbamondást írtak, és he-
lyesírási feladatlapot töltöttek ki. Iskolánkat két tanuló képvi-
selte, Lengyel Judit és Tóth László. Ők szép eredményükkel 

ismét  öregbítették  iskolánk  hírnevét:  Lengyel  Judit  6.b  IV., 
Tóth László 7.a V. Felkészítő tanár: Baginé Dorogi Anikó.
2006.  január  25-én  került  megrendezésre  Szarvason,  a  Városi 
Könyvtárban a Szép magyar beszéd verseny. Két csoportban (5-6. 
o., 7-8. o.) bizonyították a tanulók, hogy lehet szépen is beszélni, ol-
vasni. Sok, szép hangú, kifejezően olvasó gyerek versengett a cso-
portok egyetlen továbbjutó helyéért és a helyezésekért.
Eredmények: 5-6. o. Bagi Anett 6.b I.

7-8. o. Dobos Emőke 7.a V.
Felkészítő tanár: Baginé Dorogi Anikó
Helyezést nem ért  el,  de részt vett a versenyen Foltán Kitti 
(5.a) és Bencsik Krisztina (8.a).
Gratulálunk!

A  Bendegúz  nyelvÉSZ  versenyre  iskolánkból  5  fő  nevezett 
(Nagy Gábor, Turcsányi Áron, Sinka Mária, Lengyel Judit és 
Bagi Anett). A megyei versenyre pontszámaik alapján két főt 
hívtak.  Békéscsabán,  a  Szabó  Pál  Téri  Általános  Iskolában, 
2006. március 31-én évfolyamonként a megye 30 legjobb tanu-
lója írta meg a tesztfeladatsort.
Eredmények: Lengyel Judit 6.b IV.

Bagi Anett 6.b X.
Felkészítő tanár: Baginé Dorogi Anikó

Elsősegélynyújtó verseny

2006.  április  6-án került megrendezésre Szarvason a területi 
Elsősegélynyújtó verseny. 9 csoport mérte össze tudását a ve-
télkedőn. Iskolánk tanulói I. helyezést értek el. A győztes csa-
pat tagjai: Gombár Nóra 8.b, Palov Gábor 8.b, Petrás Viktória 

8.b, Szécsi Bence 7.b, Tóth Veronika 8.b és Tasi Anett 6.a osz-
tályos  gyerekek  voltak.  Munkájuk  május  3-án  folytatódik 
majd  a  Sarkadon  megrendezésre  kerülő  megyei  versenyen. 
Felkészítőjük: dr. Harangozóné Nagy Éva.

Informatika

A mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium által szervezett körzeti 
informatika verseny eredményei:
6-7. osztály – komplex (szövegszerkesztő, rajzoló)
1. hely: Köteles Enikő 6.b
2. hely: Bagi Anett 6.b
3. hely: Bezzeg Ramóna 7.b

7. osztály – szövegszerkesztő
1. hely Szabó Bence 7.b
8. osztály – szövegszerkesztő
1. hely: Bencsik Gergő 8.a
2. hely: Palov Gábor 8.b

8. osztály – táblázatszerkesztő
1. hely: Bencsik Gergő 8.a
A megyei informatikaverseny körzeti  fordulóján négy tanu-
lónk vett részt: Köteles Enikő és Bagi Anett 6.b osztályos, Sza-
bó Bence 7.b. és Kesztyűs Imre 7.a osztályos. Közülük tovább-
jutott a megyei döntőbe Köteles Enikő és Szabó Bence. Felké-
szítőjük: Molnár Józsefné.
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Tanulóink sikerei tanulmányi versenyeken alsós eredmények

Helyi olvasás verseny (január 24.) eredményei

2. osztály
Erdélyi Kitti I. helyezett 2.a
Pintér Cintia II. helyezett 2.a
Csík Andrea III. helyezett 2.b

3. osztály
Herceg Anita I. helyezett 3.a
Brusznyiczki Bettina II. helyezett 3.a
Pakai Ádám III. helyezett 3.a

4. osztály
Kiss Bettina I. helyezett 4.a
Szalai Máté II. helyezett 4.b
Székely Alexandra III. helyezett 4.a

Helyi versmondó verseny (március 13. 16.) eredményei

1. osztály
I. Ambrus Réka 1.a 3 pont
II. Egri Laura 1.b 2 pont
III. Tóth Noémi 1.a 1 pont

2. osztály
I. Gazsó Mirella 2.a 3 pont
II. Dorogi Imola 2.a 2 pont
III. Plentri Vivien 2.b 1 pont

