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Anyám, óh anyám, arcodon már nagyon sok a mély 
barázda,
mert odalibbentette a port a vergődő nagy libák szárnya,
mikor koppasztottad őket és sárga tolluk egy ócska 
fürdőkádba tépted,
derekad is nyilallik a hajlongástól és meginog két 
bizonytalan térded…
Anyám, sima homokodon megnőtt a ránc, barna bőrödben 
a szálka,
míg tollat gyűjtögettél nyaranta a dunnába és a Igen anyám, nehéz tüdődnek az ősz, a hosszan borongó 
kispárnába. ég,

mert lánykorodban elszaladtak a lovak s átment rajtad az 
Anyám, a hangod is megfakult a kerekes rokka mellett, aratógép.
míg sodortad, sodortad a szálat, de az orsó csak éjfél felé 
telt meg Anyám, óh anyám, a kezed, a két áldott kezed is kirepedt,
fonállal. Mindenki aludt, de Te a kenderszöszt is mivel annyi sajtot nyomtál és sütöttél annyi kenyeret,
összesöpörted még fejéskor kented ugyan zsírral  a tehén tőgyéről oda is 
odanéztél a sárga ágyra s megigazítottad négy kisgyermek ragadt,
fejét, de a zsákvarrótűtől és a kapanyéltől már örökre ily kérges 
a Kacort is kihajtottad, a tyúkólat is lakattal bezártad, marad.
s akkor, csak akkor hunytad le sietve lámpafénytől Anyám, óh anyám, elnyűtt két kezeden a bőr, hogy 
hunyorgó szempilládat. megkeményedett,

mert mindig Te tisztítottad a cipőt és sikáltad télen is a 
Anyám, a lábad is régen viszeres már és kék bogok jéghideget.
dagadnak rajta, hiába húzogatod és hiába nyomkodod,
áztatod hideg és meleg vízben is felváltva, Csak a hajad, anyám, a hajad, az hollófekete maradt,
mert megcsípte a dér a fűtetlen kis konyhában. annak nem ártottak a telek, sem huszonkilencben a nagy 
Anyám, fájnak, már nagyon fájnak a lábaid, havak,
mert sokat futottál a bölcsőtől a kemencéig. és a lelked, a lelked az örökké sugárzik, mint kövek közül 

a fény.
Anyám, óh anyám, néha már lassul is a lélegzeted, A lelked az nem ingott meg soha s ha valaki most beléd 
mert  fárad  a  gyengülő  szív  s  ha  valami  van  a lát,
kezedben, tudja, ez a lélek igazából sohasem engedett.
finom járomcsontod körül verejték szivárog, Ebben hasonlít Rád és ezért szeret kimondhatatlanul 
míg a nyitott ablakon a friss levegő be nem árad. minden gyermeked.

Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyerekeket!
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
R Ö V I D   H Í R E K MEGHÍVÓ

* A Képviselő-testület döntött arról, hogy milyen terveket készíttet Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
el a fejlesztéseihez. Útépítési tervek: Bartók Béla utca, Arany testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a 
János utca (Hunyadi utcától a falu széléig), Széchenyi utca (Szt. Képviselő-testület nevében Tisztelettel meghívom.
László és Rákóczi utcák között), István király utca (Szt. László és Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Rákóczi utcák között), Szt. Erzsébet (István király  Vértessy tér  Az ülés ideje: 2006. május 29-én (hétfőn) 16 óra
Szt. László utcák között), Dobó Katica utca, Bocskai utca (Szedres Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 
és Bethlen G. utcák között). határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett 
Építés: Kálvin utcai apartman házak tervei. A tervek fontosabb intézkedésekről.
megvalósítása a pályázati lehetőségek függvényében történik.
* Közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a testület az orvosi 

Napirendi pontok:rendelő vizesblokkjának és várótermeinek felújítására és a Bethlen  
1. A Szociális és Népjóléti Bizottság beszámolója az Stefánia utcák aszfaltozására.

átruházott hatáskörben végzett munkáról. Előadó: * Május hónapban elkezdődik településünk belterületi 
Bobvos János a bizottság elnökecsapadékelvezető rendszerének felújítása, a munkaterület átadására 

2. A község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló. május 11-én kerül sor. Kérjük az érintett lakosság türelmét és 
Előadók: háziorvosoksegítségét a munka végzése folyamán. A tervezett véghatáridő 2006. 

3. A község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló október 30.
beszámoló. Előadó: Oltyán Sándor rendőrkapitány* Az árvízzel kapcsolatos védekezési költségek fedezetére és a 

keletkezett károk rendezésére vis-maior támogatási kérelmet 4. Bűnmegelőzési Egyesület beszámolója. Előadó: Nagy 
nyújtottunk be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A Gábor egyesületi elnök
siratóba vezető műútban keletkezett károk felmérését szakértők 5. A község 2005. évi Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi 
végzik. feladatainak megtárgyalása. Előadó: Dr. Strassburger 
* Tótkomlós Város Önkormányzata 200.000,- Ft támogatást szavazott Gyöngyi jegyző
meg a békésszentandrási árvízi védekezésben résztvevők ellátásának 6. Bejelentések.
segítéséhez, köszönjük felajánlásukat.
* A Képviselő-testület folyószámlakeretét a nehéz gazdálkodás Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az 
enyhítése érdekében 55 millió Ft-ra módosította. ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos 

Sinka József előterjesztése a Könyvtárban megtekinthető.
polgármester

Békésszentandrás, 2006. május 10.
Sinka József

T Á J É K O Z T A T Ó polgármester

A 2005. évi CLXX. törvénnyel módosított 1993. évi III. törvény 
2006. január 1. illetve 2006. április 1. napjától átalakította a rendszeres 
szociális segély, ápolási díj és étkeztetés rendszerét.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 2006. évi kötelező eboltás 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
szóló 63/2006. (III.27.) Kormány rendelet pedig új feltételeket, és új időpontjai
nyomtatványokat határozott meg a szociális ellátások igénybevétele 
tekintetében. 

Május 30. 16.00-18.30 óráig Polgármesteri Hivatal udvaraA rendszeres szociális segély családi alapú segélyezéssé alakult át. 
Május 31. 17.00-18.00 óráig Vadászház, Hunyadi utcaAz egész családnak nyújt támogatást, mert az eltartott gyermekek 
Június 1. 7.00-9.00 óráig Mázsaházszámát is figyelembe veszi. A segély nem fix összegű, hanem a 
Június 6. 7.00-7.45 óráig Furugyjogosultsági jövedelemhatárig (mindenkori legkisebb öregségi 
Június 6. 16.00-18.30 óráig Polgármesteri Hivatal udvaranyugdíj 90 %-a) egészíti ki a család meglévő jövedelmét. A 

Az eboltás díja 1.600 Ft/kutya,jogosultságot és a segély összegét egy fogyasztási egységre  azaz nem 
a  féreghajtás díja 100 Ft/10 testsúly kg.az egy főre  jutó jövedelem alapján kell meghatározni.  Az új feltételű 

segélyt 2006. április 1-jétől lehet megállapítani, de a program indulása 
2006. július 1. 

A következő jelentős módosítás az ápolási díjra vonatkozott, mely 
szerint szabályozni kellett a házi segítségnyújtás rendszerének ápolási 

A  SZARVASI  OKMÁNYIRODA díjjal kapcsolatos feladatait, valamint az ápolási kötelezettség nem 
teljesítésének kritériumait. ÜGYFÉLFOGADÁSI  RENDJEA szociális étkeztetés tekintetében szabályozásra került az 
étkeztetésre szociálisan rászorultak köre, valamint a méltányossági 

Hétfő 8.00  12.00okok.
Kedd 8.00  12.00 és 13.00  14.30Az előbbiekben leírt törvényi módosítások indokolttá tették helyi 

rendelet egységes szerkezetben lévő elfogadását, melyet a Képviselő- Szerda 8.00  12.00 és 13.00  17.30
testület 2006. május 2-i ülésén elfogadott. Csütörtök nincs ügyfélfogadás

Polgármesteri Hivatal Péntek 8.00  12.00
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Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat anyák napja missziós összejövetelt a békésszentandrási református 
alkalmából, életükre Isten gazdag áldását kívánjuk. Azoknak, parókián (Kálvin u. 14). Szolgálnak:Némethné Balog Katalin 
akik már nem köszönthetik édesanyjukat, vigasztalódást református lelkész, a Református Iszákosmentő Misszió 
kívánunk és azt, hogy emlékezésükben legyen nagyobb a hála vezetője, a Kékkereszt Egyesület munkatársa, és a misszióban 
és az örök életbe vetett reménység, mint a szomorúság. gyógyultak. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Imádkozunk, hogy adjon nemzetünknek Isten minél több 
olyan lelkületű édesanyát, mint a bibliai Anna, Sámuel próféta Május 21-én, vasárnap 9 órakor az istentiszteleten, a 
édesanyja, aki ezt mondta Éli főpapnak: „A te életedre békésszentandrási református templomban is a fenti vendég 
esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt szolgálattévők hirdetik az Igét. 
melletted és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért Erre az istentiszteletre is szeretettel várunk mindenkit.
imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. 
Én viszont felajánlom az Úrnak. Legyen egész életére Május 25-én Áldozócsütörtökön du. 5-kor lesz a 
felajánlva az Úrnak! És ott imádták az Urat.” (1 Sám. 1:26-28) konfirmandusok bemutatkozása és vizsgája a parókián. 

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívükön viselik és 
********* imádságaikban hordozzák a konfirmandusok életét, hitbeli 

Március 25-26-án a gyülekezet küldöttségében egy autóval fejlődését.
délvidéki magyar testvéri látogatásra mentünk. 
Meglátogattuk a szabadkai, a bácsfeketehegyi református Június 1-2-3-án csütörtökön, pénteken, szombaton pünkösdi 
gyülekezeteket és felkerestük kishegyesi barátainkat. (lásd Dr. úrvacsorai előkészítőt tartunk du. 6 órakor.
Csordás Mihály cikkét a lap múlt számában).Mindannyiunk 
számára felemelő, csodálatos élmény volt ez az út. Június 4-én Pünkösd vasárnap lesz az ünnepi istentiszteleten 

9 órakor a templomban a hittanos oklevelek kiosztása, felnőtt 
Április 17-én Húsvét másnapján délvidéki menekültek keresztelés, és a konfirmandusok fogadalomtétele, megáldása, 
voltak vendégeink az istentiszteleten, majd az azt követő első úrvacsora vétele. Szeretettel várunk mindenkit erre a 
Körös parti bográcsos vendégségen a magyar összetartozás, a különleges alkalmunkra.
szomszéd népekkel való békés együttélés és a keresztyén Hosszú idő után először ismét ünnepi legátusa lesz a 
szeretet jegyében. gyülekezetnek, amikor a Debreceni Református Hittudományi 

Egyetemről lelkésznövendéket fogadunk, aki bemutatkozik az 
Április 21-én észleltük, hogy sajnálatos módon a parókiára istentiszteleten és szolgál közöttünk a pünkösdi ünnepkörben.
betörtek. A bejárati ajtót és a páncélszekrényt felfeszítve a 
tettesek elvittek  90-100 ezer Ft-ot. Hála Istennek másban nem Június 4-én Pünkösd vasárnap az istentisztelet után egynapos 
okoztak kárt, és a biztosító ígérete szerint megtéríti a hittanos, tábortüzes sátoros gyakorlatot tartunk egy majdani 
veszteséget. Köszönjük azok munkáját, akik a közbiztonságot nagyobb vándortábor reménységében a felsős hittanosokkal 
szolgálják. Imádkozzunk azért, hogy Isten védjen meg Békésszentandrás határában a szabadban.
mindannyiunkat ilyen garázdálkodóktól, és Jézusnak 
engedelmeskedve imádkozzunk azokért is, akik háborgatnak Június 5-én Pünkösd hétfőn de. 9-kor Pünkösd hétfői 
minket. (Máté evangéliuma 5:43-48) istentisztelet lesz a templomban, amikor a teológus ünnepi 

legátus, lelkésznövendék prédikál.
Április 22-én körzeti hittanos lelki nap volt  Csabacsüdön az 
Evangélikus Egyházközség rendezésében, amelyre 15-en Június 5-én hétfő du. 4-kor szeretetvendégséget tartunk a 
mentünk Békésszentandrásról. Kb. 150 gyermek részvételével parókián, ahol a teológus lelkésznövendék tart előadást.
és 50 önkéntes felnőtt segítségével csodálatosan változatos, 
játékos, vidám és lélekemelő programban vehettünk részt. A ********
békésszentandrási részvételt Erdeiné Molnár Tünde presbiter 
és férje Erdei Sándor segítették, köszönjük szépen Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk mindenkinek Jézus 
munkájukat. szavaival:

„Kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és 
Május 2-án kaptuk az örvendetes hírt, hogy egyházközségünk megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál 
200 ezer Ft-ot kapott a Mobilitas ifjúsági pályázatán, július és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki 
17-23 között tervezett békésszentandrási hittanos táborunkra, fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást ér, 
ahol csángó gyerekek is vendégeink lesznek. skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok 

gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad 
Május 6-án hittanos biciklitúrára mentünk a Gödény- mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” 
halomhoz. A játékos kiránduláson szó volt Jézus Hegyi (Lukács 11:9-13)
Beszédéről, és a keresztyén szeretetközösség gyakorlásáról.

Május 20-án szombaton du. 5 órakor „Gyógyulás, szabadulás, Dr. Dobos Ágoston
megújulás Krisztusban” témakörben tartunk hitmélyítő és Békésszentandrási református lelkipásztor

REFORMÁTUS  HÍREK
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N yíl t  napok
a S zen t  László u tcai óvodában

„Így tornászunk Mi!” – szólt a meghívó április utolsó 
hetében, mellyel a Szent László utcai óvoda immár sokadik alka-
lommal megszervezett gyógytorna bemutatójára invitálta a szülő-
ket  Julika óvó nénivel, aki gyógytestnevelőként a szokásos napi 
tornákon,  mozgáson túlmenően évek óta  heti  rendszerességgel 
foglalkozik  a  különböző  mozgás  problémák  kiküszöbölésével, 
gyermekek fejlesztésével. Gyakorlatait 10-15 fős csoportokban, 
célirányosan végzik a gyermekek, de a feladatok mindvégig játé-
kossággal  ötvözve átölelik mindazokat a  mozgásokat,  amelyek 
az erő -, az állóképesség -, a tartás-, az egyensúlyérzék javítását, 
láb-has-kar izom erősítését, a gyermekek ügyességének fejleszté-
sét  szolgálják.  Mindezekkel  a  gyermekeknek  azon  túl,  hogy 
mozgásuk koncentráltabbá válik, izomzatuk is erősödik. A nyílt 
napon bepillantást nyerhettünk a foglalkozások változatos gya-
korlataiba, a kiscsapatok munkájába, melyek során mi szülők is 
megtapasztalhattuk egyszerű mindennapjaink apró eszközei kö-
zül mi minden képes fejleszteni gyermekeinket. Julika óvó néni 
igyekezett ezen számtalan eszköz közül minél több – fejlesztési 
célú - alkalmazását bemutatni, hogy csak néhányat említsünk:: 
karika, szalag, szalvéta, papír, labda, szivacs, különböző méretű 
golyók, rudak, stb melyekkel például lábbal mintázatokat készí-
teni, nem is olyan egyszerű dolog …

„Répa, retek, mogyoró…”

„Mit sütsz kis szűcs?….”

E másik meghívó a beszédhibás gyermekek szüleihez 
szólt, akik bepillanthattak óvódánk logopédiai fejlesztő mun-
kájába. Heti két alkalommal Zsóka néni logopédus foglalko-
zik a beszédhibás gyermekekkel  2-3 fős csoportokban, me-
lyen kívül a gyermekek további heti 1 alkalommal nyelv-és 
beszédfejlesztő foglalkozáson vehetnek részt: Ez utóbbi kere-
tében óvodánk nyelv-és beszédfejlesztő pedagógusa Klári óvó 
néni a logopédussal együttműködve több mint 5 éve végzi a 
beszédhibás gyermekek fejlesztését.

Nagyon fontosak ezek a foglalkozások, hiszen a be-
széd fejlődésében az óvodáskor a legdinamikusabb szakasz. A 
fejlődés üteme azonban változó, amelyet az örökölt adottsá-
gok, a szociális környezet és a tudatos fejlesztés nagymérték-
ben befolyásol. 

Az óvoda különösen nagy hangsúlyt helyez a szülők-
kel, a családdal való együttműködésre, így e nyílt nap is fon-
tos részét képezi a fejlesztésnek, hiszen a beszéd, a gondolko-
dás, a gyermekeink személyiségfejlődése egymással szorosan 
összefügg, fejlesztése az óvoda és a család közös tevékenysé-
ge kell, hogy legyen.   
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A gyermekek mindkét bemutató foglalkozáson önfeled-
ten, boldogan mutatták be szüleiknek, mennyit fejlődtek az el-
múlt  időszakban, mi-mindenre képesek. Persze mindez játékos 
keretek között zajlott, így nem is érezhették szüleik boldog tekin-
tetében mindennek fontosságát és jelentőségét. 

Köszönjük a lehetőséget és a sok törődést: 
a szülők

„ Irány a természet !” - Kirándulás az Erzsébet-ligetbe!

A Szent László utca óvodásai április utolsó hetének ked-
vező időjárását kihasználva a településünk szépségeit megismer-
tető mindennapi séták mellett, - a számos kulturális, hagyomány-
őrző, gasztronómiai és egyéb sportrendezvényeknek helyt adó - 
Erzsébet-ligetbe és a szomszédságában található sportpályára 
látogattak el, ahová még a legapróbbakat is magukkal vitték.

A busszal való utazás varázsa, a jó idő, a hatalmas fák, a friss le-
vegő teljesen megbabonázta a gyermekeket. A családias hangula-
tú sétákon tovább fejleszthették tudásukat, bővíthették ismeretei-
ket.
A szabadban lehetőség nyílt játékra, sportolásra is, a fáradalma-
kat a lelkesebb gyerekek a tribünön igyekeztek kipihenni.

Köszönjük a gyermekek nevében:
a szülők

MEGHÍVÓ
A Békésszentandrási
Vértessy Tánc-Sport
Egyesület

2006. május 20-án
tartja évzáró bemutatóját.

A bemutató helyszíne:
Körös Művelődési Ház

Békésszentandrás, István király u. 16.

A bemutató kezdete: 17 óra.

Belépő:
felnőtteknek 300 Ft
diákoknak 100 Ft

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Meghívó
A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület

közgyűlését 2006. május 26-án (péntek) 18 órakor tartja,
melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye:
Körös Művelődési Ház (Békésszentandrás, István kir. u. 16.)

Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2005. évi tevékenységéről

Előadó: Korbely Györgyné
2. Pénzügyi beszámoló, Közhasznúsági jelentés

Előadó: Mrena Lajosné
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2005. évi

munkáról.
Előadó: Aszódiné Egri Katalin

Amennyiben a fenti időpontra összehívott Közgyűlés hatá-
rozatképtelen,  azonos  napirenddel  újabb  Közgyűlést  hí-
vunk össze a fenti napra, helyszínre, 18 óra 30 percre. A 
megismételt közgyűlés a jelenlévők számára való tekintet 
nélkül határozatképes.

Békésszentandrás, 2006. május 10.

Az Egyesület elnöksége
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A Békésszentandási Kézművesek Egyesülete 
szervezésében 2006. április 1-jén és 8-án húsvéti 
játszóházat tartottunk a Körös Művelődési Ház és 
Könyvtár nagytermében. Ezen a két hétvégén a 
megjelentek festhettek tojást, hímezhettek húsvéti 
szalvétát, készíthettek vesszőből koszorút, csuhéból 
nyuszit és babát, szőhettek, festhettek húsvéti 
gipszformákat. Ezenkívül lehetett színezni is.
Örülünk, hogy a gyermekeket a szülők is elkísérték, és 
kellemesen töltötték a délutánt.
Köszönjük Lázár Julianna segítségét, akitől az írókákat 
kaptuk.
Az alábbiakban pedig a képek magukért beszélnek.

Szabó Edit
Fotó: Turcsányi Szilvia Írókázás

Szövés

Hímzés

Szalagszövés

Gipszfestés
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A magyar zsidóság életében Magyarország 1944. március 19- úgy döntöttek, hogy a tévedésből rossz helyre deportált zsidókat 
ei német megszállása jelentett fordulópontot. A országba érkező majd a IV. zónából, Szolnokról fogják pótolni. 
németek ekkor egy kb. 800 000 fős, eddig  fizikailag érintetlen A szentandrásiak közül kilenc fő került Strasshoffba, tizenötöt 
zsidó közösséget találtak. A következő napokban a „végső pedig Auschwitzba deportáltak.
megoldás” (Endlösung) vezetője, Adolf Eichmann is megérkezett Strasshoffba való megérkezés után, július első napjaiban a 
Magyarországra  mintegy 200-250 főnyi személyzetével  és békésszentandrásiakat munkára küldték Kelet-Ausztria számos 
Sztójay Dömével (aki március 22-én alakította meg kormányát) helységnek ipari és mezőgazdasági üzemeibe, majd 
kezdeményezett tárgyalásokat. Célja egyértelmű volt: Theresienstadtba [ma Csehország, Prágától kb. 60 km-re  D. P.] 
„zsidótlanítani” Magyarországot. kerültek, ahol a felszabadulás érte őket. 