3. osztály
I. Bagi Ivett 3.a 3 pont
II. Ondok Dalma 3.a 2 pont
III. Benedek Berta 3.b 1 pont

Mese kategória

1. osztály
I. Balla Lili 1.b 3 pont
II. Bencsik Hajnalka 1.b 2 pont
III. Bohák Ferenc 1.a 1 pont

2. osztály
I. Erdei Kitti 2.a 3 pont
II. Fekete-Rekényi Marcell 2.b 2 pont
3. osztály
I. Kondacs Krisztián 3.a 3 pont
II. Ondok Dalma 3.a 2 pont

III. Herceg Anita 3.a 1 pont

4. osztály
I. Szalai Zsolt 4.b 3 pont
II. Balla Lili 4.b 2 pont
III. Taskó Annamária 4.a 1 pont

Verses mese kategória

1. osztály
I. Csépai Rebeka 1.a 3 pont
II. Molnár Dorottya 1.b 2 pont
III. Szabó Kristóf 4.a 1 pont
2. osztály
I. Kondacs Boglárka 2.a 3 pont
II. Petrovic Maja 2.b 2 pont
III. Kanti Dorottya 2.b 1 pont

3. osztály
I. Kanti Eszter 3.a 3 pont
II. Bagi Ivett 3.a 2 pont
III. Brusznyiczki Bettina 3.a 1 pont
4. osztály
I. Szalai Máté 4.b 3 pont
II. Dobos Ágoston 4.b 2 pont
III. Taskó Annamária 4.a 1 pont

2006.  március  30-án  a  szarvasi  Benka 
Gyula  Evangélikus  Általános  Iskola  és 
Óvodában versmondó versenyen vettek 
részt diákjaink. A II. korcsoportban (3.-
4. évfolyam) Bagi Ivett 3.a osztályos ta-
nul II. helyezést ért el. Ondok Dalma 3.a 
osztályos  diákunk  különdíjat  kapott. 
Felkészítőjük: Czuczi Ernőné.

Rajzos sikerek

A Pro Arte Alapfokú Művészettörténeti Intézmény ,,Betyárvilág” 
című rajzpályázatán (Kondoros) Babák Nikoletta 8. osztályos ta-
nuló díjazott lett. Felkészítője: Rómer Zsuzsanna.

Megyeri Tamás, a speciális nevelési igényű csoport 8. osztá-
lyos tanulója a szarvasi közlekedési rajzpályázaton III. helye-
zést ért el. Felkészítője: Nyerges Gáborné.

Minden versenyzőnek és felkészítőiknek gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Tavaszi játszóház az iskolában
Az első áprilisi napon igazán szép, napsütéses idő volt. Ezen a 
szombat délelőttön vidám gyermekcsapat gyülekezett az isko-
la rajztermében. Ősszel 1. osztályosok lesznek. Volt, aki már 
nem először járt itt, mert télen is ellátogatott a játszóházba.
A kezdeti  feszültséget bábjáték oldotta fel.  Először a ,,húsvéti 
nyuszival” beszélgettek, verseltek, énekeltek, majd a 3.a osztá-
lyosok bábelőadása szórakoztatta a kicsiket. Judit néni és Helga 
tanító néni állította össze számukra ezt a kedves kis műsort.
Ezután a tornaterembe vonultak, ahol Olga néni, Edit néni és 
Kriszta néni alaposan megtornáztatta a kis csapatot.
Rövid pihenés és uzsonnázás után még a kézügyességüket is 
próbára tehették. Mindenki kedve szerint ragaszthatott csibét, 

virágcsokrot vagy mindkettőt. Hajtogattak, téptek, vágtak, ra-
gasztottak lelkesen Tünde néni, Marika néni és Karola néni 
irányításával.  Menet  közben  a  többi  tanító  néni  és  néhány 
anyuka is bekapcsolódott a munkába.
Örömmel vitték haza munkáikat. Búcsúzáskor még mindenki-
nek járt egy húsvéti tojás is, amely szintén a közeledő ünnepet 
idézte.
Ősszel, reméljük mindannyiukkal találkozunk! Kedves iskolá-
ba készülő óvodások! Nagyon várunk Benneteket! Viszontlá-
tásra szeptemberben!