A következő napokban a zsidóság jogait korlátozó A Holocaust magyar áldozatainak pontos számát a ma napig 
intézkedések sokaságát hozták, majd április 5.-től minden 6 nem tudjuk. Legvalószínűbb azonban, hogy a magyarországi 
évesnél idősebb zsidó személyt sárga csillag viselésére köteleztek, zsidóság fél millió főnyi veszteséget szenvedett, ami közel a teljes 
majd a hónap végén kiadták a gettórendeletet is. vidéki zsidóság pusztulását jelenti.

A fentebb említett  diszkriminatív rendeletek a A Békésszentandrásról elhurcoltak közül a Strasshoffból mind 
Békésszentandráson élő izraelitákat is érzékenyen érintették. 1944. a kilenc deportált hazatért, Auschwitzből viszont csak három helyi 
áprilisában az öcsödi csendőrség a településen 32 zsidó lakost írt izraelita jött haza, míg a munkaszolgálatot csak egy helybéli élte 
össze, akik közül két személy 1939. évi II. tc. értelmében  ekkor túl…
már munkaszolgálaton volt. E két lakoson kívül május 12.-ig (tehát 
a gettóbehívás kézbesítése napjáig) még három békésszentandrási Írta: Debreceni Péter
izraelitát rendeltek be munkaszolgálatra. Konzultáns: dr. Püski Levente, egyetemi docens

Ezekben a napokban a békésszentandrási zsidó lakosokat  
akárcsak Magyarország összes izraelitáját  már teljesen 
ellehetetlenítették. Még május első napjaiban zár alá vették a 
község zsidó lakosainak üzleteit, majd 1944. május 12-én 
kézbesítették a gettóbehívókat, melynek értelmében május 17-én 
½ 2 - 2 órára kellett a községházán, az előre meghatározott 
mennyiségű ruhaneművel, élelmiszerrel és készpénzzel 
megjelenni.

A helyi lakosság rendkívül toleráns viselkedésről tett 
tanúbizonyságot a gettóbaszállítás ideje alatt. 

A békésszentandrásiakat Szarvason először a Bolza-kastély 
egyik elkerített épületébe, majd a szarvasi neológ templomba 
szállították, ahonnan május utolsó hetében Szolnokra, a 
cukorgyárba deportálták őket.

Szolnok az V. csendőrkerület gyűjtőtábora volt, és a IV. 
zónához tartozott (Dél-Magyarország, a Dunától keletre), akárcsak 
Bácsalmás, Kecskemét és Szeged. Békés vármegyéből csak 
Szarvasról szállítottak oda izraelitákat, a többieket Békéscsabáról 
vitték el. A cukorgyárból, két transzporttal a többi zónában 
koncentráltakhoz képest viszonylag későn, június 25-én és június 
27-én deportálták az itt koncentráltakat. Az első vonat 
Strasshoffba, a második pedig Auschwitzba indult.

Itt érdemes megemlítenünk egy furcsa történetet. Eredetileg 
Szolnokról mindkét vonatot a hírhedt koncentrációs táborba 
akarták indítani, de egy emberi tévedésnek köszönhetően ez az 
indulást megelőző napokban megváltozott.

Eichmann ugyanis 30 000 zsidó munkást ígért Ausztriába, 
melyeket elsősorban Budapestről ,  valamint Észak-
Magyarországról  magas pénzösszegért cserében  válogattak ki 
fizikai munkára. Ám az egyik vonatot, amelynek Strasshoffba 
kellett volna vinnie a deportálandó zsidókat, automatikusan 
Auschwitzbe irányították. A tévedésre csak a magyar-szlovák 
határállomáson derült fény, amikor is a vonat adatai, és száma nem 
szerepelt a náci tiszteknek leadott dokumentumokon. A határon 
állomásozó vonatot azonban már nem akarták visszafordítani, s 
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A KERTBARÁT KÖR ÜZENI…

A májusi eső aranyat ér
A levegő sohasem teljesen száraz. A benne lévő vízanyag a 
földfelszíni vizek (óceánok, tengerek, folyók, tavak) párolgásából 
ered, majd felfelé emelkedik és fokozatosan lehűl, közben a sok 
vízpára összesűrűsödik és felhők képződnek. Onnan csapadék 
alakjában (eső, hó, jég) visszakerül a földre. Gyakran tapasztalhatjuk, 
hogy a leveses fazékból, disznóöléskor üstből pára távozik el, száll 
fel, de ez a valóságban sok kis parányi vízcseppek tömege. Még a 
nagyon tiszta, átlátszó (világos, kék az ég) levegőben is jelen van a 
vízpára. Bizonyságul szolgál az a tény, hogy tiszta, derűs, hűvös 
éjszakákon, a föld felszínén lévő tárgyak lehűlnek és a levegőben lévő 
vízpára kicsapódik, leül a tárgyakra.. Ezt nevezzük harmatnak.
A levegő hőmérsékletétől függ a vízpára mennyisége. Meleg 
levegő több, hideg levegő kevesebb vízmennyiséget tud magában 
tartani. Amikor telítődik a levegő vízpárával, akkor vízcseppekké 
sűrűsödik, Ha ez a föld felszínéhez közel történik, azt ködnek 
nevezzük, ha magasabb légrétegben sűrűsödik össze, felhőnek 

3nevezzük. A felhőben a vízcseppek igen kicsinyek, egy cm  felhőben 
200-500 vízcsepp fér el. Télen, de a magasabb légrétegben nyáron is a 
felhők sok apró jégkristályokból állnak. A kristályok fokozatosan 
növekednek, mert a pár rárakódik, és súlyuknál fogva ereszkednek 
lefelé hópelyhek alakjában.
A leesett csapadékot csapadékmérővel mérik. A mérő két részből áll: 

a lemezből készült felfogó 
e d é n y b ő l  é s  a z  ü v e g  
mérőhengerből.  Felfogó edény 
r é s z e i :  k ö p e n y,  t a r t á l y,  
gyűjtőpalack, tartóvas.
A felfogó edény a lehulló 
c s a p a d é k b ó l  e g y   
nemzetközelig megegyező 
meghatározott területre (200 

2cm ) eső mennyiséget felfog, 
illetve összegyűjt. A csapadék a 
tö lcsérszerűen  k iképze t t  
nyíláson lefelé folyik a 
gyű j t őpa l ackba .  Az  í gy  
összegyűjtött csapadékvizet a 
m é r ő h e n g e r e k b e  k e l l  
beletölteni, melynek oldalán 
vonalkák, számok mutatják a 
mennyiséget. A méréssel azt 
állapítjuk meg, hogy milyen 

magasan borítaná a felszínt a csapadék:
- ha nem folyna el mélyebb helyekre,
- ha nem szivárogna a talajba,
- ha nem párologna.

Alföldünk nem kap sok csapadékot. Településünk környékén az átlag 
évi csapadékmennyiség 550-600 mm. A legkevesebb Szolnoktól 
délre, illetve északra (Nagykunság) esik. Az évi mennyiség 500 mm 
körül mozog. Legtöbb júniusban, a legkevesebb mennyiség 
decemberben és februárban esik. Nem a lehullott mennyiséggel van 
gond, hanem évi eloszlásával. Tapasztalhattuk ezt az ősz folyamán, 
amikor igen sok eső esett hazánk egyes területein, de településünk 
környékén is. (HUNYA)
A leesett csapadék a mélyen fekvő helyekre (Holt-Körösökbe) folyik.
Május az év legszebb hónapja. Kihajtanak a bokrok, a fák, virágzik az 
orgona, jázmin. Már javában folynak a munkák a kiskertekben is. Az 
elvetett magvak csíráznak, sőt kikeltek, s ilyenkor nagy szükségük 
van a langyos esőre. Hiszen ilyenkor, májusban, júniusban kell, hogy 
a növények (legyen a szántóföldi, vagy konyhakerti) 
megerősödjenek, mély gyökeret eresszenek. Innen van a mondás, 

mely a földművelők körében terjedt el, hogy a ,,májusi eső 
aranyat ér”. A megerősödött kultúrnövény jobban bírja az oly 
sokszor sújtó júliustól augusztusig tartó meleg időszakot. 
Ugyanis ekkor emelkedik a legmagasabbra a hőmérséklet, 
mert gyorsabb a talaj párolgása, ekkor borítja a határt a legtöbb 
növényzet, amely sok vizet igényel. Ám, előfordulhatnak 
olyan nyarak, amikor igen kevés csapadék esett a fenti 
időszakban, a növények elszáradnak, fonnyadtak lesznek, úgy 
a gabonafélék, mint a kapásnövények termésátlaga a 
minimálisra csökken. Erre mondják az emberek, hogy aszály 
sújtotta a vidéket. Ennek leküzdésére készítettek az Alföldön 
sok csatornát. A kiskert tulajdonosok jól tudják, hogy öntözés 
nélkül nem várható a víz és melegigényes növényektől (pl. 
paprika, paradicsom, uborka, káposzta) megnyugtató termés.

Hunya Alajos nyomán
Közzéteszi: D. Kiss Sándor

„A játék.
                  Az különös.
Gömbölyű és gyönyörű,
csodaszép és csodajó,…”

        /Kosztolányi Dezső/

 
Tisztelettel meghívjuk Önt
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a Körös Művelődési Házban tartandó
 

„Sulivarázs”
 

című előadásunkra.

A Hunyadi János Általános Iskola tanulói 

és nevelőtestülete
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A 19. század folyamán a megerősödött szentandrási A törvények hatására több izraelita is a kikeresztelkedés 
zsidóság a 20. század elejére elvesztette addigi útját választotta, s erre még Békésszentandráson is találunk 
dinamizmusát, s a hitközség ereje és létszáma látványosan példát, ahol a helyi közösség életére a fentebb említett 
csökkenő tendenciákat mutatott. A századfordulón minden korlátozások nem jelentettek döntő befolyást. 

A 1920-as évek végén a békésszentandrási zsidó valószínűség szerint drasztikusan lecsökkentek a helyi 
hitközség még működött, ráadásul status quo ante alapon, zsidóság megélhetési forrásai és elszegényedés következett 
ami a gyomai és a mezőberényi közösséghez hasonlóan be. 

Vannak olyan feltételezések miszerint több család ritkaságnak számított. (A Kiegyezés keretében elismert zsidó 
külföldre vándorolt ki, ám az bizonyos, hogy a szentandrási egyen jogús í t á s t  köve tően  1868-ban  t a r to t t ak  
zsidók többsége is urbanizálódhatott, s a környékbeli Magyarországon egy kongresszust, ahol a magyarországi 
városokba, elsősorban Szarvasra költözött, de a megye több zsidóság Európában egyedülálló módon az izraeliták három 
településén is találkozhatunk Békészentandrásról elkülönülő csoportosulásra oszlottak, a neológra, az 
elköltözöttekkel (főleg házasodás révén). ortodoxra, ill. a status quo ante alapon álló csoportra. Ez 

A népességi adatok szerint a korábban 250 fős  valamint utóbbi irányzathoz tartozott a legkevesebb hitközség.
360 fős közösségre is van adatunk 1879-ből, bár ez erősen A 19. századi Békés vármegye egyik legnagyobb (hosszú 
vitatható  közösség lélekszáma 1910-re kereken 100 főre, perióduson keresztül a legnagyobb) hitközségének sorsa az 
1912-re pedig 63 főre csökkent. 1935. évben pecsételődött meg: „A békésszentandrási 

Ám az bizonyos, hogy a hitközség 20. század elején még hitközség tagjai tekintettel arra, hogy a békésszentandrási 
mindig működőképes volt, s ezt a tényt egy 1903-es dátumú hitközség magát már évek óta nem tudja fenntartani, a hitélet 
anyakönyvi kivonat is erősíti.  Joggal feltételezhetjük teljesen szünetel, a templom olyan közveszélyesen düledező 
azonban, hogy ez a relatíve kis csoport  mely létszám állapotban van, hogy Békésszentandrás község építkezési 
tekintetében a korábbiakhoz képest alacsony, a megye többi bizottsága 3472/1935. sz. határozatával 30 napon belüli 
községi adataihoz képest még mindig jelentősnek számított  lebontását rendelte el(...) a hitközség összes tagja egy 
már képtelen volt fenntartani zsidó intézményeket, illetve kivételével  egyhangúlag elhatározták,  hogy a 
szervezeteket. Ennek első jelét 1909-ben lehetett tapasztalni, békésszentandrási izraelita hitközség feloszlik, s tagjai a 
amikor a nagy hagyományokkal rendelkező  korábban két szarvasi izraelita hitközségbe lépnek be (…). (Forrás: BML 
tanítót is foglalkoztató  zsidó iskola megszűnt 3472/i. 1935.)
Békésszentandráson. Ezekben az évek a békésszentandrási zsidóság 

A helyi zsidóság azonban még mindig érzékelhető lélekszáma már 50 főre csökkent. Ez a kis csoport a település 
szerepet játszott a közéletben, illetve a település társadalmi életében még mindig fontos gazdasági tényezőt jelentett.  A 
életében, s azt is tényként kezelhetjük, hogy a „hagyományosnak” nevezhető tevékenységeket, mint 
békésszentandrási izraeliták is részt vettek az I. például a kocsmáltatás, tovább űzték. Ők bonyolították a 
világháborúban, hiszen a településen felállított emlékmű hét gabona- és tollfelvásárlást, valamint a vas- és 
zsidó áldozatot is feltüntet. bőrkereskedelmet. Szatócsboltot, rőfösüzletet működtettek, 

A világháború lezárása után azonban döntő változások és fuvarozással is foglalkoztak, illetve a település 
indultak meg a magyarországi zsidóság életében, melyek a legnagyobb, s a vármegye egyik legnagyobb vállalata, a 
háborúban való hősies helytállástól függetlenül negatívan keleti szőnyeg- és magyar perzsa szőnyegszövő üzem is 
befolyásolták a közösségek életét, s a proletárdiktatúra, tulajdonukban állt, s a Gassner és fia szőnyegszövő és 
valamint a Trianon okozta elkeseredettség miatt fellángoltak csomozó üzemként 61 főt foglalkoztatott, az 1940-es évek 
az antiszemita indulatok. e le jén   (Holocaus t  Magyarországon Sorozat ,  

Európában először Magyarországon jelent meg  a Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez 
Népszövetség elveit is sértő  zsidóságot korlátozó törvény, a /Iratok a Békés megyei levéltárból/. Kiadja a magyar 
numerus clausus (1920: XXV. tc.), melyeket az 1930-as Auschwitz Alapítvány- Holocaust Dokumentációs Központ. 
évtizedben  Budapest, 1994. 17. o.)

megtörve a 1920-as évek második felének enyhülő Az 1930-as és 1940-es évtized fordulóján a helyi zsidó 
hangulatát  további törvények követtek, s a magyar lakosok  akárcsak a Magyarországon élő többi izraelita  még 
belpolitikában központi szerep jutott, az úgynevezett egyáltalán nem érezte azt a közeledő veszélyt, amely 
„zsidókérdés”-nek. Magyarország 1944. március 19-ei német megszállása után 

 Az 1938-ban bevezetett I. zsidótörvény (1938: IV. tc.), az következett be…
azt követő 1939- ben, kiadott II. zsidótörvény (1939: IV. tc.), 
valamint a már faji alapú III. zsidótörvény (1941: XV. tc.) Írta: Debreceni Péter
tovább korlátozta a magyar zsidóság lehetőségeit. Konzultáns: dr. Püski Levente, egyetemi docens
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
R Ö V I D   H Í R E K MEGHÍVÓ

* A Képviselő-testület döntött arról, hogy milyen terveket készíttet Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
el a fejlesztéseihez. Útépítési tervek: Bartók Béla utca, Arany testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a 
János utca (Hunyadi utcától a falu széléig), Széchenyi utca (Szt. Képviselő-testület nevében Tisztelettel meghívom.
László és Rákóczi utcák között), István király utca (Szt. László és Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Rákóczi utcák között), Szt. Erzsébet (István király  Vértessy tér  Az ülés ideje: 2006. május 29-én (hétfőn) 16 óra
Szt. László utcák között), Dobó Katica utca, Bocskai utca (Szedres Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 
és Bethlen G. utcák között). határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett 
Építés: Kálvin utcai apartman házak tervei. A tervek fontosabb intézkedésekről.
megvalósítása a pályázati lehetőségek függvényében történik.
* Közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a testület az orvosi 

Napirendi pontok:rendelő vizesblokkjának és várótermeinek felújítására és a Bethlen  
1. A Szociális és Népjóléti Bizottság beszámolója az Stefánia utcák aszfaltozására.

átruházott hatáskörben végzett munkáról. Előadó: * Május hónapban elkezdődik településünk belterületi 
Bobvos János a bizottság elnökecsapadékelvezető rendszerének felújítása, a munkaterület átadására 

2. A község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló. május 11-én kerül sor. Kérjük az érintett lakosság türelmét és 
Előadók: háziorvosoksegítségét a munka végzése folyamán. A tervezett véghatáridő 2006. 

3. A község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló október 30.
beszámoló. Előadó: Oltyán Sándor rendőrkapitány* Az árvízzel kapcsolatos védekezési költségek fedezetére és a 

keletkezett károk rendezésére vis-maior támogatási kérelmet 4. Bűnmegelőzési Egyesület beszámolója. Előadó: Nagy 
nyújtottunk be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A Gábor egyesületi elnök
siratóba vezető műútban keletkezett károk felmérését szakértők 5. A község 2005. évi Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi 
végzik. feladatainak megtárgyalása. Előadó: Dr. Strassburger 
* Tótkomlós Város Önkormányzata 200.000,- Ft támogatást szavazott Gyöngyi jegyző
meg a békésszentandrási árvízi védekezésben résztvevők ellátásának 6. Bejelentések.
segítéséhez, köszönjük felajánlásukat.
* A Képviselő-testület folyószámlakeretét a nehéz gazdálkodás Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az 
enyhítése érdekében 55 millió Ft-ra módosította. ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos 

Sinka József előterjesztése a Könyvtárban megtekinthető.
polgármester

Békésszentandrás, 2006. május 10.
Sinka József

T Á J É K O Z T A T Ó polgármester

A 2005. évi CLXX. törvénnyel módosított 1993. évi III. törvény 
2006. január 1. illetve 2006. április 1. napjától átalakította a rendszeres 
szociális segély, ápolási díj és étkeztetés rendszerét.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 2006. évi kötelező eboltás 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
szóló 63/2006. (III.27.) Kormány rendelet pedig új feltételeket, és új időpontjai
nyomtatványokat határozott meg a szociális ellátások igénybevétele 
tekintetében. 

Május 30. 16.00-18.30 óráig Polgármesteri Hivatal udvaraA rendszeres szociális segély családi alapú segélyezéssé alakult át. 
Május 31. 17.00-18.00 óráig Vadászház, Hunyadi utcaAz egész családnak nyújt támogatást, mert az eltartott gyermekek 
Június 1. 7.00-9.00 óráig Mázsaházszámát is figyelembe veszi. A segély nem fix összegű, hanem a 
Június 6. 7.00-7.45 óráig Furugyjogosultsági jövedelemhatárig (mindenkori legkisebb öregségi 
Június 6. 16.00-18.30 óráig Polgármesteri Hivatal udvaranyugdíj 90 %-a) egészíti ki a család meglévő jövedelmét. A 

Az eboltás díja 1.600 Ft/kutya,jogosultságot és a segély összegét egy fogyasztási egységre  azaz nem 
a  féreghajtás díja 100 Ft/10 testsúly kg.az egy főre  jutó jövedelem alapján kell meghatározni.  Az új feltételű 

segélyt 2006. április 1-jétől lehet megállapítani, de a program indulása 
2006. július 1. 

A következő jelentős módosítás az ápolási díjra vonatkozott, mely 
szerint szabályozni kellett a házi segítségnyújtás rendszerének ápolási 

A  SZARVASI  OKMÁNYIRODA díjjal kapcsolatos feladatait, valamint az ápolási kötelezettség nem 
teljesítésének kritériumait. ÜGYFÉLFOGADÁSI  RENDJEA szociális étkeztetés tekintetében szabályozásra került az 
étkeztetésre szociálisan rászorultak köre, valamint a méltányossági 

Hétfő 8.00  12.00okok.
Kedd 8.00  12.00 és 13.00  14.30Az előbbiekben leírt törvényi módosítások indokolttá tették helyi 

rendelet egységes szerkezetben lévő elfogadását, melyet a Képviselő- Szerda 8.00  12.00 és 13.00  17.30
testület 2006. május 2-i ülésén elfogadott. Csütörtök nincs ügyfélfogadás

Polgármesteri Hivatal Péntek 8.00  12.00
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ÁRADÁS

Április 17-én húsvét hétfő délután nagy élő erőt igénylő védekezést A vízügyi szakemberek hozzáértése, higgadtsága kellett ahhoz, 
rendelt el a Békés Megyei Védelmi Bizottság vezetője a Békés hogy a rendkívüli árvízvédekezés, a több mint 200 ezer homokzsák 
Megyei Közgyűlés elnöke. Április 18-án a Magyar Köztársaság beépítése és a gát őrzése rendben történt.
Kormánya rendkívülire fokozta a védekezés szintjét a Közép és Az Önkormányzat Képviselő-testülete és Békésszentandrás 
Alsó Tisza és a Hármas Körös teljes szakaszára. Nagyközség lakossága nevében megköszönöm a munkában 
Az előrejelzések szerint a Körös szabályozás óta legnagyobb résztvevőknek, a munkára vezényelt katonáknak, társvízügyi 
áradását jelezték a vízügyi szakemberek, 995 cm-es vízállással. Igazgatóságok árvízi osztagainak, más településről érkező 
Aki emlékszik az 1970-es nagy áradásra annak biztosan sokat munkásoknak, hogy a veszélyhelyzet megszüntetésében részt 
mond az, hogy az akkori vízállást 50 cm-el fogja meghaladni a vettek és növelték lakosságunk biztonságérzetét.
mostani előjelzés, helyenként ilyen magas a töltés. Köszönet jár a szarvasi szakaszmérnökség vezetőinek és minden 
Egyértelművé vált, hogy a településünk és a térségünk egyes dolgozójának, a Helyi Védelmi Bizottság tagjainak a 
megmentése érdekében biztonsági nyúlgátat kell építeni több ezer helytállásért. Nem utolsó sorban köszönet jár azon segítőknek, akik 
homokzsák felhasználásával. éjt nappallá téve étellel, itallal látták el a gáton dolgozókat, kenyeret, 
Az önkormányzat feladata a lakosság mozgósítása volt. kávét, vizet, különböző élelmiszert ajánlottak fel önzetlenül.
Berendelésre, felhívásra több százan jelentkeztek munkavégzésre. Mára a folyó több mint egy métert apadt, gyakorlatilag megszűnt a 
Idősek, középkorúak, fiatalok együtt rakták a homokot, készítették veszély.
a homokzsákokat, szállították a beépítési helyre, érezhető volt az Sinka József, polgármester
önzetlen segíteni akarás a közösség iránti együttérzés. Fotó: B.M.