HJ. Ált. Isk. alsós munkaközössége
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"mert a mértékletesség és a lélek békessége az étek legjobb fűszere"

Aranykincstár
Rövidesen itt a húsvét, addig még ki lehet próbálni az ajánla-
taimat.
Húsvéti omlós krémes 
Hozzávalók: A krémhez: 1 tojás, 20 dkg cukor, 1 tasak vaníliás 
cukor, 4 evőkanál liszt, 4 dl tej. A tésztához: 25 dkg liszt, 5 dkg 
margarin, 4 dkg szalalkáli, 1 db tojás, 1-2 evőkanál tejföl, ½ dl 
tej.
Elkészítés:  A  felsorolt  anyagokból  tésztát  gyúrunk,  azt  két 
részre osztjuk, és két lapot sütünk belőle, ezeket töltjük majd a 
krémmel. Három tojás sárgáját simára keverjük, hozzáadunk 
15 dkg cukrot, 1 tasak vaníliás cukrot, 4 evőkanál lisztet és 4 
dl tejet. Majd az egészet alaposan simára keverjük, sűrűre főz-
zük.  A tojásfehérjéket  habbá verjük,  8  dkg porcukrot  keve-
rünk hozzá, és azt a krémhez vegyítjük. Még melegen a két 
lap közé kenjük. Csak másnap szeleteljük.
Mandulás sütemény
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 2 tojás sárgája, 1 egész 
tojás, 3 dl tej, 8 dkg cukor, 5 dkg vaj, 10 dkg darált mandula, 
só, durva dekorációs cukor.
Elkészítés: Az élesztőt a cukorral és a tejjel megkelesztjük. A 
lisztet elkeverjük a mandulával, belemorzsoljuk a vajat, hoz-
záadjuk  a  tojást  és  a  megkelesztett  élesztőt.  Közepesen ke-
mény kalácstésztát készítünk, jól kidolgozva, minél több leve-
gőt juttatva a tésztába. Meleg helyen 1 óra alatt a duplájára 
kelesztjük. Lisztezett deszkára borítva 3 részre osztjuk. Egyen-
lő hosszú rudakká sodorjuk és összefonjuk. Vajjal kikent tep-
sibe tesszük, tetejét tojás sárgájával kenjük meg. Megszórjuk 
durva dekor-cukorral.  15-20  percet  a  tepsiben is  kelesztjük. 
40-50 perc alatt közepesen meleg sütőben megsütjük.
Almás zserbó
Hozzávalók: Tészta: 3 db tojás, 50 dkg liszt, 20 dkg vaj, 10 dkg 
porcukor,  1,5 dl tej,  3 dkg élesztő, csipetnyi só. Töltelék: 70 
dkg alma, 25 dkg darált dió, 15 dkg porcukor, 20 dkg sárgaba-
racklekvár. Máz: 10 dkg vaj, 3 evőkanál kakaópor, 2 evőkanál 
porcukor.

Elkészítés:  Az élesztőt  kevés langyos tejben a cukorral és 1 
evőkanál liszttel megfuttatjuk. A sóval elkevert lisztet a vajjal 
elmorzsoljuk.  Hozzáadjuk  a  felvert  tojást,  a  megfuttatott 
élesztőt, majd a maradék tejjel összegyúrjuk, hogy jól nyújtha-
tó tésztát kapjunk. A tésztából három cipót formálunk, és egy 
órán át pihentetjük. Az almát megmossuk, meghámozzuk és 
lereszeljük. Hozzáadjuk a porcukorral elkevert darált diót, és 
alaposan  összekeverjük.  Az  egyik  cipót  tepsi  nagyságúra 
nyújtjuk, és kikent, kilisztezett tepsibe tesszük. Megkenjük a 
lekvár felével, ráhalmozzuk a töltelék felét, elegyengetjük, rá-
helyezzük a másik kinyújtott lapot, a maradék lekvárral, majd 
a töltelékkel ezt is megkenjük. Ráfektetjük a harmadik lapot, 
enyhén lenyomkodjuk, villával megszurkáljuk, és előmelegí-
tett sütőbe téve közepes hőmérsékleten megsütjük.
A hagymafélék kiváló hatásáról már eleink is meggyőződtek. 
Használjuk  mi  is  minden  mennyiségben,  kiváltképp  így  a 
hosszúra nyúlt tél végén, tavaszra várva. Íme egy könnyen el-
készíthető ajánlat.
Francia hagymaleves
Hozzávalók:  3  nagy fej  vöröshagyma,  2  evőkanál  olaj,  1  dl 
száraz fehér bor, 8 dl húsleves vagy 2 erőleveskocka, egy ki-
sebb francia kenyér, só, őrölt  fehérbors, fél  csokor petrezse-
lyem,10 dkg reszelt sajt.
A  vöröshagymát  megtisztítjuk,  vékonyan felszeleteljük és  a 
felmelegített olajban átfuttatjuk. Ügyeljünk arra, hogy a hagy-
ma ne piruljon meg, inkább maradjon világos. Enyhén meg-
sózzuk,  fehérborssal  meg  finomra  vágott  petrezselyemmel 
meghintjük, és kevés borral fedő alatt puhára pároljuk. Utána 
a maradék borral és a már előzőleg elkészített levessel felönt-
jük és felfőzzük. Közben a kenyérszeletek tetejét sajttal meg-
szórjuk, és előmelegített sütőben addig pirítjuk, amíg a sajt rá-
olvad a kenyérre. Tálaláskor minden tányér aljára pirítóst te-
szünk, ráöntjük a forró levest, majd petrezselyemmel díszítjük
Kellemes csemegézést kívánok:

Bődi Mária

OLVASÓI  LEVÉL

Miért van ez így?
Egy súlyos betegségen átesett mozgáskorlátozott vagyok. 

Kórházi kezelés után bénult állapotban kerültem haza. Csalá-
dom kétségbeesve kereste a gyógyulási lehetőséget, mit tegye-
nek, hova vigyenek. Végül helyben próbálkoztunk. Turcsányi 
Lajos  gyógymasszőrrel  egyeztetve  elkezdődtek a  kezelések. 
Lassan, de hétről hétre javult az állapotom. Most jelenleg ki-
sebb szünetet tartva kezel, tanácsot és erőt ad a betegségem-
mel való együttéléssel.

A kezelő orvosaim és az időszaki orvosi vizsgálatok is bi-
zonyítják, hogy nem épültem volna fel így, ha Ő nincs.

Sok  betegtársammal  beszélgetve  szintén  így  nyilat-
koznak.  Megdöbbenéssel  fogadtam,  hogy  Békésszent-

andráson a munkaerő elbocsátási létszámban ő is benne 
van. Hogy gondolják ezt?!   Elvenni a szentandrási bete-
gektől  ezt  a  gyógyulási  lehetőséget!  Számtalan pályázat 
van. Miért nem szerveznek ezúton rá pénzt? Hisz a helyi 
Mozgáskorlátozott  Egyesület  is  ezzel  kezdte,  az  István 
király úti Klubházban. Tudom, a felszerelés az egyesüle-
té, mely maximálisan ki van használva. Kérjük, hogy ve-
gyék fontolóra újra a helyben történő gyógyulni vágyók 
kérését.

Magam és betegtársaim nevében:
Bagi Dénesné
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2006. április 9-i országgyűlési képviselő választás összesítése
Békésszentandráson 70%-os részvétellel

Köszönetnyilvánítás
Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzatának  Jegyzője 
köszönetemet fejezem ki a 2006. április 9-i Országgyűlési kép-
viselő-választás választási munkálataiban résztvevőknek:
- Szavazatszámláló Bizottság választott  és delegált  tagjai-

nak,
- Helyi Választási Iroda tagjainak,
- Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
- Polgármesteri Hivatal intézményei dolgozóinak,

- a  szarvasi  Rendőrkapitányság  és  a  békésszentandrási 
rendőri körzeti megbízottak,

- a Békésszentandrási Polgárőrség tagjainak,
- valamint azoknak, akik a választás lebonyolításához hoz-

zájárultak.
Dr. Strassburger Gyöngyi

jegyző

TISZTELT  VÁLASZTÓPOLGÁROK!
KEDVES  BÉKÉSSZENTANDRÁSIAK!

Köszönöm, hogy éltek törvényes jogukkal, és magas vá-
lasztási részvételt biztosítva, részt vettek és szavaztak április 
9-én az országgyűlési választásokon.

Köszönöm a Magyar Szocialista Pártra leadott szavazatai-
kat, mely révén Békés megyében területi listán, és az ország-
ban az MSZP kapta a legtöbb szavazatot. 

Köszönöm az egyéniben rám adott voksokat, bizalmu-
kat.

Gratulálok  Domokos  Lászlónak  a  megszerzett  egyéni 
mandátumhoz.

Reményeim szerint április  23-a után, újra MSZP-SZDSZ 
kormány alakul, mely 16 év után először, első kormányként 
újra bizalmat kapva, folytatja programja végrehajtását.