Tetőzés
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Tanulmányi versenyek alsó Megyei Ifjúsági 
tagozaton Elsősegélynyújtó verseny

Tovább folynak a tanulmányi versenyek mind az alsó, mind a felső 2006. május 3-án Sarkadon került sor az elsősegélynyújtó verseny 
tagozaton. megyei fordulójának lebonyolítására. Ezen a próbán nemcsak 
Helyesírásverseny eredményei: megyénkből, hanem határainkon túlról, Aradról, Szabadkáról is 
Helyi eredmények: érkezett csapatok mérték össze tudásukat. Iskolánk diákjai a 
1. évf.: színvonalas versenyben IV. helyezést értek el.
I. Olasz Éva 1.a, Balla Fanni 1.b A csapat tagjai: Gombár Nóra 8.b, Palov Gábor 8.b, Petrás Viktória 
II. Bohák Ferenc 1.a 8.a, Szécsi Bence 7.b és Tóth Veronika 8.b osztályos tanulók 
2. évf.: voltak.
I. Pintér Cintia 2.a  Felkészítő tanár: dr. Harangozóné Nagy Éva
II. Csík Andrea 2.a
III. Sinka Balázs 2.b
3. évf.:
I. Pakai Ádám 3.a
II. Herceg Anita 3.a PET palack gyűjtő akcióIII. Bagi Ivett 3.a
4. évf.: az iskolábanI. Egri Norbert 4.a
II. Dernovics Gabriella 4.b
III. Yetik Damla 4.a
Kondoroson, területi helyesírási versenyen május 3-án hat iskola Iskolánk december 31-ig részt vesz
tanulói versenyeztek. Sinka Balázs 2.b osztályos tanuló I. 

a Budafilter'94 Kht. által szervezetthelyezést, Bagi Ivett 3.a osztályos tanuló III. helyezést ért el. 
Felkészítőik: Tóth Zoltánné, Czuczi Ernőné. Suli-Pet programban.

 

A szelektív hulladékgyűjtést tudatosító programbanÁpri l i s  26-án ,  sz in tén  Kondoroson ve t tünk  rész t  
versmondóversenyen. Ezen Gazsó Mirella 2.a osztályos tanuló I. a TEMPO-PRESS PET
helyezést, Bagi Ivett 3.a osztályos tanuló II. helyezést és Ondok palackzsugorító készülék segítségével 
Dalma 3.a osztályos tanuló III. helyezést ért el. Felkészítőik: 

összezsugorítják az egyébként nem hasznosítható Barcsikné Aszódi Márta, Czuczi Ernőné.
műanyag palackokat.

Ezeket összegyűjtjük és tőlünk szállítják el.A 4. évfolyamon rendezett énekverseny eredményei:
 I. Dobos Ágoston 4.b

Kérjük ÖnöketII. Bohák Annamária 4.b, Balla Lili 4.b
NE DOBJÁK A SZEMÉTBE a PET palackokat!III. Székely Alexandra 4.a

 Ezek a tanulók Szarvason, a Benka Gy. Evangélikus Általános 
Küldjék be vagy hozzák be az iskolába!Iskolában vettek részt énekversenyen. Eredmények: Balla Lili 4.b 

Ezzel is hozzájárulnak a gyerekek szelektív II. hely, Dobos Ágoston és Bohák Annamária különdíjat kapott.

hulladékgyűjtéséhez,
tudatos környezetvédelemre neveléséhez.

E mellett palackonként néhány Ft-talTanulmányi versenyek felső 
támogatják is az intézményt.

tagozaton
 Köszönjük!
Április 29-én Orosházán tartották a Megyei Informatikaverseny 
döntőjét. Iskolánkból Szabó Bence 7.a és Köteles Enikő 6.b 

A Hunyadi J. Ált. Isk. Nevelőtestületeosztályos tanulók jutottak be a döntőbe a körzeti fordulók után. Itt 
Köteles Enikő 6.b osztályos tanuló a számítógépalkalmazás 
kategóriában II. helyezést ért el.
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Iskolalátogatás Kishegyesen
 
Május 12-én iskolánk tantestülete  meglátogat ta  a  ,,A szívem, a lelkem, a mindenem a zene!” - ez 
testvértelepülésünk, Kishegyes iskoláját. A szakmai programon túl 

Rúzsa Magdolna ars poeticájaösszemérhettük erőnket röplabdázásban is az ottani kollégákkal. 
Derekas küzdelemben nekik kedvezett a szerencse a hazai pályán. 

2006. április 1-jén Budapesten jártunk a Megasztár április 1-jei Győzelmükhöz gratulálunk!
felvételén a Kishegyesi Helyi Közösség, illetve Ruzsa Magdi Ebéd után meglátogattuk a táborozásokra kialakított Kátai-tanyát, 
édesanyja jóvoltából. Öt jegyet ajánlottak fel részünkre, hogy a a Dombos Feszt rendezvényének helyszínét és a 48-as 
helyszínen drukkoljunk Magdinak, aki néhány éve több ízben is szabadságharc utolsó győztes csatájának emlékművét. 
Békésszentandráson járt a kishegyesi iskolásokkal kézilabdázni. Köszönjük a szíves vendéglátást és a szervezők lelkes munkáját.
Akkor még senki sem gondolta, hogy ekkora karriert fog befutni B.M.
tehetségével, habár már akkor sem palástolta,hogy a zene a Fotó: B.M.
mindene.
Izgatottan készültünk a találkozásra: virágcsokor-rendelés, 
plüssállatka a békésszentandrási barátoktól stb. Már maga a 
megérkezésünk is meghatottsággal párosult. Éppen a Kishegyesről 
megérkezett busz mellett parkoltunk le, előttünk érkeztek. 
Megható volt, milyen szeretettel fogadtak bennünket, köztük 
Magdi büszke édesanyja, Mária asszony. Sorra szálltak le a buszról 
a családtagok, barátok és ismerősök  Magdit ábrázoló pólóban  a 
már ismert hatalmas nagy plakátokkal, amiből nekünk is jutott. 
Persze nem maradhattak el a szebbnél szebb virágcsokrok. Magdi 
édesanyja elmondta nekünk, hogy személyesen is át tudjuk majd 
adni az ajándékainkat. A várakozás izgalma, a stúdió hangulata és 
minden … magával ragadott bennünket. Mi pedig könnyeinkkel 
küszködve hallgattuk az elsőként színre lépő Magdit, aki ezúttal is 
hozta formáját, tökéleteset alkotott. Nem maradhattak el a zsűri 
dicsérő szavai sem, amiből Magdinak jócskán jutott, no meg a sok-
sok virágból, ajándékból.
A műsor után lehetőségünk nyílott arra, hogy személyesen is 
találkozzunk Magdival. Boldogan adott autogramot mindenkinek. 
Amikor hozzánk ért, elmondtuk, hogy Békésszentandráson Röplabdázás
nagyon sokan drukkolnak neki. Persze mi már ismerősként 
köszöntöttük, hiszen pár éve a családunk látta vendégül a 
kishegyesi diáktársakkal. Még arra is emlékezett, milyen sok 
finomságot evett itt Békésszentandráson. A közös fotó után a 
következőket mondta: Mindenkit üdvözlök Békésszentandráson! 
És arra is ígéretet tett, hogy hamarosan eljön majd hozzánk. Mi meg 
reméljük, hogy ezt az ígéretét teljesíti is, és akkor majd mindenki 
meghallhatja azt a csodálatos hangot élőben is, amit hétről hétre 
hallhatunk a televízió képernyőjén. Sokan kísérik figyelemmel a 
Megasztár műsorait, drukkolva Magdinak, aki már a döntőben van. 
Nagyon drukkolunk neki, hogy megnyerje ezt a versenyt, hiszen 
végig egyenletesen, tökéletesen, a szívéből, a lelkéből énekelt. 
Nincs hát más dolgunk, mint szorítani Magdi sikeréért május 20-
án!

Bagi Erika
Fotó: Szabó Attila

A kishegyesi csata emlékműve

Hajrá Magdi!
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 50.
KELETI CICKÁNY-Crocidura Suaveolens-

Medveóriás Alaszkában

Mint már a márciusi lapszám-
ban  is  leírtam,  a  cickányok 
kisméretű  rovarevők,  s  közü-
lük kerülnek ki a világ legki-
sebb emlősei. Akkor a mezeit 
mutattam  be,  most  pedig  az 
ugyancsak  fehérfogú  fajtához 
tartozó keleti cickány lesz fó-
kuszban. Dél-, Közép- és Ke-
let-Európában  elterjedt  faj. 
Magyarországon  mindenütt 
előfordul. Kedveli a nyílt terü-
leteket,  szántóföldeken,  lege-
lőkön él, de gyakori az emberi 
települések  közelében,  a  ker-
tekben és gyümölcsösökben is. 
Kertészetekben  szívesen  ta-
nyázik  a  fűben  heverő  desz-
kák, fonott kosarak alatt, meg-
telepszik  az  elhagyott  meleg-
ágyakban,  trágya-  és  kom-
posztrakásokban  is.  Télen 
gyakran  épületekbe,  pajtákba, 
istállókba, kamrákba húzódik. 
Mint  minden  cickányra,  rá  is 
jellemző  a  megnyúlt  arcorr, 
apró hegyes fog és a rövid bár-
sonyos  bunda.  Kisebb mint  a 
mezei cickány, testhossza  

60-75, a farok 30-40 millimé-
ter. Súlya 4-6 gramm. Gyakor-
latilag  nem  lehet  megkülön-
böztetni a házi cickánytól, talán 
az egy kicsivel nagyobb. Bun-
dájuk meglehetősen változatos 
színű,  farkuk  szálkás  szőrű. 
Nappal  többnyire  rejtekhelyén 
pihen, és csak a szürkület  be-
állta után indul zsákmányt ke-
resni.  Elsősorban  rovarokkal, 
pókokkal,  csigákkal  táplálko-
zik,  ezzel  a  kertészetekben 
hasznot hajt. Néha megrágja a 
dögöt is. A nőstény földi lyuk-
ban, deszkák között, falrepedé-
sekben száraz növényi részek-
ből  fészket  készít,  és  ebben 
évente 2-5 alkalommal 5-10 fi-
ókát  ellik.  A szaporodási  idő-
szak általában április- szeptem-
ber közé esik, de kedvező kö-
rülmények között  a  nőstények 
télen is fialhatnak. A kicsinyek 
kezdetben csupaszok és vakok, 
de  hamar  gyarapodnak.  Bár 
szapora  állat,  ennek  ellenére 
védett faj, eszmei értéke jelen-
leg 2000 Forint. 