Földesi Zoltán
az MSZP országgyűlési képviselője

Köszönöm a bizalmat!
Köszönöm a választók bizalmát. Újra rá fogok szolgálni: minden 

erőmmel azon leszek, hogy folytatódjon a térség fejlesztése. Lépésről 
lépésre megvalósítjuk a Körös-völgyi Fejlesztési Tervet,  amely jobb 
életkörülményeket kínál az idős embereknek, a családoknak és a he-
lyi  közösségeknek,  és  pezsgő  gazdaságot  a  vállalkozásoknak.  Úgy 
szeretnék dolgozni, hogy négy év múlva, amikor újra értékelik az el-
végzett munkát az emberek, újra bizalmat szavazzanak!

Köszönöm a térség vállalkozóinak az intézmények és az önkor-
mányzatoknak,  hogy pártállástól  függetlenül  a  tréség  fejlesztéséért 
együtt működtek. Így sokkal könnyebb eredményesen képviselni a 
választókerület településeit az országgyűlésben. Külön köszönöm a 
segítségét azoknak, akik a szavazatuk mellett a munkájukkal is támo-
gattak.

A megyei eredmények biztatóak: úgy érzem, hogy minden vá-
lasztókerületben maradt esély arra, hogy a Fidesz jelöltje kapjon bi-
zalmat. A következő két hétben igyekszünk bebizonyítani, hogy a Fi-
desz jelöltjei szenvedélyesebben és eredményesebben képesek képvi-
selni az embereket és a településeket. Bebizonyítjuk, hogy a Fidesz 
programjával, a Körös Fejlesztési Tervvel.

Hiszem, hogy a Fidesszel jobban jár Békés megye. A Fidesz poli-
tikája sokkal jobban támogatja a vidéket, mint az MSZP vagy SZDSZ. 
Bízom abban, hogy sikerül ezt elmondanunk az embereknek és a má-
sodik  fordulóban a  Fidesz  jelöltjeinek  szavaznak bizalmat.  Kérem, 
szavazzanak a második fordulóban a Fidesz jelöltjeire!

Domokos László
Gyomaendrőd, Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsüd, Hunya, Kar-

dos, Kondoros, Örménykút országgyűlési képviselője
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KÉZILABDA
Sikeres rajt a tavaszi bajnokságban

2005/2006. évi megyei kézilabda bajnokság tavaszi visszavá-
gó mérkőzéseit a – Kondoroson megrendezett - I. Nőnapi Csárda 
Kupán való részvételünk előzte meg, melyen csapatunk – irányí-
tónk sajnálatos sérülését követően – a négyes mezőnyből a házi-
gazdákat követve a második helyen végzett, megelőzve Gyoma-
endrőd és Füzesgyarmat csapatát. A legjobb játékosnak járó díjat 
Domjánné Kozák Györgyi kapta, akinek ezúton is gratulálunk.

A bajnokság első két mérkőzését itthoni környezetben játsz-
hattuk, melyeknek szerencsére az idő is kedvezett, így szurkoló-
ink száma is egyre nőtt. Köszönjük a lelkes buzdítást, reméljük si-
került játékunkkal örömet szerezni, s bízunk abban, hogy részvé-
telükkel a továbbiakban is segítik csapatunkat.
1.  Békésszentandrás  -  Békéscsabai  Főiskola    22:22   (félidőben:   
11:12)
Játékvezetők: Almási László és Kugyela János
Csapatunk összeállítása: Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (2), 
Lestyan Goda Anna (2), Árgyelánné Hangyás Tünde (8), Nagyné 
Szucsán  Nikoletta  (4),  Domjánné  Kozák  Györgyi  (3)  Szilágyi 
Krisztina  (1)  csere:  Erdélyi  Melinda  (2),  Bagi  Brigitta,  Klimaj 
Krisztina, Szemes Erika, Aszódi Mónika, 
Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
Mindvégig fej-fej  melletti kemény küzdelemben igazságos dön-
tetlen született.
"Folyamatosan  javuló  védekezésünkkel  és  labdaszerzéseinkkel 
fontos  pontot  sikerült  "rabolnunk"  a  listavezetőtől.  Gratulálok 
mindkét csapatnak." Lestyan Goda Mihályné edző