 A júniusban megjelenő lapszámban beszámolót olvashatnak majd  
a május 1-jei Iparosok-vadászok labdarúgó mérkőzésről. A vadle-
xikonom 51. részében ismét egy rágcsáló kisemlősről, a vízi po-
cokról olvashatnak majd…..

                                                              Major Attila 

Jubileumához érkezett a vadászoldal. Immár félszázadszor jelent-
kezem, s így már több mint négy éve minden hónapban olvashat-
ják gondolataimat, s írásaimat a vadásztársaságunkról, állatvilág-
ról és környezetünk védelméről. Remélem továbbra is igény lesz 
erre az oldalra, és én igyekszem majd az elvárásoknak megfelel-
ni. Itt szeretném megköszönni azt, hogy hónapról hónapra meg-
tisztelnek azzal, hogy elolvassák ezt az oldalt, és véleményükkel, 
hozzászólásukkal segítenek a cikkek tartalmának kialakításában! 
Ebben a hónapban most nem egy helyi hírről, hanem egy nemzet-
közi érdekességről számolok be, amit egy havilapban olvastam, 
és úgy gondolom –ahogy engem is- sokmindenkit elgondolkoz-
tat. A vadlexikon mai részében ismét egy fehérfogú cickányt mu-
tatok be, mégpedig a keletit.
Egy nemrég megjelent vadászlapot kinyitva döbbenetes képek tá-
rultak elém. A cikket elolvasva úgy gondoltam megosztom olva-
sóimmal is ezt az érdekes történetet. Ebből is látszik, hogy a va-
don néha kegyetlen és az állatokat tisztelni kell, mert bár a földön 
az ember a „csúcsragadozó”, azért az állatok is képesek megvé-
deni magukat. Ezt a történetet nem azért teszem közzé, hogy el-
ítéljem azt aki embert ölt, és nem is az, hogy felmentsem,  mert 
nem tudhatjuk mi volt a kiváltó ok. Az viszont tény, hogy az álla-
tok ösztönösen félnek az embertől, tehát menekülnek előle. Ko-
moly oka lehet annak, hogy ez a vad, legyőzve ösztöneit mégis 
az ember ellen fordult.  Ennyi bevezető után rátérnék mostmár 
magára a történetre. 
A hír arról számol be, hogy hatalmas grizzlymedvét lőtt egy hiva-
tásos  erdész-vadász  Alaszkában.  Ahogy  írják,  önvédelemből, 
ugyanis a fenevad egészen közelről támadt rá, és a 7mm-es Mag-
num fegyveréből leadott lövés nyomán a medve szinte a lábánál 
terült el. Az utólagos mérés alapján súlya kb. 800 kg, teljes hosz-
sza csaknem 4, 5 méter volt. Gyomrában két ember maradványait 
is megtalálták, akik a vidéken az utóbbi három napban tűntek el 
nyomtalanul. Több puskagolyót és négy pisztolygolyót is fellel-
tek a  medve testében. Később megtalálták az egyik áldozat  el 
nem fogyasztott maradványait, mellette az üres pisztolyt, amely-
ből a medvébe fúródott golyók származtak. Az egészen rendkívü-
li méretű ragadozó kipreparált testét az Alaszkai halászati és va-
dászati hatóság az érkező turisták számára intő példaként szándé-
kozik kiállítani az anchorage-i repülőtéren. Az alábbi képek bizo-
nyítják a medve rendkívüli termetét!Elgondolkoztató..
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„Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék”  Vörösmarty Mihály

Üdvözlet Selmecbányáról!
Ipolyságtól alig 60 km-re található a ahol az alvég és a felvég között 236 m a közelben lakott Rössler Borbála, aki olyan 
F e l v i d é k  e g y i k  g y ö n g y s z e m e  szintkülönbség. Tréfásan úgy mondják, gazdag volt, hogy a Selmecbányáról 
S e l m e c b á n y a ,  a z  e z ü s t  v á r o s a .  hogy itt a szomszéd kéménye mellé kötik a Budára vezető utat kirakhatta volna fénylő 
Látogatásunkkal most MS mester emléke kecskét legelni. aranyaival s neki még akkor is maradt volna 
előtt tisztelgünk. Ő a magyarországi késő Az egykori Deák Ferenc úton érjük el a belőle. A kényes hölgy nem szívesen nézte 
gótikus festészet legnagyobb alakja. város központját, ahol a gyönyörű a kivégzéseket, cselhez folyamodott, 
Viharvert évszázadaink jeles műemlékei Szentháromság-szobor fogad bennünket.  felajánlotta a városnak, hogy erődítményt 
nagy része elpusztult vagy külföldre került, 1710-ben a nagy pestisjárvány a lakosság épít ezen a helyen. A török közeledtének 
s ami kevés megmaradt, annak a puszta felét kipusztította. Az elhunyt ezrek hírére a magisztrátus megadta az engedélyt. 
megléte is mára már értéknövelő tényező e emlékét ez a szép barokk alkotás őrzi. Elkészült a Leányvár. Borbála éjjelente 
hazában. A tér pompázatos épületei lencsevégre tivornyákat rendezett, két marékkal szórta a 
A selmecbányai szárnyas oltár 8 hársfára kívánkoznak. Régi családi emlékeket, a pénzt. Az a hír járta, hogy mindhárom férje 
festett temperaképéből 7 hollétéről tudunk. bányászat muzeális eszközeit, ásványokat, gyanús körülmények közt halt meg. A 
Egy Franciaországban található, a képtárat láthatunk ma azokban a házakban, h í rhedt  dorbézoló  nőt  leányvár i  
szépséges Vizitáció a Magyar Nemzeti melyek hajdan királyi szálláshelyek is boszorkányként emlegették a jó selmeciek. 
Galéria féltett kincse s a 4 kálváriakép az voltak. A közeli Evangélikus Líceum falán Azt mesélik, hogy a vesztőhely rossz 
e sz t e rgomi  Kere sz t ény  Múzeum emléktáblát olvashatunk: Petőfi Sándor a szelleme rávetült sorsára, s ezért koldus 
büszkesége. Ezek egyikén látható az MS Lyceum növendéke és a ”Magyar szegényen, nyomorultul kellett meghalnia. 
monogram és az 1506-os évszám. 500 év Társaság” tagja volt 1838-39 évben. Az épület szintjein fegyverkiállítást 
távlatából csak találgathatjuk, hogy ki ez a Emlékül a Lyceumi Petőfi-kör 1896 év láthatunk, ha egy kicsit borzongva is, de 
titokzatos művész: Martinus Strigoniensis, június havában. nézzük meg. 
azaz Esztergomi Márton, netán Maestro Sétáljunk fel az Óvárba! A XIII. századi A harangjáték mellett Selmecbányán a 
Sebastianus? építményeket a török közeledtének hírére Klopácska- toronyban megszóla ló  
A 7. képe Jézus születését ábrázolja, erőddé alakították át. A várban múzeum fakalapács éles hangjára is felfigyelhetünk. 
Hontszentantal templomában látható. A találhat, de a kilátás is pompás az ódon Régen ezzel jelezték a műszakváltást, de 
faluban érdemes felkeresni az egykori falak mellől.   Az itt álló barokk templom balesetet és bányásztemetés idején is 
Koháry-kastélyt, mely a barokk divatnak elődje számára készítette MS mester a híres megszólaltatták.  Csontváry egyik 
megfelelően 365 ablakkal, 52 szobával, 12 oltárképeket. nevezetes alkotása a Selmecbányai 
kéménnyel és 4 bejárattal rendelkezik. Selmecbánya ősi iskolaváros. Itt rendeztek kálvária. Sokan úgy tartják, hogy ez Európa 
Gyönyörű berendezése és a parkja először ballagást a végzős növendékek. 400 egyik legszebb kálváriája. 
ámulatba ejtő. Innen szinte percek alatt éves a szakszerű bányászképzés, közel 250 Selmecbányát nem lehet elmesélni, se 
elérjük úti célunkat, a szépséges éve oktatnak erdőmérnököket a híres leírni, se fotózni vagy videózni.     Itt 
Selmecbányát, amely 1993 óta a Akadémián. Az intézet tájba illő szép hangulatok, színek, érzések, szépség és 
világörökség része. Ez a megtisztelő cím épületeit a monarchia idején emelték. romantika van.  Ezt látni kell!
nem véletlen, hiszen már a fekvése is A Leányvár a város minden pontjáról Üdvözlettel:
csodálatos. Egy olyan völgyben terül el, látható. Régen itt volt a vesztőhely. A Bődi Mária

A Koháry-kastély A Leányvár A Szentháromság-szobor
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Az idei esztendőben is a hagyományoknak megfelelően jelenlévők szalagokkal és léggömbökkel, majd az előre 

zaj lot tak a  majál is t  köszöntő események.  elkészített helyre felállították azt. A művelet 

Településünkön évek óta szokás ilyenkor fáklyás zökkenőmentes és biztonságos volt! 
A gyerekek jó kedvű futkározása után a kajakház felvonulást tartani, májusfát állítani, tábortüzet gyújtani 
melletti területen meggyújtásra került egy hatalmas valamint különböző sporteseményeket rendezni.

Ebben az évben április 30-án a sport-délutánnal rőzsecsomó. Az égbe csapó lángokat sokan állták körül. 

kezdődött a majális. Ragyogó időben került Az ifjabbakon inkább a csodálkozás látszott, míg az 

megrendezésre a szokásos lábtenisz bajnokság, mely idősebbek a múlt emlékein merengtek. Érdekes 

versenyszámra az idén többen jelentkeztek, mint az pillanatok voltak.
A tűz nagyságára jellemző, hogy egész éjszaka izzott, előző években. Izgalmas párharcok voltak láthatók, 
sokak örömére.több esetben presztízs mérkőzések szemtanúi lehettek 
Az est hátra lévő részében Dankó Ervin tartott az érdeklődők. A versenyt végül a Hamza Zoltán - 
nosztalgia discót. A májusfa mellett többen táncra Hévizi Róbert kettős nyerte meg miután a döntőben 
perdültek, jó kedvű mulatozással, mókázással.legyőzte a Farkas Péter - Szín Tamás párost. A harmadik 
Másnapra, május elsejére is maradt még egy program. A helyen a Kiss Imre  Rusz Róbert duó végzett.
népszerű Iparosok : Vadászok barátságos labdarúgó Rekord nevezés volt a 11-es rúgó versenyen is, ahol 
mérkőzés került megrendezésre a Hunyadi többen magabiztosan értékesítették a büntetőket. A 
sporttelepén. A szép számú nézősereg által hosszúra nyúlt viadal győztese Szabó Norbert lett, 
színvonalasnak mondott összecsapáson igazságos megelőzve testvérét Szabó Mátét, aki fiatal kora 
eredmény született: 2 : 2.ellenére szép teljesítményt nyújtott.

Mire a sportesemények befejeződtek a nap már lassan 
Végezetül  szeretnénk köszönetet  mondani  nyugodni készült, így a versenyzőknek igyekezniük 
mindazoknak, akik a rendezés sikere érdekében a kellett, ha a többi programokon részt akartak venni.
segítségünkre voltak. Reméljük, hogy jövőre hasonlóan A fáklyás felvonulás a piactérről indult. Fiatalok nagy 
jó hangulatban és barátságban ismét találkozunk ez idő létszámú csoportja fegyelmezetten vonult le a 
tájt.Sporttelepre, ahol jó hangulatban tovább folytatódtak 

Művelődési és Sport Bizottságaz események. Először 2006. májusfáját díszítették fel a 

MAJÁLIS 2006

Vidám gyerekcsapat fáklyával                                   Fotó: H.R. Nem bírtak az ,,öregekkel”!                                      Fotó: H.M.
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Biztonság, biztonság, V É L E M É N Y
biztonság!

Olvasói levél
Az emberek a biztonságot a legfőbb értékek között említik meg 
napjainkban. A tolvajok gyakran egy élet munkáját tehetik tönkre.

Válasz a „Nyitott könyv  Nyugdíjas oldal” áprilisi számába Döbbenten hallottuk a hírt, hogy a parókiára betörtek.” Ezek már se 
megjelent cikkre Istent, se embert nem kímélnek!” - fakadtunk ki keserűen néhány 
 presbiterrel.
Tisztelt Elnök asszony! - Hogy történhetett ez meg? - kérdeztem a tiszteletes úrtól.
 - Éjjel, mikor hazajöttem felfordítva találtam mindent az irodában. 
Rendszeres olvasója vagyok a Szentandrási Híradónak. Jelzem, Feltörték a páncélszekrényt. Csak a pénzt vitték el, ami kb. 100.000 
nemcsak azért veszem meg a lapot, hogy az Ön cikkét elolvassam. Ft volt. Értesítettem a rendőrséget és gondnokot. A nyomozók 
Nagyon szép és jó lenne mindaz, ami a cikkben olvasható, csak egy elvégezték a szükséges helyszíni vizsgálatot. Várjuk az eredményt.
a hiba, hogy ez a sok dicséret csak az Ön szájából, Ön által leírva - Úgy érezzük, hogy a vagyonbiztonságunk forog kockán, amikor 
hangzik el.  gyanús külsejű egyéneket látunk a parókia környékén. Az a hír 
Nagyon jól sikerült a kirándulás Budapestre? Szentandrásiak alig járja, hogy pályázati pénzekből menekültszállást kíván létre hozni 
voltak! Fürdőzés Gyopároson? Néhány fő helyi és akkor a a faluban. Mi igaz ebből?
beszámoló 46-os létszámról szól minden esetben. Hol van itt a - A migráció komoly gondot jelent Európában, nekünk is tenni kell 
jólsikerültség? ”Nőnapi vacsora újítási programja.” Hát igen, új a valamit. A Furugyban van egy tanyám, ott szeretnék egy ilyen 
csapat, csak nem kellene elfelejteni, hogy miért is új! Hol a régi? A helyet kialakítani. 
régi csapat itt köszöni meg, hogy sok-sok éven keresztül végezhette - Tudják ezt már az ottani szomszédok?
társadalmi munkában az új csapat munkáját! Talán egy kicsit többet - Ez még nem aktuális. Lelkigyakorlatos ház lenne külföldiek 
is! számára is. 
Nem ártana, ha egy kicsit elgondolkodna azon az elnök asszony, - Ezt jól meg kellene gondolni. Komoly biztonságkockázati 
hogy miért is került sor a cserére. Szembe kellene néznie saját tényező egy ilyen létesítmény egy olyan helyen, ahol sokaknak van 
magával, ahelyett, hogy a régi csapatot a falu előtt leszólja! Nem nyaralója. A lakosság jelentős részének adnak munkát az itt üdülők 
ezt érdemlik! évtizedek óta.  
Minden esetre kívánok az „új csapatnak” jó munkát, sok türelmet - „Az Úr énnékem őriző pásztorom.”
az elkövetkező időre! - Létbiztonságot sért az, amikor a tiszteletes úr egyszerre 8-10 

Tisztelettel: a régi csapat nevében Révész Károlyné gyereket is szállít az autójában a hittan óra idején. Gyülekezetünk 
anyagi biztonsága forog kockán, amikor olyan rendezvényeket 
szervezünk, melyet a hívek nem igényelnek csoportosan. 
Templomunk tetőszerkezete felújításra vár, ezért úgy gondolom, 
hogy minden erőnket erre kellene összpontosítani, addig, amíg A Könyvtár leltár miatt
nem késő. Mi nem vagyunk misszió!

2006. július 03-tól augusztus 04-ig - Sokakat érint az alkoholizmus problémája.
- Természetesen minden segítségre szorulót el kell irányítani a ZÁRVA. számára legjobb intézménybe, címek az interneten. 2000-ben az 
egész falu hittel, reménnyel és szeretettel várta a lelkészcsaládot. 
Gyülekezetünk parókus lelkészt választott, nem pedig egy 

Nyitás augusztus 7-én 8 órakor. misszionáriust. Kérjük a tiszteletes urat, fontolja meg döntéseit.
Szeretnénk, ha a „Biztonságos Település”-t tanúsító tábla továbbra 
is eredeti fényében ragyogna a Polgármesteri Hivatal falán.

B.M.Köszönjük megértésüket!

Fotó: B.M.A Könyvtár dolgozói

ESEMÉNYNAPTÁR

Május 19.  Sulivarázs
Május 20. Vértessy Tánc-Sport Egyesület

záróvizsgája
Május 26. Hunyadi- nap
Június 1. Véradás
Június 3. Országos táncverseny
Június 23-25. VI. B.I.K.E.- Nap
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K É Z I L A B D A

A tavaszi bajnokság sikeres rajtja után a Szarvas elleni volt az első félidőben megszerzett előny ahhoz, megtartsák a 2 
mérkőzés óta megtorpanás mutatkozott a kézilabdások pontot. 
„menetelésében”, de bízunk a további mérkőzések "Sok volt a legutolsó mérkőzés óta eltelt közel két és fél hetes 
pontszerzéseiben. kihagyás, rányomta bélyegét a játékunkra, nem azt nyújtottuk, 

amit valójában tudunk. Gratulálok Gerlának." - Lestyan Goda 
Gádoros  Békésszentandrás  21 :11 (félidőben: 4 : 11) Mihályné edző 
Csapat tagjai: Lólé Emília (1), Erdélyi Melinda (3), Egriné Ifjúsági csapatunk a Bcs Előre Nk Kft ellen lépett pályára, 
Kovács Andrea (1), Lestyan Goda Anna, Árgyelánné Hangyás melynek eredménye :  24 : 11 ( 15 : 4) 
Tünde (2), Nagyné Szucsán Nikoletta (9), Domjánné Kozák Bszt: Bagi Brigitta, Szemes Erika, Aszódi Mónika 4, Klimaj 
Györgyi (4) csere: Szilágyi Krisztina (1), Szemes Erika, Krisztina 1, Balog Nikolett, Kondacs Renáta 1, Szabó Kitti, 
Aszódi Mónika, Rónyai Katalin Edző: Lestyan Goda Petrás Viktória 5, Bór Orsolya, Rónyai Henriette, Liszkai 
Mihályné, Szucsán Attiláné Kitti, Lénárt Anett.
Kemény védekezéssel, jó kapusteljesítménnyel magabiztosan ,,Első megmérettetésük volt az ifistáinknak a tavaszi 
játszott csapatunk, mely megtorpantotta a hazaiakat, akik sok bajnokságban. Több új játékost kell beépíteni ismét a 
(szám szerint 9) büntetőt is elhibáztak. csapatba, akik fiatalok, tapasztalatot kell szerezniük. Bízunk a 
"Mind védekezésben, mind a támadásaink során együtt volt a mielőbbi sikerükben.”
csapat, jó százalékkal sikerült kihasználnunk a helyzeteinket, 
és ezzel ismét fölényes győzelmet arathattunk." Lestyan Goda A következő mérkőzést hosszú hetek után itthoni 
Mihályné edző környezetben játsszuk, május 7-én egy szintén nagy 

riválisunk Kétsoprony, majd május 21-én Mezőberény 
Szarvas  Békésszentandrás 19 :16 (félidőben: 9 : 8) csapatával. 
Összeállításunk: Lólé Emília, Erdélyi Melinda (1), Egriné Szurkoljanak velünk és értünk a győzelemért!
Kovács Andrea (1), Lestyan Goda Anna(2), Árgyelánné 
Hangyás Tünde (2), Nagyné Szucsán Nikoletta (5), Domjánné Egriné Kovács Andrea
Kozák Györgyi (2) csere: Szilágyi Krisztina, Szemes Erika, 
Aszódi Mónika (3), Klimaj Krisztina Edző: Lestyan Goda 
Mihályné, Szucsán Attiláné 
Kemény mérkőzésen az első félidő 25 percéig folyamatosan 
vezettünk, széttördeltük a szarvasiak játékát. A hazai 
játékvezető által több esetben nem egyértelmű, a másik 
játékvezetővel is ellentmondó - csapatunkat sújtó - ítéletek az 
egész mérkőzésre rányomták a bélyeget. A második félidőben 
újra sikerült visszavennünk a vezetést, majd a hajrában fej-fej 
mellett haladva születtek a gólok, de az utolsó 5 percben 
minden akaratunk ellenére is „alulmaradtunk”.  
" Csapatunk nem tartja sportszerűnek hazai mérkőzéseken 
ugyanazon hazai játékvezető szerepeltetését, akinek 
ténykedése több esetben a részrehajlás látszatát keltheti..... 
Gratulálunk Szarvasnak ......." - Lestyan Goda Mihályné edző 
A Gyomaendrőd- Békésszentandrás mérkőzés ELMARADT 
az árvízben dolgozó katonák elszállásolása érdekében. A 
mérkőzés lejátszására a bajnokság végén, június közepén 
kerül sor.