2.) Békésszentandrás - Doboz   27:11   (félidőben: 16:3)  
Játékvezetők: Almási László és Kugyela János 
Csapatunk tagjai: Lólé Emília (1), Erdélyi Melinda (4), Egriné Ko-
vács Andrea (4),  Lestyan Goda Anna (1),  Árgyelánné Hangyás 
Tünde (3), Nagyné Szucsán Nikoletta (2), Domjánné Kozák Györ-
gyi (4) csere: Szilágyi Krisztina (4), Bagi Brigitta, Klimaj Krisztina 
(3) Szemes Erika, Aszódi Mónika(1)
Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné
Kemény védekezéssel és magabiztos játékkal kezdtünk, mellyel 
már az első félidő végére teljesen felőröltük a vendégeket. Így a 
második félidőben minden ifi játékosunk hosszabb időre is lehe-
tőséget kaphatott, akik mind a kapuban, mind a mezőnyben na-
gyon szépen helytálltak.
"Az első félidőben nyújtott  játékunkkal gyorsan magunk ja-
vára fordítottuk a mérkőzést. A vendégeknek a második fél-
időre  sem  sikerült  megtalálni  az  ellenszert,  így  csapatunk 
nagyarányú, megérdemelt győzelmet aratott." Lestyan Goda 
Mihályné edző
A következő hetekben egymást követően négy idegenbeli mérkő-
zésre Gádorosra, Szarvasra, Gyomaendrődre majd Gerlára utazik 
csapatunk.  Hazai  pályán legközelebb május  7-én Kétsoprony 
ellen lépünk pályára.  Nehéz és kemény mérkőzésre számítha-
tunk, mindenkit szeretettel várunk.

Egriné Kovács Andrea

LABDARÚGÁS
21. forduló
GYÉ-Mobil–Tótkomlós – Békésszentandrás 1 – 2 (1 – 1)
Tótkomlós 100 néző. Vezette: Zsurka
Hunyadi:  Petrás  – (Dunai)  –  Steigler,  Melian, Chlebik,   Csípai, 
(Bobvos) Bordács, Kajtár, Szécsi, Bakró, Virág, Kriska.
Góllövők: Csípai, Bakró.
Kiállítva: Melian
Az első félidőben kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, de a má-
sodik félidőben a többet támadó szentandrási csatárok pontosab-
ban céloztak és megnyerték a mérkőzést. A második félidő köze-
pén Petrás Ernő súlyos térdsérülést szenvedett.
Varga László: Ezen a mérkőzésen csak nekünk volt veszteniva-
lónk. Az első félidő végén kiegyenlítettünk, a szünetben rendez-
tük a sorokat és a második félidei játékunk alapján megérdemel-
ten nyertük meg a mérkőzést.
Jók: Petrás, Chlebik, Szécsi, Bakró
Ifjúsági mérkőzésen
GYÉ-Mobil–Tótkomlós – Békésszentandrás 1 - 0
22. forduló
Békésszentandrás – Magyarbánhegyes 4 – 0 (1 – 0)
Békésszentandrás, 300 néző, Vezette: Kucsera
Hunyadi: Petrás Endre – Steigler (Fehér) Mohnács, Bobvos F, Csí-
pai, Bordács, Kajtár, (Kovács N) Szécsi, Virág, Bakró, Kriska
Góllövők: Virág 2, Csipai 2.
Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a Hunyadi a második 
félidei jó játékával biztos győzelmet aratott.
Varga László: Megérdemelten győztünk.
Jók: Virág, Csipai, Bakró, Bordács, Kriska.
Ifjúsági mérkőzésen:
Békésszentandrás – Magyarbánhegyes 9 – 1
23. forduló
A Dévaványa – Békésszentandrás mérkőzés a pálya használhatat-
lansága miatt elmaradt. A mérkőzést május 1-jén pótolják.

Megyei I. osztályú bajnokság állása:
1. Mezőhegyes 17 3 3 46-20 54
2. Méhkerék 14 7 2 51-17 49
3. Battonya 16 2 4 58-23 50
4. Gyomaendrődi FC 15 2 5 62-28 47
5. Szabadkígyós 12 5 6 42-24 41
6. Vésztő 12 4 5 42-22 40
7. Magyarbánhegyes 12 4 7 48-29 40
8. OMTK – Rákóczi 11 3 8 56-36 36
9. Szeghalom 11 2 9 34-42 35
10. Békésszentandrás 10 2 10 36-41 32
11. Mezőberény 9 4 9 24-29 31
12. Erzsébethely 8 1 13 31-45 25
13. Dévaványa 7 2 12 26-54 23
14. Kondoros 6 3 13 27-38 21
15. Gyomaendrődi VSE 5 6 12 24-43 21
16. Békés 4 3 14 17-37 15
17. Mezőkovácsháza 1 2 19 22-69 5
18. Tótkomlós - 3 19 12-58 3

F.I.
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