Gerla  Békésszentandrás  20 :18 (félidőben: 13 : 9) 
Csapatunk:  Lólé Emília, Erdélyi Melinda (1), Egriné Kovács 
Andrea (2), Lestyan Goda Anna(3), Árgyelánné Hangyás 
Tünde (5), Nagyné Szucsán Nikoletta, Domjánné Kozák 
Györgyi (7) csere: Szilágyi Krisztina, Aszódi Mónika, Klimaj 
Krisztina, Bagi Brigitta, Rónyai Katalin 
Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
Az első félidő első felében 1-2 góllal vezetett csapatunk, mely 
a 16.percre kiegyenlítődött. Csapatunknak nem igazán ment a 
linoleumos zárt teremben a játék, a védekezésünk is elmaradt 
az utóbbi meccseken megszokottól. Sajnos az első félidő 16. 
percétől 10 perces mélypontra kerültünk, ahol zsinórban 4 
gólt kaptunk és egyet sem sikerült dobnunk, mindezt már csak 
mérsékelni tudtuk a mérkőzés alatt. Bár néhány esetben 1 
gólra közel kerültünk a kiegyenlítéshez, de a hazaiaknak elég 
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KIVONATKajak-kenu
a Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület 2005. évi 

közhasznúsági jelentésébőlHosszú téli felkészülés után versenyzőink számára is 
megkezdődött az idei verseny szezon. Az első verseny 

A Békés megyei Bíróság (Gyula) 2000. április 20-án kelt hagyományosan az Országos Maratoni Bajnokság Győrben, ahol 7 
Pk.60.243 sz. végzése alapján szervezetünk közhasznú.fő versenyzővel vettünk részt. Az utánpótlás korúaknál hatalmas 
A sportegyesület az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c/14 pontjában foglalt mezőnyök (40-50 fős) indultak, és versenyzőink megfelelően helyt 
közhasznú tevékenység, valamint részben verseny, részben álltak. A Masters versenyzők kiemelkedően szerepeltek, Lénárt 
szabadidős sporttevékenység folytatása érdekében alakult.Róbert- Krajcsovics Györggyel párosban első, Molnár Mátyás  
A versenysport területén tagjainknak biztosítjuk a rendszeres Bencsik Imrével párban második helyezést szereztek. Gratulálunk 
sportolási, edzési, versenyzési lehetőséget.teljesítményükhöz.
Nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás nevelésre. 
Együttműködünk a helyi általános iskolával a Bozsik-program Eredmények:
keretén belül.K-1 serd.fiú VI. évf. 15 km. 7. Kovács László
2005. évi közhasznú tevékenység bevétele: 2.950.000 FtK-1 serd.fiú V. évf. 15 km. 16. Berényi Ádám
Közhasznú tevékenység kiadásai: 3.567.000 FtK-1  kölyök fiú IV. évf.  24. Kovács Tamás
Részletezve:K-2 Szabadidős 19.24 évig 10 km. 1. Krajcsovics György- Lénárt 
Anyagköltség (áram, telefon, gáz) 1.474.000 FtRóbert
Javítás, karbantartás költsége 231.000 FtK-2 Masters 45-49 év 10 km. 2. Bencsik Imre  Molnár Mátyás.
Vidéki mérkőzések utazási költsége 782.000 Ft
Nevezési díj 813.000 FtF.I.
Bankköltség 32.000 Ft
Egyéb kiadások 235.000 Ft.
Sportegyesületünk vállalkozási tevékenységet nem végzett 2005. 
évben.
Nemzeti Civil Alapprogram pályázaton nyertünk 200.000 Ft-ot A békésszentandrási
működési költségre.Hunyadi Mátyás Sportegyesület elnöksége
A helyi önkormányzattól kapott támogatás 700.000 Ft.

köszönetet mond azon adózóknak, Felajánlott képviselői tiszteletdíjak 126.000 Ft.
akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át Sportegyesületünk 2005. évben nem nyújtott juttatást 

egyesületünk részére felajánlották tisztségviselőinek. Alkalmazottat nem foglalkoztat, egyéni 
megbízási szerződést nem kötött.2005. évben.
Az Elnökség és a Felügyelő Bizottsági tagok mellett szervezetünk 
munkáját továbbra is önkéntes segítők végezték.

Az összeg 119.870 Ft, Sportegyesületünk az alapszabályban foglalt közhasznú céloknak 
amit az egyesület működési kiadásaira, megfelelően végezte 2005. évben a tevékenységét, az abban foglalt 

mérkőzések költségeire, feladatokat megvalósította, ellátja közhasznú feladatait, fontos 
szerepet játszva községünk sportéletében, ifjúságának utánpótlás nevelésre fordított.
nevelésében.

Köszönjük a támogatást. Záradék: A fenti közhasznúsági jelentést a Hunyadi Mátyás 
Sportegyesület 2006. március 18-i közgyűlése elfogadta.

Elnökség Bobvos János
elnök
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LABDARÚGÁS
Megyei I. osztály eredmények Az elmaradt mérkőzésen  valószínűleg kiállítási csúcs született, 
24. forduló mert a játékvezető túl keményen ítélte meg az összecsapásokat, 
Békésszentandrás - Mezőhegyes 1 : 0 (1 : 0) egymás után osztotta a sárga lapokat, ami néha indokolatlan volt. A 
Békésszentandrás  300 néző. Vezette: Benyovszki Z. mérkőzést végül a hazaiak nyerték, ahol szintén kiállítottak egy 
Hunyadi: Petrás- Melián, Kriska, Steigler, (Chlebik) Bordács, játékost sárga lapok miatt.
Csípai, Bobvos, Kajtár (Fehér) Szécsi, Virág, Bakró. Varga László: „Ezek után jobb, ha nem mondok semmit.”
Góllövő: Szécsi. Ifjúsági mérkőzésen:
A listavezető ellen a Hunyadinak  küzdelmes mérkőzésen jó Dévaványa - Békésszentandrás 2 : 3
játékkal sikerült győzni. 28. forduló
Varga László: „Lelkes játékunkkal megérdemelt győzelmet Békésszentandrás - Méhkerék 2 : 2 (1 : 0)
arattunk. Osztályon felüli volt a mérkőzés irama.” Békésszentandrás, 250 néző, Vezette: Laurovics
Jók: Szécsi, Melián, Bordács, Kriska, Petrás. Hunyadi:  Petrás  Steigler, Mohnács, Chlebik, Bobvos, Bordács, 
Ifjúsági mérkőzésen: Kajtár, Szécsi, Bakró, Virág, Kiss, Nyemcsók
Békésszentandrás - Mezőhegyes 4 : 0 Góllövő: Kajtár, Nyemcsók.
25. forduló A tartalékos hazai csapat lelkesen harcolt a győzelemért, ám a 
Vésztő - Békésszentandrás 1 : 1 (1 : 0) vendégek mindig egyenlíteni tudtak, így végül is igazságos 
Vésztő 300 néző. Vezette: Rácz Zs. eredmény született.
Hunyadi: Petrás- Bobvos F, (Fehér) Melián, Chlebik, (Kovács) Varga László: „Ebben a helyzetben elfogadható eredmény a 
Csipai, Bordács, Kajtár, Szécsi, (Bobvos I.) Bakró, Virág, Kriska. döntetlen.”
Gólszerző: Csípai. Jók: Bordács, Kajtár, Bakró.
A Hunyadi az első félidei gyengébb játéka után a második Ifjúsági mérkőzésen:
félidőben jól küzdött, és a végén sikerült kiegyenlíteni. Békésszentandrás - Méhkerék 4 : 3
Varga László:”Az első félidőben katasztrofálisan gyengén játszott 
a középpályás sor. A másodikra egy egész más csapat jött ki. A tabella állása:
Megérdemelten szereztünk egy pontot.”   1. Battonya 20 2 6 70-32 62
Jók: Petrás, Csipai.   2. Mezőhegyes 19 4   5 53-23 61
Ifjúsági mérkőzésen:   3. Méhkerék 17 8 3 63-25 59
Vésztő - Békésszentandrás 1 : 2   4. Gyomaendrődi FC 18 3   6 73-35 57
26. forduló   5. Magyarbánhegyes 17 4   7 62-33 55
Békésszentandrás - Battonya 0 : 1 (0 : 1)   6. Vésztő 15 6   7 58-29 51
Békésszentandrás 250 néző. Vezette: Viczián   7. Szeghalom 15 3 10 45-49 48
Hunyadi: Petrás- Steigler, Fehér, Bobvos, (Kiss. L.) Chlebik   8. Szabadkígyós 14 5   9 52-37 47
(Kovács N.) Csípai, Bordács, Kajtár, Szécsi, Bakró, Virág, Kriska.   9. OMTK 13 5   9 66-41 44
A Hunyadi ezen a mérkőzésen a helyzet kihasználással hadilábon 10. Mezőberény 12 5 11 30-36 41
állott, míg a vendégcsapat kevés helyzetéből egyet kihasznált, így 11. Békésszentandrás 11 4 13 44-51 37
ő vitte el a három pontot. 12. Kondoros   9 4 13 32-39 31
Varga László: „Ha a helyzeteket berúgjuk, nem kapunk ki.” 13. Erzsébethely   9 2 17 37-55 29
Jók: Kriska, Bordács, Csípai. 14. Dévaványa   9 2 16 35-70 29
Ifjúsági mérkőzésen: 15. Gyomaendrődi VSE 6 7 15 28-51 25
Békésszentandrás - Battonya 1 : 3 16. Békés   5 4 18 23-50 19
27. forduló 17. Tótkomlós   1 5 22 20-70   8
Gyomaendrődi FC - Békésszentandrás 4 : 3 (3 : 1) 18. Mezőkovácsháza 1 3 24 27-89   6
Gomaendrád, 600 néző. Vezette: Benyovszki Z.
Hunyadi: Petrás  Fehér, Melián, Steigler, Csípai, (Bobvos F.), F.I.
Bordács, Kajtár, (Chlebik) Szécsi, (Bobvos I.) Bakró, Virág, 
Kriska.
Góllövők: Steigler 2., Virág 
Izgalmas, változatos mérkőzést vívott a két csapat, ahol sok gól 
esett. A második játékrészben mindkét csapat keményen harcolt a HIRDETÉSI  ÁRAINK:
győzelemért, de ez a gyomaiaknak sikerült.
Varga László: „Kritikán aluli játékvezetés, a gyomaiak ellen már 
másodszorra teszik ezt velünk.” 1/1 18.000 Ft
Jók: Petrás- Kriska, Bakró.
Ifjúsági mérkőzésen 1/2 9.000 Ft
Gyomaendrődi FC - Békésszentandrás 3 : 2 1/4 4.500 Ft23. forduló (elmaradt mérkőzés)
Dévaványa - Békésszentandrás 2 : 1 (0 : 0) 1/8 2.250 Ft
Hunyadi: Dunai- Fehér, Melián, Steigler, Csipai, Bobvos F., 
Kajtár, Kovács N., (Bobvos I.) Bakró, Virág, Kriska.
Góllövők: Bakró. Apróhirdetés: 300 Ft
Kiállítva: Csipai, Melián, Fehér, Kriska. (Mindnyájan a második 
sárga lap után)
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